ضوابط مالی انظر رب تهیه و میظنت بودهج سال 4931

الف -بودجه هزینهای
 -1استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاههاي اجرايي صرفاً با رعايت قوانين و مقرررا مربوهره و پري بينري در
سقف اعتبارا اعالم شده پس از تأييد معاونت برنامهريزي و نظار راهبردي رييسجمهور مجاز است.
 -2دستگاههاي اجرايي موظفند:
الف -افزاي

حقوق ،مزايا و فوقالعادههاي كارمندان را در قالب سقفهراي اعتبرار اعرالم شرده ،پري بينري

نمايند.
ب -سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان را در بودجه سال  1931حداكثر معادل پري بينري عملكررد
اعتبار اضافه كار در سال ( 1939مندرج در موافقتنامه متبادله سال  )1939منظور نمايند.
ج -مبلغ پاداش پايان سال(عيدي) را در بودجه سال  1931معادل سال  1939منظور نمايند( .مبلغ قطعري
پاداش پايان سال به تصويب هيأ وزيران خواهد رسيد).
د -ميزان پرداختهاي مأموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پي بيني عملكررد اعتبرار سرال
 1939منظور نمايند.
ه -كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كارمنردان را ،حرداكثر معرادل پري بينري عملكررد سرال 1939
(مندرج در موافقتنامه متبادله سال  )1939پي بيني نمايند.
تبصره -درخصوص اجزاي (ب) و (ه) اين بند ،مالك سقف در خصوص دستگاههاي استاني ،سقف اعتبرار كر اسرتان
خواهد بود.
 -9دستگاههاي اجرايي به استثناي دانشگاههرا و مراكرز آموزشري و مؤسسرا پووهشري موظفنرد اعتبرار مزم برراي
فعاليت هاي تحقيقاتي و پووهشي خود را در قالب "برنامه پووه هاي كاربردي" لحاظ نموده و از درج اعتبار در ساير
برنامهها اجتناب نمايند.
 -1پي بيني اعتبار براي قرارداد با اشخاص حقيقي برراي انجرام كارمعين(مشرخ ) ،برا رعايرت قروانين و مقرررا ،
حداكثر در سقف تعداد سال (1939مندرج در موافقتنامه سال  )1939و در حدود اعتبارا اعالم شده مجاز ميباشد.
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 -5پي بيني اعتبار براي نيروهاي شركتي با رعايت قوانين و مقررا حداكثر در سرقف اعتبرار و تعرداد سرال 1931
مجاز ميباشد .دستگاههاي اجرايي كه هبق ابالغيه شماره  211/22232مورخ  1931/11/3معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انساني رييسجمهور ،بخشي از نيروهاي خود را تبدي وضعيت نمودهاند ،ميبايست اين تعداد را از سقف سال
 1931كسر و براي باقيمانده نيروهاي شركتي در سال  1931پي بيني اعتبار نماينرد .همننرين پري بينري اعتبرار
براي بكارگيري نيروهاي شركتي جديد در سال  1931نيز ممنوع ميباشد.
 -6پيشنهاد ايجاد مراكز آموزش عالي جديد(دانشگاه ،دانشكده ،مركرز ،مجتمر  ،پووهشركده ،مؤسسرا تحقيقراتي و
ساير عناوين) يا ارتقاء سطح مراكز موجود براي درج در ميحه بودجه سال  1931ممنوع است.
 -7دستگاههاي اجرايي موظفند از پي بيني اعتبار براي انجام فعاليتهرايي كره در حيطره وظرايف و مأموريرتهراي
قانوني و مصوب آنها نيست ،خودداري نمايند.
 -2با توجه به ماده( )23قانون برنامه پنجم توسعه ،پي بيني اعتبار اجراي تمام مصوبا

هيأ هاي امناء ،مجام ،

شوراها ،مقاما اجرايي ،مراج قوه مجريه و  ...صرفاً در سقف اعتبارا اعالم شده مجاز ميباشد.
ب -بودجه سرمایهای
 -3عالوه بر ممنوعيت موضوع ماده( )29قانون مديريت خدما كشوري ،احداث و خريد ساختمانهراي جديرد اداري
توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده( )5قانون مذكور و دارندگان رديف ممنوع ميباشد .در موارد اسرتثناء( شرام
موارد ذي ) ،رعايت مفاد ماده( )215قانون برنامه پنجم توسعه الزاميست.
 موارد مربوط به تغييرا سطح تقسيما كشوري تجمي ساختمانهاي اداري موجود ،بدون بار مالي جديد تمركززدايي و خروج از كالنشهرها ،بدون بار مالي جديد تبدي به احسن نمودن ،بدون بار مالي جديد -11با توجه به اهميت تحقق اهداف هرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ،دستگاههاي اجرايري موظفنرد در توزير
اعتبارا تملك داراييهاي سرمايهاي خود ،اعتبار مورد نياز هرحهاي نيمره تمرامي كره سرال خاتمره آنهرا بره لحراظ
پيشرفت فيزيكي ،سال  1931ميباشد را در اولويت قرار داده و بطور كام پي بيني نمايند.
 -11دستگاه هاي اجرايي موظفند با در نظر گرفتن تعهدا خود در رابطه با هرحهاي سفرهاي مقرام معظرم رهبرري
اعتبار مزم جهت اجراي هرحهاي مذكور را با رعايت ماده( )215قانون برنامه پنجم توسعه ،پي بيني نمايند.
 -12دستگاه هاي اجرايي مكلفند سهم ملي هرحهاي وامي(از مح تسهيال بانك جهاني يا بانرك توسرعه اسرالمي)
خود را پي بيني و اعالم نمايند.
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 -19نظر به اهميت حفظ و نگهداري داراييهاي سرمايهاي دولت ،دستگاههاي اجرايري موظفنرد در توزير اعتبرارا
تملك داراييهاي سرمايهاي خود ،اعتبار مزم براي تعمير و بازسازي ساختمانها و تأسيسرا دولتري را در هررحهراي
مربوهه پي بيني و منظور نمايند.
 -11پي بيني اعتبار براي هرحهاي با پيشرفت فيزيكي پايين ممنوع و صرفاً از هريق سازوكار بند( )15امكرانپرذير
است.
 -15دستگاههاي اجرايي مكلفند در اجراي ماده( )211قانون برنامه پنجم توسعه ،مبني بر اسرتفاده از مشراركتهراي
عمومي -خصوصي و ساير سازوكارهاي تأمين مالي در اجراي هرحهاي عمراني از جمله ماده( )56قانون الحاق مروادي
به قانون تنظيم بخشي از مقررا مالي دولت ،هرحهاي مناسب و پروژههاي نيمهتمام قاب اجررا برا مشراركت بخر
غيردولتي را به معاونت برنامهريزي و نظار راهبردي رييسجمهور معرفي نمايد .بديهي اسرت هرحهراي مرذكور در
سال آتي در اولويت تخصي

اعتبار و بهرهمند از ساير ابزارهاي تشويقي خواهد بود.

 -16دستگاههاي اجرايي مجازند در عمليا قاب توجيه خود و براي استفاده از سازوكار بنرد(ص) مراده( )221قرانون
برنامه پنجم توسعه ،بخشي از سقف اعتبارا تملك داراييهاي سرمايهاي خود را به صور كمكهاي فني و اعتباري
به بخ

غيردولتي پيشنهاد نمايند.

 -17دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت بند(و) ماده( )215قانون برنامره پرنجم توسرعه نسربت بره بهنگرام كرردن
برآورد اعتبار ك هرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي خود اقدام و در فرمهاي مربوط درج نمايند.
ج -بودجه مالی
 -12تمام دستگاه هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده( ) 62قرانون محاسربا عمرومي اقردام بره افتتراح اعتبرار
اسنادي نزد بانك مركزي نموده اند ،موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت در سال (1931منطبق برا فررم
تعهد استفاده از ماده ( )62قانون محاسبا عمومي) را با توجه به مح تأمين اعتبار آن ،پي بيني و پرس از كسرر از
فص مربوهه در قالب رديفهاي تملك داراييهاي مالي پيشنهاد نمايند.
 -13دستگاههاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اص و سود اوراق مشاركت هرحهاي خود را در قالرب سرقفهراي اعرالم
شده ،پي بيني و پس از كسر از فص مربوهه در قالب رديفهاي تملك داراييهاي مالي ،پيشنهاد نمايند.
 -21به منظور ايجاد ثبا در تأمين مالي هرحهاي تملك داراييهراي سررمايهاي برزر

و متوسرط و كراه

ترأثير

نوسانا بودجه بر اجراي آنها ،دستگاههاي اجرايي مجازند با توجه به بند(د) ماده( )211قانون برنامه پرنجم توسرعه و
در محدوده اعتبارا پي بيني شده براي هرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در هول برنامه پرنجم توسرعه اقردام
نمايند .گشاي

اعتبارا اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پي بينري ابزارهراي تيرميني

ميباشد.
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 -21سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و دستگاههاي اجرايي مكلفنرد مبرالغ اقسراط وامهراي
اخذ شده براي تكمي هرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي از مح مناب مؤسسا  ،بانكها و مراكز اعتباري خرارجي
را مطابق فرم ذي پي بيني و به معاونت برنامهريزي و نظار راهبردي رييسجمهور ارايه نمايند.
ردیف

مؤسسه
/بانک

شماره طبقهبندی طرح
مندرج در پیوست یک
قانون بودجه

عنوان طرح/
موضوع وام

دستگاه
اجرایی
ذیربط

اقساط سهماهه اول اقساط سه ماهه دوم اقساط سهماهه سوم اقساط سهماهه چهارم
اصل وام سود و کارمزد اصل وام

سود و کارمزد

اصل وام سود و کارمزد اصل وام

سود و کارمزد

جمع کل
اصل وام سود و کارمزد

نرخ محاسباتی ارز قید گردد.

د -بودجه شرکتهای دولتی
 -22شركت هاي دولتي و مؤسسا انتفاعي وابسته به دولت موظفنرد تمرام تعهردا سررسريد شرده خرود از جملره
تعهدا ماده( )62قانون محاسبا عمومي ،بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي و اوراق مشاركت(اص و فرع) مربروط
به سال  1931و تعهدا مربوط به ماده( )92قانون برنامه و بودجه را در بودجه پيشنهادي منظور نمايند.
 -29شركتهاي دولتي مجازند حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كرارگزيني برراي كاركنران
پاداش پي بيني نمايند.
 -21پي بيني اعتبار براي خريد خودروهاي سواري داخلي(به استثناء جايگزيني با خودروهاي فرسوده) و خودروهاي
خارجي ممنوع ميباشد.
 -25به منظور شفافسازي اعتبارا مندرج در بنرد سراير دريافرتهرا و پرداخرتهرا ،شرركتهراي دولتري موظفنرد
مستندا قانوني ذيربط در خصوص مبالغ مذكور را به معاونت برنامهريرزي و نظرار راهبرردي ريريسجمهرور ارائره
نمايند.
 -26در خصوص هزينههاي شركتهاي دولتي:
افزاي

حقوق ،مزايا و فوقالعاده هاي كاركنان شركتهاي دولتي( مندرج در احكام استخدامي مربوط) همانند

افزاي

حقوق كاركنان دستگاههاي اجرايي خواهد بود.

هزينه هاي مستقيم توليد با اعمال افزاي

بهره وري متناسب با ميزان و سطح توليرد كرام و خردما تغييرر

خواهد كرد.
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 -27سهم دولت از سود پي بيني شده موضوع جزء( )2بند(ج) ماده( )221قانون برنامه پنجم توسعه به ميزان پنجراه
درصد( )%51محاسبه گردد.
 -22شركتهاي دولتي داراي مصوبه واگذاري با تأييد سازمان خصوصيسازي موظفند آخرين تركيب سرهام شرركت را
به همراه بودجه پيشنهادي خود ارائه نمايند.
 -23شركتهاي دولتي موظفند نريم درصررد از سرود قابر تخصري

را برراي تحقيرق و پرووه هراي كراربردي در

زمينههاي مرتبط به وظيفه اصلي خود پي بيني نمايند.
هـ -موارد عمومی
 -91تمام دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليتهراي خرود براسرا

قرانون اجرراي سياسرتهاي كلري

اص ( ) 11قانون اساسي اقدام مزم را به عم آوردند تا نسبت به واگذاري موارد مربوهه در چارچوب قانون فوق اقردام
نمايند و صرفاً براي ادامه فعاليتهايي پي بيني اعتبار نمايند كه در چارچوب اين قانون مجاز به انجام آن ميباشند.
 -91دستگاههاي اجرايي مكلفند بدهي خود بابت هزينههاي آب ،دف فاضالب ،برق ،گاز و سوخت مصرفي ،مخرابرا ،
فركانس راديويي و عوارض شهرداري به دستگاههاي ذيربط را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند.
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