
ِحیِم الرَّ ْحَمِن الرَّ ِ هللاَّ ِبْسِم
أُولُو اْألَْلَباِب َر َولَِیَتَذكَّ بَُّروا آَیاِتِھ لَِیدَّ ُمَباَرٌك أَْنَزْلَناهُ إَِلْیَك ِكَتاٌب

آیات آن ] باره[ایم تا در كتابى مبارك است كھ آن را بھ سوى تو نازل كرده] این[
)٢٩(بیندیشند و خردمندان پند گیرند سوره مبارکھ ص آیھ 

لَا یزَالُ الْمؤْمنُ خَائفاً منْ سوء الْعاقبه لَا یتَیقَّنُ الْوصولَ إِلَى رِضْوانِ اللَّه حتَّى لَا یزَالُ الْمؤْمنُ خَائفاً منْ سوء الْعاقبه لَا یتَیقَّنُ الْوصولَ إِلَى رِضْوانِ اللَّه حتَّى « « 
2626ص ص 2424بحار األنوار ج بحار األنوار ج ((یکُونَ وقْت نَزْعِ روحه و ظُهورِ ملَک الْموت لَه یکُونَ وقْت نَزْعِ روحه و ظُهورِ ملَک الْموت لَه 

؛ ؛ ))
مؤمن پیوسته و تا هنگام مرگ و آمدن ملک الموت از سوء عاقبت خود مؤمن پیوسته و تا هنگام مرگ و آمدن ملک الموت از سوء عاقبت خود 

بیمناك است و یقین ندارد که آیا مقام خشنودى و رضاى خدا را دریافت بیمناك است و یقین ندارد که آیا مقام خشنودى و رضاى خدا را دریافت 
»»خواهد کرد یا نهخواهد کرد یا نه



ندی ود  ی و  ت  ندیرورت و ا ود  ی و  ت  رورت و ا
برنامه ریزي و بودجه بندي از آنجایی اهمیت پیدا کرده است، که نوع بشـر  برنامه ریزي و بودجه بندي از آنجایی اهمیت پیدا کرده است، که نوع بشـر  
طی سالیان متمادي به این درك از واقعیت رسید که همـواره بـا محـدودیت    طی سالیان متمادي به این درك از واقعیت رسید که همـواره بـا محـدودیت    

لذا بشـر بـه دنبـال    لذا بشـر بـه دنبـال    . . هاي فراوان منابع در کسب حداکثر مطلوبیت بوده استهاي فراوان منابع در کسب حداکثر مطلوبیت بوده است
راهی بود که از آن طریق بتواند حداکثر مطلوبیت را با صرف حـداقل منـابع   راهی بود که از آن طریق بتواند حداکثر مطلوبیت را با صرف حـداقل منـابع   

و این تالش بشر با تجمیع تجریبات بـه علـم برنامـه ریـزي و     و این تالش بشر با تجمیع تجریبات بـه علـم برنامـه ریـزي و     . . بدست آوردبدست آورد
منـابع محـدود بـه نیازهـاي     منـابع محـدود بـه نیازهـاي     ) ) صحیحصحیح((بودجه بندي  که همانا تخصیص بهینهبودجه بندي  که همانا تخصیص بهینه

..نامحدود به منظور کسب حداکثر مطلوبیت است، منتهی گردیده استنامحدود به منظور کسب حداکثر مطلوبیت است، منتهی گردیده است
فرایند تخصیص منـابع محـدود بـه نیازهـاي     فرایند تخصیص منـابع محـدود بـه نیازهـاي     :  :  بطور کلی بودجه ریزي یعنیبطور کلی بودجه ریزي یعنی

نامحدود، در راه رسیدن به اهداف مطلوب بـه نحـوي از هـر یـک از منـابع      نامحدود، در راه رسیدن به اهداف مطلوب بـه نحـوي از هـر یـک از منـابع      
محدود استفاده گردد و با صرف حداقل منـابع، حـداکثر مطلوبیـت حاصـل     محدود استفاده گردد و با صرف حداقل منـابع، حـداکثر مطلوبیـت حاصـل     

..شودشود



ود ودف  ف 
تاکنون تغییـر و تحـول   آنچون مفهوم بودجه از آغاز پیدایش

بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام 
مفاهیم آن در دوره هاي گذشته و زمان حال باشد،کار دشواري 

معمـوال معمـوال دیـدگاهها، نظریـه هـا و تعـاریف    از آنجاییکه.است
در زمان ها و مکان هاي متفاوت محور هستند، زمانمند و مکان

بودجـه  بودجـه  تعریف . می شودارائه از یک مفهوم تعاریف متفاوتی 
.نیز به عارضه مبتال شده لذا تعاریف متفاوتی از آن ارائه گردید

:اشاره می کنیمهابه چند نمونه از آن



یودودف ف  ی  ر غات  ه  یق  ی  ر غات  ه  داعال عال ت  ت  ق  داد د
مجموع . دخل و خرج مملکت . انگاره ) فرانسوي ، ا] (ج ِ [ .بودجه 

سسه ٔ◌درآمدها و هزینه هاي یک کشور، یک وزارتخانه ، یک اداره ، یک مو
صورت برآورد جمع و خرج یک وزارتخانه، یک اداره، . و یا شخص خاص 

.  یک بنگاه 
دید م ارا  ف ز  عار ل  ی از  عار ود  دیدای  م ارا  ف ز  عار ل  ی از  عار ود  ::ای 

üبودجه دخل و خرج دولت است.
ی ود از دیدگاه  یف  ود از دیدگاه  ::ف 

üبودجه یک سند مالی است مربوط به درامدها و هزینه هاي دولت.

ھا م  آ عاد  گا حا ود از دیدگاه ا ھاف  م  آ عاد  گا حا ود از دیدگاه ا ::ف 
.تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می کنند) ) الف الف 

.تعاریفی که بر جنبه اقتصادي و مالی بودجه تاکید می کنند) ) ب ب 
.تعاریفی که بر جنبه برنامه اي و مدیریتی بودجه تاکید دارند) ) ج ج 



ف  ف عار ))۱۱((ودودعار

ان ود  ا ی  و ف  ن   اناو ود  ا ی  و ف  ن   ::او
اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به عمل آمده است در  •    

شمسی است که بودجه را چنین 1289قانون محاسبات عمومی مصوب سال ماده یک ماده یک 
:  تعریف کرده است

است که معامالت دخل و خرج مملکتی براي مدت معینی سنديسنديبودجه دولت «
مدت مزبور را سنه مالی می گویند که . در آن پیش بینی و تصویب  می گردد

»عبارت از یک سال شمسی است

ان ود  ا ی  و ف  ن   اندو ود  ا ی  و ف  ن   ::دو
را عبارت را عبارت بودجه بودجه ::13121312اول قانون محاسبات عمومی مصوب اسفندماهاول قانون محاسبات عمومی مصوب اسفندماه◌ٔٔ◌ماده ماده 

عواید و مخارج است براي مدت یک سال شمسی عواید و مخارج است براي مدت یک سال شمسی ◌ٔٔ◌پیش بینی کلیهپیش بینی کلیه◌ٔٔ◌الیحهالیحه::ازاز
..تعریف نموده استتعریف نموده استکه بتصویب مجلس شوراي ملی که بتصویب مجلس شوراي ملی ) ) مالی مالی ◌ٔٔ◌سنهسنه((



ف  ف عار ))۲۲((ودودعار
ان ود  ا ی  و ف  ن    ل  ن و کا انو ود  ا ی  و ف  ن    ل  ن و کا ::و

کشـور مصـوب   محاسـبات عمـومی   محاسـبات عمـومی   قـانون  1سومین تعریف قانونی مربوط است به ماده 
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براي یـک  «:مجلس شوراي اسالمی1366/6/1

سال مالی تهیه و حاوي پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و بـرآورد هزینـه هـا    
قسـمت  سه سه براي انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهاي قانونی می شود و از 

:به شرح زیر تشکیل می شود
:که شامل اجزاي زیر استبودجه عمومی دولت بودجه عمومی دولت . 1

پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و غیرمسـتقیم در سـال   ). ). الفالف
.مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حساب هاي خزانه داري کل اخذ می گردد

پیش بینی پرداخت هایی که از محل درامد عمومی یا اختصاصی براي اعتبارات جاري ).).بب
.و عمرانی و اختصاصی دستگاههاي اجرایی می تواند در سال مربوط انجام دهد

.شامل پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتباربودجه شرکت هاي دولتی و بانک ها بودجه شرکت هاي دولتی و بانک ها . . 22

که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشـور منظـور مـی    بودجه موسساتی بودجه موسساتی ..33
.»شود



ود ی  گا  وده  ی  گا  ه 
برنامـه اي  و  مـالی جنبه سیاسـی،  سهاگر تعاریف ارائه شده از بودجه را مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم به 

که جزو ماهیت آن هستند پی می بریم، جنبه سه گانه مذکور تکیه گـاه اصـلی هـر تعریفـی از بودجـه      بودجه 
منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حـاکم، بـر اقتصـادي و شـرایط     . هستند

به دیگـر سـخن   . گانه فوق تآکید بیشتري داشته باشندسهسیاسی و اجتماعی ممکن است بر یکی از جنبه هاي 
است و این سه بعد از هم جـدا  برنامه اي برنامه اي و مالی مالی ، سیاسیسیاسیهر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن داراي آثار و ابعاد 

.نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند
:در مجموع عناصر تشکیل دهنده تغریف بودجه عباتند از

بودجه برنامه مالی دولت است؛. . 11
بودجه براي یک سال مالی تهیه می شود؛. . 22
بودجه پیش بینی آینده است؛. . 33
و بودجه شرکت هاي دولتـی ، بودجه عمومیبودجه در برگیرنده کل درآمدها و هزینه هاي دولت در قالب . . 44

می باشد؛بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
هزینه ها براي نیل به سیاست ها و هدفهاي معین و قانونی دولت می باشد؛. . 55
سندي است که باید به تصویب قوه مقننه برسد و. . 66
.نمی تواند دست به فعالیتی بزندبودجه هیچ دولتی بدون داشتن .  .  77



مرحله تهیه و تنظیممرحله تهیه و تنظیم
پیشنهاد بودجه پیشنهاد بودجه 



مراحل بودجه ریزي مراحل بودجه ریزي 
در ایراندر ایران



ی ود ر ل  یا ود ر ل  ::ا
üüتهیه و تنظیم بودجهتهیه و تنظیم بودجه
üüتصویب بودجهتصویب بودجه
üüاجراي بودجهاجراي بودجه
üüنظارت بر بودجهنظارت بر بودجه



RRمراحل بودجه ریزيمراحل بودجه ریزي::
تھیھ و تنظیم

١پیشنھاد بودجھ  

٢تصویب بودجھ 
۴نظارت بر بودجھ  

٣اجرای بودجھ   
Ø از وظایف قوه مجریھ٣و ١مراحل
Ø از وظایف قوه مقننھ٢مراحل
Ø۴از وظایف قوا مقننھ و قضائیھ و مجریھ

بودجھ) سیکل(مراحل



و آن ) شوراي اقتصاد(تصویب بخشنامه بودجه توسط دولت). 1
ابالغ توسط رییس جمهور به تمام دستگاههاي اجرایی

ی مرحلھ تھیھ و تنظیم و پیشنھاد الیحھ بودجھ از مھمترین،اساسی ترین،(تھیھ و تنظیم  بودجھ فن
)ترین و تخصصی ترین مراحل فرایند بودجھ ریزی است 

تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادي در دستگاههاي اجرایی و ارسال  ). 2
آن به سازمان برنامه و بودجه کشور

بررسی و تایید بودجه هاي پیشنهادي در ستاد بودجه معاونت ). 3
هاي سازمان برنامه و بودجه کشور

ارسال بودجه  پیشنهادي معاونت هماهنگی برنامه و بودجه  ). 4
جهت بررسی و تصویب) شوراي اقتصاد(سازمانبه دولت

تسلیم بودجه نهایی شده در شوراي اقتصاد به هیأت وزیران ).  5
.جهت تایید

تقدیم الیحه بودجه مصوب هیأت دولت به مجلس شوراي ). 6
اسالمی

.قانون اساسی که تهیه وتنظیم بودجه را بر عهده دولت واگذار نموده است صورت می گیرد52این مراحل بنا به استناد اصل 

:قانون اساسی126اصل یک 
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امـور اداري و اسـتخدامی کشـور را مسـتقیمابر عهـده      

.دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگري بگذارد



ه هو ابال ودو ابال ودنا   ::نا  
رییس جمهور7/7/1398مورخ 84432کل کشور شماره 1399بخشنامه بودجه سال 

به کلیه دستگاه هاي اجرایی
قانون مدیریت خدمات  ) 5(کلیه دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده . به شرح پیوست ابالغ می شود1399بدین وسیله بخشنامه بودجه سال 

کشوري مکلف هستند در چارچوب جهت گیري ها و سیاست هاي مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل هاي جامع  
بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد،  سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمان بندي و در سقف اعتبارات تملک  

.به سازمان برنامه  و  بودجه کشور ارائه کنند) به تفکیک امور و فصول(دارایی هاي سرمایه اي و هزینه اي 
درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصالحات نهادي  «کل کشور در محورهاي 1399الیحه بودجه سال 

تدوین  » رشد بلندمدت،  ثبات سازي کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصالح ساختار دولت«و با رویکردهاي » نظام بودجه ریزي
.شود

با توجه به شرایط اقتصاد کالن کشور در سال آینده، الزم است دستگاه هاي اجرایی در جهت تسریع در اجراي اصالح ساختار بودجه و تحقق  
سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادي خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه هاي غیرضرور، ارتقاي  

بهره وري، رفع عوامل مخل رشد اقتصادي، بهبود فضاي کسب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهاي افزایش منابع عمومی ارائه  
.کنند

قانون مدیریت خدمات کشوري مکلف هستند در چارچوب جهت گیري ها و سیاست هاي  ) 5(همچنین کلیه دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده 
مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل هاي جامع بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد،  سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی  

به  ) به تفکیک امور و فصول(دستگاه سیاست گذار مطابق زمان بندي و در سقف اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي و هزینه اي 
.سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هریک از دستگاه هاي اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم  
مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادي در قالب دستورالعمل هاي بودجه از سوي دستگاه هاي  . آن دستگاه اقدام کند1399سند اجرایی سال 

.اجرایی  بر عهده باالترین مقام دستگاه خواهد بود

رییس جمهوررییس جمهور--حسن روحانیحسن روحانی



ود ی  نا  تار  ودسا ی  نا  تار  سا
1399براي نمونه بخشنامه بودجه . یک بخشنامه بودجه همیشه از یک ساختاري کلی پیروي می کند

.را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل ساختارهاي ذیل هست

مقدمه و تبیین شرایط اقتصاد کالنمقدمه و تبیین شرایط اقتصاد کالن). ). 11

13991399رویکردهاي کالن بودجه سال رویکردهاي کالن بودجه سال ). ). 22

رویکردهاي اجرایی بودجهرویکردهاي اجرایی بودجه). ). 33



صاد کالن ط ا را صاد کالنقد و   ط ا را ))۱۱((قد و  
سخت ترین تحریم هاي ظالمانه . یکی از خطیر ترین برهه هاي تاریخی در اقتصاد ایران است1398

کاهش شدید صادرات نفت و میعانات گازي وبالتبع منابع حاصـل از آن  . علیه کشور وضع شد
افزایش سطح عمومی قیمت ها . ها یکی از مهمترین عوامل نوسانات شدید ارزي در کشور شد

آغاز شد، در کنار کاهش رشد اقتصادي، دولت و ملت را با چالش هاي 1397که از میانه سال 
تدبیر دولت مردان همراه با اتحاد و همدلی مردم توانسـت بودجـه   . جدي اقتصادي مواجه کرد

نوسانات نرخ ارزي را متوقف کند و شتاب تـورم  . را بدون کسري به پایان برساند1397سال 
بـه رغـم همـه تـالش هـا، شـرایط       .  بکاهد و بخشی از کاهش ارزش پول ملی را جبران کند

بـا  . اقتصادي موجود با وضعیت مطلوب و در تراز اهداف جمهوري اسالمی ایران فاصـله دارد 
ها اتخاذ تدابیر مناسب در راستاي سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی می توانـد  ¬وجود دشواري

تهدیدهاي موجود را به فرصت تاریخی براي محقق کردن ظرفیت هاي بالقوه اقتصـادي ایـران   
تجربه بشري در حوزه اقتصادي نشان داده گاه ملت ها در بزنگاه هاي تـاریخی و در  . مبدل کند

مواجهه با واقعیات نه تنها بر چالش ها فائق آمده اند،بلکه اشتباهات اقتصادي گذشتهرا اصالح و 
.مسیر جدیدي از آینده را براي خود و نسل هاي بعدي به تصویر کشیده اند



صاد کالن ط ا را صاد کالنقد و   ط ا را ))۲۲((قد و  
با حفظ تراز (را بگونه اي مدیریت کرد که پرداخت به موقع یارانه نقدي 1397دولت با پیش بینی رکود تورمی بودجه سال 

میسر شد و در کنار آن نسبت به پرداخت هایی براي حمایت از مردم، بـه خصـوص اقشـار    ) بودن حساب هدفمندي
همچنین دولت پرداخت حمایتی خود براي پوشش کسري صندوق هاي بازنشستگی را به طور کامل . ضعیف اقدام کرد

نسبت به تامین امنیت غذایی و دارویی با تأمین ذخایر استراتژیک اهتمام ورزید و تمام تعهدات مالی ناشـی  . انجام داد
این اقدامات در حال انجام گرفت که به رغم داشتن مجـوز  . از سررسید اوراق خود را به موقع تامین و پرداخت نمود

براي استفاده از سهم صندوق توسعه ملی از این کار اجتناب کرد تا بتواند منـابع الزم را بـراي پوشـش تکانـه  هـاي      
.احتمالی آتی ذخیره نمایند

نیز دولت با کاهش هزینه ها و افزایش منابع درآمدي در تالش است که نسبت به تخصیص کامل هزینه هاي 1398در سال 
اجتناب ناپذیر اقدام کند،امنیت غذاییو دارویی مردم را تضمین نماید سیاست هاي حمایتی و برنامه  هاي مقابله با فقـر  

چالش هاي اشتغال ناشی از 18مطلق را استمرار بخشد، با اجراي برنامه هاي تولیدي به اشتغال مولد به اجراي تبصره 
شرایط رکودي را مدیریت کند و در عین حال منابع و مصارف به خود را به شیوه تنظیم نماید کـه تـامین بودجـه از    

.طریق استقراض از نظام بانکی بی نیاز باشد



صاد کالن ط ا را صاد کالنقد و   ط ا را ))۳۳((قد و  
اگرچه آسیب هاي بلند مدت مانند ناترازي مزمن بودجه اي، ناپایـداري درآمـدهاي،   
دولت اتکاي اقتصاد و منابع نفتی، نرخ بیکاري دو رقمی، عدم رقابت پذیري بـه  
استمرار بعضی از انحصارات، انباشت بدهی دولت، انباشت تسهییالت غیر جاري 
در شبکه بانکی، ناترازي بلندمدت صندوق هاي بازنشستگی، تهدید محیط زیست، 
فقر و نابرابري که همواره در اقتصاد ایران نمایان بـوده، امـا ایـن آسـیب هـا در      

دولـت بـراي مهـار شـرایط     همین منظـور  همین منظـور  شرایط تحریمی تشدید می شدند، به 
اتکاء به فرمان مقام معظم رهبري اتکاء به فرمان مقام معظم رهبري شد و با وارد فاز اصالحات اقتصادي وارد فاز اصالحات اقتصادي نامطلوب 

اقدام به تدوین برنامه هاي اصالحات سـاختاري بودجـه و نظـام    ))مدظله العالیمدظله العالی((
تا در کنار اقدامات جاري با طراحی و اجراي اصالحات سـاختاري  . بانکی نمود

بودجه آسیب هاي همیشگی و تهدیدات فعلی فراروي اقتصاد را مبدل به فرصتی 
.براي اصالحات بخش قابل توجهی از آسیب هاي تاریخی بودجه و اقتصاد نماید



ود سال  نا  یات  ود سال ک نا  یات  ور۱۳۹۹۱۳۹۹ک ورل  ل 
در چارچوب برنامه در چارچوب برنامه 13991399الیحه بودجه سال الیحه بودجه سال 

کلی اصالح ساختار بودجه در چهار محور  کلی اصالح ساختار بودجه در چهار محور  
ü،درآمدزایی پایدار

ü،هزینه کرد کارآ

üثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و

üاصالحات نهادي نظام بودجه ریزي.

..رویکرد مهم تدوین شده استرویکرد مهم تدوین شده استچهارچهارو و 



ود  نا  ھار گا  ی  د ود روی نا  ھار گا  ی  د ))۱۱((۱۳۹۹۱۳۹۹روی
.  .  رشد بلندمدت، ثبات سازي کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصالح ساختار دولترشد بلندمدت، ثبات سازي کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصالح ساختار دولت). ). الفالف

در بخش رویکرد بلندمدت بودجه، احیاي رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی، اصالح نظام یارانه 
دو بسته از برنامه درآمدزایی پایدار اصالحات ساختاري (پنهان انرژي، اصالح نظام مالیاتی

به منظور  احیاي رشد اقتصادي بلندمدت،  و کاهش یارانه پنهان حامل هاي انرژي، ) بودجه
پوشش ناترازي بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهاي نیازمند و بنگاه ها در قالب مد نظر 

.قرار سیاست گذاران قرار گرفت

ثبات سازي اقتصاد از طریق افزایش تاب آوري).  ).  بب
رویکرد کوتاه مدت بودجه، مبنی بر ثبات سازي اقتصاد از طریق افزایش تاب آوري و اصالحات 

بر اثر 1391براي دومین بار از سال 1397از آنجا که اقتصاد ایران در سال . ساختاري است
اعمال تحریم هاي اقتصادي و به خصوص محدودیت در فروش نفت و نوسانات ارزي دچار 

لذا براي جلوگیري از تکرار رکود تورمی و افزایش تاب آوري . رشد منفی همراه با تورم شد
.اقتصاد، اصالحات ساختاري بودجه در دستور کار قرار گرفت



ود  نا  ھار گا  ی  د ود روی نا  ھار گا  ی  د ))۲۲((۱۳۹۹۱۳۹۹روی
رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر در بودجهرویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر در بودجه).  ).  جج

به رغم اولویت سیاست هاي حمایتی در اهداف اسناد باالدستی کشور که در بودجه هاي سنواتی گذشته متبلور شده، 
از برنامه . ضعف استفاده از ابزارهاي مناسب در سیاست گذاري مانع جدي تحقق بهینه این اهداف بوده است

داده نسبتبه منظور پیاده سازي ساختار نوین مالیاتی و تجمیع - نظام مالیاتی با استفاده از اطالعات خرده
یکی دیگر از اهداف این رویکرد افزایش . اطالعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار استفاد خواهد

نرخ موثر مالیاتی بر دهک هاي باالي درآمدي، نسبت به افزایش نرخ مالیات بر کاال و خدمات همراه با کاهش 
مالیات بر درآمد شرکت ها، اصالح پله هاي نرخ مالیات بر حقوق و اعمال مالیات عایدي سرمایه اعم از امالك 

.   و مستغالت در یک ساختار اظهارنامه اي است

))حمکرانی کارآمدحمکرانی کارآمد((رویکرد اصالح ساختار دولت در بودجهرویکرد اصالح ساختار دولت در بودجه).  ).  دد
به منظور اصالح ساختار بودجه عالوه بر اقدامات اجرایی که در بخش سوم این بخشنامه بیان می شود، اجراي بسته 

.   مدیریت و مولد سازي دارایی هاي دولت، یکی از راهکارهاي کالن در جهت ارتقاي کیفیت حکمرانی است
به این منظور در قالب یک مدیریت واحد و متمرکز ذیل وزارت امور اقتصادي و دارایی دستگاه ها باید نسبت 

همچنین الزم است ساختار نوین مشارکت . به اجاره، بهادارسازي یا مولدسازي امالك مازاد اقدام کنند
.خصوصی در بودجه سال آینده پیاده سازي شود-عمومی



))11((کل کشورکل کشور13991399ویژگیهاي بخشنامه بودجه ویژگیهاي بخشنامه بودجه 

درصدي دستمزد کارکنان دولتدرصدي دستمزد کارکنان دولت1515افزایش افزایش ). ). الفالف
را منتشر کرده است یکی از  1400و پیش بینی 1399سازمان برنامه و بودجه، در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم الیحه بودجه سال 

در بند دوم، خطاب به  . مهم ترین بخش هاي این گزارش بودجه هزینه اي است که مربوط به افزایش حقوق دستگاه هاي سیاست گذار عنوان شده است
رقم قطعی ضریب به  . درصد لحاظ شده است) 15(دستگاه هاي سیاست گذار و مجري، عنوان شده که افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده 

.  تصویب هیات وزیران خواهد رسید

13991399سقف اضافه کار و  رشد رقم عیدي سال سقف اضافه کار و  رشد رقم عیدي سال ). ). بب
مبلغ عیدي نیز در  مبلغ عیدي نیز در  . پیش بینی شده است13981398حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار 1399سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 

.  پیش بینی شده که البته مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدهزار تومان هزار تومان 200200معادل با یک میلیون و معادل با یک میلیون و 13991399بودجه سال بودجه سال 
.  هزار تومان لحاظ شده بود78به میزان یک میلیون و 1398این رقم در سال 

حق ماموریت و حقوق و مزایا و سرانه کمک هاي رفاهیحق ماموریت و حقوق و مزایا و سرانه کمک هاي رفاهی).  ).  جج
.  ، پیش بینی کرده است1398همچنین در این بخشنامه، اعتبار ماموریت داخلی و خارجی، کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 

و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایاي کارکنان را  1398مشابه این موضوع اعتبار سرانه کمک هاي رفاهی را حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 
.  از محل صرفه جویی اعتبارات پیش بینی کرده است



ود  نا  ھای  ود و نا  ھای  ور۱۳۹۹۱۳۹۹و ورل  ))۲۲((ل 
تاکید بر اجراي بودجه ریزي مبتنی بر عملکردتاکید بر اجراي بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد). ). دد

بر مبناي بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد ضمن  وظفندوظفندمدر بند دهم بودجه  هزینه اي عنوان شده که تمامی دستگاه هاي مجري به منظور پیش بینی اعتبارات خود 
ساس  براتعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده، خروجی هایی که از سامانه هزینه یابی استخراج می شود، اقدام کرده و 
امه و برنضوابط و دستور العمل هاي صادرشده نتایج خود را براساس برنامه زمان بندي تدوین الیحه و پس از تایید دستگاه سیاست گذار براي سازمان 

.بودجه ارسال کند

تفکیک دستگاه هاي مجري و سیاست گذارتفکیک دستگاه هاي مجري و سیاست گذار).  ).  هه
به عنوان مثال در هر برنامه یک  . در این بودجه امسال  یک تغییر قابل توجهی به وجود آمد که در آن وظایف دستگاه مجري و سیاست گذار از هم تفکیک شد

.  به همین دلیل، وظیفه نظارت نمایندگان مجلس راحت تر خواهد شد. و ذیل آن دستگاه هاي مجري نیز دسته  بندي  شدند. دستگاه سیاست گذار معرفی شد
ي  سازدر این شرایط با توجه به سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه هاي مجري موظفند نسبت به تعیین ماموریت ها و وظایف مرتبط با پیاده 

.سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی و پیش بینی اعتبارات الزم در سقف اعتبارات در سند اجرایی اقدام کنند
، پس از بررسی و تایید ماموریت ها، وظایف و اعتبارات مورد نیاز اعالم شده توسط دستگاه مجري به منظور پیاده سازي  موظفندموظفنددستگاه هاي سیاست گذار نیز 

.ندسیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی، فهرستی از کلیه موارد تایید شده را به طور مجزا به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کن

تاکید بر ذي نفع نهاییتاکید بر ذي نفع نهایی).  ).  وو
حقیقی یا حقوقی حقیقی یا حقوقی براساس تعریف، ذي نفعان نهایی یک برنامه در بودجه اشخاص . برنامه مشخص شودذي نفع نهایی ذي نفع نهایی باید 1399در بخشنامه بودجه سال 

در این بخشنامه تاکید شده که  . از دستگاه اجرایی هستند که بر مبناي قوانین و مقررات، دولت در قبال آنها متعهد به ارائه کاال یا خدمت استخارج خارج 
.باشدافزایش شفافیت افزایش شفافیت براي هزینه الزم است که ذي نفع نهایی هزینه ها مشخص شود که می تواند گامی مهمی براي 



ود  نا  ی  ود ت  نا  ی  ۱۳۹۱۳۹ت 
کل کشورکل کشور13991399برنامه زما ن بندي تهیه و تنظیم الیحه بودجه سال برنامه زما ن بندي تهیه و تنظیم الیحه بودجه سال ).).11
کل کشورکل کشور13991399ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ). ). 22

دستگاه هاي اجرایی بودجه و فهرست دستگاه هاي  دستگاه هاي اجرایی بودجه و فهرست دستگاه هاي  ""سند اجرایی بودجهسند اجرایی بودجه""دستورالعمل تهیه و تنظیم دستورالعمل تهیه و تنظیم ). ). 33
سیاست گذارسیاست گذار

دستورالعمل جامع بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی دو سالهدستورالعمل جامع بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی دو ساله). ). 44
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ارجاع الیحه بودجه به کمبسیون هاي تخصصی). 1

مراحل تصویب بودجھ

ارجاع الیحه بودجه به کمبسیون تلفیق براي رسیدگی نهایی). 2

ارسال مصوبه کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس). 3

ارسال الیحه مصوب مجلس به شوراي نگهبان قانون  ). 4
).قوه مجریه(ابالغ قانون بودجه به دولت).  5)94طبق اصل (اساسی

.است) قوه مقننه(قانون اساسی مرحله تصویب بودجه بر عهدهء مجلس52این مراحل بنا به استناد اصل 

کمیسیون تلفیق مرکب از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  و دو کمیسیون تلفیق مرکب از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  و دو 
.نماینده از هر کمیسیون هاي تخصصی است



ل  ل ا س۶۶ا ج ود   و  سگا  ج ود   و  ))۱۱((گا 
ی) ) ۱۸۶۱۸۶((اصالح مادهاصالح ماده یون آ  داخ ون آ  داخ

:آیین نامه داخلی مجلس می شود) 186(متن زیر جایگزین ماده: : ماده واحدهماده واحده
احکام بودجه اي حداکثر تا صرفًاصرفًادولت موظف است الیحه بودجه ساالنه کل کشور را طبق قوانین مصوب و 186ماده

چنانچه مجلس در پانزدهم آذرماه جلسه رسـمی نداشـته باشـد در    . هر سال به مجلس تسلیم نمایدپانزدهم آذرماه پانزدهم آذرماه 
و به ترتیب زیر الیحه بودجه یک شوري الیحه بودجه یک شوري نحوه رسیدگی به . جلسه قبل از آن الیحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد

:است
طـی ده روز  طـی ده روز  نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع الیحه بودجه ساالنه کل کشور و پیوسـت هـا و سـوابق آن    ). 1

از کمیسیون هاي تحقیق و تدوین غیرغیرپیشنهادهاي خود را به کمیسیون هاي مجلس کاري غیر از ایام تعطیل مجلس کاري غیر از ایام تعطیل مجلس 
. آیین نامه تقدیم می نمایند

پس از پایان مهلت نماینـدگان  ده روز کاري ده روز کاري کمیسیون ها با رسیدگی به پیشنهادهاي نمایندگان مصوبات خود را تا ). 2
.تحویل می دهندکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات غیر از ایام تعطیل مجلس به 

حـداکثر پـانزده روز   است پس از دریافت گزارش کمیسیون ها طی موظفموظفکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ). 3
با هریک از کمیسیون ها و به تعداد اعضاي آنها از کمیسیون برنامه و بودجـه و محاسـبات جلسـه مشـترك     کاري

و به پیشـنهادهاي هـر دو   .) جلسه با حضور حداقل نصف اعضاي کمیسیون مشترك رسمیت می یابد(تشکیل دهد
هیأت رئیسه کمیسیون هاي مشترك شامل یک . کمیسیون و اعضاء در موارد ارجاعی رسیدگی و تصمیم گیري نماید

رئیس، یک نائب رئیس و دو دبیر خواهند بود که حداقل دو عضو آن غیر از اعضـاي کمیسـیون برنامـه و بودجـه     
.خواهند بود



ل  ل ا س۶۶ا ج ود   و  سگا   ج ود   و  ))۲۲((گا  
بر منابع باشد و نیاز به حذف یا تلفیق آنها باشد با مازادمازادچنانچه برخی از مصوبات کمیسیون هاي مشترك مغایرت در متن یا ).).44

مسؤولیت یکی از نواب رئیس مجلس به انتخاب هیأت رئیسه مجلس و با حضور رؤساي کمیسیون ها جلساتی تشکیل و 
اعضاي مذکور از .(گزارش تلفیقی خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه می نمایدحداکثر طی پنج روز کاري حداکثر طی پنج روز کاري 

.)بین خود یک نائب رئیس و یک دبیر انتخاب می نمایند

مصوبات کمیسیون هاي مشترك و مصوبات سه روز کاري سه روز کاري کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است حداکثر طی ). ). 55
.موضوع بند چهار را جهت طرح در جلسه رسمی مجلس به هیأت رئیسه مجلس ارائه نماید

و تبصره ها و اجزا و جداول پیوست الیحه واحده واحده در ماده ابتدا به درآمدها ابتدا به درآمدها در جلسه رسمی مجلس پس از تصویب کلیات ).).66
.رسیدگی می شودپیشنهادهاي هزینه اي پیشنهادهاي هزینه اي رسیدگی و سقف آن به تصویب مجلس می رسد پس از آن 

.در جلسات رسمی مجلس پیشنهادهاي هزینه اي داراي منبع مشخص و غیر از سرجمع قابل طرح است). ). 11تبصرهتبصره

در جلسات رسمی مجلس پیشنهادهاي غیربودجه اي یا مغایر با قانون برنامه توسعه یا سایر قوانین با تشخیص رئیس ). ). 22تبصرهتبصره
.جلسه قابل طرح نمی باشد

نحوه رسیدگی به الیحه و الیحه اصالحیه بودجه مطابق احکام این ماده خواهد بود و سایر مواردي که در این ماده پیش ). ). 33تبصرهتبصره
.بینی نشده است طبق مقررات معمول در این آیین نامه خواهد بود

در صورت عدم تصویب کلیات الیحه بودجه در جلسه رسمی مجلس فقط براي یک بار موضوع به ترکیب موضوع ). ). 44تبصرهتبصره
.این ماده ارجاع می شود تا ظرف سه روز کاري گزارش اصالحیه خود را به مجلس ارائه نمایند) 4(بند

.آیین نامه داخلی حذف می شود) 45(این قانون از تاریخ تصویب الزم االجراء است و ماده).).55تبصرهتبصره



ود ق  ون ت ضاء  :ب ا
به منظور تنظیم اصـول و مفـاد   «آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی 213213بند بند قبال مطابق با 

برنامه هاي توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون هـاي تخصصـی   
مجلس شوراي اسالمی، پس از تقدیم الیحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق 

:مرکب از اعضاي ذیل تشکیل می گردد
üکلیه اعضاي کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات.
üغیر از کمیسیون هاي تحقیق و تدوین آئین نامه داخلی (دونفر از هریک از کمیسیون هاي دیگر

).مجلس
مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا الیحه بودجه ساالنه کل کشـور  

.ادامه می یابد
.اعضاء رسمیت می یابداکثریت مطلق اکثریت مطلق کمیسیون تلفیق با حضور ). تبصره

ماده ماده ) ) 9292اسفند اسفند 2424((بر اساس اصالحیه مصوبه مجلس شوراي اسالمی در جلسه علنی روز شنبه بر اساس اصالحیه مصوبه مجلس شوراي اسالمی در جلسه علنی روز شنبه 
آیین نامه داخلی مجلس که در آن ترکیب اعضاي کمیسیون تلفیق در زمان بررسی الیحـه  آیین نامه داخلی مجلس که در آن ترکیب اعضاي کمیسیون تلفیق در زمان بررسی الیحـه  4545

در در 13921392بودجه ساالنه تغییر کرده است اصالح شد، که بر اساس آن این کمیسـیون از سـال   بودجه ساالنه تغییر کرده است اصالح شد، که بر اساس آن این کمیسـیون از سـال   
نفـر از  نفـر از  33نفر از کمیسیون برنامـه و بودجـه و   نفر از کمیسیون برنامـه و بودجـه و   99زمان بررسی الیحه بودجه ساالنه با حضورزمان بررسی الیحه بودجه ساالنه با حضور

سایر کمیسیون هاي تخصصی قبل از رسیدگی به این الیحه در صحن علنی به بررسی الیحـه  سایر کمیسیون هاي تخصصی قبل از رسیدگی به این الیحه در صحن علنی به بررسی الیحـه  
.[.[بودجه می پردازدبودجه می پردازد



بات حا ود و  ون  و  ف  :وظا
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات براي انجام وظایف محوله درمحدوده). ). 3939ماده ماده 
وآمارآمارو دیوان محاسبات و امور مالی مجلس دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و نظارت برنامه و بودجه نظارت برنامه و بودجه ، بودجهبودجه، برنامهبرنامه

.مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل می شودخدمات عمومی فنی خدمات عمومی فنی 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عالوه بـر انجـام وظـایف تخصصـی در     ). ). تبصرهتبصره
:و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام نماید) 33(ماده

نظارت و مراقبت بر اجراي مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کـردن  ). ). 11
.آن

رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائـه گـزارش آن حـداکثر تـا پایـان      ). ). 22
.این گزارش جهت اطالع نمایندگان چاپ می گردد. شهریورماه سال بعد

بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول). ). 33
.مجلس شوراي اسالمی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان



ه  ه ح ح
ود ای  ودا ای  ا





ان ود ا یات   م ندی  انه  ود ا یات   م ندی  ه 
پـس از بـه   پـس از بـه   13431343طبقه بندي عملیات در کشور ما از سـال  طبقه بندي عملیات در کشور ما از سـال  ��

وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملیاتی مرسـوم شـده و در   وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملیاتی مرسـوم شـده و در   
حال حاضـر  کلیـه جـوانبی کـه بایـد در یـک طبقـه بنـدي         حال حاضـر  کلیـه جـوانبی کـه بایـد در یـک طبقـه بنـدي         

اصـول  اصـول  . . عملیاتی رعایت  شود مورد  توجه قرار گرفته استعملیاتی رعایت  شود مورد  توجه قرار گرفته است
اساسی طبقه بندي  عملیات در بودجه  ایران بـه شـرح زیـر    اساسی طبقه بندي  عملیات در بودجه  ایران بـه شـرح زیـر    

::استاست
طبقه بندي عملیات  در بودجه  فقط در برگیرنده آن دسته از طبقه بندي عملیات  در بودجه  فقط در برگیرنده آن دسته از ��

وظایف و عملیات و اعتبـارات دولـت اسـت  کـه بـه طـور       وظایف و عملیات و اعتبـارات دولـت اسـت  کـه بـه طـور       
مستقیم یا غیر مستقیم  توسـط وزارتخانـه هـا و موسسـات     مستقیم یا غیر مستقیم  توسـط وزارتخانـه هـا و موسسـات     

..دولتی انجام می شونددولتی انجام می شوند



به چند به چند اموراموردر طبقه بندي فعلی دولت  ایران کلیه عملیات و وظایف دولت به چند امور و هر یک از در طبقه بندي فعلی دولت  ایران کلیه عملیات و وظایف دولت به چند امور و هر یک از 
تقسـیم  تقسـیم  پـروژه پـروژه و و طـرح طـرح یـا  یـا  ))جارجار((فعالیتفعالیتو هر برنامه به چندین و هر برنامه به چندین برنامهبرنامهبه چند به چند فصلفصلفصل و هر فصل و هر 

..شده استشده است

ور ورا ::ا
امور اولین بخش از طبقه بندي کارهاي دولت می باشد و عبـارت از مجمـوع چنـد فصـل مـرتبط از      امور اولین بخش از طبقه بندي کارهاي دولت می باشد و عبـارت از مجمـوع چنـد فصـل مـرتبط از      
وظایف  عمومی دولت است و یا امور مجموعه اي از کوشش هاي سازمان یافته همگن است کـه  وظایف  عمومی دولت است و یا امور مجموعه اي از کوشش هاي سازمان یافته همگن است کـه  

در آخـرین طبقـه عملیـاتی    در آخـرین طبقـه عملیـاتی    . . بخش عمده و قابل مالحظه اي  از وظایف  دولت را در بر می گیرندبخش عمده و قابل مالحظه اي  از وظایف  دولت را در بر می گیرند
..امور به شرح ذیل طبقه بندي شده استامور به شرح ذیل طبقه بندي شده است1010فعالیت هاي عمومی دولت در فعالیت هاي عمومی دولت در 

امور دفاعی وامنیتی،امور دفاعی وامنیتی،). ). 22امور خدمات عمومی،                              امور خدمات عمومی،                              ). ). 11
امور اقتصادي،امور اقتصادي،). ). 44امور قضایی،                                         امور قضایی،                                         ). ). 33
امور مسکن ،عمران شهري و روستایی،امور مسکن ،عمران شهري و روستایی،).).66امور محیط زیست،                                 امور محیط زیست،                                 ). ). 55
امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگري،امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگري،). ). 88امور سالمت،                                       امور سالمت،                                       ). ). 77
..امور رفاه اجتماعیامور رفاه اجتماعی). ). 1010امور آموزش و پژوهش و                        امور آموزش و پژوهش و                        ). ). 99



))11((فصلفصل
فصل عبارت از  مجموعه وظایف مشخصی است که حاوي برنامه هاي مرتبط با هم بوده و  فصل عبارت از  مجموعه وظایف مشخصی است که حاوي برنامه هاي مرتبط با هم بوده و  

برنامه ریزي دراز مدت و میان مدت براي نیل به اهداف اساسی در قالب آن انجام می برنامه ریزي دراز مدت و میان مدت براي نیل به اهداف اساسی در قالب آن انجام می 
گیرد و یا مجموعه اي از کوشش هاي سازمان یافته دولت است که خدمات  معینی  را  گیرد و یا مجموعه اي از کوشش هاي سازمان یافته دولت است که خدمات  معینی  را  

4646در آخرین طبقه عملیاتی فعالیت هاي عمومی دولت در در آخرین طبقه عملیاتی فعالیت هاي عمومی دولت در . . براي جامعه انجام  می دهدبراي جامعه انجام  می دهد
..فصل به شرح ذیل طبقه بندي شده استفصل به شرح ذیل طبقه بندي شده است

فصل اداره امورعمومی،فصل اداره امورعمومی،). ). 22فصل قانونگذاري،                                    فصل قانونگذاري،                                    ). ). 11
فصل تحقیق وتوسعه در امور خدمات عمومی،فصل تحقیق وتوسعه در امور خدمات عمومی،). ). 44فصل خدمات مالی ومالیاتی،                      فصل خدمات مالی ومالیاتی،                      ). ). 33

فصل حفظ نظم وامنیت عمومی،فصل حفظ نظم وامنیت عمومی،). ). 66فصل دفاع،                                           فصل دفاع،                                           ). ). 55
فصل اداره امور قضایی،فصل اداره امور قضایی،). ). 88فصل تحقیق وتوسعه درامور دفاعی وامنیتی،    فصل تحقیق وتوسعه درامور دفاعی وامنیتی،    ).).77
فصل انرژي،فصل انرژي،). ). 1010فصل تحقیق وتوسعه درامورقضایی،            فصل تحقیق وتوسعه درامورقضایی،            ). ). 99

فصل حمل و نقل،فصل حمل و نقل،). ). 1212فصل ارتباطات و فناوري اطالعات،           فصل ارتباطات و فناوري اطالعات،           ). ). 1111
فصل بازرگانی،فصل بازرگانی،). ). 1414فصل صنعت ومعدن،                            فصل صنعت ومعدن،                            ).).1313
فصل منابع آب،فصل منابع آب،). ). 1616فصل کشاورزي ومنابع طبیعی،                فصل کشاورزي ومنابع طبیعی،                ). ). 1515



))22((فصلفصل
فصل تعاون،فصل تعاون،). ). 1818فصل روابط کار،                               فصل روابط کار،                               ). ). 1717
فصل کاهش آلودگی،فصل کاهش آلودگی،). ). 2020فصل تحقیق وتوسعه دراموراقتصادي،     فصل تحقیق وتوسعه دراموراقتصادي،     ). ). 1919
فصل تحقیق وتوسعه در امور محیط زیست،فصل تحقیق وتوسعه در امور محیط زیست،). ). 2222فصل حفاظت از گونه هاي زیستی،        فصل حفاظت از گونه هاي زیستی،        ). ). 2121
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برنامه عبارت است از گروه  کلی عملیات در داخل هر فصل که داراي حاصـل کـار مشـخص اسـت و بوسـیله       برنامه عبارت است از گروه  کلی عملیات در داخل هر فصل که داراي حاصـل کـار مشـخص اسـت و بوسـیله       
سـطح  طبقـه بنـدي کارهـاي اجرایـی یـک       سـطح  طبقـه بنـدي کارهـاي اجرایـی یـک       باالترین  باالترین  برنامه برنامه . . یک وزارتخانه یا موسسه دولتی انجام می یابدیک وزارتخانه یا موسسه دولتی انجام می یابد

هر برنامـه  حـدود   هر برنامـه  حـدود   . . دستگاه براي انجام مسوولیت هایی است که در داخل یک وظیفه به آن محول شده استدستگاه براي انجام مسوولیت هایی است که در داخل یک وظیفه به آن محول شده است
مـی  مـی  خدماتخدماتیا ارائه  یا ارائه  کاال کاال کارهایی را که به منظور  نیل به اهداف  دستگاه صورت گرفته و منجر به تولیدکارهایی را که به منظور  نیل به اهداف  دستگاه صورت گرفته و منجر به تولید

برنامه گسترش فرهنـگ  برنامه گسترش فرهنـگ  برنامه آموزش قبل از دبسـتان، برنامه آموزش قبل از دبسـتان، ،  ،  هواشناسیهواشناسیمانند برنامه   مانند برنامه   . . شود معین می کند شود معین می کند 
کمال مطلوب در تعیین و انتخاب  یک برنامه آن است که حاصل  کا رقابل تشخیص و اندازه گیري  کمال مطلوب در تعیین و انتخاب  یک برنامه آن است که حاصل  کا رقابل تشخیص و اندازه گیري  . . و هنرو هنر

. . بدیهی است که حاصل و نتیجه کار بعضی از برنامه ها به روشنی  قابل تشخیص و اندازه گیري اسـت بدیهی است که حاصل و نتیجه کار بعضی از برنامه ها به روشنی  قابل تشخیص و اندازه گیري اسـت . . باشدباشد
مـثالً  مـثالً  . . در حالیکه نتیجه کار  در برنامه اي  دیگر ممکن است  به سـادگی قابـل ارزیـابی و تشـخیص نباشـد     در حالیکه نتیجه کار  در برنامه اي  دیگر ممکن است  به سـادگی قابـل ارزیـابی و تشـخیص نباشـد     

حاصل کار یک برنامه آموزش ابتدایی با توجه به میزان کـار انجـام شـده یعنـی تعـداد دانـش آمـوزانی  کـه         حاصل کار یک برنامه آموزش ابتدایی با توجه به میزان کـار انجـام شـده یعنـی تعـداد دانـش آمـوزانی  کـه         
آموزش این دوره را به پایان رسانیده اند می تواند مورد ارزیابی و اندازه گیري قرار گیـرد در حالیکـه انجـام    آموزش این دوره را به پایان رسانیده اند می تواند مورد ارزیابی و اندازه گیري قرار گیـرد در حالیکـه انجـام    

ایـن  ایـن  . . این  امر در برنامه  گسترش فرهنگ و هنر به سادگی امکان پذیر نبوده و در مواردي  غیر ممکن است این  امر در برنامه  گسترش فرهنگ و هنر به سادگی امکان پذیر نبوده و در مواردي  غیر ممکن است 
امر نمی تواند دلیلی بر عدم طبقه بندي عملیات بر حسب برنامه باشد  چرا که وجود برنامه به خـودي خـود   امر نمی تواند دلیلی بر عدم طبقه بندي عملیات بر حسب برنامه باشد  چرا که وجود برنامه به خـودي خـود   

در در ..امکانات الزم  را در جهت  تهیه  و تنظیم تصویب اجرا و نظارت بـر اجـراي بودجـه فـراهم مـی سـازد      امکانات الزم  را در جهت  تهیه  و تنظیم تصویب اجرا و نظارت بـر اجـراي بودجـه فـراهم مـی سـازد      
طبقـه بنـدي شـده    طبقـه بنـدي شـده    جدول پیوسـت  جدول پیوسـت  برنامه به شرح برنامه به شرح ۶٨٠۶٨٠آخرین طبقه عملیاتی فعالیت هاي عمومی دولت در آخرین طبقه عملیاتی فعالیت هاي عمومی دولت در 

..استاست
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ت تعا عا
فعالیت عبارتست از بخشی  از کارهاي یکسان و همگن در هر برنامه که بوسیله  واحدهاي  فعالیت عبارتست از بخشی  از کارهاي یکسان و همگن در هر برنامه که بوسیله  واحدهاي  
99اجرایی در داخل یک وزارتخانه یا موسسه دولتی انجام می شود  و یا برابر  تعریف بند اجرایی در داخل یک وزارتخانه یا موسسه دولتی انجام می شود  و یا برابر  تعریف بند 

یک سلسله عملیات  و خدمات مشخصی است که  یک سلسله عملیات  و خدمات مشخصی است که  فعالیتفعالیتقانون برنامه  و بودجه قانون برنامه  و بودجه 11ماده ماده 
براي تحقق بخشیدن  به هدف هاي برنامه ساالنه طی یک سال اجرا می شود و هزینه  آن براي تحقق بخشیدن  به هدف هاي برنامه ساالنه طی یک سال اجرا می شود و هزینه  آن 

مانند فعالیت  کارگزینی،  فعالیت تدارکات،  فعالیت  مانند فعالیت  کارگزینی،  فعالیت تدارکات،  فعالیت  . . از محل اعتبارات جاري تأمین می شوداز محل اعتبارات جاري تأمین می شود
.  .  فعالیت نگهداري راه هافعالیت نگهداري راه هاتشخیص و وصول مالیات ها،تشخیص و وصول مالیات ها،
تر و دسته بندي کردن این طبقات موجب می  تر و دسته بندي کردن این طبقات موجب می  طبقاتی فرعی طبقاتی فرعی به طور یقین تفکیک برنامه به به طور یقین تفکیک برنامه به 

و درست عملیات،  امکان تدوین بودجه اي منظم و باهدف و درست عملیات،  امکان تدوین بودجه اي منظم و باهدف موقعموقعشود که ضمن  اجراي به شود که ضمن  اجراي به 
و عملیاتی خاص فراهم شده و مکانیزم الزم به منظور برقراري یک سیستم حسابداري کار  و عملیاتی خاص فراهم شده و مکانیزم الزم به منظور برقراري یک سیستم حسابداري کار  

این  این  . . که بتواند نتایج عملیات را مورد بررسی و تجزیه  و تحلیل قرار دهد مهیا شودکه بتواند نتایج عملیات را مورد بررسی و تجزیه  و تحلیل قرار دهد مهیا شودآمدآمد
..یعنی همان بودجه ریزي عملیاتییعنی همان بودجه ریزي عملیاتی



))۱۱((حح
بررسی مسایل مربوط به طبقه بندي  بودجه اي در سالهاي اخیر نشان داد که باید  میان بررسی مسایل مربوط به طبقه بندي  بودجه اي در سالهاي اخیر نشان داد که باید  میان 

انجام می شـوند بـا آن بخـش از عملیـات     انجام می شـوند بـا آن بخـش از عملیـات     خدمتخدمتاز عملیات که براي تولید از عملیات که براي تولید بخشیبخشی
. . می گردند تفکیک قائل شـد می گردند تفکیک قائل شـد کاالهاي سرمایه اي کاالهاي سرمایه اي سرمایه گذاري  که منجر به تولید سرمایه گذاري  که منجر به تولید 

بخشی از فعالیـت اسـت کـه نتیجـه     بخشی از فعالیـت اسـت کـه نتیجـه     طرح طرح با قبول این مسأله  می توانیم بگوییم که با قبول این مسأله  می توانیم بگوییم که 
یـا  یـا  طـرح طـرح به عبارت  دیگر منظور از به عبارت  دیگر منظور از . . اش  به صورت سرمایه گذاري ظاهر می شود اش  به صورت سرمایه گذاري ظاهر می شود 

مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اسـاس مطالعـات    مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اسـاس مطالعـات    طرح عمرانی  طرح عمرانی  
توجیهی فنی و اقتصادي و یا اجتماعی  که توسط دستگاه اجرایی طی مدت معین و توجیهی فنی و اقتصادي و یا اجتماعی  که توسط دستگاه اجرایی طی مدت معین و 
با اعتبار معین  براي تحقق بخشـیدن  بـه هـدفهاي  برنامـه عمرانـی  پنجسـاله، بـه        با اعتبار معین  براي تحقق بخشـیدن  بـه هـدفهاي  برنامـه عمرانـی  پنجسـاله، بـه        

و و دوره مطالعه دوره مطالعه در در غیر ثابت  وابسته غیر ثابت  وابسته صورت سرمایه گذاري ثابت شامل هزینه هاي صورت سرمایه گذاري ثابت شامل هزینه هاي 
اجرا و یا مطالعات  اجرا  می شود و تمام یا قسـمتی  از هزینـه هـاي اجـراي آن از     اجرا و یا مطالعات  اجرا  می شود و تمام یا قسـمتی  از هزینـه هـاي اجـراي آن از     

نیـز  نیـز  1010قانون برنامه و بودجه در بنـد  قانون برنامه و بودجه در بنـد  1010مادهماده. . محل اعتبارات عمرانی تأمین می شودمحل اعتبارات عمرانی تأمین می شود
..طرح اینگونه تعریف کرده استطرح اینگونه تعریف کرده است



))۲۲((حح
، پنجسـاله،  ، پنجسـاله،  دوسـاله دوسـاله ،  ،  یک سالهیک سالهبررسی عالوه بر تقسیم بندي هاي فوق  در قانون بودجه طرح هاي عمرانی به صورت طرح هـاي  بررسی عالوه بر تقسیم بندي هاي فوق  در قانون بودجه طرح هاي عمرانی به صورت طرح هـاي  

. . که غالباً به صورت استانی  می باشند تقسیم گردیده اندکه غالباً به صورت استانی  می باشند تقسیم گردیده اند) ) حوادث غیر مترقبه ايحوادث غیر مترقبه اي((و اضطراريو اضطراري))مستمرمستمر((ادامه دارادامه دار، ، مهم و عمده مهم و عمده 
نیز  مورد توجه مجلس شوراي  اسالمی قـرار گرفتـه کـه تعـاریف     نیز  مورد توجه مجلس شوراي  اسالمی قـرار گرفتـه کـه تعـاریف     روستاییروستاییو و شهري شهري در سالهاي  اخیر طرح ها به صورت در سالهاي  اخیر طرح ها به صورت 

::اجمالی  از آنها ذکر می گردداجمالی  از آنها ذکر می گردد

..طرحی است که در سالجاري یا سالهاي قبل شروع شده باشد لیکن سال خاتمه  طرح در پایان  سال جاري باشدطرحی است که در سالجاري یا سالهاي قبل شروع شده باشد لیکن سال خاتمه  طرح در پایان  سال جاري باشد:  :  طرح یکسالهطرح یکساله

طرحی است که در سال جاري یا سالهاي  قبل شروع شده باشد لیکن سال خاتمه طـرح  یکسـال پـس از پایـان      طرحی است که در سال جاري یا سالهاي  قبل شروع شده باشد لیکن سال خاتمه طـرح  یکسـال پـس از پایـان      : : طرح دو سالهطرح دو ساله
..سال جاري  باشدسال جاري  باشد

طرحی است که در سال  جاري یا سالهاي  قبل شروع شـده باشـد لـیکن در سـال     طرحی است که در سال  جاري یا سالهاي  قبل شروع شـده باشـد لـیکن در سـال     :  :  ))مستمرف ماهیتا هزینه ايمستمرف ماهیتا هزینه اي((طرح ادامه دارطرح ادامه دار
..خاتمه طرح پیش از یکسال  پس از پایان  سال جاري باشدخاتمه طرح پیش از یکسال  پس از پایان  سال جاري باشد

..طرحی است که از ابعاد استراتژیک برخوردار باشد و یا عدم النفع آن موجب زیان دولت گرددطرحی است که از ابعاد استراتژیک برخوردار باشد و یا عدم النفع آن موجب زیان دولت گردد:  :  طرح مهم و عمدهطرح مهم و عمده
طرحی است که از امکانات  زیست در منطقه را در صورت  عدم اجرا  مختل مـی سـازد و غالبـاً  بـه صـورت      طرحی است که از امکانات  زیست در منطقه را در صورت  عدم اجرا  مختل مـی سـازد و غالبـاً  بـه صـورت      :  :  طرح اضطراريطرح اضطراري

مانند حوادث غیر مترقبه مانند حوادث غیر مترقبه . . ضربتی به مرحله اجرا در می آیدضربتی به مرحله اجرا در می آید

وژهوژه
اجتمـاعی طـی مـدت    اجتمـاعی طـی مـدت    ––اقتصادي،  فنـی  اقتصادي،  فنـی  ––است که بر اساس مطالعات  توجیهی فنی است که بر اساس مطالعات  توجیهی فنی هم جنس هم جنس پروژه  مجموعه اي از عملیات  پروژه  مجموعه اي از عملیات  

براي مثال در طرح  واحدهاي براي مثال در طرح  واحدهاي . . معینی  و با اعتبار  مشخص یکی یا چند  هدف از هدفهاي یک طرح را زیر پوشش قرار دهدمعینی  و با اعتبار  مشخص یکی یا چند  هدف از هدفهاي یک طرح را زیر پوشش قرار دهد
خوابـه،  واحـدهاي پـیش    خوابـه،  واحـدهاي پـیش    33خوابه،  واحـد هـاي آپارتمـانی    خوابه،  واحـد هـاي آپارتمـانی    22مسکونی می توان به عناوین پروژه  مانند واحدهاي آپارتمانی مسکونی می توان به عناوین پروژه  مانند واحدهاي آپارتمانی 

..ساخته بتونی،  جدول بندي ها،  خیابان بندي ها و تقسیم شودساخته بتونی،  جدول بندي ها،  خیابان بندي ها و تقسیم شود



ود  ای   ل ا ود ا ای   ل ا ا
üüابالغ بودجهابالغ بودجه
üüابالغ ضوابط اجرایی بودجهابالغ ضوابط اجرایی بودجه
üتهیه آیین نامه هاي اجرایی تبصره ها
üü تهیه دستورالعمل اجراي بودجه و تنظیم موافقتنامه هزینه اي و تهیه دستورالعمل اجراي بودجه و تنظیم موافقتنامه هزینه اي و

تملک دارایی هاي سرمایه ايتملک دارایی هاي سرمایه اي
üü ابالغ اعتبار به دستگاههاي اجرایی ابالغ اعتبار به دستگاههاي اجرایی
üü مبادله موافقتنامه هاي هزینه اي و طرحهاي تملک دارایی مبادله موافقتنامه هاي هزینه اي و طرحهاي تملک دارایی

هاي سرمایههاي سرمایه
üüتخصیص اعتبارتخصیص اعتبار



ود ودابالغ  ))۱۱((ابالغ 
بودجـه  1351قانون برنامه و بودجـه مصـوب سـال    19براساس ماده 

و هزینـه اي  هزینـه اي  هریک از دستگاههاي اجرایی به تفکیـک اعتبـارات   
در قالب برنامه ها از طرف معاون تملک دارایی هاي سرمایه اي تملک دارایی هاي سرمایه اي 

مدیریت و برنامه (رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه 
.ابالغ می شود) ریزي استانها

به کلیـۀ دسـتگاههاي   نخست وزیر بودجۀ مصوب از طرف ). ). 1919ماده ماده 
در اجراي بودجـه دسـتگاه   . اجرایی جهت اجراء ابالغ خواهدشد

است براساس شـرح فعالیتهـا و طرحهـا کـه بـین      مکلفمکلفاجرایی 
دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات 

.مصوب عمل نماید



ود ودابالغ  ))۳۳((ابالغ 

وب۴۴۴۴ماده ماده  ی دو  ارات ما ی از  وبون   ی دو  ارات ما ی از  ۱۳۸۰۱۳۸۰//۱۰۱۰//۲۳۲۳ون  
است پـس از ابـالغ بودجـه مصـوب سـاالنه اسـتان،       است پـس از ابـالغ بودجـه مصـوب سـاالنه اسـتان،       موظفموظفشوراي برنامه ریزي و توسعه استان شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 

براساس پیشنهاد سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي اسـتان و در چـارچوب اهـداف و سیاسـتهاي        براساس پیشنهاد سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي اسـتان و در چـارچوب اهـداف و سیاسـتهاي        
برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران در سـطح کشـور و       برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران در سـطح کشـور و       
استان و خط مشی ها و دستورالعمل هاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشـور، اعتبـارات   استان و خط مشی ها و دستورالعمل هاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشـور، اعتبـارات   

و طرحهاي عمرانی به تفکیک هر شهرستان و و طرحهاي عمرانی به تفکیک هر شهرستان و دستگاههاي اجرایی دستگاههاي اجرایی ، ، برنامه هابرنامه ها، ، فصولفصولعمرانی را بینعمرانی را بین
..توزیع نمایدتوزیع نمایدبرنامه و فصول هزینه برنامه و فصول هزینه را به تفکیک را به تفکیک جاري مصوب هر دستگاه جاري مصوب هر دستگاه اعتبارات اعتبارات 

، نماینـده سـازمان مـدیریت و    ، نماینـده سـازمان مـدیریت و    ))ریاسـت کمیتـه  ریاسـت کمیتـه  ((کمیته برنامه ریزي شهرستان متشکل از فرمانـدار  کمیته برنامه ریزي شهرستان متشکل از فرمانـدار  
و عضویت رؤساي دستگاههاي اجرایی که مدیران کل آنها عضو شوراي و عضویت رؤساي دستگاههاي اجرایی که مدیران کل آنها عضو شوراي ) ) دبیر کمیتهدبیر کمیته((برنامه ریزي برنامه ریزي 

فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل . . برنامه ریزي و توسعه استان هستند خواهد بودبرنامه ریزي و توسعه استان هستند خواهد بود
در جلسـات  در جلسـات  عنـوان نـاظر   عنـوان نـاظر   جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شوراي اسـالمی بـه   جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شوراي اسـالمی بـه   

پروژه هـاي عمرانـی شهرسـتانها پـس از تصـویب در کمیتـه برنامـه ریـزي         پروژه هـاي عمرانـی شهرسـتانها پـس از تصـویب در کمیتـه برنامـه ریـزي         . . دعوت به عمل آورنددعوت به عمل آورند
شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرایی ذي ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرایی ذي ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

بـه عهـده سـازمان    بـه عهـده سـازمان    وظیفه دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان وظیفه دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان . . استان اعالم خواهد شداستان اعالم خواهد شد
..مدیریت و برنامه ریزي استان استمدیریت و برنامه ریزي استان است



ود ودابالغ  ))۳۳((ابالغ 

ی دو  رات ما ی از  ون   واد   ی  حاق  ی دو ون ا رات ما ی از  ون   واد   ی  حاق  ))۱۱(())۲۲((ون ا
::استان اقدامات زیر صورت می گیرداستان اقدامات زیر صورت می گیردتوازن منطقه اي توازن منطقه اي و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و تمرکز زدائیتمرکز زدائیبه منظور به منظور 

و و واگـذاري دارایـی هـاي مـالی     واگـذاري دارایـی هـاي مـالی     ، ، درآمـد اختصاصـی  درآمـد اختصاصـی  ، ، درآمد استانیدرآمد استانیبودجه ساالنه استان شامل منابع استانی اعم از بودجه ساالنه استان شامل منابع استانی اعم از ).  ).  الف الف 
و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه اي و تملک دارایـی هـاي سـرمایه اي و    و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه اي و تملک دارایـی هـاي سـرمایه اي و    منابع ملی منابع ملی و سهم از و سهم از سرمایه ايسرمایه اي

و و هزینـه اي هزینـه اي اعتبـارات  اعتبـارات  » » دستگاه ـ برنامه  دستگاه ـ برنامه  ««توزیعتوزیع. . مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شودمالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود
شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شـوراي  شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شـوراي  تملک دارایی هاي سرمایه اي تملک دارایی هاي سرمایه اي اعتبارات اعتبارات سرجمعسرجمعتوزیع توزیع 

..برنامه ریزي و توسعه استان استبرنامه ریزي و توسعه استان است
داشته و یا در چند شهرستان قـرار مـی گیرنـد بـه طـور مسـتقیم و توسـط شـورا         داشته و یا در چند شهرستان قـرار مـی گیرنـد بـه طـور مسـتقیم و توسـط شـورا         استانیاستانیاعتبار پروژه هایی که ماهیت اعتبار پروژه هایی که ماهیت ). ). تبصره تبصره 

..به صورت مجزا تعیین می شودبه صورت مجزا تعیین می شود
روز پـس از ابـالغ بودجـه مصـوب اسـتان      روز پـس از ابـالغ بودجـه مصـوب اسـتان      مدت پانزده مدت پانزده است حداکثر ظرف است حداکثر ظرف موظف موظف شوراي برنامه ریزي و توسعه استان شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ).  ).  ب ب 

شامل درآمدها، تملک دارایی هاي سرمایه اي و اعتبارات هزینه اي براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریـزي  شامل درآمدها، تملک دارایی هاي سرمایه اي و اعتبارات هزینه اي براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریـزي  
کـه  کـه  ) ) شوراي انقـالب شوراي انقـالب 13591359//44//1515موضوع الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب موضوع الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب ((استانها استانها 

ساختار تشکیالتی آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کشـور تعیـین و    ساختار تشکیالتی آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کشـور تعیـین و    
و در چهارچوب اهداف و سیاست هـاي برنامـه هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و       و در چهارچوب اهداف و سیاست هـاي برنامـه هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و       ) ) به عنوان دبیر شورابه عنوان دبیر شورا((ابالغ می شود ابالغ می شود 

اعتبـارات ابالغـی   اعتبـارات ابالغـی   %) %) 100100((صددرصد صددرصد فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل هاي ابالغی سازمان فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل هاي ابالغی سازمان 
::به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کندبه استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کند

تفکیـک تفکیـک بـه  بـه  دستگاههاي اجرائی دستگاههاي اجرائی و و برنامه ها برنامه ها ، ، فصولفصولاعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بین اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بین ).  ).  11
شهرستانشهرستان

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهاي توسعه نیافتگی و نقـاط توسـعه نیافتـه    اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهاي توسعه نیافتگی و نقـاط توسـعه نیافتـه    ).  ).  22
استانی بین فصول و برنامه هاي مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستاناستانی بین فصول و برنامه هاي مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان

سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم ((نفت و گاز نفت و گاز %) %) 22((اعتبارات موضوع دودرصد اعتبارات موضوع دودرصد ).  ).  33
به تفکیک شهرستانبه تفکیک شهرستان) ) استان صرفاً به مناطق توسعه نیافتهاستان صرفاً به مناطق توسعه نیافته



ود ودابالغ  ))۴۴((ابالغ 

ی دو  رات ما ی از  ون   واد   ی  حاق  ی دو ون ا رات ما ی از  ون   واد   ی  حاق  ))۲۲(())۲۲((ون ا
و عضویت و عضویت ) ) دبیر کمیتهدبیر کمیته((، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ))رئیس کمیتهرئیس کمیته((کمـیته برنامه ریزي شهرستان که متشکل از فرماندار کمـیته برنامه ریزي شهرستان که متشکل از فرماندار ).  ).  ج ج 

رؤساي دستگاههاي اجرائی که مدیران کل آنها عضو شوراي برنامه ریزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژه هاي عمرانی شهرستان رؤساي دستگاههاي اجرائی که مدیران کل آنها عضو شوراي برنامه ریزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژه هاي عمرانی شهرستان 
را حداکثر پانزده روز پس از ابالغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائی ذي ربط به سازمان اسـتان  را حداکثر پانزده روز پس از ابالغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائی ذي ربط به سازمان اسـتان  

..مذکور اعالم نمایندمذکور اعالم نمایند
ضمن ارائه مستندات ضمن ارائه مستندات ((مانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمی مانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمی فـر ). ). تبصرهتبصره

..به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورندبه عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند) ) دستورجلسهدستورجلسه

درآمدهاي استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور همزمان با ابالغ اعتبارات به استان ابالغ مـی شـود و سـتاد    درآمدهاي استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور همزمان با ابالغ اعتبارات به استان ابالغ مـی شـود و سـتاد    ).  ).  د د 
و دسـتگاههاي  و دسـتگاههاي  ) ) دبیـر دبیـر ((، مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان ، مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان ))رئیسرئیس((تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان مذکور تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان مذکور 

اجرائی ذي ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را بـه سـازمان مـدیریت و    اجرائی ذي ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را بـه سـازمان مـدیریت و    
..برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی گزارش کندبرنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی گزارش کند

به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی هاي کلی ناظر بر بودجه عمومی به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی هاي کلی ناظر بر بودجه عمومی ).  ).    
و رئیس سـازمان  و رئیس سـازمان  ) ) دبیردبیر((دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 

..امور اقتصادي و دارایی استان تشکیل می شودامور اقتصادي و دارایی استان تشکیل می شود

قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،      قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،      ) ) 7777((پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع مـاده  پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع مـاده  ).  ).  وو
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ) ) 8383((اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذشده در ماده اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران تنفیذشده در ماده 

تخصیص اعتبار هزینه اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی هـاي  تخصیص اعتبار هزینه اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی هـاي  13831383//66//1111اسالمی ایران مصوب اسالمی ایران مصوب 
..سرمایه اي توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابالغ می شودسرمایه اي توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابالغ می شود

کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مکلفند در هر مقطع از ابالغ تخصیص براي موارد سه گانه موضوع بند کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مکلفند در هر مقطع از ابالغ تخصیص براي موارد سه گانه موضوع بند ).  ).  ۱۱رهره
این ماده، سهم تخصیص طرحهاي عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار این ماده، سهم تخصیص طرحهاي عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار ) ) بب((

..شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت کنندشهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت کنند

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي اسـتان هـا، وظـایف و    سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي اسـتان هـا، وظـایف و    ).  ).  ۲۲ـرهـره
..اختیارات خود را به واحدهاي مستقل استانی خود، تفویض کنداختیارات خود را به واحدهاي مستقل استانی خود، تفویض کند



ود ودابالغ  ))۵۵((ابالغ 

ی دو  رات ما ی از  ون   واد   ی  حاق  ی دو ون ا رات ما ی از  ون   واد   ی  حاق  ))۳۳(())۲۲((ون ا
نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردي که پـس از انتقـال   نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردي که پـس از انتقـال   %) %) 22((عالوه بر اعتبارات دو درصد عالوه بر اعتبارات دو درصد ).  ).  زز

تا سقف بیست تا سقف بیست %) %) 22((وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می شود، سهم اعتبارات تملک دارایی هاي استانی ساالنه دو درصدوظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می شود، سهم اعتبارات تملک دارایی هاي استانی ساالنه دو درصد
..کل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي کشور، افزوده می شودکل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي کشور، افزوده می شود%) %) 2020((درصد درصد 

ساالنه استان که تعهدات شوراي برنامه ریزي و توسعه اسـتان و سـازمان مـدیریت و برنامـه  ریـزي کشـور را       ساالنه استان که تعهدات شوراي برنامه ریزي و توسعه اسـتان و سـازمان مـدیریت و برنامـه  ریـزي کشـور را       سند بودجهسند بودجه).  ).  حح
قالـب قـرارداد مـذکور و    قالـب قـرارداد مـذکور و    . . مشخص می کند در قالب قراردادي تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می شودمشخص می کند در قالب قراردادي تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می شود

..دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابالغ می شوددستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابالغ می شود

. . در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داري کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان تشکیل می شوددر هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داري کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان تشکیل می شود).  ).  طط
» » حسـاب خزانـه داري کـل   حسـاب خزانـه داري کـل   ««خزانه داري کل موظف است براي هر یک از خزانه هاي معین استان، یک حساب بـه عنـوان   خزانه داري کل موظف است براي هر یک از خزانه هاي معین استان، یک حساب بـه عنـوان   

در مرکز استان افتتاح کند و در ابتداي هرسال نیز میـزان تنخـواه گـردان هـر اسـتان را متناسـب بـا        در مرکز استان افتتاح کند و در ابتداي هرسال نیز میـزان تنخـواه گـردان هـر اسـتان را متناسـب بـا        ) ) خزانه معین استانخزانه معین استان((
حساب حساب ««اعتبارات مصوب هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به اعتبارات مصوب هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به 

..واریز کندواریز کند) ) خزانه معین استانخزانه معین استان((» » خزانه داري کلخزانه داري کل

و و 13801380//1111//2727قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت مصـوب        قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت مصـوب        ) ) 4444((از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، مادهاز تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، ماده).  ).  يي
..می شودمی شودنسخنسخ13841384//88//1515مصوب مصوب ) ) 11((قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ) 2929((مادهماده



نوعی از انعقاد قرارداد بین دستگاههاي اجرایی  :  مبادله موافقتنامه
)بنام موافقتنامه(و سازمان  برنامه و بودجه

ابالغ اعتبار
مرحلھ مقدماتی ). ١

اجرای بودجھ

تقسیط اعتبار مصوب به فواصل زمانی با توجه  
تحقق منابع درآمدي و نقدینگی موجود نزد خزانه

ابالغ 
تخصیص 

اعتبار

ود  ای   ل ا ود ا ای   ل ا )  )  ۱۱((ا



بار بارف ا ف ا
::تعاریف متعددي در علوم مختلف براي  کلمه اعتبار  ارائه شده است از قیبلتعاریف متعددي در علوم مختلف براي  کلمه اعتبار  ارائه شده است از قیبل

.اعتماد. ١
قدر، منزلت،. ٢
آبرو،. ٣
،)اقتصاد(حق خرید کاال یا استفاده از خدمات بدون پرداخت فوری پول . ۴
.راستی، درستی. ۵
.چیزی یا کسی را با دیگری قیاس کردن. ۶
.چیزی را نیک انگاشتن و شگفتی کردن. ٧
.عبرت گرفتن، پند گرفتن. ٨
) ) بودجھ ایبودجھ ای. (. (مبلغی کھ در بودجھ برای کارھای مشخص درنظر گرفتھ می شودمبلغی کھ در بودجھ برای کارھای مشخص درنظر گرفتھ می شود. . ٩٩



انواع اعتبارانواع اعتبار

):):هزینه هاي جاريهزینه هاي جاري((اعتبارات هزینه اي اعتبارات هزینه اي ). ). 11
این بخش از اعتبارات شامل هزینه هاي جاري و روزمره دستگاه ها و نهادهاي بودجه بگیـر  این بخش از اعتبارات شامل هزینه هاي جاري و روزمره دستگاه ها و نهادهاي بودجه بگیـر  

مثل پول آب، برق، مثل پول آب، برق، ((شامل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه هاي روزمره شامل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه هاي روزمره . . استاست
..و هزینه ارائه خدمات عمومی استو هزینه ارائه خدمات عمومی است) ) تلفن و حمل و نقلتلفن و حمل و نقل

))هزینه هاي عمرانیهزینه هاي عمرانی((اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اياعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي). ). 22
ایـن بخـش از   ایـن بخـش از   . . استاستاعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي مترادف اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي مترادف با با در ادبیات عمومی، بودجه عمرانی در ادبیات عمومی، بودجه عمرانی 

ایـن سـرمایه گـذاري هـا     ایـن سـرمایه گـذاري هـا     . . اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایه گذاري دولت براي توسعه کشور اسـت اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایه گذاري دولت براي توسعه کشور اسـت 
تملک دارایی هاي سرمایه اي در واقع ساخت فضاهاي جدیدي است که تملک دارایی هاي سرمایه اي در واقع ساخت فضاهاي جدیدي است که . . قاعدتا توجیه اقتصادي دارندقاعدتا توجیه اقتصادي دارند

این مـوارد  این مـوارد  . . در آینده تبدیل به سرمایه هاي ملی می شوند و منابع تازه اي براي دولت ها فراهم می آورنددر آینده تبدیل به سرمایه هاي ملی می شوند و منابع تازه اي براي دولت ها فراهم می آورند
می تواند شامل سرمایه گذاري براي ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یـا سـرمایه  گـذاري در توسـعه     می تواند شامل سرمایه گذاري براي ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یـا سـرمایه  گـذاري در توسـعه     

با توجه به اینکه طی سال ها در ایران توسعه مترادف ساخت  وسـازهاي  با توجه به اینکه طی سال ها در ایران توسعه مترادف ساخت  وسـازهاي  . . زیرساخت هاي ارتباطی باشدزیرساخت هاي ارتباطی باشد
..عمرانی بوده، این بخش از بودجه، به بودجه عمرانی نیز معروف شده استعمرانی بوده، این بخش از بودجه، به بودجه عمرانی نیز معروف شده است



بار بارابالغ ا ابالغ ا
اعتبار هزینه اي دستگاههاي اجرایـی در  اعتبار هزینه اي دستگاههاي اجرایـی در  میزانمیزانابالغیه اي است که بعد از تعیین ابالغیه اي است که بعد از تعیین ::ابالغ اعتبارابالغ اعتبار

شوراي برنامه و توسعه استان، و تعیین پروژه ها و اعتبارات آنها در کمیته برنامه ریزي شوراي برنامه و توسعه استان، و تعیین پروژه ها و اعتبارات آنها در کمیته برنامه ریزي 
به ادارات کل استان صورت به ادارات کل استان صورت رییس سازمان مدیریت و برنامه استان رییس سازمان مدیریت و برنامه استان شهرستان ها توسط شهرستان ها توسط 

..می گیردمی گیرد
::این ابالغیه به دو صورت استاین ابالغیه به دو صورت است

::با مشخصات زیربا مشخصات زیرمعموالمعموالجاريجاريابالغیه اعتبارات ابالغیه اعتبارات ). ). 11
شماره طبقه بندي دستگاه،شماره طبقه بندي دستگاه،). ). الفالف
عنوان و شماره طبقه بندي منابع و ردیف هاي درآمدي عنوان و شماره طبقه بندي منابع و ردیف هاي درآمدي ). ). بب

::با مشخصات زیربا مشخصات زیرمعموال معموال تملک دارایی هاي سرمایه اي تملک دارایی هاي سرمایه اي ابالغیه اعتبارات ابالغیه اعتبارات ). ). 22
شماره طبقه بندي دستگاه،شماره طبقه بندي دستگاه،). ). الفالف
عنوان و شماره طبقه بندي برنامه و طرح یا پروژه هاي عمرانیعنوان و شماره طبقه بندي برنامه و طرح یا پروژه هاي عمرانی). ). بب
عنوان و شماره طبقه بندي منابع و ردیف هاي درآمديعنوان و شماره طبقه بندي منابع و ردیف هاي درآمدي). ). جج



موافقتنامه هاي  اعتبارات  هزینه اي وموافقتنامه هاي  اعتبارات  هزینه اي و
تملک دارایی هاي سرمایه اي  وتملک دارایی هاي سرمایه اي  و

مبادله موافقتنامه  آنها مبادله موافقتنامه  آنها 



نا ناوا وا
::تعاریف موافقتنامهتعاریف موافقتنامه

سندي است که در اجراي بودجه و بر اساس شرح فعالیتهاي جاري و تملک داراییهاي سرمایه سندي است که در اجراي بودجه و بر اساس شرح فعالیتهاي جاري و تملک داراییهاي سرمایه : : موافقتنامهموافقتنامه). ). 11
اي و به تفکیک پروژه هاي طرح و فصول و مواد هزینه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و بین مسئول اي و به تفکیک پروژه هاي طرح و فصول و مواد هزینه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و بین مسئول 

پس از انجام هماهنگی و توافق،  مبادله گردیده و پس از انجام هماهنگی و توافق،  مبادله گردیده و سازمان مدیریت و برنامه ریزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي و و دستگاه اجرایی دستگاه اجرایی 
ثبت وقایع مالی و حسابداري پس از مبادله ثبت وقایع مالی و حسابداري پس از مبادله انجام عملیات انجام عملیات اعتبارات، اعتبارات، تخصیصتخصیصاجراي بودجه از نظر اجراي بودجه از نظر 

..موافقتنامه انجام می گیردموافقتنامه انجام می گیرد

که در آن دستگاه اجرایی تعهد می نماید که شرح عملیات که در آن دستگاه اجرایی تعهد می نماید که شرح عملیات مالیمالیو و فنیفنی، ، حقوقیحقوقیقراردادي است قراردادي است : : موافقتنامهموافقتنامه). ). 22
نیز ملزم است، به نیز ملزم است، به ) ) مدیریت و برنامه ریزيمدیریت و برنامه ریزي((آن را رعایت کند و از طرفی سازمان برنامه و بودجهآن را رعایت کند و از طرفی سازمان برنامه و بودجه

میزان میزان و بر اساس و بر اساس وصول درآمد  وصول درآمد  موازات پیشرفت فیزیکی عملیات، اعتبارات مصوب را بر اساس میزان موازات پیشرفت فیزیکی عملیات، اعتبارات مصوب را بر اساس میزان 
.  .  اعتبار آن را  در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهداعتبار آن را  در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهدتخصیص تخصیص 

که دو مرجع که دو مرجع سازمان بازرسی کل کشورسازمان بازرسی کل کشورو و دیوان محاسبات دیوان محاسبات یک سند مالی معتبر است  و در یک سند مالی معتبر است  و در : : موافقتنامهموافقتنامه). ). 33
. . بر قوه مجریه هستند، قابل استناد استبر قوه مجریه هستند، قابل استناد استناظرناظر



نا وا واع  ناا وا واع  ا
)  )  جاريجاري((براساس نوع اعتباري ابالغی به دستگاههاکه به دو شکل هزینه ايبراساس نوع اعتباري ابالغی به دستگاههاکه به دو شکل هزینه اي

و تملک دارایی هاي سرمایه اي  هست دو نوع موافقتنامه نیز به شرح و تملک دارایی هاي سرمایه اي  هست دو نوع موافقتنامه نیز به شرح 
::ذیل  تنظم و مبادله می گرددذیل  تنظم و مبادله می گردد

))جاريجاري((موافقتنامه اعتبارات هزینه ايموافقتنامه اعتبارات هزینه اي). ). 11

موافقتنامه تملک دارایی هاي سرمایه موافقتنامه تملک دارایی هاي سرمایه ). ). 22
))عمرانیعمرانی((اياي



ی  نا  وا ی باد  نا  وا باد 
ه ای بارات   ه ایا بارات   ا



نا ناوا ه ایوا بارات  ه ایا بارات  ))جاری جاری ((ا
اگر دستگاهی ابالغ اعتباري ماهیتا هزینه اي دریافت کند که غیر پرسنلی باشد  اگر دستگاهی ابالغ اعتباري ماهیتا هزینه اي دریافت کند که غیر پرسنلی باشد  ((هر دستگاه اجرایی غالبا فقط یک موافقتنامه هزینه اي مبادله می کندهر دستگاه اجرایی غالبا فقط یک موافقتنامه هزینه اي مبادله می کند
).).ممکن است موافقتنامه جداگانه اي نیز تنظیم و مبادله گرددممکن است موافقتنامه جداگانه اي نیز تنظیم و مبادله گردد

::دستهدستهدودواعتبارات هزینه اي در یک تقسیم بندي کلی به اعتبارات هزینه اي در یک تقسیم بندي کلی به 
هزینه هاي پرسنلی وهزینه هاي پرسنلی و). ). الفالف
..هزینه هاي غیر پرسنلی،  طبقه بندي می شودهزینه هاي غیر پرسنلی،  طبقه بندي می شود). ). بب

::گروه گروه دودوهزینه هاي پرسنلی خود به هزینه هاي پرسنلی خود به 
””وو””معروف به بندمعروف به بند) ) موارد مندرج در حکم گارگزینی پرسنل رسمی و پیمانیموارد مندرج در حکم گارگزینی پرسنل رسمی و پیمانی((هزینه هاي پرسنلی اجتناب ناپذیرهزینه هاي پرسنلی اجتناب ناپذیر). ). 11

بخش عمده ردیف هاي هزینه هاي فصل اولبخش عمده ردیف هاي هزینه هاي فصل اول: : یکمیکم
..33حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی، و حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی، و . . 22،،))کارفرماکارفرما((بازنشستگی سهم دولت بازنشستگی سهم دولت . . 11سه ردیف اول فصل ششم سه ردیف اول فصل ششم : : دومدوم

، ، ))سهم دستگاه اجراییسهم دستگاه اجرایی((بیمه خدمات درمانی شاغالن بیمه خدمات درمانی شاغالن 
::سایر هزینه هاي پرسنلی شاملسایر هزینه هاي پرسنلی شامل). ). 22

دستمزد مأمورین و حقوق سربازان وظیفه شاغل در دستگاه هاي  دستمزد مأمورین و حقوق سربازان وظیفه شاغل در دستگاه هاي  ) ) کارگري، رسمی و دایمکارگري، رسمی و دایم((حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کارحقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار))فصل اولفصل اول((: : یکمیکم
، حق التدریس، حق التحقیق، مانده مرخصی بازنشستگان،  ، حق التدریس، حق التحقیق، مانده مرخصی بازنشستگان،  ))تعهدخدمتتعهدخدمت((اجرایی، حقوق طرحیاجرایی، حقوق طرحی

))مشخصمشخص((، خدمات قراردادي اشخاص حقیقی شناسه دار معین ، خدمات قراردادي اشخاص حقیقی شناسه دار معین ))ماموریت هاي روزانهماموریت هاي روزانه((فوق العاده روزانهفوق العاده روزانه))فصل دومفصل دوم((: : دومدوم

بخش عمده ردیف هاي هزینه هاي این فصلبخش عمده ردیف هاي هزینه هاي این فصل) ) فصل ششمفصل ششم(().).33

دیون مانده مرخصی بازنشستگاندیون مانده مرخصی بازنشستگان، دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی و ، دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی و دیون پرسنلیدیون پرسنلی) ) فصل هفتمفصل هفتم((. . ٧٧

..فصل تنظیم و مبادله می گرددفصل تنظیم و مبادله می گردد88بر اساس نظام بودجه ریزي جدیداعتبارات هزینه اي دستگاه در بر اساس نظام بودجه ریزي جدیداعتبارات هزینه اي دستگاه در 



ه ای بارات  نا ا ه ایوا بارات  نا ا ))۱۱)()(جاری جاری ((وا
در قالب موافقتنامه هزینه اي تنظیم و مبادله در قالب موافقتنامه هزینه اي تنظیم و مبادله فصل فصل 88بر اساس نظام بودجه ریزي جدید اعتبارات هزینه اي دستگاهها در بر اساس نظام بودجه ریزي جدید اعتبارات هزینه اي دستگاهها در 

..می گرددمی گردد
))11: (: (فصل اول جبران خدمت کارکنانفصل اول جبران خدمت کارکنان

مبنا کارکنان رسمی و پیمانی، مبنا کارکنان رسمی و پیمانی، //حقوق ثابتحقوق ثابت
، ، ))کارگري، رسمی و دایمکارگري، رسمی و دایم((حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کارحقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار

دستمزد مأمورین و حقوق سربازان وظیفه شاغل در دستگاه هاي اجرایی، دستمزد مأمورین و حقوق سربازان وظیفه شاغل در دستگاه هاي اجرایی، 
، ، ))تعهدخدمتتعهدخدمت((حقوق طرحیحقوق طرحی
حق التدریس، حق التدریس، 
حق التحقیق، حق التحقیق، 

مانده مرخصی بازنشستگان،مانده مرخصی بازنشستگان،
، ، 1019910199سایرسایر

عیدي، عیدي، 
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا، 

فوق العاده ایثارگري، فوق العاده ایثارگري، 
فوق العاده نشان هاي دولتی، فوق العاده نشان هاي دولتی، 

فوق العاده سختی کار در محیط هاي غیر متعارف، فوق العاده سختی کار در محیط هاي غیر متعارف، 
کمک هزینه عائله مندي و اوالد، کمک هزینه عائله مندي و اوالد، 

فوق العاده شغل،فوق العاده شغل،



نا ناوا ه ایوا بارات  ه ایا بارات  ))۲۲)()(جاری جاری ((ا
))22((فصل اول جبران خدمت کارکنانفصل اول جبران خدمت کارکنان

فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصی،فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصی،
فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده کارایی و عملکرد، 

فوق العاده اشتغال خارج از کشور، افوق العاده اشتغال خارج از کشور، ا
اضافه کار و کشیک، اضافه کار و کشیک، 

فوق العاده ویژه، فوق العاده ویژه، 
پاداش یک ماهه، پاداش یک ماهه، 

تفاوت تطبیق،تفاوت تطبیق،
فوق العاده مخصوص، فوق العاده مخصوص، 

حق جذب، حق جذب، 
حق مسکن، حق مسکن، 

فوق العاده محرومیت از تسهلیالت زندگی، فوق العاده محرومیت از تسهلیالت زندگی، 
فوق العاده محل خدمت، فوق العاده محل خدمت، 

حق سرپرستی، حق سرپرستی، 
همطرازي، همطرازي، 

فوق العاده جذب مناطق محروم، فوق العاده جذب مناطق محروم، 
..فوق العاده نوبت کاري و فوق العاده مناطق جنگ زدهفوق العاده نوبت کاري و فوق العاده مناطق جنگ زده



نا ناوا ه ایوا بارات  ه ایا بارات  ))۳۳)()(جاری جاری ((ا
))11:(:(و خدماتو خدماتفصل دوم استفاده از کاالهافصل دوم استفاده از کاالها

هزینه سفر،     هزینه سفر،     
فوق العاده روزانه،  فوق العاده روزانه،  

کرایه وسایل نقلیه،  کرایه وسایل نقلیه،  
بهاي بلیط مسافرت، بهاي بلیط مسافرت، 

هزینه گذرنامه،  هزینه گذرنامه،  
عوارض خروج از کشور، عوارض خروج از کشور، 

،  ،  ))مشخصمشخص((خدمات قراردادي اشخاص حقیقی شناسه دار معین خدمات قراردادي اشخاص حقیقی شناسه دار معین 
اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري، اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري، 

شرکت در جلسات،شرکت در جلسات،
تعلیم فنون، تعلیم فنون، 

حق الزحمه پزشکی، حق الزحمه پزشکی، 
، ، ))شرکتیشرکتی((خدمات قرارداد اشخاص حقوقی خدمات قرارداد اشخاص حقوقی 
، ، ))خدمات خودروییخدمات خودرویی((خدمات قرارداداشخاص حقوقی خدمات قرارداداشخاص حقوقی 

حقوق و مزایاي نیروهاي شرکتی، حقوق و مزایاي نیروهاي شرکتی، 



ه ای بارات  نا ا ه ایوا بارات  نا ا ))۴۴)()(جاری جاری ((وا
))22:(:(و خدماتو خدماتفصل دوم استفاده از کاالهافصل دوم استفاده از کاالها

حق الزحمه اشخاص حقیقی، حق الزحمه اشخاص حقیقی، 
خدمات قراردادي سایر اشخاص حقیقی، خدمات قراردادي سایر اشخاص حقیقی، 

حمل کاال و اثاثه دولتی، حمل کاال و اثاثه دولتی، 
بیمه کاال،  بیمه کاال،  

حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی،  حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی،  
حمل و نقل نامه ها و امانات پستی، حمل و نقل نامه ها و امانات پستی، 

حق اشتراك صندوق هاي پستی در داخل و خارج از کشور،  حق اشتراك صندوق هاي پستی در داخل و خارج از کشور،  
تلفن و فاکس، تلفن و فاکس، 

اجاره خطوط مخابراتی، اجاره خطوط مخابراتی، 
ارتباطات ماهواره اي و اینترنت،  ارتباطات ماهواره اي و اینترنت،  

ساختمان و مستحدثات، ساختمان و مستحدثات، 
،  ،  ))اعم از ساکن و متحركاعم از ساکن و متحرك((ماشین آالت و تجهیزات ماشین آالت و تجهیزات 

وسائط نقلیه،  وسائط نقلیه،  
سایر دارایی هاي ثابت، سایر دارایی هاي ثابت، 

میز و صندلی و مبلمان،  میز و صندلی و مبلمان،  
لوازم اداري، لوازم اداري، 



ه ای بارات  نا ا ه ایوا بارات  نا ا ))۵۵)()(جاری جاری ((وا
))33:(:(و خدماتو خدماتفصل دوم استفاده از کاالهافصل دوم استفاده از کاالها

لوازم صوتی و تصویري،  لوازم صوتی و تصویري،  
لوازم سرمایش و گرمایش، لوازم سرمایش و گرمایش، 

رایانه، رایانه، 
چاپ نشریات و مطبوعات، چاپ نشریات و مطبوعات، 
چاپ دفاتر و اوراق اداري، چاپ دفاتر و اوراق اداري، 

چاپ آگهی هاي اداري، چاپ آگهی هاي اداري، 
خرید نشریات و مطبوعات، خرید نشریات و مطبوعات، 
خرید دفاتر و اوراق اداري، خرید دفاتر و اوراق اداري، 

عکاسی، عکاسی، 
فیلمبرداري، فیلمبرداري، 

، ، ...)...)خطاطی، نقاشی، و خطاطی، نقاشی، و ((هزینه خدمات تبلیغاتی هزینه خدمات تبلیغاتی 
آگهی هاي تبلیغاتی، آگهی هاي تبلیغاتی، 

هزینه پذیرایی و غذا، هزینه پذیرایی و غذا، 
حق الوکاله، حق الوکاله، 

حق المشاوره، حق المشاوره، 
هزینه هاي ثبتی، هزینه هاي ثبتی، 

هزینه هاي قضائی، هزینه هاي قضائی، 



ه ای بارات  نا ا ه ایوا بارات  نا ا ))۶۶)()(جاری جاری ((وا
))44:(:(و خدماتو خدماتفصل دوم استفاده از کاالهافصل دوم استفاده از کاالها

خرید دسته چک و سفته،  خرید دسته چک و سفته،  
هزینه انتقال وجوه، هزینه انتقال وجوه، 

نگهداري اسناد و اشیاء قیمتی در بانک ها،  نگهداري اسناد و اشیاء قیمتی در بانک ها،  
، ، ))آشامیدنی و تصفیه شدهآشامیدنی و تصفیه شده((آب آب 

،  ،  ))نفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کورهنفت سفید، بنزین، گازوئیل، نفت کوره((سوخت هاي فسیلیسوخت هاي فسیلی
برق، برق، 

، ، ...)...)گچ، آجر، سیمان، آهک، گچ، آجر، سیمان، آهک، ((مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی 
،  ،  ....)....)کلید، فقل، دستگیره، کلید، فقل، دستگیره، ((ابزار و یراق ابزار و یراق 

، ، ...)...)شیر آب، سیفون، شیر آب، سیفون، ((لوازم سرویس هاي بهداشتی لوازم سرویس هاي بهداشتی 
، ، ...)...)صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهاي شوینده، و صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهاي شوینده، و ((مواد شوینده مواد شوینده 
،،))مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزاتمربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات((لوازم یدکی لوازم یدکی 

کاغذ، مقوا، لوازم التحریر،  کاغذ، مقوا، لوازم التحریر،  
مواد غذایی، مواد غذایی، 

دارو، لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاه ها،دارو، لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاه ها،



ه ای بارات  نا ا ه ایوا بارات  نا ا ))۷۷)()(جاری جاری ((وا
))55:(:(و خدماتو خدماتفصل دوم استفاده از کاالهافصل دوم استفاده از کاالها
لوازم خواب و پوشاك، لوازم خواب و پوشاك، 

حق التألیف،  حق التألیف،  
حق الترجمه،  حق الترجمه،  

خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهاي رایانه اي، فیلم هاي ویدئویی، و سایر لوازم و ابزار مشابه،  خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهاي رایانه اي، فیلم هاي ویدئویی، و سایر لوازم و ابزار مشابه،  
هزینه برگزاري سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه هاي آموزشی، هزینه برگزاري سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاه هاي آموزشی، 

حق عضویت سازمان ها و مؤسسات بین المللی، حق عضویت سازمان ها و مؤسسات بین المللی، 
پرداختهائی که به موجب قراردادها و یا تعهدات دولت یا دستگاه ها به مؤسسات خارجی انجام  پرداختهائی که به موجب قراردادها و یا تعهدات دولت یا دستگاه ها به مؤسسات خارجی انجام  

می گیرد،می گیرد،
خدمات قراردادي سایر اشخاص حقوقی، خدمات قراردادي سایر اشخاص حقوقی، 

،  ،  ))مشخصمشخص((خدمات قراردادي اشخاص حقیقی بدون شناسه معین خدمات قراردادي اشخاص حقیقی بدون شناسه معین 
، ، ))کارگريکارگري((خدمات قراردادي اشخاص حقیقی شناسه دار کارموقت خدمات قراردادي اشخاص حقیقی شناسه دار کارموقت 

، ، ))کارگريکارگري((خدمات قراردادي اشخاص حقیقی بدون شناسه کارموقت خدمات قراردادي اشخاص حقیقی بدون شناسه کارموقت 
..22قانون الحاققانون الحاق5656قراردادهاي پژوهشی موضوع مادهقراردادهاي پژوهشی موضوع ماده



نا ناوا ه ایوا بارات  ه ایا بارات  ))۸۸)()(جاری جاری ((ا
: : هزینه هاي اموال و داراییهزینه هاي اموال و داراییسومسومفصل فصل 

ر،ر،و اوراق بهاداو اوراق بهاداسود و کارمزد وام ها، تسهیالت بانکی،سود و کارمزد وام ها، تسهیالت بانکی،
سود و کارمزد وام هاي داخلی،سود و کارمزد وام هاي داخلی،
،،سود و کارمزد وام هاي خارجیسود و کارمزد وام هاي خارجی

،،سود اوراق مشارکتسود اوراق مشارکت
ووسود اسناد خزانه اسالمیسود اسناد خزانه اسالمی

3019930199سایرسایر
::یارانهیارانهچهارمچهارمفصل فصل 

،،))غیر پرسنلیغیر پرسنلی((کمک زیان شرکت هاي دولتیکمک زیان شرکت هاي دولتی
کمک زیان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،کمک زیان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،

،،))پرسنلیپرسنلی((کمک زیان شرکت هاي دولتیکمک زیان شرکت هاي دولتی
یارانه کاالهاي اساسی، یارانه کاالهاي اساسی، 
یارانه حامل هاي انرژي، یارانه حامل هاي انرژي، 

یارانه دارو و شیر خشک،یارانه دارو و شیر خشک،
یارانه کود شیمیایی بذر و سموم،یارانه کود شیمیایی بذر و سموم،

یارانه کاغذ،یارانه کاغذ،
یارانه مسکن،یارانه مسکن،

پرداخت هاي انتقالی به شرکت هاي دولتی وپرداخت هاي انتقالی به شرکت هاي دولتی و
..پرداخت هاي انتقالی به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولتپرداخت هاي انتقالی به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت



نا ناوا ه ایوا بارات  ه ایا بارات  ))۹۹)()(جاری جاری ((ا
::فصل پنجم کمک هاي بالعوضفصل پنجم کمک هاي بالعوض

سرمایه اي، سرمایه اي، / / کمک به دولت خارجیکمک به دولت خارجی
غیرسرمایه اي، غیرسرمایه اي، / / کمک به دولت خارجیکمک به دولت خارجی

سرمایه اي، سرمایه اي، / / کمک به سازمان بین المللیکمک به سازمان بین المللی
غیرسرمایه اي، غیرسرمایه اي، / / کمک به سازمان بین المللیکمک به سازمان بین المللی
سرمایه اي، سرمایه اي، / / کمک به سایر سطوح دولتیکمک به سایر سطوح دولتی
غیرسرمایه اي، غیرسرمایه اي، / / کمک به سایر سطوح دولتیکمک به سایر سطوح دولتی

کمک به مؤسسات غیر دولتی، کمک به مؤسسات غیر دولتی، 
حقوق روحانیون مبلغ، حقوق روحانیون مبلغ، 

سرانه هاي دانش آموزان وسرانه هاي دانش آموزان و
..5049950499سایرسایر



نا ناوا ه ایوا بارات  ه ایا بارات  ))۱۰۱۰)()(جاری جاری ((ا
))11:(:(فصل ششم رفاه اجتماعیفصل ششم رفاه اجتماعی

، ، ))کارفرماکارفرما((بازنشستگی سهم دولت بازنشستگی سهم دولت 
حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی، 

، ، ))سهم دستگاه اجراییسهم دستگاه اجرایی((بیمه خدمات درمانی شاغالن بیمه خدمات درمانی شاغالن 
، ، 6019960199سایرسایر

کمک هزینه غذا، کمک هزینه غذا، 
کمک هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه ایاب و ذهاب، 

کمک هزینه مهد کودك، کمک هزینه مهد کودك، 
، ، ...)...)دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب، بیمارستان، و دارو، پزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب، بیمارستان، و ((کمک هزینه درمان کمک هزینه درمان 

پاداش پایان خدمت، پاداش پایان خدمت، 
کمک هزینه ایام بیکاري، کمک هزینه ایام بیکاري، 

هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم، هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم، 
کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه ازدواج، 

بیمه عمر، بیمه عمر، 
کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت، کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت، 

کمک هزینه برگزاري جشن ها و جوایز به فرزندان کارکنان شاغل، کمک هزینه برگزاري جشن ها و جوایز به فرزندان کارکنان شاغل، 
حق مسکن، حق مسکن، 



ه ای بارات  نا ا ه ایوا بارات  نا ا ))۱۱۱۱)()(جاری جاری ((وا
))22:(:(فصل ششم رفاه اجتماعیفصل ششم رفاه اجتماعی

سایر کمک هاي رفاهی کارکنان قراردادي، سایر کمک هاي رفاهی کارکنان قراردادي، 
سایر کمک هاي رفاهی کارکنان رسمی پیمانی، سایر کمک هاي رفاهی کارکنان رسمی پیمانی، 

، ، 6029960299سایرسایر
کمک به خانواده هاي ایثارگران و خانواده هاي معظم شهدا، کمک به خانواده هاي ایثارگران و خانواده هاي معظم شهدا، 

مستمر اقشار آسیب پذیر، مستمر اقشار آسیب پذیر، 
کمک به معلولین جسمی و ذهنی، کمک به معلولین جسمی و ذهنی، 

کمک هاي موردي به اقشار آسیب پذیر و معلولین، کمک هاي موردي به اقشار آسیب پذیر و معلولین، 
کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها براي نگهداري و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن، کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها براي نگهداري و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن، 

کمک و رسیدگی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، کمک و رسیدگی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، 
کمک به پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی و معلولیت ها، کمک به پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی و معلولیت ها، 

بیمه اجتماعی کارگران، بیمه اجتماعی کارگران، 
بیمه درمان ایثارگران، بیمه درمان ایثارگران، 

اجراي قانون حالت اشتغال براي ایثارگران مشمول، اجراي قانون حالت اشتغال براي ایثارگران مشمول، 
کمک به اشتغال خانواده هاي ایثارگران، کمک به اشتغال خانواده هاي ایثارگران، 

کمک هاي موردي به خانواده هاي ایثارگران، کمک هاي موردي به خانواده هاي ایثارگران، 
سایر هزینه هاي درمان ایثارگران، سایر هزینه هاي درمان ایثارگران، 

، ، 6039960399سایرسایر



ه ای بارات  نا ا ه ایوا بارات  نا ا ))۱۲۱۲)()(جاری جاری ((وا
))33:(:(فصل ششم رفاه اجتماعیفصل ششم رفاه اجتماعی

یارانه دفترچه، تغذیه رایگان، ایاب و ذهاب و امور رفاهی دانش آموزان مناطق محروم و دانش یارانه دفترچه، تغذیه رایگان، ایاب و ذهاب و امور رفاهی دانش آموزان مناطق محروم و دانش 
آموزان استثنایی، آموزان استثنایی، 

کمک به صندوق هاي رفاه دانشجویان، کمک به صندوق هاي رفاه دانشجویان، 
کمک هزینه تغذیه دانشجویان، کمک هزینه تغذیه دانشجویان، 

کمک هزینه ایاب و ذهاب دانشجویان، کمک هزینه ایاب و ذهاب دانشجویان، 
کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، 

هزینه هاي مربوط به شرکت در سمنیارها، برگزاري اردوها و گردش هاي علمی، هزینه هاي مربوط به شرکت در سمنیارها، برگزاري اردوها و گردش هاي علمی، 
، ، 6049960499سایرسایر

پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان، پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان، 
پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان، پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان، 
کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان، کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان، 

هزینه حقوق بازنشستگان و موظفین، هزینه حقوق بازنشستگان و موظفین، 
کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان وکمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان و

.  .  6059960599سایرسایر



نا ناوا ه ایوا بارات  ه ایا بارات  ))۱۳۱۳)()(جاری جاری ((ا
))11:(:(سایر هزینه ها سایر هزینه ها فصل هفتم فصل هفتم 

مالیات هاي سرمایه اي،مالیات هاي سرمایه اي،
مالیات هاي غیر سرمایه اي،مالیات هاي غیر سرمایه اي،

اجاره زمین و اراضی،اجاره زمین و اراضی،
اجاره ساختمان و سایر مستحدثات،اجاره ساختمان و سایر مستحدثات،

اجاره ماشین آالت و تجهیزات،اجاره ماشین آالت و تجهیزات،
کرایه لوازم و ابزار مختلف،کرایه لوازم و ابزار مختلف،

،  ،  7029970299سایرسایر
پرداخت هاي انتقالی به مؤسسات غیرانتفاعی عرضه کننده خدمات به خانوار،  پرداخت هاي انتقالی به مؤسسات غیرانتفاعی عرضه کننده خدمات به خانوار،  

مانند عوارض شهرداري،مانند عوارض شهرداري،((عوارض اجباري عوارض اجباري 
جرایمی که توسط یک واحد دولتی براي سطوح دیگر وضع می شود،  جرایمی که توسط یک واحد دولتی براي سطوح دیگر وضع می شود،  

جرایم و عوارض دادگاه ها،  جرایم و عوارض دادگاه ها،  
پرداخت هاي مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی،پرداخت هاي مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی،

،،))حقوق آماده به خدمت هاحقوق آماده به خدمت ها((پرداخت به کارکنان غیرشاغلپرداخت به کارکنان غیرشاغل



نا ناوا ه ایوا بارات  ه ایا بارات  ))۱۴۱۴)()(جاری جاری ((ا
))22:(:(سایر هزینه هاسایر هزینه هافصل هفتم فصل هفتم 

حقوق ایام تعلیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار برکنار شده و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل  حقوق ایام تعلیق کارکنانی که به اتهام جرم از کار برکنار شده و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل  
،،))کرده اندکرده اند

بازخرید خدمت،  بازخرید خدمت،  
پرداخت هاي جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهاي دولتی،  پرداخت هاي جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهاي دولتی،  

پرداخت هاي انتقالی سرمایه اي براي تأمین تمام یا بخشی از هزینه تملک دارائی هاي سرمایه اي،پرداخت هاي انتقالی سرمایه اي براي تأمین تمام یا بخشی از هزینه تملک دارائی هاي سرمایه اي،
اعتباراتی که به استثناي شقوق وام، اعتباراتی که به استثناي شقوق وام، 

مشارکت و افزایش سرمایه براي سرمایه گذاري به صورت کمک به مؤسسات عمومی یا اجراي طرح هاي  مشارکت و افزایش سرمایه براي سرمایه گذاري به صورت کمک به مؤسسات عمومی یا اجراي طرح هاي  
، ، ))مانند کمک به شهرداري هامانند کمک به شهرداري ها((سرمایه گذاري اعطا می شود سرمایه گذاري اعطا می شود 

پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه هاي غیر عمر به شرکت هاي بیمه،پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه هاي غیر عمر به شرکت هاي بیمه،
دیون پرسنلی،دیون پرسنلی،

دیون مانده مرخصی بازنشستگان،دیون مانده مرخصی بازنشستگان،
دیون پاداش پایان خدمت بازنشستگان و دیون پاداش پایان خدمت بازنشستگان و 

22قانون الحاققانون الحاق5656دیون قراردادهاي پژوهشی موضوع مادهدیون قراردادهاي پژوهشی موضوع ماده

):):استهالكاستهالك((فصل هشتم مصرف سرمایه هاي ثابت فصل هشتم مصرف سرمایه هاي ثابت 
مصرف سرمایه هاي ثابت ملموسمصرف سرمایه هاي ثابت ملموس

مصرف سرمایه هاي ثابت غیرملموسمصرف سرمایه هاي ثابت غیرملموس



موافقتنامه موافقتنامه مبادلهمبادلهمعرفی سامانه معرفی سامانه 
صباصبا))جاريجاري((اعتبارات هزینه اياعتبارات هزینه اي

https://saba.mporg.ir/Defa
ult.aspx



بارات ی ا نا  وا باراتباد  ی ا نا  وا باد 
رما ای ی  ی  رما ایملک دارا ی  ی  ملک دارا



صادی  ندی ا صادی ه  ندی ا ه 
رما ای ی  ی  ملک دارا بارات  رما ایا ی  ی  ملک دارا بارات  ا



و پـروژه و در قالـب   و پـروژه و در قالـب   * * برنامـه و هـزاران طـرح   برنامـه و هـزاران طـرح   680680فصل و فصل و 4646امور   و امور   و ١٠١٠اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي تحت هماناعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي تحت همان
قبل پرداخت به مبادله موافقتنامه نیاز است ارائه قبل پرداخت به مبادله موافقتنامه نیاز است ارائه .  .  موافقتنامه هاي طرح هاي تملک  دارایی هاي سرمایه اي تنظیم و مبادله می شوندموافقتنامه هاي طرح هاي تملک  دارایی هاي سرمایه اي تنظیم و مبادله می شوند

..اي از طبقه اقتصادي  اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي صورت گیرداي از طبقه اقتصادي  اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي صورت گیرد
فصل تنظیم مبادله می گردد و هر دستگاه اجرایی قالبا داراي یک موافقتنامه هزینه اي است امادر فصل تنظیم مبادله می گردد و هر دستگاه اجرایی قالبا داراي یک موافقتنامه هزینه اي است امادر 88برخالف اعتبارات هزینه اي که در برخالف اعتبارات هزینه اي که در 

که در ان ابالغ اعتبار تملک که در ان ابالغ اعتبار تملک برنامه اي برنامه اي حداقل به تعداد حداقل به تعداد ##زیر فصل زیر فصل 33فصل اصلی و فصل اصلی و 77اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي در اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي در 
دارایی هاي سرمایه اي دریافت نمود موافقتنامه تنظیم و مبادله می گردد و چنانچه در یک برنامه بیش از یک طرح داشته باشد بـه  دارایی هاي سرمایه اي دریافت نمود موافقتنامه تنظیم و مبادله می گردد و چنانچه در یک برنامه بیش از یک طرح داشته باشد بـه  

ابتدا اسمی فصل و زیر فصل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايابتدا اسمی فصل و زیر فصل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي. . تعداد طرحها نیز موافقتنامه تنظیم و مبادله می کندتعداد طرحها نیز موافقتنامه تنظیم و مبادله می کند
فصل اول دارائی هاي ثابتفصل اول دارائی هاي ثابت). ). 11
براي احداث ساختمان و مستحدثاتبراي احداث ساختمان و مستحدثاتمطالعهمطالعه::فصل اولفصل اول). ). 11--11
پیمانیپیمانیاعتبارات ساختمان و مستحدثات اعتبارات ساختمان و مستحدثات سایرسایر: : فصل اولفصل اول). ). 22--11
امانیامانیاعتبارات ساختمان و مستحدثات اعتبارات ساختمان و مستحدثات سایرسایر: : فصل اولفصل اول). ). 33--11
ماشین آالت و تجهیزاتماشین آالت و تجهیزات: : فصل دوم فصل دوم ). ). 22
دارائی  هاي ثابتدارائی  هاي ثابتسایرسایر::فصل سومفصل سوم). ). 33
در موجودي انباردر موجودي انبارتغییرتغییر::فصل چهارمفصل چهارم). ). 44
اقالم گرانبهااقالم گرانبها::فصل پنجمفصل پنجم). ). 55
تولیدنشدهتولیدنشدهدارائی هاي دارائی هاي ::فصل ششمفصل ششم). ). 66
دارائی هاي تولیدنشدهدارائی هاي تولیدنشدهسایرسایر: : فصل هفتم فصل هفتم ). ). 77
جبران خدمت کارکنان طرح تملک دارائی هاي سرمایه ايجبران خدمت کارکنان طرح تملک دارائی هاي سرمایه اي).).77--11
سایر دارائی هاي تولیدنشدهسایر دارائی هاي تولیدنشده).).77--22

مبادله موافقتنامه در سطح طرح انجام می شود حتی اگر طرح و پروژه یکی باشد و طرح بیش از یک پـروژه نداشـته   مبادله موافقتنامه در سطح طرح انجام می شود حتی اگر طرح و پروژه یکی باشد و طرح بیش از یک پـروژه نداشـته   **
..نباشدنباشد



تفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايتفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي
فصل اول دارائی هاي ثابتفصل اول دارائی هاي ثابت). ). 11
براي احداث ساختمان و مستحدثاتبراي احداث ساختمان و مستحدثاتمطالعهمطالعه::فصل اولفصل اول). ). 11--11
پیمانیپیمانیاعتبارات ساختمان و مستحدثات اعتبارات ساختمان و مستحدثات سایرسایر: : فصل اولفصل اول). ). 22--11
امانیامانیاعتبارات ساختمان و مستحدثات اعتبارات ساختمان و مستحدثات سایرسایر: : فصل اولفصل اول). ). 33--11
ماشین آالت و تجهیزاتماشین آالت و تجهیزات: : فصل دوم فصل دوم ). ). 22
دارائی  هاي ثابتدارائی  هاي ثابتسایرسایر::فصل سومفصل سوم). ). 33
در موجودي انباردر موجودي انبارتغییرتغییر::فصل چهارمفصل چهارم). ). 44
اقالم گرانبهااقالم گرانبها::فصل پنجمفصل پنجم). ). 55
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جبران خدمت کارکنان طرح تملک دارائی هاي سرمایه ايجبران خدمت کارکنان طرح تملک دارائی هاي سرمایه اي).).77--11
سایر دارائی هاي تولیدنشدهسایر دارائی هاي تولیدنشده).).77--22

مبادله موافقتنامه در سطح طرح انجام می شود حتی اگر طرح و پروژه یکی باشـد و  مبادله موافقتنامه در سطح طرح انجام می شود حتی اگر طرح و پروژه یکی باشـد و  **
..طرح بیش از یک پروژه نداشته نباشدطرح بیش از یک پروژه نداشته نباشد



))11((تفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايتفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي
دارائی هاي ثابتدارائی هاي ثابت: : فصل اولفصل اول). ). 11

براي احداث ساختمان و مستحدثاتبراي احداث ساختمان و مستحدثاتمطالعهمطالعه::فصل اولفصل اول). ). 11--11

**پیمانیپیمانیاعتبارات ساختمان و مستحدثات اعتبارات ساختمان و مستحدثات سایرسایر: : فصل اولفصل اول). ). 22--11
****امانیامانیاعتبارات ساختمان و مستحدثات اعتبارات ساختمان و مستحدثات سایرسایر: : فصل اولفصل اول). ). 33--11

اول فصل 
دارائی ھای 

ثابت

توضیحاتدارائی ھای تولید شده١٠٠٠٠٠
دارائی ھای ثابت١١٠٠٠٠
ساختمان و مستحدثات–فصل اول ١١٠١٠٠
محل پارکینگ اتومبیل درخانھ ،سایر ساختمانھای مسکونی١١٠١١٠

تاسیسات جانبی محل مسکونی ،خانھ ھای 
شناور ،خانھ ھای قابل انتقال

مدارس ، بیمارستانھا : ساختمانھای اداریساختمان ھای غیر مسکونی١١٠١٢٠
،ساختمانھای مخصوص تفریحات و 

سرگرمیھای عمومی و انبار ھا
کارگاھھای صنعتی، : ساختمانھای تجاریسایر مستحدثات١١٠١٣٠

ھتلھا و رستورانھا
شاھراه، خیابان، جاده، پل، تونل، راه زیر زمینی، خطوط ١١٠١٣١

راه آھن و فرود گاه
کانالھا و تونلھای زیر زمینی و سایر مستحدثات مربوط بھ ١١٠١٣٢

دارائی ھای زیر زمینی
، خطوط نیرو )سیم نقالھ( خطوط مخابراتی، خطوط انتقالی١١٠١٣٣

و خطوط لولھ
)باشگاھھا و استادیوم ھا( تاسیسات تفریحی و ورزشی١١٠١٣۴
مطالعات مربوط بھ  تملک ساختمان و مستحدثات١١٠١٨٠
مخارج جانبی مربوط بھ تملک ساختمان و مستحدثات١١٠١٩٠



))22((تفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايتفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي
ماشین آالت و تجهیزاتماشین آالت و تجهیزات: : فصل دومفصل دوم). ). 22

ماشین  ماشین  __فصل دومفصل دوم
آالت و تجهیزاتآالت و تجهیزات

توضیحاتماشین آالت و تجھیزات-فصل دوم ١١٠٢٠٠

ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل١١٠٢١٠

ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل موتوري١١٠٢١١

شامل تمامی ماشین آالت و تجهیزات 
وسایط نقلیه :حمل و نقل موتوري 

موتوري ،تریلی، کشتی، لکوموتیو،هواپیما  
.،موتورسیکلت وغیره 

ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل غیرموتوري١١٠٢١٢
سایر ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل١١٠٢٢٠

رایانه و وسایل جانبی١١٠٢٢١
رایانه ، پرینتر ، مونیتور ، پالتر، ماشینهاي 

اداري ، ماشینهاي حسابداري

ماشین آالت راهسازي و ساختمانی١١٠٢٢٢
لودر : ماشین آالت راهسازي و ساختمانی

.......، بولدوزر ، گریدر ، بتونیر و

.......میز ، صندلی، مبلمان، ساعت و: ملزومات اداري غیر مصرفی١١٠٢٢٣

سایر١١٠٢٢٩

ماشین آالت الکتریکی ، رادیو ، تلویزیون 
، وسایل ارتباطی ، تجهیزات پزشکی ، 

آالت موسیقی و تجهیزات ورزشی

مطالعات مربوط به  تملک ماشین آالت و تجهیزات١١٠٢٨٠
مطالعات مربوط به  تملک ماشین آالت و 

تجهیزات

مخارج جانبی مربوط به تملک ماشین آالت و تجهیزات١١٠٢٩٠
مخارج جانبی مربوط به تملک ماشین 

آالت و تجهیزات



))33((تفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايتفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي
دارائی  هاي ثابتدارائی  هاي ثابتسایرسایر::فصل سومفصل سوم). ). 33

سایر دارائی  _فصل سوم 
هاي پابت

سایر دارائی  هاي –سوم فصل ١١٠٣٠٠
توضیحاتتوضیحاتثابت

دارائی ھای مولد١١٠٣١٠

١١٠٣١١

مولدحیوانات 

دامھای شیرده، گوسفند و سایر حیواناتی کھ از پشم آنھا استفاده می شود و حیواناتی کھ در دامھای شیرده، گوسفند و سایر حیواناتی کھ از پشم آنھا استفاده می شود و حیواناتی کھ در 
حیواناتی کھ برای یک بار از حیواناتی کھ برای یک بار از ..حمل ونقل، مسابقھ وسرگرمی مورد استفاده قرار می گیرد حمل ونقل، مسابقھ وسرگرمی مورد استفاده قرار می گیرد 

دامھای دامھای ((آنھا استفاده می شود مانند دامھای کھ برای کشتار پرورش داده می شوند آنھا استفاده می شود مانند دامھای کھ برای کشتار پرورش داده می شوند 
فقط حیواناتی کھ تحت کنترل، مسئولیت و فقط حیواناتی کھ تحت کنترل، مسئولیت و ..درموجودی انبار طبقھ بندی می شوند درموجودی انبار طبقھ بندی می شوند ) ) پرواریپرواری

..مدیریت دولت قرار دارند در این طبقھ بندی لحاظ می گردندمدیریت دولت قرار دارند در این طبقھ بندی لحاظ می گردند
١١٠٣١٢

مولدگیاھان 

گیاھانی کھ برای گیاھانی کھ برای ..درختان میوه و گیاھانی کھ از شاخ ، برگ و میوه آنھا استفاده می شود درختان میوه و گیاھانی کھ از شاخ ، برگ و میوه آنھا استفاده می شود 
یک بار از آنھا استفاده می شود مانند درختانی کھ برای تولید الوار کاشتھ می شوند در یک بار از آنھا استفاده می شود مانند درختانی کھ برای تولید الوار کاشتھ می شوند در 

فقط گیاھانی کھ تحت کنترل، مسئولیت و مدیریت فقط گیاھانی کھ تحت کنترل، مسئولیت و مدیریت ..موجودی انبارطبقھ بندی می شوند موجودی انبارطبقھ بندی می شوند 
..دولت قرار دارند در این طبقھ بندی لحاظ می گردند دولت قرار دارند در این طبقھ بندی لحاظ می گردند 

دارائی ھای ثابت نا مشھود١١٠٣٢٠
حفاری ھای معدنی برای کشف ذخایر نفت ، گاز طبیعی و سایر حفاری ھای معدنی برای کشف ذخایر نفت ، گاز طبیعی و سایر : : حفاریھای معدنیحفاریھای معدنیحفارھای معدنی١١٠٣٢١

داراییھای زیر زمینی ،اطالعات حاصل از حفاری بر فعالیتھای تولیدی سالھای آینده داراییھای زیر زمینی ،اطالعات حاصل از حفاری بر فعالیتھای تولیدی سالھای آینده 
..دارندگان آن تاثیر می گذارد، در این طبقھ بندی است دارندگان آن تاثیر می گذارد، در این طبقھ بندی است 

١١٠٣٢٢
افزارھای رایانھ اینرم 

برنامھ ھا ، توضیح برنامھ ھای اسناد پشتیبانی برای نرم افزار سیستم ھا وکاربردھای آن برنامھ ھا ، توضیح برنامھ ھای اسناد پشتیبانی برای نرم افزار سیستم ھا وکاربردھای آن 
کھ بیش از یک سال مورد استفاده قرار می گیرد و ھمچنین مخارج مربوط بھ خرید و کھ بیش از یک سال مورد استفاده قرار می گیرد و ھمچنین مخارج مربوط بھ خرید و 

توسعھ و گسترش بانکھای اطالعاتی نیزکھ بیش ازیکسال مورد استفاده   قرار گیرد در توسعھ و گسترش بانکھای اطالعاتی نیزکھ بیش ازیکسال مورد استفاده   قرار گیرد در 
..این فصل جای دارد این فصل جای دارد 

مانند فیلم سینمایی ، نوار موسیقی مانند فیلم سینمایی ، نوار موسیقی کارھای ادبی وھنری ١١٠٣٢٣
سایر دارائی ھای ثابت نا مشھودسایر دارائی ھای ثابت نا مشھودسایر دارائی ھای ثابت نا مشھود١١٠٣٢٩
مطالعات مربوط بھ تملک سایر ١١٠٣٨٠

مطالعات مربوط بھ تملک سایر دارائی ھای ثابتمطالعات مربوط بھ تملک سایر دارائی ھای ثابتدارائی ھای ثابت
مخارج جانبی مربوط بھ تملک سایر ١١٠٣٩٠

مخارج جانبی مربوط بھ تملک سایر دارائی ھای ثابتمخارج جانبی مربوط بھ تملک سایر دارائی ھای ثابتدارائی ھای ثابت



))44((تفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايتفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي
در موجودي انباردر موجودي انبارتغییرتغییر::چهارمچهارمفصل فصل 

توضیحاتتوضیحاتتغییر در موجودی انبار تغییر در موجودی انبار __فصل چھارمفصل چھارم

_  فصل چھارم
تغییر در 

انبارموجودی 

تغییر در 
موجودی ھای 
استراتژیک 
١٢٠١١٠

غالتغالتغالت١٢٠١١١

نفت و فرآورده ھای نفتینفت و فرآورده ھای نفتینفت و فرآورده ھای نفتی١٢٠١١٢
سایر اقالم استراتژیکسایر اقالم استراتژیکسایر اقالم استراتژیک١٢٠١١٩

تغییر در 
موجودی مصالح 

پایکار

١٢١٢٠
تغییر در موجودی مصالح 

پایکار
تغییر در موجودی مصالح پایکارتغییر در موجودی مصالح پایکار

تغییر در سایر 
موجودی ھا 

١٢٠١٣٠

شامل تمام کاالھایی می گردد کھ باھدف استفاده از آنھا در فرایند تولید شامل تمام کاالھایی می گردد کھ باھدف استفاده از آنھا در فرایند تولید مواد و ملزومات١٢٠١٣١
ملزومات اداری ، سوخت و مواد غذاییملزومات اداری ، سوخت و مواد غذایی::مانندمانند. . نگھداری می شوند نگھداری می شوند 

١٢٠١٣٢
نا تمامکارھای 

شامل کاالھا وخدماتی کھ بخ ش ی از آن توسط تولید کننده بھ اتمام رسیده شامل کاالھا وخدماتی کھ بخ ش ی از آن توسط تولید کننده بھ اتمام رسیده 
لیکن اوال قبل از تکمیل فروختھ ، حمل و یا  منتقل نمی شود ،ثانی ا لیکن اوال قبل از تکمیل فروختھ ، حمل و یا  منتقل نمی شود ،ثانی ا . . است است 

آن دستھ آن دستھ ..تولید آنھا درآینده توسط تولید کننده اصلی آن ادامھ خواھد یافت تولید آنھا درآینده توسط تولید کننده اصلی آن ادامھ خواھد یافت " " 
از واحد ھای دولتی کھ عرضھ کننده خدمات بازار ھستنداز واحد ھای دولتی کھ عرضھ کننده خدمات بازار ھستند

شامل کاالھای است کھ محصول ف ر آیند تولید بشمار می روند و ھنوز در شامل کاالھای است کھ محصول ف ر آیند تولید بشمار می روند و ھنوز در کاالھای تمام شده١٢٠١٣٣
اختیار خود قرار دارند و یا قرارنیست قبل ازعرضھ بھ سایر واحدھای اختیار خود قرار دارند و یا قرارنیست قبل ازعرضھ بھ سایر واحدھای 

..عملیات بیشتری بر روی آنھا انجام گیرد عملیات بیشتری بر روی آنھا انجام گیرد 
١٢٠١٣۴

کاالھای برای فروش مجدد

کاالھای کھ بھ منظور فروش مجدد یا انتقال ب ه سایر واحدھا ، بدون نیاز کاالھای کھ بھ منظور فروش مجدد یا انتقال ب ه سایر واحدھا ، بدون نیاز 
ھر واحد دولتی کھ ھر واحد دولتی کھ ..بھ انجام عملیات اضافھ بر روی آن تملک می شوندبھ انجام عملیات اضافھ بر روی آن تملک می شوند

کاالھای تولیدی خود را با قیمت مناسب بھ فروش می رسا ن د معموال کاالھای تولیدی خود را با قیمت مناسب بھ فروش می رسا ن د معموال 
ھمچنین شامل ھمچنین شامل . . دارای موجودی انبار کاالھا  برای فروش مجدد می باشد دارای موجودی انبار کاالھا  برای فروش مجدد می باشد 

کاالھای خریداری توسط واحدھای دولتی برای عرض ه مجانی یا با قیمت کاالھای خریداری توسط واحدھای دولتی برای عرض ه مجانی یا با قیمت 
..ارزان بھ واحدھای دولتی دیگر می باشد ارزان بھ واحدھای دولتی دیگر می باشد 

مطالعات
مطالعات مربوط بھ تغییر ١٢٠١٨٠

مطالعات مربوط بھ تغییر در موجودی انبارمطالعات مربوط بھ تغییر در موجودی انباردر موجودی انبار

مخارج جانبی
مخارج جانبی مربوط بھ ١٢٠١٩٠

تغییر در موجودی انبار
مخارج جانبی مربوط بھ تغییر در موجودی انبارمخارج جانبی مربوط بھ تغییر در موجودی انبار



))55((تفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايتفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي
گرانبهاگرانبهااقالماقالم::پنجمپنجمفصل فصل 

فصل پنجم اقالم گرانبھا فصل پنجم اقالم گرانبھا 
١٣٠١٠٠١٣٠١٠٠

فصل پنجم اقالم گرانبھافصل پنجم اقالم گرانبھا١٣٠٠٠٠١٣٠٠٠٠
توضیحاتتوضیحات

اقالم گرانبها١٣٠١٠٠

سنگها و فلزات قیمتی١٣٠١١٠
١٣٠١٢٠

تابلوهاي نقاشی، مجسمه، کتب خطی، آثار هنري و آنتیک

جواهرات١٣٠١٣٠

١٣٠١٨٠
مطالعات مربوط به تملک اقالم گرانبها

١٣٠١٩٠
مخارج جانبی مربوط به تملک اقالم گرانبها



))66((تفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايتفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي
دارائی هاي تولیدنشدهدارائی هاي تولیدنشده::ششمششمفصل فصل 

فصل ششم  
دارائی ھای 

تولیدنشده

توضیحاتفصل ششم  دارائی ھای تولیدنشده٢٠٠٠٠٠
زمین٢١٠٠٠٠

منابع آب سطحی٢١٠١٠١

تسطیح، بوتھ کاری، کارھای اصالحات اساسی کھ روی زمین انجام گرفتھ است٢١٠١٠٢
آبخیزداری و آبخوان داری

سایر٢١٠١٠٩

مطالعات مربوط بھ تملک زمین٣١٠١٨٠

مخارج جانبی مربوط بھ تملک زمین٣١٠١٩٠



))77((تفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه ايتفصیل فصول سرمایه گذاري اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي
دارائی هاي تولیدنشدهدارائی هاي تولیدنشدهسایر سایر ::هفتمهفتمفصل فصل 

سایر دارائی _ فصل ھفتم 
ھای تولیدنشده

توضیحاتسایر دارائی ھای تولیدنشده-فصل ھفتم ٢٢٠٠٠٠

دارائی ھای زیر زمینی٢٢٠١٠٠
نفت و گاز٢٢٠١٠١
سایر دارائی ھای زیر زمینی٢٢٠١٠٢
سایر دارائی ھای تولیدنشده مشھود٢٢٠٢٠٠
منابع زیستی٢٢٠٢٠١
منابع٢٢٠٢٠٢
فضای الکترو مغناطیسی٢٢٠٢٠٣
دارائی ھای تولیدنشده نا مشھود٢٢٠٣٠٠
حق امتیاز٢٢٠٣٠١
حقوق ارتفاقی٢٢٠٣٠٢
سرقفلی٢٢٠٣٠٣
قرار داد اجاره و سایر قراردادھا٢٢٠٣٠۴
دارائی ھای تولیدنشده متفرقھ٢٢٠۴٠٠
مطالعات مربوط بھ تملک دارائی ھای تولیدنشده٢٢٠۴٨٠
مخارج جانبی مربوط بھ تملک دارائی ھای تولیدنشده٢٢٠۴٩٠
جبران خدمت کارکنان طرح تملک دارائی ھای سرمایھ ای٢٢٠٩٠٠



بارات  رما ای ا ی  ی  ی(ملک دارا ا ی  ):ه 
هزینه هاي عمرانی  یا بودجه عمرانی مترادف اسـت بـا اعتبـارات تملـک دارایـی هـاي       هزینه هاي عمرانی  یا بودجه عمرانی مترادف اسـت بـا اعتبـارات تملـک دارایـی هـاي       

این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سـرمایه گـذاري دولـت بـراي     این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سـرمایه گـذاري دولـت بـراي     . . سرمایه ايسرمایه اي
این سرمایه گذاري ها، سرمایه گذاري هایی هسـتند کـه منطقـا    این سرمایه گذاري ها، سرمایه گذاري هایی هسـتند کـه منطقـا    . . توسعه کشور استتوسعه کشور است

مـا  مـا  اا. . باید داراي توجیه اقتصادي باشند و براساس مطالعات فاز هاي صورت بگیرندباید داراي توجیه اقتصادي باشند و براساس مطالعات فاز هاي صورت بگیرند
در کشور ما این قائده حاکم است یا نه جـاي بحـث فـراروان دارد کـه فعـال      در کشور ما این قائده حاکم است یا نه جـاي بحـث فـراروان دارد کـه فعـال      آیا آیا 

تعریف تملک دارایی هاي سرمایه اي در واقع ساخت فضاهاي تعریف تملک دارایی هاي سرمایه اي در واقع ساخت فضاهاي ! ! موضوع بحث نیستموضوع بحث نیست
جدیدي است که در آینده تبدیل به سرمایه هاي ملی می شوند و منابع تازه اي بـراي  جدیدي است که در آینده تبدیل به سرمایه هاي ملی می شوند و منابع تازه اي بـراي  

این موارد می تواند شامل سرمایه گذاري براي سـاخت راه  این موارد می تواند شامل سرمایه گذاري براي سـاخت راه  . . دولت ها فراهم می آورنددولت ها فراهم می آورند
یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه  گـذاري در توسـعه زیرسـاخت هـاي در توسـعه      یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه  گـذاري در توسـعه زیرسـاخت هـاي در توسـعه      

با توجه به اینکه طی سال ها در ایران توسعه مترادف با توجه به اینکه طی سال ها در ایران توسعه مترادف . . زیرساخت هاي ارتباطی باشدزیرساخت هاي ارتباطی باشد
مـی  مـی  بـه بودجـه عمرانـی    بـه بودجـه عمرانـی    را را ساخت وسازهاي عمرانی بوده، این بخـش از بودجـه   ساخت وسازهاي عمرانی بوده، این بخـش از بودجـه   

..شناسیمشناسیم



موافقتنامه موافقتنامه مبادلهمبادلهمعرفی سامانه معرفی سامانه 
اعتبارات تملک داراریی ها ي اعتبارات تملک داراریی ها ي 

44نظارت نظارت ))عمرانیعمرانی((سرمایه ايسرمایه اي
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انتخاب کاال یا خدمات بر اساس مفاد موافقتنامه این  

.است

انتخاب کاال یا خدمات بر اساس مفاد موافقتنامه این  
مرحله از اجراي بودجه برعهده رییس دستگاه اجرایی  

.است

مرحلھ تفصیلی  اجرای ). ٢
بودجھ

ود  ای   ل ا ود ا ای   ل ا )  )  ۲۲((ا

ار
عتب

نا
امی

ت

اختصاص تمام یا قسمتی از  
اعتبار براي هزینه معین  این  

مرحله از اجراي بودجه بر عهده  
.ذیحساب است

تعھد
ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از 

تحویل کاال و خدمات،   و اجراي  
...قرارداد و 

تعیین میزان بدهی به  تسجیل
موجب اسناد مثبته

اجازه کتبی رییس دستگاه اجرایی  به ذیحساب جهت پرداخت  
تعهد تامین اعتبار شده در قبال مدارك تسجیل شده

سندي است که ذیحساب جهت پرداخت حواله هاي  
.صادره از حساب هاي دولتی صادر می کند

پرداخت قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق  
قوانین در برار تعهدات انجام شده

ھزینھ



بار رف ا ود یا  ای  ی ا ی ا
پرداخت هزینه ها به ترتیـب پـس از   پرداخت هزینه ها به ترتیـب پـس از   : : قانون محاسبات عمومی کشورقانون محاسبات عمومی کشور5252ماده ماده 

طیطی

تشخیصتشخیص١١..

تامین اعتبارتامین اعتبار٢٢..

تعهدتعهد٣٣..

تسجیلتسجیل۴۴..

حوالهحواله۵۵..

درخواست وجهدرخواست وجه۶۶..

هزینههزینه٧٧..
..و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمدو با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد



::صص
تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداختهایی کـه تحصـیل یـا    : : قانون محاسبات عمومی کشورقانون محاسبات عمومی کشور1717ماده ماده 

. انجام آنها براي نیل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرایی ضروري است

. به عهده وزیر یا رییس موسسه و می باشدتشخیصتشخیصاختیار و مسئولیت قانون محاسبات عمومی کشورقانون محاسبات عمومی کشور5353ماده ماده 

اختیارات و مسئولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دسـتگاه  ). ). 11تبصره تبصره 
اختیار و مسئولیت از تفـویض  سلبسلبخواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت قابل تفویض قابل تفویض مربوط کال یا بعضا 

. کردنخواهد نخواهد کننده 

و نیـز  شخص واحـد  شخص واحـد  و مسئولیت هاي مربوط به وزیر یا رییس موسسه و ذیحساب به تفویض اختیارات تفویض اختیارات در اجراي این ماده ). ). 22تبصره تبصره 
. بودنخواهدنخواهداو مجاز کارکنان تحت نظر کارکنان تحت نظر تفویض اختیار و مسئولیت هاي وزیر یا رییس موسسه به ذیحساب و یا 



بار بارن ا ::ن ا
تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسـمتی از اعتبـار   ::قانون محاسبات عمومی کشورقانون محاسبات عمومی کشور1818ماده ماده 

.استذیحساب ذیحساب این مرحله از اجراي بودجه بر عهده . مصوب براي هزینه معین

مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت بـا قـوانین و مقـررات بـه     ون محاسبات عمومی کشورون محاسبات عمومی کشورقانقان5353ماده ماده 
. عهده ذیحساب می باشد

اختیارات و مسئولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بـدون واسـطه از طـرف مقامـات     ). ). 11تبصره تبصره 
خواهد بود لکن در هیچ مـورد تفـویض   قابل تفویض قابل تفویض فوق به سایر مقامات دستگاه مربوط کال یا بعضا 

. کردنخواهد نخواهد اختیار و مسئولیت از تفویض کننده سلبسلباختیار و مسئولیت 

و مسـئولیت هـاي مربـوط بـه وزیـر یـا ریـیس موسسـه و         تفویض اختیارات تفویض اختیارات در اجراي این مـاده  ). ). 22تبصره تبصره 
و نیز تفویض اختیار و مسئولیت هاي وزیر یا رییس موسسه به ذیحسـاب و  شخص واحد شخص واحد ذیحساب به 

. بودنخواهدنخواهداو مجاز کارکنان تحت نظر کارکنان تحت نظر یا 



::تعهدتعهد
: : قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی1919ماده ماده 

: : تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی ازتعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از
. . تحویل کاال یا انجام دادن خدمت تحویل کاال یا انجام دادن خدمت ). ). الفالف
. . اجراي قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشداجراي قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد). ). بب
. . احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصالح احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصالح ). ). جج
. . پیوستن به قراردادهاي بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون پیوستن به قراردادهاي بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون ).).دد

. موسسه می باشدوزیر یا رییس وزیر یا رییس اختیار و مسئولیت  انجام تعهد به عهده ون محاسبات عمومی کشورون محاسبات عمومی کشورقانقان5353ماده ماده 

اختیارات و مسئولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسـطه از طـرف مقامـات فـوق بـه سـایر       ). ). 11تبصره تبصره 
سـلب سـلب خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیـار و مسـئولیت   قابل تفویض قابل تفویض مقامات دستگاه مربوط کال یا بعضا 
. کردنخواهد نخواهد اختیار و مسئولیت از تفویض کننده 

شـخص  شـخص  و مسئولیت هاي مربوط به وزیر یا رییس موسسه و ذیحسـاب بـه   تفویض اختیارات تفویض اختیارات در اجراي این ماده ). ). 22تبصره تبصره 
او مجـاز  کارکنان تحت نظـر  کارکنان تحت نظـر  و نیز تفویض اختیار و مسئولیت هاي وزیر یا رییس موسسه به ذیحساب و یا واحد واحد 

. بودنخواهدنخواهد



::تسجیلتسجیل
: : قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2020ماده ماده 

. . تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهی تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهی 

. موسسه می باشدعهده وزیر یا رییس عهده وزیر یا رییس به تسجیل تسجیل اختیار و مسئولیت ون محاسبات عمومی کشورون محاسبات عمومی کشورقانقان5353ماده ماده 

اختیارات و مسئولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات ). ). 11تبصره تبصره 
اختیـار و  سـلب سـلب خواهد بود لکن در هیچ مورد تفـویض اختیـار و مسـئولیت    قابل تفویض قابل تفویض دستگاه مربوط کال یا بعضا 
. کردنخواهد نخواهد مسئولیت از تفویض کننده 

شخص واحد شخص واحد و مسئولیت هاي مربوط به وزیر یا رییس موسسه و ذیحساب به تفویض اختیارات تفویض اختیارات در اجراي این ماده ). ). 22تبصره تبصره 
نخواهـد نخواهـد او مجـاز  کارکنان تحت نظر کارکنان تحت نظر و نیز تفویض اختیار و مسئولیت هاي وزیر یا رییس موسسه به ذیحساب و یا 

. بود



::حوالهحواله
: : قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2121ماده ماده 

حواله اجازه اي است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلـی و یـا   حواله اجازه اي است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلـی و یـا   
تعهدات و بدهیهاي قابل پرداخت از محل اعتبـارات  تعهدات و بدهیهاي قابل پرداخت از محل اعتبـارات  تادیه تادیه نهادهاي عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههاي اجرایی براي نهادهاي عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههاي اجرایی براي 

. . در وجه ذینفع صادر می شوددر وجه ذینفع صادر می شودذیحساب ذیحساب مربوط به عهده مربوط به عهده 

. . به عهده وزیر یا رییس می باشدحواله حواله اختیار و مسئولیت ن محاسبات عمومی کشورن محاسبات عمومی کشورقانوقانو5353ماده ماده 

اختیارات و مسئولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامـات دسـتگاه   ). ). 11تبصره تبصره 
اختیار و مسـئولیت از تفـویض   سلبسلبخواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت قابل تفویض قابل تفویض مربوط کال یا بعضا 

. کردنخواهد نخواهد کننده 

و نیـز  شخص واحـد  شخص واحـد  و مسئولیت هاي مربوط به وزیر یا رییس موسسه و ذیحساب بـه  تفویض اختیارات تفویض اختیارات در اجراي این ماده ). ). 22تبصره تبصره 
. بودنخواهدنخواهداو مجاز کارکنان تحت نظر کارکنان تحت نظر تفویض اختیار و مسئولیت هاي وزیر یا رییس موسسه به ذیحساب و یا 



::درخواست وجهدرخواست وجه
: : قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2323ماده ماده 

درخواست وجه سندي است که ذیحساب براي دریافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده درخواست وجه سندي است که ذیحساب براي دریافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 
مـی باشـد   مـی باشـد   مجازمجازاین قانون و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه این قانون و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه 2121

حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در اسـتان  حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در اسـتان  
. . در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کنددر وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کند

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسـجیل و حوالـه بـه عهـده وزیـر یـا ریـیس موسسـه و         ن محاسبات عمومی کشورن محاسبات عمومی کشورقانوقانو5353ماده ماده 
. . مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد

اختیارات و مسئولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربـوط  ). ). 11تبصره تبصره 
نخواهـد  نخواهـد  اختیار و مسئولیت از تفویض کننده سلبسلبخواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت قابل تفویض قابل تفویض کال یا بعضا 

. کرد

و نیز تفـویض  شخص واحد شخص واحد و مسئولیت هاي مربوط به وزیر یا رییس موسسه و ذیحساب به تفویض اختیارات تفویض اختیارات در اجراي این ماده ). ). 22تبصره تبصره 
. بودنخواهدنخواهداو مجاز کارکنان تحت نظر کارکنان تحت نظر اختیار و مسئولیت هاي وزیر یا رییس موسسه به ذیحساب و یا 



):):هزینههزینه((پرداختپرداخت
: : قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2323ماده ماده 

یا عنـاوین مشـابه بـا رعایـت     یا عنـاوین مشـابه بـا رعایـت     کمککمکیا تحت عنوان یا تحت عنوان تعهدتعهدبه ذینفع در قبال به ذینفع در قبال قطعی قطعی هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور 
. . قوانین و مقررات مربوط صورت می گیردقوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس موسسه ن محاسبات عمومی کشورن محاسبات عمومی کشورقانوقانو5353ماده ماده 
. . و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد

اختیارات و مسئولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه ). ). 11تبصره تبصره 
اختیار و مسئولیت از تفویض سلبسلبخواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت قابل تفویض قابل تفویض مربوط کال یا بعضا 

. کردنخواهد نخواهد کننده 

و نیز شخص واحد شخص واحد و مسئولیت هاي مربوط به وزیر یا رییس موسسه و ذیحساب به تفویض اختیارات تفویض اختیارات در اجراي این ماده ). ). 22تبصره تبصره 
. بودنخواهدنخواهداو مجاز کارکنان تحت نظر کارکنان تحت نظر تفویض اختیار و مسئولیت هاي وزیر یا رییس موسسه به ذیحساب و یا 



))11((تنخواهتنخواه
::تنخواه گردانتنخواه گردان

مبلغی است که براي تامین مخارج نقدي و جزئی تعیین می شود و در نوبت هاي هاي معین معادل وجوه مبلغی است که براي تامین مخارج نقدي و جزئی تعیین می شود و در نوبت هاي هاي معین معادل وجوه ). ). 11
..آن را به میزان اولیه می رسانندآن را به میزان اولیه می رسانند))طبق مدارك مثبتهطبق مدارك مثبته((مصرفیمصرفی

وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیالت الزم در پرداخت هزینه هاي جاري و عمرانی وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیالت الزم در پرداخت هزینه هاي جاري و عمرانی ).).22
::دستگاههاي اجرایی در نزد نمایندگان خزانه قرار می گیرد و داراي  انواعع مختلف در سطوح متفاوت هستدستگاههاي اجرایی در نزد نمایندگان خزانه قرار می گیرد و داراي  انواعع مختلف در سطوح متفاوت هست

::تنخواه گردان خزانهتنخواه گردان خزانه). ). الف الف 
::قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2424ماده ماده 

تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی    تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی    
ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی براي رفع احتیاجات نقدي خزانه ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی براي رفع احتیاجات نقدي خزانه 

. . در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال واریز می گردددر همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال واریز می گردد

::تنخواه گردان استانتنخواه گردان استان). ). بب
: : تنخواهتنخواه..قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2525ماده ماده 

گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیالت الزم در پرداخـت  گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیالت الزم در پرداخـت  
هزینه هاي جاري و عمرانی دستگاههاي اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در هزینه هاي جاري و عمرانی دستگاههاي اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در 

..مرکز هر استان قرار می دهدمرکز هر استان قرار می دهد



))22((تنخواهتنخواه
::تنخواه گردان حسابداريتنخواه گردان حسابداري). ). جج

::قانون محاسبات عمومی قانون محاسبات عمومی 2626ماده ماده 
تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب 
براي انجام بعضی از هزینه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختیار ذیحساب قرار می براي انجام بعضی از هزینه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختیار ذیحساب قرار می 

. . دهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردددهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد

::تنخواه گردان پرداختتنخواه گردان پرداخت). ). دد
::قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2727ماده ماده 

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا 
رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که 
به موجب این قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج به موجب این قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج 

.  .  که هزینه هاي مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارندکه هزینه هاي مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند



::پیش پرداخت، الحساب و سپردهپیش پرداخت، الحساب و سپرده
::پیش پرداختپیش پرداخت). ). الفالف
::قانون محاسبات عمومی قانون محاسبات عمومی 2828ماده ماده 

پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از 
. . انجام تعهد صورت می گیردانجام تعهد صورت می گیرد

::الحسابالحساب). ). بب
: : قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2929ماده ماده 

. . علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور اداي قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیردعلی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور اداي قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد
::سپردهسپرده). ). جج

: : قانون محاسبات عمومیقانون محاسبات عمومی2929ماده ماده 
:  :  عبارت است ازعبارت است از

وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلوگیري از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلوگیري از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و ). ). الفالف
. . استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است 

وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می ). ). بب
. . گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کال یا بعضا قابل استرداد می باشدگردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کال یا بعضا قابل استرداد می باشد

وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد ). ). جج
. . تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شودتا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود

وجوهی که توسط دستگاههاي دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، وجوهی که توسط دستگاههاي دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، ). ). تبصرهتبصره
تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی گردد و از هر نظر مشمول تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی گردد و از هر نظر مشمول 

. . مقررات مربوط به خود می باشدمقررات مربوط به خود می باشد



ود ای  ودظارت  ا ای  ظارت  ا



ود ای  ودظارت  ا ای  ))۱۱((ظارت  ا
ــین   ــابی و تعیــین مغــایرت ب ــه معنــی مقایســه، ارزی ــرل ب ــین  نظــارت و کنت ــابی و تعیــین مغــایرت ب ــه معنــی مقایســه، ارزی ــرل ب نظــارت و کنت

با آنچه قبال پـیش بینـی و در قالـب    با آنچه قبال پـیش بینـی و در قالـب    ) ) عملیات مالی و فعالیت هاعملیات مالی و فعالیت ها((اجراياجراي
موافقتنامه هاي متبادله توافق شده بود و آنچه قرار است در آینده حاصل موافقتنامه هاي متبادله توافق شده بود و آنچه قرار است در آینده حاصل 

اصـالحات اصـالحات بر قوانین و مقررات و اصول حرفه اي به منظور بر قوانین و مقررات و اصول حرفه اي به منظور تکیهتکیهشود با شود با 
آینـده آینـده ضروري براي جبران خسارات و یا آمادگی هاي مقـدماتی بـراي  ضروري براي جبران خسارات و یا آمادگی هاي مقـدماتی بـراي  

..استاست

ظارت واع  ظارتا واع  ا
::نظارت پیش از پرداختنظارت پیش از پرداخت). ). 11

شامل پیش بینی و برآورد درآمدها و اعتبارات براي هزینه ها استاین مرحله شامل پیش بینی و برآورد درآمدها و اعتبارات براي هزینه ها استاین مرحله 
از نظارت توسط نهادهایی مثل شوراي اقتصاد در مرحله تهیه پیش نویس از نظارت توسط نهادهایی مثل شوراي اقتصاد در مرحله تهیه پیش نویس 
بودجه، وزارت اقتصاد و زیر مجموعه هاي آن در تعیین میـزان و منـابع   بودجه، وزارت اقتصاد و زیر مجموعه هاي آن در تعیین میـزان و منـابع   
درآمدها، سازمان برنامه و بودجـه و هیئـت دولـت در تصـویب الیحـه      درآمدها، سازمان برنامه و بودجـه و هیئـت دولـت در تصـویب الیحـه      
بودجه و مجلس شوراي اسالمی در مرحله تصویب در آن به ایفاء نقـش  بودجه و مجلس شوراي اسالمی در مرحله تصویب در آن به ایفاء نقـش  

در این مرحله نظارت با اعالن خط و مشّی ها و رویه هـاي  در این مرحله نظارت با اعالن خط و مشّی ها و رویه هـاي  . . می پردازندمی پردازند
..تنظیم و نرمهاي محاسبه اعتبارات اعمال می شودتنظیم و نرمهاي محاسبه اعتبارات اعمال می شود



ود ای  ودظارت  ا ای  ))۲۲((ظارت  ا
::نظارت ضمن خرجنظارت ضمن خرج). ). 22

بودجـه مصـوب و تنظـیم و مبادلـه     بودجـه مصـوب و تنظـیم و مبادلـه     ابـالغ ابـالغ این مرحله از نظـارت پـس از  این مرحله از نظـارت پـس از  
موافقتنامه و در مرحله هزینه کردن اعتبارات انجام مـی گیـرد و اصـوال    موافقتنامه و در مرحله هزینه کردن اعتبارات انجام مـی گیـرد و اصـوال    

است، بعد مـالی ایـن   است، بعد مـالی ایـن   پیشرفت کار پیشرفت کار و نظارت و نظارت عملیاتیعملیاتی، ، مالیمالیداراي ابعاد داراي ابعاد 
مرحله از نظارت به عهده وزارت امور اقتصادي و داراي اسـت کـه بـا    مرحله از نظارت به عهده وزارت امور اقتصادي و داراي اسـت کـه بـا    

و بـر  و بـر  ) ) كك..عع..مم. . قق3131طبـق مـاده   طبـق مـاده   ( ( بعنوان نماینده خویشبعنوان نماینده خویشذیحساب ذیحساب تعیینتعیین
عمومی کشور و سایر آن قـانون  عمومی کشور و سایر آن قـانون  محاسبات محاسبات ..قق9191و و 9090مفاد مواد مفاد مواد اساس اساس 

این نوع نظارت عمدتا از طریق تـامین اعتبـار، تطبیـق    این نوع نظارت عمدتا از طریق تـامین اعتبـار، تطبیـق    . . به عمل می آیدبه عمل می آید
پرداخت با قـوانین و مقـررات، درخواسـت وجـه و در صـورت لـزوم       پرداخت با قـوانین و مقـررات، درخواسـت وجـه و در صـورت لـزوم       
واخواهی و اعالن موارد خالف قـانون بـه وزارت اقتصـاد و دارایـی و     واخواهی و اعالن موارد خالف قـانون بـه وزارت اقتصـاد و دارایـی و     

انجام پیشـرفت فیزیکـی مطـابق    انجام پیشـرفت فیزیکـی مطـابق    . . دیوان محاسبات کشور انجام می شوددیوان محاسبات کشور انجام می شود
قانون برنامه و بودجه به عهده سازمان مدیریت و برنامـه  قانون برنامه و بودجه به عهده سازمان مدیریت و برنامـه  3535و و 3434مواد مواد 

. . ریزي استریزي است



ود ای  ودظارت  ا ای  ))۳۳((ظارت  ا
::نظارت پس از خرجنظارت پس از خرج). ). 33

. . کشور، مجلس شوراي اسالمی و هیآت وزیران به عمل می آیدکشور، مجلس شوراي اسالمی و هیآت وزیران به عمل می آیددیوان محاسبات دیوان محاسبات این مرحله از نظارت بطور غالب توسط این مرحله از نظارت بطور غالب توسط 
در این مرحله از نظارت عملکرد مالی دستگاه که بصورت اطالعات مالی در اسناد، حسابها و گزارشات منعکس شده در این مرحله از نظارت عملکرد مالی دستگاه که بصورت اطالعات مالی در اسناد، حسابها و گزارشات منعکس شده 
جهت حسابرسی و  رسیدگی به دیوان محاسبات تسلیم و آن دیوان در اجراي قانون دیوان محاسبات کـه منبعـث از   جهت حسابرسی و  رسیدگی به دیوان محاسبات تسلیم و آن دیوان در اجراي قانون دیوان محاسبات کـه منبعـث از   

این موارد به عمدتا شامل رسیدگی به اسناد، حسـابها و  این موارد به عمدتا شامل رسیدگی به اسناد، حسـابها و  . . قانون اساسی است به بررسی آنها می پردازدقانون اساسی است به بررسی آنها می پردازد5555، ، 5454اصول اصول 
ع و باالخره تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور اسـت  ع و باالخره تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور اسـت  ..مم..قق104104انطباق آنها با صورتحساب عملکرد دولت طبق ماده انطباق آنها با صورتحساب عملکرد دولت طبق ماده 

که در نهایت به صورت طرح به مجلس شوراي اسالمی جهت تصویب و در اختیار عموم مردم گذاشتن، تسلیم مـی  که در نهایت به صورت طرح به مجلس شوراي اسالمی جهت تصویب و در اختیار عموم مردم گذاشتن، تسلیم مـی  
..شودشود

ع کشورع کشور..مم..قق104104ماده ماده 
با بررسی حسـابها و اسـناد و مـدارك و تطبیـق بـا      با بررسی حسـابها و اسـناد و مـدارك و تطبیـق بـا      ) ) قانون اساسیقانون اساسی5555مطابق اصل مطابق اصل ((دیوان محاسبات کشور مکلف است دیوان محاسبات کشور مکلف است 

صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گـزارش تفریـغ   صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گـزارش تفریـغ   
بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قـانون را  بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قـانون را  

. . رسیدگی و به هیاتهاي مستشاري ارجاع نمایدرسیدگی و به هیاتهاي مستشاري ارجاع نماید

قانون اساسیقانون اساسی5555صل صل ا
، شرکت هاي دولتی و سایر دستگاه هایی که بـه نحـوي از   ، شرکت هاي دولتی و سایر دستگاه هایی که بـه نحـوي از   دیوان محاسبات به کلیه حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسساتدیوان محاسبات به کلیه حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات

انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هـیچ  انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هـیچ  
، ، دیـوان محاسـبات  دیـوان محاسـبات  . . هزینه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصـرف  رسـیده باشـد   هزینه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصـرف  رسـیده باشـد   

حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام  نظرات خود حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام  نظرات خود 
..این گزارش  باید در دسترس عموم گذاشته شوداین گزارش  باید در دسترس عموم گذاشته شود. . به مجلس شوراي اسالمی تسلیم می نمایدبه مجلس شوراي اسالمی تسلیم می نماید



ه ضا وه  ظارت   ، ود ای  هظارت  ا ضا وه  ظارت   ، ود ای  ظارت  ا
::اصل یکصد و هفتاد و چهارماصل یکصد و هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریـان امـور و اجـراي    بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریـان امـور و اجـراي    
سازمان بازرسی کل سازمان بازرسی کل ««صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري سازمانی به نام صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري سازمانی به نام 

حـدود اختیـارات و   حـدود اختیـارات و   . . زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل می گرددزیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل می گردد» » کشورکشور
..وظایف این سازمان را قانون تعیین می کندوظایف این سازمان را قانون تعیین می کند

): ): قبل از بازنگريقبل از بازنگري((13581358اصل سابق مصوباصل سابق مصوب
بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسـن جریـان امـور و اجـراء     بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسـن جریـان امـور و اجـراء     

سازمان بازرسی کل سازمان بازرسی کل ««صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري سازمانی به نام صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري سازمانی به نام 
حدود اختیارات و حدود اختیارات و . . زیر نظر شوراي عالی قضایی تشکیل می گرددزیر نظر شوراي عالی قضایی تشکیل می گردد» » کشورکشور

..وظایف این سازمان را قانون معین می کندوظایف این سازمان را قانون معین می کند



ور ل  ی  ورظارت  سازمان بازر ل  ی  ظارت  سازمان بازر
ور ل  ی  ورون سازمان بازر ل  ی  ون سازمان بازر

::وظایف سازمان به شرح زیر می باشدوظایف سازمان به شرح زیر می باشد). ). 22ماده ماده 

بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهاي نظامی و انتظـامی و مؤسسـات و شـرکتهاي دولتـی و     بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهاي نظامی و انتظـامی و مؤسسـات و شـرکتهاي دولتـی و     ). ). الفالف
شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفـاتر اسـناد رسـمی و مؤسسـات عـام المنفعـه و نهادهـاي انقالبـی و         شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفـاتر اسـناد رسـمی و مؤسسـات عـام المنفعـه و نهادهـاي انقالبـی و         
سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوي از انحـاء بـر آنهـا    سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوي از انحـاء بـر آنهـا    
نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهـا اسـت بـر    نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهـا اسـت بـر    

..اساس برنامه منظماساس برنامه منظم

قانون قانون 9090انجام بازرسی هاي فوق العاده بر حسب دستور شوراي عالی قضایی و یا به درخواست کمیسیون اصل انجام بازرسی هاي فوق العاده بر حسب دستور شوراي عالی قضایی و یا به درخواست کمیسیون اصل ). ). بب
اساسی مجلس شوراي اسالمی و یا بنا به تقاضاي وزیر یا مسئول دستگاههاي اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگري اساسی مجلس شوراي اسالمی و یا بنا به تقاضاي وزیر یا مسئول دستگاههاي اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگري 

..که به نظر رئیس سازمان و شوراي عالی قضایی ضروري تشخیص داده شودکه به نظر رئیس سازمان و شوراي عالی قضایی ضروري تشخیص داده شود

که که ((اعالم موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداري و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالبی اعالم موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداري و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالبی ). ). جج
به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات و شـرکتهاي دولتـی و   به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات و شـرکتهاي دولتـی و   ) ) فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسدفهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد

وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط و در خصوص شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشـور و  وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط و در خصوص شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشـور و  
در خصـوص ادارات و سـازمانهاي تابعــه و واحـدهاي مربــوط دادگسـتري بـه شــوراي عـالی قضــایی و در       در خصـوص ادارات و سـازمانهاي تابعــه و واحـدهاي مربــوط دادگسـتري بـه شــوراي عـالی قضــایی و در       

..خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادي و داراییخصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارایی
ــره ــرهتبص ــی        ). ). تبص ــزارش مبن ــخه از گ ــک نس ــرد ی ــی گی ــام م ــکایت انج ــال ش ــه دنب ــه ب ــایی ک ــی ه ــی        در بازرس ــزارش مبن ــخه از گ ــک نس ــرد ی ــی گی ــام م ــکایت انج ــال ش ــه دنب ــه ب ــایی ک ــی ه در بازرس

..بر تشخیص تخلف، توسط سازمان به دیوان عدالت اداري ارسال می گرددبر تشخیص تخلف، توسط سازمان به دیوان عدالت اداري ارسال می گردد



ود ظام   ص  ص  ع  ودظارت  ظام   ص  ص  ع  ظارت 
ا توسط مقام معظم رهبري در ا توسط مقام معظم رهبري در ..اا..قانون اساسی جقانون اساسی ج4444بر اساس ابالغ سیاست هاي کلی اصل بر اساس ابالغ سیاست هاي کلی اصل 

مراحل چهار گانه زیر با ارائه گزارش هاي نظارتی به وظایف نظارتی خودش عمل مـی  مراحل چهار گانه زیر با ارائه گزارش هاي نظارتی به وظایف نظارتی خودش عمل مـی  
..کندکند

تدوین سیاست هاي کلی بودجه،تدوین سیاست هاي کلی بودجه،). ). الفالف

نظارت بر حسن اجراي بودجه،نظارت بر حسن اجراي بودجه،).).بب

حل اختالف میان مجلس و شوراي نگهبان در مسایل بودجه وحل اختالف میان مجلس و شوراي نگهبان در مسایل بودجه و). ). جج

..ارائه ي مشاوره به مقام معظم رهبريارائه ي مشاوره به مقام معظم رهبري). ). دد



ود ودغ  غ 



ود غ  ف  ودعار غ  ف  عار
تعاریف متعددي براي تفریغ بودجه انجام شده است از جملهتعاریف متعددي براي تفریغ بودجه انجام شده است از جمله

..تفریغ بودجه، نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج استتفریغ بودجه، نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است). ). 11
..تفریغ بودجه، یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت استتفریغ بودجه، یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است). ). 22
تفریغ بودجه، نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولـت بـر   تفریغ بودجه، نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولـت بـر   ). ). 33

..مبناي محاسبات پیش بینی شده استمبناي محاسبات پیش بینی شده است
..تفریغ بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور استتفریغ بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است). ). 44
تفریغ بودجه، بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی است که براي خرج تفریغ بودجه، بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی است که براي خرج ). ). 55

..آن پیش بینی شده استآن پیش بینی شده است
: : اما تعریف عملیاتی تفریغ بودجهاما تعریف عملیاتی تفریغ بودجه

بودجه از طریق تطبیق اطالعات صورت حساب عملکرد تهیه بودجه از طریق تطبیق اطالعات صورت حساب عملکرد تهیه تسویهتسویهتفریغ بودجه به فرآیند تفریغ بودجه به فرآیند ««
شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایـی بـا اطالعـات تهیـه شـده توسـط دیـوان        شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایـی بـا اطالعـات تهیـه شـده توسـط دیـوان        

بنابراین تعریف، بنابراین تعریف، » » ..محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطالق می شودمحاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطالق می شود
::گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از 

دیـوان محاسـبات کشـور در    دیـوان محاسـبات کشـور در    نظـرات  نظـرات  بودجـه و بودجـه و تسـویه تسـویه گزارش یافته هاي ناشی از فرآیند گزارش یافته هاي ناشی از فرآیند 
..بودجهبودجهاجراياجرايخصوص خصوص 



ود غ  ی  و ی  ودبا غ  ی  و ی  با
قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوط را برابـر قـانون جمـع    قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوط را برابـر قـانون جمـع    5555در اصل در اصل 

ایـن  ایـن  . . آوري و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی تحویل می دهـد آوري و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی تحویل می دهـد 
عهـده دیـوان   عهـده دیـوان   به موجب این اصل، تهیه گزارش تفریـغ بودجـه بـه    به موجب این اصل، تهیه گزارش تفریـغ بودجـه بـه    . . گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شودگزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود

. . محاسبات کشور استمحاسبات کشور است
نداشـت و وزارت دارایـی   نداشـت و وزارت دارایـی   جایگاهی جایگاهی تفریغ بودجه در قانون اساسی تفریغ بودجه در قانون اساسی 13571357قبل از انقالب و تصویب قانون اساسی در قبل از انقالب و تصویب قانون اساسی در 

دیـوان نیـز   دیـوان نیـز   . . بود الیحه تغریغ بودجه هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کندبود الیحه تغریغ بودجه هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کندمکلفمکلف
الیحه مزبور را رسیدگی کرده و عین الیحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا الیحه مزبور را رسیدگی کرده و عین الیحه را همراه نظرات خود به دارایی برگرداند تا سه ماه سه ماه مکلف بود ظرف مکلف بود ظرف 

پس از آن و محاسبات یک پس از آن و محاسبات یک . . وزارت مزبور ظرف یک ماه؛ الیحه تفریغ بودجه را به مجلس شوراي ملی تقدیم کندوزارت مزبور ظرف یک ماه؛ الیحه تفریغ بودجه را به مجلس شوراي ملی تقدیم کند
..استاست13521352و آخرین آن مربوط به و آخرین آن مربوط به 13361336اولین الیحه تفریغ بودجه در سال اولین الیحه تفریغ بودجه در سال . . دوره مالی تسویه و تفریغ می شددوره مالی تسویه و تفریغ می شد

::به دلیل بروز مشکالتی از قبیلبه دلیل بروز مشکالتی از قبیل
üü،عدم تهیه حساب نهایی در بسیاري از وزارتخانه ها و موسسات دولتی،عدم تهیه حساب نهایی در بسیاري از وزارتخانه ها و موسسات دولتی
üü،عدم تهیه  ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهاي دولتی،عدم تهیه  ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهاي دولتی
üü ،عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن، عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن
üü،انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههاي اجرایی و ذي حسابی ها،انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههاي اجرایی و ذي حسابی ها
üü،گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عمالً قادر به انجام کارهاي روزمره نبودند،گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عمالً قادر به انجام کارهاي روزمره نبودند
üü کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابها و عدم تهیه و تصویب قانون بودجه کل کشور کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابها و عدم تهیه و تصویب قانون بودجه کل کشور

..به صورت برنامه اي و منظم که نهایتًا تهیه تفریغ بودجهبه صورت برنامه اي و منظم که نهایتًا تهیه تفریغ بودجه
. . تصویب شدتصویب شد6666//22//1313و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 6565//44//2222قانون تفریغ بودجه، پس از انقالب در تاریخ قانون تفریغ بودجه، پس از انقالب در تاریخ 



ود غ  ف  دا ودا غ  ف  دا ا
کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههاي اجرائی نسبت به هزینه هاي انجام شدهکنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههاي اجرائی نسبت به هزینه هاي انجام شده). ). 11
دریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت براي سال بودجه مورد عملدریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت براي سال بودجه مورد عمل). ). 22
استفاده در برنامه ریزي هاي آیندهاستفاده در برنامه ریزي هاي آینده). ). 33
شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجـه اي و مـدیریت دسـتگاهها و در صـورت لـزوم      شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجـه اي و مـدیریت دسـتگاهها و در صـورت لـزوم      ). ). 44

جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامهجابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه
شناخت کارآیی دستگاه ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصـرف  شناخت کارآیی دستگاه ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصـرف  ). ). 55

شدهشده
انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در کشورانطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در کشور). ). 66
شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههاي اجرایی، کمبودها و یافتن لـزوم جابجـائی و   شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههاي اجرایی، کمبودها و یافتن لـزوم جابجـائی و   ). ). 77

چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امورچگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور
شناختن تداخل وظایف دستگاههایی که کارهاي مشابهی را انجام می دهند و انعکـاس  شناختن تداخل وظایف دستگاههایی که کارهاي مشابهی را انجام می دهند و انعکـاس  ). ). 88

آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیريآن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیري
تحویل کار به افراد متخصص و کاردانتحویل کار به افراد متخصص و کاردان). ). 99

مجلس شوراي اسالمی با مالحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات، بایـد  مجلس شوراي اسالمی با مالحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات، بایـد  ). ). 1010
مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههاي دولتی قرار مـی  مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههاي دولتی قرار مـی  

..دهد، به نحو مطلوب مصرف شده استدهد، به نحو مطلوب مصرف شده است



ود غ  ف  دا ودا غ  ف  دا ا
کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههاي اجرائی نسبت به هزینه هاي انجام شدهکنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههاي اجرائی نسبت به هزینه هاي انجام شده). ). 11
دریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت براي سال بودجه مورد عملدریافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت براي سال بودجه مورد عمل). ). 22
استفاده در برنامه ریزي هاي آیندهاستفاده در برنامه ریزي هاي آینده). ). 33
شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجـه اي و مـدیریت دسـتگاهها و در صـورت لـزوم      شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجـه اي و مـدیریت دسـتگاهها و در صـورت لـزوم      ). ). 44

جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامهجابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه
شناخت کارآیی دستگاه ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصـرف  شناخت کارآیی دستگاه ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصـرف  ). ). 55

شدهشده
انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در کشورانطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در کشور). ). 66
شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههاي اجرایی، کمبودها و یافتن لـزوم جابجـائی و   شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههاي اجرایی، کمبودها و یافتن لـزوم جابجـائی و   ). ). 77

چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امورچگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور
شناختن تداخل وظایف دستگاههایی که کارهاي مشابهی را انجام می دهند و انعکـاس  شناختن تداخل وظایف دستگاههایی که کارهاي مشابهی را انجام می دهند و انعکـاس  ). ). 88

آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیريآن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیري
تحویل کار به افراد متخصص و کاردانتحویل کار به افراد متخصص و کاردان). ). 99

مجلس شوراي اسالمی با مالحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات، بایـد  مجلس شوراي اسالمی با مالحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات، بایـد  ). ). 1010
مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههاي دولتی قرار مـی  مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههاي دولتی قرار مـی  

..دهد، به نحو مطلوب مصرف شده استدهد، به نحو مطلوب مصرف شده است



ود غ  ارش  تار  ودسا غ  ارش  تار  ))۱۱((سا
::گزارش تفریغ بودجه کل کشور در چندین جلد تهیه می شود و شامل قسمت هاي زیر استگزارش تفریغ بودجه کل کشور در چندین جلد تهیه می شود و شامل قسمت هاي زیر است

قانون بودجه کل کشورقانون بودجه کل کشورتبصره هاي تبصره هاي گزارش تفریغ گزارش تفریغ ). ). 11
قانون بودجهقانون بودجهقسمت هاي مختلف قسمت هاي مختلف گزارش تفریغ گزارش تفریغ ). ). 22
و وزارتخانه هاو وزارتخانه هاتابعهتابعهدستگاههاي دستگاههاي سازمان هاي اصلی و سازمان هاي اصلی و به تفکیک به تفکیک بودجه دستگاهی بودجه دستگاهی گزارش تفریغ گزارش تفریغ ). ). 33

در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاههاي اجرایی استفاده کننده از بودجۀ کل کشور به تفکیک مـورد  در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاههاي اجرایی استفاده کننده از بودجۀ کل کشور به تفکیک مـورد  
در قالب آمار، در قالب آمار، ((قرار می گیرد و ضمن تبیین میزان توفیق دستگاههاي مزبور در دستیابی به اهداف بودجه اي قرار می گیرد و ضمن تبیین میزان توفیق دستگاههاي مزبور در دستیابی به اهداف بودجه اي مداقهمداقه

و یا اظهار و یا اظهار واخواهی واخواهی ، گزارش هاي حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد ، گزارش هاي حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد ))اطالعات، جداول و نمودارهااطالعات، جداول و نمودارها
..نظر و پیشنهاد با اهمیتی وجود داشته باشد، به عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده استنظر و پیشنهاد با اهمیتی وجود داشته باشد، به عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است

مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخشهاي زیر تشکیل شده استمباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخشهاي زیر تشکیل شده است

مقدمه، اهداف و وظایف سازمان اصلیمقدمه، اهداف و وظایف سازمان اصلی). ). الفالف

گزارش تفریغ تبصره هاي خاص سازمان اصلیگزارش تفریغ تبصره هاي خاص سازمان اصلی). ). بب

منظور از تبصره هاي خاص، تبصره هایی است که در آن عنوان دستگاه اصلی و یا دستگاههاي زیر مجموعه ذکر شده منظور از تبصره هاي خاص، تبصره هایی است که در آن عنوان دستگاه اصلی و یا دستگاههاي زیر مجموعه ذکر شده 
..باشدباشد

گزارش تفریغ دریافت ها و گزارشهاي حسابرسی موجود، شامل اطالعات تفریـغ دریافـت هـا و گـزارش هـاي      گزارش تفریغ دریافت ها و گزارشهاي حسابرسی موجود، شامل اطالعات تفریـغ دریافـت هـا و گـزارش هـاي      ). ). پپ
..حسابرسی استحسابرسی است



ود غ  ارش  تار  ودسا غ  ارش  تار  ))۲۲((سا
گزارش تفریغ اعتبارات و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطالعات تفریغ اعتبارات و گزارش تفریغ اعتبارات و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطالعات تفریغ اعتبارات و ). ). تت

..گزارش هاي حسابرسی استگزارش هاي حسابرسی است

گزارش تفریغ اقالم سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطالعات تفریغ اقـالم  گزارش تفریغ اقالم سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود، شامل اطالعات تفریغ اقـالم  ). ). ثث
..سنواتی و گزارش هاي حسابرسیسنواتی و گزارش هاي حسابرسی

گزارش تفریغ بودجه شرکت ها و گزارشات حسابرسی، شـامل اطالعـات تفریـغ بودجـه     گزارش تفریغ بودجه شرکت ها و گزارشات حسابرسی، شـامل اطالعـات تفریـغ بودجـه     ). ). جج
شرکت ها در قالب جداول خالصه وضعیت بودجـه و منـابع و مصـارف و گـزارش هـاي      شرکت ها در قالب جداول خالصه وضعیت بودجـه و منـابع و مصـارف و گـزارش هـاي      

حسابرسیحسابرسی
......سایر موارد در قالب تحلیل هاي آماري، نمودارها و سایر موارد در قالب تحلیل هاي آماري، نمودارها و ). ). چچ

ی تا ود ا غ  یارش  تا ود ا غ  ارش 
و به منظور ارائه تفصیلی تر اطالعات تفریغ بودجه، گزارش تفریـغ بودجـه بـه    و به منظور ارائه تفصیلی تر اطالعات تفریغ بودجه، گزارش تفریـغ بودجـه بـه    13781378از سال از سال 

صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و براي اولین بـار در  صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و براي اولین بـار در  
به صورت استانی تهیه شد و در سـالهاي بعـد   به صورت استانی تهیه شد و در سـالهاي بعـد   13761376همان سال گزارش تفریغ بودجه سال همان سال گزارش تفریغ بودجه سال 

..نیز این روند به طور پیوسته ادامه یافتنیز این روند به طور پیوسته ادامه یافت



ی نا یکالت و  نا کالت و 
ی یود ر ود ر



ی ود ر ی   نا یکالت و  ود ر ی   نا ))۱۱((کالت و 
مشکالت متعددي در نظام بودجه ریزي کشور وجود دارد، متاسفانه باید گفت بیشتر مدیریتی و سیاستی هستندکه  بنـده  مشکالت متعددي در نظام بودجه ریزي کشور وجود دارد، متاسفانه باید گفت بیشتر مدیریتی و سیاستی هستندکه  بنـده  

..ندارم آن به آنها به پردازمندارم آن به آنها به پردازمدوستدوست
البته الزم می دانم قبل از هرچیز عنوان کنم بخش عظم البته الزم می دانم قبل از هرچیز عنوان کنم بخش عظم . . ولی چند مورد را که بیشتر ساختاري هستند اینجا ذکر می کنم ولی چند مورد را که بیشتر ساختاري هستند اینجا ذکر می کنم 

..خارج از ید مسئولین هستخارج از ید مسئولین هست... ... آن به شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادي، اجتماعی وآن به شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادي، اجتماعی و

11دولت با سیاست، ها و هدفهاي قانونی بـا تعریـف بودجـه بـر اسـاس مـاده       دولت با سیاست، ها و هدفهاي قانونی بـا تعریـف بودجـه بـر اسـاس مـاده       اجراییاجراییعدم وجود ارتباط عملیات عدم وجود ارتباط عملیات ). ). 11
تـامین اعتبـار را   تـامین اعتبـار را   سـایر منـابع   سـایر منـابع   و و درآمـدها  درآمـدها  دولت است که دولت است که سالهسالهبودجه  کل کشور برنامه ي مالی یک بودجه  کل کشور برنامه ي مالی یک ((كك..عع..مم..قق

پیش بینی می کند و هزینه هاي انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاست ها و هدف هاي قـانونی مـی شـود، بـرآورد     پیش بینی می کند و هزینه هاي انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاست ها و هدف هاي قـانونی مـی شـود، بـرآورد     
و و بودجه شرکت ها و بانک هاي دولتـی بودجه شرکت ها و بانک هاي دولتـی ، ، بودجه ي عمومی دولتبودجه ي عمومی دولت، بودجه کل کشور را شامل ، بودجه کل کشور را شامل این تعریفاین تعریف. . می کندمی کند

و دخالت دولت در بودجـه  و دخالت دولت در بودجـه  حدود اختیار حدود اختیار براساس این تعریف براساس این تعریف ) ) بودجه ي سایر موسسه هاي وابسته به دولت می داندبودجه ي سایر موسسه هاي وابسته به دولت می داند
و لذا هر گونه عدم تحقق اهداف و سیاست گذاري ها قابل پیگیري و شناسایی نبوده ضمانت اجرایی و لذا هر گونه عدم تحقق اهداف و سیاست گذاري ها قابل پیگیري و شناسایی نبوده ضمانت اجرایی نیست نیست مشخصمشخص

اسناد بودجه اي و بودجه ریزي را که از عمده مشکالت اجراي بودجه در کشور هست را غیر ممکن و قابل توجیـه  اسناد بودجه اي و بودجه ریزي را که از عمده مشکالت اجراي بودجه در کشور هست را غیر ممکن و قابل توجیـه  
..می کندمی کند

عدم وجود ساز و گار و معیار هاي مشخص براي ارزیابی و سنجش میزان تحقق اهداف، پیش بینی ها براساس خط عدم وجود ساز و گار و معیار هاي مشخص براي ارزیابی و سنجش میزان تحقق اهداف، پیش بینی ها براساس خط ). ). 22
و مشیِهاي،  تعیین و تصویب شده،و مشیِهاي،  تعیین و تصویب شده،



ی ود ر ی   نا یکالت و  ود ر ی   نا ))۲۲((کالت و 
عدم مشخص بودن حدود ماموریت و قلمرو اجرایی دولت براساس ساختارهاي سیاستی و عدم مشخص بودن حدود ماموریت و قلمرو اجرایی دولت براساس ساختارهاي سیاستی و ). ). 33

حاکمیتی در اجراي عملیات و فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی بر اساس سند بودجهحاکمیتی در اجراي عملیات و فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی بر اساس سند بودجه

منتهی شدن تمام فعالیت هاي بودجه نویسی و بودجه به تنظیم و تصـویب سـندي تحـت    منتهی شدن تمام فعالیت هاي بودجه نویسی و بودجه به تنظیم و تصـویب سـندي تحـت    ). ). 44
عنوان قانون بودجه و عدم فراهم نمودن ضمانت هاي اجرایی و پیگیـري هـاي  و نظـارتی    عنوان قانون بودجه و عدم فراهم نمودن ضمانت هاي اجرایی و پیگیـري هـاي  و نظـارتی    

مجلـس بـراي   مجلـس بـراي   ((مستمر و قاطعانه از تحقق سند فوق از مراجع ذیربط حـین اجـراي بودجـه   مستمر و قاطعانه از تحقق سند فوق از مراجع ذیربط حـین اجـراي بودجـه   
))تشکیل داد براي نظارت بعد از خرجتشکیل داد براي نظارت بعد از خرج) ) دیوانیدیوانی((خودش سازمانیخودش سازمانی

عدم توجه به فرایند بررسی و تحلیل کارکرد مدیریت بخش عمـومی، انتخـاب منـابع  و    عدم توجه به فرایند بررسی و تحلیل کارکرد مدیریت بخش عمـومی، انتخـاب منـابع  و    ). ). 55
انجام هرینه کرد نهفته در سندي به نام قانونی بودجه،انجام هرینه کرد نهفته در سندي به نام قانونی بودجه،

نبود نظام نظارتی پویا و مستمر براي سنجش عملکرد  فعالیت هاي بخشی عمومی، جهـت  نبود نظام نظارتی پویا و مستمر براي سنجش عملکرد  فعالیت هاي بخشی عمومی، جهـت  ). ). 66
به دلیل فقدان چنین نظامی سند بودجه سال بعد به دلیل فقدان چنین نظامی سند بودجه سال بعد ((بهینه سازي تصمیمات آتی در این ارتباطبهینه سازي تصمیمات آتی در این ارتباط

منقطع از نتایج و دستآوردهاي عملکردي سندبودجه سنواتی گذشته تنظیم و تصـویب مـی   منقطع از نتایج و دستآوردهاي عملکردي سندبودجه سنواتی گذشته تنظیم و تصـویب مـی   
))شودشود



ی ود ر ی   نا یکالت و  ود ر ی   نا ))۳۳((کالت و 
تصمیم گیري همیشه از تصمیم گیري همیشه از ((نبود حلقه ارتباطی مناسب اطالعاتی بین رأس و قاعده هرم تهیه و تصویب سند بودجهنبود حلقه ارتباطی مناسب اطالعاتی بین رأس و قاعده هرم تهیه و تصویب سند بودجه). ). 77

چـون آن حلقـه   چـون آن حلقـه   ) ) باال به پایین بوده و از نظرات دستگاههاي مجري استفاده مناسب و در خور توجهی نمی شـود باال به پایین بوده و از نظرات دستگاههاي مجري استفاده مناسب و در خور توجهی نمی شـود 
..ارتباطی وجود نداردارتباطی وجود ندارد

هر الیحه و قانون برنامه و بودجه داراي جنبه هاي هر الیحه و قانون برنامه و بودجه داراي جنبه هاي . . عدم توجه به جنبه هاي نرم افزاري حاکم بر برنامه و بودجهعدم توجه به جنبه هاي نرم افزاري حاکم بر برنامه و بودجه). ). 88
در ایران به جنبه هاي سخت افزاري آن توجه بـیش  در ایران به جنبه هاي سخت افزاري آن توجه بـیش  . . دو گانه سخت افزاري و نرم افزاري مخصوص بخود هستنددو گانه سخت افزاري و نرم افزاري مخصوص بخود هستند

از حد می شود از ساختار سازمانی مختلف در مراحل مختلف تهیه و تصویب بودجه تا اسناد مکتوب و تصویب از حد می شود از ساختار سازمانی مختلف در مراحل مختلف تهیه و تصویب بودجه تا اسناد مکتوب و تصویب 
قانون به عنوان سند فیزیکی آن اما خیلی کم به نرم افزاري آنها از جمله اطالعات حقوقی، اطالعـات مـدیریتی،   قانون به عنوان سند فیزیکی آن اما خیلی کم به نرم افزاري آنها از جمله اطالعات حقوقی، اطالعـات مـدیریتی،   

نمونه بازر این مسئله اختالف دیرینه اي نمونه بازر این مسئله اختالف دیرینه اي . . اطالعات اقتصادي، اطالعات مالی و اطالعات تشکیالتی توجه می شوداطالعات اقتصادي، اطالعات مالی و اطالعات تشکیالتی توجه می شود
است بین سازمان برنامه وقت و وزارت امور اقتصادي و دارایی مسائل حل نشده اي وجود دارد که حل نشدن آن است بین سازمان برنامه وقت و وزارت امور اقتصادي و دارایی مسائل حل نشده اي وجود دارد که حل نشدن آن 
تاکنون و بی توجهی به جنبه هاي نرم افزاري بودجه باعث شده که لوایح و قوانین بودجـه ماالمـال از اطالعـات    تاکنون و بی توجهی به جنبه هاي نرم افزاري بودجه باعث شده که لوایح و قوانین بودجـه ماالمـال از اطالعـات    

..غلط باشدغلط باشد

نگاه ابزاري و کوتاه مدت صرف به برنامه وبودجه و فقدان نگاه استراتزیک به معناي واقعی کلمـه بـه مسـایل    نگاه ابزاري و کوتاه مدت صرف به برنامه وبودجه و فقدان نگاه استراتزیک به معناي واقعی کلمـه بـه مسـایل    ). ). 99
))یکی از آن مسایل سیاسی که عرض کردمیکی از آن مسایل سیاسی که عرض کردم((برنامه ریزي و بودجه ریزيبرنامه ریزي و بودجه ریزي



أَْحَسُن  ُھْم أَیُّ لََھا لَِنْبلَُوُھْم ِزیَنًة ا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض إِنَّ
﴾٧﴿َعَمًال

در حقیقت ما آنچھ را كھ بر زمین است زیورى براى آن 
قرار دادیم تا آنان را بیازماییم كھ كدام یك از ایشان 

)٧(الكھف. نیكوكارترند


