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در مقایسه                                              1397منابع بودجه سال خالصه  
1396با سال 

)هزار میلیارد ریال(

)درصد(رشد 1397سال 1396سال شرح
11524122316,1منابع بودجه کل کشور

3988443811,1جمع منابع بودجه عمومی دولت
1741215623,8درآمدها

-118910809,5واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
53763117,3واگذاري دارایی هاي مالی
3467386711,4جمع منابع عمومی دولت

5215709,4درآمدهاي اختصاصی دولت
800583914,8....منابع شرکت هاي دولتی، مؤسسات و 

٣



                                               در مقایسه  1397مصارف بودجه سال خالصه  
1396سال با 

)هزار میلیارد ریال(

)درصد(رشد 1397سال 1396سال شرح
11524122316,1مصارف بودجه کل کشور

3988443811,1جمع مصارف بودجه عمومی دولت
2538293915,6ايهزینه 

-71362013تملک دارایی هاي سرمایه اي
21530843,3تملک دارایی هاي مالی

3467386711,4جمع مصارف عمومی دولت
5215709,4مصارف درآمد هاي اختصاصی

800583914,8....شرکت هاي دولتی، مؤسسات و مصارف 

٤



مرور برخی از مواد قانون بودجه
کل کشور  1397سال  

۵



کشورکل  1397بودجه سال قانون                   
)1تبصره (

96 سال( .است نفتی هاي فرآورده و گاز و نفت صادرات %32 معادل ملی توسعه صندوق سهم -الف  
).بود درصد 30 معادل

 اولیه مواد تن میلیون چهار ریالی معادل خود اختیار در منابع از است موظف ایران نفت ملی شرکت - ه  
)1396 سال معادل( :نسبت به ریال میلیارد هزار سی مبلغ سقف تا رایگانقیر

مالچ جهت کشاورزي جهاد وزارت اختیار در )%13(  درصد سیزده  -     

  هاي راه آسفالت و آسفالت روکش جهت شهرسازي و راه وزارت اختیار در )%54( درصد چهار و پنجاه  -      
  شهري بازآفرینی هدف محالت معابر و روستایی

روستاها بهسازي و معابر آسفالت جهت اسالمی انقالب مسکن بنیاد اختیار در )%17( درصد هفده  -     

  نفر هزار پنجاه زیر جمعیت با شهرهاي معابر آسفالت جهت کشور وزارت اختیار در )%13( درصد سیزده -     

کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازي، سازمان اختیار در مدارس نوسازي جهت )%3( درصد سه -     

٦



کل کشور 1397بودجه سال قانون                 
)3تبصره (

میلیارد سی ریـالی معادل طرح ها، براي )فاینانس( خارجی مالی تأمین تسهیالت سقف - الف  
  دولتی بخش طرح هاي به را مذکور تسهیالت اقتصاد شوراي .می شود تعیین دالر )30,000,000,000(

  به نسبت دارایی و اقتصادي امور وزارت غیردولتی، طرح هاي خصوص در و می دهد اختصاص
).بود دالر میلیارد 50 معادل 96 سال( .نماید اقدام بازپرداخت ضمانت نامه صدور

تسهیالت از دالر میلیارد دو حداقل دستگاه سهم درصد پانزده تأمین صورت در است مجاز دولت -د  
  آلودگی کاهش هاي طرح و مترو خطوط از برداري بهره و ساخت جهت در را تبصره این خارجی

)جدید( .دهد اختصاص هوا

٧



کل کشور 1397بودجه سال قانون                   
)4تبصره ( 

:4 تبصره

میلیارد هزار چهل مبلغ 1397 سال در مجازند عامل بانک هاي - ج  
 و تجهیزات خرید براي اختیار، در منابع محل از تسهیالت ریال )40,000,000,000,000(

 و پژوهشی و آموزشی مؤسسات و دانشگاه ها کارگاه هاي و آزمایشگاه ها به روزرسانی
)96 سال مشابه( .نمایند پرداخت اسالمی آزاد دانشگاه و فناوري

       

٨



کل کشور 1397بودجه سال قانون                   
)4ادامه تبصره ( 

:4 تبصره
چهل و یکصد مبلغ معادل دارد اجازه دولت توسعه، ششم برنامه قانون در مندرج اهداف تحقق جهت -د  

  صندوق 1397 سال ورودي از ریال )143,750,000,000,000( میلیارد پنجاه و هفتصد و هزار سه و
:دهد اختصاص زیر شرح به  و برداشت ملی توسعه

تولیدي هاي برنامه کیفی و کمی توسعه و ششم برنامه قانون )93( ماده اجراي در سیما و صدا سازمان -1

توسعه ششم برنامه قانون )106( ماده اجراي در دفاعی بنیه تقویت -2

)جدید( فرسوده هاي بافت ساماندهی به کمک و زلزله از دیده آسیب مناطق بازسازي -3

٩



کل کشور 1397بودجه سال قانون                   
)4ادامه تبصره ( 

توسعه ششم برنامه قانون )35( ماده اجراي در )فشار تحت( نوین هاي سیستم توسعه -4

آن هاي شبکه توسعه و روستایی آبرسانی هاي طرح -5

)جدید( توسعه ششم برنامه قانون )38( ماده )خ( بند اجراي در آبخیزداري -6

توسعه ششم برنامه قانون )38( ماده )س( بند اجراي در خوزستان در ریزگردها با مقابله و برق مشکل رفع -7

)جدید( کشور در )روتاویروس(کودکان عفونت و )پنوموکوك( پهلو سینه واکسن تولید -8

.گردد می توزیع ها استان بین اول ماهه سه در آبیاري نوین هاي سیستم و روستاها آبرسانی به مربوط اعتبارات   - 

١٠



کل کشور 1397بودجه سال قانون                    
)5تبصره ( 

:مقررات و قوانین رعایت با 1397 سال در می شود داده اجازه -   

 و دانشگاه ها همچنین و دولتی سازمان هاي و وزارتخانه ها وابسته و دولتی شرکت هاي - الف  
  پنج و چهل سـقف تـا فنـاوري و علـم پارك هـاي و پژوهشی مؤسسات و عالی آموزش مؤسسات

  خود طرح هاي اجراي براي ریالی اسالمی مالی اوراق ریال )45,000,000,000,000( میلیارد هزار
.کنند منتشر

اسالمی مالی اوراق ریال )260,000,000,000,000( میلیارد هزار شصت و دویست مبلغ تا دولت -ب 
  و نیمه تمام اي سرمایه هاي دارایی تملک هاي طرح به واریزي، منابع و کند منتشر )ارزي -ریالی(

  تملک طرح هاي اعتبارات همچنین و )1( شماره پیوست در مندرج هاي دانشگاه ساماندهی طرح هاي
.می یابد اختصاص قانون این اسـتانی سـرمایه اي دارایی هاي
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کل کشور 1397بودجه سال قانون                
)5ادامه تبصره ( 

پنج و پنجاه سقف تا کشور وزارت تأیید با آنها به وابسته هاي سازمان و کشور هاي شهرداري -د  
  تضمین با ریالی اسالمی مالی اوراق )بود ریال میلیارد هزار 50 تا 1396 سال( ریال میلیارد هزار
 از درصد 50 حداقل .کنند منتشر ها شهرداري همان توسط آن سود و اصل بازپرداخت با و خود
 هوا آلودگی رفع و شهري نقل و حمل و شهري قطار هاي طرح به بند این موضوع اوراق سقف

  و شهري قطار هاي طرح اجراي براي اوراق این سود و اصل بازپرداخت تضمین .یابد می اختصاص
.است ها شهرداري درصد 50 و دولت درصد 50 نسبت به شهري ونقل حمل

تعاونی حقوقی و حقیقی اشخاص به خود قطعی هاي بدهی خزانه، تسویه اسناد طریق از دولت -و  
  قطعی مطالبات با شده، ایجاد 1396 سال پایان تا مربوط مقررات چهارچوب در که خصوصی و

.کند تسویه خرجی –جمعی صورت به ریال میلیارد هزار بیست مبلغ تا مزبور اشخاص از دولت

١٢



کل کشور 1397بودجه سال قانون                   
)5ادامه تبصره ( 

میلیارد هزار یکصد مبلغ تا کشور، کل داري خزانه هاي پرداخت جریان استمرار منظور به دولت - ز  
 را مزبور اسناد و منتشر )1396 سال معادل( یکسال از کمتر سررسید با اسالمی خزانه اسناد ریال

  و برنامه سازمان سوي از ابالغی استانی هاي دارایی تملک هاي طرح اولویت با هاي تخصیص صرف
 خواهد انجام سال اول ماهه شش طی در اسناد این انتشار .نماید قانون این موضوع کشور بودجه
  تخصیص به نسبت سال اول ماهه سه در هستند موظف ها استان بودجه و برنامه سازمان و گرفت
  تمام بر مقدم سررسید، در اسناد این تسویه  .نمایند اقدام استان اولویت با هاي طرح به اسناد

  ممنوع بعد سال به اسناد این به مربوط تعهدات انتقال و بوده کشور کل داري خزانه هاي پرداخت
.است

و تکمیل جهت اسالمی –مالی اوراق ریال میلیارد هزار ده مبلغ شود می داده اجازه دولت به - م  
.نماید منتشر پرورش و آموزش وزارت آموزشی فضاي تجهیز
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کل کشور 1397بودجه سال قانون            
)6تبصره ( 

بر عالوه است مکلف کشور سراسر شهري آبفاي هاي شرکت طریق از نیرو وزارت - ب 
  پنجاه و یکصد مبلغ شرب، آب فروش مکعب متر هر ازاي به شهري، بهاي آب نرخ دریافت

 صددرصد .کند واریز کشور کل داري خزانه به و دریافت آب مشترکان از ریال )150(
 تا 1396 سال( ریال )000,000,000,750( میلیارد پنجاه و هفتصد سقف تا دریافتی وجوه
  .یابد می اختصاص عشایري و روستایی شرب آبرسانی جهت )بود ریال میلیارد 700 سقف

 )%80( درصد هشتاد و عشایري شرب آبرسانی براي مذکور اعتبار )%20( درصد بیست
  بین سالم شرب آب کمبود و جمعیت شاخص اساس بر روستایی شرب آبرسانی براي

.شود توزیع کشور استان هاي

١٤



کل کشور 1397بودجه سال قانون           
)6ادامه تبصره ( 

در توسعه ششم برنامه قانون )6( ماده )ب( بند )1( جزء موضوع افزوده ارزش عوارض توزیع -ط  
  هشت و هشتاد نسبت به تهران شهرستان با روستا به شهر جمعیتی نسبت مشابه شهرهاي سایر و تهران
  .گردد می تعیین عشایري و روستایی نقاط )%12( درصد دوازده و شهري نقاط )%88( درصد

  .است استان توسعه و ریزي برنامه شوراي با شرایط این تشخیص

١٥
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کل کشور 1397بودجه سال قانون           
)6ادامه تبصره ( 

اصولی غیر مدیریت مخرب اثرات کاهش و زیست محیط هاي شاخص بهبود راستاي در -ن  
  که کاالهایی فروش از درصد نیم سقف تا است موظف مالیاتی امور سازمان عادي، پسماندهاي

  هزار ده سقف تا و دریافت را گردد می زیست محیط مخرب پسماند تولید به منجر آنها مصرف
  تبدیل اي منطقه تأسیسات ایجاد براي تا نماید واریز شده تعیین درآمدي ردیف به ریال میلیارد
  و ها شهرداري سازمان اختیار در خصوصی بخش مشارکت اولویت با انرژي و مواد به پسماند

  .گیرد قرار کشور هاي دهیاري

١٧



کل کشور 1397بودجه سال قانون              
)7تبصره ( 

موظف دولت توسعه، ششم برنامه قانون )43( ماده )الف( بند )5( جزء اجراي در - ط 
  استان معادن شوراي تصویب با آالیندگی عوارض بر عالوه معدنی صنایع و معدن از است

 را معدنی صنایع هاي فعالیت و معادن هاي فرآورده و مواد فروش )%1( درصد یک تا
 واریز وجوه معادل .کند واریز قانون این )5( شماره جدول 160187 ردیف به و دریافت

 شوراي اختیار در قانون این )9( شماره جدول 530000- 60 ردیف محل از شده
 و درمانی - بهداشتی هاي فعالیت صرف تا گیرد می قرار استان توسعه و برنامه ریزي

.شود مذکور هاي خسارت درگیر منطقه هاي شهرستان یا شهرستان نیاز مورد عمرانی

١٨



کل کشور 1397بودجه سال قانون           
)9تبصره ( 

کشور امکانات از متوازن استفاده قانون اعتبارات فناوري، و پژوهشی علمی، هاي شاخص ارتقاي منظور به -ز 
 و علم هاي پارك ،عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه به اختصاص قابل یافته، توسعه کمتر مناطق ارتقاي براي

.است استان در مستقر دانشگاهی جهاد و فناوري

1( درصد یک حداقل اختصاص بر مبنی توسعه ششم برنامه قانون )63( ماده )ب( بند اجراي راستاي در -ح%(  
 و پژوهشی امور به )شش و یک فصول استثناي به(اجرایی هاي دستگاه به یافته تخصیص اي هزینه اعتبارات از

 جمع سر از را ماده این موضوع اعتبارات است مجاز استان توسعه و ریزي برنامه شوراي فناوري، توسعه
 هاي دستگاه هماهنگی با و کسر )استان پرورش و آموزش کل ادارات استثناي به( استان اي هزینه اعتبارات

 چهارچوب در و استان نیازهاي و مصوب پژوهشی هاي سیاست و ها اولویت اساس بر و استانی اجرائی
 اجرایی هاي دستگاه به فناوري توسعه و پژوهشی امور براي کشور بودجه و برنامه سازمان ابالغی دستورالعمل

.دهد اختصاص شورا آن توسط شده تعیین استانی

١٩



کل کشور 1397بودجه سال قانون           
)9ادامه تبصره ( 

شماره پیوست در مندرج دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و ها بانک سودده، هاي شرکت -ط  
 هزینه از )% 40( درصد چهل حداقل مربوط، قانونی تکالیف اجراي در مکلفند قانون، این )3(

  درصد پنج و بیست میزان به ماهه سه مقاطع در را پیوست آن در مندرج خود پژوهشی امور
 مشکالت حل راستاي در تا نمایند واریز کشور کل داري خزانه نزد خاصی حساب به ،)% 25(

 و دانشگاهی جهاد و پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه با توافقنامه طریق از خود
 و دکتري پسا هاي طرح تکمیلی، تحصیالت هاي نامه پایان عناوین کاربردي، هاي طرح قالب در

 .برسانند مصرف به شاغل غیر تکمیلی تحصیالت آموختگان دانش تحقیقاتی هاي طرح
   

٢٠



کل کشور 1397بودجه سال قانون           
)12تبصره ( 

افزایش نزولی پلکانی بصورت بگیر حقوق مختلف هاي گروه مستمر مزایاي و حقوق - الف 
 میزان حداکثر .گردند برخوردار بیشتري افزایش از تر پایین طبقات که نحوي به یابد می

 .بود خواهد )%20( درصد بیست افزایش

  مراکز شهرداران و استانداران اجرایی، هاي دستگاه رؤساي و مدیره هیأت اعضاي و عامل مدیران  -      
.شوند نمی افزایش مشمول استان مرکز شهر اسالمی شوراي اعضاي و ها استان

  مدیریت قانون )76( ماده موضوع مزایاي و حقوق برابر هفت معادل حداکثر خدمت پایان پاداش -     
.بود خواهد مالك سال سی سقف تا خدمت سال هر براي کشوري خدمات

٢١



کل کشور 1397بودجه سال قانون           
)12ادامه تبصره ( 

فروش پیشنهاد موظفند استانداران ،شهرستان اداري هاي مجتمع احداث یا تکمیل جهت -د        
 اموال و انفال استثناي به را استان هاي شهرستان در مستقر اجرایی هاي دستگاه ملکی هاي ساختمان

  قانون )83( سوم و هشتاد اصل در مندرج مصداق موارد و رهبري معظم مقام نظر زیر هاي دستگاه
  از پس و ارائه استان توسعه و ریزي برنامه شوراي به مربوطه مقررات و قوانین رعایت با اساسی

  کشور کل داري خزانه نزد قانون این 210201 عمومی درآمد ردیف به را حاصله درآمد تصویب،
  .نمایند واریز

  اعالم با ساخت حال در اداري مجتمع که هایی شهرستان در است موظف استان ریزي برنامه شوراي       
  اعتبار است، فیزیکی پیشرفت )%70( از بیش داراي کشور وزارت و کشور استخدامی و اداري سازمان

.نماید منظور ربط ذي استانداري بودجه در را آن تکمیل براي الزم

٢٢



کل کشور 1397بودجه سال قانون            
)12ادامه تبصره ( 

101( ماده اجراي در و رهبري معظم مقام ابالغی خانواده، کلی هاي سیاست راستاي در - ك(  
  منظور به ها استان اي هزینه اعتبارات از )درصد 0/05( درصد صدم پنج توسعه، ششم برنامه قانون
 و بانوان امور کل اداره اختیار در استان ریزي برنامه شوراي مجوز با فوق قانون اهداف تحقق

  .گیرد می قرار ها استان خانواده

 شوراي .شود می محسوب دولتی وجوه در تصرف مذکور اهداف از خارج هاي هزینه انجام      
 تخصیص استان خانواده و زنان امور کل اداره به را مزبور مبلغ مکلفند ها استان توسعه و برنامه ریزي

.دهند

٢٣



کل کشور 1397بودجه سال قانون           
)13تبصره ( 

  )12( ماده منابع محل از همچنین و دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون )10( ماده منابع محل از  
:یابد می اختصاص زیر مبالغ کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون

از %40( ایران اسالمی جمهوري احمر هالل جمعیت به ریال میلیارد هزار پنج معادل - الف  
  %40 نسبت به باقیمانده و امدادي تجهیزات و بالگرد تأمین و خرید براي ابتداء مذکور اعتبارات

  هاي پایگاه احداث و خرید بازسازي، نوسازي، براي اي سرمایه هاي دارایی تملک %60 و اي هزینه
.)نجات و امداد خودروهاي اضطراري، انبارهاي و نجات و امداد

براي پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به ریال میلیارد پانصد و هزار دو معادل -ب  
  از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون )28( ماده )م( بند در مندرج الزامات هزینه کرد

.)2( دولت مقررات

٢٤



کل کشور 1397بودجه سال قانون           
)14و  13تبصره ( 

جهت ریال میلیارد هزار ده مبلغ توسعه، ششم برنامه قانون )32( ماده )ب( بند )1( جزء اجراي در -ج 
 صددرصد مذکور مبلغ .یابد می اختصاص کشاورزي محصوالت بیمه صندوق تقویت و دولت سهم پرداخت
.شود می داده تخصیص

بین مشترك هاي بیماري و دامی واگیردار هاي بیماري مهار و پیشگیري براي ریال میلیارد هزار یک معادل - د 
.گیرد می قرار دامپزشکی سازمان اختیار در دامی هاي فرآورده بهداشت و ها دام واکسیناسیون دام، و انسان

مؤسسه اختیار در طیور آنفوالنزاي واکسن کیفیت ارتقاي و تولید براي ریال میلیارد هزار دو معادل -ه 
.گیرد می قرار رازي سازي سرم و واکسن تحقیقات

نماید اقدام تدریجی صورت به درآمدي باالي دهک سه یارانه حذف به نسبت است موظف دولت :14 تبصره. 
 صورت در و بررسی را موضوع است موظف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت معترض وجود صورت در

.نماید اقدام آنها یارانه برقراري به نسبت استحقاق،

٢٥



کل کشور 1397بودجه سال قانون            
)18تبصره ( 

آموختگان دانش جوانان، اشتغال بر تأکید با مولد و گسترده اشتغال برنامه اجراي هدف با - الف  
              ردیف اعتبار بر عالوه شود می داده اجازه دولت به حمایتی، اشتغال و زنان دانشگاهی،

  هاي دارایی تملک اعتبارات از )% 20( درصد بیست ،قانون این )9( شماره جدول 550000- 61
  سود یارانه اعتباري، و فنی هاي کمک قالب در 550000 ردیف طریق از قانون این اي سرمایه

  همچنین و )2( الحاق قانون )52( ماده موضوع منابع ترکیب با بالعوض هاي کمک و تسهیالت
 صنایع، نوسازي و بازسازي اولویت با زا اشتغال تولیدي هاي طرح از حمایت براي بانکی تسهیالت

  پیشرفت با خصوصی بخش تمام نیمه معدنی و صنعتی کشاورزي، هاي طرح اندازي راه و تکمیل
           و فرسوده هاي بافت کوچک، صنایع هاي طرح اجراي ،)% 60( درصد شصت باالي فیزیکی

.نمایند هزینه فرهنگی میراث و دستی صنایع گردشگري، ریلی، و عمومی ونقل حمل هاي طرح
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کل کشور 1397بودجه سال قانون            
)19تبصره ( 

و خصوصی بخش بیشتر چه هر مشارکت جلب منظور به شود می داده اجازه دولت به 
 هاي طرح اولویت با( تمام نیمه و جدید منتخب هاي پروژه و ها طرح اجراي در تعاونی

 در برداري، بهره حال در یا شده تکمیل هاي پروژه و ها طرح برداري بهره و )تمام نیمه
 جمله از( قرارداد انواع انعقاد به نسبت ،خصوصی –عمومی مشارکت سازوکار قالب

 تعاونی و خصوصی بخش با )سپاري برون یا برداري بهره و ساخت مشارکت، واگذاري،
     در خدمات و کاالها تأمین در خود هاي مسئولیت و وظایف از بخشی یا تمام و اقدام
 و تعمیر و برداري بهره نوسازي، تجهیز، ساخت، طراحی، آوري، پدید قبیل از هایی حوزه

.نماید واگذار تعاونی و خصوصی بخش به شده تعیین قوانین چهارچوب در  را نگهداري

٢٧
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کل کشور 1397بودجه سال قانون             
)20تبصره ( 

     مدیریت قانون )5( ماده موضوع اجرائی دستگاههاي تمامی عملکرد، بر مبتنی بودجه ریزي اجراي در -الف 
 )سیستم( سامانه تکمیل یا استقرار  به نسبت 1397 سال در مکلفند دولتی، شرکتهاي و بانکها جمله از کشوري خدمات

.نمایند اقدام  تمام شده قیمت حسابداري

     اعتبار تخصیص که دهد انجام اي گونه به را )1( شماره پیوست اعتبار تخصیص است موظف تخصیص کمیته -ه 
.نباشد کمتر سال طول در ها طرح تخصیص میانگین )%10( درصد ده از طرح هر

    مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون )5( ماده در مندرج اجرایی هاي دستگاه کلیه افطاري هزینه تامین -و 
 منابع و شمول از خارج اعتبارات داخلی، منابع اختصاصی، و عمومی اعتبارات کشور، کل بودجه جمله از محل هر از

.است ممنوع مطلقاً نحو هر به و میزان هر به جویی صرفه در حاصل

    پرهیز همایش ها برگزاري و نشریات چاپ قبیل از غیرضرور امور در اعتبارات هزینه کرد از است مکلف دولت -ح 
  .نماید

٣٠



مرور برخی نکات ضوابط اجرایی و الزامات 
1397بودجه سال 

٣١



  1397نکات ضوابط اجرایی بودجه سال برخی        
)1(

 دینی، هاي فعالیت و بسیج مقاومت هاي پایگاه قرآنی، امور به مربوط هاي هزینه - 4 ماده 
  از نماز فرهنگ توسعه و ترویج و کارکنان سالمت و دانش ارتقاي و بهبود و ورزشی و فرهنگی

 )1( فصول استثناي به( اجرایی دستگاه به خزانه شده پرداخت مصوب اي هزینه اعتبارات محل
 اعتبارات سقف تا نشود، وارد اي خدشه دستگاه اصلی هاي فعالیت انجام به که نحوي به ))6( و

.است پرداخت قابل 1396 سال

تکالیف انجام به نسبت یافته تخصیص اعتبارات سقف در موظفند اجرایی هاي دستگاه - 7 ماده 
 مازاد تعهد گونه هر ایجاد از و اقدام خود ناپذیر اجتناب هاي هزینه اولویت با قانونی

))توسعه ششم برنامه قانون )7( ماده )ت( بند موضوع(( .کنند خودداري

٣٢



  1397نکات ضوابط اجرایی بودجه سال برخی         
)2(

و حقوق ماه یک معادل حداکثر توانند می اجرایی هاي دستگاه 1397 سال در -11 ماده  
.نمایند پرداخت پاداش عنوان به  قانونی ضوابط رعایت با را کارکنان مزایاي

ریال، )61,000( هزار یک و شصت حداکثر روزانه غذاي هزینه کمک - 2 تبصره -12 ماده 
 پانصد داراي شهرهاي در کنند نمی استفاده سازمانی سرویس از که کارمندانی ذهاب و ایاب
 ریال، )840,000( هزار چهل و هشتصد حداکثر ماهانه )تهران جز به( باالتر و جمعیت نفر هزار

 زیر فرزند هر ازاي به دولتی مهدکودك فاقد اجرایی دستگاه کارمند زنان براي مهدکودك
   .است پرداخت قابل ریال )1,000,000( میلیون یک حداکثر ماهانه سال شش

٣٣



  1397نکات ضوابط اجرایی بودجه سال برخی         
)3(

ذهاب و ایاب هزینه مجازند کالنشهرها در مستقر اجرایی هاي دستگاه -3 تبصره -12 ماده 
 نسبت کارکنان سرویس از برداري بهره براي یا و نموده پرداخت نقدي شکل به را خود کارکنان

 مربوط قرارداد سقف .کنند اقدام دولتی غیر شهري نقل و حمل هاي شرکت با قرارداد عقد به
.باشد 1396 سال در کارکنان به پرداختی ذهاب و ایاب هزینه معادل حداکثر تواند می

و مدیران به ماه در ریال )300,000( هزار سیصد تا همراه تلفن هزینه کمک پرداخت - 14 ماده 
 رئیس تشخیص به باشند، دسترس در مستمر طور به باید خاص شرایط به بنا که کارمندانی

.است مجاز وي طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاه

٣٤



  1397نکات ضوابط اجرایی بودجه سال برخی          
)4(

به مزایا و حقوق براي اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبارات محل از پرداخت هرگونه -20 ماده  
.است ممنوع مربوط، قوانین در مقرر موارد استثناي به اجرایی دستگاه کارکنان

داخلی سواري خودروي خرید .است ممنوع خارجی سواري خودروي هرگونه خرید -23 ماده  
  سقف در و مقررات رعایت با سواري خودروهاي خروج تعداد به حداکثر اجرایی هاي دستگاه توسط
.بود خواهد مجاز اعتبار

درصد سه تا مجازند اجرایی هاي دستگاه وري، بهره ارتقاي به دستیابی راستاي در - 25 ماده  
  هاي پژوهش به پژوهشی قراردادهاي قالب در را خود اي هزینه پژوهشی اعتبارات از )3%(

.دهند اختصاص وري بهره ارتقاي زمینه در کاربردي

٣٥



  1397برخی نکات ضوابط اجرایی بودجه سال          
)5(

کشور، کل 1397 سال بودجه قانون )12( تبصره )ج( بند قسمت اجراي در - 27 ماده  
 است موظف خود استانی و ستادي واحدهاي طریق از دارایی و اقتصادي امور وزارت
 واگذاري مشمول اموال استثناي به( را دولت مازاد غیرمنقول و منقول هاي دارایی و اموال

 سال ماه تیر پایان تا )اساسی قانون )44( اصل کلی هاي سیاست اجراي قانون موضوع
 مطابق حاصل منابع .برساند فروش به ریال میلیارد هزار یک سقف تا و شناسایی جاري

 بازنشستگان حقوق سازي همسان صرف کشور، بودجه و برنامه سازمان ابالغی هاي تخصیص
.گردد می کشوري و لشکري

٣٦



  1397نکات ضوابط اجرایی بودجه سال برخی        
)6(

جمله از اجرایی هاي دستگاه توسط اداري جدید هاي ساختمان خرید و احداث - 28 ماده 
 )خاص موارد استثناي به( دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و ها بانک دولتی، هاي شرکت
.است ممنوع

موافقت و اجرایی دستگاه پیشنهاد با ماده این مفاد از مستثنی موارد سایر - 1 تبصره 
 وزیران هیئت تصویب به سازمان تأیید و اداري هاي ساختمان و فضاها ساماندهی کارگروه

.رسید خواهد

٣٧



1397الزامات قانونی بودجه سال برخی      
)1(

 - رشد نرخ براساس استانی درآمدهاي ارتقاء 530000 –2ردیف موضوع اعتبارات توزیع  
 ارتقاء مجموع از استان سهم و قبل سال به نسبت استانی درآمدهاي عملکرد )مثبت(

.شود می انجام استانی درآمدهاي

 - مربوط مقررات و قوانین رعایت با بالعوض هاي کمک پرداخت براي اعتبار اختصاص 
.است مجاز استان هر اي هزینه اعتبارات )% 1( درصد یک تا حداکثر

 - کنند، می دریافت الزحمه حق اي هزینه اعتبارات محل از که روحانی مبلغین تعداد 
.است مجاز 1396 سال تعداد به حداکثر

٣٨



1397الزامات قانونی بودجه سال برخی       
)2(

 - در صرفاً 1397 سال در روستایی فاضالب و آب شرکت زیان کمک به اعتبار اختصاص 
 استان به ابالغی هاي ردیف سایر محل از اعتبار اختصاص و شود می تأمین متفرقه ردیف

.است ممنوع

 - به خارجی گذاري سرمایه خدمات وظایف براي استان اي هزینه اعتبارات  هزار در یک  
.یابد می اختصاص استان دارایی و اقتصادي امور کل اداره

 - به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه و زندانیان پوشاك و غذا تأمین هاي هزینه اعتبار 
.شود می تأمین ملی صورت به زندانیان

٣٩



1397الزامات قانونی بودجه سال برخی       
)3(

 - و المللی بین و ملی هاي فعالیت اجراي براي استانی اعتبارات محل از اعتبار اختصاص 
 است ملی مؤسسات و ها سازمان و ها وزارتخانه وظایف جزء که هایی همایش و ها جشنواره

.باشد نمی مجاز

- است ممنوع استانی اعتبارات محل از قهرمانی و اي حرفه ورزش براي اعتبار تأمین.

 - حجمی، مشخص، معین، کار قرارداد قبیل از جدید انسانی نیروي هرگونه بکارگیري 
 ممنوع شرکتی و مزد روز موقت، کارگري خدمتی، خرید حفاظت، یگان قراردادها، سایر
.است

٤٠



1397الزامات قانونی بودجه سال برخی       
)4(

 - هاي پست در صرفاً جاري سال در معین کار قرارداد صورت به جدید نیروي بکارگیري 
 شماره داشتن به مشروط فرماندار شهرستان، اداره رییس کل، مدیر معاون کل، مدیر

 تأمین صورت در و کشوري خدمات مدیریت قانون )32( ماده ذیل تبصره رعایت و شناسه
.است مجاز اعتبار

 - استان سازمان به اداري عدالت دیوان سوي از صادره قطعی آراي اجراي مسئولیت  
.شود می واگذار

 - با اجرایی هاي دستگاه به یافته تخصیص اي هزینه اعتبارات از )% 1( درصد یک حداقل 
.یابد می اختصاص پژوهش امور به مربوط قوانین رعایت

٤١



1397برخی الزامات قانونی بودجه سال       
)5(

 - 0/05 به خانواده کلی هاي سیاست منظور به استان اي هزینه اعتبارات از درصد 
.یابد می اختصاص استانداري

 - تأیید و دستگاه درخواست  با ایثارگران کار به اعاده با موافقت خصوص در گیري تصمیم 
.شود می واگذار استان سازمان به کشور، استخدامی اداري سازمان تأیید و ملی دستگاه

 - برنامه 95 و فصل 38 و امور 10 در استان عمرانی هاي پروژه انتخاب مجاز عملیات 
.است شده تکلیف استان به عملیات این فهرست .است شده تنظیم

 - و صکوك اسالمی، خزانه اوراق انواع صورت به نقد صورت از غالباً اعتبارات تخصیص... 
.شد خواهد تبدیل
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1397برخی الزامات قانونی بودجه سال          
)6(

 - هاي پروژه بین از صرفاً و شهرستان ریزي برنامه کمیته توسط جدید هاي پروژه تعریف 
.باشد می )2( الحاق قانون )23( ماده کارگروه مجوز داراي

 - بکارگیري و است مجاز قبل سال نیروهاي تعداد به حداکثر طرح نیروهاي تعداد 
.است ممنوع محل این از اداري امور نیروهاي

- گردد رعایت باید 1397 سال در 1396 سال بودجه توزیع الزامات سهم.

 - سیاست شوراي علمیه، هاي حوزه خدمات مراکز علمیه، هاي حوزه از یک هر سهم 
 .گردد می تعیین استان توسعه و ریزي برنامه شوراي توسط خواهران علمیه حوزه گذاري

.باشد می شهرستان ریزي برنامه کمیته عهده بر مربوطه هاي پروژه تعیین

٤٣
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 - الزامی ذیربط مراجع از قانونی مجوز اخذ هستند، آب تخصیص نیازمند که هایی پروژه 
.است

 - سایر از استفاده استانی، اي سرمایه هاي دارائی تملک اعتبارات محدودیت به توجه با 
  و )روستایی فاضالب و آب شرکت استثناي به( دولتی هاي شرکت هاي طرح مورد در منابع

.گردد می تأکید دولتی غیر عمومی نهادهاي

 - ارتقاء اعتبارات درصد 50 سقف در حداکثر ،اعتباري و فنی هاي کمک اعتبار تأمین 
 مجاز کشور امکانات از متوازن استفاده قانون اعتبارات درصد 10 و اقتصادي هاي شاخص

.است ممنوع بعد هاي سال براي محل این از تعهد ایجاد و است
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