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 فعالیتهايابي  زهينهستورالعمل د

 : مقدمه

میاار  بیا     ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقاای ااارییی ا ابربی ای    نظام بودجه

بندی عملیات به نحوی اسات ااه فاد ها     ریزی مبتنی بر عملکرد طبقه ها بوده است. در بودجهعمومی مورد توجه دالت

یابی ین ارتباط بین داده ا ستانده مورد توجه قارار   وند، ارزیابی بودجه یسانتر بوده ا در راش فزینهش تر بیان می شفاف

 گیرد. می

ریزی)تهیاه برناماه    ریزی مبتنی بر عملکرد عبارتند از: برنامه با توجه به تعریف  وق سه عنصر اصلی در نظام بودجه

رای این اه برنامه قابل اجارا باشاد بایاد سااز ا ااار الزم بارای       ببهای تمام شده ا مدیریت عملکرد.  ساالنه(، محاسبه

فای فزیناه)از جملاه ااهادفای     توان به موضوع فای متفااتی می فا را به راش یابی ین اجود داشته باشد. فزینه فزینه

یابی نه تنها  هعملیاتی، مرااز فزینه ا محصوالت( مرتبط ساخت. در فر معیاری اه مورد استفاده قرار گیرد، نظام فزین

فاای   فای اجرایی ا  عالیتها تولید اند، بلکه باید قادر باشاد فزیناه   ای دقیقی را در خصوص برنامه باید اطالعات فزینه

 فای فزینه مرتبط سازد. مزبور را به درستی به موضوع

دمات ا چگاونگی  فای عملکرد غیرمالی ناظر بر تولید محصوالت ا خا  نظام مدیریت عملکرد باید قادر باشد شاخص

فای ساالنه را نیز ارزیابی نماید تا بتوان از طریق تلفیق شاخص عملکرد مالی)بهای تمام شده(  دستیابی به نتایج برنامه

 فای غیرمالی، نظام تیصیص فزینه بر مبنای عملکرد را برقرار ساخت. ا شاخص

فای عملکارد مباانی تفافمناماه عملکاردی را      صفای اجرایی ا شاخ برنامه ساالنه، بهای تمام شده  عالیتها، برنامه

فا)اختیاارات   نامه بینی شده در این تفافم دفند اه متضمن نظام پاسیگویی است ا در انار سایر عوامل پی  شکل می

 سازد. مدیریتی، مالی، پرسنلی ا ت ویق ا تنبیه( نظام انگیزشی را نیز مستقر می

( 11ریازی عملکاردی ا در مااده)    ( قانون برنامه پنجم توسعه، بودجه912ه)یابی)بهای تمام شده( در ماد فدف از فزینه

فا بیاان شاده اسات. باه منظاور تحقاق ایان فاد ها          اری ا انترل فزینه قانون مدیریت خدمات ا وری ا زای  بهره

فمراه بودجاه   تهیه ارا فای پیوست این دستورالعمل  در قالب  رم ا دقیق ءد اطالعات قابل اتکافای اجرایی بای دستگاه

باه  فاای اجرایای ا  عالیتهاای خاود      برناماه  "بهای تمام شده اامل ااقعای "به منظور محاسبه پی نهادی سال یینده 

 جمهور ارسال نمایند. ریزی ا نظارت رافبردی رییس معاانت برنامه
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 تعاریف و مفاهیم – 1ماده 

 ه اار ر ته است:با معانی م یص شده به شرح زیر ب در این دستورالعمل مفافیم   

( قانون مدیریت خدمات ا اوری ااه باه نحاوی از     5فای اجرایی موضوع ماده ) الیه دستگاه دستگاه اجرایی:  -1-1

 انند ا موظف به تداین برنامه ساالنه فستند.  ای استفاده می بارات فزینهاعت

ا نیاز امیات   فاای عملکارد    سانجه ، فاا  فاای يیال برناماه    فا،  عالیت سندی است هاای برنامه برنامه ساالنه:-2-1

شود. دستورالعمل تهیه برنامه سااالنه   فای عملکرد برای سال مالی موردنظر، اه توسط دستگاه اجرایی تهیه می سنجه

 به صورت جداگانه تهیه ا ابالغ شده است.

 فای زیر:  ااهدی است با ایژگی واحد مجری:  -3-1

 اند.  عالیت می ااهد مجری در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی 

 ًاند. زیر نظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی  عالیت می مدیر ااهد مجری ترجیحا 

 منجر به تولید یک یا چند خدمت یا محصاول   فایی است اه مستقیماً ااهد مجری مسئول انجام  عالیت

االنه دساتگاه  گردد. منبع استیرا  این  عالیتهاا برناماه سا    برای يینفعان خار  سازمانی مانند مردم می

 اجرایی است.

  )است.ااهد مجری دارای شیصیت مستقل هسابداری)سیستم مستقل هسابداری 

فمان ااهدفای سازمانی مندر  در ساختار سازمانی مورد عمل دستگاه اجرایای ا ااهاد    مراكز فعالیت اصلی:-4-1

 دفد.   مجری است اه محل اقوع  عالیتهای اصلی را ن ان می

اهاد  اقدام یا یک سلسله اقدامات م یص است، اه برای تولید ااال ا عرضاه خادمت توساط ا    :یاصل فعالیت  -5-1

پذیر باوده ا مناابع    امیتتکرار پذیر ا انجام شده، ساالنه برنامه   جهت تحقق افداف به يینفعان خار  سازمانی مجری

فاای اجرایای    عالیتها برنامه ساالنه دستگاهمنبع استیرا  این   شود. مین میأای ت مورد نیاز ین از محل اعتبارات فزینه

 است.

فمان ااهدفای سازمانی مندر  در ساختار سازمانی مورد عمل دساتگاه اجرایای ا    مراكز فعالیت پشتیبانی: -6-1

 دفد.   ااهد مجری است اه محل اقوع  عالیتهای پ تیبانی را ن ان می
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اماک   ا پ اتیبان  انجام  عالیتهای اصلی بهاه  یص استام یا یک سلسله اقدامات م اقد  :فعالیت پشتیبانی -7-1

اه در ااهدفای پ اتیبانی ااهاد مجاری مانناد الیاه ااهادفای        است فایی یه  عالیتشامل ال  عالیتهاانند. این  می

  .شود ا غیره انجام میهراست، راابط عمومی  ت،هوزه ریاسریزی،  هبرنام اداری، مالی،

بنادی اقتصاادی    دساتورالعمل طبقاه  فزینه مندر  در ا زیر مواد مواد  ،شامل  صول اقالم فزینه :اقالم هزینه -8-1

 باشد. بی نامه بودجه میپیوست فا،  فزینه

ای اقتصادی ا مقاران باه صار ه قابال ردیاابی باه یاک         گونهاست اه به  ای اقالم فزینههای مستقیم:  هزینه -9-1

فمان مرااز  عالیت اصلی ا پ اتیبانی  فزینه، صود از موضوع د. در این دستورالعمل مقنباش م یص میفزینه موضوع 

 فستند.

ای اقتصادی ا مقاران باه صار ه قابال ردیاابی باه        ای است اه به گونه اقالم فزینه های غیرمستقیم: هزینه -11-1

گاردد در ایان    ایاد مای  أد بلکاه باین چنادین موضاوع فزیناه م اترد فساتند. ت       نباش یکایک موضوعات فزینه نمی

 .استالعمل مقصود از موضوع فزینه، فمان مرااز  عالیت اصلی ا پ تیبانی دستور

فاا   فزینه جذبمیزان  اه اننده فزینه است تحریکیا ترایبی از عوامل عامل  :)محرک منبع(محرک هزینه -11-1

مراااز  به  فا زینهبه عنوان مبنایی برای انتساب فدفد ا  ن ان میدر یک رابطه علی ا معلولی را فا   عالیتمرااز توسط 

متارا   ضاای   "، "فزیناه یب " انتسااب  به عنوان محرد ا مبناای  "اارانان تعداد"شود. مانند  کار برده میفا ب  عالیت

انتسااب  باه عناوان محارد ا مبناای      "تعداد خودرا"، "فزینه اجاره"انتساب  به عنوان محرد ا مبنای "اشغال شده

 گیرند. فای مدیریت فزینه نیز مورد استفاده قرار می عنوان شاخص فای فزینه به . محردا غیره "فزینه سوخت"

مراااز  اننده هجم  عالیت است اه میازان جاذب فزیناه     تحریکیا ترایبی از عوامل عامل  محرک فعالیت:  -12-1

ن اان   در یک رابطه علی ا معلاولی  راا نیز دیگر مرااز  عالیت پ تیبانی  عالیت اصلی مرااز پ تیبانی توسط   عالیت

فای پ اتیبانی   فای اصلی ا نیز دیگر  عالیت  عالیتبه فای پ تیبانی  فزینه  عالیتانتساب ا به عنوان مبنای دفد  می

 "خدمات نظا ات   مراز  عالیتفزینه "انتساب عنوان محرد ا مبنای به  "مترا   ضای اشغال شده"دیگر است. مانند 

اماور   عالیات  فزیناه  "انتسااب  به عنوان محارد ا مبناای    "اد اارانانتعد"یا  ی اصلی ا پ تیبانیفا سایر  عالیتبه 

فاای مادیریت فزیناه نیاز ماورد       فای فزینه به عنوان شااخص  محرد فای اصلی ا پ تیبانی. به سایر  عالیت "اداری

 گیرند. استفاده قرار می

 عالیت اصلی ا مرااز تقیم به ی مستقیم ا غیرمسفا ردیابی فزینهشناسایی ا عبارت است از  انتساب هزینه:  -13-1

 عالیت.فای فزینه ا   استفاده از محردبکارگیری رابطه علی ا معلولی ا پ تیبانی از طریق 
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 فاای مساتقیم ا غیرمساتقیم     ا انتساب الیه فزینهانباشت هاصل  :ها فعالیت كامل واقعی بهای تمام شده  -14-1

ناه  ساابداری ا  هاست اه از اطالعات ااقعی سیستم فا  تبار ین فزینهمین اعمنبع تأ ، بدان توجه بهفا به مرااز  عالیت

 غیاره  ا امکهای مردمی به اقاالم فزیناه   یا هالت تیصیص بدان اسری یا تبدیل فا مفراضات هالت استاندارد فزینه

 شود. استیرا  می

فای ااهاد مجاری منتقال     گیرنده  عالیت به خدمت فایی فستند اه مستقیماً پرداخت  :های انتقالی پرداخت -15-1

نقص ایان   گردد. ااهد مجری تنها  رییند پرداخت صحیح ا بی فای ااهد مجری فزینه نمی شود ا در انجام  عالیت می

فا، امکهاای   دفد. برای مثال پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت جبران خسارات زلزله، پرداخت یارانه فا را انجام می فزینه

فا در بهای تماام شاده    این پرداختپذیر، امک به خرید محصوالت ا اارزان ا غیره.  فای خاص یسیب ر افی به گراه

 گردد.   گردد بلکه به سر جمع بهای تمام شده برنامه مورد نظر اضا ه می فا لحاظ نمی  عالیت

اه برناماه سااالنه بعاال    فاا در  يیال برناماه   فاای  اال  عالیات  فزیناه   هاصل جمعها:  برنامه بهای تمام شده  -16-1

  باشد. میفا  برنامهمربوط به  "فای انتقالی پرداخت"

 .شود یک سال مالی  رض می ،شود. داره مالی عموماً یابی انجام می در ین، فزینهای است اه  داره دوره مالی: -17-1

 های هزینه و محرک ها هزینه انباشت -2ماده 

اقاالم  عاالاه بار اطالعاات ریاالی     این دستورالعمل، در  رم شماره یک فای اجرایی ا ااهدفای مجری موظفند  دستگاه

 ،پیوسات بی انامه بودجاه(   -فاا  ی فزینهبندی اقتصاد )مطابق با دستورالعمل طبقهدر سال مالی مورد نظرخود فزینه 

فزیناه هقاوق    برای مثال مقابال  شناسایی ا ارائه نمایند. فزینه رافای  امیت محرداطالعات فا ا نیز  عنااین محرد

ناان غیررسامی    اارااال  ه هقوق اارانان غیررسمی، تعاداد  ناارانان رسمی، مقابل فزیال ، تعداد رسمیاارانان 

یناه  مقابال فز  اسائط نقلیاه  ال اسائط نقلیه، تعداد  مقابل فزینه سوخت ال مترا   ضای اداری  ،مقابل فزینه اجاره

یارده  موریت داخلی ا غیاره د ال ساعات مأأموریت داخلی، تعدامقابل فزینه م لفن خراجی تخطوط ال تلفن، تعداد 

   دفد. فا را ن ان می شاخص اارایی اقتصادی فزینه ،فزینهمحرد هاصل تقسیم فزینه به امیت شود.  می

 ها  انتساب هزینه -3ماده 

دستگاه فای اجرایی ا ااهدفای مجری موظفند به تفکیک مرااز فزیناه اصالی ا پ اتیبانی خاود، فزیناه       -1-3

از را شناسایی ا محاسبه نمایند ا در  رم شماره دا بارای ساالهای ماالی    انیز تعداد پرسنل شاغل در ین مرپرسنلی ا 

 است. به اارانان با فر نوع استیدامی معین شده اارد انند. فزینه پرسنلی به معنای ناخالص پرداختی 
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ااه در  ارم شاماره یاک     ای  فاای فزیناه   فای اجرایی ا ااهدفای مجری موظفناد امیات محارد    دستگاه -9-3

در  ارم شاماره ساه    اند را به تفکیک مرااز فزینه اصلی ا پ تیبانی خود برای سالهای مالی معین شده  شناسایی ارده

 اارد نمایند.

ارتباط یک به یک یا یک به فای اجرایی ا ااهدفای مجری موظفند به طور جداگانه ا قابل تفکیک،  دستگاه -3-3

معاین  در  ارم شاماره چهاار    فای مندر  در برنامه سااالنه خاود    فا ا  عالیت خود را با برنامهاصلی  رااز  عالیتچند م

 عالیات  "دد. بارای مثاال بارای    گار  فای معنادار تکمیل مای  برای  عالیت  "میانگین زمان انجام  عالیت"ستون  .نمایند

 گردد.   قید می صدار فر شناسنامه به ساعت ، زمان میانگن"صدار شناسنامه

ااه نسابت باه مراااز  عالیات،      غیرپرسانلی  ای  فای اجرایی ا ااهدفای مجری موظفند اقالم فزیناه  دستگاه-4-3

 به مرااز  عالیت مربوطه انتساب دفند. مستقیم فستند را مستقیماً

فاای اجرایای ا ااهادفای مجاری      دساتگاه با فمکااری   جمهور رییس ریزی ا نظارت رافبردی نامهمعاانت بر-5-3

ااه نسابت باه     را (بی انامه  فا)پیوسات  بندی اقتصادی فزینه د در طبقهموجو غیرپرسنلیای  م فزینهموظفند اقال

مرتبط ا یکسان را با ادینگ یکساان از اال ا اور    فای فزینه  محردمعین ا  فستندغیرمستقیم  ،مرااز  عالیت

 د.نیاری ان جمع

فاای اجرایای ا ااهادفای مجاری      ی دساتگاه با فمکار جمهور رییس ریزی ا نظارت رافبردی نامهبرمعاانت  -1-3

 عالیات  مراااز  ا نیاز دیگار   اصالی   عالیت مرااز پ تیبانی به مرااز  عالیت موظفند محرد  عالیتها برای تسهیم 

یاری  اطالعات ین را با ادینگ یکسان از ساطح ا اور جماع   ا معین را در قالب تسهیم داطر ه ریاضی، پ تیبانی 

   نمایند.

خاود  فای  عالیت  فای فزینه ا محرد تسهیم، محردراش اجرایی ا ااهدفای مجری موظفند فای  دستگاه -7-3

فای زمانی متفااات   تا امکان مقایسه بهای تمام شده  عالیتها در داره فای زمانی میتلف، بابت نگه دارند دارهدر  را

 میسر گردد.

 نظارت -4ماده 

يیحساب دستگاه اجرایی ا یاا یکای از    ان ین داره طبق چارچوبهدااثر بعد از پای فای مالی پایان داره صورت -1-4

فاای   فزیناه گاردد.   رت امور اقتصادی ا دارایی ابالغ مای ازاشود ا از طریق  تهیه می ،سسات عضو جامعه هسابرسانؤم

 شده خوافد بود. مامفای سربار قابل اهتساب در بهای ت هسابرس جزء فزینه
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شارایط الزم  فای اجرایای موظفناد    تگاهل با مسئولین دستگاه اجرایی است. دسمسئولیت اجرای این دستورالعم -9-4

فاای سااالنه باا فمکااری ا فماافنگی معاانات        برای اجرای این دستورالعمل را باه فنگاام تنظایم ا اجارای بودجاه     

 بینی نمایند. جمهور پی  یسنظارت رافبردی ریریزی ا  برنامه

 شده   مامفرمهای اطالعات پایه بهای ت  – 5ماده 

)مبالغ فزیناه باه میلیاون    نمایناد  زیر را به ترتیب تکمیل میاطالعات پایه ااهد مجری ا دستگاه اجرایی جداال 

پاردازش ا بهاای تماام شاده برناماه ا  عالیتهاا محاسابه         ،این جداال در سیستم بهای تماام شاده  . ریال در  گردد(

تنها از طریق تغییر اطالعات پایاه منادر  در ایان  رمهاا قابال      اعتبارات فر برنامه ا  عالیت در سال بودجه گردد.  می

  قبول است.
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 ای اطالعات هزینه (:1)فرم شماره

شماره 

 بندی طبقه
عنوان قلم هزینه

*
 عنوان محرک هزینه 

 مبلغ هزینه كمیت محرک هزینه

عملکرد سال 

1392 

مصوب سال 

1393 

برآورد سال 

1394 

عملکرد سال 

1392 

مصوب سال 

1393 

برآورد سال 

1394 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 (ضمیمهها ) بندی اقتصادی هزینه مطابق دستورالعمل طبقه *
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 پرسنلیهای  هزینهانتسابات (: 2)فرم شماره

كد مراكز فعالیت اصلی و 

 پشتیبانی
لیت اصلی و عنوان مراكز فعا

 پشتیبانی

 هزینه پرسنلی

 1394برآورد 1393مصوب  1392عملکرد

 مبلغ هزینه تعداد كاركنان مبلغ هزینه تعداد كاركنان مبلغ هزینه تعداد كاركنان
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 های غیرپرسنلی انتسابات هزینه (: 3)ارهفرم شم

كد مراكز فعالیت 

 اصلی و پشتیبانی
 عنوان مراكز فعالیت اصلی و پشتیبانی

 1عنوان محرک هزینه
*

2عنوان محرک هزینه  
*

 

  

 1394برآورد  1393مصوب  1392عملکرد  1394برآورد  1393مصوب  1392عملکرد 
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 اصلیبا مراكز فعالیت  برنامه ساالنهارتباط  (:4)فرم شماره

كد مراكز 

 فعالیت اصلی
 عنوان 

 مراكز فعالیت اصلی

میانگین زمان  كد و عنوان برنامه/فعالیت

انجام هر واحد 

 فعالیت )ساعت(
 دسنجه عملکر

 كمیت سنجه عملکرد

 1394برآورد  1393مصوب  1392عملکرد  عنوان كد
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 اه زهينه  بندی اقتصادی دستورالعمل طبقهضمیمه: 

ه ف ت گراه یا  صل: جبران خدمت اارانان، استفاده از ااالفاا ا خادمات، مصارف    ب 1فا بندی فزینه در این طبقه

تقسایم    فاا،  فای بالعوض، مزایای اجتمااعی ا ساایر فزیناه    فا، امک فای بابت )استهالد(، بهره )سود(، یارانه سرمایه

 شود.   می

2جبران خدمت كاركنان -1
 

انجام گر ته در یک داره گزارشگری ماالی اسات ااه در    گونه جبران )نقدی ا غیر نقدی( در مقابل اار  شامل فمه

فا ممکن است قبل از موعد، به طور فمزمان با اار ا یا با تأخیر انجام گیارد.   گیرد این پرداخت اختیار اارانان قرار می

فاای تاأمین    فاای اجتمااعی دالات، قابال پرداخات باه طارح        جبران خدمت اارانان شامل هقوق، دستمزد، ا امک

 رمایان ا سایر اارانان اه در اساتیدام دالات    گردد. مبالغ قابل پرداخت به پیمانکاران، خوی  اارانان، می اجتماعی

شاود.   بنادی مای   گیرد. مبالغ مزبور در گراه دام، استفاده از ااالفا ا خدمات طبقه بندی قرار نمی نیستند در این طبقه

فاای   بابت دالت در داد ا ستدفای مربوط به تملک دارایای گذاری  فای سرمایه فمچنین جبران خدمت اارانان پرا ه

 بندی گردد.   فای بابت( باید طبقه ای )گراه مربوط به دارایی سرمایه

هقوق ا دستمزد شامل استرداد میار  انجام شده توسط اارانان برای شراع اار جدید یاا تغییار محال خادمت     

فای میصوص  ر  اارانان در زمینه تأمین اسایل ا ابزار، لباسشود. فمچنین میا )مانند فزینه سفر یا جابجایی( نمی

فاا ا خادمات(    گردد. مبالغ پرداخت شده در این گونه موارد در گراه دام )اساتفاده از اااال   ا اقالم م ابه را شامل نمی

 گردد. طبقه بندی می

فمسار ا ااالد، یماوزش،   هقوق ا دستمزد فمچنین شامل مزایای اجتماعی اه از طرف اار رمایان به صورت هق 

فاا، باارداری ا ماوارد م اابه      بیماری، مرخصی استعالجی، پرداخت پاداش پایان خدمت به اارانان یا بازمانادگان ین 

 شوند.  شود     نمی گردد. این موارد در گراه ففتم )مزایای اجتماعی( طبقه بندی می پرداخت می

فاای   اارانان قبل از اسورات مربوط به مالیات ا هق بیمهفای نقدی به  شامل پرداخت« هقوق ا دستمزد نقدی»

تأمین اجتماعی سهم اارمند است. موارد م مول عبارتند از: هقوق ا دستمزد )پایه(، اضاا ه ااار، اارشابانه، ااار در     

خار  از العاده پرداخت خار  از  مراز ا  فای زندگی،  وق العاده پرداخت بابت فزینه تعطیالت، هق بدی یب ا فوا،  وق

 ا ور، پاداش، پرداخت بابت ر ت ا یمد به محل اار، پرداختی بابت تعطیالت رسمی ا هق مسکن.  

                                                           
1
 - Expense 

2 - Compensation of Employees 
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ال کل، اسایط نقلیه،  فای متحد فای سازمانی، لباس شامل غذا، نوشابه، خدمت خانه« هقوق ا دستمزد غیر نقدی»

دمات همل ا نقل ، ارزش، تفریحات، پارایناگ  انند، خ فائی اه اارانان در بیران از محیط اار فم استفاده می لباس

فاا باا نارو ساود پاائین یاا صافر در اختیاار          اتومبیل ا مهد اودد می گردد. ارزش سود صر نظر شده زمانی ااه اام 

 شود.   بندی می گیرد نیز در این گراه طبقه اارانان قرار می

فاای بازن ساتگی    اجتماعی، صانداق فای تأمین  فای قابل پرداخت به صنداق امک« فای اجتماعی دالت امک»

فای بیمه اجتماعی مرتبط با اشتغال فساتند ااه باه منظاور برقاراری مساتمری مناا ع         مرتبط، اشتغال یا سایر طرح

گیرد. با توجه به اینکه نتیجه امک فای اجتمااعی دالات اساب مساتمری بارای       اجتماعی برای اارانان صورت می

فای اجتمااعی پرداختای    شود. اگر امک بندی می بران خدمت اارانان طبقهاارانان است به فمین دلیل در گراه ج

فاای ااقعای    اماک »فاا را   فای بیمه ا تأمین اجتماعی صورت گیارد، اینگوناه اماک    فا ا صنداق مستقیماً به شرات

ان را فای دالتی به طور مستقل امکان ارائاه اماک اجتمااعی  باه اارانا      گویند. چنانچه برخی از ااهد می« اجتماعی

فاای اهتساابی    بندی مربوط باه اماک   فای ارائه شده باید به طور اهتسابی در طبقه داشته باشند. ارزش معادل امک

 اجتماعی منظور گردد.  

3ها و خدمات استفاده از كاال -2
 

فا ا خدمات استفاده شده در عملیات اجرایی دالت برای تولیاد ااالفاا ا خادمات بارای      این گراه شامل فمه ااال

گردد. ماواردی ااه در ایان گاراه قارار       فای خریداری شده برای  راش مجدد می ضه در بازار یا سایر مقاصد ا ااالعر

فایی اه به صورت دارایی بابت یا اقالم گرانبها بدست یمده باشند.، ااالفا ا خدمات اساتفاده   گیرد عبارتند از: ااال نمی

فاای اساتراتژیک تملاک     فا ا خدماتی اه برای ا ازای  موجاودی   ااال  ا،فای بابت یا اقالم گرانبه شده در تولید دارایی

فاا ا خادمات    فا، ااال اند، ااالفا ا خدمات نگهداری شده برای تنظیم بازار ااالفا ا خدمات نگهداری شده در انبار شده

تفاده قرار گیرناد انتقاال   فایی اه بدان اینکه در تولید مورد اس استفاده شده برای جبران خدمات اارانان ا سایر  ااال

 اند. یا ته

اند نباید فزینه گسر گردد، بلکه باید  فا ا خدمات عرضه شده توسط دالت اسب شده تمامی عوارضی اه برای االه

 فا منظور شود. در بی  دریمد

  مایهفای بابت، اقالم گرانبهاا ا خادمات اساتفاده شاده در ت اکیل سار       فای انجام گر ته برای تملک دارایی فزینه

فای مربوطه به دارایی فای سرمایه ای باید طبقه بندی گردد.  فای دالتی، در داد ا ستد دالت، مانند اهداث ساختمان

                                                           
3 - Use of Goods and Services 
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قیمت، مانند ابزار دستی، اگر بطور مستمر سااخته شاودند ا    فای مربوط به ساخت یالت ا ابزار با داام غیر گران فزینه

 شود.  بندی می طبقه« استفاده از ااالفا ا خدمات»در گراه   اشند،یالت ناچیز ب در مقایسه با فزینه ماشین

فاا ا خادمات محساوب     فاای بابات، اساتفاده از اااال     ااالفا ا خدمات مصرف شده برای نگهداری ا تعمیر دارایای 

داد ا  گردد ا باید در گراه فای موجود تملک دارایی جدید تلقی می شود. نوسازی اساسی، بازسازی ا توسعه دارایی می

(  عالیتی است اه مالکین بارای  1بندی شود. نگهداری ا تعمیر دا ایژگی دارد: ) فای سرمایه ای طبقه فای دارایی ستد

( مافیات دارایای يیاربط را تغییار     9فای يیربط مجبورند بطور مستمر ا مکرر اقدام به ین انناد. ا )  استفاده از دارایی

( اقادام  1فای نوسازی ا توسعه دارایی موجود نیز عبارتناد از: )  نند. ایژگیا نداده ا  قط شرایط عادی ین را هفظ می

گذاری است اه در فر زمانی ممکان اسات صاورت گیارد ا      به نوسازی ا بازرسی ا توسعه یک تصمیم تعمدی سرمایه

فاای   د دارایای فای موجاو  ( نوسازی ا بازسازی اساسی عملکرد استفاده از ظر یت9ارتباطی با شرایط دارایی ندارد، ا )

 دفد.   بابت را به میزان شایان توجهی ا زای  داده ا طول عمر قابل انتظار ینها را ا زای  می

فا ا بازار ا موارد م ابه مورد استفاده قارار   فا ا خدماتی اه در امر پژاف  ا توسعه، یموزش اارانان، پژاف  ااال

شوند، اگار چاه ایان ااالفاا ا خادمات ممکان اسات         بندی می طبقه« استفاده از ااالفا ا خدمات»گیرند در گراه  می

منا عی در یینده نیز داشته باشند. خرید مواد مربوط به تولید اسکناس ا سکه، یا مبالغ قابل پرداخات باه پیمانکااران    

 شود.   بندی می طبقه« استفاده از ااالفا ا خدمات»برای تولید اسکناس، نیز در گراه 

فای دستی ا موشک( ا اساایل   فای مربوط به اسلحه )مانند سالح شامل خرید« ا ا خدماتاستفاده از ااالف»گراه 

گردد. خریدفای مربوط باه اقالمای ااه     ا ابزار مربوط به ینها )ماننده سکوی پرتاپ موشک، ا تی جنگی ا تانک،( می

فاای فاوایی ا دان اکده ا     هاستفاده غیرنظامی ین مانند استفاده ینها به مقاصاد انتظاامی اسات )مانناد خریاد پایگاا      

گردد. فمچنین خرید اسلحه ا اسایط همل ا نقل  بیمارستان ا لوازم اداری( به عنوان تملک دارایی بابت محسوب می

فای سرمایه ای طبقه بندی می شود، در هالی اه خریاد   زرفی مربوط به نیرافای انتظامی در گراه داد ا ستد دارایی

 ی باید در گراه استفاده از ااال ا خدمات طبقه بندی گردد.اقالم م ابه برای نیرای نظام

تواناد در گاراه    فا ا خدمات خریداری شده توسط ااهدفای دالتی ا استفاده شده توساط ااراناان ینهاا مای     ااال

بندی شود. بطور الی زمانیکه اارانان بارای انجاام    طبقه« جبران خدمت اارانان»ا یا « استفاده از ااالفا ا خدمات»

بنادی   طبقاه « استفاده از ااالفا ا خادمات »انند، ینها باید در گراه  اظایف محوله از این ااالفا ا خدمات استفاده می

شوند. از طرف دیگر چنانچه ااالفا ا خدمات مزبور در اقت یزاد ا غیر موظف ا به طاور دلیاواه ماورد اساتفاده قارار      

گیارد در   ا خدمات زیر اه در اختیار اارانان دالات قارار مای    گردد. ااالفا گیرد، جبران خدمت اارانان محسوب می

( ابزار ا اسایلی اه  قط فنگام انجام اظیفه مورد استفاده 1شود: ) طبقه بندی می« فا ا خدمات استفاده از ااال»گراه 

اده توساط  ( خدمات محل مسکونی اه قابل اساتف 3شود، ) ( لباس ا اف ی اه فنگام اار پوشیده می9)  گیرد، قرار می
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( خدمات همل ا نقال ا فزیناه اقامات در    5( غذا ا نوشابه خاصی اه فنگام انجام اار مصرف شود. )4خانوار نباشد، )

فای االیه بهداشتی مورد استفاده  ( لوازم امک7فای بهداشتی ا همام در محل اار ) ( سرایس1فای اداری، ) مأموریت

شود ا اجه پرداخت شده از طارف اار رماا    خود اارانان خریداری میدر محل اار، در بعضی موارد اقالم  وق توسط 

 گردد.   به ینها مسترد می

شاود.   محسوب مای « امک بالعوض»المللی  فای بین فای دالتی یا سازمان انتقال ااالفا ا خدمات به سایر سازمان

فا ا خادمات نگهاداری شاده در    فای بابت دالتی، انتقال ااال فای بالعوض ممکن است تحت عنااین: دارایی این امک

توان باه:   فای بابت ا یا خرید، انتقال ا مصرف فمزمان ین یارده شود. برای مثال در این زمینه می اهداث دارایی انبار، 

انتقال غذا، لباس، پتو ا دارا به فنگام اقوع زلزله ا سایر هوادث غیار مترقباه، انتقاال ماشاین یالت ا ساایر اساایل،       

 فا یا سایر مستحدبات ا انتقال تجهیزات نظامی از فر نوع اشاره ارد.   ساختماناهداث مستقیم 

فا ا خدماتی اه برای تولید ااالفا ا خدمات توزیع شده به عنوان منا ع اجتمااعی توساط دالات باه مصارف       ااال

تواناد از طریاق    گاردد. مناا ع اجتمااعی مای     بندی مای  طبقه« استفاده از ااالفا ا خدمات» رسیده است نیز در گراه 

فاای اجتمااعی، صاورت گیارد.      فای اجتماعی اارانان دالت ا منا ع اماک  فای بیمه فای تأمین اجتماعی، طرح طرح

گاردد. مانناد    شود مربوط به هفظ بهداشت می یکی از انواع متعارف منا ع اجتماعی اه به صورت غیر نقدی توزیع می

بیمارستان، عینک، دارا ا درمان در منزل. در اینگونه موارد چنانچاه  موارد پزشکی ا دندانپزشکی، جراهی، بستری در 

در مقابل خدمات دریا تی، پرداختی از طرف اارانان دالات انجاام گیارد، مباالغ دریاا تی نبایاد از فزیناه ااالفاا ا         

 خدمات اسر گردد، بلکه باید در دریمدفا منظور شود. 

4های ثابت )استهالک( مصرف سرمایه -3
 

فای بابت تحت تملک یا مورد اساتفاده، یاک ااهاد دالتای باه       ه بابت، به معنی ااف  ارزش داراییمصرف سرمای

بابات    دلیل خرابی  یزیکی، اهنگی طبیعی یا خسارت تصاد ی متعارف طی یک داره هسابداری است. مصرف سرمایه

 شود.   فای داره مورد نظر ارزشیابی می بر هسب متوسط قیمت

گیارد،   دلیل اینکه ارزش ین به جای هوادث گذشته بر اساس رایدادفای یینده صورت مای مصرف سرمایه بابت به 

ای است ااه مالاک دارایای     فای اجاره نگر است. ارزش دارایی بابت معادل ارزش هال تنزیل شده جریان معیاری یینده

فای اجاره نیز به نوباه   د. فزینهتواند انتظار داشته باش اش، می بابت در صورت اجاره دادن ین در طول بقیه عمر خدمتی

فاا اساب انناد. بناابر ایان، مصارف        فا انتظار دارند در قبال استفاده از دارایای  خود به منا عی بستگی دارند اه ااهد

فاا بار هساب متوساط      فای باقیمانده است، اه ارزشیابی این اجاره بابت، ااف  ارزش هال توالی دریمد اجاره سرمایه

                                                           
4
 - Consumption of Fixed Capital 



15 
 

شود. دامنه این ااف ، گذشته از این اه تحث تأبیر ااف  منا ع هاصل از دارایی یا ااارایی ین   قیمت داره انجام می

طی داره جاری است، تحت تأبیر ااف  عمر خدمت ین ا نرو ااف  مورد انتظاار ااارایی در خاالل داره باقیماناده     

ف سرمایه بابت جدا شود. تغییرات قیمت عمر خدمتی ین نیز قرار دارد. به عالاه تغییرات در قیمت دارایی باید از مصر

 شود.   به عنوان ا زای  ارزش دارایی ببت می

فاای زیربناایی،    فای بابت ملموس ا غیر ملموس از جمله دارایی مصرف سرمایة بابت با در نظر گر تن الیة دارایی

بهاا ا غیار تولیادی اتفااق     فاای گران  فای انتقال مالکیت اه در جریان تحصایل دارایای   ترقی اساسی در زمین ا فزینه

یفان   فاا یاا خاط راه    فای بابت نظیر جااده  شود. فرچند ممکن است به نظر برسد برخی از دارایی ا تند، ارزیابی می می

فا به خااطر   ای نگافداری شوند، از عمر خدمتی نامحدادی برخوردارند، ممکن است ارزش ین چه به نحو شایسته چنان

فای  نی ا جایگزینی موارد م ابه است، ااف  یابد. بسایاری از   اه ناشی از پی ر تااف  در تقاضا برای خدمت ان 

گردناد. در نتیجاه مصارف سارمایة بابات بایاد        فای بابت  قط به دلیل منسوو شدن، اسقاط یا از رده خار  می دارایی

 شامل ارزش مربوط به از مد ا تادگی پی  بینی شده ینها نیز ب ود. 

فا شامل مصرف سرمایة بابت  اقدام به ت کیل سرمایه به هساب خود بکند، این گراه از فزینهاگر یک ااهد دالتی 

فای قبلی در  گیرند، نیست. فمچنان اه در بی  فای بابتی اه در  رایند تولید مورد استفاده قرار می مربوط به دارایی

ی اه در جریان ت کیل سرمایه به هسااب  فای مورد جبران خدمات اارانان ا مصرف ااالفا ا خدمات بیان شد، فزینه

 شوند.  بندی می فای بابت طبقه به عنوان تملک دارایی –ا تند ، از جمله مصرف سرمایة بابت  خود اتفاق می

فای بابت اه ناشای از تیریاب در زماان جناگ، بالیاای       مصرف سرمایة بابت فمچنین شامل ااف  ارزش دارایی

فاای  ناااری    فای ناشی از پی ار ت  شود. مصرف سرمایة بابت نیز زیان است، می طبیعی ا سایر رایدادفای استثنایی

بینی ن ده را اه ممکن است عمر خدمت دارایی بابت  علی یا  رسای  ا تیریب دارایی فای بابت غیار تولیادی    پی 

فاا باه عناوان ساایر      ادگیرد. این راید داری ااف  دفد در بر نمی فای زیر زمینی را به طور معنی نظیر زمین ا دارایی

فای بابتی اه در گذشته خریاداری   شوند. برای محاسبه مصرف سرمایة بابت، باید دارایی فای اقتصادی تلقی می جریان

فای داره جاری ا با توجه باه بقیاه عمار خادمتی فار       گیرند، با متوسط قیمت اانون مورد استفاده قرار می شده ا فم

فاای اااف     یابد، مورد ارزیابی مجدد قارار گیارد. الگاو    فا ااف  می ر ین اارایی یندارایی ا نرو مورد انتظاری اه د

ترین الگوفای مورد اساتفاده فساتند. در ماوارد ناادر، تیماین مصارف        فا، از مرسوم خطی یا فندسی یا ترایبی از ین

 پذیر باشد.  است امکانفای مستعمل در بازار ممکن  دارایی سرمایة بابت با استفاده از م افدات مربوط به قیمت
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5بهره )سود( -4
 

فا ا  فا، ااراق بهادار بجز سهام، اام شود اه انواع معینی از تعهدات نظیر سپرده بهره از طرف ااهدفایی پرداخت می

فایی را از ااهاد   شود اه یک ااهد دالتی، سرمایه انند. این تعهدات زمانی ایجاد می فای پرداختنی را تقبل می هساب

یعنای فماان    -ای است اه ااهد دالتی )بدفکار(، در قبال استفاده از اصل سرمایه  فزینه  اند. بهره قراض میدیگر است

 شود.   متحمل می -ارزش اقتصادی ایجاد شده توسط بستانکار

گیرد. نرو بهرة متعلقه ممکان اسات باه     ای اه تعهد اجود دارد، تعلق می فزینة بهره به طور پیوسته در طول داره

ای  ن درصدی از اصل سرمایه در داره زمانی مورد نظر، مبلغی بابت، مبلغی متغیار ااه باه شااخص تعریاف شاده      عنوا

ای اتفاق نیفتاده باشاد، بهاره نیاز پرداخات      فا تعیین شود. به طور معمول تا فزینه بستگی دارد یا ترایبی از این راش

ای است ااه طای مااه قبلای      بلغ پرداختی معموالً فزینهشود. یعنی اگر مافانه بابت یک اام بهره پرداخت شود، م نمی

گیرد، تعهد ال بدفکار نسبت به بستانکار از طریق مقدار فزینه  ایجاد شده است. به محض ین اه پرداختی صورت می

ای اه ایجاد شده اما پرداخت ن ده، ا زای  یا ته است. بنابر این، ینچه عمومااً باه عناوان پرداخات بهاره اطاالق        بهره

ای ااه قابالً اتفااق ا تااده، ایجااد       شود، ااف  تعهدات موجود بدفکار است اه بی ی از ین به ااسطة فزینة بهره می

 شده است. 

اند. اقتی دالت تعهدات مربوط باه   فای تحت پوش  عمل می دالت معموالً به عنوان تضمین اننده اامهای ااهد

بندی باید منظور شود. ادعای هقوقی دالت نسبت باه   ر در این طبقهفای اام مزبو یک  قره اام را پذیر ت، تمامی بهره

بدفکار بستگی به شکل هقوقی اام ا بدفکار االیه دارد. اگر چنین ادعایی اجود داشاته باشاد، ادعاای مزباور دارایای      

ی خاود  فاا  تواند در یمد هاصل از ساود ینارا نیاز در هسااب     شود ا دالت می ای برای دالت محسوب می مالی جداگانه

منظور دارد. اگر ااهد بدفکار االیه ارشکست شود ا یا دالت به فر دلیل دیگر نتواند طلب خود را از ین ااهاد اصاول   

منظاور  « فاا  ساایر فزیناه  »ای تلقی می ود ا باید در طبقه بندی مرباوط باه    اند، مبلغ مزبور به عنوان انتقال سرمایه

گاردد ا در گاراه    محسوب مای « یارانه»فای ین  کار برای پرداخت بدفیفای انتقالی دالت به ااهد بدف گردد. پرداخت

 بندی شو.د.  مربوط به خود باید طبقه

( بهاره  9( بهره قابل پرداخت به سایر سطوح دالتی، )1ال بهره قابل پرداخت به سه گراه جزئی تقسیم می شود: )

ره قابل پرداخت به اشیاص )هقیقی ا هقاوقی  ( به3قابل پرداخت به سایر اشیاص )هقیقی ا هقوقی( مقیم ا ور ا )

 ( غیر مقیم ا ور.
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6ها یارانه -5
 

فای تولیادی یاا    ای )بدان معوض( است اه ااهدفای دالتی بر اساس سطح  عالیت یارانه پرداخت انتقالی یکجانبه

یاراناه ممکان    دفناد.  فای دالتی در اختیار ینها قارار مای   ارزش ااالفا ا خدمات تولید شده ا اارد شده توسط شرات

راند پرداخت گردد. یارانه  قط قابل پرداخت به تولیاد   است برای تأبیر بر سطح تولید یا قیمتی اه ااالفا به  راش می

ای اسات ا   باشند. یارانه فمچنین پرداخت انتقالی غیار سارمایه   گان نمی فا است ا قابل پرداخت به مصرف انند اننده

فاای انتقاالی مساتقیم دالات باه       گردد. پرداخات  بندی می طبقه« فا سایر فزینه»ه ای در گرا پرداخت انتقالی سرمایه

فای انتقالی به نهادفای غیر انتفاعی عرضاه انناده خادمات باه      ا پرداخت« منا ع اجتماعی»انندگان در گراه  مصرف

 طبقه بندی می شوند.« فا سایر فزینه»خانوارفا در گراه 

فاای   باید طبقه بندی گردد. پرداخات « فای بالعوض امک»ای دالتی در گراه فای انتقالی به سایر ااهدف پرداخت

ای ینهاا نیاز در    فای سرمایه فای دالتی برای تأمین مالی سرمایه گذاری یا جبران ااف  دارایی انجام گر ته به شرات

 گردد. منظور می« فا سایر فزینه»

د. پرداخت یارانه به ااالفا ا خدمات بر مبنای ااهد ااال تواند به ال تولید یا ااالفای خاص پرداخت گرد یارانه می

گیرد. یارانه ممکن است مبلغ م یصی به ازار فر ااهد ااال یا خدمات باشد ا یا به صورت درصدی  ا خدمت انجام می

باا  التفااات قیمات ماورد نظار      تواند به صورت ماباه  از قیمت فر ااهد ااال ا خدمات پرداخت شود. فمچنین یارانه می

 قیمت پرداخت شده توسط مصرف اننده انجام گیرد  

تواند  شود. زیان مزبور می فای دالتی را نیز شامل می فا ا سازمان فای دالت بابت امک زیان شرات یارانه پرداخت

مورد اساتفاده در فماین شاراتها )باه دلیال       فای ناشی از  راش ااالفای تولیدی به قیمتی امتر از قیمت خرید ااال

 فای دالت( یا  راش ااالفا به قیمتی امتر از فزینه متوسط تولید باشد.   اجرای سیاست

فاای   یارانه به چهار زیر گراه تقسیم می شود اه عبارتند از : یارانه به شراتهای غیر مالی دالتی، یارانه به شارات 

 فا.  لی دالتی، ا یارانه به سایر شراتفای ما مالی خصوصی، یارانه به شرات

 7های بالعوض كمک -1

فای انتقالی غیر اجباری بین دا ااهد دالتی ا یا بین یک ااهد دالتی ا یک ساازمان   فای بالعوض، پرداخت امک

فاای بالعاوض قابال     تر تقسیم مای شاود ااه عبارتناد از: اماک      گراه جزئی 3المللی است. امکهای بالعوض به  بین

فاای بالعاوض باه     فای بین المللی ا اماک  فای خارجی، امکهای بالعوض قابل پرداخت به سازمان ه دالتپرداخت ب

                                                           
6
 - Subsidies 
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ای  ای یاا غیار سارمایه    تواند به صاورت سارمایه   فای  وق نیز می سایر سطوح دالتی. امکهای بالعوض فر یک از گراه

 انجام گیرد.  

فاای خااص، فادایا     فا یا برنامه جنسی برای پرا امک بالعوض به ا ورفای خارجی شامل فدایا بصورت نقدی یا 

فای اضطراری مرباوط باه    گردد. امک فا می برای تأمین بودجه عمومی ا پرداخت انتقالی برای تأمین بی ی از فزینه

سوانح طبیعی ا پرداخت هقوق اارشناسان داخلی ااه بایاد مقایم ا اور خاارجی گردناد نیاز اماک بالعاوض باه           

 گردد. ا ورفای خارجی تلقی می

فای انتقالی نقادی ا غیرنقادی در زمیناه ماواد غاذایی،       فای بین المللی شامل پرداخت امک بالعوض به سازمان

 شود.ا   فای مستمر می ای ا امک فا، تجهیزات سرمایه راه  ساخت

ی فای انتقالی نقدی یا جنسی برای تأمین بعضی از اظاایف  فای بی  دالتی، پرداخت امک بالعوض به سایر ااهد

فای انتقاالی   است اه به صورت اشتراای توسط سطوح میتلف دالتی )مرازی، ایالتی ا محلی( انجام میگیرد. پرداخت

 شود.   فای تأمین اجتماعی نیز در این گراه طبقه بندی می بین ااهدفای دالتی ا صنداق

ت گر تاه ا مارتبط یاا    ای صاور  فایی فستند ااه بارای اعتباارات فزیناه     ای، امک فای بالعوض غیر سرمایه امک

ای، مساتلزم تحصایل دارایای از     فای بالعوض سرمایه م راط به تحصیل دارایی از سوی دریا ت اننده نیستند. امک

سوی دریا ت اننده بوده ا ممکن است انتقال نقدی را اه دریا ت انناده بارای تملاک دارایای یاا دارایای فاا )بجاز         

 –)بجز پول نقد ا موجودی انبار(، ابطال تعهد یاا توا اق دا جانباه بادفکار      موجودی انبار(، یا برای انتقال یک دارایی

بستانکار ا یا تعهد بدفی ااهد دیگر انتظار یا نیاز دارد، در بر بگیرد. چنانچه در مورد ایژگی یک امک تردیدی اجاود  

 بندی می شود.  ای طبقه داشته باشد، ین امک به عنوان امک فزینه

فاای باازار در    نقدی باید بر هسب قیمت فای جاری بازاری ارزیابی شوند. چنانچاه قیمات  فای بالعوض غیر  امک

فای یشکاری اه در جریان تهیه منابع یاا دریا ات مباالغ در صاورت      فا باید بر هسب فزینه دسترس نباشد، ارزش ین

 ا تد، محاسبه شود.   راش منابع اتفاق می

  فاا  ارافم شاده ا ااهاد افادا      الزامات ا شرایط برای دریا ت ین شوند اه الیة فای بالعوض زمانی ببت می امک

اننده تعهد غیر م راطی نسبت به افدای امک داشته باشد. تعیین ایان زماان باه دلیال اجاود گساترة اسایعی از        

 فای قانونی متنوعی دارند، پیچیده است. در برخی موارد، دریا ت انندة امک بالعاوض  شرایط قابل قبولی اه توانایی

بالقوه، موقعی طلب قانونی دارد اه شرایطی معین، نظیر دادن تعهد قبلی نسبت به فزینه اردن برای فد ی خاص یاا  

به تصویب رسیدن قانونی را دارا باشد. در بسیاری از موارد، دریا ت اننة امک بالعوض فرگز ادعایی نسابت باه افادا    

 پرداخت در ین صورت گر ته است.  اننده نداشته ا امک نیز باید به زمانی منتسب شود اه
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8منافع )مزایای( اجتماعی -7
 

فاا در برابار    فایی خااص از ین  منا ع اجتماعی انتقاالت نقدی یا غیر نقدی به منظور همایت از فمه مردم یا بی 

ن فای مبتال باه ی  خطرفای معین اجتماعی است. خطر اجتماعی، هادبه یا اضعیتی است اه ممکن است بر ر اه خانوار

فاایی از مناا ع    فا یا ااف  دریماد یناان تاأبیر منفای بگاذارد. نموناه       از طریق تحمیل تقاضای اضا ی برای منابع ین 

اجتماعی عبارتند از : ارائه خدمات دارایی، پرداخت هقوق بیکاری ا پرداخت مزایای بازن ستگان. این مزایاا برهساب   

اجتماعی، امک اجتمااعی ا بیماه اجتمااعی اار رماا، طبقاه       فای تأمین فا یعنی طرح نوع طرح هاام بر پرداخت ین

 شوند.  بندی می

فاای   شاوند. پرداخات هقاوق بازن ساتگی )از طریاق صانداق       تمامی منا ع اجتماعی به عنوان فزینه تلقای نمای  

 بازن ستگی(  به عنوان ااف  تعهدات تلقی می شود ا باید در گراه ) صل( ف تم طبقه بندی شود. منا ع اجتمااعی 

ای فستند اما به عناوان مناا ع    شوند، داد ا ستدفای فزینه اه توسط ااهد دالتی  رافم شده ا به خانوارفا منتقل می

فاا ا   فا بی ی از جبران خدمت ااراناان، مصارف اااال    شوند. از طرف دیگر فزینه تولید ین بندی نمی اجتماعی طبقه

یاک انتقااالت    ع اجتمااعی، انتقااالت جااری باوده ا فای      خدمات ا مصرف سرمایه بابت )استهالد( است. الیه مناا  

 ای محسوب نمی شود.  سرمایه

فای تأمین اجتماعی، به خانوارفا قابل پرداخات   منا ع تأمین اجتماعی نقدی یا غیر نقدی فستند اه از سوی طرح

فای زمان  فزینه ی، امکاست. مزایای تأمین اجتماعی نقدی بر اساس مافیت خود، شامل مزایای دارة بیماری ا ناتوان

فای مربوط به  رزند یا خانواده، مستمری بیکاری، مزایای بازن ستگی ا بازمانادگان ا مساتمری    بارداری، امک فزینه

 بعد از  وت است. 

منا ع تأمین اجتماعی غیر نقدی شامل ااالفا ا خدمات خریداری شده از تولیاد انناده باازاری بارای خانوارفاا ا      

ریداری شده از سوی خانوارفا بر اساس مقررات طرح است. این مزایا اهتماالً شامل معالجات پزشاکی  جبران مزایای خ

ا داندانپزشکی جراهی، بستری در بیمارستان، عینک یا لنز تماس چ امی، محصاوالت دارایای، مراقبات در منازل ا      

 شود.   ااالفا ا خدمات م ابه می

به خانوارفا است اه به منظاور باریارده ااردن فماان نیازفاایی باه       انتقاالت پرداختی  ،فای اجتماعی منا ع امک

شود اه با مزایای بیمة اجتماعی تأمین می شوند، اما در قالاب یاک طارح بیماة اجتمااعی قارار        خانوارفا پرداخت می

فای اجتماعی ماوقعی قابال پرداخات اسات ااه فای  طارح بیماة اجتمااعی بارای پوشا              گیرند. منا ع امک نمی

                                                           
8
 - Social Benefits 



21 
 

فای بیمه اجتمااعی موجاود    ی مورد نظر اجود نداشته باشد، تعدادی از خانوارفا هاضر به م ارات در طرحفا اضعیت

نباشند، یا به نظر برسد اه مزایای بیمة اجتماعی برای بریارده ااردن برخای نیازفاای خاصای ااا ی نیسات. مناا ع        

فای بیماه اجتمااعی    ر طبیعی توسط طرحفایی اه به طو فای اجتماعی شامل انتقاالت فنگام هوادث یا اضعیت امک

شوند.  فای متفرقه ببت می گرد. این انتقاالت تحت عنوان سایر فزینه شوند، نظیر بالیای طبیعی، نمی پوش  داده نمی

فای اجتماعی غیر نقدی شامل انتقاالت به خانوارفاست اه مافیتااً م اابه مناا ع تاأمین اجتمااعی غیار        منا ع امک

 شوند. فای اجتماعی ارائه می مان شرایط به عنوان مزایای امکنقدی بود ا تحت ف

منا ع اجتماعی اار رما، منا ع اجتماعی نقدی یا غیر نقدی است اه از سوی ااهدفای دالتی به اارانان خاود یاا   

 فاا ااه مساتحق دریا ات ایان      اارانان سایر ااهدفای دالتی م ارات اننده در طرح )یا به بازماندگان ا بستگان ین

فاای تاأمین    مزایا فستند( قابل پرداخت است. انواع مزایایی اه ارائه می شود، م ابه با فمان  هرست مربوط به طارح 

اماک    اجتماعی نظیر پرداخت مستمر دستمزد در طی دارة غیبت از اار در نتیجة بیماری، هادباه، زایماان ا غیاره    

ار در نتیجة مازاد نیاز بودن، عدم صالهیت یا  اوت ناشای از   فزینة خاتمة ا فای خانواده، تحصیل یا سایر، امک فزینه

فاای مرباوط باه سارای بازن ساتگان یاا        فای عمومی پزشکی اه به اار اارمناد ارتبااط نادارد، فزیناه     هادبه، فزینه

فا است. میار  مربوط به هقوق بازن ستگی ا سایر مزایاای بازن ساتگی اااف  در تعهادات باوده ا فزیناه        اقامتگاه

 شود.   ع اجتماعی تلقی نمیمنا 

 9ها سایر هزینه -8

 دارایی )بجز بهره(    هزینه -8-1

ای است اه از سوی یک ااهد دالتی به مالک دارایی مالی یا دارایی ملماوس   فزینة دارایی به استثنای بهره، فزینه

ایی است اه در گراه ) صال(  فا پرداخت می شود. بهره، یک نوع فزینة دار تولید ن ده به فنگام استفاده از این دارایی

فاا ا   شرات دارایی به شکل سود سهام، برداشت از دریمد شبه شود اما بجز بهره، ممکن است فزینه بندی می سوم طبقه

فاا  قاط بارای     شارات  فزینة دارایی منتسب به اجاره یا اارگزاران بیمه باشد. سود ساهام ا برداشات از دریماد شابه    

 فای عمومی مصداق دارد.   شرات

انناد،   فای عمومی اجود سهام خود را از ااهدفای دالتی ا اهتمااالً ساایر ااهادفا تاأمین مای      از ینجا اه شرات

فا الزامای نیسات  فیاأت مادیره یاا ساایر        فا پرداخت ننمایند. این پرداخت ممکن است سودفای سهام را به ین ااهد

فاای   م نمایند. توزیع سود ممکن است توسط شارات مدیران شرات باید سود سهام قابل پرداخت را به ارادة خود اعال

عمومی به طور منظم صورت بگیرد ا ممکن است به اضوح عنوان سود سهام را نداشته باشد. با اجود این، به استثنای 
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گیرد، سودفای سهام شامل الیاة توزیاع    فای انحصار مالی، ااردات یا صادرات صورت می فایی اه توسط شرات توزیع

گردناد ااه قابال     شود. سودفای ساهام در تاارییی ببات مای     فای عمومی می سهامداران یا مالکان شرات سودفا بین

فاای   گردناد. پرداخات   فا اعالم می شود ا اگر فی  تارییی اعالم ن ود، در تاریخ پرداخت ببات مای   پرداخت بودن ین

ساازی   فای هاصل از خصوصای   ند، دریا تیکجا، استثنایی ا در مقیاس بزرگ اه بر مبنای يخایر انباشت شده قرار دار

 شوند.  فا، به جای سود سهام، برداشت دارایی محسوب می فا یا ا زای  ارزش دارایی ا سایر  راش دارایی

تواند تمام یاا   توانند دریمد خود را به شکل سود سهام توزیع انند، اما مالک ین می فا نمی شرات طبق تعریف، شبه

ت اند. از نظر مفهومی،این برداشت دریمد معادل توزیع دریمد شرات از طریاق ساود ساهام    بی ی از دریمد را برداش

گیرد، باه   شرات تصمیم به برداشت ین می بوده ا فمان طرز تلقی از ین اجود دارد. مقدار دریمدی اه مالک یک شبه

داخت ااقعاً صورت گر ته، ببات  فا در تارییی اه پر مقدار زیادی بستگی به هجم خالص دریمد دارد. الیه این برداشت

فا نیز مانند سود سهام، شامل برداشت از اجوه هاصل از  راش یا اناواع دیگار    شوند. برداشت از دریمد شبه شرات می

 گردد. فا نمی ااگذاری دارایی

بار  توانند بنگاه بیمه نیز باشند اه در ین صورت يخایر  نی خود را باه شاکل يخاایر در برا    فای عمومی می شرات

دارند. این يخایر شامل يخایری برای قراردادفاای بیماه باا فادف      فای عمر نگاه می نامه خطرات عمده با توجه به بیمه

فاا ا   فایی م ابه، پی  پرداخت هق بیماه  نامه شود یا بیمه اسب سود اه به ارزش سررسید فدایای سودیار اضا ه می

 باشد.   يخایر در برابر مطالبات عمده می

فاای بیماه در نظار گر تاه      نفع ا تعهدات بنگاه فا برای بیمه گذاران با ا راد يی منظور  رافم بودن دارایی يخایر به

گاذاران یاا ا اراد     یید، متعلق به بیمه گذاری يخایر  نی بیمه به دست می شوند. به طور الی در یمدی اه از سرمایه می

 نعکاس ا زای  در تعهدات ببت می شود.  نفع محسوب شده ا لذا به عنوان فزینه دارایی برای ا يی

فای بیمه دارند، اما چنانچه  عالیتی در ین زمینه داشاته ا يخاایر    ااهدفای دالتی اهتماالً  عالیت اندای در طرح

گاذاران، باه فماان راشای ببات خوافاد شاد ااه بارای           ای نگافداری نمایند، فزینة دارایی منتسب به بیماه  جداگانه

شود. چنانچه ااهد دالتی يخایر جداگانه نگافداری ننماید، فی  فزینة دارایی ببات نمای    میفای عمومی ببت  شرات

 شود. فر تغییر در مقدار تعهدات به عنوان ارزیابی مجدد ببت می شود. 

فای متفااتی اجود دارد.  نفع برداشت فا ا سایر ا راد يی فای بازن ستگی برای اارانان دالت ا بستگان ین از طرح

فاای بازن ساتگی غیار     فاای بازن ساتگی مساتقل، صانداق     ع طرح بازن ستگی اار رمایی اجود دارد: صنداقسه نو

فای بازن ستگی مستقل ا غیر مستقل يخایر اختصاصای را بارای    فای بازن ستگی غیر مستمر. صنداق مستقل ا طرح

فاا ا   ن ااهادفای دالتای ا بساتگان ین   دارند اه هقوق بازن ستگی ا سایر مزایای بازن ستگی را به اارانا نگاه می ین
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نفع پرداخت انند. فر دا صنداق، تعهداتی معاادل ارزش هاال مزایاای اعاده داده شاده دارناد. طارح         سایر ا راد يی

دارد، اما ااهد دالتی مجری طارح دقیقااً مانناد     بازن ستگی غیر مستمر يخایر اختصاصی برای پرداخت مزایا نگاه نمی

مستقل ا غیر مستقل، تعهدی معادل ارزش هال مزایای اعده داده شده دارد. فزینة دارایای  صنداق عمر بازن ستگی 

 منتسب به بیمه گذاران برای فر سه طرح، جزئی از تغییر در تعهد طرح محسوب می شود. 

دا نوع طرح بازن ستگی اساسی اجود دارد: طرح بازن ستگی بر اساس مزیت تعریف شده ا طرح بازن ساتگی بار   

هق بیمه تعریف شده. مزایای بازن ستگی یتای بار هساب مزیات تعریاف شاده باه طاور طبیعای بار اسااس             اساس

شود. ارزش اسمی مزایای بازن ستگی اه بایاد در   فایی اه به هقوق ا داره خدمت  رد بستگی دارد، تعریف می  رمول

  ستگی ماورد انتظاار، نارو زاد ا الاد،    یینده پرداخت شود، از نظر ریاضی بر اساس تیمین متغیرفایی مانند عمر بازن 

تواند با استفاده از نارو تنزیال    شود. سپس ارزش اسمی می تورم مورد انتظار ا ا زای  مورد انتظار در هقوق معین می

فاای اضاا ی،    مناسب به ارزش هال تبدیل شود. در طول زمان، ال تعهد طرح بازن ستگی به دلیل دریا ت هق بیماه 

فای اعاالم شاده ا گذشات زماان تغییار خوافاد اارد. فزیناة دارایای منتساب باه             رات در  رضپرداخت مزایا، تغیی

گذاران معادل ا زای  تعهد ناشی از گذشت زمان است اه به دلیل مزایای یتی تنزیل شاده، در طاول چناد داره     بیمه

 ا تد. هسابداری اتفاق می

فا برای صنداق از سوی اار رماا تضامین    یمهفای هق بیمة تعریف شده، به جای سطح مزیت، سطح هق ب با طرح

بیماة تعریاف شاده،     فای مربوط به هق بیمة تعریف شده بلند مدت بوده ا تعهد یاک طارح هاق    می شود. الیة طرح

گذاران دقیقاً مانند دریماد   فای صنداق است. بنابر این، فزینة دارایی منتسب به بیمه معادل ارزش جاری بازاری دارایی

فاای صانداق،    فای صنداق است. فر ا زای  ارزش دارایای مرباوط باه دارایای     گذاری دارایی از سرمایههاصل   دارایی

 گردد.   نفع ببت می معادل ااف  دارایی ارزش ناشی از تعهد ااهد به ا راد يی

عای  فاای طبی  فای زیر زمینای ا ساایر دارایای    فای قطعی زمین، دارایی ای است اه در ارتباط با اجاره فزینه اجاره

فاای   فای الکترامغناطیسی، ممکن است به عنوان دارایای  فا، مثل اجاره طیف ا تد. سایر اجارة این نوع دارایی اتفاق می

فای طبیعی تا زمان  بندی اجاره دارایی تولید ن ده غیرملموس در نظر گر ته شود. اصطالهات ا شرایط هاام بر طبقه

فایی اختصاص دارد ااه باه عناوان اجااره      بقیة این بی   تنها به اجاره العمل مورد بحث بوده است. انت ار این دستور

 شوند.  بندی می فای طبیعی طبقه زمین ا دارایی

ای ااه بارای دارة    گیرد. بنابر ایان، اجااره   اجاره به طور پیوسته به مالک دارایی در طول دارة هسابداری تعلق می

ای است اه در طاول ین دارة هساابداری قابال پرداخات      تجمعیشود معادل ارزش اجارة  ای ببت می هسابداری ایژه

ای اه قرار است پرداخت شود یا در طی داره ااقعاً پرداخت می شود، تفااات داشاته    بوده ا ممکن است با مقدار اجاره

 باشد.  
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صایف  گیرد، به عنوان هق امتیااز تو  فای  سیلی صورت می فایی اه برای استیرا  معادن یا سوخت اغلب پرداخت

فاا باه ااهادفای دالتای در      فا در قبال ااگذاری ین فایی فستند اه به مالکین این دارایی می شوند. اما در ااقع، اجاره

ای بابتی باشاد   فای داره گیرد. اجاره ممکن است صرف نظر از نرو استیرا ، به شکل پرداخت زمان م یصی تعلق می

فایی اه بابات   زش دارایی  استیرا  شده تعیین شود. فمچنین پرداختتر بر اساس مقدار، هجم یا ار یا به طور معمول

زمینای صاورت    فاای زیار   امتیاز هفاری یزمای ی یا بابت سایر اات ا اتی اه برای موجاود باودن یاا موقعیات دارایای     

هفااری  فا به استیرا ، به عنوان اجاره تلقی می شوند. میار  ااقعی بابات   گیرد، هتی در صورت منتهی ن دن ین می

 شود.   ای تلقی می فای سرمایه ا سایر اات ا ات، به عنوان تملک دارایی

فاای مهاار ن اده بارای      فای غیر زراعای، استحصاال یب   فا شامل پرداخت بابت قطع درختان در زمین سایر اجاره

ر ااهادفا  فاای تحات تملاک ساای     افداف یبادانی ا تجاری از جمله پرارش مافی، یبیاری ا چرای هیوانات رای زمین

 است. 

شاود، اشاتباه گر تاه     فا ا خدمات  تلقی می اجارة زمین نباید با اجارة ااالفای تولید شده اه به عنوان مصرف ااال

دارناد    فای تولید شده در  رایند تولیدی  عالیت جا ناشی می شود اه موجران دارایی فا از ین شود. اختالف در برداشت

فای بابت جهت اجاره با اخطارفاای اام مهلات ا تعمیار ا      گافداری موجودی داراییاه در نتیجة ین، خدماتی نظیر ن

فاایی ااه توساط ااهادفای دالتای باه عناوان         دفند. به ایژه اجااره  فای اجاره داده شده را ارائه می نگافداری دارایی

. ااهدفایی اه مالک شوند شود، به عنوان پرداخت بابت ارائه خدمات مسکن ا ساختمان تلقی می مستأجر پرداخت می

فا را برای استفاده در اختیار ااهدفای دالتی قرار دفند، باه عناوان    فای زیر زمینی باشند ا این دارایی زمین یا دارایی

 شوند.   ااهدفایی اه درگیر  عالیت فای تولیدی اند، محسوب نمی

خدمات باشد. به عنوان مثال، ایان   یک داد ا ستد مستقل ممکن است فم در بر دارندة اجاره ا فم مصرف ااالفا ا

فای داخل ین زماین را اجااره    تواند رو دفد اه ااهد دالتی در یک قرارداد مستقل، زمین ا ساختمان اتفاق زمانی می

چه فی  راش عینی برای تفکیک پرداخت بابات   فا تفکیک نکرده باشد. چنان ارده ا اجارة زمین را از اجارة ساختمان

تر از ارزش زماین باشاد، باه     فا اجود نداشته باشد، در صورتی اه ارزش ساختمان بی  رة ساختماناجارة زمین از اجا

تر از ارزش ساختمان باشد، باه عناوان اجاارة زماین      چه ارزش زمین بی  شود ا چنان عنوان اجارة ساختمان تلقی می

 شود.  تلقی می

 های متفرقه سایر هزینه -8-9

ای  رخی از انتقاالت در خدمت افداف اامالً متفااات ا ساایر داداساتدفای فزیناه    فای متفرقه شامل ب سایر فزینه

 ترین انواع انتقاالت در این طبقه به شرح يیل است:  اند. مهم بندی ن ده است اه در جای دیگر طبقه
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 نقاد  ای به مؤسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارفا. این انتقاالت معموالً شامل پول  انتقاالت غیر سرمایه

گیارد.   به شکل هق عضویت، اشتراد ا فدایای دااطلبانه است اه به طور مانظم یاا مقطعای انجاام مای     

سسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارفا یاا تهیاة اجاوفی     فای تولید مؤ فدف این انتقاالت، پوش  فزینه

 ارافم شاود.   جدای از انتقاالت جاری است اه ممکن است به شکل مزایای امک اجتماعی برای خاانوار  

فاای خیریاه باه     فمچنین این طبقه شامل انتقاالت غیرنقدی به شکل غذا، لباس، پتو ا دارا برای بنگااه 

 منظور توزیع بین خانوارفا است. 

 فایی اه از سوی یاک ساطح دالات بار      ای، عوارض اجباری ا جریمه ای ا غیر سرمایه فای سرمایه مالیات

 در مرهلة تلفیق هذف می شوند. شوند. این انتقاالت سطح دیگر اضع می

      خالص اعتبارات مالیاتی. موقعی اه مقدار یک اعتبار مالیاتی از مقدار مالیاات دریاا تی از مالیاات دفناده

تر شود ا این مازاد به مالیات دفنده پرداخت گردد، خالص پرداخت به جای مالیاات منفای، فزیناه     بی 

 شود.  تلقی می

 توانند  شوند، این انتقاالت می فای هقوقی ا شبه قضایی اضع می ی دادگاهفایی اه از سو عوارض ا جریمه

 به فر بی  پرداخت شوند.

 گیرد.   فایی اه بابت جبران صدمات ا خسارات ناشی از بالیای طبیعی صورت می پرداخت 

 فایی اه بابت جبران صدمه به شیص یا خسارت به دارایی اه از سوی ااهدفای دالتای صاورت    پرداخت

فا می توان به پرداخت بابت مطالبات بیمة عمر اشااره نماود.    ته، انجام می شود. از جمله این پرداختگر 

فاای بالعاوض ا بادان دخالات دادگااه       توانند اجباری از طرف دادگاه بوده یا پرداخت فا می این پرداخت

 باشند.  

 فای دان جویی ا سایر مزایای تحصیلی. امک فزینه 

 فای بازاری ا موسسات غیار انتفااعی در خادمت خانوارفاا      قدی ا غیر نقدی به بنگاهای ن انتقاالت سرمایه

فای عملیاتی بازرگ   فای سرمایه ای، برای پوش  اسری برای تأمین مالی تمام یا بی ی از تملک دارایی

بارای   اند، برای ابطال بدفی از طریق توا ق دا جانبه با بدفکار یا اه در طول دا یا چند سال انباشته شده

 تضمین یک بدفی.

 فای بیمه بارای پوشا  دادن رایادادفا ا هاوادث. ایان       فای غیر عمر قابل پرداخت به شرات هق بیمه

 شوند. فا فمی ه به عنوان انتقاالت جاری تلقی می پرداخت
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 فای بیمه اه از سوی یک ااهد دالتای بارای تساویه     مطالبات بیمه غیر عمر قابل پرداخت در قالب طرح

شود. زمانی موعاد مطالباات  ارا     فا در طی داره جاری هسابداری رسیده، اجرا می ی اه موعد ینمطالبات

فاا فمی اه باه     یید. این پرداخت رسد اه در ابر یک اتفاق، ا زای ی در یک مطالبه معتبر به اجود می می

 شوند، هتی اقتی از نظر مقداری زیاد باشند.   عنوان انتقاالت جاری تلقی می

 فا ا خدمات از تولید انندگان باازاری ااه باه منظاور مصارف نهاایی بجاز مزایاای اجتمااعی           خرید ااال

 مستقیماً بین خانوارفا توزیع می شود. 

فاا نظیار ااهادفای مقایم ا غیار       بندی این گراه از داد ا ستدفا بر اساس دریا ت انندگان ین ممکن است طبقه

بندی ااهدفای مقیم فم بر اساس خانوار، مؤسساات غیار    طبقه مقیم از نظر تحلیلی مفید باشد. فمچنین ممکن است

فاای خصوصای، دارای افمیات     فای عمومی ماالی یاا شارات    فای غیر مالی، شرات انتفاعی در خدمت خانوار، شرات

 باشد.
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 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 11111 جبران خدمت كا ركنان -فصل ا ول  

 11111 حقوق و دستمزد 

 11111 هقوق دستمزد اارانان رسمی 

 11112 هقوق دستمزد اارانان غیر رسمی 

 11113 هقوق ا دستمزد اارگران م مول قانون ااز 

 11114 هقوق ا دستمزد اارانان خارجی 

 11115 هقوق ا دستمزد ایام مرخصی 

 11116 هق التدریس 

 11117 هق التحقیق 

 11199 ق ا دستمزدسایر هقو 

 11211 فوق العاده ها و مزایای شغل 
 11211  وق العاده شغل 

 11212  وق العاده میصوص 

 11213  وق العاده سیتی محیط اار 

 11214  وق العاده بدی یب ا فوا 

 11215 تفاات تطبیق 

 11216  وق العاده محرامیت از تسهیالت زندگی 

 11217  وق العاده محل خدمت 

 11218  وق العاده اشتغال خار  از ا ور 

 11219 امک فزینه عائله مندی 

 11211 امک فزینه ااالد 

 11211 هق سرپرستی 

 11212 هق فمطرازی 

 11213 هق جذب 

 11214  وق العاده جذب مناطق محرام 

 11215 اضا ه اار ا ا یک  

 11216 پاداش  
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 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 11217 عیدی 

 11218 ری وق العاده نوبت اا  

 11219 هق محرامیت از مطب  

 11221 هق مسکن  

 11221 سود صر نظر شده اام فا 

 11222 پرداخت مستمری به ااراان از طریق امک فای اجتماعی دالت به صنداق فای تامین اجتماعی ا بازن ستگی 

 11299 سایر مزایا ا وق العاده فا  

 21111 استفاده از كاال ها وخدمات -فصل دوم  

 21111 ماموریت و نقل و انتقال كاركنان 

 21111 فزینه سفر 

 21112  وق العاده رازانه 

 21113 ارایه اسائل نقلیه 

 21114 بهای بلیط مسا رت 

 21115 فزینه نقل امکان 

 21116 عوارض خرا  از ا ور 

 21117 فزینه گذرنامه 

 21199 سایرفزیهافای ماموریت انقل مکان 

 21211 ل ونقل وارتباطاتحم 

 21211 همل ااال ا ابابه دالتی  

 21212 بیمه ااال  

 21213 هقوق اعوارض گمرای ا سود بازرگانی  

 21214 همل انقل نامه فا ا امانات پستی 

 21215 هق اشتراد صنداق فای پستی در داخل ا خار  از ا ور 

 21216 تلکس ا  کس  

 21217 اجاره خطوط میابراتی  

 21218 ارتباطات مافواره ای ااینترنت  

 21219 تلفن  

 21299 سایر همل انقل اارتباطات  
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 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 21311 نگهداری وتعمیر دارائی های ثابت 

 21311 ساختمان ا مستحدبات 

 21312 ماشین یالت ا تجهیزات )اعم از ساان ا متحرد(  

 21313 اسائط نقلیه 

 21399 سایر دارائیهای بابت 

 21411 نگهداری و تعمیر وسائل اداری 

 211411 میزا صندلی ا مبلمان 

 21412 ماشین هساب 

 21413 ماشین تحریر 

 21414 ماشین  تواپی 

 21415 لوازم صوتی اتصویری 

 21416 لوازم سرمای  ا گرمای  

 21417 رایانه 

 21499 سایر اسائل اداری 

 21511 چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

 21511 چاپ ن ریات امطبوعات 

 21512 چاپ د اتر ا ااراق اداری 

 21513 چاپ یگهی فای اداری  

 21514 خرید ن ریات ا مطبوعات 

 21515 هرید د اتر اااراق اداری 

 21599 سایرفزینه فای چاپ ا خرید ن ریات ا مطبوعات 

 21611 تصویر برداری وتبلیغات 

 21611 عکاسی 

 21612  یلمبرداری 

 21613 فزینه خدمات تبلیغاتی مانند خطاطی، نقاشی 

 21614 یگهی فای تبلیغاتی 

 21699 سایرفزینه فای تبلیغاتی 

 21711 تشریفات 
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 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 21711 فزینه پذیرائی 

 21712 ج ن ا چراغانی 

 21713 هق سفره 

 21799 سایر فزینه فای ت ریفات 

 21811 هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی 

 21811 هق الوااله 

 21812 هق الم ااره 

 21813 فزینه فای ببتی 

 21814 فزینه فای قضائی 

 21899 سایر فزینه فای قضائی ، ببتی ا هقوقی 

 21911 هزینه های بانکی 

 21911 خرید دسته چک 

 21912 خرید سفته 

 21913 فزینه انتقال اجوه 

 21914 کهانگهداری اسناد ااشیاء قیمتی در بان 

 21999 سایر فزینه فای بانکی 

 21111 آب و برق و سوخت 

 32111 یب )یشامیدنی اتصفیه ن ده( ا یخ 

 21112 سوختهای قسیلی ) نفت سفید، بنزین، گازائیل، گاز، نفت اوره( 

 21113 برق 

 21199 سایر یب ا برق ا سوخت 

 21111 مواد و لوازم مصرف شدنی 

 21111 ) گ ، یجر، سیمان،یفک،......(مصالح ساختمانی  

 21112 ابزار ا یراق) الید،قفل،دستگیره،.........( 

 21113 لوازم سرایسهای بهداشتی)شیریب،سیفون،.....( 

 21114 مواد شوینده)صابون،مایع دست وئی، مایع ظرف شوئی، پودرفای شوینده،........(  

 21115 شین یالت ا تجهیزات(لوازم یدای ) مربوط به اسائط نقلیه ا ما 

 21116 ااغذ ، مقواا لوازم التحریر 
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 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 21117 موادغذائی 

 21118 مواد غذائی برای بیمارستانها ، زندانها ا ارداگافها 

 21119 دارا ا لوازم مصر ی پزشکی ، دندانپزشکی ا یزمای گافها 

 21111 لوازم خواب ا پوشاد 

 21199 سایر مواد ا ااالفای مصرف شدنی 

 21211 هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی 

 21211 هق التالیف 

 21212 هق الترجمه 

 21213 خرید اتاب، ن ریات، نرم ا زارفای رایانه ای،  یلم فای ایدیوئی، اسایر لوازم ا ابزار م ایه 

 21214 فزینه برگزاری سمینارفا ا جلسات سینرانی ا اارگافهای یموزشی 

 21299 فای مطا لعاتی اپژاف یسایر فزینه  

 21311 حق الزحمه انجام خدمات قراردادی

 21311 اجرای برنامه فای یموزشی، مذفبی،  رفنگی ا فنری 

 21312 شرات در جلسات 

 21313 تعلیم  نون 

 21314 هق الزهمه پزشکی 

 21399 سایر هق الزهمه فای انجام خدمات قراردادی 

 21411 حق عضویت  

 21411 عضویت سازمانها ا مؤسسات بین المللیهق  

 21412 پرداختهائی اه به موجب قراردادفا ا یا تعهدات دالت یا دستگافها به مؤسسات خارجی انجام میگیرد 

 21499 سایر هق عضویت فا 

 31111 مصرف سرمایه های ثابت )استهالک( -فصل سوم  
 31111 مصرف سرمایه های ثابت ملموس 

 31211 رمایه های ثابت غیر ملموسمصرف س 

 41111 بهره )سود( -فصل چهارم  

 41111 سود و كارمزد وامها و تسهیالت  

 41111 سود ا اارمزد اامهای داخلی 

 41112 سود ا اارمزد اامهای خارجی 
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 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 41199 سسایر سود ا اارمزد تسهیالت 

 41211 سود و كارمزد اوراق بهادار 

 41211 سود ااراق م ارات 

 41212 سود اسناد خزانه اسالمی 

 41299 سایر سود ااراق بهادار 

 51111 یارانه -فصل پنجم  

 51111 كمک زیان شركتهای د ولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 

 51111 امک زیان شراتهای دالتی 

 51112 امک زیان مؤسسات انتفاعی اابسته به دالت 

 51211 قیمت كاال ها و خدمات پرداخت مابه التفاوت 

 51211 یارانه ااال فای اساسی 

 51212 یارانه اود شیمیاتی 

 51213 یارانه دارا ا شیرخ ک 

 51214 یارانه هامل فای انر ی 

 51215 یارانه ااغذ 

 51216 یارانه د ترچه، تغذیه رایگان ا امورر افی دان  یموزان مناطق محرام

 51217 یارانه مسکن

 51299 یارانه سایر ااالفا ا خدمات 

 51311 پرداختهای انتقالی غیر سرمایه ای به شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 

 51311 پرداخت فای انتقالی به  شراتهای دالتی 

 51312 پرداخت فای انتقالی به  مؤسسات انتفاعی اابسته به دالت 

 61111 كمک های بال عوض -فصل ششم  

 61111 كمک بالعوض به دولتهای خارجی 

 61111 سرمایه ای  

 61112 غیر سرمایه ای 

 61211 كمک بالعوض به سازمان های بین المللی 

 61211 سرمایه ای  

 61212 غیر سرمایه ای 
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 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 61311 كمک بال عوض به سایر سطوح  دولتی 

 61311 سرمایه ای  

 61312 غیر سرمایه ای 

 71111 منافع )مزایای( اجتماعی -فتم فصل ه 

 71111 حق بیمه 

 71111 بیمه اجتماعی اارمندان دالت 

 71112 بیمه اجتماعی اارگران 

 71113 بیمه اجتماعی نیازمندان 

 71114 بیمه اجتماعی راستائیان 

 71115 بیمه درمان اارمندان دالت 

 71116 بیمه درمان اق ار یسیب پذیر 

 71117 ن راستائیانبیمه درما 

 71118 بیمه درمان خوی   رمایان 

 71119 بیمه درمان اارانان نیرافای مسلح 

 71111 بیمه درمان ایثارگران 

 71111 بیمه درمان طالب علوم دینی 

 71199 سایر بیمه فای اجتماعی ا درمان 

 71211 كمکهای رفاهی كارمندان دولت 

 71211 ری رستورانامک فزینه مواد غذائی ا نگهدا 

 71212 امک فزینه بیماری ازایمان 

 71213 امک فزینه سرایس همل انقل 

 71214 امک فزینه مهد اودد 

استر داد میار  انجام شده توسط اارانان برا ی ااال ا خدماتی چون دارا ، پزشکی ، دنانپزشکی، ا صورتحساب  

 بیمارستان
71215 

 71216 پاداش پایان خدمت 

 71217 ک به هساب پس انداز اارمندان دالتام 

 71299 سایر امکهای ر افی اارمندان دالت 

 71311 كمکهای رفاهی  گروههای خاص 
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 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 71311 مستمری اق ار یسیب پذیر 

 71312 امک به معلولین جسمی ا يفنی 

 71313 امک به خانواده فای ایثارگران ا خانواده معظم شهدا 

 71314 ق ار یسیب پذیر ا معلولینامک فای موردی به ا 

 71315 امک به مرااز غیر دالتی ا خانواده فا برای نگهداری ا توانبی ی معلولین ا سالمندان ا بیماران راانی مزمن 

 71316 امک به رسیدگی ا ساماندفی یسیب دیدگان اجتماعی 

 71317 امک به پی گیری از یسیب فای اجتماعی ا معلولیت فا 

 71399 امک فای ر افی گراه فای خاصسایر   

 71411 كمکهای رفاهی  دانش آموزان و دانشجویان 

 71411 صنداقهای ر اه دان جویان  

 71412 امک فزینه تغذیه دان جویان 

 71413 امک فزینه ر ت ا یمد دان جویان 

 71414 امک فزینه ر ت ا یمد دان  یموزان 

 71415 ئل ا تجهیزات ا جوائز ارزشی اگردشهای علمیفزینه فای مربوط به اردافا ااسا 

 71416 امک فزینه تحصیلی 

 71417 امک به تغذیه، پوشاد ا لوازم التحریر مورد نیاز دان  یموزان مناطق محرام ا دان  یموزان استثنائی 

 71499 سایر فزینه فای ر افی دان  یموزان ا دان جویان 

 71511 كمک های رفاهی  بازنشستگان 

 71511 هق عائله مندی ا ااالد بازن ستگان ا موظفین  

 71512 سال ا باالتر ا از اار ا تادگان 16ا زای  هق عائله مندی ا ااالد بازن ستگان   

 71513 پرداخت بیمه درمان ا مکمل بازن ستگان ل کری ا ا وری  

 71514 پرداخت بیمه عمر ا هوادث بازن ستگان ل کری ا ا وری  

 71515 امک فزینه ازداا   رزندان بازن ستگان 

 71599 سایر امکهای ر افی بازن ستگان  

 71911 سایر هزینه های رفاه اجتماعی 

 71911 امک فزینه ایام بیکاری  

 71912 فزینه اارانان  وت شده شامل همل جنازه،افن ا د ن ا مراسم ترهیم 

 71913 امک فزینه ازداا   
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 71913 اغذ ،چاپ ا صحا یامک فزینه ا 

 71999 سایر فزینه فای ر افی 

 81111 سایر هزینه ها -فصل هشتم 

 81111 اعتبار مالیاتی 

 81111 مالیات فای سرمایه ای 

 81112 مالیات فای غیر سرمایه ای 

 81211 اجاره و كرایه 

 81211 اجاره زمین ا اراضی 

 81212 اجاره ساختمان اسایر مستحدبات 

 81213 اجاره ماشین یالت ا تجهیزات 

 81214 ارایه لوازم ا ابزار میتلف 

 81299 سایر اجاره ا ارایه  

 81311 دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی 

 81311 تعهدات مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیرافای مسلح 

 81312 تعهدات مربوط به صنداق بازن ستگی ا وری 

 81313 هق بیمه مربوط به بیمه فای غیر عمر به شراتهای بیمه پرداخت 

 81399 سایر دیون ا تعهدات مربوط به بیمه ا بازن ستگی 

 81911 سایر هزینه های متفرقه 

 81911 پرداختهای انتقالی به مؤسسات غیر انتفاعی عرضه اننده خدمات به خانوار 

 81912 عوارض اجباری )مانند عوارض شهرداری( 

 81913 جرایمی اه توسط یک ااهد دالتی برای سطوح دیگر اضع می شود 

 81914 جرایم ا عوارض دادگافها 

 81915 پرداختهای مر بوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی 

تعلیق مربوط  پرداخت به اارانان غیر شاغل )هقوق یماده به خدمت فا در سالهای بودجه ا سالهای قبل، هقوق ایام 

 81916 به    اارانانی اه به اتهام جرم از اار  بر انار شده ا سپس از اتهام منتسبه برائت هاصل ارده اند (

 81917 باز خرید خدمت 

 81918 پرداختهای جبرانی در خصوص صدمات شیصی یا ملکی اارد یمده توسط ااهدفای دالتی 

 81919 ن تمام یا بی ی از فزینه تملک دارائی فای سرمایه ایپرداختهای انتقالی سرمایه ای برای تامی 
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سسات ’اعتباراتی اه به استثنای شقوق اام ،م ارات اا زای  سرمایه برای سرمایه گذاری به صورت امک به مو 

 81911 عمومی یا اجرای طرههای سرمایه گذاری اعطا می ود )مانندامک به شهرداری فا(

 81911 سایر دیون 

 81999 سایر 

 


