
مطی َای بخطىامٍ بًدجٍ بزرسی ي تأییذ سیاستُا ي خط   

 ضًرای اقتصاد

 ابالغ بخطىامٍ بًدجٍ

سقف -2ترًاهِ زهاًثٌدی-1:اتالغ دستَرالعول ّای تَدجِ 

ضَاتط -3هٌاتع ٍ هصارف الیحِ تر حسة اهَر ٍ فصَل

اجرایی تَدجِ  دستَرالعول ٍ فرهْای الیحِ ٍ سٌد -4هالی

دستَرالعول -6دستَرالعول تَدجِ ریسی هثتٌی تر عولکرد-5

 تَدجِ شرکتْای دٍلتی

10 
 رییس جمًُر 

10 

 تاییذ وُایی بًدجٍ ضزکتُا ي ارسال  بٍ

َیات ديلت   

33 

تکمیل فزمُای مىابع ي ارایٍ بٍ کارگزيٌ  

1399/07/30 

18 

1399/07/10 1399/07/30 1399/07/20 

1399/07/10 

ٌ َای اجزایی   دستگا

ٌ َای اجزایی ي تفکیک مىابع  بزرسی مىابع دستگا

 ملی ي استاوی

 کارگزيٌ مىابع بًدجٍ

24 

گشارش بٍ ستاد بًدجٍ  بزرسی مىابع ي ارایٍ  

 کمیتٍ راَبزی ي تلفیق بًدجٍ 

1399/8/15 

29 

مىابع بًدجٍ  بزرسی ي تصًیب  

 ستاد بًدجٍ 

1399/8/25 

 بزرسی بًدجٍ ضزکتُای ديلتی 

17 

 امًر بخطی

20 
 ستاد بًدجٍ

23 

تجُیش مىابع ي پایص تُعذات امًر  

ضزکتُای ديلتی    بزرسی بًدجٍ  
1399/7/30 

1399/8/27 

25 

ارایِ  ترًاهِ عولیاتی  ساالًِ  

 پیشٌْادی 

ٌ  اجزایی  دستگا

تررسی سٌد تَدجِ پیشٌْادی تر اساس ترًاهِ هیاى هدت 

ٍ هصَب ٍ ترش استاًی   

 

ُ ّای اجرایی    تررسی تَدجِ دستگا

1399/08/15 

30 

 تررسی ٍ تصَیة تَدجِ دستگاُ ّای اجرایی   

 ستاد بًدجٍ 

1399/8/25 
1399/08/10 

21 12 19 15 

13 

 امًر بخطی

تررسی ترًاهِ ساالًِ ٍ اعالم  

 ًتیجِ

 امور بخشی

ترًاهِ هصَب تراساس  تَدجِ پیشٌْادی  ارایِ

 ٍ ترش استاًی اعتثارات

 ٌ اجزایی دستگا کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر  

(عملکرد  

 تررسی ترًاهِ هساالًِ ٍ اعالم ًتیجِ

طراحی ٍ تدٍیي جسییات ًظام 

 درآهد ّسیٌِ استاى 

31 

 بزرسی بزش استاوی اعتبارات

28 

 تاییذ  بزش استاوی 

 ستاد بًدجٍ 

1399/8/20 

استاوُا ي مىاطق امًر  کمیتٍ  راَبزی ي تلفیق بًدجٍ  

 کارگرٍُ تَدجِ ریسی هثتٌی تر عولکرد 

کارگزيٌ بًدجٍ مىطقٍ 

 ای

34 

الیحٍ بًدجٍ  جمع بىذی کلیات

 ي ارسال بٍ ضًرای اقتصاد

 ستاد بًدجٍ 
35 

تصًیب کلیات الیحٍ بًدجٍ  بزرسی ي

 ي ارایٍ بٍ َیأت يسیزان

 ضًرای اقتصاد
36 

1399/8/28 
تصًیب تبصزٌ َا ي   بزرسی ي 1399/8/30

 کلیات الیحٍ بًدجٍ

 َیأت يسیزان 

37 

تذيیه وُایی الیحٍ  1399/9/7

  بًدجٍ

/  امًر  تلفیق بًدجٍ

 امًر بخطی

38 

 چاپ الیحٍ بًدجٍ  1399/9/10

معايوت تًسعٍ مىابع اوساوی ي  

 پطتیباوی

39 

بٍ مجلس ضًرای 1399تقذیم الیحٍ بًدجٍ سال  1399/9/11

 اسالمی 

 رییس جوَْر 
40 

1399/9/15 

ی ضمیمٍ بخطىامٍ بًدجٍبزرسی ،تذيیه ي اصالح دستًرالعمل َا  1 
1399/4/15 

 معاونت  اقتصادی  و هماهنگی برنامه و بودجه  

5 

1399/06/10 

و خروجی  و اصالح ساختارها بررسی و اصالح برنامه  ، فعالیت   

6 8 

1399/6/20 
1399/07/03 

1399/6/30 
1399بزرسی اصالحات ساختاری بزای درج در الیحٍ بًدجٍ سال   

معايوت  اقتصادی  ي َماَىگی بزوامٍ ي بًدجٍ    

ي تذيیه الگًی تخصیص مىابع ي تأثیز بًدجٍ بز متغیزَای  طزاحی

 امًر اقتصاد کالن

ِ ای ٍ جْاًی تْیِ گسارش اقتصاد ایراى ٍ  تحَالت هٌطق  

 امًر اقتصاد کالن

پیص وًیس بخطىامٍ  بًدجٍ ي  بزرسی ي جمع بىذی اصالحات ساختاری بًدجٍ  ي تُیٍ

 دستًرالعمل َا

معايوت اقتصادی/ستاد بًدجٍ  

 كل كشور1400برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم اليحه بودجه سال 

 (بودجه ريسي مبتنی بر عملکرد درجهت اصالح ساختار بودجه و با رويکرد)

2 
1399/4/20 

3 

1399/4/20 

اهَر  /تْیِ گسارش هثاًی تَدجِ کل کشَر

تلفیق تَدجِ ٍ اهَر اقتصاد کالى ٍ چاج   

ترًاهِ ششن   1398گسارش عولکرد سال 

 تَسعِ کشَر

ٍ ي تصًیب بًدجٍ ضزکتُای ديلتی ي ارایٍ تُی

 بٍ امًر ي معايوت َای بخطی  

 شرکتْای دٍلتی ٍ هجاهع عوَهی شرکتْا

 تکویل فرهْای تثصرُ

ٌ َای اجزایی   دستگا

16 

1399/07/20 1399/8/10 

22 
 بزرسی تبصزٌ َا

 امًر بخطی

(جذیذ/حذف/اصالح)بزرسی تبصزٌ َای پیطىُادی  

32 

 بزرسی تبصزٌ َا

 ستاد بًدجٍ 

1399/8/25 

 کارگرٍُ تثصرُ ّا 

4 

1399/4/20 
 تُیٍ دستًرالعمل گشارش عملکزد  بزوامٍ ضطم

 معايوت امًر اقتصادی ي َماَىگی بزوامٍ ي بًدجٍ

 بزرسی گشارش عملکزد  بزوامٍ

 امًر بخطی
آمایص سزسمیه ي مًر بزوامٍ ریشی ،وظارت/ امعايوت اقتصادی  

گسارش عولکرد ًْاییتررسی  ٍ تْیِ   

1399/6/20 

کارگزيٌ بًدجٍ ریشی مبتىی بز عملکزد ي باسبیىی َشیىٍ َا   

1399/8/15 

 َیات ديلت

27 

تصًیب وُایی بًدجٍ ضزکتُا ي ارسال     

 بٍ مجلس

بزوامٍ تُیٍ گشارش عملکزد  

7 
 دستگاٌ اجزایی

1399/6/20 

9 

1399/6/30 

11 

1399/07/10 

 کمیتٍ راَبزی ي تلفیق بًدجٍ 

14 

تصَیة جسییات ًظام درآهد  1399/07/20

 ّسیٌِ استاى 

1399/8/25 

 تُیٍ بزوامٍ عملیاتی دي ساالوٍ فزابخطی

هعاًٍت اقتصادی/  کویتِ تلفیق ٍ راّثری تَدجِ  
26 

1399/08/15 
 تصًیب  بزوامٍ عملیاتی ديساالوٍ فزابخطی

1399/07/20 1399/8/10 


