
تعالیبسمه
)2متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

) که 2ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اسالمی ) قانون اساسی جمهوري 123در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم (
به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شده بود، با » مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحات و الحاقات بعدي آنطرح الحاق برخی «با عنوان 

.شودو تأیید شوراي نگهبان، به پیوست ابالغ می4/12/1393تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «کصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوري اسالمی ایران، به پیوست در اجراي اصل یـ
به تأیید6/12/1393که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ )» 2(

.شودمجلس شوراي اسالمی واصل شده، جهت اجراء ابالغ می13/12/1393مورخ 87035/488شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

)2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

ـ1ماده

ربط، معادل سهمی از ارزش نفت داري کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذيه حساب بین دولت (خزانهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویالف ـ به
عنوان سهم آن شرکت بابت گردد، بهخام، میعانات گازي و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می(نفت

محیطی و اي و بیع متقابل و جبران خسارات زیستمزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهاي شرکتاي و هزینهمایهکلیه مصارف سر
این سهم، از شود. تعیین می(سیفهاي حمل و بیمه (هاي ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینههاي نفتی خالص درآمد و هزینههاي ناشی از فعالیتآلودگی

.شودنظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می

ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذکور و سایر منابع، قراردادهاي الزم را با شرکتهاي عملیاتی تولید نفت و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي
.ریزي کشور منعقد نمایدموافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهشده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله گاز براساس قیمت تمام

شده در بورس ـ قیمت نفت صادراتی از مبادي اولیه، قیمت معامالتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادي اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه1
هاي پتروشیمی اعم از دولتی و نین براي نفت تحویلی به پاالیشگاههاي داخلی و مجتمعمتوسط قیمت صادراتی از مبادي اولیه در یک ماه شمسی است و همچ

.هاي صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است%) متوسط بهاي محموله95درصد (خصوصی نودوپنج

ویه حساب بین دولت و شرکت ملی پاالیش و پخش کند، براي تسهاي نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین میکه دولت براي مصرف فرآوردهـ تا زمانی2
پیشنهاد تحویلی به پاالیشگاههاي داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که بههاي نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازي)فرآورده

تصویب به1388ها مصوب ریزي کشور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانهنامهکارگروهی متشکل از وزراي نفت و اموراقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و بر
داري کل کشور ثبت و صورت حسابداري در دفاتر خزانه) بند (الف) به1التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(شود که مابهرسد و اجازه داده میهیأت وزیران می

.اب شودنامه اجرائی این ماده تسویه حسطبق آیین

هاي واردات و سهم ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینهـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي3
داري ها به خزانهمند کردن یارانهشود در راستاي اجراي قانون هـدفربط بابت گـاز تولیدي که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین میشرکت تابعه ذي

.نمایدکل کشور واریز می

:شودها به شرح زیر اصالح می) قانون هدفمندکردن یارانه1ـ تبصره بند (ب) ماده (4

:معیارهاي زیر تعیین کندها را با رعایت تبصره ـ وزارت نفـت مکلف اسـت قیمت خوراك گاز و خوراك مایع تحویلی به واحدهاي صنعتی، پاالیشی و پتروشیمی

پذیري لیت رقابتـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی براي سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قاب1
المللی و بهبود متغیرهاي کالن اقتصاديمحصوالت تولیدي در بازارهاي بین



امکان جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجیـ ایجاد انگیزش و 2

%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهاي پتروشیمی داخلی که محصوالت 30درصد(ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی3
شوند، از تخفیف اندازي مییافته راهرداد بنگاههایی که در مناطق کمترتوسعهکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرامیانی و نهائی تولید می

.گردندبیشتري برخوردار می

) قانون 25ماده (در صورت قطع یا کاهش خوراك گاز و خوراك مایع واحدهاي مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر 
.خسارت وارده را از محل خوراك تحویلی در مراحل بعدي جبران کند16/11/1390کسب و کار مصوب بهبود مستمر محیط 

کنندگان داخلی در اختیار دستگاه در خرید محصوالت پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبناي عمل است و یارانه مورد نظر دولت براي مصرف
.گیردربط قرار میذي

تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط نامه اینآیین
شود و به تصویب هیأتهاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون تهیه میوزارتخانه

.رسدوزیران می

هاي حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات گازي اعم از صادرات هر سال و ربط، مکلف است دریافتیب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذي
ماده بالفاصله از طریق حسابهاي مورد تأیید هاي موضوع این الحساب پرداختعنوان علیتعهدات بیع متقابل بهاز کسر بازپرداختسالهاي قبل به هر صورت را پس

.داري کل کشور واریز نمایدمرکزي جمهوري اسالمی ایران به حسابهاي مربوط در خزانهبانک 

اب ربط (با احتسطور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذيبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به
شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخی که هاي بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین میبازپرداخت

.یز نمایدداري کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزي وارکند به حساب مربوط نزد خزانهضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص می

داري کل ربط را به حسابهاي آن شرکت مورد تأیید خزانهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي
ت مربوط به طرف قرارداد و کنندگان مواد و تجهیزاکشور در داخل و موردتأیید آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه

.هاي جاري و تعهدات ارزي شرکت واریز و براي قراردادهاي تسهیالت مالی خارجی توثیق نمایدهزینه

هاي نفتی ایران و شرکتهاي پاالیش نفت داخلی و شرکتهاي پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهاي خوراك نفت خام ج ـ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
) 2هاي شرکتهاي پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پاالیش و پخش را به قیمت مذکور در جزء(عانات گازي دریافتی خود و همچنین خوراك معادل فرآوردهو می

.داري کل کشور واریز نمایندبند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه

دستی پتروشیمی را وصول و به سهم دولت از بهاي خوراك پاالیشگاهها و شرکتهاي پایینربط، مکلف است وجوه مربوط وزارت نفت از طریق شرکتهاي تابعه ذي
داري کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهاي شرکتهاي پاالیش داري کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانهماهانه به خزانه

داري کل کشور، ها به حساب خزانهکند. در صورت عدم واریز بهاي خوراك پاالیشگاهها و پتروشیمیلحساب برداشت میاصورت علیو پخش و پتروشیمی به
مکلف است با اعالم وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهاي بدهکار و واریز آن به حساب (داري کل کشوروزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه

.ل کشور اقدام کندداري کخزانه

ربط، نفت منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراك پاالیشگاهها و شرکتهاي پتروشیمی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذيتبصره ـ به
.خوراك واحدهاي پاالیشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادي ریالی و یا ارزي به فروش خواهد رساند

اي شرکتهاي دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهاي بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراي این قانون ـ بـازپرداخت تعهدات سرمایهد 
.باشده شرکتهاي یادشده میعهدهاي حمل و بیمه (سیف) و انبارداري بههاي صدور و فروش نفت با احتساب هزینهشوند و همچنین هزینهایجاد شده و یا می

اي از محل سهم خود را از هاي طرحهاي سرمایهربط موظف است موافقتنامهـ در راستاي اجراي بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذيه
له و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در ریزي کشور مبادهاي سنواتی و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامهدرصدهاي مندرج در بودجه

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي ریزي کشور و کمیسیونماهه به وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهمقاطع سه
.اسالمی ارائه نماید



کنندگان و همچنین نفت تولیدي و مصرفدر صورتحساب (قبوض)و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج وـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق 
هاي نفتی ایران (شرکتهاي پاالیش نفت) و بار در انتهاي زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههاي وارداتی، فقط یکفرآورده

ربط وزارت نیرو و شرکتهاي توزیع برق، آب و فاضالب شهري و روستایی ربط وزارت نفت و شرکتهاي گاز استانی و شرکتهاي تابع ذيشرکتهاي دولتی تابع ذي
) 39داري کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهاستانی بر مبناي قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می

گردد. مبناي قیمت فروش براي محاسبه عوارض با اصالحات بعدي آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
الیشگاهها و واحدهاي کننده نهائی در داخل کشور است. پا) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف38) ماده(1آالیندگی موضوع تبصره(

.پتروشیمی آالینده نیز مشمول پرداخت عوارض آالیندگی هستند

.باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمایدمشترکان خانگی روستایی و چاههاي کشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف می

%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده 100ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (ها و دهیاريعنوان عوارض سهم شهرداريـ وجوه واریزي به1تبصره
.شودربط واریز میصورت ماهانه به حسابهاي ذيبه

موضوع این بند را در مقاطع ها و عملکردداري کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصـول درآمد، دریافتیـ سازمان امور مالیاتی، خزانه2تبصره
.هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شوراي اسالمی ارائه کنندسه ماهه به شوراي عالی استانها و کمیسیون

داري کل کشور به نام یالی و ارزي که از طریق خزانهزـ شرکـتهاي دولتی تابـع وزارت نفت مکلفند درآمدهاي ریالی و ارزي خود را به حسابهاي متمرکز وجوه ر
.شود، واریز کنندآنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران افتتاح می

ربط و همچنین قراردادي که داري کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذينامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانهح ـ آیین
کند، ظرف مدت سه ماه از زارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده براي عملیات نفت، گاز، پاالیش و پخش منعقد میو

رسد. وزیران میتصویب هیأتریزي کشور بههاي نفت، امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهپیشنهاد مشترك وزارتخانهتاریخ تصویب این قانون به
ربط هاي حسابداري الزم به نحوي که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازي در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهاي دولتی تابع ذيدستورالعمل

.شوده و ابالغ مینفت و تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیپیشنهاد وزارتوزارت نفت انعکاس داشته باشد به

.شودشوراي انقالب اسالمی نسخ می5/10/1358کل کشور مصوب 1358) دائمی الیحه قانونی بودجه سال 38ط ـ تبصره(

یعانات ) قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، م44ي ـ دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر الزم و رعایت قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(
همچنین دولت گازي و گاز از مخازن مشترك را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهاي داراي مخازن مشترك برساند. 

عانات گازي در داخل مکلف است طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پاالیش نفت خام و می
.کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد

هاي نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوي شرکتهاي پتروشیمی به شرکتهاي اصلی و التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردهك ـ مابه
هاي انتقال عالوه هزینهها حسب مورد بهکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهمصرففرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به

نفت و گاز به حساب خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهاي پاالیشها و نفتداخلی فرآورده
شود. معادل این رقم نیز ثبت می(داري کل کشورگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت میبدهکار شرکتهاي اص

در صورت مستقل توسط شرکت مذکورداري کل کشور به حساب بستانکار شرکتهاي اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بنـد بهدر خزانه
هاي نفت و امور اقتصادي و دارایی و ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانهمقاطع زمانی سه

یزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه گردد و تسویه حساب نهائی فداري کل کشور تسویه میالحساب با خزانهصورت علیریزي کشور بهسازمان مدیریت و برنامه
.شودسال بعد انجام می

هاي کلی اصل چهل و چهارم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجراي سیاستپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمـ شرکتهاي سرمایه2ماده
تواند جهت وصول سازي پرداخت نمایند. سازمان مذکور میادشده به سازمان خصوصی) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون ی44(

اقدام نماید. اجرائیات 1366) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 48سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهاي واگذارشده از طریق ماده(
.سازي همکاري کندخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در

هاي کلی اصل ) قانون اجراي سیاست18) ماده(3) قانون مدیریت خدمات کشوري و شرکتهاي دولتی موضوع بند(5) و (4ـ شرکتهاي دولتی موضوع مواد (3ماده
اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان توسعه و ازمانهاي توسعههاي دولتی و س) قانون اساسی، به استثناي بانکها و بیمه44و چهارم (چهل

ربط و شرکت شهرکهاي نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي



باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات آنها به حسابهاي حاسبات عمومی کشور می) قانون م76) و (39)، (31کشاورزي، مشمول مقررات مواد(
) قانون محاسبات 76مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده(شود تا حسبداري کل کشور واریز میشده از سوي خزانهمعرفی

.شوده خالف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میعمومی کشور در مورد حسابهایی ک

.اند، اقدام کنندداري کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خالف مقررات مذکور افتتاح شدهبانکهاي عامل حسب اعالم بانک مرکزي و خزانه

شود موظف به بینی میانون مدیریت خدمات کشوري و بانکها که در بودجه کل کشور براي آنها سود ویژه پیش) ق5ـ کلیه شرکتهاي دولتی موضوع ماده (4ماده
شود در داري کل کشور اجازه داده میباشند. به خزانهصورت یک دوازدهم در هر ماه میواریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به

الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور) صورت علیو سود سهام دولت بهصورت عدم واریز مالیات
داري کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومی کشورتوسط هریک از شرکتهاي دولتی و بانکها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه

ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبناي صورتهاي مالی و عوارض را به حسابهاي شهرداري
متعلق به ) قانون مدیریت خدمات کشوري که قسمتی از سهام آنها 5شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهاي دولتی موضوع ماده (حسابرسی

باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی
.و اصالحات بعدي آن است1366در قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سال 

هاي فرهنگی، هنري و شود، واحدهاي خدماتی و رفاهی و مجتمعقانون مدیریت خدمات کشوري اجازه داده می) 5ـ به دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (5ماده
ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط ها و دهیاريمازاد ورزشی را از طریق برگزاري مزایده به اشخاص صاحب صالحیت بخشهاي خصوصی، تعاونی، شهرداري

صورت اجاره واگذار هاي مقاومت بسیج و هیأتهاي ورزشی استانی و شهرستانی بههاي ورزشی، ردهایط مساوي با اولویت فدراسیونبرابر و در اماکن ورزشی در شر
ر مابین بعنوان بخشی از قرارداد فیکننده بهرسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفبرداري و خدماتنماید. نظارت بر کاربري و استانداردهاي بهره

اي که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي این ماده براساس ردیفهاي درآمدـ هزینه
.ریزي کشور هزینه شودمان مدیریت و برنامهیابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازربط ملی یا استانی اختصاص میشود، به دستگاههاي اجرائی ذيبینی میپیش

داري کل کشور، نحوه تعیین صالحیت شرکتها و ارائه بها به درآمدهاي عمومی نزد خزانهنامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاري، تعیین و واریز وجوه اجارهآیین
.رسدوزیران میتصویب هیأتریزي کشور بهزمان مدیریت و برنامهپیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و ساکنندگان با خدمات به مصرف

شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهاي تابع آنها در استانها، اجازه داده میـ به وزارتخانه6ماده
وزارت امور اقتصادي و دارایی و واحدهاي تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع درخواست تغییرکاربري اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی

ربط ارسال کنند. کمیسیون هاي ذيو اصالحات بعدي آن در هر یک از استان1351) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 5ماده(
) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با 5وسعه شهري با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهاي ت

گاه اقدام و بررسی موقعیت محل و امالك همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دست
.قاضی ابالغ نمایدمصوبه کمیسیون را به دستگاه مت

هاي کشور و امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و بار عملکرد آن را به وزارتخانهاستانداران موظفند بر حسن اجراي این حکم نظارت و هر سه ماه یک
د پس از فروش امالك مذکور از طریق مزایده ها گزارش کنند. این دستگاهها موظفنریزي و توسعه استان هریک از استانریزي کشور و شوراي برنامهبرنامه

داري کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابالغ داري کل کشور واریز نمایند. خزانهعمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه
ربط قرار ف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرائی ذيریزي کشور، معادل وجوه واریزشده را در سقتخصیص از سوي سازمان مدیریت و برنامه

تمام مصوب در همان شهرستان و اي نیمههاي سرمایهاین قانون یا تکمیل طرحهاي تملک دارایی(23شده با رعایت ماده(دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته
.در سقف درآمد حاصله نماید

و اصالحات بعدي آن از شمول این حکم 1387) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 8ازمانی موضوع ماده(تبصره ـ واگذاري منازل س
.باشدمستثنی می

یی که از منابع پرداخت ریالی طرحهامنظور تأمین پیشربط، بهپیشنهاد دستگاه اجرائی ذيشود بهریزي کشور اجازه داده میـ به سازمان مدیریت و برنامه7ماده
%) 30درصد (اي و کاهش تا سقف سیهاي سرمایهجایی اعتبارات طرحهاي تملک داراییکنند، نسبت به جابهتسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می
.ربط اقدام نمایداعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذي

پرداخت و تجهیز کارگاه منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی براي پیششود با رعایت قوانین مربوط بهـ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می8ماده
شوند، در بانکهاي داخل شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کاال یا خدمات فنی مهندسی میهاي خارجی برنده میپیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه

.ي ارزي نمایدگذارو خارج سپرده



شود با تصویب هیأت وزیران درصدي از درآمدهاي حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می9ماده
ار نفر جمعیت از محل ردیفهاي هاي خدمات عمومی اجباري و پایه با اولویت روستایی و شهرهاي زیر ده هز(اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه

منظور تحقق اهداف این ماده مصرف برساند. بهصورت درآمدـ هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها بهشده در قوانین بودجه سنواتی بهبینیپیش
شود منابع یادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در اجازه داده میو توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطالعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارتخانه مذکور 

.اي و کمکهاي فنی و اعتباري هزینه کندطرحهاي توسعه

تمام هاي نیمهشود که پروژه) قانون مدیریت خدمات کشوري به جز نهادهاي عمومی غیردولتی اجازه داده می5ـ به دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(10ماده
پیشنهاد سازمان مدیریت و اجرائی که بهنامهریزي و توسعه استان خود را بر اساس آییندولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شوراي برنامه

.رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایندوزیران میتصویب هیأت ریزي کشور بهبرنامه

گیري از امکانات و اي عمل کنند تا ضمن بهرهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونهـ هیأتهاي امناي دانشگاه11ماده
بر منابع ابالغی هاي در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازادظرفیت
.عمل آیدري بهجلوگی

شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق ربط اجازه داده میهاي نفت و نیرو از طریق شرکتهاي تابعه ذيـ به هر یک از وزارتخانه12ماده
هاي پزشکی ناشی از نقص عضو و جبران هزینهگردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت وبراي هر واحد مسکونی و تجاري تعیین می

.سوزي و مسمومیت مشترکان شهري و روستایی و سکونتگاهی عشایري گاز و برق از طریق شرکتهاي بیمه با برگزاري مناقصه اقدام کنندانفجار، آتش

هاي عالم روستاها و اماکن مذهبی ها، خانهارهاي شهدا، امامزادههاي علمیه، گلزها، حوزهها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآنـ فضاهاي اصلی مساجد، حسینیه13ماده
باشند. این حکم شامل اماکن تجاري وابسته به آنها هاي دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضالب، برق و گاز معاف میاقلیت
.نیست

.شودکننده خدمات موضوع این ماده تأمین میپرداخت به دستگاههاي ارائهاعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت 

هاي باز، مؤسسات صنعتی، شوند یا در زندانشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میـ به سازمان زندان14ماده
واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداري زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم کشاورزي و خدماتی اشتـغال دارند و محـکومان

هاي مندرج در قانون آیین دادرسی کیفري منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی نظارت و مراقبت الکترونیکی عالوه بر سپردن تأمین
وزیران تعیین و شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هرسال توسط هیأتهاي مأخوذه تأمین میکنندگان از محل ودیعهتجهیزات مذکور از ناحیه استفادهوارده به

.گرددداري کل کشور واریز میکننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهتوسط سازمان مذکور از استفاده

لح با به احکام صادره در اجراي احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهاي مسـ محکوم15ماده
ون بودجه قابل قان111100ـ5هاي قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهاي معوق نیروهاي مسلح موضوع اعتبار ردیف رعایت کلیه مهلت

باشد. درصورت عدم کفایت موجودي حساب مذکور، ستادکل نیروهاي مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابالغ نسبت به معرفی برداشت می
.اموال یا حساب جایگزین اقدام کند

.علیه اصلی اقدام نمایدبه از محل سایر حسابهاي محکومتواند نسبت به توقیف و برداشت محکومتبصره ـ پس از انقضاي مهلت فوق مرجع قضائی می

اي هر دستگاه مجاز جویی در اعتبارات هزینه%) از محل صرفه10درصد (اي تا معادل دههاي سرمایهـ افزایش اعتبار هر یک از طرحهاي تملک دارایی16ماده
ریزي کشور در سقف ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهپیشنهاد دستگاههاي ذيوط بهاست. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف من

.کل اعتبارات طرح است

هاي عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته، در پایان هر سال مالی اي آن دسته از طرحها و پروژههاي سرمایهمانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی
.تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسدیز به خزانه میپس از وار

.شوداي استانی برابر نصاب معامالت متوسط ساالنه اصالح میهاي سرمایهها در مورد طرحهاي تملک داراییـ سقف ریالی در اختیار شوراي فنی استان17ماده 

هاي اي، به دستگاههاي اجرائی مجري طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهویق خیرین براي شرکت در اجراي طرحهاي تملک داراییمنظور تشـ به18ماده
ها اجازه ریزي و توسعه استاناي استانی مصوب شوراي برنامهسرمایههاي ) قوانین بودجه سنواتی و طرحهاي تملک دارایی1اي مندرج در پیوست شماره(سرمایه

اي هر طرح را براي تأمین سود و کارمزد تسهیالت دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات هاي سرمایهشود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییده میدا
منظور نمایند. تسهیالت اعطائی، توسط قطعیهزینه به و گیرد، پرداختربط قرار میمنظور اجراي همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذيمالی و اعتباري که به



مانده طرحهاي خاتمه یافته، ردیف ریزي کشور موظف است براي بازپرداخت سود و کارمزد تسهیالت باقیشود و سازمان مدیریت و برنامهخیرین تضمین می
.بینی کندبودجه سنواتی پیشاعتباري مشخصی را در لوایح

رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهاي واریز تسهیالت بر چگونگی اطالعنامه اجرائی این ماده مشتمل آیین
وزیران تصویب هیأتریزي کشور بهپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهدریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی براي پرداخت به پیمانکاران، به

.رسدمی

هاي قرآنی شوراي عالی انقالب فرهنگی مجازند هاي امور زنـان و خانواده و علمی و فناوري ریاست جمهوري و شوراي تخصصی توسعه فعالیتـ معاونت19ماده
مابین از محل اعتبارات هاي مورد نظر از طریق دستگاههاي اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فیهاي اجرائی خود را در راستاي تحقق اهداف و سیاستفعالیت

لکرد این شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عمبینیپیش
.بار به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کنندربط اخذ و هر شش ماه یکماده را از دستگاههاي اجرائی ذي

گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از شده از سرمایهشود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیهـ به وزارت نیرو و شرکتهاي تابع اجازه داده می20ماده
پرداخت یارانه براساس دستورالعمل هاي انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا باداران در بخشهاي مصرف و هزینهجویی حقآبهصرفه

.مصوب شوراي اقتصاد، تضمین کنند

سازي فرآیند توزیع کاال و خدمات، دولت مکلف است با رعایت وري شبکه توزیع و شفافمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاي بهرهـ به21ماده
اي و گذاري را به کاالها و خدمات عمومی و انحصاري و کاالهاي اساسی یارانهنون اساسی، قیمتقا(44و چهارم (هاي کلی اصل چهلقانون اجراي سیاست
.ضروري محدود کند

ل از تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین کاالهاي اساسی، انحصاري و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کاالها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشک
ریزي کشور و حسب مورد وزارتخانه ي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامههانمایندگان وزارتخانه

.رسدتصویب شوراي اقتصاد میربط بهذي

زشی و پژوهشی با اطالع مدیریت دانشگاه علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهاي آموـ اعضاي هیأت22ماده
بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در مدیره شرکتهاي دانشالشرکه و عضویت در هیأتبراي داشتن سهام یا سهم

.نیستند1337معامالت دولتی و کشوري مصوب 

:پذیر استاي جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانهاي سرمایهـ پیشنهاد طرحهاي تملک دارایی23ماده

و رعایت قانون 1351) قانون برنامه و بودجه مصوب 23) و (22اي جدید با رعایت مواد(هاي سرمایهداراییتملک الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهاي
اقتصادي، مالی و زیست ،(قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندي اجراء(44)نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم 

بار و به قیمت ثابت سالی که ریزي کشور براي یکمحیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه
تصویب مجلس شوراي اسالمی وسعه و سالهاي بعد بههاي تگردد، به تفکیک سالهاي برنامهطرحهاي مورد نظر براي اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می

.رسدمی

اي را پس از تأیید شوراي عالی حفاظت محیط دارایی سرمایهتملکمحیطی الزم براي طرحهايتبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست
هاي مهندسین مشاور ریزي کشور جهت ابالغ به دستگاههاي اجرائی و شرکتو برنامهاالجراء شدن این قانون، به سازمان مدیریتماه بعد از الزمزیست طی شش

.اي خود اعالم نمایدهاي سرمایهمنظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهاي تملک داراییبه

ت مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتباراهاي سرمایهداراییهاي طرحهاي تملک ب ـ مبادله موافقتنامه
اطالعات ضروري .ها براي دوران اجراء معتبر و مالك عمل خواهد بودپذیرد. این موافقتنامههاي توسعه انجام میبار در دوران برنامهمورد نیاز فقط یک

.شودها نیز درج میدرخصوص موارد فوق در اصالحیه موافقتنامه

مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط اي براي سالهاي باقیهاي سرمایهنیاز طرحهاي تملک داراییتبصره ـ اعتبارات مورد 
.شودریزي کشور منظور میسازمان مدیریت و برنامه

شوند، جنبه اصالحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و بادله میهایی که براي انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مج ـ موافقتنامه
ربط و تأیید سازمان مدیریت و شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذيها میهاي طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژهتعداد پروژه

.ایت مفاد بند(الف) این ماده بالمانع استوزیران با رعریزي کشور و تصویب هیأتبرنامه



پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که بههاي سرمایهداراییهاي طرحهاي تملکد ـ مبادله موافقتنامه
.رسدوزیران میریزي کشور به تأیید هیأتمسلح و سازمان مدیریت و برنامه

استثناي طرحهاي شود، بههاي توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی میاي از گزارشریزي کشور موظف است خالصهـ سازمان مدیریت و برنامهـ ه
.درسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهسال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازي اطالعدفاعی و امنیتی را یک

بینی اعتبار کامل براي طرحهاي ریزي کشور، منوط به پیشاي جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامههاي سرمایهوـ تصویب طرحهاي تملک دارایی
.ر نشودمزبور است به طوري که اعتبار سال اول اجراي طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) کمت

هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ریزي کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونتبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه
.شوراي اسالمی ارائه کند

ـ24ماده

هاي موضوع موافقتنامه ي اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهاي متبادله با دستگاههاموافقتنامهالف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي
.شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشدریزي کشور درج میکه توسط سازمان مدیریت و برنامه

اي دستگاه دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینهب ـ هرگاه در طول اجراي بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل 
ها یا وزیران به استانریزي کشور و تصویب هیأتکرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهکه با توجه به واگذاري وظایف، هزینه

.شوددستگاههاي دیگر حسب مورد واگذار می

) قانون 5ام قطعی دادگاهها و اوراق الزم االجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (ج ـ در مورد احک
1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب مدیریت خدمات کشوري، چنانچه دستگاههاي مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم

ریزي کشور اعالم کند و سازمان به هر دلیل از اجراي حکم خودداري کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه
اي از بودجه سنواتی ي و هزینهاهاي سرمایهجایی در بودجه تملک داراییهاي جابهبه را بدون رعایت محدودیتمذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم

له یا اجراي احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کنددستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم.

بار در فند حداقل یکشود، مکلوزیران تعیین می) قانون مدیریت خدمات کشوري که فهرست آنها توسط هیأت5) و (4ـ شرکتهاي دولتی موضوع مواد (25ماده
هاي توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه هاي برنامهطول سال

اتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام هاي مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاقتصادي، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش
.عهده دارندمدیره این شرکتها مسؤولیت اجراي این ماده را برکنند. هیأت

.شوندباشند، از شمول این ماده مستثنی میبندي میوزیران داراي طبقهـ شرکتهایی که براساس مصوبه هیأت1تبصره

استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون تهیه و ابالغ ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و 2تبصره
.نماید

ـ26ماده

ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههاي اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهاي مالی خود را براساس استانداردهايـ وزارتخانه1
بر مبناي (هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و داراییشده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعملبخش عمومی کشور (تدوینحسابداري 

.حسابداري تعهدي) تهیه نمایند

پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و نامه اجرائی است که به حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین(بندي اجراي کامل حسابداري تعهدي تبصره ـ نحوه و زمان
.رسدریزي کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران میدارایی، سازمان مدیریت و برنامه

بدهی بابت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه شده فعالیتریزي بر مبناي عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمامـ در اجراي بودجه2
.ها نظیر دیون بالمحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزي ممنوع استهاي پستـی، مخابراتی و سایر هزینهحق اشتراك برق، آب، هـزینه



برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع هاي همانهاي دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیتشده در ذیل برنامهـ افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهاي منظور3
اي هاي متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه%) در چهارچوب موافقتنامه30هاي آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (اعتبارات برنامه

ها نیز بر همان اساس امکان پذیر زایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و اف79(ها با رعایت مادهبرنامه
.باشدمی

شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا داري کل کشور) اجازه داده میـ به وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه4
هاي ابالغی تا پایان سال داري واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیصوط در خزانهپایان اسفندماه هر سال به حسابهاي مرب

) قانون برنامه و 30و ماده(15/10/1389) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب224ماده((مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و
ربط بابت اعتبارات مصوب و اصالحات بعدي آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههاي اجرائی ذي1351ر مصوب بودجه کشو

.اي (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کندهاي سرمایهتملک دارایی

اي تا پایان سال مالی در مورد اعتبارات هزینه«عبارت 15/12/1379عمومی کشور مصوب قانون محاسبات (64) و(63تبصره ـ در ماده واحده قانون اصالح مواد(
جایگزین » داري کل کشور در اختیار دستگاههاي اجرائی قرار گرفته باشنداي تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانههاي سرمایهو اعتبارات تملک دارایی

.شودمی«ربط قرار گرفته باشندحسابی دستگاههاي اجرائی ذيداري کل کشور در اختیار ذينهو تا پایان سال مالی توسط خزا«عبارت 

شوند. کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمیداري کل کشور محسوب شده و دستگاههاي اجرائی وصولـ حسابهاي دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه5
باشد و هیچ مرجع دیگري داري کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها میحبان امضاهاي مجاز خزانهحق برداشت از حسابهاي یادشده به عهده صا

به دولت و عدم تأمین و توقیف از حسابهاي پرداخت دستگاههاي اجرائی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومحق برداشت از حسابهاي یادشده را ندارد. برداشت
.پذیر استامکان15/8/1365وب اموال دولتی مص

:عمل آوردشود اقدامات زیر را بهـ به دولت اجازه داده می27ماده

برداري در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شوراي اقتصاد شده و آماده بهرهتمام و تکمیلاي جدید و نیمههاي سرمایهالف ـ واگذاري طرحهاي تملک دارایی
یت استانداردهاي اجراي کیفیت خدمات و برداري یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعاهاي بهرهفاینانس)، پرداخت هزینه)با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت 

نهایتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربري

صورت نقد و اقساط به شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بهتمام و تکمیلاي نیمههاي سرمایهب ـ واگذاري طرحهاي تملک دارایی
حفظ کاربريبخش غیردولتی با

اي قابل واگذاري و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر هاي سرمایهبرداري طرحهاي تملک داراییبرداري و یا بهرهج ـ واگذاري مالکیت، حق بهره
نیاز دولت با حفظ کاربري

ي کل کشور و از محل ردیف خاصی که براي این منظور در قوانین بودجه سنواتی دارـ درآمد دولت ناشی از اجراي احکام این ماده پس از واریز به خزانه1تبصره
شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا اي در قالب تسهیالت و وجوه ادارههاي سرمایهشود و نیز اعتبار ردیفهاي مربوط به طرحهاي تملک داراییبینی میپیش

اي و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات هاي سرمایهتصویب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملک داراییتسهیالت و کمک و سایر روشهاي تأمین مالی مورد
.ریزي کشور قابل اختصاص استاي و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهسرمایه

.ود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیستشـ کمکهاي بالعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی2تبصره

ـ28ماده

و «عبارت » شرکتهاي دولتی«، بعد از عبارت 15/8/1384) مصوب 1) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2الف ـ در ماده(
.شوداضافه می» و گشایش اعتبارات اسنادي ریالیشرکتهاي آب و فاضالب و توزیع برق استانی صرفاً براي اجراي طرحهاي عمرانی دولتی

گردان خزانه با رعایت ساز و کار ب ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایاي مستمر دستگاههاي اجرائی و موارد ضروري یا از محل تنخواه
.مجاز است1351) قانون برنامه و بودجه مصوب 30موضوع ماده(

بینی شده است، مکلفند حداقل ) قانون مدیریت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ویژه پیش5دولتی و بانکهاي موضوع ماده(ج ـ شرکتهاي
ی از سهام آنها ) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهاي دولتی که قسمت4بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(%) سود پیش50پنجاه درصد (

از پنجاه درصد باشند و سهم بخش غیردولتیمتعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی



مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول%) سود ابرازي(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهاي دولتی ذي50(
.و اصالحات بعدي آن است1366هاي مستقیم مصوب در قانون مالیات

شرح عناوین و ارقام اي و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهاي مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی بههاي سرمایهاي و تملک دارایید ـ اعتبارات هزینه
هاي شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامهفقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی بهجداول مذکور

) قانون 30ع ماده(ریزي کشور و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار از سوي سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضومتبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه
.قابل تعهد، پرداخت و هزینه است1351برنامه و بودجه مصوب 

) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و 70هـ ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (
.هاي متبادله، ممنوع استشرح عملیات موافقتنامههاي تخصیص و نیز الزامات قانون درخصوص محدودیت

ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هـر سال، شرکتهاي دولـتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش وـ سازمان مدیریت و برنامه
ریزي کشور و با گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهاي زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهوزیراندولتی به دالیل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هیأت

.شودمانده اقدام میاستفاده از اختیارهاي قانونی دولت در قالب واگذاري سهام یا انحالل شرکت و واگذاري اموال باقی

:از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنندزـ دستگاههاي اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه 

ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومیـ اولویت واگذاري امور، وظایف، مدیریت و تصدي1

بالعوضشده نسبت به روشهاي پرداخت و کمک ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیالت نظیر کمکهاي فنی و اعتباري و وجوه اداره2

دولت در موارد مختلف ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههاي اجرائی از جمله دستگاههاي مباشر 
، ایفاي تعهدات خاص، کاالهاي اساسی، جایزه ها و غیر آنهاي تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهاز قبیل خرید تضمینی و هزینه

عهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و شود، ممنوع است. مسؤولیت اجراي این حکم برصادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می
.شودر محسوب و مشمول مجازات مربوط میمدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبا

ط ـ

%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهاي مندرج در قوانین 10اي مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (هاي سرمایهـ اعتبار طرحهاي تملک دارایی1
) قانون 22رح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهاي مذکور با رعایت ماده(ریزي کشور و در قالب سقف اعتبار کل طمذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه

.شوندانتخاب می1351برنامه و بودجه مصوب 

از محل کاهش اعتبارات (%10)اي مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد هاي مالی و هزینهـ اعتبارات هر یک از ردیفهاي متفرقه، تملک دارایی2
.ریزي کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش استاي توسط سازمان مدیریت و برنامههاي مالی و هزینهردیفهاي متفرقه، اعتبار تملک داراییسایر

هاي ات تملک دارایی%) از اعتبار1درصد (یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یکو اختصاصی تخصیصاي %) از اعتبارات هزینه5/0ـ حداکثر نیم درصد (3
از (%5/0)شرکتهاي دولتی، حداکثر نیم درصد هايهزینه%) از مجموع25/0یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (اي تخصیصسرمایه

ه توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي یافتاي و اختصاصی تخصیص%) از اعتبارات هزینه50اي شرکتهاي دولتی و پنجاه درصد (هاي سرمایهمجموع هزینه
ریزي کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت کاربردي با تأیید سازمان مدیریت و برنامه

هزینه » 1364سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و »
.شودمی

.شودهاي نقشه جامع علمی کشور هزینه میتبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوري و پژوهشهاي کاربردي در چهارچوب سیاستها و اولویت

اي، مالی و تملک ان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابالغی اعم از هزینهي ـ دستگاههاي اجرائی داراي ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پای
هاي توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط اي جدید، متن پیشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامههاي سرمایهدارایی

ریزي کشور موظف است در ریزي کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامههاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامهدر چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعمل
یشنهادي، ظرف صورت موافقت با متن پیشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضاي موافقتنامه و ابالغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پ

.االجراء است، به نحوي که مغایر قانون نباشد، اقدام کندنسبت به اصالح و ابالغ موافقتنامه نهائی که الزممدت پانزده روز



هاي علوم، تحقیقات و فناوري و تبصره ـ در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانه
.باشدامناء، مالك عمل میاي، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأتباشند، براي اعتبارات هزینهربط میش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذيبهداشت، درمان و آموز

حدود ارقام مقرر شود در منظور تأمین منابع ارزي مورد نیاز طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست محیطی به شرکتهاي دولتی اجازه داده میك ـ به
بانک مرکزي و در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوك و یا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط 

ریزي کشور بوده و بازپرداخت و ن مدیریت و برنامههاي توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک یادشده و سازمادر سقف مقرر در قوانین برنامه
با سود تشویقی منوط به تأیید شوراي پول و اعتبار است. در تضمین اصل و سود این اوراق با شرکـتهاي مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوك اسالمی 

.ی است) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزام87اجراي این بند رعایت ماده(

داري کل کشور خزانهتبصره ـ چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد،
.رداخت کندمجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدي آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پ

منظور تحقق اهداف شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی بهل ـ به دستگاههاي اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی اجازه داده می
بینی شده است، نی و اعتباري پیشگذاري و توسعه فعالیت بخشهاي خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهاي فسرمایه

شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهاي عامل و صندوقهاي حمایتی و صورت وجوه ادارهسود تسهیالت بهبراي پرداخت تسهیالت تلفیقی و یارانه
یط تسهیالت و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز نامه اجرائی این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرااي دولتی قرار دهند. آیینتوسعه

.رسدتصویب هیأت وزیران میریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی بههاي مورد اشاره با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهمنابع بانکی و صندوق

دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، پیشگیري، امدادرسانی، بازسازي و نوسازي مناطق آسیبآگاهی، منظور پیششود بهـ به دولت اجازه داده میم 
گیر انسانی و دامی و حیات وحش و هاي همهسوزي، گردوغبار، پیشروي آب دریا، آفتهاي فراگیر محصوالت کشاورزي و بیماريسرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش

) 12%) و اعتبارات موضوع ماده(3را به سه درصد (1380) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 10ان موضوع ماده(گردمدیریت خشکسالی، تنخواه
افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و (%2)را به دو درصد1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 

ترتیب و میزانی که در قوانین بخشی از اعتبارات مذکور به1395وزیران قابل هزینه است. از ابتداي سال ریزي کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأتبرنامه
زش پزشکی اختصاص احمر و وزارت بهداشت، درمان و آمواي به جمعیت هاللهاي سرمایهاي و تملک داراییصورت هزینهشود بهبودجه سنواتی تعیین می

.یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گرددمی

بندي مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هر ها، تغییر تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهها و دستورالعملها، بخشنامهنامهن ـ تصویب
هاي بازنشستگی و ات هیأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی براي دولت و صندوقکارگیري نیرو و مصوبنوع استخدام و به

ا منابع داخلی دستگاههاي اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور ی
.شودتأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میربط دستگاه اجرائی ذي

.س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهاي دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابع آنها ممنوع است

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش ی تحت پوشش وزارتخانهع ـ مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش
عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها شود، پس از ابالغ بهاي ذیل ردیفهاي متمرکز پرداخت میهاي سرمایهاي و تملک داراییپزشکی از محل اعتبارات هزینه

.موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنندشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در افزوده می

ها صندوقاین ساختار اصالح به هاي بیمه و بازنشستگی، نسبتـ دولت مکلف است در راستاي ایجاد ثبات، پایداري و تعادل بین منابع و مصارف صندوق29ماده
:عمل آورداصول زیر اقدام قانونی بهبراساس 

استثناي سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت بهاین صندوقـ کاهش وابستگی 1
صول حمایتی، تقویت سازوکارهاي وها و انتقال آن به نهادهاياي صندوقهاي غیربیمهاي، کاهش حمایتها منطبق بر محاسبات بیمهبر منابع و مصارف صندوق

گذاري گذاري در بازار پول و سرمایه، به نحوي که سود سرمایهگذاري سودآور با اولویت سرمایههاي اقتصادي و سرمایهها و تقویت فعالیتبه موقع حق بیمه
.موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد

شده فقط در حدود ارقام ها ممنوع است. تعهدات تکلیفاول قوانین بودجه سنواتی براي صندوقاي و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جدـ ایجاد هرگونه تعهد بیمه2
.مذکور قابل اجراء است



بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیشـ صندوق 3
هاي ماهانه در طول سال و کمک هزینه ها، پرداختگذاريگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهدر اختیار آنها قرار میطی مراحل 

.بگیران خود تأمین نمایندمـندي و اوالد را براي بازنشـستگان، موظفین و مستمريعائله

پزشکی موظف است اقدامات الزم براي درمان فوري و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 30ماده
ین بخشی از واحدهاي بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأم

طور مستقیم طی %) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به10درصد(دمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل دهمنابع الزم جهت ارائه خ
کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش داري کلقبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصی نزد خزانه

ریزي کشور براساس عملکرد شود. توزیع این منابع بین دانشگاههاي علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامهواریز میپزشکی 
رد اعتبارات مذکور کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه.گیردبار صورت میهاي مصوب هر سه ماه یکواحدهاي یادشده بر مبناي تعرفه

ریزي کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی بار به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامهرا هر شش ماه یک
.بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران مسؤول حسن اجراي این ماده است.گزارش کند

ـ31ماده

هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههاي اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در الف ـ در موارد قانونی، 
ون، اي و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیهاي سرمایهموارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدي و واگذاري دارایی

اي از این فرمها، ضمیمه نسخه.ریزي کشور مجاز استهاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامهمطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل
د اعتبارات مندرج در قوانین بودجه اي دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدوموافقتنامه اعتبارات هزینه

.االجراء استازاء یا معوض آن، الزمسنواتی و مابه

) قانون مدیریت خدمات کشوري که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل 5ب ـ دستگاههاي اجرائی موضوع ماده(
رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان باشند، موظفند بااعتبارات قوانین بودجه سنواتی می

مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطالعاتی که توسط سازمان مدیریت و الشرکه و اعضاي هیأتسهم
کمک از محل منابع و ردیفهاي در اختیار سازمان مدیریت و .گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنندمیریزي کشور براي این منظور ایجاد برنامه
هاي گیرنده و انطباق هزینهریزي کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب ساالنه اشخاص حقوقی کمکبرنامه
گیرنده رسیدگی شود و کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمکشده توسط دستگاه اجرائی پرداختنده با اهداف اعالمگیرشده توسط کمکانجام

.ریزي کشور ارسال شودکننده تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامهنتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک

هاي تخصصی بدون الزام التی، اداري و استخدامی سازمان انرژي اتمی ایران و شرکتهاي تابع و دستگاههاي وابسته در بخش فعالیتـ مقررات مالی، معام32ماده
ن و مقررات به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاري مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوري و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و سایر قوانی

مدیریت ی مجري خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید سازمان عموم
.رسد. اجراي مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز استریزي کشور به تصویب هیأت وزیران میو برنامه

ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی ـ سازمان انرژي اتمی 33ماده
ازمان شود در اختیار سمیکشور (نزد خزانه داري کل) واریز کند. عالوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزي نیز به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه تعیین

.گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گرددمزبور قرار می

شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژي اتمی ایران، شرکتهاي تابع و دستگاههاي وابسته که در معرض اشعه ـ به سازمان انرژي اتمی ایران اجازه داده می34ماده
العاده کار با نامه اجرائی و دستورالعمل مربوط، فوقشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاري سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیینباو مواد پرتوزا می

.اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند

عنوان زي و اسناد منازل روستایی و عشایري را بهـ بانکها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزي محل اجراي طرحهاي کشاورزي و صنایع تکمیلی کشاور35ماده
.وثیقه وام و تسهیالت بخش کشاورزي و روستایی بپذیرند

) قانون 33و ماده (1391) قانون تمرکز وظایـف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهادکشاورزي مصوب 1ـ در اجـراي بند (الف) مـاده (36ماده
، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباري مستقل از طریق 1389شاورزي و منابع طبیعی مصوب وري بخش کافزایش بهره

ت جهادکشاورزي و بانک عامل، تسهیالت الزم را براي خرید گندم و محصوالت اساسی و استراتژیک کشاورزي تولید داخلی به میزان اعتباري که با پیشنهاد وزار



شده توسط وزارت شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخشهاي خصوصی و تعاونی) معرفیوزیران تعیین میب هیأتتصوی
.جهادکشاورزي قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیالت مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند

هاي تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه شده اعم از هزینهزي مشمول قانون خرید تضمینی با درنظرگرفتن قیمت تمامقیمت خرید محصوالت کشاور
.شودساله توسط شوراي اقتصاد تعیین و براي اجراء ابالغ می

عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم هـ عالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال ب37ماده
%) 100گردد. صددرصد (شود، واریز میبینی میدولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدي که براي این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش

شود، به پیشگیري و پوشش کامل درمان افراد ساکن در بینی میقوانین بودجه سنواتی پیشمنابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که براي این منظور در
یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت تر و جامعه عشایري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص میروستاها و شهرهاي داراي بیست هزار نفر جمعیت و پایین

امناي ارزي و ارتقاي سطح بیمه هاي مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانبه تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و
.العالج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمایتی خارج از روستاها و شهرهاي باالي بیست هزار نفر جمعیت اقدام شودبیماران صعب

وري، مدیریت، نوبت کاري، هاي مأموریت، کارانه، بهرهالعادهنظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهاي رفاهی، پاداش، فوقهاي پرسنلی هرگونه پرداخت هزینه
.باشدهاي اداري نظیر اقالم مصرفی اداري و تأمین اثاثیه و منصوبات اداري از این محل ممنوع میدیون و مانند آن و هزینه

هاي طرف قرارداد را قبل از رسیدگی هاي ارسالی از سوي بیمارستان%) صورتحساب60خدمات درمانی موظفند شصت درصد (گر هاي بیمهـ سازمان38ماده
الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق عنوان علیظرف مدت دو هفته به

.باشندگر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت میهاي بیمهپرداخت نمایند. در صورت عدم اجراي حکم این ماده، سازمانمربوطه 

زینه حمایتی گردد حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هبینی میشود از محل ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیشـ به دولت اجازه داده می39ماده
%)، 24%) تا بیست و چهار درصد (5ها، جانبازان معسر بین پنج درصد (سال سابقه حضور داوطلبانه در جبههطالب و کمک به رزمندگان معسر داراي بیش از یک

.جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند

شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میـ اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات40ماده
) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي 5) و (4)، (3)، (2مواد(

.آیندشمار میعمومی غیردولتی به

التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی آموزان الزممنظور پوشش کامل تحصیلی دانششود، بهـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می41دهما
.وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند

صورت مزایده انجام به مواردي که معامله به1383ون برگزاري مناقصات مصوب وزیران در مورد تعیین نصاب معامالت، موضوع قانـ اختیارات هیأت42ماده
.یابدشود، تسري میمی

و نه درصد بنیان که حداکثر چهلدولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهاي دانش)ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 43ماده
علمی و دانشجویان و سایر سهامداران گاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهاي دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضاي هیأت%) سهام آن متعلق به دانش49(

سازي نمایند. ایجاد شرکت و درصدهاي سهام و دیگر شرایط مربوط علمی و دانشجویان خود را تجاريبخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضاي هیأت
امناي مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی وتصویب هیأتبه

.نیستند1337کشوري مصوب 

:گیردصورت میاي استان اقدامات زیرزدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقهمنظور تمرکزـ به44ماده

اي و سهم از منابع ملی و همچنین هاي مالی و سرمایهداراییالف ـ بودجه ساالنه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاري
دستگاه ـ «شود. توزیع قوانین بودجه سنواتی درج میصورت سرجمع در کدام بهاي و مالی هرهاي سرمایهاي و تملک داراییمصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه

ریزي و ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شوراي برنامهاي شهرستانهاي سرمایهاي و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییاعتبارات هزینه» برنامه
.توسعه استان است

.شودصورت مجزا تعیین میطور مستقیم و توسط شورا بهگیرند بهه و یا در چند شهرستان قرار میهایی که ماهیت استانی داشتتبصره ـ اعتبار پروژه



اي هاي سرمایهریزي و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابالغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک داراییب ـ شوراي برنامه
ریزي استانها (موضوع الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهاي براساس و اعتبارات هزینه

د شوریزي کشور تعیین و ابالغ میشوراي انقالب) که ساختار تشکیالتی آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامه15/4/1359
ها و مشیهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و خطهاي برنامهعنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست(به

:شرح زیر توزیع کند%) اعتبارات ابالغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به100هاي ابالغی سازمان صددرصد (دستورالعمل

ها و دستگاههاي اجرائی به تفکیک شهرستانـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه1

ط هاي مربونیافته استانی بین فصول و برنامهنیافتگی و نقاط توسعهاي استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهاي توسعههاي سرمایهـ اعتبارات تملک دارایی2
نیافتگی به تفکیک شهرستانبه توسعه

نیافته) خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت2ـ اعتبارات موضوع دودرصد (3
به تفکیک شهرستان

ریزي استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤساي یته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزي شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمج ـ کمـیته برنامه
هاي عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابالغ ریزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژهدستگاههاي اجرائی که مدیران کل آنها عضو شوراي برنامه

.ربط به سازمان استان مذکور اعالم نمایندامه با دستگاههاي اجرائی ذيسهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتن

جلسه) تبصره ـ فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمی (ضمن ارائه مستندات دستور
.عمل آورندعنوان ناظر در جلسات دعوت بهبه

شود و ستاد تجهیز درآمد استان که ریزي کشور همزمان با ابالغ اعتبارات به استان ابالغ میانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامهد ـ درآمدهاي است
یل جلسات ربط، مکلف است ضمن تشک، مدیرکل امور اقتصادي و دارایی استان (دبیر) و دستگاههاي اجرائی ذي(متشکل از رئیس سازمان استان مذکور (رئیس

.ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی گزارش کندصورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامهبه

ی دولت، کمیته هاي کلی ناظر بر بودجه عموممشیمنظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خطـ بهه
ریزي استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایی استان تشکیل تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه

.شودمی

م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ) قانون برنامه سو77وـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (
تخصیص 11/6/1383) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 83جمهوري اسالمی ایران تنفیذشده در ماده (

ریزي استان برحسب طرح و وسط سازمان مدیریت و برنامهاي تهاي سرمایهاي برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک داراییاعتبار هزینه
.شودپروژه تعیین و ابالغ می

گانه موضوع بند (ب) این ماده، ریزي استان مکلفند در هر مقطع از ابالغ تخصیص براي موارد سهـ کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه1تبصره
ر سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت سهم تخصیص طرحهاي عمرانی هر شهرستان را د

.کنند

ها، وظایف و اختیارات خود را به اي استانهاي سرمایهتواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک داراییریزي کشور میـ سازمان مدیریت و برنامه2تبصره
.خود، تفویض کندواحدهاي مستقل استانی 

%) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردي که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه 2زـ عالوه بر اعتبارات دو درصد (
اي کشور، افزوده هاي سرمایهتملک دارایی%) کل اعتبارات 20%) تا سقف بیست درصد (2هاي استانی ساالنه دو درصد(شود، سهم اعتبارات تملک داراییمی
.شودمی

کند در قالب قراردادي تنظیم و ریزي کشور را مشخص میریزي و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامهح ـ سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شوراي برنامه
.شوددستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابالغ میشود. قالب قرارداد مذکور وبین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می

داري کل موظف است براي شود. خزانهداري کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان تشکیل میط ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه
معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتداي هرسال نیز میزان (خزانه» کلداريب خزانهحسا«عنوان هاي معین استان، یک حساب بههر یک از خزانه



حساب «اي آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به هاي سرمایهاي و تملک داراییگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینهتنخواه
.واریز کند(استان(خزانه معین» داري کلخزانه

) قانون الحاق موادي به قانون 29و ماده(27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (44االجراء شدن این قانون، ماده(ي ـ از تاریخ الزم
.شودنسخ می15/8/1384) مصوب 1دولت (تنظیم بخشی از مقررات مالی

اجراي سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهاي مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش ـ دولت مکلف است نسبت به 45ماده
.اسالمی ارائه دهدشورايماهه آن را به مجلسشش

مام طرحهاي مهم را با زمانبندي پیوست فرهنگی تتبصره ـ دولت موظف است درسال اول اجراي این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه
.ربط اجراء کندهماهنگی نهاد ذي

هاي سالمت، ایجاد %) هزینه30درصد (هاي مستقیم مردم به حداکثر معادل سیمنظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینهـ به46ماده
العالج، تقلیل اپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبنهاي تحملدسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه

(%10درصد (وابستگی گردش امور واحدهاي بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداري نیروي انسانی متخصص مورد نیاز، ده 
وه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و ها عالخالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانه

.شودآموزش پزشکی واریز می

:شودشرح زیر اصالح میرسانی به ایثارگران و تبصره آن به) قانون جامع خدمات70ـ ماده(47ماده

هاي بهداشت، درمان و شده براي وزارتخانهایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته%) افز25%) سهمیه ورود به بیست و پنج درصد (20ـ بیست درصد (70ماده
.شودتعیین می(%70آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوري، هفتاد درصد (

ض خاص تحت عنوان عوارض رسان به سالمت و داروهاي با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارـ هرگونه تولید و واردات و عرضه کاالها و خدمات آسیب48ماده
مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسان به سالمت و داروهاي با احتمال سوءباشد. فهرست خدمات و اقدامات و کاالهاي آسیبسالمت می

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کاال) براي این کاالها در ابتداي هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وز
ریزي کشور تعیین و ابالغ هاي امور اقتصادي و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهعضویت وزارتخانه

.گیرددرآمد ـ هزینه در اختیار دستگاههاي اجرائی مربوطه قرار میصورت%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به100شود. صددرصد(می

التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران براي کلیه رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابه) قانون جامع خدمات13ـ در اجراي بندهاي ماده (49ماده
باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت اخت نیست و در تعهد صندوقهاي بیمه درمانی نمیهاي مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پردهزینه

.پرداخت به مشموالن به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید

.شودرسانی به ایثارگران حذف می) قانون جامع خدمات4ـ ماده (50ماده

ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتی وابسته پس از ست از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییـ وزارت جهاد کشاورزي مجاز ا51ماده
هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و تکمیل و ایجاد شهرکهاي کشاورزي هاي ساالنه جهت افزایش سرمایه صندوقواریز به خزانه با درج در بودجه

.اي استانی مربوط اقدام کندهاي سرمایهتی) عالوه بر اعتبارات تملک داراییدامی، شیالاي، (گلخانه

:ـ صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملی در هر سال52ماده

عمومی غیردولتی به طرحهاي داراي %) را جهت پرداخت تسهیالت به بخشهاي خصوصی و تعاونی و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات 10الف) ده درصد (
طبیعی و محیط توجیه فنی، زیست محیطی ومالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزي، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع 

گذاري و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت گذاري کند. سود سپردهزیست و صادرات محصوالت کشاورزي در بانکهاي دولتی و خصوصی داخلی سپرده
.گیردیابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صورت میتسهیالت طرحهاي موضوع این بند اختصاص می

ق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهاي داراي %) را جهت پرداخت تسهیالت به بخشهاي خصوصی و تعاونی و بنگاههاي اقتصادي متعل10ب) ده درصد (
ی و توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات کاالهاي صنعت

گذاري و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت پردهگذاري کند. سود سمعدنی به استثناي بخش ساخت مسکن در بانکهاي دولتی و خصوصی داخلی سپرده
.گیردیابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صورت میتسهیالت طرحهاي موضوع این بند اختصاص می



، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههاي (کمیته امداد امام خمینی (ره%) از منابع این ماده با سیاستگذاري شوراي عالی اشتغال و با معرفی 5درصد (ـ پنج1تبصره
یابد و بانکهاي عامل مکلفند عالوه بر زایی و کمک به توسعه کسب و کارهاي خرد، کوچک و متوسط تخصیص میاجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیالت اشتغال

ها را اخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي یارانهمنابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرد
.یابد%) از منابع مذکور به طرحهاي مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می15عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (به

شت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشایر با اصالح و وري تولید گوـ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره2تبصره
گیرد تا با معرفی صندوق از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزي قرار می(%1وري زنجیره تأمین و تولید، یک درصد (افزایش بهره

.گذاري و پرواربندي عشایر و تشکلهاي مربوطه پرداخت شودشایر و تشکلهاي عشایري به صورت تسهیالت به طرحهاي سرمایهگذاري عحمایت از توسعه سرمایه

منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهاي ورزش و ) قانون مدیریت خدمات کشوري مجازند به5ـ دستگاههاي اجرائی مشمول ماده(53ماده
هاي مستقیم را که طی دستورالعملی توسط اي وهزینه) هزینه6) و (1از بودجه خود باستثناي فصول((%1ر قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (امور جوانان د

.گردد، هزینه کنندریزي کشور تهیه و ابالغ میوزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه

.شودف توسعه فضاهاي ورزشی مدارس می%) از این اعتبار صر30ـ سی درصد (1تبصره

%) منابع موضوع این 30گیرد. حداقل سی درصد(و جوانان قرار میورزشی در اختیار وزارت ورزش %) از اعتبار براي تکمیل فضاها و اماکن30درصد(ـ سی2تبصره
.شودتبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می

آوري و تصفیه فاضالب شهرها عالوه بر هاي جمعهاي آبرسانی و شبکهمنظور اجراء و تکمیل پروژهتوانند بهـ شرکتهاي آب و فاضالب استانها می54ماده
عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراك آب و فاضالب ریزي و توسعه استان حسب مورد بههاي معین شده، اعتبار مـورد نیاز را با تصویب شوراي برنامههزینه

.سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نماینددریافت و از یک 

ربط براي احداث واحدهاي صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پاالیشگاههاي گاز و نفت و شود از طریق شرکتهاي تابعه ذيـ به وزارت نفت اجازه داده می55ماده
اساسی و سقفهاي مشارکت ) قانون44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(3اونی با رعایت ماده(پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تع

.شده نسبت به تضمین تسهیالت بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمایدتعیین

) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی 50وع ماده(قانون مدیریت خدمات کشوري و دستگاههاي موض(5ـ کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (56ماده
%) از 1مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک درصد (15/8/1384) مصوب 1از مقررات مالی دولت (

هاي غیرعملیاتی را براي امور پژوهشی و توسعه فناوري هزینه کتهاي دولتی از هزینه) و در مورد شر6) و (1اي به استثناي فصول(یافته هزینهاعتبارات تخصیص
.کنند

تصویب شوراي عالی علوم، تحقیقات ربط که بههاي تحقیقاتی دستگاه ذيتبصره ـ دستگاههاي مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت
این ماده را هر شش ماه یک بار به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شوراي عالی کرد رسد مکلفند نحوه هزینهو فناوري می

طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار علوم، تحقیقات و فناوري موظف است گزارش عملکرد این ماده را به
.کرد تحقیق و توسعه را منتشر نمایدن مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینهایرا

گذاري نماید. مبلغ مذکور از %) از منابع ورودي هر سال صندوق را نزد بانکهاي تخصصی، سپرده10درصد (شود دهـ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می57ماده
ي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي و صادراتی خصوصی و هاسوي بانکهاي عامل با معرفی وزارتخانه

.شودصورت تسهیالت ارزي پرداخت میتعاونی و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به

ها از عوارض موضوع قانون ها و دهیاري%) از سهم شهرداري20شود بیست درصد (ه میها) اجازه دادها و دهیاريـ به وزارت کشور (سازمان شهرداري58ماده
آالت خدماتی و عمرانی شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و گیرد، براي کمک و تأمین ماشینمالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می

هاي ریزي کشور و کمیسیونف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهها هزینه نماید. وزارت کشور مکلدهیاري
.عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی گزارش کند

ـ59ماده

کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، هاي علمیه با رعایت معماري اسالمی و ایرانی در سراسر منظور توسعه و پیشرفت حوزهالف ـ به
اندازي و توسعه آن وجود دارد، هاي علمیه در سراسر کشور باالخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و امکان راهطرح جامع توسعه فضاي فیزیکی حوزه

.رسد) این قانون به تصویب می23ده(هاي علمیه از طریق سازوکار مندرج در ماپیشنهاد مراکز مدیریت حوزهبه



.شودبینی میهمچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش

.شود، برخوردار هستندتعیین شده یا میهاي علمیه از تسهیالت، مزایا و امکاناتی که براي مراکز آموزشی و پژوهشیهاي علمیه و مراکز خدمات حوزهب ـ حوزه

:شودمکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می71عنوان یک تبصره به ماده(ـ متن زیر به60ماده

محاسبات قانون (5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده(5تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (
ل دولتی است. عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت بر خالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموا

.باشندحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجراي این حکم میربط، مدیران، ذيکلیه مسؤوالن و مقامات ذي

اند ولی صورت سانحه و مدارك افراد و رزمندگانـی که در دوران دفاع مقـدس و حـوادث زمان انقالب اسالمی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شدهـ 61ماده
کمیسیون پزشکی، جانبازي کننده و نهادهاي متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهاي اعزام

.گیرندگیرد و متناسب با میزان جانبازي، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار میآنها مورد تأیید قرار می

:شودرسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میـ قانون جامع خدمات62ماده

با اولویت درصد جانبازي در سقف بودجه «حذف و عبارت » %) و باالتر25بیست و پنج درصد («) قانون عبارت3) ذیل بند(ز) ماده(1) تبصره(1الف ـ در بند(
.شودجایگزین می» سنواتی

نسبت به سال قبل (1393کند: مبلغ تسهیالت مزبور به ازاي هر واحد مسکونی در هرسال(از سال مکرر) قانون، فراز دوم به شرح زیر تغییر می3ب ـ در ماده (
%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت 4رسد. نرخ این تسهیالت چهاردرصد(تصویب هیأت وزیران مینرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و بهبراساس 

.الگوي مصرف و نوساز بودن مسکن است

ین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه ـ کارفرمایان و کشاورزان کارگاههاي کشاورزي تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زم63ماده
%) 20درصد (باشند. اعتبار الزم بابت اجراي این حکم از محل بیستآن میو اصالحات بعدي 16/12/1361کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 

تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی » ذ عوارض از واردات میوه و سبزیجاتدرآمد حاصل از اخ»مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان 160132ردیف درآمدي 
.شودپرداخت می

:شودمجلس شوراي اسالمی الحاق می17/12/1382هاي عمومی کشور مصوب ) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه6شرح زیر به ماده(ـ یک تبصره به64ماده

داري کل کشور) مکلف است بر اساس %) مذکور، وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه5/0ها از تأدیه نیم درصد(يتبصره ـ در صورت امتناع هر یک از شهردار
ها و سازمان شهرداري)ها هاي عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداريفهرست اعالمی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه

هاي قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه(39) و (38ر) و یا درآمد موضوع مواد(هاي کشودهیاري
.عمومی همان شهر اقدام کند

بهاي گاز (%10)طبیعی ده درصد شده ذیل عالوه بر دریافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز ـ دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین65ماده
.داري کل کشور واریز کندعنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهها را بهمصرفی به استثناي خوراك پتروشیمی

خیز، گازخیز و مناطق سردسیر، نفت%) وجوه دریافتی صرفاً براي احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت 80الف ـ هشتاد درصد (
.شودربط هزینه میاستانهایی که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي

ملیات گازرسانی را از محل منابع این بند ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عتبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي
.جبران نماید

%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازي سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک 20ب ـ بیست درصد (
ریزي کشور به سازمان نوسازي، و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی آموزشی مدارس و هنرستان

.یابدتوسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص می

.شود و مشمول مالیات نیستربط وزارت نفت محسوب نمیتبصره ـ منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذي



باشند و یا در فهرست واگذاري قرار گرفته و یا ) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاري می44ـ شرکتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (66ماده
.گیرند، موظفند براي ایثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایندمی

گذاري در امر توسعه حمل و نقل ریلی، به شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران و رمایهگذاران و حمایت از سمنظور جلب مشارکت سرمایهـ به67ماده
هاي الزم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد براي بودجه عمومی دولت نسبت به تضمین شود تا در مقابل اخذ تضمینها اجازه داده میشهرداري

ذاري بخشهاي غیردولتی در این بخش و استفاده از ابزار کمکهاي فنی و اعتباري براي اقتصادي کردن طرحهاي مورد گاصل و سود تسهیالت مربوط به سرمایه
.هاي مزبور اقدام کنندگذارينظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه

به واگذاري قطعی زمینهاي اجاره اي نود و نه ساله پروژه مسکن شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبتـ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می68ماده
%) درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی براي اجراي طرحهاي 100مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز نماید. صددرصد (

.رسدها و یا شهرهاي جدید به مصرف میمان مجموعهزیرساخت (تأسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت ه

:شودـ به دولت اجازه داده می69ماده

منابع حاصله به حساب .هاي وارداتی اقدام نمایدهاي قندي تولید داخل، تولید مشترك داخلی، خارجی و نوشیدنیالف ـ نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی
شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و تصویب شور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص میدرآمد عمومی نزد خزانه داري کل ک

ربط، ی ذيهیأت وزیران به منظور پیشگیري، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگري بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکلهاي غیردولت
.یافته و روستاها هزینه شودهاي مشترك انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترتوسعهپیشگیري از بیماري

.منظور ارتقاي سالمت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کندب ـ به

شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و هاي سنواتی مشخص میداري کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجههدرآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزان
ز ریزي کشور وتصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیري و درمان بیماریهاي ناشی ازآن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله ابرنامه

.ربط قرار گیردص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاههاي ذيخصومصرف آن و توسعه ورزش به

منظور نگهداري راههاي کشور و تالش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازي خطوط، ناوگان و ـ به70ماده
زیست و کاهش تلفات ناشی از جویی در مصرف سوخت، کاهش آالیندگی محیطصرفهشبکه حمل و نقل ریلی برون شهري و نگهداري راههاي کشور با هدف 

عنوان عوارض توسط شرکت ملی پاالیش و پخش استثناي مصارف بخش کشاورزي به%) قیمت نفت گاز(گازوئیل) به20اي، بیست درصد(تصادفات جاده
.شودهاي نفتی ایران محاسبه و دریافت میفرآورده

شود به نسبت مساوي به توسعه، کل کشور واریز و در قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص میداريحساب خاصی نزد خزانهمنابع حاصله به 
یزي رربط با سازمان مدیریت و برنامهبهسازي خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداري راهها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههاي اجرائی ذي

.یابدکشور اختصاص می

منظور احداث و توسعه و تجهیز به اي استان را به%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه1درصد(ریزي و توسعه استان یکـ شوراي برنامه71ماده
.هاي مقاومت بسیج اختصاص دهدپایگاههاي حوزه

هاي تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان ششساله، نسبت امل دیجیتالی شبکهـ دولت مکلف است براي گسترش، تکمیل و پوشش ک72ماده
.بینی اعتبار الزم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کندبه پیش

.بینی نمایدتی پیشالتفاوت آن هر سال در بودجه سنواـ دولت مکلف است؛ بدهی خود به کلیه بازنشستگان نیروهاي مسلح را با احتساب مابه73ماده

.شودامتیاز تعیین و پرداخت می150انداز کارکنان دولت (سهم دولت) امتیاز و حساب پس6500ههاي اجرائی، کمک هزینه فوت و ازدواج ـ در کلیه دستگا74ماده

عی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی هاي نقدي و غیرنقدي شرکتهاي دولتی، مؤسسات انتفاـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی75ماده
شود. از ابتداي هر سال، وزیران تعیین می) قانون مدیریت خدمات کشوري به کارکنان و مدیران خود ساالنه توسط هیأت5ها موضوع ماده(غیردولتی، بانکها و بیمه

دجه ساالنه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدي و غیرنقدي از قبیل حقوق و در اصالحیه بو.پذیر استاجراي بودجه شرکتهاي مذکور در سقف یادشده امکان
مدیره نهادها و مؤسسات عمومی مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدي و نظایر آن و همچنین کمکهاي نقدي و غیرنقدي به کارکنان و مدیران و اعضاي هیأت

هاي قانونی منظورشده درسقف بودجه مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، عالوه بر پرداختغیردولتی و شرکتهاي دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در
.مصوب ساالنه دستگاههاي مذکور ممنوع است



کشور تا سقف طور مشترك یا انفرادي با مجوز بانک مرکزي و تأیید وزارتشود بهمیهاي وابسته به آن اجازه داده هاي کشور و سازمانـ به شهرداري76ماده
ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداريمبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می

.مشارکت منتشر نمایند

هاي مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدي است و میتمنظور تأمین اعتبار براي پرداخت تسهیالت به زندانیان نیازمند در محکوـ به77ماده
شود از االنه تعیین میمحکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کالهبرداري، ارتشاء، اختالس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانین بودجه س

گیرد تا با نظارت وزارت بد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار مییاالحسنه بانکها اختصاص میمحل وجوه قرض
رسد. دولت مکلف تصویب هیأت وزیران میشود و بهنامه اجرائی پرداخت تسهیالت مذکور توسط وزارت دادگستري و ستاد دیه تهیه میدادگستري اقدام کند. آیین

.تضمین تسهیالت اعطائی این ماده اقدام نمایداست نسبت به 

) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههاي آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و 30ام (منظور برقراري عدالت آموزشی و اجراي اصل سیـ به78ماده
هاي مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههاي اجرائی که روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زیرمجموعه نیرو

فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده اند، به استثناي مواردي که اذن ولیتا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده
اي که به این منظور تهیه و به نامهگیرد تا براساس آیینی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میجهت توسعه عدالت آموزشباشند، منابع حاصله صرفاًمی

.رسد، هزینه نمایدتصویب هیأت وزیران می

م کارفرما را براساس تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهاي تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حق بیمه سهـ کمـیته امداد امام خمینی (ره) می79ماده
.داخت نمایدحداقل حقوق و دستمزد هر سال براي اشتغال یک نفر از اعضاي خانوارهاي تحت پوشش به کارفرمایانی که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پر

طرح جامع نحوه استقرار نیروهاي مسلح در ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهاي مسلح نسبت به تهیه 80ماده
فاعی و سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع د

ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح اقدام هاي بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهاي بزرگ به هاي مراکز نظامی و کارخانههمچنین انتقال پادگان
.نماید

یجاد حریم جهت دولت مجاز است نسبت به تأمین و واگذاري تسهیالت اعتباري، بانکی، زمین، تغییر کاربري در چهارچوب مقررات و طرحهاي جامع و تفصیلی و ا
.شودشده بازپرداخت میدریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقلاعتبارات .تأسیسات مورد نیاز اقدامات الزم را به عمل آورد

هاي نیرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطالعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ـ وزارتخانه81ماده
.ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادي اقدام کنندستقر در شهركویژه اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتی و معدنی م

.ریزي کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کندسازمان مدیریت و برنامه

سال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل گذشته و به متقاضیان که حداکثر یکشده و یارانه سود تسهیالتی را وجوه ادارهـ کلیه بانکها موظفند مانده82ماده
اي مرکب شود، واریز کنند. به کمیتهپرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدي که در قانون بودجه منظور می

کل بانک مرکزي جمهوري راي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي و رئیسریزي کشور، وزاز رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزي کشور براي اجراي طرحهاي کشاورزي و منابع طبیعی، صنعت، معدن و شود وجوه الزم را از طریق سازمان مدیریت و برنامهاسالمی ایران اجازه داده می

شده جهت توسعه و تبدیل زمینهاي شیبدار به باغات ربط و یا پرداخت وجوه ادارههاي دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذيتجارت و یا افزایش سرمایه بانک
.مثمر، توسعه عملیات آبخیزداري، جنگلکاري، احیاي جنگلها و توسعه عملیات آب و خاك کشاورزي اختصاص دهد

پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادي که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و83ماده
باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون قرارداد مخابرات روستایی بوده و می

هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادي و در هر صورت وزارتخانه.ن کار تحت پوشش بیمه قرار دهدتأمین اجتماعی و قانو
مخابرات کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت1391قانون بودجه سال (64دارایی، ملزم به رفع مشکالت اجراي بند (

قرر در قانون کار ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط م
.باشندمی

ه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومی ـ ناخالص حقوق و مزایاي دریافتی مدیران عامل و اعضاي هیأت مدیره شرکتهاي دولتی و غیردولتی ک84ماده
.عالی کار بیشتر نباشدباشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شورايغیردولتی می



غیر هیأت مدیره بهضمناً پاداش پایان سال اعضاي هیأت مدیره شرکتهاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضاي موظف
عالی کار براي هرماه بیشتر جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورايشده فوق و اعضاي غیرموظف بهاز حقوق و مزایاي تعیین

.کنندگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمینیست، هیچ

:شود) قانون مالیاتهاي مستقیم الحاق می139ده (ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ما85ماده

صادر 2/10/1363) قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 14هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده(تبصره ـ مفاصاحساب
ی کشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این به سازمان امور مالیاتشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه شده یا می

.شودمنزله اظهارنامه مالیاتی مؤدي تلقی میقانون یا سایر قوانین، به

منزله اظهارنامه ه شود، بهبه سازمان امور مالیاتی ارائ1394همچنین در مورد سالهاي قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 
.مالیاتی خواهد بود

قانون الحاق موادي به قانون تنظیم «به » و اصالحات بعدي آن1384قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب «ـ عنوان 86ماده
.یابدتغییر می)» 1بخشی از مقررات مالی دولت (

شش ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی قانون فوق مشتمل بر هشتاد و
.به تأیید شوراي نگهبان رسید6/12/1393تصویب شد و در تاریخ 

رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی


