
 

 

 اه زهینه  بندی اقتصادی دستورالعمل طبقه: 2ضمیمه 

به هشت گروه یا فصل: جبران خدمت کارکنان، استفاده از کاالها و خددما،، مصدر     1ها بندی هزینه در این طبقه

تقسدم     هدا،  های بالعوض، مزایای اجتمداع  و سدایر هزینده    ها، کمک های ثابت )استهالک(، بهره )سود(، یارانه سرمایه

 شود.   م 

2جبران خدمت کارکنان -1
 

گونه جبران )نقدی و غمرنقدی( در مقابل کار انجام گرفته در یک دوره گزارشگری مدای  اسدت کده در     شامل همه

ها ممکن است قبل از موعد، به طور همزمان با کار و یا با تأخمر انجام گمرد.  گمرد این پرداخت اختمار کارکنان قرار م 

هدای تدأممن    های اجتمداع  دویدت، قابدل پرداخدت بده طدر        ل حقوق، دستمزد، و کمکجبران خدمت کارکنان شام

فرمایان و سایر کارکنان که در استخدام دویدت   گردد. مبایغ قابل پرداخت به پممانکاران، خویش اجتماع  کارکنان، م 

شدود.   بندی مد   و خدما، طبقه گمرد. مبایغ مزبور در گروه دوم، استفاده از کاالها بندی قرار نم  نمستند در این طبقه

هدای   گذاری ثابت دویت در داد و ستدهای مربوط به تملک داراید   های سرمایه همچنمن جبران خدمت کارکنان پروژه

 بندی گردد.   های ثابت( باید طبقه ای )گروه مربوط به دارای  سرمایه

کار جدید یا تغممدر ملدل خددمت     حقوق و دستمزد شامل استرداد مخارج انجام شده توسط کارکنان برای شروع

هدای   شدود. همچندمن مخدارج کارکندان در زممنده تدأممن وسدایل و ابدزار، یبدا           )مانند هزینه سفر یا جابجای ( نم 

هدا و   گردد. مبایغ پرداخت شده در این گونه موارد در گروه دوم )استفاده از کداال  مخصوص و اقالم مشابه را شامل نم 

 د.گرد خدما،( طبقه بندی م 

حقوق و دستمزد همچنمن شامل مزایای اجتماع  که از طر  کارفرمایان به صور، حق همسدر و اوالد، ممدوز ،   

هدا، بدارداری و مدوارد مشدابه      بمماری، مرخص  استعالج ، پرداخت پادا  پایان خدمت به کارکنان یا بازمانددگان من 

 شوند.  تماع ( طبقه بندی م گردد. این موارد در گروه هفت  )مزایای اج شود نم  پرداخت م 

های  های نقدی به کارکنان قبل از کسورا، مربوط به مایما، و حق بممه شامل پرداخت« حقوق و دستمزد نقدی»

تأممن اجتماع  سه  کارمند است. موارد مشمول عبارتند از: حقوق و دستمزد )پایه(، اضدافه کدار، کارشدبانه، کدار در     

ایعاده پرداخت خارج از  مرکدز و خدارج    های زندگ ، فوق ایعاده پرداخت بابت هزینه قتعطمال،، حق بدی مب و هوا، فو

 از کشور، پادا ، پرداخت بابت رفت و ممد به ملل کار، پرداخت  بابت تعطمال، رسم  و حق مسکن.  
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ط ایشدکل، وسدای   هدای متلدد   های سدازمان ، یبدا    شامل غذا، نوشابه، خدمت خانه« حقوق و دستمزد غمر نقدی»

کنند، خدما، حمدل و نقدل ، ورز ، تفریلدا،،     هائ  که کارکنان در بمرون از ملمط کار ه  استفاده م  نقلمه، یبا 

ها بدا ندرس سدود پدائمن یدا صدفر در        گردد. ارز  سود صرفنظر شده زمان  که وام پارکمنگ اتومبمل و مهد کودک م 

 شود.   م  بندی گمرد نمز در این گروه طبقه اختمار کارکنان قرار م 

هدای بازنشسدتگ     های تأممن اجتماع ، صدندوق  های قابل پرداخت به صندوق کمک« های اجتماع  دویت کمک»

های بممه اجتماع  مرتبط با اشتغال هستند کده بده منظدور برقدراری مسدتمری منداف         مرتبط، اشتغال یا سایر طر 

های اجتمداع  دویدت کسدس مسدتمری بدرای       کمک گمرد. با توجه به اینکه نتمجه اجتماع  برای کارکنان صور، م 

های اجتمداع  پرداختد     شود. اگر کمک بندی م  کارکنان است به هممن دیمل در گروه جبران خدمت کارکنان طبقه

هدای واقعد     کمدک »هدا را   های بممه و تأممن اجتماع  صور، گمدرد، اینگونده کمدک    ها و صندوق مستقمماً به شرکت

های دویت  به طور مستقل امکان ارائده کمدک اجتمداع   بده کارکندان را       چه برخ  از واحدگویند. چنان م « اجتماع 

هدای احتسداب     بندی مربوط بده کمدک   های ارائه شده باید به طور احتساب  در طبقه داشته باشند. ارز  معادل کمک

 اجتماع  منظور گردد.  

3ها و خدمات استفاده از کاال -2
 

دما، استفاده شده در عملما، اجرای  دویت برای تویمدد کاالهدا و خددما، بدرای     ها و خ این گروه شامل همه کاال

گردد. مدواردی کده در ایدن گدروه قدرار       های خریداری شده برای فرو  مجدد م  عرضه در بازار یا سایر مقاصد و کاال

ند.، کاالها و خدما، اسدتفاده  های  که به صور، دارای  ثابت یا اقالم گرانبها بدست ممده باش گمرد عبارتند از: کاال نم 

هدای اسدتراتکیک تملدک     ها و خدمات  که برای افدزایش موجدودی   کاال  های ثابت یا اقالم گرانبها، شده در تویمد دارای 

هدا و خددما،    ها، کاال اند، کاالها و خدما، نگهداری شده برای تنظم  بازار کاالها و خدما، نگهداری شده در انبار شده

های  که بدون اینکه در تویمد مورد استفاده قرار گمرند انتقدال   رای جبران خدما، کارکنان و سایر  کاالاستفاده شده ب

 اند. یافته

سر گردد، بلکه باید اند نباید هزینه ک ط دویت کسس شدهو خدما، عرضه شده توس کاالهاتمام  عوارض  که برای 

 ها منظور شود. در بخش درممد

  های ثابت، اقالم گرانبهدا و خددما، اسدتفاده شدده در تشدکمل سدرمایه       رای تملک دارای های انجام گرفته ب هزینه

بنددی گدردد.    ای باید طبقه های سرمایه های مربوطه به دارای  های دویت ، در داد و ستد دویت، مانند احداث ساختمان
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ست ، اگر بطور مسدتمر سداخته شدوند و    قممت، مانند ابزار د  های مربوط به ساخت مال، و ابزار با دوام غمرگران هزینه

 شود.  بندی م  طبقه« استفاده از کاالها و خدما،»در گروه   مال، ناچمز باشند، در مقایسه با هزینه ماشمن

هدا و خددما، ملسدوب     هدای ثابدت، اسدتفاده از کداال     کاالها و خدما، مصر  شده برای نگهداری و تعممر دارای 

گردد و بایدد در گدروه داد    های موجود تملک دارای  جدید تلق  م  و توسعه دارای  شود. نوسازی اساس ، بازسازی م 

( فعدایمت  اسدت کده مدایکمن     1بندی شود. نگهداری و تعممر دو ویکگ  دارد: ) ای طبقه های سرمایه های دارای  و ستد

( ماهمدت داراید  ذیدربط را    2) های ذیربط مجبورند بطور مستمر و مکرر اقدام بده من کنندد. و   برای استفاده از دارای 

( 1های نوسازی و توسعه دارای  موجود نمز عبارتندد از: )  کنند. ویکگ  تغممر نداده و فقط شرایط عادی من را حفظ م 

گذاری است که در هدر زمدان  ممکدن اسدت صدور،       اقدام به نوسازی و بازرس  و توسعه یک تصمم  تعمدی سرمایه

هدای موجدود    ( نوسازی و بازسازی اساسد  عملکدرد اسدتفاده از یرفمدت    2  ندارد، و )گمرد و ارتباط  با شرایط دارای

 دهد.   های ثابت را به ممزان شایان توجه  افزایش داده و طول عمر قابل انتظار منها را افزایش م  دارای 

ه مورد استفاده قدرار  ها و بازار و موارد مشاب ها و خدمات  که در امر پکوهش و توسعه، مموز  کارکنان، پکوهش کاال

شوند، اگدر چده ایدن کاالهدا و خددما، ممکدن اسدت         بندی م  طبقه« استفاده از کاالها و خدما،»گمرند در گروه  م 

منافع  در مینده نمز داشته باشند. خرید مواد مربوط به تویمد اسکنا  و سکه، یا مبایغ قابل پرداخدت بده پممانکداران    

 شود.   بندی م  طبقه« استفاده از کاالها و خدما،» برای تویمد اسکنا ، نمز در گروه

های دست  و موشک( و وسایل  های مربوط به اسلله )مانند سال  شامل خرید« استفاده از کاالها و خدما،»گروه 

گردد. خریدهای مربوط بده اقالمد  کده     سکوی پرتاپ موشک، کشت  جنگ  و تانک( م  :و ابزار مربوط به منها )مانند

هدای هدوای  و دانشدکده و     غمرنظام  من مانند استفاده منها به مقاصدد انتظدام  اسدت )مانندد خریدد پایگداه      استفاده 

گردد. همچنمن خریدد اسدلله و وسدایط حمدل و      بممارستان و یوازم اداری( به عنوان تملک دارای  ثابت ملسوب م 

شدود، در حدای  کده     ای طبقه بندی مد   مایههای سر نقل زره  مربوط به نمروهای انتظام  در گروه داد و ستد دارای 

 بندی گردد. خرید اقالم مشابه برای نمروی نظام  باید در گروه استفاده از کاال و خدما، طبقه

تواندد در گدروه    ها و خدما، خریداری شده توسط واحدهای دویت  و استفاده شده توسدط کارکندان منهدا مد      کاال

بندی شود. بطور کل  زمانمکه کارکنان برای انجدام   طبقه« ران خدمت کارکنانجب»و یا « استفاده از کاالها و خدما،»

بنددی   طبقده « استفاده از کاالها و خددما، »کنند، منها باید در گروه  ویایف ملویه از این کاالها و خدما، استفاده م 

واه مدورد اسدتفاده قدرار    شوند. از طر  دیگر چنانچه کاالها و خدما، مزبور در وقت مزاد و غمرمویف و به طدور دیخد  

گمدرد در   گردد. کاالها و خدما، زیر که در اختمار کارکنان دویت قدرار مد    گمرد، جبران خدمت کارکنان ملسوب م 

( ابزار و وسایل  که فقط هنگام انجام ویمفه مورد اسدتفاده  1شود: ) بندی م  طبقه« ها و خدما، استفاده از کاال»گروه 

( خدما، ملل مسکون  که قابل اسدتفاده توسدط   3شود، ) و کفش  که هنگام کار پوشمده م ( یبا  2)  گمرد، قرار م 



 

 

( خدما، حمل و نقدل و هزینده اقامدت در    5( غذا و نوشابه خاص  که هنگام انجام کار مصر  شود. )4خانوار نباشد، )

اویمده بهداشدت  مدورد    هدای   ( یدوازم کمدک  7های بهداشت  و حمام در ملدل کدار )   ( سرویس6های اداری، ) مأموریت

شود و وجه پرداخت شده از طدر    استفاده در ملل کار، در بعض  موارد اقالم فوق توسط خود کارکنان خریداری م 

 گردد.   کارفرما به منها مسترد م 

شدود.   ملسوب مد  « کمک بالعوض»ایملل   های بمن های دویت  یا سازمان انتقال کاالها و خدما، به سایر سازمان

های ثابت دویت ، انتقال کاالها و خدما، نگهدداری شدده در    های بالعوض ممکن است تلت عناوین: دارای  کاین کم

توان بده:   های ثابت و یا خرید، انتقال و مصر  همزمان من مورده شود. برای مثال در این زممنه م  احداث دارای  انبار، 

سدایر حدوادث غمرمترقبده، انتقدال ماشدمن مال، و سدایر وسدایل،        انتقال غذا، یبا ، پتو و دارو به هنگام وقوع زیزیه و 

 ها یا سایر مستلدثا، و انتقال تجهمزا، نظام  از هر نوع اشاره کرد.   احداث مستقم  ساختمان

ها و خدمات  که برای تویمد کاالها و خدما، توزی  شده به عنوان مناف  اجتمداع  توسدط دویدت بده مصدر        کاال

تواندد از طریدق    گدردد. منداف  اجتمداع  مد      بندی مد   طبقه« استفاده از کاالها و خدما،» وه رسمده است نمز در گر

هدای اجتمداع ، صدور، گمدرد.      های اجتماع  کارکنان دویت و مناف  کمک های بممه های تأممن اجتماع ، طر  طر 

گدردد. مانندد    ظ بهداشت م شود مربوط به حف یک  از انواع متعار  مناف  اجتماع  که به صور، غمرنقدی توزی  م 

موارد پزشک  و دندانپزشک ، جراح ، بستری در بممارستان، عمنک، دارو و درمان در منزل. در اینگونه موارد چنانچده  

در مقابل خدما، دریافت ، پرداخت  از طر  کارکنان دویدت انجدام گمدرد، مبدایغ دریدافت  نبایدد از هزینده کاالهدا و         

 در درممدها منظور شود.  خدما، کسر گردد، بلکه باید

4های ثابت )استهالک( مصرف سرمایه -3
 

های ثابت تلت تملک یا مورد استفاده، یدک واحدد دویتد  بده      مصر  سرمایه ثابت، به معن  کاهش ارز  دارای 

ثابت   دیمل خراب  فمزیک ، کهنگ  طبمع  یا خسار، تصادف  متعار  ط  یک دوره حسابداری است. مصر  سرمایه

 شود.   های دوره مورد نظر ارزشماب  م  توسط قممتبر حسس م

گمدرد،   مصر  سرمایه ثابت به دیمل اینکه ارز  من به جای حوادث گذشته بر اسا  رویدادهای مینده صور، م 

ای است کده مایدک داراید      های اجاره نگر است. ارز  دارای  ثابت معادل ارز  حال تنزیل شده جریان معماری مینده

های اجاره نمز به نوبه  تواند انتظار داشته باشد. هزینه ا ، م  اجاره دادن من در طول بقمه عمر خدمت  ثابت در صور،

هدا کسدس کنندد. بندابراین، مصدر        ها انتظار دارند در قبال اسدتفاده از داراید    خود به منافع  بستگ  دارند که واحد

ها بدر حسدس متوسدط     انده است، که ارزشماب  این اجارههای باقمم ثابت، کاهش ارز  حال توای  درممد اجاره  سرمایه
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شود. دامنه این کاهش، گذشته از این که تلث تأثمر کاهش مناف  حاصل از دارای  یا کارای  من  قممت دوره انجام م 

ط  دوره جاری است، تلت تأثمر کاهش عمر خدمت من و نرس کاهش مورد انتظار کدارای  در خدالل دوره باقمماندده    

دمت  من نمز قرار دارد. به عالوه تغممرا، در قممت دارای  باید از مصدر  سدرمایه ثابدت جددا شدود. تغممدرا،       عمر خ

 شود.   قممت به عنوان افزایش ارز  دارای  ثبت م 

هدای زیربندای ،    های ثابت ملمو  و غمرملمو  از جمله دارای  ثابت با در نظر گرفتن کلمة دارای  مصر  سرمایه

هدای گرانبهدا و غمرتویمددی اتفداق      های انتقال مایکمت که در جریدان تلصدمل داراید     زممن و هزینه ترق  اساس  در

مهدن   هدا یدا خدط راه    های ثابت نظمر جاده شود. هرچند ممکن است به نظر برسد برخ  از دارای  افتند، ارزیاب  م  م 

ها به خداطر   وردارند، ممکن است ارز  منای نگاهداری شوند، از عمر خدمت  ناملدودی برخ چه به نلو شایسته چنان

های فن  و جایگزین  موارد مشابه است، کاهش یابد. بسماری از  کاهش در تقاضا برای خدمتشان که ناش  از پمشرفت

گردند. در نتمجده مصدر  سدرمایة ثابدت بایدد       های ثابت فقط به دیمل منسوس شدن، اسقاط یا از رده خارج م  دارای 

 بمن  شده منها نمز بشود.  به از مد افتادگ  پمششامل ارز  مربوط 

هدا شدامل مصدر  سدرمایة      اگر یک واحد دویت  اقدام به تشکمل سرمایه به حساب خود بکند، این گروه از هزینده 

هدای   گمرند، نمست. همچنان کده در بخدش   های ثابت  که در فرایند تویمد مورد استفاده قرار م  ثابت مربوط به دارای 

های  که در جریان تشدکمل سدرمایه    ورد جبران خدما، کارکنان و مصر  کاالها و خدما، بمان شد، هزینهقبل  در م

 شوند.  بندی م  های ثابت طبقه به عنوان تملک دارای  –افتند ، از جمله مصر  سرمایة ثابت  به حساب خود اتفاق م 

اش  از تخریدس در زمدان جندگ، بالیدای     های ثابت که ن مصر  سرمایة ثابت همچنمن شامل کاهش ارز  دارای 

هدای فنداوری    های ناش  از پمشدرفت  شود. مصر  سرمایة ثابت نمز زیان طبمع  و سایر رویدادهای استثنای  است، م 

هدای ثابدت غمرتویمددی     بمن  نشده را که ممکن است عمر خدمت دارای  ثابت فعل  یا فرسایش و تخریس دارای  پمش

هدا بده عندوان سدایر      گمرد. این رویدداد  داری کاهش دهد در بر نم  زیرزممن  را به طور معن های  نظمر زممن و دارای 

های ثابت  که در گذشته خریداری  ثابت، باید دارای  شوند. برای ملاسبه مصر  سرمایه م های اقتصادی تلق   جریان

و با توجه بده بقمده عمدر خددمت  هدر       های دوره جاری گمرند، با متوسط قممت اکنون مورد استفاده قرار م  شده و ه 

هدای کداهش    یابد، مورد ارزیاب  مجدد قدرار گمدرد. ایگدو    ها کاهش م  دارای  و نرس مورد انتظاری که در من کارای  من

ترین ایگوهای مورد استفاده هسدتند. در مدوارد ندادر، تخمدمن مصدر        ها، از مرسوم خط  یا هندس  یا ترکمب  از من

 پذیر باشد.   های مستعمل در بازار ممکن است امکان دارای   فاده از مشاهدا، مربوط به قممتسرمایة ثابت با است
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هدا   ها، اوراق بهادار بجز سهام، وام شود که انواع معمن  از تعهدا، نظمر سپرده بهره از طر  واحدهای  پرداخت م 

هدای  را از   شود که یک واحدد دویتد ، سدرمایه    ایجاد م  کنند. این تعهدا، زمان  های پرداختن  را تقبل م  و حساب

یعند    -ای است که واحد دویت  )بدهکار(، در قبال استفاده از اصل سدرمایه   هزینه  کند. بهره واحد دیگر استقراض م 

 شود.  متلمل م  -همان ارز  اقتصادی ایجاد شده توسط بستانکار

متعلقه ممکن اسدت بده    گمرد. نرس بهره جود دارد، تعلق م تعهد و ای که بهره به طور پموسته در طول دوره هزینه

ای  عنوان درصدی از اصل سرمایه در دوره زمان  مورد نظر، مبلغ  ثابت، مبلغ  متغمر کده بده شداخع تعریدف شدده     

پرداخدت   ای اتفاق نمفتاده باشد، بهدره نمدز   ها تعممن شود. به طور معمول تا هزینه بستگ  دارد یا ترکمب  از این رو 

ای است کده طد  مداه قبلد       شود. یعن  اگر ماهانه بابت یک وام بهره پرداخت شود، مبلغ پرداخت  معموالً هزینه نم 

گمرد، تعهد کل بددهکار نسدبت بده بسدتانکار از طریدق مقددار        ایجاد شده است. به ملض من که پرداخت  صور، م 

ش یافته است. بنابراین، منچده عمومداً بده عندوان پرداخدت بهدره       ای که ایجاد شده اما پرداخت نشده، افزای هزینه بهره

ای کده قدبالً اتفداق افتداده،      بهره ت که بخش  از من به واسطة هزینهشود، کاهش تعهدا، موجود بدهکار اس اطالق م 

 ایجاد شده است. 

تعهدا، مربوط به کند. وقت  دویت  های تلت پوشش عمل م  دویت معموالً به عنوان تضممن کننده وامهای واحد

بندی باید منظور شود. ادعای حقوق  دویت نسبت به  های وام مزبور در این طبقه یک فقره وام را پذیرفت، تمام  بهره

بدهکار بستگ  به شکل حقوق  وام و بدهکار اویمه دارد. اگر چنمن ادعای  وجود داشدته باشدد، ادعدای مزبدور داراید       

هدای خدود    تواند در ممد حاصل از سود مندرا نمدز در حسداب    شود و دویت م  م  ای برای دویت ملسوب مای  جداگانه

منظور دارد. اگر واحد بدهکار اویمه ورشکست شود و یا دویت به هر دیمل دیگر نتواند طلس خود را از من واحد وصدول  

منظدور  « هدا  سدایر هزینده  »ای تلق  ممشود و باید در طبقه بندی مربوط بده   کند، مبلغ مزبور به عنوان انتقال سرمایه

گدردد و در گدروه    ملسوب م « یارانه»های من  های انتقای  دویت به واحد بدهکار برای پرداخت بده  گردد. پرداخت

 بندی شو.د.  مربوط به خود باید طبقه

ه ( بهر2( بهره قابل پرداخت به سایر سطو  دویت ، )1کل بهره قابل پرداخت به سه گروه جزئ  تقسم  م  شود: )

( بهدره قابدل پرداخدت بده اشدخاص )حقمقد  و       3قابل پرداخت به سایر اشخاص )حقمق  و حقوق ( مقدم  کشدور و )  

 حقوق ( غمرمقم  کشور.
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های تویمدی یدا   ای )بدون معوض( است که واحدهای دویت  بر اسا  سطح فعایمت یارانه پرداخت انتقای  یکجانبه

دهندد. یارانده ممکدن     های دویت  در اختمار منها قرار مد   و وارد شده توسط شرکت ارز  کاالها و خدما، تویمد شده

روند پرداخت گدردد. یارانده فقدط قابدل پرداخدت بده        است برای تأثمر بر سطح تویمد یا قممت  که کاالها به فرو  م 

ای  انتقدای  غمرسدرمایه   باشند. یارانده همچندمن پرداخدت    گان نم  ها است و قابل پرداخت به مصر  کنند تویمد کننده

م  دویدت  های انتقای  مستق گردد. پرداخت بندی م  طبقه« ها سایر هزینه»ای در گروه  است و پرداخت انتقای  سرمایه

کننده خددما، بده   های انتقای  به نهادهای غمرانتفاع  عرضه  و پرداخت« مناف  اجتماع »کنندگان در گروه به مصر 

 شوند. بندی م  طبقه« ها سایر هزینه»خانوارها در گروه

هدای   باید طبقه بندی گردد. پرداخت« های بالعوض کمک»های انتقای  به سایر واحدهای دویت  در گروه  پرداخت

ای منها نمدز در   های سرمایه های دویت  برای تأممن مای  سرمایه گذاری یا جبران کاهش دارای  انجام گرفته به شرکت

 د.گرد منظور م « ها سایر هزینه»

تواند به کل تویمد یا کاالهای خاص پرداخت گردد. پرداخت یارانه به کاالها و خددما، بدر مبندای واحدد      یارانه م 

گمرد. یارانه ممکن است مبلغ مشخص  به ازار هر واحد کاال یا خدما، باشدد و یدا بده صدور،      کاال و خدمت انجام م 

ایتفداو، قممدت مدورد     تواند به صور، مابه چنمن یارانه م درصدی از قممت هر واحد کاال و خدما، پرداخت شود. هم

   .نظر با قممت پرداخت شده توسط مصر  کننده انجام گمرد

شدود. زیدان مزبدور     هدای دویتد  را نمدز شدامل مد       ها و سازمان های دویت بابت کمک زیان شرکت یارانه پرداخت

)به های مورد استفاده در همدمن شدرکتها   ت خرید کاالتواند ناش  از فرو  کاالهای تویمدی به قممت  کمتر از قمم م 

 های دویت( یا فرو  کاالها به قممت  کمتر از هزینه متوسط تویمد باشد.  دیمل اجرای سماست

هدای   یارانه به چهار زیر گروه تقسم  م  شود که عبارتند از : یارانه به شرکتهای غمرمای  دویت ، یارانه بده شدرکت  

 ها.  های مای  دویت ، و یارانه به سایر شرکت ه شرکتمای  خصوص ، یارانه ب

 7های بالعوض کمک -6

های انتقای  غمراجباری بمن دو واحد دویت  و یا بمن یک واحد دویت  و یک سدازمان   های بالعوض، پرداخت کمک

ابل پرداخت های بالعوض ق شود که عبارتند از: کمک تر تقسم  م  گروه جزئ  3ایملل  است. کمکهای بالعوض به  بمن
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های بالعوض به سایر سطو   های بمن ایملل  و کمک های خارج ، کمکهای بالعوض قابل پرداخت به سازمان به دویت

 ای انجام گمرد.   ای یا غمرسرمایه تواند به صور، سرمایه های فوق نمز م  دویت . کمکهای بالعوض هر یک از گروه

های خداص، هددایا    ها یا برنامه ر، نقدی یا جنس  برای پروژکمک بالعوض به کشورهای خارج  شامل هدایا بصو

های اضطراری مربدوط بده    گردد. کمک ها م  برای تأممن بودجه عموم  و پرداخت انتقای  برای تأممن بخش  از هزینه

سوانح طبمع  و پرداخت حقوق کارشناسان داخل  کده بایدد مقدم  کشدور خدارج  گردندد نمدز کمدک بالعدوض بده           

 گردد. رج  تلق  م کشورهای خا

های انتقدای  نقددی و غمرنقددی در زممنده مدواد غدذای ،        ایملل  شامل پرداخت های بمن کمک بالعوض به سازمان

 شود.   های مستمر م  ای و کمک ها، تجهمزا، سرمایه راه  ساخت

  از ویدایف   های انتقای  نقدی یا جنس  برای تأممن بعض های بخش دویت ، پرداخت کمک بالعوض به سایر واحد

هدای   است که به صور، اشتراک  توسط سطو  مختلف دویت  )مرکدزی، ایدایت  و مللد ( انجدام ممگمدرد. پرداخدت      

 شود.   بندی م  های تأممن اجتماع  نمز در این گروه طبقه انتقای  بمن واحدهای دویت  و صندوق

ای صدور، گرفتده و مدرتبط یدا      ینده های  هستند که بدرای اعتبدارا، هز   ای، کمک های بالعوض غمر سرمایه کمک

ای، مستلزم تلصدمل داراید  از    های بالعوض سرمایه مشروط به تلصمل دارای  از سوی دریافت کننده نمستند. کمک

سوی دریافت کننده بوده و ممکن است انتقال نقدی را که دریافت کننده بدرای تملدک داراید  یدا داراید  هدا )بجدز        

 –یک دارای  )بجز پول نقد و موجودی انبار(، ابطال تعهد یدا توافدق دو جانبده بددهکار      موجودی انبار(، یا برای انتقال

بستانکار و یا تعهد بده  واحد دیگر انتظار یا نماز دارد، در بر بگمرد. چنانچده در مدورد ویکگد  یدک کمدک تردیددی       

 بندی م  شود.  ای طبقه وجود داشته باشد، من کمک به عنوان کمک هزینه

هدای بدازار در    های جاری بازاری ارزیاب  شوند. چنانچده قممدت   العوض غمر نقدی باید بر حسس قممتهای ب کمک

های مشکاری که در جریان تهمه مناب  یدا دریافدت مبدایغ در صدور،      ها باید بر حسس هزینه دستر  نباشد، ارز  من

 افتد، ملاسبه شود.  فرو  مناب  اتفاق م 

  هدا فدراه  شدده و واحدد اهددا      ند که کلمة ایزاما، و شرایط برای دریافت منشو های بالعوض زمان  ثبت م  کمک

کننده تعهد غمر مشروط  نسبت به اهدای کمک داشته باشد. تعممن این زمدان بده دیمدل وجدود گسدترع وسدمع  از       

کمک بالعدوض  های قانون  متنوع  دارند، پمچمده است. در برخ  موارد، دریافت کنندع  شرایط قابل قبوی  که توانای 

بایقوه، موقع  طلس قانون  دارد که شرایط  معمن، نظمر دادن تعهد قبل  نسبت به هزینه کردن برای هدف  خاص یدا  

به تصویس رسمدن قانون  را دارا باشد. در بسماری از موارد، دریافت کنندة کمدک بالعدوض هرگدز ادعدای  نسدبت بده        

 سس شود که پرداخت در من صور، گرفته است. اهداکننده نداشته و کمک نمز باید به زمان  منت
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هدا در برابدر    های  خداص از من  مناف  اجتماع  انتقاال، نقدی یا غمر نقدی به منظور حمایت از همه مردم یا بخش

بتال به من های م خطرهای معمن اجتماع  است. خطر اجتماع ، حادثه یا وضعمت  است که ممکن است بر رفاه خانوار

هدای  از منداف     ها یا کداهش درممدد مندان تدأثمر منفد  بگدذارد. نمونده       از طریق تلممل تقاضای اضاف  برای مناب  من

اجتماع  عبارتند از : ارائه خدما، داروی ، پرداخت حقوق بمکاری و پرداخت مزایای بازنشستگان. این مزایدا برحسدس   

هدای تدأممن اجتمداع ، کمدک اجتمداع  و بممده اجتمداع  کارفرمدا،          ها یعند  طدر    نوع طر  حاک  بر پرداخت من

 شوند.  بندی م  طبقه

هدای   شدوند. پرداخدت حقدوق بازنشسدتگ  )از طریدق صدندوق       تمام  مناف  اجتماع  به عنوان هزینه تلق  نمد  

  اجتمداع   شود و باید در گروه )فصل( هشت  طبقه بندی شود. منداف  بازنشستگ (  به عنوان کاهش تعهدا، تلق  م 

ای هستند اما به عندوان منداف     شوند، داد و ستدهای هزینه که توسط واحد دویت  فراه  شده و به خانوارها منتقل م 

هدا و   ها بخش  از جبران خدمت کارکندان، مصدر  کداال    شوند. از طر  دیگر هزینه تویمد من بندی نم  اجتماع  طبقه

یدک انتقداال،    کلمه مناف  اجتمداع ، انتقداال، جداری بدوده و هدم      خدما، و مصر  سرمایه ثابت )استهالک( است. 

 شود.   ای ملسوب نم  سرمایه

های تأممن اجتماع ، به خانوارها قابل پرداخدت   نقدی هستند که از سوی طر مناف  تأممن اجتماع  نقدی یا غمر

هدای   هزینده  و نداتوان ، کمدک   است. مزایای تأممن اجتماع  نقدی بر اسا  ماهمت خود، شامل مزایای دورع بممداری 

های مربوط به فرزند یا خدانواده، مسدتمری بمکداری، مزایدای بازنشسدتگ  و بازمانددگان و        زمان بارداری، کمک هزینه

 مستمری بعد از فو، است. 

نقدی شامل کاالها و خدما، خریداری شده از تویمدد کنندده بدازاری بدرای خانوارهدا و      مناف  تأممن اجتماع  غمر

مزایای خریداری شده از سوی خانوارها بر اسا  مقررا، طر  است. این مزایا احتماالً شامل معایجا، پزشدک    جبران

و داندانپزشک  جراح ، بستری در بممارستان، عمنک یا ینز تما  چشدم ، ملصدوال، داراید ، مراقبدت در مندزل و      

 شود.   کاالها و خدما، مشابه م 

پرداخت  به خانوارها است که به منظور بدرمورده کدردن همدان نمازهدای  بده       انتقاال، ،های اجتماع  مناف  کمک

شوند، اما در قایدس یدک طدر  بممدة اجتمداع  قدرار        شود که با مزایای بممة اجتماع  تأممن م  خانوارها پرداخت م 

 های اجتماع  مدوقع  قابدل پرداخدت اسدت کده هدم  طدر  بممدة اجتمداع  بدرای پوشدش            گمرند. مناف  کمک نم 
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های بممه اجتماع  موجدود   های مورد نظر وجود نداشته باشد، تعدادی از خانوارها حاضر به مشارکت در طر  وضعمت

نباشند، یا به نظر برسد که مزایای بممة اجتماع  برای برمورده کردن برخد  نمازهدای خاصد  کداف  نمسدت. منداف        

های بممه اجتمداع    که به طور طبمع  توسط طر  های  های اجتماع  شامل انتقاال، هنگام حوادث یا وضعمت کمک

شوند.  های متفرقه ثبت م  گرد. این انتقاال، تلت عنوان سایر هزینه شوند، نظمر بالیای طبمع ، نم  پوشش داده نم 

نقددی  نقدی شامل انتقاال، به خانوارهاست که ماهمتاً مشابه مناف  تأممن اجتماع  غمرهای اجتماع  غمر مناف  کمک

 شوند. های اجتماع  ارائه م  د و تلت همان شرایط به عنوان مزایای کمکبو

نقدی است که از سوی واحدهای دویت  به کارکنان خدود یدا   مناف  اجتماع  کارفرما، مناف  اجتماع  نقدی یا غمر

ریافدت ایدن   ها کده مسدتلق د   کارکنان سایر واحدهای دویت  مشارکت کننده در طر  )یا به بازماندگان و بستگان من

هدای تدأممن    شود، مشابه با همان فهرست مربوط به طدر   مزایا هستند( قابل پرداخت است. انواع مزایای  که ارائه م 

کمدک    اجتماع  نظمر پرداخت مستمر دستمزد در ط  دورع غمبت از کار در نتمجة بمماری، حادثده، زایمدان و غمدره    

هزینة خاتمة کار در نتمجة مازاد نماز بودن، عدم صالحمت یا فو، ناشد  از   های خانواده، تلصمل یا سایر، کمک هزینه

هدای مربدوط بده سدرای بازنشسدتگان یدا        های عموم  پزشک  که به کار کارمند ارتبداط نددارد، هزینده    ادثه، هزینهح

ها است. مخارج مربوط به حقوق بازنشستگ  و سایر مزایای بازنشسدتگ  کداهش در تعهددا، بدوده و هزینده       اقامتگاه

 شود.   مناف  اجتماع  تلق  نم 
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ای است که از سوی یک واحد دویت  به مایک دارای  مای  یا دارای  ملمو   هزینة دارای  به استثنای بهره، هزینه

ها پرداخت م  شود. بهره، یک نوع هزینة دارای  است که در گروه )فصدل(   تویمد نشده به هنگام استفاده از این دارای 

هدا   شرکت دارای  به شکل سود سهام، برداشت از درممد شبه  ره، ممکن است هزینهشود اما بجز به بندی م  سوم طبقه

هدا فقدط بدرای     شدرکت  و هزینة دارای  منتسس به اجاره یا کارگزاران بممه باشد. سود سهام و برداشت از درممدد شدبه  

 های عموم  مصداق دارد.   شرکت

کنندد،   ویت  و احتماالً سدایر واحددها تدأممن مد     های عموم  وجود سهام خود را از واحدهای د از منجا که شرکت

ها ایزامد  نمسدت  همدأ، مددیره یدا سدایر        ها پرداخت ننمایند. این پرداخت ممکن است سودهای سهام را به من واحد

هدای   مدیران شرکت باید سود سهام قابل پرداخت را به ارادع خود اعالم نمایند. توزی  سود ممکن است توسط شرکت

منظ  صور، بگمرد و ممکن است به وضو  عنوان سدود سدهام را نداشدته باشدد. بدا وجدود ایدن، بده          عموم  به طور
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گمدرد، سدودهای سدهام شدامل      های انلصار مای ، واردا، یا صادرا، صور، م  های  که توسط شرکت استثنای توزی 

گردندد   در تاریخ  ثبدت مد   شود. سودهای سهام  های عموم  م  کلمة توزی  سودها بمن سهامداران یا مایکان شرکت

گردندد.   ها اعالم م  شود و اگر هدم  تداریخ  اعدالم نشدود، در تداریا پرداخدت ثبدت مد          که قابل پرداخت بودن من

هدای حاصدل از     های یکجا، استثنای  و در مقما  بزرگ که بر مبنای ذخایر انباشت شده قرار دارندد، دریافدت   پرداخت

ها، بده جدای سدود سدهام، برداشدت داراید  ملسدوب         یا افزایش ارز  دارای  ها سازی و سایر فرو  دارای  خصوص 

 شوند.  م 

تواند تمام یا  توانند درممد خود را به شکل سود سهام توزی  کنند، اما مایک من م  ها نم  شرکت طبق تعریف، شبه

شرکت از طریق سدود سدهام   این برداشت درممد معادل توزی  درممد  بخش  از درممد را برداشت کند. از نظر مفهوم ،

گمرد، بده   شرکت تصمم  به برداشت من م  بوده و همان طرز تلق  از من وجود دارد. مقدار درممدی که مایک یک شبه

ها در تاریخ  که پرداخت واقعاً صور، گرفته، ثبت  مقدار زیادی بستگ  به حج  خایع درممد دارد. کلمه این برداشت

ها نمز مانند سود سهام، شامل برداشت از وجوه حاصل از فرو  یا انواع دیگدر   شرکت شوند. برداشت از درممد شبه م 

 گردد. ها نم  واگذاری دارای 

توانند بنگاه بممه نمز باشند که در من صور، ذخایر فن  خود را به شدکل ذخدایر در برابدر     های عموم  م  شرکت

. این ذخایر شامل ذخایری برای قراردادهای بممده بدا هدد     دارند های عمر نگاه م  نامه خطرا، عمده با توجه به بممه

هدا و   پرداخت حق بممده  های  مشابه، پمش نامه شود یا بممه کسس سود که به ارز  سررسمد هدایای سودمور اضافه م 

 باشد.   ذخایر در برابر مطایبا، عمده م 

های بممده در نظدر گرفتده     نف  و تعهدا، بنگاه ها برای بممه گذاران با افراد ذی ذخایر به منظور فراه  بودن دارای 

گدذاران یدا افدراد     مید، متعلق به بممه گذاری ذخایر فن  بممه به دست م  ممدی که از سرمایهشوند. به طور کل  در م 

 نف  ملسوب شده و یذا به عنوان هزینه دارای  برای انعکا  افزایش در تعهدا، ثبت م  شود.   ذی

های بممه دارند، اما چنانچه فعایمت  در من زممنه داشدته و ذخدایر     فعایمت اندک  در طر واحدهای دویت  احتماالً

گدذاران، بده همدان روشد  ثبدت خواهدد شدد کده بدرای           ای نگاهداری نمایند، هزینة دارای  منتسس به بممده  جداگانه

هدم  هزیندة داراید  ثبدت      شود. چنانچه واحد دویت  ذخایر جداگانه نگاهدداری ننمایدد،   های عموم  ثبت م  شرکت

 شود.   شود. هر تغممر در مقدار تعهدا، به عنوان ارزیاب  مجدد ثبت م  نم 

هدای متفداوت  وجدود     نفد  برداشدت   ها و سایر افراد ذی های بازنشستگ  برای کارکنان دویت و بستگان من از طر 

هدای بازنشسدتگ     مسدتقل، صدندوق   های بازنشسدتگ   دارد. سه نوع طر  بازنشستگ  کارفرمای  وجود دارد: صندوق

مسدتقل ذخدایر اختصاصد  را    های بازنشستگ  مسدتقل و غمر  مستمر. صندوقهای بازنشستگ  غمر مستقل و طر غمر



 

 

دارند که حقوق بازنشستگ  و سایر مزایای بازنشستگ  را بده کارکندان واحددهای دویتد  و بسدتگان       نگاه م  برای من

ت کنند. هر دو صندوق، تعهدات  معادل ارز  حال مزایدای وعدده داده شدده دارندد.     نف  پرداخ ها و سایر افراد ذی من

دارد، اما واحد دویت  مجدری طدر  دقمقداً     مستمر ذخایر اختصاص  برای پرداخت مزایا نگاه نم طر  بازنشستگ  غمر

شدده دارد. هزیندة    مانند صندوق عمر بازنشستگ  مستقل و غمر مستقل، تعهدی معادل ارز  حال مزایای وعده داده

 دارای  منتسس به بممه گذاران برای هر سه طر ، جزئ  از تغممر در تعهد طر  ملسوب م  شود. 

دو نوع طر  بازنشستگ  اساس  وجود دارد: طر  بازنشستگ  بر اسا  مزیت تعریدف شدده و طدر  بازنشسدتگ      

یدف شدده بده طدور طبمعد  بدر اسدا         اسا  حق بممه تعریف شده. مزایای بازنشستگ  مت  بر حسدس مزیدت تعر  بر

شود. ارز  اسم  مزایای بازنشستگ  که باید در  های  که به حقوق و دوره خدمت فرد بستگ  دارد، تعریف م  فرمول

  مینده پرداخت شود، از نظر ریاض  بر اسا  تخممن متغمرهای  مانند عمر بازنشستگ  مدورد انتظدار، ندرس زاد و ویدد،    

تواند با استفاده از نرس تنزیدل   شود. سپس ارز  اسم  م  ایش مورد انتظار در حقوق معمن م تورم مورد انتظار و افز

هدای اضداف ،    مناسس به ارز  حال تبدیل شود. در طول زمان، کل تعهد طر  بازنشستگ  به دیمل دریافت حق بممه

یندة داراید  منتسدس بده     های اعدالم شدده و گذشدت زمدان تغممدر خواهدد کدرد. هز        پرداخت مزایا، تغممرا، در فرض

گذاران معادل افزایش تعهد ناش  از گذشت زمان است که به دیمل مزایای مت  تنزیل شده، در طدول چندد دوره    بممه

 افتد. حسابداری اتفاق م 

ها برای صندوق از سوی کارفرما تضدممن   های حق بممة تعریف شده، به جای سطح مزیت، سطح حق بممه با طر 

بممدة تعریدف شدده،     های مربوط به حق بممة تعریف شده بلند مد، بوده و تعهد یک طدر  حدق   م  شود. کلمة طر 

گذاران دقمقاً مانند درممدد   این، هزینة دارای  منتسس به بممههای صندوق است. بنابر معادل ارز  جاری بازاری دارای 

هدای صدندوق،    اید  مربدوط بده داراید     های صندوق است. هر افزایش ارز  دار گذاری دارای  حاصل از سرمایه  دارای 

 گردد.   نف  ثبت م  معادل کاهش دارای  ارز  ناش  از تعهد واحد به افراد ذی

هدای طبمعد     زممند  و سدایر داراید    های زیر های قطع  زممن، دارای  ای است که در ارتباط با اجاره هزینه اجاره

هدای   های ایکترومغناطمس ، ممکن است به عنوان دارای  ه طمفها، مثل اجار افتد. سایر اجارع این نوع دارای  اتفاق م 

هدای طبمعد  تدا     بندی اجداره داراید    تویمد نشده غمرملمو  در نظر گرفته شود. اصطالحا، و شرایط حاک  بر طبقه

ن های  اختصداص دارد کده بده عندوا     ایعمل مورد بلث بوده است. بقمة این بخش  تنها به اجاره زمان انتشار این دستور

 شوند.   بندی م  های طبمع  طبقه اجاره زممن و دارای 

ای کده بدرای دورع    این، اجداره گمدرد. بندابر   اجاره به طور پموسته به مایک دارای  در طول دورع حسابداری تعلق م 

 است که در طول من دورع حسابداری قابل پرداخدت بدوده    تجمع  هشود معادل ارز  اجار ای ثبت م  هحسابداری ویک

 شود، تفاو، داشته باشد.  ای که قرار است پرداخت شود یا در ط  دوره واقعاً پرداخت م  و ممکن است با مقدار اجاره



 

 

گمرد، به عنوان حق امتمداز توصدمف    های فسمل  صور، م  های  که برای استخراج معادن یا سوخت اغلس پرداخت

ها بده واحددهای دویتد  در     ها در قبال واگذاری من این دارای های  هستند که به مایکمن  م  شوند. اما در واق ، اجاره

ای ثابت  باشد  های دوره گمرد. اجاره ممکن است صر  نظر از نرس استخراج، به شکل پرداخت زمان مشخص  تعلق م 

بابت های  که  تر بر اسا  مقدار، حج  یا ارز  دارای   استخراج شده تعممن شود. همچنمن پرداخت یا به طور معمول

زممند  صدور،    هدای زیدر   امتماز حفاری مزمایش  یا بابت سایر اکتشافات  که برای موجدود بدودن یدا موقعمدت داراید      

ها به استخراج، به عنوان اجاره تلق  م  شوند. مخارج واقع  بابت حفداری   گمرد، حت  در صور، منته  نشدن من م 

 شود.   ی تلق  م ا های سرمایه و سایر اکتشافا،، به عنوان تملک دارای 

هدای مهدار نشدده بدرای      زراعد ، استلصدال مب  هدای غمر  ها شامل پرداخت بابت قط  درختان در زممن سایر اجاره

هدای تلدت تملدک سدایر واحددها       اهدا  مبادان  و تجاری از جمله پرور  ماه ، مبماری و چرای حموانا، روی زممن

 است. 

شود، اشدتباه گرفتده    ها و خدما،  تلق  م  ده که به عنوان مصر  کاالاجارع زممن نباید با اجارع کاالهای تویمد ش

دارندد    های تویمد شده در فرایند تویمدی فعایمت شود که موجران دارای  جا ناش  م  ها از من شود. اختال  در برداشت

مهلدت و تعممدر و   های ثابت جهت اجاره با اخطارهای کد    که در نتمجة من، خدمات  نظمر نگاهداری موجودی دارای 

هدای  کده توسدط واحددهای دویتد  بده عندوان         دهند. به ویکه اجداره  های اجاره داده شده را ارائه م  نگاهداری دارای 

شدوند. واحددهای  کده     شود، به عنوان پرداخت بابت ارائه خدما، مسکن و سداختمان تلقد  مد     مستأجر پرداخت م 

ها را برای استفاده در اختمار واحدهای دویت  قرار دهندد، بده    این دارای های زیر زممن  باشند و  مایک زممن یا دارای 

 شوند.  عنوان واحدهای  که درگمر فعایمت های تویمدی اند، ملسوب نم 

اجاره و ه  مصر  کاالها و خدما، باشد. به عنوان مثال، ایدن   هدارندیک داد و ستد مستقل ممکن است ه  در بر

های داخل من زمدمن را اجداره    دهد که واحد دویت  در یک قرارداد مستقل، زممن و ساختمانتواند رس  اتفاق زمان  م 

چه هم  رو  عمن  برای تفکمک پرداخت بابدت   ها تفکمک نکرده باشد. چنان کرده و اجارع زممن را از اجارع ساختمان

تر از ارز  زمدمن باشدد، بده     بمش ها وجود نداشته باشد، در صورت  که ارز  ساختمان اجارع زممن از اجارع ساختمان

تر از ارز  ساختمان باشد، به عندوان اجدارع زمدمن     چه ارز  زممن بمش شود و چنان عنوان اجارع ساختمان تلق  م 

 شود.  تلق  م 
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ای  سدتدهای هزینده   و های متفرقه شامل برخ  از انتقاال، در خدمت اهدا  کامالً متفاو، و سایر داد سایر هزینه

 ترین انواع انتقاال، در این طبقه به شر  ذیل است:  اند. مه  بندی نشده است که در جای دیگر طبقه



 

 

 انتفاع  در خدمت خانوارها. این انتقاال، معموالً شامل پدول نقدد   ای به مؤسسا، غمر سرمایهانتقاال، غمر

گمدرد.   ه طور منظ  یدا مقطعد  انجدام مد     به شکل حق عضویت، اشتراک و هدایای داوطلبانه است که ب

انتفاع  در خدمت خانوارها یدا تهمدة وجدوه     سسا، غمر های تویمد مؤ هد  این انتقاال،، پوشش هزینه

جدای از انتقاال، جاری است که ممکن است به شکل مزایای کمک اجتماع  برای خانوار فدراه  شدود.   

هدای خمریده بده     غذا، یبا ، پتو و دارو برای بنگداه  همچنمن این طبقه شامل انتقاال، غمرنقدی به شکل

 منظور توزی  بمن خانوارها است. 

 ،های  که از سوی یدک سدطح دویدت بدر      ای، عوارض اجباری و جریمه سرمایهای و غمر های سرمایه مایما

 شوند. شوند. این انتقاال، در مرحلة تلفمق حذ  م  سطح دیگر وض  م 

 ع  که مقدار یک اعتبار مایمات  از مقدار مایما، دریدافت  از مایمدا، دهندده    خایع اعتبارا، مایمات . موق

تر شود و این مازاد به مایما، دهنده پرداخت گردد، خایع پرداخت به جای مایمدا، منفد ، هزینده     بمش

 شود.  تلق  م 

 شدوند، ایدن انتقداال    هدای حقدوق  و شدبه قضدای  وضد  مد        های  که از سوی دادگاه عوارض و جریمه ،

 توانند به هر بخش پرداخت شوند. م 

 گمرد.   های  که بابت جبران صدما، و خسارا، ناش  از بالیای طبمع  صور، م  پرداخت 

 های  که بابت جبران صدمه به شخع یا خسار، به دارای  که از سوی واحدهای دویت  صدور،   پرداخت

خت بابت مطایبا، بممة عمدر اشداره نمدود.    توان به پردا ها م  شود. از جمله این پرداخت گرفته، انجام م 

هدای بالعدوض و بددون دخایدت دادگداه       توانند اجباری از طر  دادگاه بوده یا پرداخت ها م  این پرداخت

 باشند.  

 های دانشجوی  و سایر مزایای تلصمل . کمک هزینه 

 در خددمت خانوارهدا    های بازاری و موسسا، غمدر انتفداع    نقدی به بنگاهای نقدی و غمر انتقاال، سرمایه

های عملمات  بدزرگ   ای، برای پوشش کسری های سرمایه برای تأممن مای  تمام یا بخش  از تملک دارای 

اند، برای ابطال بده  از طریق توافق دو جانبه با بدهکار یا برای  که در طول دو یا چند سال انباشته شده

 تضممن یک بده .

 های بممه بدرای پوشدش دادن رویددادها و حدوادث. ایدن       شرکت های غمر عمر قابل پرداخت به حق بممه

 شوند. ها هممشه به عنوان انتقاال، جاری تلق  م  پرداخت



 

 

  های بممه که از سوی یک واحد دویتد  بدرای تسدویه     مطایبا، بممه غمر عمر قابل پرداخت در قایس طر

شود. زمان  موعدد مطایبدا، فدرا     ها در ط  دوره جاری حسابداری رسمده، اجرا م  مطایبات  که موعد من

هدا هممشده بده     مید. این پرداخت رسد که در اثر یک اتفاق، افزایش  در یک مطایبه معتبر به وجود م  م 

 شوند، حت  وقت  از نظر مقداری زیاد باشند.   عنوان انتقاال، جاری تلق  م 

 ای  بجدز مزایدای اجتمداع     ها و خدما، از تویمد کنندگان بازاری کده بده منظدور مصدر  نهد      خرید کاال

 مستقمماً بمن خانوارها توزی  م  شود. 

مقم  ها نظمر واحدهای مقم  و غمر بندی این گروه از داد و ستدها بر اسا  دریافت کنندگان من ممکن است طبقه

بنددی واحددهای مقدم  هد  بدر اسدا  خدانوار، مؤسسدا،          از نظر تللمل  مفمد باشد. همچنمن ممکدن اسدت طبقده   

هدای خصوصد ، دارای اهممدت     های عموم  مای  یا شرکت مای ، شرکتهای غمر نتفاع  در خدمت خانوار، شرکتاغمر

 باشد.

  



 

 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 01111 رکنانجبران خدمت کا -فصل ا ول  

 01011 حقوق و دستمزد 

 01010 حقوق دستمزد کارکنان رسم  

 01012 حقوق دستمزد کارکنان غمر رسم  

 01013 رحقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کا 

 01014 حقوق و دستمزد کارکنان خارج  

 01015 حقوق و دستمزد ایام مرخص  

 01016 حق ایتدریس 

 01017 حق ایتلقمق 

 01099 سایر حقوق و دستمزد 

 01211 فوق العاده ها و مزایای شغل 
 01210 وق ایعاده شغلف 

 01212 فوق ایعاده مخصوص 

 01213 فوق ایعاده سخت  ملمط کار 

 01214 فوق ایعاده بدی مب و هوا 

 01215 تفاو، تطبمق 

 01216 فوق ایعاده ملروممت از تسهمال، زندگ  

 01217 فوق ایعاده ملل خدمت 

 01218 فوق ایعاده اشتغال خارج از کشور 

 01219 مندی لهکمک هزینه عائ 

 01201 کمک هزینه اوالد 

 01200 حق سرپرست  

 01202 حق همطرازی 

 01203 حق جذب 

 01204 فوق ایعاده جذب مناطق ملروم 

 01205 اضافه کار و کشمک  

 01206 پادا   



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 01207 عمدی 

 01208 فوق ایعاده نوبت کاری  

 01209 حق ملروممت از مطس  

 01221 حق مسکن  

 01220 ها سود صرفنظر شده وام 

 01222 های تاممن اجتماع  و بازنشستگ  ه صندوقهای اجتماع  دویت ب ان از طریق کمکنپرداخت مستمری به کارک 

 01299 سایر مزایا وفوق ایعاده ها  

 21111 استفاده از کاال ها وخدمات -فصل دوم  

 21011 ماموریت و نقل و انتقال کارکنان 

 21010 رهزینه سف 

 21012 فوق ایعاده روزانه 

 21013 کرایه وسائل نقلمه 

 21014 بهای بلمط مسافر، 

 21015 مکان هزینه نقل و 

 21016 عوارض خروج از کشور 

 21017 هزینه گذرنامه 

 21099 نقل مکان موریت وأم های هنهزی سایر 

 21211 ارتباطات نقل و حمل و 

 21210 حمل کاال و اثاثه دویت   

 21212 بممه کاال  

 21213 عوارض گمرک  و سود بازرگان  حقوق و  

 21214 ها و امانا، پست  نقل نامه حمل و 

 21215 های پست  در داخل و خارج از کشور حق اشتراک صندوق 

 21216 تلکس و فکس  

 21217 اجاره خطوط مخابرات   

 21218 اینترنت ای و ارتباطا، ماهواره  

 21219 تلفن  

 21299 ارتباطا، نقل و سایر حمل و  



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 21311 های ثابت ییتعمير دارا نگهداری و 

 21310 ساختمان و مستلدثا، 

 21312 )اع  از ساکن و متلرک( مال، و تجهمزا، ماشمن 

 21313 وسائط نقلمه 

 21399 های ثابت  یسایر دارا 

 21411 نگهداری و تعمير وسائل اداری 

 211410 نو صندی  و مبلما ممز 

 21412 ماشمن حساب 

 21413 ماشمن تلریر 

 21414 ماشمن فتوکپ  

 21415 تصویری یوازم صوت  و 

 21416 یوازم سرمایش و گرمایش 

 21417 رایانه 

 21499 سایر وسائل اداری 

 21511 چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

 21510 مطبوعا، چاپ نشریا، و 

 21512 چاپ دفاتر و اوراق اداری 

 21513 های اداری  چاپ مگه  

 21514 خرید نشریا، و مطبوعا، 

 21515 اوراق اداری حرید دفاتر و 

 21599 های چاپ و خرید نشریا، و مطبوعا، هزینه سایر 

 21611 تبليغات تصویر برداری و 

 21610 عکاس  

 21612 فملمبرداری 

 21613 هزینه خدما، تبلمغات  مانند خطاط ، نقاش  

 21614 های تبلمغات  مگه  

 21699 های تبلمغات  هزینه سایر 

 21711 تشریفات 



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 21710 هزینه پذیرائ  

 21712 جشن و چراغان  

 21713 حق سفره 

 21799 های تشریفا، سایر هزینه 

 21811 و حقوقی های قضائی، ثبتی هزینه 

 21810 حق ایوکایه 

 21812 حق ایمشاوره 

 21813 ت های ثب هزینه 

 21814 های قضائ  هزینه 

 21899 های قضائ  ، ثبت  و حقوق  سایر هزینه 

 21911 های بانكی هزینه 

 21910 خرید دسته چک 

 21912 خرید سفته 

 21913 هزینه انتقال وجوه 

 21914 اشماء قممت  در بانکها نگهداری اسناد و 

 21999 های بانک  سایر هزینه 

 20111 تآب و برق و سوخ 

 32110 )مشاممدن  وتصفمه نشده( و یامب 

 20112 ) نفت سفمد، بنزین، گازوئمل، گاز، نفت کوره(سوختهای قسمل  

 20113 برق 

 20199 سایر مب و برق و سوخت 

 20011 مواد و لوازم مصرف شدنی 

 20010 مهک،......( ) گ ، مجر، سممان،مصایح ساختمان  

 20012 دستگمره،.........( قفل، ،ابزار و یراق) کلمد 

 20013 سمفون،.....( های بهداشت )شمرمب، یوازم سرویس 

 20014 (  ، پودرهای شوینده،...یمای  دستشوئ ، مای  یر  شو مواد شوینده)صابون، 

 20015 مال، و تجهمزا،( ) مربوط به وسائط نقلمه و ماشمنیوازم یدک  

 20016 و یوازم ایتلریر کاغذ ، مقوا 



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 20017 موادغذائ  

 20018 مواد غذائ  برای بممارستانها ، زندانها و اردوگاهها 

 20019 دارو و یوازم مصرف  پزشک  ، دندانپزشک  و مزمایشگاهها 

 20001 یوازم خواب و پوشاک 

 20099 سایر مواد و کاالهای مصر  شدن  

 20211 های مطالعاتی و تحقيقاتی هزینه 

 20210 فیمأحق ایت 

 20212 ایترجمه حق 

 20213 سایر یوازم و ابزار مشایه ای، فمل  های ویدیوئ ، و افزارهای رایانه خرید کتاب، نشریا،، نرم 

 20214 هزینه برگزاری سممنارها و جلسا، سخنران  و کارگاههای مموزش  

 20299 پکوهش  یعات  وهای مطا سایر هزینه 

 20311 دادیحق الزحمه انجام خدمات قرار

 20310 های مموزش ، مذهب ، فرهنگ  و هنری اجرای برنامه 

 20312 شرکت در جلسا، 

 20313 تعلم  فنون 

 20314 ایزحمه پزشک  حق 

 20399 های انجام خدما، قراردادی ایزحمه سایر حق 

 20411 حق عضویت  

 20410 حق عضویت سازمانها و مؤسسا، بمن ایملل  

 20412 ه به موجس قراردادها و یا تعهدا، دویت یا دستگاهها به مؤسسا، خارج  انجام ممگمردپرداختهائ  ک 

 20499 سایر حق عضویت ها 

 31111 های ثابت)استهالک( مصرف سرمایه -فصل سوم  
 31011 مشهودهای ثابت  مصرف سرمایه 

 31211 نامشهودهای ثابت  مصرف سرمایه 

 41111 )سود(بهره -فصل چهارم  

 41011 سود و کارمزد وامها و تسهيالت  

 41010 سود و کارمزد وامهای داخل  

 41012 سود و کارمزد وامهای خارج  



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 41099 سسایر سود و کارمزد تسهمال، 

 41211 سود و کارمزد اوراق بهادار 

 41210 سود اوراق مشارکت 

 41212 سود اسناد خزانه اسالم  

 41299 ارسایر سود اوراق بهاد 

 51111 یارانه -فصل پنجم  

 51011 ولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتکمک زیان شرکتهای د 

 51010 کمک زیان شرکتهای دویت  

 51012 کمک زیان مؤسسا، انتفاع  وابسته به دویت 

 51211 پرداخت مابه التفاوت قيمت کاال ها و خدمات 

 51210 های اساس یارانه کاال 

 51212 یارانه کود شمممات  

 51213 یارانه دارو و شمرخشک 

 51214 های انرژی یارانه حامل 

 51215 یارانه کاغذ 

 51216 مموزان مناطق ملروم یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و اموررفاه  دانش

 51217 یارانه مسکن

 51299 یارانه سایر کاالها و خدما، 

 51311 ای به شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت رمایهپرداختهای انتقالی غير س 

 51310 های انتقای  به  شرکتهای دویت  پرداخت 

 51312 های انتقای  به  مؤسسا، انتفاع  وابسته به دویت پرداخت 

 61111 عوضهای بال کمک –فصل ششم  

 61011 کمک بالعوض به دولتهای خارجی 

 61010 ای  سرمایه 

 61012 ای سرمایهغمر 

 61211 المللی های بين کمک بالعوض به سازمان 

 61210 ای  سرمایه 



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 61212 ای سرمایهغمر 

 61311 کمک بال عوض به سایر سطوح  دولتی 

 61310 ای  سرمایه 

 61312 ای سرمایهغمر 

 71111 )مزایای( اجتماعیمنافع -فصل هفتم  

 71011 حق بيمه 

 71010 اجتماع  کارمندان دویتبممه  

 71012 بممه اجتماع  کارگران 

 71013 بممه اجتماع  نمازمندان 

 71014 بممه اجتماع  روستائمان 

 71015 بممه درمان کارمندان دویت 

 71016 پذیر بممه درمان اقشار مسمس 

 71017 بممه درمان روستائمان 

 71018 فرمایان بممه درمان خویش 

 71019 رمان کارکنان نمروهای مسلحبممه د 

 71001 بممه درمان ایثارگران 

 71000 بممه درمان طالب علوم دین  

 71099 های اجتماع  و درمان سایر بممه 

 71211 کمكهای رفاهی کارمندان دولت 

 71210 کمک هزینه مواد غذائ  و نگهداری رستوران 

 71212 کمک هزینه بمماری وزایمان 

 71213 ینه سرویس حمل ونقلکمک هز 

 71214 کودککمک هزینه مهد 

ی کاال و خدمات  چون دارو ، پزشک  ، دنانپزشک ، و صورتلساب خارج انجام شده توسط کارکنان براداد ماستر 

 بممارستان
71215 

 71216 خدمت پادا  پایان 

 71217 انداز کارمندان دویت کمک به حساب پس 

 71299 کارمندان دویت سایر کمکهای رفاه  



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 71311 های خاص های رفاهی  گروه کمک 

 71310 پذیر مستمری اقشار مسمس 

 71312 کمک به معلویمن جسم  و ذهن  

 71313 های ایثارگران و خانواده معظ  شهدا کمک به خانواده 

 71314 پذیر و معلویمن های موردی به اقشار مسمس کمک 

 71315 ها برای نگهداری و توانبخش  معلویمن و سایمندان و بمماران روان  مزمن خانوادهدویت  و کمک به مراکز غمر 

 71316 دیدگان اجتماع  کمک به رسمدگ  و سامانده  مسمس 

 71317 ها های اجتماع  و معلویمت کمک به پمشگمری از مسمس 

 71399 های خاص های رفاه  گروه سایر کمک  

 71411 و دانشجویان ان آموز های رفاهی  دانش کمک 

 71410 های رفاه دانشجویان صندوق  

 71412 کمک هزینه تغذیه دانشجویان 

 71413 کمک هزینه رفت و ممد دانشجویان 

 71414 مموزان کمک هزینه رفت و ممد دانش 

 71415 های علم  وسائل و تجهمزا، و جوائز ورزش  وگرد  های مربوط به اردوها و هزینه 

 71416 تلصمل  کمک هزینه 

 71417 مموزان استثنائ  مموزان مناطق ملروم و دانش نماز دانشکمک به تغذیه، پوشاک و یوازم ایتلریر مورد 

 71499 مموزان و دانشجویان های رفاه  دانش سایر هزینه 

 71511 های رفاهی  بازنشستگان کمک 

 71510 مندی و اوالد بازنشستگان و مویفمن حق عائله  

 71512 سال و باالتر و از کار افتادگان 66مندی و اوالد بازنشستگان  افزایش حق عائله  

 71513 پرداخت بممه درمان و مکمل بازنشستگان یشکری و کشوری  

 71514 پرداخت بممه عمر و حوادث بازنشستگان یشکری و کشوری  

 71515 کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان 

 71599 رفاه  بازنشستگانهای  سایر کمک  

 71911 های رفاه اجتماعی سایر هزینه 

 71910 کمک هزینه ایام بمکاری  

 71912 هزینه کارکنان فو، شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراس  ترحم  



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 71913 کمک هزینه ازدواج  

 71913 چاپ و صلاف  ،کمک هزینه کاغذ 

 71999 های رفاه  سایر هزینه 

 81111 ها سایر هزینه -شتم فصل ه

 81011 اعتبار مالياتی 

 81010 ای های سرمایه مایما، 

 81012 ای سرمایههای غمر مایما، 

 81211 اجاره و کرایه 

 81210 اجاره زممن و اراض  

 81212 اجاره ساختمان وسایر مستلدثا، 

 81213 مال، و تجهمزا، اجاره ماشمن 

 81214 تلفکرایه یوازم و ابزار مخ 

 81299 سایر اجاره و کرایه  

 81311 دیون و تعهدات مربوط به بيمه و بازنشستگی 

 81310 ممن اجتماع  نمروهای مسلحأتعهدا، مربوط به سازمان ت 

 81312 تعهدا، مربوط به صندوق بازنشستگ  کشوری 

 81313 عمر به شرکتهای بممههای غمر پرداخت حق بممه مربوط به بممه 

 81399 سایر دیون و تعهدا، مربوط به بممه و بازنشستگ  

 81911 سایر هزینه های متفرقه 

 81910 انتفاع  عرضه کننده خدما، به خانوارپرداختهای انتقای  به مؤسسا، غمر 

 81912 )مانند عوارض شهرداری(عوارض اجباری 

 81913 شود جرایم  که توسط یک واحد دویت  برای سطو  دیگر وض  م  

 81914 جرای  و عوارض دادگاهها 

 81915 های مر بوط به جبران صدما، یا یطما، ناش  از سوانح طبمع  پرداخت 

ها در سایهای بودجه و سایهای قبل، حقوق ایام تعلمق مربوط به    )حقوق مماده به خدمتشاغلپرداخت به کارکنان غمر 

 81916 اند ( ر شده و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل کردهکنابرکارکنان  که به اتهام جرم از کار 

 81917 خرید خدمتباز 

 81918 های جبران  در خصوص صدما، شخص  یا ملک  وارد ممده توسط واحدهای دویت  پرداخت 



 

 

 ها بندی اقتصادی هزینه طبقه

 عنـــوان
شماره         

 طبقه بندی

 81919 ای های سرمایه  یتمام یا بخش  از هزینه تملک داراممن أای برای ت پرداختهای انتقای  سرمایه 

سسا، ؤگذاری به صور، کمک به م مشارکت وافزایش سرمایه برای سرمایه ،اعتبارات  که به استثنای شقوق وام 

 81901 ها( کمک به شهرداری )مانندشود گذاری اعطا م  عموم  یا اجرای طرحهای سرمایه

 81900 سایر دیون 

 81999 سایر 

 


