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 بودجه هزینه ای

 سفبيت ثب (لبًَى ثشًبهِ ؿـن تَػقِ وـَس كشفب1ًهَضَؿ هبدُ) اخشايي ّبي دػتگبُ وليِ دس پيوبًي ٍ سػوي اػتخذام -1

ثش تبهيي ثبس هبلي لجل اص كذٍس پيؾ ثيٌي هي ؿَد .اخز تبييذيِ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ هجٌي  هشثَعِ همشسات ٍ لَاًيي

 ؿوبسُ اػتخذاهي ضشٍسي اػت.

 : اػتبًي ٍ هلي اخشايي ّبي دػتگبُ-2
 ّيأت تلَيت ثِ ضشيت لحبػ ًوبيٌذ. سلن لغقيدسكذ (20ثيؼت)ثِ عَس هتَػظ  سا حمَق افضايؾسيبلي ضشيت  -الف

دسكذ تقييي هي گشدد . سلن (20ثيؼت)افضايؾ حمَق ٍ دػتوضد هـوَليي لبًَى وبس ٍ هؼتوشي ّب  .سػيذ خَاّذ ٍصيشاى
 لغقي افضايؾ ثِ تلَيت ؿَساي فبلي وبس خَاّذ سػيذ.

 ػبل دس وبس ػشاًِ اضبفِ افتجبس هقبدل حذاوثش 1398 ػبل ثَدخِ دس سا وبسوٌبى وبس ػشاًِ اضبفِ ثِ هشثَط افتجبس ػمف -ة

  .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ( 1397 ػبل هتجبدلِ هَافمتٌبهِ ثش هجتٌي) 1397

 پبداؽ لغقي هجلغ. ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ سيبل (1077807000)  هقبدل 1398 ػبل ثَدخِ دس سا( فيذي)ػبل پبيبى پبداؽ هجلغ -ج
 سػيذ. خَاّذ ٍصيشاى ّيأت تلَيت ثِ ػبل پبيبى

 ثش هجتٌي) 1397 ػبل ػشاًِ افتجبس فولىشد ثيٌي پيؾ هقبدل حذاوثش سا وبسوٌبى )داخلي ٍ خبسخي(  هأهَسيت افتجبس -د
 .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ(1397 ػبل هتجبدلِ هَافمتٌبهِ

 افتجبس ػشاًِ ػبل هقبدل حذاوثش سا7 وبسوٌبى غيشهؼتمين ٍ هؼتمين سفبّي دػتگبُ ّبي اخشايي هدبصًذ ػشاًِ ووىْبي -ّ
پبداؽ يه هبِّ هقبدل يه هبُ حمَق ٍ هضايبي وبسوٌبى سا اص هحل ٍ ( 1397 ػبل هتجبدلِ هَافمتٌبهِ ثش هجتٌي) 1397

 .ًوبيٌذ ثيٌي كشفِ خَئي افتجبسات پيؾ

ثشاثش حذالل حمَق ٍ هضايبي هَضَؿ  7وبسوٌبى خَد سا حذاوثش تب  خذهت پبيبى پبداؽ دػتگبُ ّبي اخشايي هىلفٌذ افتجبس -ٍ
 ثبصًـؼتگبى ًـذُ پشداخت هشخلي ػبل7 هبًذُ 30ت تب ػمف لبًَى هذيشيت خذهبت وـَسي دس اصاء ّشػبل خذه 76هبدُ 

 .ًوبيٌذ ثيٌي خَدپيؾ افتجبس ػمف دس ٍ هغبلجبت ثبصًـؼتگبى ػٌَات لجل خَد سا 1398 ػبل دس

 تبثقِ ؿشوتْبي هبًٌذ ًبم روش هؼتلضم دٍلتي ؿشوتْبي اصخولِ اخشايي ّبي ٍدػتگبُ دٍلتي هَػؼبت7ؿشوتْبي توبهي-ص
 لَاًيي داساي ًحَي ثِ وِ ؿشوتْبي ٍػبيش ػيوب ٍ ّب7ثيوِ ّب7كذا 7ثبًه ّب خبًِ ٍصاست ػبيش تبثقِ 7ٍؿشوتْبي ًفت ٍصاست

 اص ثخـي تٌؾين لبًَى ثِ هَادي الحبق لبًَى( 75) هبدُ ثِ اػتٌبد ثب هَؽفٌذ ّؼتٌذ ٍهضايب حمَق پشداخت خبف ٍهمشسات
هغبثك  1398 ػبل پيـٌْبدي دسثَدخِ  خَدسا وبسوٌبى ٍهضايبي 7دػتوضد حمَق افتجبس افضايؾ( 2) دٍلت هبلي همشسات

 ثَدخِ دس ؿذُ تقييي همشسات ٍ دػتوضد ٍ حمَق ؿَساي ّبي  ثخـٌبهِ سفبيت ٍ ثب (27افضايؾ هٌذسج دس خضء )الف( ثٌذ )

 .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ ػبل

 



ّشگًَِ پيؾ ثيٌي افتجبس ثشاي ثٌذّبي ة ٍ ّـ هٌَط ثِ اػتمشاس ػبهبًِ حؼبثذاسي ليوت توبم ؿذُ هَضَؿ ثٌذ الف  -ح

 هي ثبؿذ.  1397دس ؿؾ هبِّ اٍل ػبل  1397(لبًَى ثَدخِ ػبل 20تجلشُ)

ّـبي   صم ثـشاي فقبليـت  ّب ٍ هَػؼبت آهَصؽ فبلي ٍ پظٍّـي هَؽفٌذ افتجبس ال ّبي اخشايي ثِ اػتثٌبي داًـگبُ دػتگبُ -3

 ّب اختٌبة ًوبيٌذ. لحبػ ًوَدُ ٍ اص دسج افتجبس دس ػبيش ثشًبهِ "ّبي وبسثشدي ثشًبهِ پظٍّؾ"پظٍّـي ٍ فٌبٍسي خَد سا دس

 حذاوثش همشسات7 ٍ لَاًيي سفبيت ثب 7 (هـخق)وبسهقيي اًدبم ثشاي حميمي اؿخبف ثب لشاسداد ثشاي ػشاًِ افتجبس ثيٌي پيؾ-4

هٌذسج دسخضء  وبسوٌبى هضايبي ٍ حمَق افضايؾ لحبػ ثب 7( 1397 ػبل هتجبدلِ هَافمتٌبهِ ثش هجتٌي)1397 ػبل تقذاد ػمف دس

 .ثبؿذ هي هدبص 1398 ػبل ( لبًَى ثشًبهِ ؿـن تَػقِ وـَس دس28( فَق الزوش ٍ ثب سفبيت ثٌذ)ة(هبدُ )2)الف( ثٌذ )

ّبي اخشايي7 حذاوثش دس حذ پيؾ ثيٌي  عشف لشاسداد ثب دػتگبُ ّبي خذهبتي افتجبس هشثَط ثِ اًقمبد لشاسداد ثب ؿشوت -5

( فَق الزوش دس خلَف 2( ٍ ثب لحبػ هفبد خضء )الف( ثٌذ )1397)ثش اػبع هَافمتٌبهِ هتجبدلِ ػبل 1397فولىشد ػبل 

 ًيشٍّبي ؿشوتي پيؾ ثيٌي گشدد.

دػتگبُ اخشايي ًوي ثبؿذ  هلَة ٍ لبًًَي ّبي هأهَسيت ٍ ٍؽبيف حيغِ دس وِ ّبيي فقبليت اًدبم ثشاي افتجبس ثيٌي پيؾ -6

 .هوٌَؿ اػت

 عجمِ ٍ حمَلي خذاٍل ضشايت7 تغييش تـىيالت7 تغييش ّب7 دػتَسالقول ثخـٌبه7ِ تلَيجٌبه7ِ اخشاي ثشاي افتجبس ثيٌي پيؾ-7

 هفبد سفبيت ثب كشفب اهٌب ّيبت هلَثبت ٍ اًؼبًي ًيشٍي ثىبسگيشي ٍ اػتخذام حمَلي7ّشگًَِ هجٌبي افضايؾ ٍ هـبغل ثٌذي

  .اػت هدبص وـَس ثَدخِ ٍ ثشًبهِ ػبصهبى تبييذ كَست دس ثشًبهِ ؿـن تَػقِ وـَس ٍ لبًَى(7) هبدُ( ج) ٍ( ث)هبدُ

ّبي اخشايي هَؽف اًذ گضاسؽ فولىشد  ػبالًِ پشٍطُ ّبي التلبد همبٍهتي خَد سا ثِ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ  دػتگبُ -8

اسػبل ٍ افتجبس الصم ثشاي اًدبم هبهَسيت ّب ٍ ٍؽبيف هشتجظ ثب ػيبػت ّبي التلبد همبٍهتي ثب هفبد ثشًبهِ ؿـن تَػقِ سا 

 .ثيٌي ًوبيٌذدس ػمف افتجبسات پيؾ ثبسفبيت اٍلَيت ٍ 

 هي وـَسي خذهبت هذيشيت لبًَى 123 هبدُ ٍ 115 هبدُ تجلشُ سفبيت ثِ هـشٍط خذيذ اخشايي دػتگبُ ايدبد پيـٌْبد -9

دس اخشاي ثَدخِ سيضي هجتٌي ثش فولىشد دػتگبُ ّبي اخشايي هَؽفٌذ پيـٌْبدات خَد سا ثِ هٌؾَس تدويـ سديف ّبي  .ثبؿذ

 افتجبسي اسايِ ًوبيٌذ.

دػتگبُ ّبي اخشايي ثِ هٌؾَس پيؾ ثيٌي افتجبسات خَد هَؽفٌذ  ثش هجٌبي ثَدخِ سيضي هجتٌي ثش فولىشد ضوي  توبهي-10

تقييي اّذاف ٍ ٍؽبيف لبًًَي خَد ًؼجت ثِ هحبػجِ ليوت توبم ؿذُ فقبليتْب وِ اص ػبهبًِ ّضيٌِ يبثي اػتخشاج هي ؿَد 

ًتبيح سا ثش اػبع ثشًبهِ صهبى ثٌذي تذٍيي اليحِ  ثشاي ػبصهبى  الذام ًوبيٌذ ٍ ثش اػبع ضَاثظ ٍ دػتَسالقولْبي كبدسُ

 ثشًبهِ ٍ ثَدخِ اسػبل ًوبيٌذ.



( لبًَى ثشًبهِ ؿـن تَػقِ وـَس هجٌي ثش 28ثيٌي افتجبسات هَؽفٌذ دس اخشاي هفبد هبدُ ) ّبي اخشايي دس پيؾ دػتگبُ -11

7 خشيذ خذهبت ٍ هـبسوت ثب ثخؾ غيشدٍلتي7 حزف وبّؾ حدن7 اًذاصُ ٍ ػبختبس اص عشيك ٍاگزاسي ٍاحذّبي فوليبتي

( لبًَى 12)  تجلشُ« م»ّبي ػبصهبًي7 ثشاػبع ّذف ووّي هٌذسج دس ثٌذ  ٍاحذّبي غيشضشٍس7 وبّؾ ػغَح هذيشيت ٍ پؼت

ثٌذي وبّؾ  سا دس ثَدخِ پيـٌْبدي لحبػ وشدُ ٍ ّوچٌيي ثشًبهِ ٍ صهبى 1397% وبّؾ ػبل 75 هيضاى 1397ثَدخِ ػبل 

 سا اسائِ دّذ. 1398ػبل % دس 4

ّـ 55285/ت 12176ي ؿوبسُ  ًبهِ داس دٍلت الىتشًٍيه هَضَؿ تلَيت ّبي اٍلَيت ّبي اخشايي هتَلي پشٍطُ دػتگبُ-12

ّبي هزوَس سا دس اٍلَيت لشاس دادُ ٍ افتجبس الصم سا ثب  اًذ پشٍطُ ثيٌي افتجبسات هَؽف ّيئت ٍصيشاى دس پيؾ 1397/ 2/ 9هَسخ 

 ثيٌي ًوبيٌذ. ثٌذي اخشا دس ػمف افتجبسات دػتگبُ پيؾ ضَاثظ7 ثِ ّوشاُ گضاسؽ فولىشد ٍ ثشًبهِ اخشايي ٍ صهبىسفبيت ػبيش 

 ای سرمایه های دارایی تملک بودجه 

 -9ثب سفبيت هفبد ثٌذ -خذيذالتبػيغ ّبي دػتگبُ اػتثٌبء ثِ)داخلي ػَاسي خَدسٍّبي خشيذ ثشاي افتجبس ثيٌي پيؾ-13

 .ثبؿذ هي هوٌَؿ خبسخي خَدسٍّبي ٍ(فشػَدُ ّبي َدسٍخ ثب ٍيبخبيگضيٌي

 خشيذ ٍ احذاث ثشاي افتجبس ثيٌي پيؾ ّشگًَِ وـَسي7 خذهبت هذيشيت لبًَى( 23)هبدُ هَضَؿ هوٌَفيت ثش فالٍُ-14
 . ثبؿذ هي هوٌَؿ سديف داسًذگبى ٍ هزوَس لبًَى( 5)هبدُ هَضَؿ اخشايي ّبي دػتگبُ تَػظ اداسي خذيذ ّبي ػبختوبى

 

 ّب عشح ػبهبًذّي ٍ غشثبلگشي خَد7ضوي اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله افتجبسات تَصيـ دس هَؽفٌذ اخشايي ّبي دػتگبُ-15

 1398 ػبل فيضيىي7 پيـشفت لحبػ ثِ آًْب خبتوِ ػبل وِ توبهي ًيوِ ّبي عشح ًيبص هَسد افتجبس ريشثظ7 ّبي پشٍطُ ٍ

 .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ وبهل ثغَس ٍ دادُ لشاس اٍلَيت دس سا ثبؿذ هي

 هذؽلِ) سّجشي هقؾن همبم ػفشّبي عشحْبي ثب ساثغِ دس خَد تقْذات گشفتي ًؾش دس ثب هَؽفٌذ اخشايي ّبي دػتگبُ-16

 لبًَى ثِ هَادي الحبق لبًَى( 23)هبدُ سفبيت ثب سا هزوَس عشحْبي اخشاي خْت الصم افتجبس خوَْسي ٍسيبػت( القبلي

 .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ 7(2)دٍلت هبلي همشسات اص ثخـي تٌؾين

 ثبًه يب خْبًي ثبًه تؼْيالت هحل اص)ٍاهي ّبي عشح هلي ػْن ثبثت ًيبص هَسد افتجبس هىلفٌذ اخشايي ّبي دػتگبُ -17

 .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ افتجبس دسػمف هَاسد ػبيش ثش همذم سا( اوَ تدبست ٍ تَػقِ اػالهي7ثبًه تَػقِ

 توله افتجبسات تَصيـ دس هَؽفٌذ اخشايي ّبي دػتگبُ دٍلت7 اي ػشهبيِ ّبي داسايي ًگْذاسي ٍ حفؼ اّويت ثِ ًؾش-18

 افتجبس ػمف دس سا دٍلتي تأػيؼبت ٍ ػبختوبًْب ثبصػبصي 7تدْيض ٍ تقويش ثشاي الصم افتجبس خَد7 اي ػشهبيِ ّبي داسايي

 .ًوبيٌذ هٌؾَس ٍ ثيٌي پيؾ



 .اػت هوٌَؿخذيذ  اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله عشح پيـٌْبد-19

اًدبم  يياخشا يّب تَػظ دػتگبُاثالغي ػبصهبى7 هـخق  يّب ّب ثش اػبع چبسچَة عشح يثٌذ تػبهبًذّي ٍ اٍلَي-20

 7«يثٌذ تيثْوشاُ اٍلَ بثٌذي يخبتوِ ه 1398وِ دس ػبل  ييّب عشح» يّب دس ؿؾ گشٍُ ول عشح ؼتيثب يه تبًيٍ ًْب ؿَد يه

 7«يثٌذ تيثْوشاُ اٍلَ يخوَْس بػتيس ي( ٍ ػفشّبي)هذؽلِ القبل يهمبم هقؾن سّجش يهلَة ػفشّب داس تياٍلَ يّب عشح»

 يداسا يّب عشح» 7«7هؼتوش ٍ ووهضيٍ تدْ شيتقو يّب عشح»7 «ثْوشاُ الضاهبت آًْب يٍاگزاس بيلبثل هـبسوت  يّب عشح»

ثِ آًْب  يافتجبس 1398وِ دس ػبل  ييّب عشح»ٍ « ًگْذاؿت داسًذ ٌِيثِ ّض بصيوِ ً يهـبسوت ٍ ٍاگزاس شلبثليٍ غ وبًىبسيپ

 ٍ ثِ ػبصهبى افالم ؿًَذ. يثٌذ دػتِ ييدػتگبُ اخشا َػظت «بثذي ياختلبف ًو

ػبهبًِ ثَدخ7ِ ثشًبهِ ػبالًِ  ليّب ٍ تىو تجلشُ ـٌْبديهىلفٌذ ضوي پ يدٍلت يّب ٍ ؿشوت يياخشا يّب دػتگبُ ِولي - 21

 .ذيًوب ـٌْبديآى ثِ ػبصهبى پ بصيٍ هٌبثـ هَسد ً اهبتسا ثْوشاُ الض يخلَك -  يًوَدى هـبسوت فوَه يبتيفول يخَد ثشا

ٍ دس حبل  يثشداس آهبدُ ثْشُ توبم7 وِيً ذ7يخذ يّب افن اص عشح ّب( ّب )پشٍطُ ثشًبهِ ػبالًِ ؿبهل هَاسدي اص خولِ فْشػت عشح

گزاسي ثخؾ خلَكي7 هٌبثـ هَسد  فقبل7 اّذاف ووي7 حدن ػشهبيِخلَكي  - ي7 لشاسدادّبي هـبسوت فوَهي ثشداس ثْشُ

 ّب ٍ الضاهبت هَسد ًيبص اػت. ًيبص ثشاي خشيذ هحلَل يب ٍخَُ اداسُ ؿذ7ُ هـَق

خلَكي هشثَط ثِ خَد سا اسائِ ًوبيٌذ7وِ ثشاػبع آى   -دػتگبُ ّبي  اخشايي هىلفٌذ ثشًبهِ ػبالًِ هـبسوت فوَهي -22

خلَكي ثشاي ّش دػتگبُ اخشايي دس  -ّبي هبلي ٍ افتجبسي اص لشاسدادّبي هـبسوت فوَهي  يتاي ٍ حوب ضَاثظ تجلشُ

هبلي ثشاي  ّبي هبلي ٍ افتجبسي ثِ دٍ گشٍُ اكلي تقْذات هؼتمين )افن اص هٌبثـ ؿَد. حوبيت ثيٌي هي اليحِ ثَدخِ پيؾ

التفبٍت يب هٌبثـ هبلي ثشاي ووه دس  پشداخت هبثِؿذ7ُ هٌبثـ ثشاي خشيذ هحلَل7 هٌبثـ ثشاي  اداسُ ٍخَُ وشدى ٍ اّشهي

ًمذيٌگي خبهقِ )افن اص  هبلي ٍ تؼْيالت خزة دٍساى احذاث پشٍطُ( ٍ تقْذات غيشهؼتمين ثب ّذف افضايؾ افتجبس پشٍطُ ٍ

 دٍلت تضبهيي خلَكي7 اسائِ -لشاسدادّبي هـبسوت فوَهي  پَؿؾ تقْذات دٍلت ثِ ثخؾ خلَكي ثشاي اسائِ تضبهيي

اٍساق هبلي اػالهي ثشاي ثبصپشداخت تؼْيالت هبلي7 اسائِ تضبهيي دٍلت  هٌتـشوٌٌذگبى يب ًْبدّبي هبلي7 فبيٌبًؼَسّبثِ 

ؽشفيت يب ثْبي اًتمبل دس  ثْبي ّبي وليذي هبًٌذ ًشخ اسص ٍ اسائِ تضبهيي دٍلت ثشاي پشداخت ثشاي پَؿؾ ثشخي سيؼه

 ؿَد. هيثٌذي  خلَكي( تمؼين -لشاسدادّبي هـبسوت فوَهي 

 اص ثخـي تٌؾين لبًَى ثِ هَادي الحبق لبًَى( 28)هبدُ( ل)ثٌذ ػبصٍوبس اص اػتفبدُ ثشاي هدبصًذ اخشايي ّبي دػتگبُ-23

 افتجبسي ٍ فٌي ّبي ووه كَست ثِ سا خَد اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله افتجبسات اص توبم يب ثخـي 7(2)دٍلت هبلي همشسات

 .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ غيشدٍلتي ثخؾ ثِ



 توله ّبي عشح ول افتجبس ثشآٍسد وشدى ثٌْگبم ًؼجت ثِ تذليك فولىشد ػبلْبي لجل ٍ  هَؽفٌذ اخشايي ّبي دػتگبُ-24

( الحبق هَادي ثِ لبًَى تٌؾين ثخـي اص همشسات هبلي 23( دػتَسالقول هبدُ )7خَد دس چبسچَة هبدُ ) اي ػشهبيِ ّبي داسايي

 افضايؾ يبثذ  دسكذ( فالٍُ ثش تغييشات فْبسع ثْبء15عشح ًجبيذ ثِ هيضاى ثيؾ اص)افتجبسات .ًوبيٌذ الذام (2دٍلت)

ثخؾ  يّب تياص ؽشف ياػتفبدُ حذاوثشّبي فوشاًي  سيضي ٍ اخشاي عشح ّبي اخشايي هىلفٌذ دس ثشًبهِ دػتگبُ - 25

 يثشداس ٍ دس حبل ثْشُ يثشداس آهبدُ ثْشُ توبم7 وِيً ذ7يافن اص خذهزوَس  يّب اص عشح يثشداس دس اخشا ٍ ثْشُ يخلَك

سا دس ًؾش  (يثِ ثخؾ خلَك يثشداس ٍ ثْشُ يػبخت ٍ ًگْذاس 7يعشاح 7يهبل ييتأه يّب تيهؼئَل ىپبسچِي ي)ٍاگزاس

 خلَكي اػتفبدُ ًوبيٌذ. - ثگيشًذ ٍ تب حذ اهىبى ثشاي ايي هٌؾَس اص اًَاؿ هختلف لشاسدادّبي هـبسوت فوَهي 

ّبي اخشايي هىلفٌذ  ( لبًَى ثشًبهِ ؿـن تَػقِ وـَس7 دػتگب28ُهبدُ )« الف»( ٍ ثٌذ 25هبدُ )« الف»ٌذ دس اخشاي ث - 26

ّبي( تىويل  ّبي )پشٍطُ ثشداسي ٍ اداسُ ٍاحذّبي فوليبتي خَد )افن اص التلبدي7 اختوبفي7 فشٌّگي ٍ خذهبتي( ٍ عشح ثْشُ

خلَكي هبًٌذ اخبسُ ثلٌذهذت يب ٍاگزاسي هذيشيت  -  وت فوَهي ثشداسي سا اص عشيك لشاسدادّبي هـبس ؿذُ ٍ آهبدُ ثْشُ

 )ثلَست خَدگشداى يب ثب پشداخت ّضيٌِ ػشاًِ خذهبت( ثِ ثخؾ غيشدٍلتي ٍاگزاس ًوبيٌذ.

اسائِ ٍ اسائِ تضبهيي هشتجظ ثب آى سا ثشاي ( ٌبًغي)فب يخبسخ يهبل التياػتفبدُ اص تؼّْبي اخشايي هىلفٌذ  دػتگبُ - 27

دس  يشػبختيص يّب دس عشح يگزاسِ يٍ ػشهب يخلَك -  يهـبسوت فوَه يلشاسدادّبگزاساى دس  ثِ ػشهبيِ يهبل التيتؼْ

 اٍلَيت لشاس دٌّذ.

 - ّبي هـبسوت فوَهي  ّبي دٍلتي هىلفٌذ ثش اػبع هـخلبت ّش حَصُ ثخـي7 هذل ّبي اخشايي ٍ ؿشوت دػتگبُ - 28

ّب )فذم اتىبء ثِ هٌبثـ  بي هَخَد ثشاي ػَدآٍس وشدى ٍ خَدگشداى ًوَدى عشحّ خلَكي ثب تأويذ ثش اػتفبدُ اص وليِ ؽشفيت

ّبي  ّبي هلَثِ ؿَساي فبلي ّوبٌّگي التلبدي ػشاى لَا7 ايدبد وبسثشي فوَهي ثشاي خشيذ هحلَل( افن اص هـَق

 ثيٌي دسآهذّبي خبًجي ثبًَيِ عشاحي ًوبيٌذ. خبًجي ثب حفؼ وبسثشي اكلي ٍ پيؾ

 

 مالی های دارایی تملک بودجه

 ًضد اػٌبدي افتجبس افتتبح ثِ الذام فوَهي هحبػجبت لبًَى( 62)هبدُ اص اػتفبدُ ثب تبوٌَى وِ اخشايي ّبي دػتگبُ توبم-29
 هبدُ اص اػتفبدُ تقْذ فشم ثب هٌغجك)1398 ػبل دس پشداخت ثشاي ؿذُ اسصتقْذ سيبلي هقبدل هَؽفٌذ اًذ7 ًوَدُ هشوضي ثبًه

 فلل اص وؼش اص پغ ٍ ثيٌي پيؾ هَاسد ػبيش ثش همذم آى7 افتجبس تأهيي هحل ثِ تَخِ ثب سا( فوَهي هحبػجبت لبًَى( 62)

 .ًوبيٌذ پيـٌْبد هبلي ّبي داسايي توله ّبي سديف لبلت دس هشثَعِ



 اٍساق اػالهي7 خضاًِ اػٌبد ّب7 عشح هـبسوت اٍساق ػَد ٍ اكل ثبصپشداخت7  تفىيه ثِ 7هىلفٌذ اخشايي ّبي دػتگبُ-30

 .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ خَد7 افتجبس  ػمف دس هَاسد ػبيش ثش همذم سا خَد فبيٌبًؼْبي ٍ اخبس7ُ كىَن

 داد لشاس اًقمبد ثِ ًؼجت  خَد اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله ّبي عشح فوليبت دس تؼشيـ ثشاي وِ اخشايي ّبي دػتگبُ-31

 همشسات اص ثخـي تٌؾين لبًَى ثِ هَادي الحبلي لبًَى( 56)هبدُ اكالح لبًَى دس هٌذسج ؿشايظ ثِ تَخِ ثب هبلي تؼْيالت

 .ًوبيٌذ ثيٌي پيؾ سا لجل ّبي ػبل دس اػتفبدُ هَسد تؼْيالت ثبصپشداخت هَؽفٌذ اًذ ًوَدُ الذام( 1)دٍلت هبلي

 عشحْبي تىويل ثشاي ؿذُ اخز ّبي ٍام الؼبط هجبلغ هىلفٌذ ايشاى فٌي ٍ التلبدي ّبي ووه ٍ گزاسي ػشهبيِ ػبصهبى-32

 ثِ ٍ ثيٌي پيؾ ريل فشم هغبثك سا خبسخي افتجبسي هشاوض ٍ ثبًىْب هؤػؼبت7 هٌبثـ هحل اص اي ػشهبيِ ّبي داسايي توله

 ًوبيٌذ. وـَساسايِ ثَدخِ ٍ ثشًبهِ ػبصهبى

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 دولتی شرکتهای بودجه

ّبي دٍلتي هىلفٌذ  هحبػجِ ليوت توبم ؿذ7ُ توبهي ؿشوتسيضي هجتٌي ثش فولىشد ٍ  دس ساػتبي اػتمشاس ًؾبم ثَدخِ - 33

ًؼجت ثِ تذٍيي اّذاف7 ثشًبهِ ٍ فقبليت ػبالًِ خَد دس چبسچَة اّذاف ٍ ٍؽبيف هٌذسج دس اػبػٌبه7ِ اػٌبد ثبالدػتي ٍ 

 ّبي دٍلتي الذام ًوبيٌذ. ّبي هٌذسج دس دػتَسالقول تْيِ ٍ تٌؾين ثَدخِ ؿشوت لَاًيي هشثَط ٍ دس لبلت فشم

سود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وامسود و کارمسداصل وام

جمع کلاقساط سه ماهه چهارماقساط سه ماهه سوماقساط سه ماهه دوم

نرخ محاسباتی ارز قید گردد.
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اقساط سه ماهه اول



ّبي دٍلتي هَؽفٌذ  ّبي التلبدي7 ؿشوت ّب ٍ همبثلِ ثب اثشات ًبؿي اص تحشين ثِ هٌؾَس اػتفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثـ ٍ داسايي - 34

ّبي خَد ٍ اػتفبدُ وبساتش اص آًْب الذام ًوبيٌذ ٍ هٌبثـ هبلي حبكلِ سا دس ثَدخِ پيـٌْبدي دسج  ًؼجت ثِ هَلذػبصي داسايي

 ًوبيٌذ.

 ّبي دٍلتي هَؽفٌذ: ػبصي افتجبسات7 ؿشوت فثِ هٌؾَس ؿفب - 35

  ُّب دس ػـبهبًِ ثجـت    پشداخت  لبًَى ثشًبهِ ؿـن تَػقِ هجٌي ثش دسج وليِ 29توْيذات الصم سا ثشاي اخشاي هبد
 حمَق ٍ هضايب فشاّن آٍسًذ.

 ثشًبهـِ ٍ  سثظ دس خلَف هجبلغ هشثَط سا ثـِ ػـبصهبى    ّب7 هؼتٌذات لبًًَي ري ّب ٍ پشداخت دس ثٌذ ػبيش دسيبفت
 .ثَدخِ وـَس اسائِ ًوبيٌذ

 ّب ٍ هؤػؼبت اًتفبفي ٍاثؼتِ ثِ دٍلت هَؽفٌذ:  دٍلتي7 ثبًه ّبي ؿشوت - 36

  خَد سا ثب سفبيت الگَي ثَدخـِ  ّبي هبلي حؼبثشػي ؿذُ(  )ثشاػبع كَست 1396گضاسؽ فولىشد ثَدخِ ػبل
ليؼت وبهل اعالفبت ًيشٍي اًؼبًي افن تفليلي هلَة ثب اهضبي ريحؼبة ٍ هوَْس ثِ هْش ؿشوت7 ثِ ّوشاُ 

ثيٌـي تغييـشات آى ثـِ ّوـشاُ ثَدخـِ       اص سػوي7 پيوبًي7 لشاسداد وبس هقيي ٍ هـخق7 لشاسداد وبسگشي ٍ پـيؾ 
 .ثِ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ وـَس اسائِ ًوبيٌذ 1398پيـٌْبدي ػبل 

   هــخق7 ٍ لـشاسداد وـبسگشي دس    ًؼجت ثِ ثجت اعالفبت توبهي وبسوٌبى سػوي7 پيوبًي7 لشاسداد وبس هقـيي ٍ
پبيگبُ اعالفبتي ًؾبم اداسي )وبسهٌذ ايشاى( الذام ًوبيٌذ ٍ تأييذيِ ػبصهبى اداسي ٍ اػتخذاهي وـَس سا هٌضن ثِ 

 خَد ثِ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ اسائِ ًوبيٌذ. 1398كَستدلؼِ تلَيت ثَدخِ ػبل 

هَؽفٌذ آخشيي تشويت ػْبم ؿشوت سا ثب تأييذ ػبصهبى  ّبي دٍلتي وِ دس هشحلِ ٍاگزاسي لشاس داسًذ ؿشوت - 37

 .ػبصي ثِ ّوشاُ ثَدخِ پيـٌْبدي خَد اسائِ ًوبيٌذ خلَكي

 50ّبي ٍاگزاس ؿذُ وِ ػْن دٍلت دس آًْب ثِ ووتش اص  ّبي اخشايي هَؽفٌذ ًؼجت ثِ افالم اػبهي ؿشوت دػتگبُ - 38 

داساى خذيذ ٍ  ذ كَستدلؼِ هدوـ فوَهي هجٌي ثش تشويت ػْبمدسكذ سػيذُ اػت7 ّوشاُ ثب اػٌبد ٍ هذاسن هثجتِ هبًٌ

 لشاسداد ٍاگزاسي ثب تأييذ ثبالتشيي همبم دػتگبُ اخشايي ثِ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ تب پبيبى هْشهبُ ػبل خبسي الذام ًوبيٌذ.

 ش سفبيت ؿَد:ّبي دٍلتي هَاسد صي ّبي ؿشوت ثيٌي ّضيٌِ دس خلَف پيؾ - 39

 7ّبي دٍلتي )هٌذسج دس احىبم اػـتخذاهي هشثـَط(    ّبي وبسوٌبى ؿشوت القبدُ هضايب ٍ فَق افضايؾ ضشيت حمَق
 .ايي ضَاثظ( خَاّذ ثَد 2ّبي اخشايي )هٌذسج دس ثٌذ   هغبثك افضايؾ حمَق وبسوٌبى دػتگبُ

 ات7 ّب ثِ ّش ًحَ ٍ ثِ ّش ؿىل اص هحل ّشگًَِ هٌبثـ كشفبٌ دس چبسچَة همشس ّبي سفبّي ٍ ػبيش پشداختي ووه
 .ثيٌي ؿَد ّبي هلَة هشاخـ لبًًَي )اص خولِ هلَثبت ؿَساي حمَق ٍ دػتوضد( پيؾ ضَاثظ ٍ دػتَسالقول



 ّبي دٍلتي هدبصًذ حذاوثش ثِ هيضاى يه هبُ حمَق ٍ هضايبي هٌذسج دس احىبم وبسگضيٌي ثشاي وبسوٌـبى   ؿشوت
 .ثيٌي ًوبيٌذ پبداؽ پيؾ

 ُهتٌبػت ثب هيضاى ٍ ػغح تَليذ تقييي ٍ هـخق ؿَدّبي هؼتمين تَليذ  ٍسي ثش ّضيٌِ اثشات ثْش. 

 ( لبًَى الحبق هَادي ثـِ لـبًَى تٌؾـين ثخــي اص     28ثيٌي ؿذُ هَضَؿ ثٌذ )ج( هبدُ ) ػْن دٍلت اص ػَد پيؾ
 .( هحبػجِ ؿَد50( ثِ هيضاى پٌدبُ دسكذ )%2همشسات هبلي دٍلت )

 ّبي هشتجظ ثِ ٍؽيفِ  ٍ تَػقِ فٌبٍسي دس صهيٌِّبي دٍلتي هَؽفٌذ افتجبس الصم ثشاي اًدبم اهَس پظٍّـي  ؿشوت
 .ثيٌي ًوبيٌذ ( ثشًبهِ ؿـن تَػقِ وـَس ٍ ػبيش لَاًيي پيؾ64اكلي خَد سا ثب سفبيت هفبد ثٌذ )ح( هبدُ )

 ّبي دٍلتي ٍ هؤػؼبت اًتفبفي ٍاثؼتِ ثِ دٍلت هَؽفٌذ توبم تقْذات ػشسػيذ ؿذُ خَد اص خولِ تقْذات  ؿشوت
ّبي داخلي ٍ خبسخي ٍ اٍساق هـبسوت )اكل ٍ فشؿ( هشثـَط   جبت فوَهي7 ثبصپشداخت ٍام( لبًَى هحبػ62هبدُ )

 .( لبًَى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ سا دس ثَدخِ پيـٌْبدي هٌؾَس ًوبيٌذ32ٍ تقْذات هشثَط ثِ هبدُ ) 1398ثِ ػبل 

ش ػبيش ثٌذّبي هشتجظ دس الزو فالٍُ ثش ثٌذّبي فَق 1398ّبي دٍلتي هَؽفٌذ دس تٌؾين ثَدخِ پيـٌْبدي ػبل  ؿشوت - 40
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