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  6931ضوابط مالی انظر رب تهیه و میظنت بودهج سال 

 

 ای بودجه هسینه -الف

ييذ پغ اص تأتا سفايت لَاًيي ٍ همشسات هشتَعِ  ّاي اجشايي كشفاً اػتخذام سػوي ٍ پيواًي دس وليِ دػتگاُ  -1

 . وـَسپيؾ تيٌي ؿَد ػاصهاى تشًاهِ تَدجِ ًْايي

 هَؽفٌذ:هلي ٍ اػتاًي ّاي اجشايي  دػتگاُ -2

تیِ تلیَية ّيیأت ٍصيیشاى     هثلغ لغقیي ضیشية   تيٌي ًوايٌذ. پيؾ(دسكذ 10دُ)سا  حمَقضشية سؿذ  -الف

 .خَاّذ سػيذ

 دس افتثیاس اضیافِ ویاس    حذاوثش هقادل 1396اى سا دس تَدجِ ػال وٌػمف افتثاس هشتَط تِ اضافِ واس واس -ب

 ًوايٌذ.   تيٌي  پيؾ( 1395هَافمتٌاهِ هتثادلِ ػال  )هثتٌي تش 1395ػال 

ًوايٌیذ.   سيیال پیيؾ تيٌیي    000/475/8هقادل  1396هثلغ پاداؽ پاياى ػال)فيذي( سا دس تَدجِ ػال  -ج

 )هثلغ لغقي پاداؽ پاياى ػال تِ تلَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سػيذ(.

پیيؾ   1395فولىیشد افتثیاس ػیال    تيٌیي   هقادل پيؾاى سا حذاوثش وٌخاسج اص وـَس واس هأهَسيت  افتثاس -د

 ًوايٌذ. تيٌي

 ثتٌیي تیش  )ه 1395ػیال   افتثیاس   هقیادل ، حیذاوثش  سااى وٌی واسهؼیتمين ٍ ييشهؼیتمين    ووىْاي سفاّي -ّ

 تيٌي ًوايٌذ. پيؾ( 1395هَافمتٌاهِ هتثادلِ ػال 

دس ػیمف افتثیاس   سا 1396تاصًـؼتگاى دس ػال افتثاس پاداؽ پاياى خذهت ٍ هاًذُ هشخلي پشداخت ًـذُ -ٍ

 پيؾ تيٌي ًوايٌذ.خَد

هؼتلضم روش ًیام هاًٌیذ   دٍلتي اصجولِ ؿشوتْاي  جشايياّاي  تواهي هَػؼات،ؿشوتْاي دٍلتي ٍدػتگاُ--ص

ٍػايش ؿشوتْاي ویِ   ،كذا ٍ ػيواؿشوتْاي تاتقِ ٍصاست ًفت ،ٍؿشوتْاي تاتقِ ػايش ٍصاست خاًِ ّا ،تاًه ّا

( لیاًَى  75تا اػتٌاد تِ هیادُ )  ذَؽفٌه ّؼتٌذ ايٍهمشسات خاف پشداخت حمَق ٍهضا ييلَاً يداساتِ ًحَي 

( افیضايؾ افتثیاس حمیَق ،دػیتوضد ٍهضايیاي      2) هَادي تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسات هالي دٍلیت  الحاق

، ٍتا سفايیت تخـیٌاهِ   فَق الزوشهقادل افضايؾ افالم ؿذُ  1396واسوٌاى خَدسا  دستَدجِ پيـٌْادي ػال 

پیيؾ  ػتوضد همشسات تقيیيي ؿیذُ دس تَدجیِ ػیال     ؿَساي حمَق ٍ د 11/5/1395هَسخ  647444ؿواسُ 

 ًوايٌذ. تيٌي
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هَؽفٌیذ افتثیاس مصم تیشاي     ّا ٍ هَػؼات آهَصؽ فالي ٍ پظٍّـیي  داًـگاُتِ اػتثٌاي ّاي اجشايي  دػتگاُ -3

لحاػ ًویَدُ ٍ اص دسج افتثیاس    "ّاي واستشدي تشًاهِ پظٍّؾ"خَد سا دس لالة ٍ فٌاٍسي ّاي پظٍّـي  فقاليت

 اجتٌاب ًوايٌذ. ّا تشًاهِدس ػايش 

 ،، تا سفايت لَاًيي ٍ همیشسات  تيٌي افتثاس تشاي لشاسداد تا اؿخاف حميمي تشاي اًجام واسهقيي)هـخق( پيؾ  -4

، تیا لحیاػ افیضايؾ حمیَق ٍ      (1395ػال  هتثادلِش هَافمتٌاهِ هثتٌي ت)1395دس ػمف تقذاد ػال  حذاوثش

 تاؿذ. هجاص هي 1396دس ػال هضاياي واسوٌاى 

ػیال  ٍ تقیذاد  تيٌي افتثاس تشاي ًيشٍّاي ؿشوتي تا سفايت لَاًيي ٍ همشسات حیذاوثش دس ػیمف افتثیاس     پيؾ -5

هقاًٍیت   9/11/1390هَسخ  28298/200ؿواسُ وِ عثك اتالييِ ّاي اجشايي  دػتگاُ تاؿذ. هجاص هي 1390

 ،اًیذ  ًویَدُ يت جوْیَس، تخـیي اص ًيشٍّیاي خیَد سا تثیذي  ٍضیق       يغػشهايِ اًؼاًي سيی تَػقِ هذيشيت ٍ 

 1396وؼیش ٍ تیشاي تاليواًیذُ ًيشٍّیاي ؿیشوتي دس ػیال        1390تايؼت ايي تقیذاد سا اص ػیمف ػیال     هي

 1396دس ػیال  تىاسگيشي ًيشٍّاي ؿیشوتي جذيیذ   تيٌي افتثاس تشاي  تيٌي افتثاس ًوايٌذ. ّوچٌيي پيؾ پيؾ

 .تاؿذ ًيض هوٌَؿ هي

ّیايي ویِ دس حيغیِ ٍؽیايف ٍ      قاليیت تیشاي اًجیام ف  تيٌیي افتثیاس    اص پیيؾ ّیاي اجشايیي هَؽفٌیذ     دػتگاُ  -6

 ّاي لاًًَي ٍ هلَب آًْا ًيؼت، خَدداسي ًوايٌذ. هَسيتهأ

  

تلَيثٌاهِ،تخـٌاهِ،دػیتَسالقو  ّیا،تیييش تـیىيالت،تیييش ضیشاية،جذاٍل     اجیشاي  تیشاي  تيٌي افتثاس  پيؾ -7

ٍ اًؼیاًي  شي ًيیشٍي  ،ّشگًَیِ اػیتخذام ٍ تىیاسگي   حمَلي ٍ عثمِ تٌذي هـیاي  ٍ افیضايؾ هثٌیاي حمَلي   

الحاق هیَادي تیِ لیاًَى تٌؾیين     لاًَى (28ٍ تٌذ)ى( هادُ )( 11هادُ)تا سفايت هفاد هلَتات ّيات اهٌا كشفا 

 ٍ دس كَست تاييذ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ وـَس هجاص اػت.(2تخـي اص همشسات هالي دٍلت)

ّیاي التلیاد    ػياػیت  هیشتثظ تیا   ٍؽايف ّا ٍ اًجام هاهَسيتاًذ افتثاس مصم تشاي  ّاي اجشايي هَؽف دػتگاُ -8

 تيٌي ًوايٌذ. هماٍهتي يا هفاد تشًاهِ ؿـن تَػقِ سا دس ػمف افتثاسات خَد پيؾ

 ای سرمایهتملک دارایی های بودجه  -ب

جايگضيٌي دػتگاُ ّاي جذيذالتاػيغ ٍياپيؾ تيٌي افتثاس تشاي خشيذ خَدسٍّاي ػَاسي داخلي)تِ اػتثٌاء  -9

 خَدسٍّاي خاسجي هوٌَؿ هي تاؿذ.تا خَدسٍ ّاي فشػَدُ(ٍ 

ّشگًَیِ پیيؾ تيٌیي افتثیاس تیشاي      ( لاًَى هذيشيت خیذهات وـیَسي،   23فالٍُ تش هوٌَفيت هَضَؿ هادُ)  -10

ٍ لیاًَى هیزوَس   ( 5هَضیَؿ هیادُ)   ّیاي اجشايیي   ّاي جذيذ اداسي تَػظ دػیتگاُ  خشيذ ػاختواىٍ احذاث 

الحیاق  لیاًَى  ( 23هفیاد هیادُ)  ت يسفا ،هَاسد ري () ؿاه  هَاسد اػتثٌاءدس تاؿذ.  داسًذگاى سديف هوٌَؿ هي

 ؼت.يالضاه (2هَادي تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسات هالي دٍلت)

 هَاسد هشتَط تِ تیييشات ػغح تمؼيوات وـَسي   -
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 تذٍى تاس هالي جذيذ   ،ّاي اداسي هَجَد تجويـ ػاختواى -

 تذٍى تاس هالي جذيذ   ،ؿْشّا توشوضصدايي ٍ خشٍج اص والى -

 تذٍى تاس هالي جذيذ ،تثذي  تِ احؼي ًوَدى -

 ايجاد ٍاحذّاي فولياتي ٍ خذهت سػاًي ؿشوتْاي دٍلتي-

 خشيذ تشاي جايگضيٌي تا ػاختواًْاي اػتيجاسي-

ِ   ّاي اجشايي هَؽفٌیذ دس تَصيیـ افتثیاسات تولیه داسايیي      دػتگاُ -11 ضیوي يشتیالگشي ٍ   اي خَد، ّیاي ػیشهاي

تواهي وِ ػال خاتوِ آًْا تیِ لحیاػ    ّاي ًيوِ افتثاس هَسد ًياص عشح ،ػاهاًذّي عشح ّا ٍ پشٍطُ ّاي ريشتظ

 تيٌي ًوايٌذ. ت لشاس دادُ ٍ تغَس واه  پيؾيتاؿذ سا دس اٍلَ هي 1396پيـشفت فيضيىي، ػال 

ػیفشّاي همیام هقؾین    ّاي اجشايي هَؽفٌذ تا دس ًؾش گشفتي تقْذات خیَد دس ساتغیِ تیا عشحْیاي      دػتگاُ -12

( 23تیا سفايیت هیادُ)   جْت اجشاي عشحْاي هیزوَس سا   افتثاس مصم ٍسياػت جوَْسي )هذؽلِ القالي(سّثشي

 ٌذ.يتيٌي ًوا پيؾ ،(2الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسات هالي دٍلت)لاًَى 

ّاي ٍاهي)اص هح  تؼْيالت تاًه جْیاًي   ػْن هلي عشحافتثاس هَسد ًياص تاتت ّاي اجشايي هىلفٌذ  دػتگاُ  -13

 تيٌي ًوايٌذ. پيؾدسػمف افتثاس  هَاسدهمذم تش ػايش ( سا ،تاًه تَػقِ ٍ تجاست اوَقِ اػالهييا تاًه تَػ

ِ   ًؾش تِ اّويت حفؼ ٍ ًگْذاسي داسايي  -14 ُ   ّیاي ػیشهاي ّیاي اجشايیي هَؽفٌیذ دس تَصيیـ      اي دٍلیت، دػیتگا

ػيؼات دٍلتیي  ػاختواًْا ٍ تأ يش ٍ تاصػاصيتقواي خَد، افتثاس مصم تشاي  ّاي ػشهايِ افتثاسات توله داسايي

 تيٌي ٍ هٌؾَس ًوايٌذ. پيؾػمف افتثاس سا دس 

(،عشح ّاي تیَاصى   (10)پيـٌْاد عشح توله داسايي ّاي ػشهايِ اي جذيذ،تِ اػتثٌاء هَاسد هٌذسج دس هادُ  -15

،اًتمال ٍ تاهيي آب،هحيظ صيؼت ، يىؼالِ ٍ عشح ّاي ٍاػظ عشح ّاي ووتش تَػقِ يافتِهٌغمِ اي،هٌاعك 

 .هوٌَؿ اػتتضسي 

تیِ اػیتثٌاء هیَاسد هٌیذسج دس      (دسكیذ 20ووتیش اص ) ّاي تیا پيـیشفت فيضيىیي     تيٌي افتثاس تشاي عشح پيؾ  -16

ٍ  الِيىؼ ٍ تاهيي آب،هحيظ صيؼت ،،اًتمال هٌاعك ووتش تَػقِ يافتِ  ،عشح ّاي تَاصى هٌغمِ اي،(10تٌذ)

  .اػت هوٌَؿعشح ّاي ٍاػظ عشح ّاي تضسي 

الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسات هیالي  لاًَى ( 27ّاي اجشايي هىلفٌذ دس اجشاي هادُ) دػتگاُ -17

ٍ  ، هثٌي تش (2دٍلت) ( لیاًَى  56هیادُ)  ٍاگزاسي عشح ّاي توله ػشهايِ اي ًيوِ توام تِ تخیؾ ييشدٍلتیي 

هیَسخ   586206هغیاتك هلیَتِ ؿیواسُ    ، (1)تٌؾين تخـیي اص همیشسات هیالي دٍلیت     الحاق هَادي تِ لاًَى

بزوامٍ ي  ػاصهاىاجشا تا هـاسوت تخؾ ييشدٍلتي سا تِ ّاي  لات   ٍ پشٍطُّاي  عشحؿَساي التلاد، 5/4/1395

 هقشفي ًوايذ.بًدجٍ کشًر  

الحاق هَادي تِ لیاًَى تٌؾیين   لاًَى ( 28( هادُ)لتشاي اػتفادُ اص ػاصٍواس تٌذ) هجاصًذّاي اجشايي  دػتگاُ  -18

ِ   تولیه داسايیي  ، تخـیي اص افتثیاسات   (2تخـي اص همشسات هالي دٍلیت)  سا تیِ كیَست    اي خیَد  ّیاي ػیشهاي

 .ًوايٌذ پيؾ تيٌيّاي فٌي ٍ افتثاسي تِ تخؾ ييشدٍلتي  ووه



4 
 

تخـي اص همیشسات   الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾينلاًَى ( 23هادُ) هفاد تا سفايتّاي اجشايي هَؽفٌذ  دػتگاُ  -19

خیَد الیذام ٍ    اي ّاي ػشهايِ توله داساييّاي  ًؼثت تِ تٌْگام وشدى تشآٍسد افتثاس و  عشح(2هالي دٍلت)

 ّاي هشتَط دسج ًوايٌذ.   دس فشم

 مالیتملک دارایی های بودجه  -ج

افتتیاح افتثیاس    ( لاًَى هحاػثات فوَهي الذام ت62ِّاي اجشايي وِ تاوٌَى تا اػتفادُ اص هادُ) دػتگاُ توام  -20

اًییذ، هَؽفٌییذ هقییادل سيییالي اسص تقْییذ ؿییذُ تییشاي پشداخییت دس ػییال  اػییٌادي ًییضد تاًییه هشوییضي ًوییَدُ

هيي افتثیاس  أ( لاًَى هحاػثات فوَهي( سا تا تَجِ تِ هح  تی 62)هٌغثك تا فشم تقْذ اػتفادُ اص هادُ )1396

ّاي هیالي   ّاي توله داسايي ٍ پغ اص وؼش اص فل  هشتَعِ دس لالة سديفتيٌي  پيؾهمذم تش ػايش هَاسد آى، 

 ًوايٌذ.پيـٌْاد 

ّیا ،اػیٌاد خضاًیِ     اكی  ٍ ػیَد اٍساق هـیاسوت عیشح    تاصپشداخیت  تیِ تفىيیه   ّاي اجشايي هىلفٌذ  دػتگاُ -21

يٌیي  ت ، پیيؾ افتثیاس خیَد    ػیمف دس همذم تش ػیايش هیَاسد   خَد سا  اػالهي،اٍساق كىَن اجاسُ،ٍ فايٌاًؼْاي 

 ًوايٌذ.

ًؼیثت تیِ    وِ تشاي تؼشيـ دس فوليات عشح ّاي توله داسايي ّاي ػیشهايِ اي خیَد   دػتگاُ ّاي اجشايي  -22

( لاًَى الحیالي هیَادي تیِ    56اًقماد لشاس داد تؼْيالت هالي تا تَجِ تِ ؿشايظ هٌذسج دس لاًَى اكالح هادُ)

تاصپشداخت تؼیْيالت هیَسد اػیتفادُ     َؽفٌذَدُ اًذ هالذام ًو (1)لاًَى تٌؾين تخـي اص همشسات هالي دٍلت

 .دس ػال ّاي لث  سا پيؾ تيٌي ًوايٌذ

ُ   گزاسي ٍ ووه ػاصهاى ػشهايِ  -23 ّیاي اجشايیي هىلفٌیذ هثیالغ الؼیاط       ّاي التلادي ٍ فٌي ايیشاى ٍ دػیتگا

ض ػؼات، تاًىْا ٍ هشاوؤاي اص هح  هٌاتـ ه ّاي ػشهايِ ّاي اخز ؿذُ تشاي تىوي  عشحْاي توله داسايي ٍام

 اسايِ ًوايٌذ.تَدجِ وـَس ػاصهاى تشًاهِ ٍتيٌي ٍ تِ  افتثاسي خاسجي سا هغاتك فشم ري  پيؾ

 

 

 بودجه شرکتهای دولتی -د

سود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وام

جمع کلاقساط سه ماهه چهارماقساط سه ماهه سوماقساط سه ماهه دوم

نرخ محاسباتی ارز قید گردد.

ردیف
مؤسسه

/بانک

شماره طبقه بندی طرح 

مندرج در پیوست یک 

قانون بودجه

عنوان طرح/ 

موضوع وام

دستگاه 

اجرایی 

ذیربط

اقساط سه ماهه اول
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تقْذات ػشسػيذ ؿذُ خیَد اص جولیِ    توامّاي دٍلتي ٍ هؤػؼات اًتفافي ٍاتؼتِ تِ دٍلت هَؽفٌذ  ؿشوت  -24

ّیاي داخلیي ٍ خیاسجي ٍ اٍساق هـاسوت)اكی  ٍ      ( لاًَى هحاػثات فوَهي، تاصپشداخت ٍام62تقْذات هادُ)

( لیاًَى تشًاهیِ ٍ تَدجیِ سا دس تَدجیِ پيـیٌْادي      32ٍ تقْذات هشتَط تِ هادُ) 1396فشؿ( هشتَط تِ ػال 

 هٌؾَس ًوايٌذ.

تِ هيضاى يه هاُ حمیَق ٍ هضايیاي هٌیذسج دس احىیام ویاسگضيٌي تیشاي        ّاي دٍلتي هجاصًذ حذاوثش ؿشوت  -25

 تيٌي ًوايٌذ. واسوٌاى پاداؽ پيؾ

ّیاي دٍلتیي هَؽفٌیذ     ّا، ؿیشوت  ّا ٍ پشداخت ػاصي افتثاسات هٌذسج دس تٌذ ػايش دسيافت تِ هٌؾَس ؿفاف   -26

 اسائِ ًوايٌذ.ساسمان بزوامٍ ي بًدجٍ کشًر تِ هزوَس سا  هثالغهؼتٌذات لاًًَي ريشتظ دس خلَف 

 ّاي ؿشوتْاي دٍلتي: دس خلَف ّضيٌِ -27

ّاي واسوٌاى ؿشوتْاي دٍلتي) هٌذسج دس احىام اػتخذاهي هشتیَط(   القادُ حمَق، هضايا ٍ فَقضشية افضايؾ  

 ّاي اجشايي خَاّذ تَد.  ّواًٌذ افضايؾ حمَق واسوٌاى دػتگاُ

ّا تِ ّش ًحَ ٍ تِ ّش ؿى  اص هح  ّشگًَِ هٌاتـ كشفاٌ دس  ػايش پشداختيّاي سفاّي ٍ  حمَق ٍ هضايا، ووه 

هَسخ  647444ّاي هلَب هشاجـ لاًًَي اص جولِ تخـٌاهِ ؿواسُ  چاسچَب همشسات، ضَاتظ ٍ دػتَسالقو 

 تيٌي ؿَد. پيؾ 11/5/1395

 . هـخق ؿَد هتٌاػة تاهيضاى ٍ ػغح تَليذ تقييي ٍ ٍسي تش ّضيٌِ ّاي هؼتمين تَليذ اثشات تْشُ 

الحاق هَادي تِ لاًَى تٌؾیين تخـیي اص   لاًَى ( 28تيٌي ؿذُ هَضَؿ تٌذ)ج( هادُ) ػْن دٍلت اص ػَد پيؾ  -28

 %( هحاػثِ گشدد.50تِ هيضاى پٌجاُ دسكذ) (2همشسات هالي دٍلت)

آخیشيي تشويیة ػیْام    هَؽفٌیذ  ػیاصي   ييذ ػیاصهاى خلَكیي  أٍاگزاسي تا ت داساي هلَتِؿشوتْاي دٍلتي  -29

 تِ ّوشاُ تَدجِ پيـٌْادي خَد اسائِ ًوايٌذ.ؿشوت سا 

افتثاس مصم  تشاي اًجام اهَس پظٍّـي ٍ تَػقِ فٌاٍسي دس صهيٌیِ ّیاي هیشتثظ تیِ     ؿشوتْاي دٍلتي هَؽفٌذ  -30

 پيؾ تيٌي ًوايٌذ.ميحِ تشًاهِ ؿـن تَػقِ وـَس  17هادُ  6سا تا سفايت هفادتٌذ ٍؽيفِ اكلي خَد 

َ  تيی خیَد سا تیا سفا   1394هَؽفٌذ گضاسؽ فولىشد تَدجِ ػال  يدٍلت يّا ؿشوت -31  يليتَدجیِ تفلی   يالگی

افین اص   ياًؼیاً  يشٍيی ً اعالفیات  واهی   ؼیت يلتِ ّوشاُ  ،ٍ هوَْس تِ هْش ؿشوت حؼابيهلَب تا اهضاء ر

ػیال   يـیٌْاد يّویشاُ تَدجیِ پ  تیِ   آى  شاتييتی تيٌي پيؾ ٍ هـخق ٍ ييلشاسداد واس هق ،يواًيپ ،يسػو

 .ٌذيٍ تَدجِ وـَس اسائِ ًوا ِػاصهاى تشًاه تِ 1396

ضوًابط   هیمزتبط در ا یبىدَا زیسافًق الذکزعاليٌ بز بىدَای 6231شزکتُای ديلتی مًظفىد در تىظیم بًدجٍ پیشىُادی سال  -23

 .ىدیوما تیرعارا 66ي60-3-7-6 یاس جملٍ مفاد بىدَا

 موارد عمومی -هـ
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ّاي خَد تشاػاع لاًَى اجیشاي ػياػیتْاي ولیي     ّاي اجشايي هَؽفٌذ ًؼثت تِ احلاء فقاليت دػتگاُ توام -33

( لاًَى اػاػي الذام مصم سا تِ فو  آٍسدًذ تا ًؼثت تِ ٍاگزاسي هَاسد هشتَعِ دس چیاسچَب لیاًَى   44اك )

دس چاسچَب ايي لاًَى هجاص تیِ   تيٌي افتثاس ًوايٌذ وِ ّايي پيؾ فَق الذام ًوايٌذ ٍ كشفاً تشاي اداهِ فقاليت

 تاؿٌذ. اًجام آى هي

ّاي آب، دفـ فاضیالب، تیشق، گیاص ٍ ػیَخت هلیشفي،       ّاي اجشايي هىلفٌذ تذّي خَد تاتت ّضيٌِ دػتگاُ  -34

ستظ سا دس تَدجِ پيـیٌْادي خیَد لحیاػ     ّاي ري هخاتشات، فشواًغ ساديَيي ٍ فَاسم ؿْشداسي تِ دػتگاُ

 ًوايٌذ.

 


