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   پیشگفتار

و پيشرفت معنوي و مادي کشور اسـت  ايـ     توسعهريزي از ضروريات غيرقابل ترديد برنامه
ون مـدت نـا ر بـر جوانـن گونـاگ     مـدت و کوتـاه  هاي زماني بلندمدت، ميانريزي در دورهبرنامه

ريـزي در کشـور بـه    پذيرد  سـابهه برنامـه  فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و     صورت مي
گردد که هاي هفت ساله، پنج ساله و ساالنه برميشکل حاضر به چند دهه قبل و در قالن برنامه

له ساهاي پنجساله، برنامهانداز بيستپس از پيروزي انهالب اسالمي نيز به شکل تهيه سند چشم
 ادامه يافته است  و ساالنه 

هاي هاي مختلف را در طول يک سال از حيث محلبودجه ساالنه کل کشور فعاليت دستگاه
کند  بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهـوري اسـالمي   ميدرآمد و مصرف مشخص 

ـ باشد که به شکل اليحه ايران، تهيه بودجه ساالنه کشور بر عهده دولت مي س شـوراي  به مجل
 نمايد د و قوه مهننه نيز به رسيدگي و تصوين آن مبادرت ميشواسالمي تهديم مي

، معاونـت  96/59/5527کل کشور در تـاري    5526با توجه به تصوين قانون بودجه سال 
ي ، تنهيح و انتشار قواني  و مهررات معاونت حهوقي رياست جمهـوري در راسـتاي انجـام    تدو

کتـاب   (1) کرداي  قانون مبادرت به انتشار  در فروردي  ماه سال جاري بالفاصله و ايف خود،
قانون باشد که در آن عالوه بر اي  معاونت ميدر شده تهيه تنهيحي و تفصيليمجموعه حاضر، 

هاي نامهآيي  ،کل کشور 5526اجرايي قانون بودجه سال  ضوابط ،کل کشور 5526بودجه سال 
رج د نيـز  قانون که تا زمان تهيه اي  مجموعه ابـال  گرديـده  هاي مستند به و تصويبنامهاجرايي 

 ،شدهه و استناد قانون بودجه به قواني  و مهررات متعددي اشار درشده است  ضمناً از آنجا که 
 
بــراي مالح ــه ايــ  قــانون و ســاير قــواني  و مهــررات مــرتبط بــه ســامانه ملــي قــواني  و مهــررات    ـــ 1

هاي اجرايـي، از طريـن نشـاني  يـل قابـل      اسالمي ايران که عالوه بر سايت اينترانتي دولت براي دستگاهجمهوري
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 5 پیشگفتار

، مـوارد يـاد شـده در    خاطبـان بـه قـواني  و مهـررات مـذکور     من ور دسترسي سريع و آسان مبه
که امکان درج  به دليل آنشده است  همچني    کرهاي مربوط ها و تبصرهدها، جزءزيرنويس بن

باشد، صـرفاً  در اي  کتاب ميسر نميکل کشور  5526سال تمامي ضمايم و جداول قانون بودجه 
مخاطبـان  ؛ اسـت درج شـده  عمومي، اسـتخراج و   يا داراي کاربردموارد مشتمل بر احکام قانوني 

توانند از طرين سازمان برنامه ميضمايم و جداول قانون بودجه به تمامي محترم جهت دسترسي 
 و بودجه کشور اقدام نمايند  

هـاي ديگـر تـا حـد تـوان      شنگري در تهيه اي  مجموعـه و مجموعـه   يفه روبراي اينکه و
رت داشـته، ن ـر   صورت کامل اجرا گردد، در مواردي که بيان ن ر تنهيحي يا توضـيحي ضـرو  به

 رقي آمده است در پاو( )تدوي ، تنهيح و انتشار قواني  و مهررات  با درج نشان معاونت مذکور
بـرداري از  اميد است مسؤوالن و کارگزاران ن ام، صاحبن ران و عمـوم مـردم ضـم  بهـره    

ها و پيشـنهادهاي خـوي ، ايـ  معاونـت را در هرچـه      مجموعه حاضر، با ارايه ن رات، راهنمايي
 (1)هاي بعدي ياري نمايند وعهپربارتر شدن مجم

 لعیا جنیدی

 جمهورن حقوقی ريیسمعاو

 
ـ خيابان پاستور ـ نهاد رياست جمهوري ـ کـد پسـتي       رات، انتهادات و پيشنهادهاي خود را به نشاني: تهرانن ـ 1

ي ، تنهيح و انتشـار قـواني  و مهـررات معاونـت حهـوقي رياسـت جمهـوري يـا پسـت          معاونت تدو -5557115555
نيـز   695ـ    71111155و تلفـ    695ـ 71111161رنگارارسال فرماييد  در ضم  دو law@iripo.ir الکترونيک

  باشدميدريافت و استماع ن رات عالقمندان و صاحبن ران  هآماد
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 7 هاي قانون بودجهفهرست تبصره

 8 (هامندرج در زيرنويس) و مقررات قوانين فهرست تاريخي
 99 02/90/9311مصوب كشور  كل9317قانون بودجه سال 

 992 كل كشور 9317ضمايم قانون بودجه سال از 
 999 (5دهاي موضوع جدول شماره )هاي درآمتعرفه -91جدول شماره 

 908 95/9/9317كل كشور مصوب  9317ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 
 943 91/9/9317مصوب  كل كشور 9317 سال بودجه ( قانون7( تبصره )ـنامه اجرايي بند )هآيين
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00/9/9317 
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00/9/9317 

948 
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ها، و مؤسسات آموزش عالي و حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهمصوبه تعيين ضريب 
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وتعيين درصد افزايش حداقل حقوق و مزاياي مستمر هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 
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910 

مصوب  كشوركل  9317قانون بودجه سال  ( ماده واحده4نامه اجرايي بند )ج( تبصره )آيين
0/3/9317 

915 

مصوب  كل كشور 9317قانون بودجه سال  ( ماده واحده4( تبصره )هـنامه اجرايي بند )آيين
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 قوانين 

 10 04/90/9347 از اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب   9

 901-921-47 92/90/9359 از قانون برنامه و بودجه كشور   0

 48 3/4/9354 از قانون تأمين اجتماعي   3

هـاي دولتـي و   انوني نحوه اسـتفاده از اتومبيـل  ق يحهال  4

 د يهاي زافروش اتومبيل
9358/1/07 935 

 12-98 90/1/9358 از قانون اساسي ج.ا.ا با اصالحات بعدي   5

-934-929-33 9/1/9311  قانون محاسبات عمومي كشوراز   1

931-945-941-

941 

 19-38-37 3/90/9311 با اصالحات بعدي هاي مستقيمقانون مالياتاز   7

اي از مقررات مربوط به پايه حقـوق  قانون اصالح پارهاز   8

موزشي و پژوهشي( شـاغل  )آرسمي هيأت علمي ياعضا

  ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه و بازنشسته

91/90/9318 

38 

قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانبـاز از كـار   از   1

 تحميلي  داالثر انقالب اسالمي و جنگوافتاده و مفق
32/1/9370 15 

هـاي  از قانون مجـازات اسـالمي )تعزيـرات و مجـازات      92

 بازدارنده( 
0/3/9375 73 

با الحاقات  لتقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دواز   99

 و اصالحات بعدي
07/99/9382 71-933 

 937 09/0/9383  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعياز   90

 98 9/3/9384 قـانون اساسـي جمهـوري    44اي كلي اصلهسياستاز   93



  هافهرست
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

  اسالمي ايران

از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات   94

 ( 9مالي دولت )
95/8/9384 920 

 941 9/1/9384 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران  95

-72-11-17-91 8/7/9381 از قانون مديريت خدمات كشوري   91

939-914 

( 44) هاي كلي اصل چهـل و چهـارم  سياستاجراي قانون از   97

  اساسي قانون

08/99/9381 943 

 40 97/0/9387  از قانون ماليات بر ارزش افزوده  98

 77 39/0/9387 از قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور  91

 01 01/90/9387 كشور كل 9388از قانون بودجه سال   02

عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي از قانون تأسيس  09

  9359مصوب 

03/9/9388 55 

 82 95/92/9388 ها قانون هدفمند كردن يارانهاز   00

 41 00/8/9312 از قانون امور گمركي   03

 14-13 0/92/9319 رساني به ايثارگران از قانون جامع خدمات  04

 94 1/90/9310 كل كشور  9313از قانون بودجه سال  05

 78 90/99/9313 ون جامع حدنگار )كاداستر( كشور از قان  01

از قانون الحاق برخي مواد بـه قـانون تنظـيم بخشـي از       07

 ( 0مقررات مالي دولت )

4/90/9313 84-85-87-81-

13-14-11-17-

908-938-914 

پذير و ارتقاي نظام مـالي  رفع موانع توليد رقابتاز قانون   08

 كشور 

9/0/9314 95-01-39-45-

41-931-910 

 42 92/8/9314 از صنعت برق كشور  يتقانون حمااز   01

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث از   32

  در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
02/0/9315 14 

 19-09 3/1/9315 كل كشور  9315از قانون اصالح قانون بودجه سال   39

 90 92/99/9315  هاي توسعه كشوراز قانون احكام دائمي برنامه  30
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

اقتصــادي، اجتمــاعي و از قــانون برنامــه ششــم توســعه   33

  (9311-9422جمهوري اسالمي ايران) فرهنگي

94/90/9315 15-17-18-11-

74-75-71-85-

13-18-920-

921-928-937-

949-945 

 12-08 04/90/9315 كل كشور  9311از قانون بودجه سال   34

( قـانون  90)تبصـره  « الـف »( بنـد  9قانون تفسير جزء )  35

 كل كشور  9317بودجه سال 

01/0/9317 11 

 نامهينآي

 959 04/8/9314  دولتي معامالت تضمين نامهاز آيين 9

 


