
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عنوان فصول تملک
 شـــــــــــرح کد دسته بندی دارایی های سرمایه ای

ساختمانهای 
 مسکونی

 110100  
110100 

محل پارکینگ اتومبیل درخانه ،سایر تاسیسات جانبی محل مسکونی ،خانه های شناور ،خانه 
 های قابل انتقال

 

110121 
بیمارستانها ،ساختمانهای مخصوص تفریحات و سرگرمیهای   مدارس ،:ساختمانهای اداری 

 .انبارها وعمومی 
تمانهای ساخ

 غیرمسکونی
 . هتلها و رستورانها  کارگاههای صنعتی،:ساختمانهای تجاری  110122 110120 

  . راه زیر زمینی ، خطوط راه آهن و فرودگاهیابان ،جاده، شاهراه، پل ، تونل ،خ 110131

 کانالها وتونلهای زیر زمینی و سایر مستحدثات مربوط به داراییهای زیر زمینی 110132

 .، خطوط نیرو و خطوط لوله ) سیم نقاله ( خطوط مخابراتی ، خطوط انتقالی  110133

 سایر مستحدثات
110130 

  ) هاوم استادی باشگاه ها و( تفریحی و ورزشی اسیساتت 110134

 ماشین آالت  و تجهیزات مربوط به ساختمان 110140 ماشین آالت 

 مطالعات مربوط به تملک ساختمان و مستحدثات 110180 مطالعات

ساختمان 
 ومستحدثات

110100 
)فصل اول( 

 مخارج جانبی  مربوط به تملک ساختمان و مستحدثات 110190 مخارج جانبی



 عنوان فصول تملک
 ـرحشــــــــــ کد دسته بندی دارایی های سرمایه ای

110211 
 : ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل موتوری شامل تمامی 

 .وسایط نقلیه موتوری ،تریلی، کشتی، لکوموتیو،هواپیما ،موتورسیکلت وغیره 

ماشین آالت و 
تجهیزات حمل و 

 نقل
 موتوری ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل غیر  110212 110210

110221 
ماشینهای اداری ، ماشینهای رایانه ، پرینتر ، مونیتور ، پالتر،   :رایانه و وسایل جانبی

 .......وحسابداری  

 ....... لودر ، بولدوزر ، گریدر ، بتونیر و:ماشین آالت راهسازی و ساختمانی 110222

 .......  و ساعت،مبلمان میز ، صندلی، :ری غیر مصرفی ملزومات ادا 110223

سایر ماشین آالت و 
 تجهیزات

110220 

110229 
 آالت  ، ماشین آالت الکتریکی ، رادیو ، تلویزیون ، وسایل ارتباطی ، تجهیزات پزشکی:سایر 

 موسیقی  و تجهیزات ورزشی

 .مطالعات مربوط به تملک ماشین آالت و تجهیزات  110280 مطالعات

ماشین آالت 
 و تجهیزات

110200 
 )دومفصل ( 

 .رج جانبی مربوط به تملک ماشین آالت و تجهیزات مخا 110290 مخارج جانبی

 
 

مگر اینکه بخش عمده ای از موجودی ماشین آالت را به خود . بزارهای دستی ساده و ارزان قیمت در داراییهای ثابت منظور نمی شود ا         
  .اختصاص دهند



 عنوان فصول تملک
 شـــــــــــرح کد دسته بندی دارایی های سرمایه ای

حیوانات 
 مولد

110311 
 

 دامهای شیرده ، گوسفند و سایر حیواناتی که از پشم آنها استفاده  می شود و حیواناتی کـه در حمـل ونقـل ، مـسابقه و                
 .سرگرمی  مورد استفاده قرار می گیرد 

دامهای پـرواری  ( ا استفاده می شود مانند دامهای که برای کشتار پرورش داده می شوند             که برای یک بار از آنه     ی  حیوانات
  .موجودی انبار طبقه بندی می شوند در) 

 .این طبقه بندی لحاظ می گردند  ولیت و مدیریت دولت قرار دارند  درئ که تحت کنترل ، مسحیواناتیفقط 

داراییهای 
 مولد
گیاهان  110310

 مولد
110312 

 .آنها استفاده می شود و میوه برگ ، که از شاخ درختان میوه و گیاهانی 
گیاهانی که برای یک بار از آنها استفاده می شود مانند درختانی که برای تولید الوار کاشته می شوند در موجودی انبـار                       

 .طبقه بندی می شوند 
 .ظ می گردند این طبقه بندی لحا ولیت و مدیریت دولت قرار دارند  درئفقط گیاهانی که تحت کنترل ، مس

حفاری های معدنی برای کشف ذخایر نفت ، گاز طبیعی و سایــــر داراییـــهای زیـــر زمینی ،  :حفاریهای معدنی  110321
 .ندی است اطالعات حاصل از حفاری بر فعالیتهای تـــولیدی سالهای آینده دارندگان آن تاثیر می گذارد ، در این طبقه ب

110322 
برنامه ها ، توضیح برنامه های اسناد پشتیبانی برای نرم افزار سیستم ها وکاربردهای آن که  :نرم افزار رایانه ای 

بیش از یک سال مورد استفاده  قرار می گیرد و همچنین مخارج مربوط به خرید و توسعه و گسترش بانکهای اطالعاتی 
  .فاده قرار گیرد  در این فصل جای داردنیزکه بیش ازیکسال مورد است

 )یلم سینمایی ، نوار موسیقی فمانند  (  کارهای ادبی وهنری 110323

داراییهای ثابت
  مشهودنا

110320 

 سایر دارایی های ثابت نامشهود 110312

 مطالعات مربوط به تملک سایر دارائیهای ثابت 110380 مطالعات

سایر 
داراییهای 

 ثابت
110300 

)سومفصل  (

 رائیهای ثابتمخارج جانبی مربوط به تملک سایر دا 110390 مخارج جانبی

 و فعالیتهای مشابه دارای ثابت نامشهود تلقی نمی گردد و دراعتبارات هزینه بازارمخارج انجام گرفته در مورد تحقیقات و توسعه، آموزش پرسنل ، بررسی            
 ای منظور می شود



 عنوان فصول تملک
 شـــــــــــرح کد دسته بندی دارایی های سرمایه ای

           غالت 120111

   و فرآورده های نفتینفت            120112

تغییر در 
های موجودی

 استراتژیک 
 سایر اقالم استراتژیک 120119 120110

 موجودیتغییر در 
 تغییر در موجودی مصالح پای کار  120120 مصالح پای کار 

: ماننـد  .  شامل تمام کاالهایی می گردد که باهدف استفاده از آنها در فرایند تولید نگهداری مـی شـوند                     -مواد و ملزومات   120131
 .ملزومات اداری ، ســـوخت  و مواد غذایی 

120132 
کن اوال قبـل از     یل.  از آن تـــــوسط تولید کننده به اتمام رسیده است           یشامل کاالها وخدماتی که بخش     -کارهای نا تمام  

.  تولید آنها درآینده توسط تولید کننده اصلی آن ادامه خواهد یافـت              "تکمیل فروخته ، حمـــل و یا منتقل نمی شود ،ثانیا         
 .آن دسته از واحد های دولتی که عرضه کننده خدمات بازار هستند 

یند تولید بشمار می روند و هنوز در اختیار خود قـرار دارنـد و               آشامل کاالهای است که محصول فر      -  تمام شده  کاالهای 120133
 .یا قرارنیست قبل ازعرضه به سایر واحدهای عملیات بیشتری بر روی آنها انجام گیرد 

 تغییر در سایر
  هاموجودی
120130 

120134 

 سایر واحـدها ، بـدون نیـاز بـه انجـام             کاالهای که به منظور فروش مجدد  یا انتقال به           - کاالهای برای فروش مجدد   
 .عملیات اضافه بر روی آن تملک می شوند

 معموال دارای موجودی انبار کاالها بـرای   دهر واحد دولتی که کاالهای تولیدی خود را با قیمت مناسب به فروش می رسان               
 مجانی یا با قیمت ارزان بـه        همچنین شامل کاالهای خریداری توسط واحدهای دولتی برای عرضه        . فروش مجدد می باشد     

 .واحدهای دولتی دیگر می باشد 

 مطالعات مربوط به تغییر در موجودی انبار  120180 مطالعات

تغییر در 
موجودی 

 انبار
120100 

فصل ( 
 )چهارم

 مخارج جانبی مربوط به تغییر در موجودی انبار  120190 مخارج جانبی

. ماهیت ویژه برای جامعه هستند       های نگهداری شده توسط سازمانهای تنظیم کننده بازار وکاالهایی که دارای          کاالهای نگهداری شده برای مواقع اضطراری وموقعیتهای استراتژیک ، کاال                   
 .در نظام مزبور موجودیهای استراتژیک به عنوان کاالهای برای فروش مجددتلقی می گردد



 عنوان فصول تملک
 شـــــــــــرح کد دسته بندی دارایی های سرمایه ای

سنگها و فلزات 
 130110 قیمتی

 . تولید بکار نروند آیند الماس،طالی غیر پولی،طالی سفید ونقره ، مشروط بر اینکه بعنوان داده در فر:مانند 
 .جواهرات با ارزش که از سنگها وفلزات قیمتی ساخته شده باشند  -

 . هنری یا آنتیک آثارتب خطی وسایرتابلوهای نقاشی، مجسمه،ک 130120 تابلوهای نقاشی

 جواهرات با ارزش که از سنگها وفلزات قیمتی ساخته شده باشند 130130 جواهرات

 .مطالعات مربوط به تملک اقالم گرانبها  130180 مطالعات

اقالم 
 گرانبها
130100 

)پنجمفصل (
 130190 مخارج جانبی

 مخارج جانبی مربوط به تملک اقالم گرانبها

 210101 سطحیمنابع آب 
 : ارزش زمین محسوب میگرددشامل ءمنابع آب سطحی همانطور که ذکر شد جز

 .مخازن آب،دریاچه ها ،رودخانه ها وسایر آبهای سطحی که حق حاکمیت بر آنها قابل احراز باشد 

اصالحات اساسی 
 روی زمین

210102 

 .،ساختمانهای اداری و تونلها ساختمانها ومستحدثات که بر روی زمین احداث شده اند، مانند جاده
برخی از عملیات ساختمانی مانند ایجاد سیل بند،ایجاد کانالهای آبیاری وزهکشی بعنوان بهبود واصالح 

 .ارزش این گونه عملیات در ارزش زمین باید منظور گردد . واحیای زمین واراضی بشمار میرود 

 210109 سایر

  وسایر محصوالت زراعیت درختان ،حیواناباغ گل و سایر ، تاکستانها باغ میوه،
 داراییهای زیر زمینی -
 )خارج از کنترل دولت ( منابع زیستی کنترل نشده  -
 منابع آب زیر زمینی -

 .مطالعات مربوط به تملک زمین   210180 مطالعات

 زمین
210000 

) ششمفصل( 

 .مخارج جانبی مربوط به تملک زمین  210190 مخارج جانبی

 



 عنوان فصول تملک
 شـــــــــــرح کد دسته بندی ی سرمایه ایدارایی ها

220101 
 .ذغال سنگ  گاز طبیعی ، ذخایر اثبات شده نفت ،:  دارایی های زیرزمینی  -

ابت محســــوب می شود ودر کد طبقه بندی های معدنــی و سایر تسهیالت حفاری زیرزمینی دارایی ثیراحف           
 )سایر مستحدثات .( منظور می شود 110132

 کانی های فلزی: دارایی های زیرزمینی  220102

 کانی های غیر فلزی: دارایی های زیرزمینی  220103

داراییهای 
 زیرزمینی

220100 
 سایر دارایی های زیرزمینی  220199

220201 
کن تحوالت آنهـا تحـت کنتـرل ،مـدیریت و           ی حیوانات وگیاهانی است که حقوق مالکیت آنها احراز شده ،ل          : منابع ریستی  

 .مسئولیت مستقیم دولت نمی باشد مانند جنگلهای بکر ومنابع آبزیان که از نظر تجاری قابل بهره برداری می باشند

ز به احراز مالکیت دارد وبرای مقاصد اقتصادی قابـل بهـره بـرداری اسـت ویـا       شامل منابعی می شود که نیا    :منابع  آب     220202
 .بزودی قابل بهره برداری خواهد شد

سایر دارایی های
 تولید نشده
 مشهود
  شامل فرکانس های رادیویی مورد استفاده در انتقال صدا واطالعات وهمچنـین فرکانـسهای                :فضای الکترومغناطیسی    220203 220200

 .تلویزیونی می باشد 

 امتیاز استخراج ذخایر معدنی :حق امتیاز  220301

 حقوق ارتفاقی  220302

 سرقفلی  220303

دارایی های تولید
 نامشهودنشده 

220300 
 قرارداد با ورزشکاران ونویسندگانو  اجاره زمین ، ساختمان و سایر مستحدثات :قرار داد اجاره و سایر قرار دادها 220304

 مطالعات مربوط به تملک دارائیهای تولید نشده 220480

 مخارج جانبی مربوط به تملک دارا یی های تولید نشده  220490

سایر 
داراییهای 
 تولید نشده

220000 
 فصل( 

 )هفتم

دارایی های تولید
 متفرقهنشده 

 جبران خدمت کارکنان طرح 220900 220400
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که يکن از آنجائيشده است ل يدولت برحسب فصول سازمانده ينه هايهز ياقتصاد يطبقه بند ،دولت يمال يدر نظام آمارها

ش دهند يدقت در برآوردها را افزا يمقدار يتهايهر فصل بر حسب کم ينه هايتواند در برآورد هز ينه ميک از فصول هزيهر  ياجزا

  %گردد ير درج مينه ها به شرح زيهز ياقتصاد يطبقه بند

  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

        جبران خدمات کارکنانجبران خدمات کارکنانجبران خدمات کارکنانجبران خدمات کارکنان        - - - - فصل اول فصل اول فصل اول فصل اول         ١٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠٠٠
  حقوق و دستمزد   ١٠١٠٠

   يحقوق و دستمزد کارکنان رسم  ١٠١٠١

   ير رسميحقوق و دستمزد کارکنان غ  ١٠١٠٢

  ين اجتماعيزد کارگران مشمول قانون کار و تامحقوق و دستم  ١٠١٠٣

   يحقوق و دستمزد کارکنان خارج  ١٠١٠٤

  ن و بازنشستگان ياستفاده نشده شاغل يها يام مرخصيحقوق و دستمزد ا  ١٠١٠٥

   يو پژوهش يس در موسسات آموزشيحق التدر  ١٠١٠٦

   يو پژوهش يق در موسسات آموزشيحق التحق  ١٠١٠٧

  و دستمزد ر حقوق يسا  ١٠١٩٩

  شغل  يايفوق العاده ها و مزا  ١٠٢٠٠

  فوق العاده شغل   ١٠٢٠١

  فوق العاده مخصوص   ١٠٢٠٢

  ط کار يط محيشرا يفوق العاده سخت  ١٠٢٠٣

  آب و هوا  يفوق العاده بد  ١٠٢٠٤

  ق يتفاوت تطب  ١٠٢٠٥

   يالت زندگيت از تسهيفوق العاده محروم  ١٠٢٠٦

  فوق العاده محل خدمت   ١٠٢٠٧

  فوق العاده اشتغال خارج از کشور   ١٠٢٠٨

   ينه عائله منديکمک هز  ١٠٢٠٩

  نه اوالد يکمک هز  ١٠٢١٠

   يحق سرپرست  ١٠٢١١

  يهمطراز  ١٠٢١٢

  حق جذب   ١٠٢١٣

  فوق العاده جذب مناطق محروم   ١٠٢١٤

  ک ياضافه کار و حق کش  ١٠٢١٥

  سال کارکنان شاغل  يپاداش ط  ١٠٢١٦

  سال کارکنان شاغل  انيپا يديع   ١٠٢١٧
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  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

  يفوق العاده نوبت کار  ١٠٢١٨

  ت از مطبيحق محروم  ١٠٢١٩

  حق مسکن   ١٠٢٢٠

   )آنان يقانون ياياز حقوق و مزا يبه عنوان قسمت(به کارکنان شاغل  ير نقديو غ يجنس يکمکها  ١٠٢٢١

  ژه يفوق العاده و  ١٠٢٢٢

  کارکنان شاغل  يا و فوق العاده هاير مزايسا   ١٠٢٩٩

        استفاده از کاالها وخدماتاستفاده از کاالها وخدماتاستفاده از کاالها وخدماتاستفاده از کاالها وخدمات    ––––فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم         ٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠
  ت و نقل و انتقال کارکنان يمامور  ٢٠١٠٠

  نه سفر يهز  ٢٠١٠١

  ت يفوق العاده مامور   ٢٠١٠٢

  ه يل نقليه وسايکرا   ٢٠١٠٣

  ط مسافرت يبل يبها  ٢٠١٠٤

  نه نقل و مکان يهز   ٢٠١٠٥

  عوارض خروج از کشور    ٢٠١٠٦

  د گذرنامه ينه صدور و تمديهز  ٢٠١٠٧

  ت و نقل مکان يمامور ينه هاير هزيسا  ٢٠١٩٩

  حمل ونقل و ارتباطات   ٢٠٢٠٠

   يحمل کاال و اثاثه دولت  ٢٠٢٠١

  مه کاال يب  ٢٠٢٠٢

   يو سود بازرگان يحقوق و عوارض گمرک   ٢٠٢٠٣

   يحمل و نقل نامه ها و امانات پست   ٢٠٢٠٤

  خارج از کشور در داخل و  يپست يحق اشتراک صندوق ها  ٢٠٢٠٥

  تلفن و فاکس   ٢٠٢٠٦

  ويماکروو يو کانال ها ياجاره خطوط مخابرات  ٢٠٢٠٧

  نترنت يا  ٢٠٢٠٨

  ر حمل و نقل و ارتباطات يسا  ٢٠٢٩٩

  ثابت يها ير دارائيو تعم ينگهدار  ٢٠٣٠٠ 

  ساختمان و مستحدثات    ٢٠٣٠١

  )اعم از ساکن و متحرک(زات ين آالت و تجهيماش  ٢٠٣٠٢

  ه يوسائط نقل   ٢٠٣٠٣
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  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

  ثابت  يهاير دارائيسا  ٢٠٣٩٩

   يزات اداريو تجه ير وسائيو تعم ينگهدار  ٢٠٤٠٠

  و مبلمان  يزو صندليم  ٢٠٤٠١

  ن حساب يماش   ٢٠٤٠٢

  ر ين تحريماش   ٢٠٤٠٣

   ين فتوکپيماش  ٢٠٤٠٤

   يريو تصو يلوازم صوت  ٢٠٤٠٥

  ش يش و گرمايلوازم سرما   ٢٠٤٠٦

  انه يرا   ٢٠٤٠٧

   ير وسائل اداريسا  ٢٠٤٩٩

  ات و مطبوعات يد نشريچاپ و خر  ٢٠٥٠٠

  ه و مطبوعات يچاپ نشر   ٢٠٥٠١

   يچاپ دفاتر و اوراق ادار  ٢٠٥٠٢

   يادار يها يچاپ آگه  ٢٠٥٠٣

  ات و مطبوعات يد نشريخر  ٢٠٥٠٤

   يد دفاتر و اوراق اداريخر  ٢٠٥٠٥

  ات ات ومطبوعيد نشريچاپ و خر ينه هاير هزيسا  ٢٠٥٩٩

  غات يو تبل يربرداريتصو  ٢٠٦٠٠

   يعکاس  ٢٠٦٠١

   يلمبرداريف  ٢٠٦٠٢

   يو نقاش يمانند خطاط يغاتينه خدمات تبليهز  ٢٠٦٠٣

   يغاتيتبل يها يآگه   ٢٠٦٠٤

   يغاتيتبل ينه هاير هزيسا  ٢٠٦٩٩

  فات يتشر  ٢٠٧٠٠

   ييراينه پذيهز  ٢٠٧٠١

   يجشن و چراغان  ٢٠٧٠٢

  حق سفره    ٢٠٧٠٣

  فات يتشر ينه هاير هزيسا  ٢٠٧٩٩

   يو حقوق يثبت ،يقضائ ينه هايهز  ٢٠٨٠٠

  حق الوکاله   ٢٠٨٠١

  حق المشاوره   ٢٠٨٠٢
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  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

   يقضائ ينه هايهز   ٢٠٨٠٣

   يثبت ينه هايهز  ٢٠٨٠٤

   يو حقوق يثبت ،يقضائ ينه هاير هزيسا  ٢٠٨٩٩

   يبانک ينه هايهز  ٢٠٩٠٠

  د دسته چک يخر  ٢٠٩٠١

   د سفتهيخر  ٢٠٩٠٢

  نه انتقال وجوه يهز  ٢٠٩٠٣

  در بانکها  يمتياء قياسناد و اش ينگهدار  ٢٠٩٠٤

   يبانک ينه هاير هزيسا  ٢٠٩٩٩

   يو برق و سوخت مصرف آب  ٢١٠٠٠

  خ  يو  )ه نشدهيو تصف يدنيآشام(آب    ٢١٠٠١

  )ت ثابت و متحرکآال يسوخت خودروها وماش( )نفت کوره ،ليگازوئ ،نيبنز ،دينفت سف( يليفس يسوختها  ٢١٠٠٢

   يو صنعت ييبرق روشنا  ٢١٠٠٣

  آب و برق و سوخت  ينه هاير هزيسا  ٢١٠٩٩

   يشدن يمواد و لوازم مصرف  ٢١١٠٠

  )...مان، آهک و يس ،گچ، آجر( يمصالح ساختمان   ٢٠١٠١

   )...ره يدستگ ،قفل ،ديکل(راق يابزار و   ٢١١٠٢

  ...)نفويس ،ر آبيش( يبهداشت يسهايلوازم سرو   ٢١١٠٣

  ...)نده يشو يپودرها ،ييع ظرفشويما ،ييع دستشويما ،صابون(نده يمواد شو  ٢١١٠٤

   )زاتين آالت و تجهيه و ماشيط نقليمربوط به وسا( يدکيلوازم   ٢١١٠٥

  ر يکاغذ و مقوا و لوازم التحر  ٢١١٠٦

  آبدارخانه  يو مصرف ييمواد غذا  ٢١١٠٧

  ندانها و اردوگاهها ز ،مارستانهايب يبرا ييمواد غذا  ٢١١٠٨

  شگاه يو آزما يدندانپزشک ،يپزشک يدارو و لوازم مصرف  ٢١١٠٩

  لوازم خواب و پوشاک    ٢١١١٠

   يمصرف شدن ير مواد و کاالهايسا  ٢١١٩٩

   يقيو تحق يمطالعات ينه هايهز  ٢١٢٠٠

  ف يحق التال  ٢١٢٠١

  حق الترجمه    ٢١٢٠٢

  ر لوازم و ابزار مشابه يو سا ييدئويو يلم هايف ،يانه ايرا ينرم افزارها ،اتينشر ،د کتابيخر  ٢١٢٠٣

   يو کارگاه آموزش ينارها و جلسات سخنرانيسم ينه برگزاريهز   ٢١٢٠٤
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  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

   يو پژوهش يمطالعات ينه هاير هزيسا  ٢١٢٩٩

   يانجام خدمات قرارداد يحق الزحمه به اشخاص برا  ٢١٣٠٠

   يو هنر يهنگفر ،يمذهب ،يآموزش يبرنامه ها ياجرا  ٢١٣٠١

   )حق حضور در جلسه(شرکت در جلسات   ٢١٣٠٢

  م فنون يتعل  ٢١٣٠٣

   يحق الزحمه پزشک  ٢١٣٠٤

  ريسا   ٢١٣٩٩

  ت يحق عضو  ٢١٤٠٠

   ين الملليت در سازمانها و موسسات بيحق عضو  ٢١٤٠١

   )هيسهم –کمک ( يادستگاها با موسسات خارجيقراردادها و تعدات دولت   ٢١٤٠٢

   يزات نظاميئل و تجهوسا  ٢١٥٠٠

  )يجنگ يمايمانند سالح و مهمات و هواپ(رند يگ يمورد استفاده قرار م يو تهاجم يات تدافعيکه در عمل يزات نظاميد وسائل و تجهيخر  ٢١٥٠١

        يييياموال و دارائاموال و دارائاموال و دارائاموال و دارائ    يييينه هانه هانه هانه هاييييهزهزهزهز    ––––فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم         ٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠٣٠٠٠٠
   يالت بانکيسود و کارمزد وامها و تسه  ٣٠١٠٠

   يداخل يهاسود و کارمزد وام   ٣٠١٠١

   يخارج يسود و کارمزد وامها  ٣٠١٠٢

  سود اوراق مشارکت  ٣٠١٠٣

  سود اسناد خزانه  ٣٠١٠٤

  ر اوراق بهادرا يسود سا   ٣٠١٩٩

  ه ياجاره و کرا  ٣٠٢٠٠

  حق االرض و بهره مالکانه  ،ين و اراضياجاره زم  ٣٠٢٠١

  ر مستحدثات ياجاره ساختمان و سا  ٣٠٢٠٢

  زات يالت و تجهن آياجاره ماش   ٣٠٢٠٣

  ه لوازم و ابزار مختلف يکرا  ٣٠٢٠٤

        ارانهارانهارانهارانهيييي    ––––فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم                                                             ٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠٤٠٠٠٠
   يدولت يان شرکتهايکمک ز  ٤٠١٠٠

  پرداخت مابه التفاوت قسمت کاال   ٤٠٢٠٠

   ياساس يارانه کاالهاي  ٤٠٢٠١

  ييايميارانه کود شي  ٤٠٢٠٢

  ارانه دارو ي   ٤٠٢٠٣
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  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

   )به اشخاص يارانه سود و کارمزد بانکيمانند (مات ر کاالها و خديسا  ٤٠٢٩٩

  وابسته به دولت  ير انتفاعيموسسات غ و يدولت يبه شرکتها يه اير سرمايغ يانتقال يپرداختها  ٤٠٣٠٠

  و  يفن يمانند کمک به آموزشها( يدولت يشرکتها  ٤٠٣٠١

  وابسته به دولت يموسسات انتفاع  ٤٠٣٠٢

        عوضعوضعوضعوضبالبالبالبال    ييييهاهاهاهاکککککمکمکمکم    ––––فصل پنجم فصل پنجم فصل پنجم فصل پنجم         ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠
  کمک های بالعوض به دولتهای خارجی  ٥٠١٠٠

   يه ايسرما  ٥٠١٠١

   يه اير سرمايغ  ٥٠١٠٢

  ين الملليب يکمک بال عوض به سازمانها  ٥٠٢٠٠

   يه ايسرما  ٥٠٢٠١

   يه اير سرمايغ  ٥٠٢٠٢

  ير سطوح دولتيکمک بال عوض به سا  ٥٠٣٠٠

   يه ايسرما  ٥٠٣٠١

   يه اير سرمايغ  ٥٠٣٠٢

  ير دولتير سطوح غيبال عوض به ساکمک   ٥٠٤٠٠

   يه ايسرما  ٥٠٤٠١

   يه اير سرمايغ  ٥٠٤٠٢

        ييييرفاه اجتماعرفاه اجتماعرفاه اجتماعرفاه اجتماع    ––––فصل ششم فصل ششم فصل ششم فصل ششم         ٦٠٠٠٠٦٠٠٠٠٦٠٠٠٠٦٠٠٠٠
  مه يحق ب  ٦٠١٠٠

   )يمه بازنشستگيب(کارمندان دولت  يمه اجتماعيب  ٦٠١٠١

  )هاز از حادث يو صدمات ناش يليمه درمان و تکميمه عمر و بيب(مه درمان کارمندان دولت يب  ٦٠١٠٢

  ر يب پذيمه درمان اقشار آسيب  ٦٠١٠٣

  ان يمه درمان روستائيب  ٦٠١٠٤

  ان يش فرمايمه درمان خويب  ٦٠١٠٥

  کارگران  يمه اجتماعيب  ٦٠١٠٦

  ازمندان ين يمه اجتماعيب  ٦٠١٠٧

  ان يروستائ يمه اجتماعيب  ٦٠١٠٨

  مسلح  يروهايکارکنان ن يمه درمانيب  ٦٠١٠٩

  ان ثارگريمه درمان ايب  ٦٠١١٠

   ينيمه درمان طالب علوم ديب  ٦٠١١١
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  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

  کارمندان دولت  يرفاه يکمکها  ٦٠٢٠٠

  رستوران  يو نگهدار يينه مواد غذايکمک هز  ٦٠٢٠١

  مان يو زا يمارينه بيکمک هز  ٦٠٢٠٢

  س حمل و نقل ينه سرويکمک هز  ٦٠٢٠٣

  نه مهد کودک يکمک هز  ٦٠٢٠٤

  مارستان يو صورتحساب ب ،يدندانپزشک ،يپزشک ،چون دارو يکاال و خدمات يان برااسترداد مخارج انجام شده توسط کارکن  ٦٠٢٠٥

  ان خدمت بازنشستگان يپاداش پا  ٦٠٢٠٦

  کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت   ٦٠٢٠٧

  نه ازدواج و فوت کارکنان شاغل يکمک هز  ٦٠٢٠٨

  غل و بازنشسته جشن ها و جوائز به فرزندان کارکنان شا ينه برگزاريکمک هز  ٦٠٢٠٩

 ،چرخدار ينه صندلين هزيتام ،ن آمبوالنسيتام ينه هايهز ،يارائه خدمات داروئ ،نه مراقبت در منزليمانند هز(کارمندان دولت  يرفاه ير کمکهايسا  ٦٠٢٩٩

   يدولت يهاتوسط سازمان  )خاص يبه مناسبتها ير نقديو غ يجنس ياعطال کمک ها ،ياحتيو س يارتيز ينه مسافرت هايکمک به هز
  خاص  يگروهها يرفاه يکمکها  ٦٠٣٠٠

  ر يب پذياقشار آس يمستمر  ٦٠٣٠١

   يو ذهن ين جسميکمک به معلول  ٦٠٣٠٢

  ثارگران و خانواده معظم شهدايا يکمک به خانواده ها  ٦٠٣٠٣

  ن ير و معلوليب پذيبه اقشار آس يمورد يپرداخت کمکها  ٦٠٣٠٤

  ن و سالمندان يمعلول يو توانبخش ينگهدار يانواده ها براو خ ير دولتيکمک به مراکز غ  ٦٠٣٠٥

   يدگان اجتماعيب ديآس يو سامانده يدگيکمک به رس  ٦٠٣٠٦

   ياجتماع يب هاياز آس يريشگيکمک به پ  ٦٠٣٠٧

 ينه صندلين هزيامت ،ن آمبوالنسينه تاميهز ،يارائه خدمات داروئ ،مانند مراقبت در منزل(خاص  يگروهها يرفاه ير کمکهايسا  ٦٠٣٩٩

  )به آنان حسب مورد يو نقد يجنس يکمکها ،چرخدار

  ان يدانش آموزان و دانشجو يرفاه يکمکها  ٦٠٤٠٠

  ان يرفاه دانشجو يصندوقها  ٦٠٤٠١

  ان يهنر جو ،انيه دانشجوينه تغذيکمک هز  ٦٠٤٠٢

  ان يهنر جو ،انيدانشجونه رفت و آمد يکمک هز  ٦٠٤٠٣

  ان يهنرجو ،دانش آموزان نه رفت و آمديکمک هز  ٦٠٤٠٤

   يعلم يو گردشها يز ورزشيزات و جوايل و تجهيمربوط به اردوها و وسا ينه هايهز  ٦٠٤٠٥

   يلينه تحصيکمک هز  ٦٠٤٠٦

   ياز دانش آموزان مناطق محروم و دانش آموزان استثنائير مورد نيپوشاک و لوازم التحر ،هيکمک به تغذ  ٦٠٤٠٧

  انيان و هنر جويدانش آموزان و دانشجو يهرفا ينه هاير هزيسا  ٦٠٤٩٩
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  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

  بازنشستگان  يرفاه يکمکها  ٦٠٥٠٠

  ن يبازنشستگان و موظف يفه و مستمريحقوق وظ  ٦٠٥٠١

  ن يو اوالد بازنشستگان و موظف يحق عائله مند  ٦٠٥٠٢

  ن سال و باالتر و از کارافتادگا ٦٠ن يو اوالد بازنشستگان و موظف يش حق عائله منديافزا  ٦٠٥٠٣

   يو کشور يمه درمان مکمل بازنشستگان لشکريپرداخت ب  ٦٠٥٠٤

   يو کشور يمه عمر و حوادث بازنشستگان لشکريپرداخت حق ب  ٦٠٥٠٥

  نه ازدواج و فوت بازنشستگان و فرزندان آنان يکمک هز  ٦٠٥٠٦

 ،چرخدار ينه صندلين هزيتام ،ن آمبوالنسيتام ينه هايهز ي،وئارائه خدمات دار ،نه مراقبت در منزليمانند هز(بازنشستگان  يرفاه ير کمکهايسا  ٦٠٥٩٩

  )ر از آنانيح تقديجوائز و لوا ،به آنان ير نقديو غ يجنس يکمکها
  ثارگران يا يرفاه يکمکها  ٦٠٦٠٠

  ثارگران مشمول يا يقانون حالت اشتغال برا ياجرا  ٦٠٦٠١

  ثارگران يا يکمک به اشتغال خانواده ها  ٦٠٦٠٢

  ثارگران يا يبه خانواده ها يمورد يهاکمک  ٦٠٦٠٣

   يرفاه اجتماع ينههاير هزيسا  ٦٠٩٠٠

  ان يميو زا يدوران باردار يمرخص ي،کاريام بينه ايکمک هز  ٦٠٩٠١

  م يکفن و دفن و مراسم ترح ،نه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازهيهز  ٦٠٩٠٢

   )ان و امثال آنانيدانشجو يليحصان نامه تيمانند پا( يچاپ و صحاف ،نه کاغذيکمک هز  ٦٠٩٠٣

   يرفاه ينه هاير هزيسا  ٦٠٩٩٩

        ساير هزينه هاساير هزينه هاساير هزينه هاساير هزينه ها    ––––فصل هفتم فصل هفتم فصل هفتم فصل هفتم             ٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠
  عرضه کننده خدمات به خانوار ير انتفاعيبه موسسات غ يانتقال يپرداختها  ٧٠١٠٠

   يبه صورت مورد ير دولتيو غ يدولت يتيکمک به موسسات حما  ٧٠٢٠٠

   )يوارض شهردارمانند ع( يعوارض اجبار  ٧٠٣٠٠

  شود  يگر وضع ميسطوح د يبراس يک واحد دولتيکه توسط  يميجرا  ٧٠٤٠٠

  م و عوارض دادگاهها يجرا  ٧٠٥٠٠

   يعياز سوانح طب يا لطمات ناشيمربوط به جبران صدمات  يپرداختها  ٧٠٦٠٠

ق يام تعليحقوق ا ،قبل يابودجه و ساله يحقوق آماده به خدمتها در سالها(ر شاغل يپرداخت به کارکنان غ  ٧٠٧٠٠

   )که به اتهام جرم از کار بر کنار شده است و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل کرده اند يمربوط به کارکنان

  د سنوات خدمت يبازخر  ٧٠٨٠٠

   يدولت يوارد آمده توسط واحدها يا ملکي يدر خصوص صدمات شخص يجبران يپرداختها  ٧٠٩٠٠

   يه ايسرما يهاينه تملک دارائياز هز يا بخشين تمام يتام يبرا يه ايسرما يلانتقا يپرداختها   ٧١٠٠٠

  مه يب يمه ها به شرکتهاير بيسرقت و سا ي،آتش سوز ،مه مربوط به خودرويپرداخت حق ب  ٧١١٠٠
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  عنـــــوان  يشماره طبقه بند

 يطرحها يا اجراي يبه صورت کمک به موسسات عموم يمه عمر به صورت موردير از بيکه به غ ياعتبارات  ٧١٢٠٠

   )هايمانند کمک به شهردار(شود  ياعطا م يه گذاريماسر

  ون يپرداخت د  ٧١٣٠٠

  ان جهت خدمت در سازمان بورس دهنده يبه دانشجو يليه تحصيبورس  ٧١٤٠٠

با دستگاه برگزار  ير از آنان که رابطه استخداميخاص به اشخاص و تقد يسکه به مناسبت ها ،جوائز ياهدا  ٧١٥٠٠

  مننده ندارند

  نه ها ير هزيسا  ٧١٩٠٠

        


