
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقررات قوانين و و انتشار تنقيح ،يننت تدواداره چاپ و انتشار معاو

 نشاني:

 + 2691ـ  77129666 رنگار:دو +   2691ـ  77129666 تلفن:   1517676131 كدپستي:

 www.dotic.ir :پايگاه اينترنتي                     law@iripo.ir پست الكترونيك:

:نام كتاب

:تنظيم تهيه و

:ناشر

ليتوگرافي و چاپ:

چاپ اول:

گان:شمار

قيمت:

شابك:

 

 ايران، قوانين و احكام
رياسـت جموـور ،    كل كشور مشتمل بر .../ معاونت حقـوق   1526مجموعه قانون بودجه سال 

 زاده، سيدرحمان سالمت.زير نظر مود  مود  تنقيح و انتشار قوانين و مقررات.معاونت تدوين، 
توران: رياست جموور ، معاونت حقوق ؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقـررات؛ اداره  

 . 1526چاپ و انتشار؛ 
 نويسي براساس اطالعات فيپافهرست

 -.ايـران 5ايـران   -قوانين و مقـررات  - ا . بودجه برنامه9ايران  - ين و مقرراتقوان -. بودجه 1
 هزينه و اعتبارات

 ايران، رياست جموور . معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 همكاران
 :           تنظیم تدوين و

                              :  سازي و مقابلهآماده

 :     و چاپ لیتوگرافي 

  :                 زير نظر

 

 مريم عامري

 شمیرياطمه ف -آزيتا خورشیدي

 احسان گیلك حسیني -ياريمرتضي علي -علي ابراهیمي دهشیري

 رحمان سالمت سید -زادهمهدي مهدي

 

ی فُضُوولَکُم  قالمَکُم وَ قارِبُوا بَینَ سُطُورِکُم و احذِفُوا عَنّا اَوادقُّ قال امیرالمومنین علی)ع(:

 االضْرار المُسلِمین التَحْتَمِلُاَمْوالَ  اکُم وَ االِکْثار فَاِنَّواقصِدُوا قصْدَ المَعانی وَ اِیّ

ای خود را تیز  تراایزیو خ خطزوا را ن دبز  تزب هزم ت،وب زیو         هنوک قلم
های اضزای  را ذز و خ ا زخ  زا  را  زورد توازب قزاار دهیزو          عبارت

رخی خ  صاو تیش از ذو کزب ا زوام   زلااناح ت ازخ     تپاهی بو از زباده
 ضار خ زباح نوارد.

 ازی اقرصزاد  ه ازی خ... کراب ذاضا در را رای اااا خ پیادانرااب قلم  چی،ش  آ اده
 قاخ ر  خ تا هوو ا رفاده خ  ایب اوب  ذزواکرای از کاذز  خ  زابا اقزصر  صزای       

خپز،  در زوی کاذز  خ...    ازوب  تی ز   کارریرب انجار یوه  اب  اقوار  واز   زایب  تب
گادبوه ا  ؛ ا یو داربم چ،انچب اذرااالً از  زووت  ا زرفاده از  جاوعزب کا زرب یزوه       

 ااض تواح ت،گانو.خوان،وگاح ع ب  تا اذ

 معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فهرست مندرجات
 

صفحه عنوان
3پيشگفتار  
6كل كشور 1526قانون بودجه سال  ها تبصرهفورست 

 6 و بودجه كشورسازمان برنامه  كل كشور به 1526نامه ابالغ قانون بودجه سال 
 2 كل كشور به رييس محترم جموور 1526نامه ابالغ قانون بودجه سال 

16 كل كشور 1526قانون بودجه سال 



 

 

 پيشگفتار

ريز  از ضروريات غيرقابل ترديد برا  توسعه و پيشرفت كشور اسـت.  برنامه
نـارر بـر   مـدت  مدت و كوتـاه ها  زمان  بلندمدت، ميانريز  در دورهاين برنامه

پـييرد.  جوانب گوناگون فرهنگ ، اجتماع ، سياس ، اقتصـاد  و ... وـورت مـ    

و در قالـب   گيشـته بـه چنـد دهـه     ،به شكل حاضر ،ريز  در كشورسابقه برنامه
گردد كه پس از پيـروز  انقـال    ها  هفت ساله، پنج ساله و ساالنه برم برنامه

سـاله و  هـا  پـنج  سـاله، برنامـه  انداز بيستاسالم  نيز به شكل تويه سند چشم

ها  مختلـ  را  ساالنه ادامه يافته است. بودجه ساالنه كل كشور فعاليت دستگاه
كند. بر اساس ها  درآمد و مصرف مشخص م در طول يک سال از حيث محل

اول پنجاه و دوم قانون اساس  جموور  اسالم  ايـران، تويـه بودجـه سـاالنه     

ـ باشد كشور بر عوده دولت م  ه مجلـس شـورا  اسـالم     كه به شكل اليحه ب
احكام  نمايد.د و قوه مقننه نيز به رسيدگ  و تصويب آن مبادرت م شوتقديم م 

مندرج در قانون بودجه ساالنه كشور، اساساً مربوط به همان سال اسـت در عـين   

ويـهه قـوانين مـال  و اقتصـاد  كشـور تـا ير       بـه  ،بر ساير قوانين كشور كه حال
  .شودمتا ر م د و از آنوا گيارم 

يـن، تنقـيح و انتشـار قـوانين و مقـررات معاونـت حقـوق  رياسـت         معاونت تدو

ـ جموور  در راستا  انجـام ورـاي  دـود و     ا توجـه بـه تصـويب قـانون بودجـه      ب
را در دو قالـب در  ، انتشار ايـن قـانون   96/19/1527كل كشور در تاريخ  1526سال



 كل كشور 7931قانون بودجه سال 

 

 

سـر   » عنوانها  با كتا  حاضر از دسته مجموعهدستور كار دود قرار داده است. 
با توجه به نياز عمـوم مجريـان و   باشد كه )سارع( م « رسان  عموم  قوانيناطالع

ارايه متن قـانون   قوانين و مقررات، ورفاً به بهشوروندان در مراجعه سريع و آسان 

هـا  توضـيح  ادتصـاا يافتـه     با حداقلِِِِ زيرنـويس كشور  كل 1526سالبودجه 
در قطـع جيبـ    باشـد  كتا  از اين نوع مـ  يكصد و س  و سومين اين كتا   ؛است

هـا   همـراه بـا زيرنـويس    ،مجموعه تفصيل  ايـن قـانون  همچنين د. شومنتشر م 

بردار  زود  برا  بورهباشد و بهزمان در دست تويه م نيز همتنقيح  و توضيح  
 (1) شود.اندركاران امور اجراي  كشور منتشر م دست

ـ اميد است يكايک عزيزان و دواننـدگان بـا ارا   ه و اعـالم نظـرات، انتقـادات و    ي

 (2)پيشنوادها  دويش ما را در ادامه راه يار  فرمايند.

 

 لعيا جنيدی
جمهورمعاون حقوقي رييس

مرتبط بـه سـامانه ملـ  قـوانين و مقـررات      برا  مالحظه اين قانون و ساير قوانين و مقررات   ـ 1
جموور  اسالم  ايران مشتمل بر اين قانون و ساير قوانين و مقررات عالوه بر سايت اينترانتـ  دولـت   

قابل دسترس  برا  عموم مـردم  ( www.dotic.ir) ها  اجراي ، از طريق نشان  اينترنت برا  دستگاه
   باشد.م 

 ـنوـاد رياسـت جموـور      ـديابـان پاسـتور    ـنظر، انتقاد و پيشنواد دود را به نشان : توران ـ2 
 يـا نشـان  اينترنتـ     1517615511كدپسـت    ـين و تنقيح و انتشار قوانين و مقـررات  معاونت تدو

law@iripo.ir 71133311ن تلفـ و 6626 -91-77129666رنگـار  ارسال فرماييد. در ضمن دو -
 .باشدم دريافت و استماع نظر عالقمندان و واحبنظران  نيز آماده 91-6626

http://www.dotic.ir-/


 

 

 

 قانون هايتبصرهفهرست 

 

 

 

صفحه تبصره

11 1تبصره 

11 2تبصره 

11 3تبصره 

11 1تبصره 

122تبصره 

622تبصره 

737تبصره 

114تبصره 

214تبصره 

1411تبصره 

1117تبصره 

1214تبصره 

1314تبصره 

صفحه تبصره

1112تبصره 

1161تبصره 

1661تبصره 

1762تبصره 

1173تبصره 

1271تبصره 

2471تبصره 

2111تبصره 

2211تبصره 

2311تبصره 

 11 21تبصره 

 11 21تبصره 

 


