سازمان ربانهم و بودهج
معاونت امور اقتصادي و هماهنگي ربانهم و بودهج

بسمه تعالی

بخشنامه بودجه سال 1397
مقدمه
دولت يازدهم در کنار موفقیتهای مختلف در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،گامهای مهمی برای احیاء و بازسازی
اقتصاد برداشت .تالشهای دولت يازدهم از اواسط سال 1392بر خروج اقتصاد از رکود تورمی کم سابقه به عنوان مهمترين چالش
کشور متمرکز شد .مجموعه تالشهای دولت و همراهی و بردباری مردم باعث شد تا اقتصاد کشور ضمن خروج از رکود ،در مسیر
رونق غیرتورمی قرار گیرد.
مطابق آخرين آمار و اطالعات موجود برای سال  ،1395مديريت اقتصاد کشور با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ضمن
ايجاد ثبات در فضای اقتصاد کالن ،اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار دهد به نحويکه برای اولین بار بعد از اوايل دهه ،70
مواجه با رشد اقتصادی دورقمی (باالی  11درصد) شد .افزايش فعالیتهای اقتصادی و تحرک تقاضای اقتصاد باعث شد تا
هزينههای مصرف نهايی خصوصی در سال  1395به  3.4درصد افزايش يابد .همچنین روند منفی تشکیل سرمايه ثابت ناخالص
داخلی از فصل چهارم سال  1395مثبت شده و از رشد  6.3درصدی برخوردار شده است .در بازار کار ،نرخ مشارکت با يک روند
افزايشی به  39.4درصد در سال  1395افزايش يافت و خالص اشتغال جديد در در اين سال به  616هزار نفر رسیده و باعث
شده تا نسبت اشتغال به جمعیت  10ساله و بیشتر ،به  34.5درصد در سال  1395افزايش يابد .البته با وجود افزايش تعداد
شاغالن کشور ،به دلیل روند افزايشی سريع نرخ مشارکت و جمعیت فعال ،تعداد بیکاران نیز افزايش يافته که بايد برای بهبود
وضعیت بازار کار و کاهش عدم تعادلهای آن ،اقدامات و سیاستهای الزم را اتخاذ کرد .تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات
گازی) در سال  1395نیز همچنان مثبت باقی ماند و از مازادی در حدود  247میلیون دالر برخوردار گشت .موفقیتهای دولت
در کاهش نرخ تورم نیز در سال  1395ادامه داشت و عملکرد شاخص تورم نشان میدهد که نرخ تورم ساالنه ،از سال  1392روند
نزولی را طی کرده و از خرداد ماه  ،1395وارد فاز تک رقمی شده به طوری که متوسط نرخ تورم ساالنه منتهی به اسفند 1395
به عدد  6.8درصد کاهش يافت.
موفقیتهای اقتصادی مذکور در کنار گامهای مهم دولت برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمايه اجتماعی ،منجر به بازآفرينی
امید و نشاط ملی شده که خود را با شرکت بیش از  70درصد واجدين شرايط در انتخابات ارديبهشت ماه سال جاری و اعتماد
مجدد به دولت با رای  24میلیونی نشان داد.
مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه ای در سنوات گذشته نشان میدهد که درآمد نفتی باال در نیمه دوم دهه هشتاد و اوايل دهه
نود از يک سو منجر به افزايش منابع عمومی دولت و به تناسب هزينهها و افزايش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و
از سوی ديگر انگیزه دولت را برای افزايش درآمدهای پايدار بودجهای کاهش داده است .بروز تحريمها و بدنبال آن کاهش قیمت
نفت به نصف در سالهای اخیر ،منجر به کاهش منابع قابل دسترس دولت گرديد بگونهای که از  51.8میلیارد دالر در سال 1390
به  30.2میلیارد دالر در سال  1392و به  23.5میلیارد دالر در سال  1395کاهش يافته است .لیکن اعتبارات هزينهای دولت
عمدتا" به دلیل بازپرداخت بدهیهای معوق حقوق بازنشستگان ،يکسان سازی و ارتقای پايه حقوق بازنشستگان ،تکالیف قانونی
مربوط به استخدامهای جديد  ،جبران کسری منابع پرداختی برای يارانه نقدی و هزينه مالی بازپرداخت اوراق مالی افزايش
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چشمگیری داشته و بطور متوسط  20درصد رشد نموده است .اين در حالی است که درآمدهای پايدار بودجه از جمله مالیاتها
نتوانستند از طريق اجرای سیاستهای مناسب به انداز ه بهینه رشد يابند .لذا در طی اين سالها شاهد افزايش چشمگیر کسری تراز
عملیاتی از حدود  28هزار میلیارد تومان در سال  1390به رقم 61هزار میلیارد تومان در سال 1395بودهايم .نتیجه و اثرات اين
فرايند بر اعتبارات تملک دارايی سرمايهای بصورت عدم تخصیص منابع الزم برای اتمام پروژهها کامالً مشهود است لذا دولت
مجبور شد يا انجام پروژهها را به تعويق بیاندازد و يا با ايجاد بدهیهای به بخش غیر دولتی و سیستم بانکی ،برخی پروژهها را به
پیش ببرد .در سالهای اخیر شاهد هستیم دولت برای اجرای بخشی از طرحها و همچنین بازپرداخت بدهیهای خود ،از اوراق
مالی و اوراق بدهی استفاده مینمايد که اين موضوع عالوه بر تحمیل هزينه برای دولت ،ساير بازارها را نیز متاثر نموده است .لذا
الزم است برای اصالح اين چرخه معیوب ،اقدامات الزم اصالحی بعمل آيد .خط مشیهای دولت برای انجام اصالحات الزم در
ادامه ارائه میشود.
تاثیرپذيری اقتصاد ايران از تحوالت جهانی ،نگاه به چشم انداز اقتصاد جهانی را اجتناب ناپذير مینمايد .براساس گزارش صندوق
بینالمللی پول ،پیش بینی شده است ،رشد اقتصادی جهان و کشورهای نوظهور و در حال توسعه در سال  1397با اندکی بهبود
نسبت به سال 1396به ترتیب به  3.6درصد و  4.8درصد برسد و رشد اقتصادی چین نیز با اندکی کاهش به  6.4درصد خواهد
رسید .در گزارش ياد شده ،پیش بینی شده است ،نرخ رشد تجارت جهانی بیشتر از رشد اقتصاد جهانی شده و برای سال 1397
به رقم  3/9درصد برسد .همچنین گزارشهای نهادهای بین المللی حاکی از بهبود اندک قیمت نفت در سال  1397میباشد .اين
در حالی است که شاهد کاهش کشمکشهای ژئوپولیتیک ،اختالفات سیاسی و درگیریهای منطقهای در خلیج فارس و
خاورمیانه میباشیم که نويد بخش افق بهتری نسبت به سالهای قبل میباشد.
دولت در سال آتی با توجه به شرايط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگويی به سیل ورود متقاضیان کار به
خصوص از سوی فارغ التحصیالن دانشگاهی ،هدف "رشد اقتصادی فراگیر و اشتغالزا" با رويکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه
با نرخ تورم تک رقمی و پايدار را محور فعالیتهای خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساسی ،برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرايی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در
سال  1397مبنی بر افزايش رشد اقتصادی ،رشد سرمايه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ تورم و نرخ
بیکاری را محقق نمايد.
نظر به تعهد دولت و ضرورت تسريع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل مخاطرات،
کلیه فعالیتها و اقدامات اقتصادی دولت بايد در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد .لذا کلیه دستگاههای اجرايی موظفند
از تمامی امکانات ،ظرفیتها و منابع مالی در چارچوب وظايف ،اختیارات و اعتبارات خود بهگونهای استفاده نمايند که مصوبات
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از برنامهها ،طرحها و پروژهها ،بستهها و ساير مصوبات) در اولويت تامین اعتبار از محل
بودجه کل کشور قرار گیرند .بر اين اساس خط مشیها و سیاستهای بودجه سال  1397به شرح زير اعالم میگردد.
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الف) اهم خط مشیها و سیاستهای تنظیم الیحه بودجه سال  1397کل کشور

 -1جهتگیریهای اقتصاد کالن

رسالت بودجه دولت در سال  1397حفظ ثبات اقتصادی کشور ،کاهش فقر ،کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی ،ايجاد
اشتغال پايدار با استفاده گسترده از ظرفیتها ی بخش خصوصی و تعاونی ،فعال نمودن ظرفیتهای بال استفاده اقتصاد کشور،
استفاده از فضای مثبت شرايط پسابرجام و بکارگیری ديپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور میباشد.
توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طريق کاهش هزينه تامین سرمايه ،اجرای صحیح قانون نحوه اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،رقابت پذير کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد ،محدود کردن حضور
بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزهها و فعالیتهايی که بخش خصوصی و تعاونی تمايلی به ورود ندارند،
استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشويق سرمايهگذاریهای بخش خصوصی و تعاونی ،حمايت از تولید
داخلی بويژه از طريق مبارزه سازمان يافته با قاچاق کاال و ارز پیگیری خواهد شد.
کمک به ايجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال  1397خواهد بود که از طريق
حمايت از سرمايه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری باال به ويژه مناطق محروم و مرزی ،حمايت از
ارتقای سطح مهارتهای کاربردی جوانان به ويژه فارغ التحصیالن آموزش عالی ،هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاههای
اجرايی به ويژه دستگاههای متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال پذيری فارغ التحصیالن و کیفیت آموزش ،اصالح
روش پرداخت يارانه نقدی و هدايت منابع برای حمايت از اشتغال و تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد .همچنین با
هدف بهبود نظام تامین اجتماعی و افزايش سطح کمی و کیفی خدمات حمايتی دولت ،باز تعريف ماموريت نهادهای حمايتی،
تعیین حوزه فعالی ت و حوزه جغرافیايی تحت پوشش و تجمیع اطالعات اقشار نیازمند و آسیب پذير از اولويتهای بودجه سال
 1397خواهد بود.
اتخاذ سیاستهای مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توام با نرخهای تورم پايین و ساماندهی نظام بانکی با هدف
کاهش نرخ سود تسهیالت و دسترسی گسترده بنگاههای خرد و کوچک و متوسط به تسهیالت مالی از اهداف ديگر دولت در
بودجه سال  1397میباشد.
استفاده از فرصتها و ظرفیتهای پساتحريم و بکارگیری ديپلماسی اقتصادی در روابط منطقهای و بینالمللی از طريق سهیم
شدن در زنجیره تولید بینالمللی با مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی ،توجه به ايجاد قراردادهای دو يا چند جانبه و تسهیل
در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به ويژه جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری ،گسترش صادرات
غیر نفتی از ديگر رويکردهای دولت در سال  1397میباشد.
دولت در سال آتی اهتمام ويژه ای به انضباط مالی دارد و در اين راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیر مستقیم به منابع
بانک مرکزی از طريق انضباط بیشتر در اعتبارات هزينه ای ،بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک داريیهای سرمايه ای و جلب
بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرحهای تملک دارايیهای سرمايه ای ،ساماندهی بدهیهای به سیستم بانکی و
بخش غیر دولتی و مولد سازی دارايیها ،تنظیم مینمايد .همچنین به منظور تخفیف کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی،
اصالح نرخها و قواعد آنها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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 -2ایجاد درآمد پایدار

تامین درآمد پايدار و کافی يک الزام گريزناپذير میباشد که بايد از طريق ساماندهی درآمدهای اختصاصی ،درآمد – هزينه،
استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای پیشنهاد منابع جديد ،تکمیل نظام جامع اطالعات مالیاتی و افزايش کوشش و
گسترش پايه مالیاتی ،مولد سازی دارايیهای کشور با تاکید بر فروش اموال و امالک مازاد دستگاهها و شرکتها و بانکهای
دولتی و استفاده از اوراق مالی با توجه به قاعده پايداری بدهیها و فرصتهای بازار سرمايه پیگیری شود.
 -3اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصالح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت

دستگاههای اجرايی موظفند ،به منظور افزايش بهره وری و صرفه جويی در هزينههای عمومی ،با استقرار بودجه ريزی مبتنی بر
عملکرد ،جهت دهی اعتبارات هزينه ای به وظايف و فعالیتهای حاکمیتی ،تبديل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خريد
خدمات عمومی  ،کارايی اعتبارات هزينه ای را افزايش دهند .به منظور شفافیت بیشتر بودجه دستگاههای اجرايی حذف رديفهای
غیر ضرور ،تجمیع رديفهای بودجه ای متعدد مربوط به يک دستگاه اجرائی و ساماندهی رديفهای متفرقه در اولويت میباشد.
همچنین تمامی دستگاههای اجرايی ضمن امتناع از ايجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی ،موظف به واگذاری وظايف تصدیگری،
اصالح ساختار سازمانی موجود ،شناسایی ،حذف و ادغام فعالیتهای موازی و غیر ضرور در راستای موضوع بند  16سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و بکارگیری نظامهای فناوری اطالعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک برای بهینه و چابک سازی دولت میباشند.
 -4ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای

در جهت افزايش بازدهی سرمايه گذاریهای دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیر دولتی ،الزم است با اولويت بندی
طرحهای تملک دارايیهای سرمايه ای ،ضمن پااليش و بازبینی مجدد طرحهای نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارايیهای
سرمايه ای کشور بهره برداری اهرمی شده و در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی تالش مضاعف نمود .در اين راستا در سال
آتی پیشنهاد طرحهای تملک دارايیهای سرمايه ای جديد ممنوع میباشد و تامین اعتبار طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزيکی
باال (قابل بهرهبرداری در سال  )1397و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پايدار اقتصادی دارای در اولويت است.
دستگاههای اجرايی موظفند طرحها ی نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصوالت رقابتی به بخش خصوصی و
تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرحها ی نیمه تمام که امکان جذب سرمايه گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب
قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی اقدام نمايند .همچنین استفاده تلفیقی از منابع دولت و صندوق توسعه ملی و منابع
بانکی و بخش خصوصی از راهکارهای عمده دولت در سال  1397بوده که به همراه استفاده از سرمايه گذاری مستقیم خارجی و
روشهای تامین مالی خارجی برای اجرای طرحهای تملکدارايی سرمايه ای بايد مورد توجه قرار گیرد.
 -5توانمند سازی و افزایش بهره وری شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

تمام شرکتهای دولتی موضوع ماده  5قانون مديريت خدمات کشوری نسبت به استقرار و بهبود سیستم حسابداری تعهدی
مبتنی بر قیمت تمام شده و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی بر اساس بودجهريزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر
مبنای بهای تمام شده منطبق بر اهداف کمی و برنامه ساالنه در حیطه وظايف و فعالیتهای اصلی در چارچوب اساسنامه و
قیمتگذاری آنها بر مبنای صرفه اقتصادی و اعالم قیمتهای تکلیفی اقدام نمايند .بر اين اساس مجامع عمومی (يا شورايعالی)
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مکلفند نسبت به تصويب استقرار و اجرای بودجهريزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمايند .هیات مديره شرکتها نیز موظفند با رعايت
مفاد اين بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال  1397اقدام و پس از طرح و تصويب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و
بودجه کشور ارائه نمايند.
شرکتهای دولتی میتوانند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمايهگذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ريالی و اوراق مالی
اسالمی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیالت مالی خارجی استفاده نمايند .پیشبینی سرمايهگذاریها بايد با
رعايت مفاد ماده  3و تبصره  1ذيل بند ب ماده  13قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و ماده  87قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذيرد.
شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعايت صرفه جويی در هزينهها و اصالح الگوی مصرف بر اساس بند  8سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،از شروع طرحها و پروژههای تملک دارايیهای سرمايهای جديد از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرحهای در دست
اجرا پرهیز نمايند و اين طرحها و پروژهها با تأکید بر موارد نیمهتمامی که موجب افزايش تولید کاال ،خدمات و اشتغال بیشتر
میشود يا طرحهايی که در سال  1397خاتمه میيابند يا محل اجرای آنها در مناطق محروم است ،اولويتبندی شوند.
واگذاری شرکتهای دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و پیشبینی درآمدهای حاصل از
واگذاری در چارچوب ماده  29قانون مذکور بصورت جدی پیگیری میشود.
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تقویت تعادلهای منطقهای

در سال 1397به منظور شفافسازی و تقويت تعادلهای منطقهای ،نظام جديد درآمد -هزينه استانی جايگزين نظام قبلی می
شود و نظام توزيع اعتبارات تملک دارايی سرمايهای ملی و استانی بهینه و نظاممند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجههای
استانی نیز تقويت خواهد شد .امور سیاستگذاری و برنامهريزی ،در ستاد وزارتخانهها متمرکز شده و به تناسب اختیارات اجرايی
و عملیاتی به مناطق و استانها واگذار خواهد شد.
به منظور توسعه مناطق کمترتوسعه يافته و مرزی از سرمايه گذاری در مناطق ياد شده با ارائه کمکهای فنی و اعتباری به
سرمايهگذاران حمايت میشود .دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستايی و تسهیل اشتغال پايدار در مناطق
روستايی و عشايری برای تثبیت جمعیت در اين مناطق دارد .از ايجاد شغل و سرمايهگذاری در نواحی صنعتی روستايی ،بهسازی،
نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستايی حمايت شده و پوشش شبکههای ارتباطات و فناوری اطالعات و خدمات
الکترونیکی دولت برای روستاهای با جمعیت باالی 20خانوار ،مناطق کمترتوسعهيافته و مناطق مرزی افزايش میيابد .عالوه بر
اين در سال آتی ،همچنان طرح کارورزی و کمک به تامین بیمه سهم کارفرما بويژه در مناطق غیربرخوردار و مناطق با نرخ
بیکاری باالتر اجرا میشود.
ب :بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

در اجرای مفاد بند(پ)ماده() 7قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارايی و اثر بخشی بودجه عمومی ،شفافیت ،متناسب
سازی مسئولیتها و اختیارات ،استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود ،افزايش پاسخگويی دستگاهها در مقابل عملکرد خود ،ارتقای
کیفیت ارائه خدمات به مردم ،فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاههای دولتی ،افزايش انگیزه کارکنان و مديران
دستگاههای اجرايی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات الزم به مديران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل
نتايج فعالیتها و محصوالت به جای کنترل مراحل انجام کار ،تمامی دستگاههای اجرايی موضوع ماده( )5قانون مديريت خدمات
کشوری مکلفند بر اساس دستورالعملها و بخشنامههای صادره قبلی ،ضمن استقرار نظام بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل
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فرمهای ذيربط دستورالعمل موض وع پیوست اين بخشنامه ،بودجه پیشنهادی خود را با توجه به مالحظات ذيل به سازمان برنامه و
بودجه ارائه نمايند:
 ارائه برنامه ساالنه و برنامههای اجرايی و فعالیتهای پیش بینی شده متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه
 الزام دستگاههای اجرايی نسبت به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد (شامل
دستورالعمل برنامه ساالنه ،دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزينهها ،دستورالعمل هزينه يابی)
 استانداردسازی و تدوين شاخصهای اندازهگیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجهگرا
دستگاههای اجرايی که درپیشنهاد بودجه ،حداقل بیست() 20درصد از فعالیتهای خود را به روش بهای تمام شده هزينه يابی
نکرده باشند از افزايش اعتبارات هزينه ای نسبت به سال  1396برخوردار نمیشوند.
دستگاههای اجرايی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،قانون برنامه ششم توسعه ،قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )2و ساير قوانین مرتبط و خط مشیهای ياد شده در قسمتهای قبل
پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جديد خودداری نمايند .تنها در موارد ضروری برای کسب منابع
درآمدی جديد و يا ساماندهی و مديريت هزينهها و مخارج ،احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرمهای پیوست شماره( )2اين
بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
تمام دستگاههای اجرايی موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاستهای مندرج در اينن
بخشنامه و پیوستهای آن ،نسبت به تهیه بودجه سال  1397خود (و اخذ مصوبه مجمنع عمنومی ينا شنورای عنالی در منورد بودجنه
تفصیلی برای شرکتهای دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال  1396و گزارش اثر گذاری بودجنه
پیشنهادی بر شاخصها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال  ،1397اقدام و حداکثر تنا  3هفتنه پنس از تناريب ابنالغ اينن بخشننامه ،بنه
سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.
در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوقالذکر در موعد مقرر ،سازمان برنامه و بودجه نسنبت بنه تنظنیم بودجنه
سال  1397آنان اقدام خواهد کرد .مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالنب دسنتورالعملهای اينن بخشننامه از سنوی دسنتگاههای
اجرايی به عهده باالترين مقام دستگاه خواهد بود.
ج  :پيوستهای خط مشیهای بودجه
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سقف اعتبارات هزينهای و تملک د ارايیهای سرمايهای از محل درآمد عمومی بر حسب امور و فصل
برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم اليحه بودجه سال  1397کل کشور
ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال  1397کل کشور
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرايی ملی و استانی شامل دستورالعملهای ساماندهی طرحهای تملک
دارايیهای سرمايهای ،هزينهيابی فعالیتها و طبقهبندی اقتصادی هزينهها
دستورالعمل جامع بودجهريزی مبتنی بر عملکرد
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی
عناوين دستگاههای اجرايی موضوع بند(پ) ماده  7قانون برنامه ششم توسعه
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