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 مقدمه

 اعتبارات محل از پرداخت برای قبول قابل مدارک و اسناد مستندسازی" دستورالعمل تکمیل منظور به حاضر دستورالعمل   

 هزینه اعتبارات محل از ها پرداخت با ارتباط در ،3/7/1400 مورخ 98632/54 بخشنامه موضوع "ای سرمایه های دارایی تملک

 تعاریف است، ذكر به الزم. است مالی نظارت ابزارهای قالب در ها كنترل تقویت و رویه وحدت ایجاد آن هدف و شده تهیه

 .باشد می مشترک االشاره فوق دستورالعمل با دستورالعمل این در كارگرفته هب

 

باشند در صورت  های اجرایی مکلف می و دستگاه باشد های مورد نیاز می حداقلدر این دستورالعمل،  اسناد و مدارک تعیین شدهتوجه: 

های اجرایی موظفند  مربوطه اقدام نمایند. ضمنا دستگاه "سایر مدارک"اعالم نیاز حسابرسان دیوان محاسبات کشور، نسبت به ارایه 

ر ثبت قراردادها در سامانه مربوط، کسورات قانونی، محاسبه اقساط و استهالک های الزم در خصوص رعایت قوانین و مقررات نظی کنترل

های داخلی است و به عنوان نمونه اسناد و مدارک  های مربوط و ... را به عمل آورند )این موارد جزو کنترل نامه پرداخت مطابق آیین پیش

قانون برخی احکام مربوط به اصالح ساختار  (2( و )1) های رای جزءدر اجشود(. الزم به ذکر است،  قابل قبول برای پرداخت محسوب نمی

ها از طریق سیستم حواله الکترونیک  قانون محاسبات عمومی کشور کلیه پرداخت 65در اجرای ماده و  1/4/1400ب مصو بودجه کل کشور

ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی همچنین با توجه به مسئولیت  پذیرد. و شناسه پرداخت به حساب ذینفع نهایی صورت می

های صادره عهده خزانه به منزله رعایت کلیه قوانین و مقررات و اخذ مستندات  در تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات، درخواست وجه

 د.شو تلقی می
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 :  جبران خدمات کارکنان1فصل 

 حقوق و مزایای مستمر (1-1

 قوانین مرجع (1-1-1

 قانون استخدام كشوری 

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون 

 تامین اجتماعی قانون قانون كار و 

 های مستقیم قانون مالیات 

 نیروهای مسلح قانون نظام پرداخت 

  خاصاستخدامی قوانین 

  مستخدمین شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت الیحه قانونی مربوط به حداقل و حداكثر حقوق 

  بودجه سنواتیقوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 كشور عمومی محاسبات قانون 

  ساله پنج توسعه های برنامه قوانین 

 (67 ماده ج بند) توسعه برنامه قانون 

  ایثارگران جامع قانون 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

  مقرراتسایر   (1-1-2

 ضوابط اجرایی بودجه سالیانه 

  مصوبات هیأت وزیران 

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز (1-1-3

 پرداخت حواله 

  كاركرد شاغلین توسط مقام مجازتایید 

 و یا لیست تهیه شده از سیستم حقوق و دستمزد حاوی تمام  دارای شناسه معتبر مستخدم احکام كارگزینی(

 اطالعات موجود در حکم كارگزینی(

 و كسور بازنشستگی لیست بیمه 
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 كسور سایر لیست+  خزانه شده تایید وجه درخواست سامانه 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (1-1-4

 كسورات سهم دولت )بیمه +ایثارگران+بازنشستگی(+ برگه اجرائیه احکام قضایی مبلغ مندرج در حکم كارگزینی + 

 کسورقانونی (1-1-5

  (و دولت صندوق بازنشستگی )سهم كارمندبیمه 

 (و دولت بیمه تأمین اجتماعی )سهم كارمند 

 معافیت مالیاتی( مالیات )پس از كسر 

 درمانی خدمات بیمه 

 حسب مورد سایر كسور 

 امریه )سربازی( (1-2

 قوانین مرجع (1-2-1

 ظیفه عمومی و اصالحیه آنقانون خدمت و 

  ها دانشگاهقانون پرداخت اعضای هیات علمی 

 قانون نظام پرداخت نیروهای مسلح 

 قانون بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (1-2-2

 كشور نظامی غیر اجرایی دستگاههای به مامور امریه مشمولین امور ساماندهی دستورالعمل  

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز (1-2-3

 پرداخت حواله 

 تایید كاركرد ماهانه توسط مقام مجاز 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 
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 میزان پرداخت (1-2-4

  گذاری و نظارت حفاظت اطالعات نیروهای مسلح سیاستمبلغ مندرج در جداول دفتر  

 کسورقانونی (1-2-5

 حوادث عمرو بیمه حق  

 بازنشستگی بیمه حق 

 درمانی مکمل و پایه بیمه 

 سایر كسور حسب مورد 

 اضافه کاری (1-3

 قوانین مرجع (1-3-1

 قانون استخدام كشوری 

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 و قانون تامین اجتماعی قانون كار 

 قانون بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 توسعه قانون برنامه پنج ساله 

 صوص مشمولین قوانین استخدامی خاصضوابط مربوط در خ 

  قانون نظام پرداخت نیروهای مسلح 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (1-3-2

  س یالتدر پرداخت اضافه كار و حق مدیریت خدمات كشوری موضوع: قانون 68ماده  9اصالح دستورالعمل اجرایی بند 

  العاده اضافه كار ساعتی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانآیین نامه پرداخت فوق 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (1-3-3

 كار و تایید مقام مجاز لیست شاغلین با درج ساعت اضافه 

 مجوز پرداخت 

 پرداخت حواله 

 الکترونیکی وجه درخواست 

  قانون مدیریت خدمات كشوری  68ماده  9جدول كنترل مقادیر اضافه كار پرداختی در خصوص رعایت بند 
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 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

  میزان پرداخت (1-3-4

 های مربوطه بر اساس دستور العمل 

 سالیانه های مالیات های نرخ جدول رعایت 

 کسورقانونی (1-3-5

 مالیات 

 (كارگری قراردادهای بیمه )در خصوص مشمولین بیمه تامین اجتماعی 

 سایر كسور حسب مورد 

 حق التحقیق (1-4

 قوانین مرجع (1-4-1

 قانون استخدام كشوری 

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قانون بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (1-4-2

  قانون مدیریت خدمات كشوری  68ماده  9قانون مدیریت خدمات كشوری: دستورالعمل اجرایی بند 

 :قانون استخدام كشوری  43ماده 2نامه اجرایی قسمتی از تبصره  اصالح آیین قانون استخدام كشوری 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (1-4-3

 ساعت حق التحقیق با تأیید مقام مجازاساس  بر ز پرداختمجو 

 صورتجلسه شورای پژوهش با امضای اعضاء شورا 

 توسط مقام مجاز دستور، مدرک یا ارجاع كار تحقیقاتی 

 گواهی انجام كار تحقیق توسط مقام مجاز 

 گزارش محقق در خصوص موضوع مورد تحقیق 

 مجوز انجام تحقیق توسط محقق مورد نظر 

  الزحمه توسط محققدرخواست حق 
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 تاییدیه و دستور پرداخت توسط مقام مجاز 

 در خصوص افراد شاغل( تاییدیه انجام كار تحقیق خارج از ساعات اداری( 

 )حکم كارگزینی)در خصوص افراد شاغل جهت بررسی وظیفه اصلی شاغل و موضوع تحقیق 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

  موردسایر مدارک مرتبط حسب 

 میزان پرداخت (1-4-4

 بر اساس نرخ های قانون مدیریت خدمات كشوری 

 بر اساس نرخ های قانون استخدام كشوری 

 کسورقانونی (1-4-5

 مالیات 

 سایر كسور حسب مورد 

 حق التدریس (1-5

 قوانین مرجع (1-5-1

 قانون استخدام كشوری 

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قانون بودجه سنواتی 

 ساختار بودجه كل كشور قانون اصالح 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (1-5-2

  قانون مدیریت خدمات كشوری  68ماده  9قانون مدیریت خدمات كشوری: دستورالعمل اجرایی بند 

  قانون استخدام كشوری  43ماده 2قانون استخدام كشوری :اصالح آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 

  مرتبط حسب موردسایر مقررات 

 مدارک مورد نیاز (1-5-3

 قرارداد حق التدریس 

 درخواست ذینفع 

 دستور پرداخت توسط مقام مجاز 

 التدریس با تأیید مقام مجاز ساعت حقاساس مجوز پرداخت بر 

 احکام كارگزینی كاركنان 
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 تایید انجام آموزش مورد نظر توسط مقام مجاز  

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (1-5-4

 های قانون مدیریت خدمات كشوری بر اساس نرخ 

 های قانون استخدام كشوری بر اساس نرخ 

 کسورقانونی (1-5-5

 مالیات 

 سایر كسور حسب مورد 

 ( عیدی1-6

 قوانین مرجع (1-6-1

 قانون استخدام كشوری 

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قانون كار 

 قانون نحوه پرداخت عیدی به كاركنان دولت 

 قانون بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 مربوطه مالی سال پایان در وزیران هیات نامه تصویب 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (1-6-2

 بخشنامه عیدی هرساله 

 سالیانه بودجه ضوابط اجرایی 

  مرتبط حسب موردسایر مقررات 

 مدارک مورد نیاز (1-6-3

 مجوز پرداخت 

 لیست تأیید شده شاغلین 

 خزانه از الکترونیکی وجه درخواست 

 اجرایی های دستگاه سایر به ،مامور انتقالی،بازنشسته شاغلین استعالم 
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 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (1-6-4

 ضریب ریالی سالیانه×  امتیاز مربوط 

 کسورقانونی (1-6-5

 طبق بخشنامه عیدی 

 سایر كسور حسب مورد 

  ( سایر7 – 1

 قوانین مرجع (1-7-1

 قانون استخدام كشوری 

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قانون بودجه سنواتی 

 كشور كل بودجه ساختار اصالح قانون 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (1-7-2

 سالیانه  ضوابط اجرایی بودجه 

 ها و مصوبات هیأت وزیران دستورالعمل 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 

 مدارک مورد نیاز (1-7-3

 حکم كارگزینی شاغلین 

 مجوز پرداخت 

 حضور افراد های لیست پرداخت متناسب با ماه 

 است مانده جا لیست از الکترونیکی وجه درخواست در كه كاركنان مطالبات بابت ریالی محاسبه برگه 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (1-7-4

 میزان تعیین شده درقوانین و مقررات مربوط 
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 کسورقانونی (1-7-5

 مالیات 

 سایر كسور حسب مورد 

 

 استفاده از کاال وخدمات :2فصل 

 ( ماموریت داخلی1 -2

 قوانین مرجع (2-1-1

 قانون استخدام كشوری  

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قانون كار 

 قانون بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (2-1-2

 ضوابط اجرایی بودجه سالیانه 

 مصوبه هیات وزیران 

 اصالحات بعدی آن قانون استخدام كشوری و 39ماده نامه فوق العاده روزانه بند )ث(  یینآ 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (2-1-3

 حکم مأموریت تأیید شده توسط مقام مجاز 

 اموریت تعیین شده و قید زمان مراجعتگزارش اعالم عزیمت،گزارش انجام كار و م 

 فرم تأیید شده مأموریت توسط مقام مجاز 

 درصورت استفاده مأمور( اصل)الشه( بلیط( 

 مجوز پرداخت 

  درخواست وجه الکترونیکی ماهیانه حقوق در قسمت سایر پرداختی 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
 

 ها از محل اعتبارات هزینه  مستندسازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت موضوع:

 

10 

 

 میزان پرداخت (2-1-4

  بر اساس مصوبه هیأت وزیران 

 کسورقانونی (2-1-5

 سایر كسور حسب مورد 

 ( ماموریت خارجی 2 – 2

 قوانین مرجع (2-2-1

 قانون استخدام كشوری 

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قانون بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (2-2-2

 و جدول منضم به آن در این خصوص هیأت وزیران تصویب نامه 

  موردسایر مقررات مرتبط حسب 

 مدارک مورد نیاز (2-2-3

  تأیید شده توسط مقام مجاز ماموریتحکم 

 مجوز هیأت نظارت برسفرهای خارجی كاركنان دولت 

 گزارش سفر 

 صورتحساب هتل 

 اعالمیه واریز ارز مصرف نشده 

 صورت ریز مخارج انجام شده با تأییدات الزم 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 حسب مورد سایر مدارک مرتبط 

 میزان پرداخت (2-2-4

  تعداد روزهای مأموریت× ارقام جدول مربوط 

 کسورقانونی (2-2-5

 سایر كسور حسب مورد 
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 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 ( سوخت، آب، برق و تلفن3 – 2

 قوانین مرجع (2-3-1

 قوانین بودجه سنواتی 

 قانون محاسبات عمومی كشور 

  لگوی مصرفاقانون اصالح 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (2-3-2

 ضوابط اجرایی بودجه سالیانه 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (2-3-3

 های مربوط با تایید مقام مجاز ابحس طبق صورت 

  نشده دوره قبلپرداخت قبض دوره مربوط و تصویر قبض پرداخت شده یا 

 بر اساس قانون اصالح الگوی مصرف( با سال گذشته فرم میزان عملکرد و مقایسه آن( 

 حساب )قبوض( با دستگاه اجرایی ارایه اسناد و مدارک مثبته در صورت عدم انطباق مشخصات مالک صورت 

 مدارک مربوط به تایید وجوه به ذینفع 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 پرداختمیزان  (2-3-4

 قبوض( مبلغ صورتحساب( 

 کسورقانونی (2-3-5

 سایر كسور حسب مورد 

 ( خدمات قراردادی اشخاص4 – 2

 قوانین مرجع (2-4-1

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قانون محاسبات عمومی كشور 

 ساله توسعه كشور قانون برنامه پنج 

 تأمین اجتماعیقانون  قانون كار و 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 قوانین مالیاتی كشور 

  بودجه سنواتیقوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (2-4-2

 ضوابط اجرایی بودجه 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (2-4-3

 قرارداد منعقده 

 تأییدیه انجام موضوع قرارداد 

 دستور پرداخت مقام مجاز 

   مجوز معامله 

  كسورات قانونیمدارک مربوط به 

 كه از طریق حواله الکترونیکی بحساب واریز گردیده است مدارک مربوط به تاییدیه پرداخت وجه به ذینفع 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (2-4-4

 طبق قرارداد 

 کسورقانونی (2-4-5

 مالیات 

 بیمه 

 سایر كسور حسب مورد 

 ( خرید مواد ولوازم مصرف شدنی2-5

 قوانین مرجع (2-5-1

 قانون محاسبات عمومی كشور 

 قانون برنامه پنجساله توسعه كشور 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 قوانین بودجه سنواتی 

 نامه اموال دولتی آیین 

 نامه معامالت دولتی آیین 

  های مربوطه نامه برگزاری مناقصات و آیینقانون  

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (2-5-2

 ضوابط اجرایی بودجه سالیانه 

 مصوبات هیات وزیران 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (2-5-3

 با تایید مقامات مجاز درخواست خرید 

 یا قرارداد خرید فاكتور 

 دستور پرداخت مقام مجاز 

 قبض انبار 

 1شناسه ملی 

 گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده 

 حواله انبار 

 (مکرر مالیات قانون 169 ماده دستورالعمل) اشخاص معامالت اطالعات سامانه در ثبت 

 (ستاد) دولت الکترونیکی تداركات سامانه بستر در معامالت انجام و بزرگ و متوسط معامالت مراحل تمام ثبت 

 منقول اموال بر برچسب الصاق  

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (2-5-4

 به عالوه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد( یا مبلغ مندرج در قرارداد طبق فاكتور( 

 کسورقانونی (2-5-5

  حسب موردسایر كسور 

                                                           
 شناسه ملی شامل ایران كد و كد اقتصادی می باشد 1



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 )پذیرایی( هزینه غذا (6 – 2

 قوانین مرجع (2-6-1

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (2-6-2

 ضوابط اجرایی بودجه سالیانه 

 نامه پذیرایی عمومی آیین 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (2-6-3

 درخواست 

 توسط مسئولین مربوط صورتجلسه مصرف 

 دستور باالترین مقام مجاز 

 فاكتور 

 (سایر و هتل رستوران،) افزوده ارزش نام ثبت گواهی 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (2-6-4

 طبق فاكتور 

 کسورقانونی (2-6-5

 سایر كسور حسب مورد 

 مواردی كه ماهیت این فصل را دارند(:كلیه ) ( سایر7 – 2

 قوانین مرجع (2-7-1

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (2-7-2

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 مدارک مورد نیاز (2-7-3

 دستور پرداخت 

 مدارک مثبته مبنی بر رعایت مراحل خرج 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (2-7-4

 بر اساس دستور پرداخت 

 کسورقانونی (2-7-5

 سایر كسور حسب مورد 

 ( سایر خدمات قراردادی  8 – 2

 قوانین مرجع (2-8-1

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قانون محاسبات عمومی كشور 

  بخشی از مقررات مالی دولتقانون تنظیم 

 قوانین بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 تأمین اجتماعی قانون قانون كار و 

 قوانین مالیاتی كشور 

 نامه مربوط  آیین گزاری مناقصات وقانون بر 

 مستقیم های مالیات قانون مکرر 169 ماده 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (2-8-2

 ضوابط اجرایی بودجه سالیانه 

 نامه تضمینات آیین 

  سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (2-8-3

 درخواست خرید خدمات 

 فاكتور یا گواهی انجام كارموضوع قرارداد با تأیید ناظر مربوط 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 دستور پرداخت مقام مجاز 

 بندی دررشته موردنظر  اخذگواهی رتبه 

  گواهینامه ثبت نام مالیات برارزش افزوده  

 دستور كارفرما مبنی بر انجام كار اضافه بیش از سقف قرارداد 

 اخذ مفاصا حساب بیمه در پایان قرارداد 

 گزارش انجام كار موضوع قرارداد 

 قرارداد مربوطه 

 حقوقی و حقیقی اشخاص هویت مدارک  

 دولت الکترونیکی تداركات سامانه بستر در ثبت 

 مورد بحس تصمیمات اخذ 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (2-8-4

 طبق قرارداد 

 کسورقانونی (2-8-5

 مالیات 

 بیمه حسب مورد 

 سپرده انجام تعهدات حسب مورد 

 سپرده حسن انجام كار حسب مورد 

 سایر كسور حسب مورد 

 ودارایی های اموال :  هزینه3صل ف

 جاره و کرایهستا ( ا – 3

 قوانین مرجع (3-1-1

 توسعه ساله قانون برنامه پنج 

 قانون محاسبات عمومی كشور 

 قانون برگزاری مناقصات 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 بودجه سنواتی قوانین 

 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 های مستقیم قانون مالیات 

  مرتبط حسب موردسایر قوانین 

 مقرراتسایر  (3-1-2

 ضوابط اجرایی بودجه 

 مصوبات هیات وزیران 

  قانون محاسبات عمومی كشور 51اجرایی ماده  نامه آیین 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (3-1-3

 اجارهرسمی  قرارداد 

 تایید مدیر مربوط مبنی برانجام موضوع قرارداد  

  مجازدستور پرداخت مقام 

 های مصوب حسب مورد گزارش هیأت كارشناسان رسمی دادگستری یا تعرفه 

 فیش واریز مالیات 

 در خصوص افراد حقیقی لیست افراد به همراه شناسه ملی 

 عمستند پرداخت وجه به ذینف 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (3-1-4

  قراردادمبلغ 

 کسورقانونی (3-1-5

 مالیات حسب مورد 

 سایر كسور حسب مورد 

 ها و تسهیالت بانکی ( سود کارمزد وام 2 – 3

 قوانین مرجع (3-2-1

 قوانین بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 مقرراتسایر  (3-2-2

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز (3-2-3

 نامه عاملیت بانک تفاهم 

 مقام مجازو دستور  تایید 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (3-2-4

 براساس دستور پرداخت 

 کسورقانونی( 3-2-5

 مالیات حسب مورد 

 سایر كسور حسب مورد 

 این فصل را دارند()كلیه مواردی كه ماهیت  ( سایر3 – 3

 قوانین مرجع (3-3-1

 بودجه سنواتی  قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (3-3-2

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز (3-3-3

 دستور پرداخت 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

  حسب موردسایر مدارک مرتبط 

 میزان پرداخت (3-3-4

 بر اساس دستور پرداخت 

 کسورقانونی (3-3-5

 سایر كسور حسب مورد 

 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 : یارانه4صل ف

 های دولتی   ( کمک زیان شرکت 1 -4

 قوانین مرجع (4-1-1

 قانون برنامه پنج ساله 

  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 31ماده 

  سنواتیقوانین بودجه 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

  قانون محاسبات عمومی كشور 69ماده 

 های مربوطه نامه و آیین ها قانون هدفمند كردن یارانه 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (4-1-2

 مصوبات هیأت وزیران 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (4-1-3

 دستور پرداخت 

 درخواست متقاضی اخذ یارانه 

 كه مسئول مربوطه تایید نموده باشد لیست مشمولین اخذ یارانه 

 یارانه تفاهم نامه مربوط به توزیع 

 قرارداد انجام كار مرتبط با یارانه 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (4-1-4

 بر اساس دستور پرداخت 

 کسورقانونی (4-1-5

 سایر كسور حسب مورد 

 ( ما به التفاوت قیمت کاال2 – 4

 قوانین مرجع (4-2-1

  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 31ماده 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (4-2-2

 هیأت وزیران مصوبات 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (4-2-3

 دستور پرداخت 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (4-2-4

 بر اساس دستور پرداخت 

 کسورقانونی (4-2-5

 سایر كسور حسب مورد 

 ماهیت این فصل را دارند()كلیه مواردی كه سایر  (3 – 4

 قوانین مرجع (4-3-1

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (4-3-2

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز (4-3-3

 دستور پرداخت 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

  مرتبط حسب موردسایر مدارک 

 میزان پرداخت (4-3-4

 بر اساس دستور پرداخت 

 کسورقانونی (4-3-5

 سایر كسور حسب مورد 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 های بالعوض کمک:5فصل 

 های بال عوض کمک (1 – 5

 قوانین مرجع (5-1-1

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

  قانون مذكور( 71قانون محاسبات عمومی )با تأكید بر ماده 

  مقررات مالی دولتقانون تنظیم بخشی از 

 قانون ضوابط پرداخت كمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 

 ساله توسعه قانون برنامه پنج 

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (5-1-2

  حسب موردمقررات مرتبط سایر 

 مدارک مورد نیاز (5-1-3

 درخواست متقاضی 

  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(  10ماده موضوع )پرداخت كمک تفاهم نامه، قرارداد و یا صورتجلسه 

  اساسنامه شركت 

  پروانه فعالیت 

 تصویر روزنامه رسمی با آخرین تغییرات 

  تصویر كارت ملی اعضاء هیأت مدیره و بازرسان 

 سازمان برنامه و بودجه كشور های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت كمک دستگاه ثبت نام در سامانه 

 های مالی موسسه یا دستگاه كمک گیرنده صورت 

 مجوز پرداخت مقام مجاز 

 )اعالم شماره حساب به صورت مکتوب توسط كمک گیرنده )نام شركت 

  اشخاص حقیقی یا حقوقیدر خصوص  حواله الکترونیکیتاییدیه پرداخت 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 میزان پرداخت (5-1-4

  تفاهم نامه، قرارداد و یا صورتجلسه پرداخت كمکمبلغ 

 کسورقانونی (5-1-5

 سایر كسور حسب مورد 

 كلیه مواردی كه ماهیت این فصل را دارند() ( سایر2 – 5

 قوانین مرجع (5-2-1

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (5-2-2

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز (5-2-3

  مجوز پرداخت 

 مدارک مربوط 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (5-2-4

 بر اساس مجوز پرداخت 

 کسورقانونی (5-2-5

 سایر كسور حسب مورد 

 : رفاه اجتماعی 6فصل 

 ( بازنشستگی )سهم کارفرما(1 –6

 قوانین مرجع (6-1-1

 ( 106و 102، 68 )علی الخصوص مواد قانون مدیریت خدمات كشوری 

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 كارمند و كارفرما سهم بیمه بابت ایثارگران جامع قانون 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 مقرراتسایر  (6-1-2

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز (6-1-3

 بر اساس لیست تایید شده توسط واحدهای ذیربط 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (6-1-4

  و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی حسب مورد مشمولین صندوق بازنشستگیبر اساس نرخ های مربوط به 

 3بیمه بیکاری حسب مورد % 

 کسورقانونی (6-1-5

 سایر كسور حسب مورد 

 ( بیمه خدمات درمانی بازنشستگان و شاغالن )سهم کارفرما(2 –6

 قوانین مرجع (6-2-1

 سنواتیبودجه  قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (6-2-2

 ابالغیه ساالنه اداره كل بیمه خدمات درمانی 

 های ساالنه هیأت وزیران تصویب نامه 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (6-2-3

  بازنشستگانابالغیه ساالنه قدرالسهم شاغالن و 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (6-2-4

 طبق آخرین ابالغیه سازمان بازنشستگی كل كشور 

 کسورقانونی (6-2-5

 سایر كسور حسب مورد 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 ( کمک هزینه غذا و مهدکودک کارکنان3 - 6

 قوانین مرجع (6-3-1

  كشوریقانون مدیریت خدمات 

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (6-3-2

 مصوبه هیأت وزیران 

 ضوابط اجرایی بودجه 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (6-3-3

 لیست پرسنل مورد تأیید مقام مجاز 

  مجوز پرداخت 

 مهدكودک هزینه دریافت مشمول كاركنان فرزندان شناسنامه تصویر 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (6-3-4

 مبلغ تعیین شده در مصوبه هیأت وزیران 

 کسورقانونی (6-3-5

 سایر كسور حسب مورد 

 ( پاداش پایان خدمت و مرخصی، کمک هزینه ازدواج و فوت4 – 6

 قوانین مرجع (6-4-1

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 های ضروری كاركنان قانون پرداخت پاداش پایان خدمت بخشی از هزینه 

  های دولتی  قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه 3تبصره ماده 

 سنواتیبودجه  قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 مقرراتسایر  (6-4-2

 هیأت وزیران مصوبات 

  های دولتی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه 3تبصره ماده 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (6-4-3

  در خصوص پاداش پایان خدمت و مرخصی ابالغ بازنشستگی و رونوشت مفاصا حساب واعالم مانده مرخصی با

 تأییدات الزم

 هزینه فوت، گواهی فوت و كپی شناسنامه باطل شده و كپی گواهی حصر وراثت در خصوص كمک 

 در خصوص كمک هزینه ازدواج كپی صفحات اول و دوم شناسنامه زوج و زوجه و كپی عقدنامه زوج و زوجه 

 احکام صادره از طرف مراجع ذیصالح حسب مورد 

 های  در سنوات قبل و همچنین تعداد پرداختج تاییدیه كارگزینی در خصوص عدم پرداخت كمک هزینه فوت و ازدوا

  قبلی

 مجوز پرداخت برای تمامی موارد فوق 

 های اجرایی استعالم صورت پذیرفته برای شاغلین از سایر دستگاه 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (6-4-4

 :مندرج در آخرین حکم  مشمول كسور مندرج در آخرین حکم كارگزینی مستمرحقوق و مزایای  پاداش پایان خدمت

 سال سنوات خدمت×  كارگزینی

 :روزهای مانده مرخصی ذخیره شده ( × 30/ )مبلغ حکم كارگزینی مانده مرخصی 

 :امتیاز مربوط ×ضریب حقوق سالیانه  كمک هزینه ازدواج و فوت 

 کسورقانونی (6-4-5

 سایر كسور حسب مورد 

اجرایی حذف و از طریق های  ای دستگاه نامه هزینه )نکته: از اعتبارات موافقت حق عائله مندی و اوالد بازنشستگان (5 – 6

 شود.( سازمان بازنشستگی پرداخت می

 قوانین مرجع (6-5-1

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 قوانین بودجه سنواتی 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 حسب مورد سایر قوانین مرتبط 

 مقرراتسایر  (6-5-2

 قانون مدیریت خدمات كشوری  68ماده  9 دستورالعمل بند 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (6-5-3

 قانون بودجه سالیانه 

 مجوز پرداخت 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (6-5-4

  ضریب ریالی سالیانه  ×عائله مندی : امتیاز مربوط 

  ضریب ریالی سالیانه ×حق اوالد: امتیاز مربوط 

 کسورقانونی (6-5-5

 سایر كسور حسب مورد 

اجرایی حذف و از طریق سازمان بازنشستگی پرداخت  های ای دستگاه نامه هزینه از اعتبارات موافقت )نکته: ( عیدی بازنشستگان6 – 6

 (شود. می

 قوانین مرجع (6-6-1

 قانون مدیریت خدمات كشوری 

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (6-6-2

 ضوابط اجرایی بودجه سالیانه 

 بخشنامه عیدی سالیانه 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 
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 مدارک مورد نیاز (6-6-3

 سالیانه بخشنامه عیدی  

 مجوز پرداخت 

 لیست تأیید شده بازنشستگان 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (6-6-4

 به میزان مقرر در بخشنامه مربوط 

 کسورقانونی (6-6-5

 سالیانه طبق بخشنامه عیدی 

 سایر كسور حسب مورد 

 .(شوند مشمول این فصل می ،)كلیه مواردی كه از لحاظ ماهیت های رفاهی سایر کمک (7 – 6

 قوانین مرجع (6-7-1

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (6-7-2

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز  (6-7-3

 مجوز پرداخت 

 خزانه از الکترونیکی وجه درخواست  

 پرداخت میزان همراه هب كاركنان لیست 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (6-7-4

 بر اساس مجوز پرداخت 

 کسورقانونی (6-7-5

 سایر كسور حسب مورد 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 ها سایر هزینه:7فصل 

 ( دیون1 – 7

 قوانین مرجع (7-1-1

  قانون محاسبات عمومی كشور 

 بودجه سنواتی قوانین 

 كل كشور قانون اصالح ساختار بودجه 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (7-1-2

 ضوابط اجرایی قانون بودجه 

  های آن اجرایی مربوط به دیون بالمحل و اصالحیهدستورالعمل 

 مربوطه وزارتخانه از گرفته صورت اختیار تفویض  

  مقررات مرتبط حسب موردسایر 

 مدارک مورد نیاز (7-1-3

 :احکام صادر شده همراه مستندات صدور  در خصوص دیون پرسنلی 

 فیش آب، برق، گاز و تلفن 

 احکام بازنشستگی و قوانین مرتبط با موضوع ایجاد دین 

 سیون دیون حسب موردیتصویر صورتجلسه كم 

 اجرایی های دستگاه در داخلی كمیسیون صورتجلسه تصویر 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (7-1-4

 های صادر شده و سایر دیون مربوط مبالغ مندرج در احکام و فیش 

 کسورقانونی (7-1-5

 مالیات حسب مورد 

 بیمه حسب مورد 

 بازنشستگی حسب مورد 

 سایر كسور حسب مورد 
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 بازخرید (7-2

 قوانین مرجع (7-2-1

 قانون استخدام كشوری 

 نامه مربوط انون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئینق 

 قوانین بودجه سنواتی 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 

 مقرراتسایر  (7-2-2

 ضوابط اجرایی قانون بودجه 

  موردسایر مقررات مرتبط حسب 

 مدارک مورد نیاز (7-2-3

 احکام پرسنلی 

 های تسویه حساب فرم 

 موافقت مقام مجاز 

 درخواست متقاضی 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (7-2-4

 احکام پرسنلی بعد از كسر عائله مندی و حق اوالد به استناد مصوبات هیئت وزیران 

 کسورقانونی (7-2-5

 سایر كسورات حسب مورد 

های انتقالی به  پرداخت، ها احکام دادگاه، عوارض سالیانه شهرداری، جرایم، )به استثناء بیمه عمر( بیمه)شامل  سایر (3 – 7

كه بر اساس اعتباراتی ، ای های سرمایه تملک داراییتأمین هزینه  ای جهت های انتقالی سرمایه پرداخت، مؤسسات غیر انتفاعی

 (های مربوط به جبران صدمات و خسارات ناشی از سوانح پرداخت، فصول هزینه تقسیم نشده است

 قوانین مرجع (7-3-1

 بودجه سنواتی قوانین 

 قانون اصالح ساختار بودجه كل كشور 

 سایر قوانین مرتبط حسب مورد 



 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 داري كل كشور خزانه

 گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومياداره كل 
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 مقرراتسایر  (7-3-2

  نرخ سالیانه ابالغی توسط بیمه مركزی و موارد ابالغی سالیانه 

 احکام صادره 

 سایر مقررات مرتبط حسب مورد 

 مدارک مورد نیاز (7-3-3

 گر نرخ بیمه اعالم شده توسط شركت بیمه 

 های صادره از مراجع ذیصالح فیش 

 جرایم ابالغ شده 

 تایید مقام مجاز 

 اجع ذیصالحمبالغ اعالم شده از طرف ذینفع و یا مر 

 حسب مورد( احکام صادره از مراجع ذیصالح( 

 سایر مدارک مرتبط حسب مورد 

 میزان پرداخت (7-3-4

 یا مراجع ذیصالح و گزارش صدمات و خسارات ناشی از سوانح بر اساس مبالغ اعالم شده از طرف ذینفع و 

 کسورقانونی (7-3-5

 سایر كسور حسب مورد 


