




هفت ميليون و دويست و هفتاد هفت ميليون و دويست و هفتاد : : بودجه كل كشور بودجه كل كشور         ��

و هفت هزار ميليارد ريال و هفت هزار ميليارد ريال 

دو ميليون و سيصد هزار دو ميليون و سيصد هزار : : بودجه عمومي كشور بودجه عمومي كشور ��

ميليارد ريالميليارد ريال



: : : : ��ارد ���ن ��د� ��ارد ���ن ��د� ��ارد ���ن ��د� ��ارد ���ن ��د� 
    

27-5بند 

وجوه واريزي حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول %) 100(صددر صد 

مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه  

اين قانون پيش بيني شده  ) 9(جدول شماره  530000مربوطه كه ذيل رديف  اين قانون پيش بيني شده  ) 9(جدول شماره  530000مربوطه كه ذيل رديف 

است ، با تصويب هيات وزيران حسب مورد در اختيار دستگاه اجرايي ملي يا  

استاني ذيربط قرار مي گيرد تا صرف اجراء وايفاي تعهدات طرحهاي تملك  

.دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب گردد



27-6بند 

جدول  210300منابع موضوع رديف % ) 100(معادل صددرصد 

 530000-104اين قانون ازمحل اعتبارات رديف ) 5(شماره 

در  اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار مي  ) 9(جدول شماره  در  اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار مي  ) 9(جدول شماره 

گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي  

.موضوع اين قانون هزينه گردد



 49بند 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) 52(سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 

، مبلغ يكصد ميليون  1392براي سال ) 55(جمهوري اسالمي ايران 

نرخ ماليات بر درآمد حقوق  . ريال در سال تعيين مي شود )  100/000/000(

كاركنان وزارتخانه ها ، موسسات شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي  

قانون محاسبات ) 5(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 5(موضوع ماده  قانون محاسبات ) 5(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 5(موضوع ماده 

خواهد بود%) 10(به ميزان ده درصد  1391و  1390عمومي كشور در سالهاي 

50بند 

تمديد   1392مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات برارزش افزوده تا پايان سال 

.مي گردد



116بند 

قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد ) 5(كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 

از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري %) 3(تا سه درصد %) 1(

اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي . هزينه نمايند 

كشور مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و نظارت شوراي عالي علوم ، تحقيقات و 

فناوري و الويت هاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور فناوري و الويت هاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور 

قانون برنامه پنجساله پنجم ) 224(ماده ) م(بند ) 1(مي رسد و همچنين با رعايت جزء 

توسعه جمهوري اسالمي ايران و قوانين و مقررات  هزينه مي گردد ، مصرف اعتبارات 

آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان . موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است 

توسط شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري تهيه مي شود و به تصويب  1392تيرماه 

.هيأت وزيران مي رسد 



120بند 

قانون مديريت خدمات كشوري  منحصر به امور خدمات اداري  ) 17(ماده 

دستگاههاي اجرايي است و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي  

سرمايه اي نمي شود همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين 

نصاب معامالت موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به  نصاب معامالت موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به  

.صورت مزايده انجام مي شود نيز تسري مي يابد



  121بند 

بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از 

موعد كاركنان دولت و قانون تمديد آن با موافقت باالترين مقام 

قانون )  53(و ) 52(اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 

محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز 

اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال . است 

دولتي قابل پرداخت است



124بند 

قانون ) 51(استخدام نيروي انساني صرفاً براساس ماده  1392از ابتداي سال 

برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  و مواد ذيربط قانون 

مديريت خدمات كشوري مجاز است و هرگونه استخدام مازاد برآن تخلف و 

پرداخت هرگونه وجهي توسط هر دستگاه اجرائي براي جبران استخدام هاي  

غير قانوني تصرف در اموال عمومي و موجب تعقيب قضائي مسؤول دستگاه 

.اجرائي است 



125بند 

افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي معادل  

ازمحل صرفه جويي در ساير اعتبارات هزينه اي هر %) 10(ده درصد 

اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و . دستگاه مجاز است  اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و . دستگاه مجاز است 

دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و تأييد معاونت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در سقف كل اعتبارات  

طرح است



131بند 

قانون برنامه و بودجه ، كليه دستگاههاي اجرايي ملي و  ) 35(دراجراي ماده 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  ) 222(استاني موضوع ماده 

جمهوري اسالمي ايران مكلفند تمامي اطالعات  در خصوص عملكرد  

از جمله عملكرد احكام مندرج در   1392و   1391قانون بودجه سالهاي  از جمله عملكرد احكام مندرج در   1392و   1391قانون بودجه سالهاي 

ماده واحده  ، عملكرد منابع و مصارف را به ترتيبي كه معاونت برنامه  

ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مقرر مي نمايد ، به اين معاونت  

.ارائه نمايند 



137بند 

دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي  

)  5(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 5(اجرائي موضوع ماده 

قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور بوده  قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور بوده  

و هرگونه دريافت و پرداخت غير ، در حكم تصرف غير قانوني در اموال  

عمومي محسوب مي شود و كليه مسؤوالن و مقامات ذيربط ، معاونين ،  

.ذيحسابان  و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم هستند



: : : : ��ارد ��ا�� ا��ا���ارد ��ا�� ا��ا���ارد ��ا�� ا��ا���ارد ��ا�� ا��ا�

 5بند 

دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملك دارايي  

هاي سرمايه اي و مالي اعتبارات مصوب خود را ظرف يكماه پس از  

ابالغ اعتبار مربوط براساس دستورالعمل هاي ابالغي معاونت تنظيم  ابالغ اعتبار مربوط براساس دستورالعمل هاي ابالغي معاونت تنظيم  

معاونت موظف است ظرف پانزده روز از  . و به معاونت ارسال نمايند 

.وصول نسبت به مبادله ويا عودت با ذكر دليل اقدام نمايد 



6بند 

دستگاههاي  –1351مصوب – قانون برنامه و بودجه ) 35(در اجراي ماده 

قانون برنامه موظفند تمامي ) 222(اجرايي ملي و استاني موضوع ماده 

اطالعات ناظر بر عملكرد مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف  

را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه معاونت ابالغ مي نمايد ، به 

.معاونت ارائه نمايند 



 7بند 

قانون ، دستگاههاي اجرايي براي مصرف اعتبارات )  129(در اجراي بند 

خود اعم از هزينه اي ، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از محل  

درآمدهاي عمومي و اختصاصي نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام  

.نمايند 

8بند 8بند 

موافقتنامه ) 6(شماره ) فرم (دستگاههاي اجرايي موظفند قبل از تكميل برگه 

هزينه اي ، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي ، پيماني ، قراردادي  

و كارگري را به تائيد معاونت توسعه مديريت و  ) كارمشخص ومعين(

.سرمايه انساني رييس جمهور برسانند



9بند 

هزينه هاي مربوط به امور قرآني ، پايگاههاي مقاومت بسيج ، ورزش و ساير  

فعاليتهاي ديني و فرهنگي ، آموزش ، بهبود و ارتقاي دانش و سالمت كاركنان از  

.محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت مي باشد 

11بند  

صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله  صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله  

مندي ، اوالد ، عيدي  و حق بيمه درمان سهم دستگاه اجرايي براي بازنشستگان  

ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه  . اقدام نمايد 

ازدواج ، كمك هزينه فوت ، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاههاي اجرايي  

.ذيربط پرداخت مي گردد



12بند 

دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني  وقانون ، در سقف اعتبارات  

تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از  

.ايجاد هر گونه تعهد مازاد خودداري نمايند 

  13بند

هر گونه بكارگيري نيروي انساني به هر شكل و عنوان در كليه مشاغل و  

فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي صرفاً با مجوز معاونت توسعه مديريت و  

.سرمايه انساني رييس جمهور و تأييد معاونت امكان پذير است 



14بند 

معاونت مجاز است ساير اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبيل هزينه ازدواج و  

فوت در دستگاههاي اجرايي را از ساير برنامه هاي آن دستگاه كسر و به برنامه 

دستگاه اجرايي ” با عنوان  هزينه هاي مربوط به بازنشستگان دولت  ”،  30479

.ذيربط اختصاص دهد

 18بند   18بند  

قانون و  در راستاي اجراي بودجه ريزي عملياتي ، مبادله موافقتنامه ) 132( در اجراي بند 

هاي هزينه اي با تمامي دستگاههاي اجرايي مستلزم درج فعاليت هاي مربوط به  

قانون به همراه اهداف  )  4( هريك از برنامه هاي اجرايي مندرج در پيوست شماره 

كمي ذيربط در موافقتنامه هاي مبادله و در صورت عدم رعايت موارد ياد شده مبادله 

موافقتنامه انجام نمي شود 



 19بند 

، حداكثر يك ماه   1392قانون برنامه براي سال ) 50(پاداش موضوع ماده  

حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در سقف اعتبارات مصوب مربوط  

پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي  . دستگاه اجرايي تعيين مي گردد 

هئيت عامل و كاركنان شركتهاي دولتي ، بانكها و بيمه هاي  / هيات مديره  هئيت عامل و كاركنان شركتهاي دولتي ، بانكها و بيمه هاي  / هيات مديره 

.دولتي پس از تصويب مجامع يا شورا هاي عالي آنها مجاز است 



20بند 

پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج  

.در موافقتنامه دستگاههاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي باشد 

هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان دستگاههاي اجرايي اعم از   -1تبصره 

رسمي و پيماني و قراردادي با تاييد باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف  

وي به عنوان هزينه هاي اداري ، قابل پرداخت است

ريال ، اياب و ذهاب ) 38000(كمك هزينه غذاي روزانه سي و هشت هزار  -2تبصره  ريال ، اياب و ذهاب ) 38000(كمك هزينه غذاي روزانه سي و هشت هزار  -2تبصره 

كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر هشتصد 

ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و باالتر ماهانه ) 800000(هزار 

ريال ، مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر ) 530000(حداكثر پانصد و سي هزار 

ريال قابل پرداخت است ) 630000(فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر ششصدسي هزار 

 .



21بند 

فوق العاده ماموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول  

اين تصويب نامه كه به عنوان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه  

شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا  

ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب نامه  

به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب 

مربوط دستگاه قابل پرداخت مي باشد ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده  

قانون استخدام كشوري و اصالحات بعدي  ) 39(ماده ”  ث ”روزانه موضوع بند  

آن خواهد بود

در صورت عدم توقف شبانه ، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج دراين بند قابل –تبصره 

.پرداخت مي باشد 



22بند 

(  پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم به كاركنان قرارداد كار معين 

–قانون مديريت خدمات كشوري )124(و ساعتي و موارد موضوع ماده ) مشخص

.ازمحل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه ، مجاز مي باشد–1386مصوب 

23بند   23بند  

ريال در ماه به مديران  ) 300000(پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار 

وكارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند ، به  

تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز ازطرف ايشان ، مجاز است 



24بند 

دستگاههاي اجرايي اعم از دستگاههاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت 

خدمات كشوري موظفند اطالعات كاركنان رسمي ، پيماني ، قراردادكارمعين و  

مشخص و قرارداد كارگري را در پايگاه اطالعاتي نظام اداري به ثبت رسانيده و  

شماره مستخدم يا شماره شناسه دريافت و احكام كارگزيني خود را از طريق  شماره مستخدم يا شماره شناسه دريافت و احكام كارگزيني خود را از طريق  

سامانه كاركنان نظام اداري صادر نمايند و امور مختلف اداري و مكاتبات خود را  

.از طريق اين سامانه انجام دهند



25بند 

پرداخت وجه ازهر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي ، هزينه كارشناسي و  

مشابه آن ، براي طرح اختالفات بين وزارتخانه ها و موسسات دولتي درمراجع  

قضايي ممنوع است و اختالفات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه ها يا  

موسسات مستقل دولتي ، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيباز موسسات مستقل دولتي ، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيباز 

طريق وزارتخانه با موسسه مستقل دولتي ذيربط ، استاندار مربوط و معاونت 

حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختالف بين 

دستگاههاي اجرايي ازطريق ساز وكارهاي داخلي قوه مجريه ، موضوع تصويب  

.حل وفصل مي شود1386/12/27هـ مورخ 37550ت/2122767نامه شماره 



28بند 

حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي ها ي سرمايه اي استان ها براي شروع  

.پروژه هاي جديد اختصاص مي يابد

طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر ، تعميرات  –تبصره 

.وتجهيزات از شمول اين بند مستثني هستند

29بند 29بند 

هرگونه پرداخت ازمحل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق ومزايا  

)  224(ماده ) ر(به كاركنان دستگاههاي اجرايي به استثناي موارد موضوع بند 

.قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور ، ممنوع مي باشد





در دهمين سال از دوره اجراي سند  1393اولين تجربه دولت جديد در تدوين بودجه سال 

چشم انداز وچهارمين سال قانون برنامه پنجم توسعه در شرايطي صورت مي پذيرد كه از 

يك طرف شرايط خاصي پيش روي اقتصاد كشور از بعد داخلي وخارجي وجود دارد 

وازطرف ديگر به سبب استقرار دولت جديد وطرح شعارهاي جديد ، اميد ونشاط خاصي در 

فضاي داخلي كشور ونگاه كشورهاي ديگر بوجود آمده ولزوم بهره گيري از فرصتها ونقاط 

قوت را براي فعال سازي ظرفيت هاي بالقوه كشور و خلق فرصت هاي جديد گوشزد مي 

هدف برنامه پنجم توسعه دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساالنه هشت درصد در . ( كند هدف برنامه پنجم توسعه دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساالنه هشت درصد در . ( كند

درصد در انتهاي برنامه و نيز % 35طول برنامه ، نرخ بيكاري هفت درصد و ضريب جيني 

، تحقق رشد اقتصادي باالتر با اتكاء 1393هدف كلي بودجه سال ) كاهش تورم مي باشد 

به فرصتها ونقاط قوت كليدي پيش رو از جمله حضور فعالتر بخش غير دولتي در سايه 

ايجاد ثبات كالن اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شاخصهاي اجتماعي وعلمي 

. تعيين گرديده است



از اينرو الزم است تمام دستگاههاي اجرايي ، با حسن تدبير و با درك مناسب   

از فرصت هاي پيش رو با محوريت كمك به حضور فعالتر بخش غير دولتي  

در اقتصاد و استفاده كارا از منابع محدود وتقويت انضباط مالي ، مناسبترين  

عالوه بر اين ، بودجه . برنامه عمل و بودجه دستگاه مربوطه را پيشنهاد نمايند 

زماني مي تواند موثر و اثر بخش باشد كه اوالً در جهت تحقق اهداف پيش زماني مي تواند موثر و اثر بخش باشد كه اوالً در جهت تحقق اهداف پيش 

بيني شده طراحي گردد وثانياً براساس يك سازو كار نظارتي دقيق به اجرا در  

لذا اجراي بودجه ريزي عملياتي مبتني بر عملكرد توسط دستگاههاي  . آيد 

.اجرايي ضروري مي باشد 
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اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه اي دولت   -1

:  به منظور قطع وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به عوايد حاصل از نفت و گاز ازطريق 

ارتقاء كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي ، استفاده حداكثري  

دستگاههاي اجرايي ازظرفيتهاي قانوني وفرصتهاي بالقوه مغفول براي افزايش منابع دستگاههاي اجرايي ازظرفيتهاي قانوني وفرصتهاي بالقوه مغفول براي افزايش منابع 

درآمدي خود ، شناسايي اموال منقول و غير منقول مازاد دستگاههاي اجرايي و تدوين 

برنامه فروش آنها رعايت كامل ضوابط صرفه جويي در هزينه ها واصالح الگوي مصرف 

واستقرار مديريت هزينه با رويكرد حذف هزينه هاي غير ضرور، جايگزين سياست اعتبار  

مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي مالياتي قانوني و ثبت معافيت هاي مذكور به 

خرجي–صورت جمعي 



  گذاريهاي سرمايه بازدهي افزايش هدف با مالكيتي و مديريتي نظام اصالح - 2

  باشد اشتغال و اقتصاد رشد تحقق در بيشتر بخشي واثر دولت

فعاليتها  پذيري رقابت وارتقاء توسعه - 3

  الخصوص علي اقتصاد در تعاوني و خصوصي بخش فعال حضور از حمايت - 4  الخصوص علي اقتصاد در تعاوني و خصوصي بخش فعال حضور از حمايت - 4

  بخش به واگذاري قابل اي سرمايه هاي دارايي تملك طرحهاي واگذاري با

  آنان به الزم كمكهاي ارائه و دولتي غير



  ، دولت سازي كوچك ، كارايي افزايش جهت در اداري نظام اصالح - 5

  و هدايت و گذاري به سياست توجه و گري تصدي كاهش ، زدايي تمركز

  ، واطالعات فناوري هاي نظام بكارگيري ، اجرايي دستگاهاي نظارت

  موجود سازماني ساختار واصالح جديد سازماني واحدهاي ايجاد ممنوعيت

... و كاركنان وتوانمندسازي ... و كاركنان وتوانمندسازي

ديني وباورهاي اسالمي ارزشهاي تعميق - 6

مالي بازارهاي وكيفي كمي ارتقاء - 7



توسعه صادرات غير نفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و   - 8

سرمايه گذاري و تعادل بازار ارز 

حمايت از ايجاد ، حفظ وارتقاء سرمايه انساني كارآمد  - 9

تمركز زدايي و تقويت تعادل هاي منطقه اي ازطريق ايجاد تناسب بين  - 10

اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني وشفاف سازي اعتبارات  

تملك دارائي هاي سرمايه اي 



كاهش فاصله طبق تاسيس دهك هاي درآمدي و استمرار اجراي قانون   - 11

هدفمند سازي يارانه ها براساس آسيب شناسي وضع موجود و تاكيد بر  

روشهاي جديد در حمايت از گروههاي هدف 

تحقق رشد و شغل آفريني پايدار وكاهش بيكاري - 12



:بودجه ريزي عملياتي) ب 

در وزارت آموزش وپرورش در سطح مناطق آموزشي وپرورش ،  وزارت   

بهداشت و درمان ، و آموزش پزشكي درسطح مراكز آموزشي ، سازمان ثبت 

احوال كشور در سطح ادارات شهرستاني وسازمان بهزيستي در سطح مراكز  

توانبخشي كه بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي اين بند تمام دستگاههاي  توانبخشي كه بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي اين بند تمام دستگاههاي  

اجرايي موظفند نماينده يا نمايندگان تام االختيار خود را به معاونت برنامه  

.ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور معرفي نمايند 



: احكام بودجه ) ج

: احكام پيشنهادي توسط دستگاههاي اجرايي مي بايست داراي شرايط ذيل باشند 

درراستاي تكاليف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوين شده باشد - 

راهبردهاي كالن وسياستهاي اجرايي اين بخشنامه را در بر داشته باشد - راهبردهاي كالن وسياستهاي اجرايي اين بخشنامه را در بر داشته باشد - 

داراي ماهيت بودجه اي باشد - 

حكم هاي موجود در قوانين مادرپاسخگوي اجراي حكم پيشنهادي نباشد - 



شامل موضوعات مربوط به اصالح قوانين ، اساسنامه ها ، آئين نامه ها و  - 

مقررات موجود نباشند

ايجاد كننده تعهد وبارمالي براي دولت نباشند و آثارمالي ناشي از احكام ،  - 

.تعيين و در بودجه پيشنهادي دستگاه منعكس گردد

داليل توجيهي دستگاه اجرايي مبني بر ضرورت درج حكم در اليحه بودجه به  - 

همراه حكم پيشنهادي ارائه گردد

درصورتي كه موضوع حكم به ساير دستگاههاي اجرايي نيز مربوط شود الزم   - 

است تفاهم الزم در مورد مفاد حكم ميان دستگاه هاي ذيربط برقرار شود





در بودجه ريزي مبتني بر عملكرد طبقه بندي عمليات به نحوي است كه هدف ها 

شفاف تر ، ارزيابي بودجه آسان تر بوده ودر روش هزينه يابي آن ارتباط بين داده 

اصالح نظام ” و ستانده مــورد توجه قرار مي گيرد بطور كلي مهم ترين هدف 

. مي باشد ” مديريت بخش عمومي و افــزايش اثر بخشي مخارج اين بخش 

براساس تعريف ، بودجه ريزي مبتني بر عملكرد عبارت است از روشها 

وسازكارهايي كه ارتباط بين اعتبارات تخصيص يافته به دستگاههاي اجرايي را وسازكارهايي كه ارتباط بين اعتبارات تخصيص يافته به دستگاههاي اجرايي را 

بر خروجي ها وپيامدهاي آنها ازطريق بكارگيري اطالعات عملكردي در تخصيص 

سه موضوع اساسي در يك نظام بودجــه ريزي عملياتي . منابع تقويت مي سازد 

كارايي و اثر بخشي مي باشد كه  -بهاي تمام شده –عملـكرد سازماني : شامل 

مي بايست به اهميت نظام انگيــزشي  وانعطاف مديريتي ، نظام پاسخ گويي و 

مديريت تغيير هم اشاره نمود



استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در سه گام عمده كه در هرگام يك   

هدف اساسي دنبال مي شود صورت مي گيرد 

:بودجه ريزي مبتني بر عملكرد با هدف شفاف سازي : مرحله اول 

در اين مرحله با احصاء كليه محصوالت و فعاليتها وبرنامه هاي سازمان در  

قالب مطالعه شده ومحاسبه هزينه تمام شده  هر محصول و فعاليت  قالب مطالعه شده ومحاسبه هزينه تمام شده  هر محصول و فعاليت  

وبرنامه و نيز تهيه اطالعات عملكردي ، نسبت به شفاف سازي و چگونگي  

.هزينه كرد اعتبارات وكانال هاي گردش اعتبارات اقدام مي شود 
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در اين مرحله و پس از شفاف شدن فرآيند گردش هزينه ها وتعيين سهم انواع  

هزينه و فعاليت در قيمت تمام شده ، تالش خواهد شد با اعمال اصالحات الزم  

ازطريق آموزش ، تجديد ساختار ، ارتقاء و حذف و ادغام فعاليتهاي غير مولد و  

فاقد ارزش افزوده ، استفاده ازتكنولوژي هاي نوين ، تمركز زدايي و واگذاري 

اختيارات بيشتر به واحدها ، مكانيزم هاي انگيزشي وبرون سپاري هاي مبتني بر  اختيارات بيشتر به واحدها ، مكانيزم هاي انگيزشي وبرون سپاري هاي مبتني بر  

محاسبه قيمت تمام شده ، نسب به افزايش كارايي اقدام نمود در اين مرحله 

تالش خواهد شد با استفاده از منابع موجود و روش هاي ذكر شده ، خدمات 

بيشتري ارائه ويا با حفظ سطح فعلي ارائه خدمات از منابع كمتري استفاده و  

نسبت به ذخيره سازي وپس انداز اقدام نمود



::::�B ./012م �B ./012م �B ./012م �B ./012م      
:بودجه ريزي عملياتي با هدف افزايش اثر بخشي 

در اين مرحله  كه اثر اقدامات مربوطه در سطح برنامه ارزيابي مي گردد ،  

همبستگي و پيوستگي بين نتايج حاصل ازارائه خدمات و اهداف مورد انتظار از  

تدوين برنامه بررسي گرديده ودرصورت لزوم تغييراتي در تعداد ونوع خدمات 

متناسب با اهداف داده خواهد شد



قانون برنامه   219براساس تعاريف و مفاهيم مندرج در دستورالعمل ابالغي ماده  

پنجم توسعه ، شناسايي هزينه ها از اهميت بسزايي در تحقق بودجه ريزي  

مبتني بر عملكرد برخوردار مي باشد ازاينرو هزينه هاي اصلي به شرح ذيل  

:تقسيم بندي مي گردند :تقسيم بندي مي گردند 

1-  هزينه حقوق و دستمزد مستقيم :  آن بخش از هزينه هاي حقوق و دستمزد و  

ساير هزينه هاي مرتبط با آن است كه جبران خدمات كاركنان مربوط مي شود  

.و قابل رديابي مستقيم با يك فعاليت است 



2- هزينه مواد مستقيم : آن بخش از هزينه مواد ، ملزومات و لوازم اداري است كه  

براي انجام فعاليت ها صرف مي شود و به طور مستقيم قابل رديابي با يك واحد  

.فعاليت است 

3-  ساير هزينه هاي مستقيم : هر نوع هزينه ديگري عالوه بر حقوق و دستمزد  3-  ساير هزينه هاي مستقيم : هر نوع هزينه ديگري عالوه بر حقوق و دستمزد  

مستقيم ومواد مستقيم كه قابل رديابي مستقيم با يك فعاليت مشخص است  

نظير خريد خدمات براي  . جزء ساير هزينه هاي مستقيم طبقه بندي مي شود 

)مثل اسكن آرشيو( انجام يك فعاليت مشخص 



4-  هزينه هاي سربار ( غير مستقيم) : كليه هزينه هاي واحد مجري كه قابل  

رديابي مستقيم با يك فعاليت معين نيست بلكه سود مندي آنها عايد چندين 

فعاليت مي شود ، هزينه سربار محسوب مي گردد هزينه هاي سربار شامل  

هزينه هاي آب ، برق ، تلفن ، استهالك ، سوخت ، اجاره ، تعمير ونگهداشت  هزينه هاي آب ، برق ، تلفن ، استهالك ، سوخت ، اجاره ، تعمير ونگهداشت  

.ساختمان ، تاسيسات ، تجهيزات و ماشين آالت سهم واحد مجري است 

كليه هزينه هاي دستگاه اجرايي كه در ارتباط با واحدهاي مجري انجام مي شود  

نيز جزء هزينه هاي سربار محسوب مي شود



از ديگر موارد مهم در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عمــلكرد شناسايي فعاليت  

ها و محصوالت بوده كه مي بايست خدمات تعريف شده كميت پذير و  

نمايانگر فعاليتهاي عمده واحد مجري باشد و از نوشتن فعاليتهاي جزيي نظير  

خودداري كرد و در نهايت  .... درج ماموريت و مرخصي ، حكم كارگزيني و  خودداري كرد و در نهايت  .... درج ماموريت و مرخصي ، حكم كارگزيني و 

تاييد فعاليت ها و محصوالت شناسايي شده بعهده معاونت برنامه ريزي و  

نظارت راهبردي رئيس جمهور بوده و بر اساس آن تفاهم نامه مبادله مي گردد




