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به پیشنهاد معاونت ")2الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ("الیحه 
با قید یک  14/5/1393و  12/5/1393جمهور در جلسات ریزي ونظارت راهبردي رئیسبرنامه

جمهور وزیران رسیده بود که براي طی تشریفات قانونی از سوي رئیسفوریت به تصویب هیئت 
   به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شد. 18/5/1393در تاریخ 

   متن این الیحه بدین شرح است:

  بسمه تعالی

   مقدمه توجیهی:

هاي هاي اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامهدر سال
توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد براي دولت 

ریزي دولت و احصاي گردیده است، لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصالح نظام بودجه
احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، الیحه زیر براي تشریفات قانونی 

   شود:ایه میار

   )2الیحه الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

   -1ماده 

منظور تعیین رابطه  در راستاي اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به -الف
داري کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، درصدي مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه

خام و میعانات گازي) تولیدي که هر ساله در قانون بودجه کل کشور میزان ز ارزش نفت (نفتا
یادشده از  اي شرکتاي و هزینهعنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایهشود، به آن تعیین می

 هاي صادرات بااي و بیع متقابل و هزینهجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه
شود که براي مدت ده سال از پرداخت مالیات و سیف) تعیین می( هاي حمل و بیمهاحتساب هزینه

تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معادل بقیه ارزش مواد 
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شرح مفاد این ماده و  داري کل کشور منظور و بهمذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه
   داري کل کشور) تسویه حساب نماید.نامه اجرایی آن با دولت (خزانهینآی

هاي عملیاتی تواند از محل سهم خود، قراردادهاي الزم را با شرکتشرکت ملی نفت ایران، می
   تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

یه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معامالتی قیمت نفت صادراتی از مبادي اول -1
یک بشکه نفت صادراتی از مبادي اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک 

هاي داخلی و ماه شمسی از مبادي اولیه و همچنین براي نفت تحویلی به پاالیشگاه
وسط بهاي هاي پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متمجتمع

   هاي صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.محموله

هاي نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین مادامی که دولت براي مصرف فرآورده -2
کند، براي تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی می

هاي داخلی تحویلی به پاالیشگاه ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازي)
هاي در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه

جمهور با ریزي و نظارت راهبردي رییسنفت و اموراقتصادي و دارایی و معاونت برنامه
رسد و هیئت وزیران می   به تصویب 1388ها مصوب رعایت قانون هدفمند کردن یارانه

) بند (الف) به 1التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (شود که مابهاجازه داده می
نامه اجرایی این ماده داري کل کشور ثبت و طبق آیینصورت حسابداري در دفاتر خزانه

تسویه حساب شود. مبناي قیمت در مورد معادل خوراك(نفت خام و میعانات گازي) 
هاي نفتی ها به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهیلی پتروشیمیهاي نفتی تحوفرآورده

   ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

هاي حاصل از ربط، مکلف است دریافتیوزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذي -ب
صادرات نفت خام و میعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سالهاي قبل به هر صورت را 
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هاي موضوع این الحساب پرداختعنوان علیتعهدات بیع متقابل به از کسر بازپرداخت پس
مرکزي جمهوري اسالمی ایران به ساب هاي مورد تأیید بانک ماده بالفاصله از طریق ح
   داري کل کشور واریز نماید.حسابهاي مربوط در خزانه

طور متناسب، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به
ملی  هاي بیع متقابل)، سهم صندوق توسعهسهم شرکت ملی نفت ایران(با احتساب بازپرداخت

شود، با فروش مبالغ ارزي به نرخ و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می
داري کل کشور و مازاد آن به حساب ذخیره مورد تأیید آن بانک به حساب مربوط نزد خزانه

   ارزي واریز نماید.

ه حسابهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را ب 
داري کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور آن شرکت مورد تأیید خزانه

کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد براي پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه
   نماید.هاي جاري ارزي شرکت واریز و براي قراردادهاي تسهیالت مالی خارجی توثیق و هزینه

هاي نفتی ایران و شرکت هاي پاالیش نفت داخلی و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده -ج
شرکت هاي پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهاي خوراك نفت خام و میعانات گازي دریافتی 

هاي شرکتهاي پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پاالیش خود و همچنین خوراك معادل فرآورده
داري کل کشور ) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه2ا به قیمت مذکور در جزء(و پخش ر

   واریز نمایند.

ها را شرکت ملی نفت ایران، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراك پاالیشگاه
داري کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه وصول و ماهانه به خزانه

الحساب صورت علیداري کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهاي آن شرکت بهزانهخ
داري کل ها به حساب خزانهکند. درصورت عدم واریز بهاي خوراك پاالیشگاهبرداشت می

داري کل کشور) مکلف است با اعالم وزارت نفت کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی(خزانه
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داري کل کشور هاي بدهکار و واریز آن به حساب خزانهبرداشت از حساب شرکترأساً نسبت به 
    اقدام نماید.

ها و شرکتهاي به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراك پاالیشگاه -تبصره
پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراك واحدهاي پاالیشی و پتروشیمی را از طریق 

    سنادي ریالی و یا ارزي به فروش خواهد رساند.گشایش اعتبارات ا

هایی که نفت خام و میعانات گازي خوراك خود را به بهاي نود و پنج درصد قیمت هپاالیشگا -د
کنند، فارس از شرکت تابع ذیربط وزارت نفت خریداري میتحویل روي کشتی (فوب) خلیج

هاي تولیدي خود به حساب رآوردهمشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات ف
   باشند.صندوق توسعه ملی نمی

هاي بیع اي شرکت هاي دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحبـازپرداخت تعهدات سرمایه -هـ
شوند و متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراي این قانون ایجاد شده و یا می

عهده هاي حمل و بیمه (سیف) بهنفت با احتساب هزینههاي صدور و فروش همچنین هزینه
   باشد.شرکتهاي یادشده می

ربط هاي دولتی تابع ذيدر راستاي اجراي بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت -و
گفته و اي از محل سهم خود را از درصدهاي پیشهاي طرح هاي سرمایهنامهموظف است موافقت

جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید ریزي و نظارت راهبردي رییست برنامهسایر منابع، با معاون
ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارایی و معاونت نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه

   جمهور ارایه نماید.ریزي و نظارت راهبردي رییسبرنامه

در با توجه به مالیات و عوارض مندرج  مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز -ز
هاي وارداتی، فقط کنندگان و همچنین نفت تولیدي و فرآوردهمصرف صورتحساب (قبوض)

هاي ها توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهبار در انتهاي زنجیره تولید و توزیع آنیک
بط وزارت نفت و رهاي دولتی تابع ذيهاي پاالیش نفت) و شرکتنفتی ایران (شرکت
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هاي توزیع آب و برق ربط وزارت نیرو و شرکتهاي تابع ذيهاي گاز استانی و شرکتشرکت
شود. مالیات مزبور به حساب درآمد استانی بر مبناي قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می

افزوده ) قانون مالیات بر ارزش 39داري کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (عمومی نزد خزانه
گردد. مبناي قیمت فروش براي محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می 1387مصوب 

) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش 38) ماده (1عوارض آالیندگی موضوع تبصره (
   کننده نهایی در داخل کشور است.فرآورده به مصرف

درآمدهاي ریالی و ارزي خود را به حسابهاي  هاي دولتی تابع وزارت نفت مکلفندشرکت -ح
داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي متمرکز وجوه ریالی و ارزي که از طریق خزانه

   شود، واریز نمایند.جمهوري اسالمی ایران افتتاح می

 داري کل کشور با شرکت ملینامه اجرایی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانهآیین -ط
نفت ایران و همچنین قراردادي که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در 

نماید، ظرف سه ماه چهارچوب مفاد این ماده براي عملیات نفت، گاز، پاالیش و پخش منعقد می
 هاي نفت، امور اقتصادي و دارایی وپیشنهاد مشترك وزارتخانهاز الزم االجرا شدن این قانون به 

رسد. تصویب هیئت وزیران میجمهور به ریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه
هاي حسابداري الزم به نحوي که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازي در دستورالعمل

ربط وزارت نفت انعکاس داشته دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت هاي دولتی تابع ذي
   شود.نفت و تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ می اد وزارتپیشنهباشد به 

کل کشور مصوب  1358) دائمی الیحه قانونی بودجه سال 38مفاد این ماده جایگزین تبصره( - ي
   شود.شوراي انقالب اسالمی می 5/10/1358

کلی اصل چهل و چهارم  ) قانون اجراي سیاستهاي29) به ماده(9متن ذیل به عنوان بند( -2ماده
   گردد:الحاق می 1387قانون اساسی مصوب 
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ها و سازمان هاي تأمین هاي خصوصی، تعاونی و شهرداريهاي دولت به بخشپرداخت بدهی - 9
ریزي و نظارت اجتماعی و بازنشستگی اعم از لشگري و کشوري پس از تأیید معاونت برنامه

   با اعالم سازمان حسابرسی.جمهور و ذیحساب مربوط و راهبردي رییس

شده مصوب مجامع عمومی موضوع پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشرکتهاي سرمایه -3ماده
هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه حساب فصل ششم قانون اجراي سیاست

یند. سازمان سازي پرداخت نماکامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی
تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهاي مذکور می

اقدام نماید.  1366) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 48واگذارشده از طریق ماده (
اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با 

   سازي همکاري کند.سازمان خصوصی

) قانون مدیریت خدمات کشوري و شرکتهاي 5) و (4شرکت هاي دولتی موضوع مواد ( -4ماده
و چهارم قانون اساسی،  هاي کلی اصل چهل) قانون اجراي سیاست18) ماده (3دولتی موضوع بند (

نون محاسبات ) قا76) و (39)، (31هاي دولتی، مشمول مقررات مواد (به استثناي بانکها و بیمه
باشند و تمامی درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات آنها به حسابهاي عمومی کشور می

شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات داري کل کشور واریز میمعرفی شده از سوي خزانه
) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد 76قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (

بهایی که خالف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی حسا
   شود.محسوب می

داري کل کشور موظفند از طریق بانک هاي عامل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و خزانه
   اند، اقدام نمایند.نسبت به بستن حسابهایی که برخالف این رویه قانونی افتتاح شده

الحساب و سود سهام بودجه مصوب در شرکت هاي دولتی موظف به واریز مالیات علی -5ماده 
شود در صورت داري کل کشور اجازه داده میباشند. به خزانهدوازدهم میهر ماه به صورت یک
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دوازدهم، عوارض و مالیات الحساب و یکعدم واریز مالیات و سـود سهام دولت به صـورت علی
براساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهاي دولتی از بر ارزش افزوده (

داري کل کشور برداشت و مبالغ مربوط را حسب مورد به موجودي حساب آنها نزد خزانه
ربط واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبناي صورتهاي مالی مصوب مجمع حسابهاي ذي

سی) انجام خواهد شد. در صورت افزایش یا کاهش سود عمومی (مورد تأیید سازمان حسابر
شرکت ناشی از تجدید ارایه صورتهاي مالی ضمن ارائه صورتهاي مالی سال بعد (مصوب مجمع 

التفاوت سود سهام متعلق با عمومی و مورد تأیید سازمان حسابرسی)، نسبت به تسویه مابه
   شود.داري کل کشور، اقدام میخزانه

الیاتی کشورموظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت را در شرکتهایی که سازمان امور م
داري کل کشور سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد است به حساب درآمد عمومی که خزانه

   نماید، واریز نماید.به همین منظور افتتاح می

هاي فرهنگی، هنري و معشود، واحدهاي خدماتی و رفاهی و مجتبه دولت اجازه داده می -6ماده 
ورزشی را از طریق برگزاري مزایده به اشخاص صاحب صالحیت بخشهاي خصوصی، تعاونی، 

ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط ها و دهیاريشهرداري
ت اجاره صورمساوي با اولویت فدراسیون هاي ورزشی، هیئتهاي ورزشی استانی و شهرستانی به

رسانی این مؤسسات و برداري و خدماتواگذار نماید. نظارت بر کاربري و استانداردهاي بهره
مابین بر عهده دستگاه اجرایی عنوان بخشی از قرارداد فی کننده بههمچنین رعایت حقوق مصرف

اي که در هزینه –هاي درآمد مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي این ماده براساس ردیف
ربط ملی یا استانی اختصاص هاي اجرایی ذيگردد، به دستگاهبینی میقوانین بودجه سنواتی پیش

جمهور هزینه ریزي و نظارت راهبردي رییسیابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهمی
   شود.



٨ 
 

بها به درآمدهاي ریز وجوه اجارهنامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاري، تعیین و واآیین
پیشنهاد کنندگان با عمومی دولت، نحوه تعیین صالحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف

تصویب جمهور به ریزي و نظارت راهبردي رییسوزارت امور اقتصادي و دارایی و معاونت برنامه
   رسد.وزیران می هیئت

شود و ده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزینه میدرآمد اماکن ورزشی اجاره داده ش -تبصره
   .انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است

شود ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهاي تابع آنها در استانها، اجازه داده میبه وزارتخانه -7ماده 
است تغییر در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخو

کاربري اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادي و دارایی و واحدهاي تابع 
) قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و 5استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(

ربط ارسال هاي ذيو اصالحات بعدي آن، در هر یک از استان 1351معماري ایران مصوب 
یند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت نما

محل و امالك همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربري پس از 
دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی 

بار عملکرد آن موظفند بر حسن اجراي این حکم نظارت و هر سه ماه یک ابالغ نماید. استانداران
ریزي و نظارت راهبردي را به وزارتخانه هاي کشور و امور اقتصادي و دارایی، معاونت برنامه

ها گزارش نمایند. این ریزي و توسعه استان هر یک از استانرییس جمهور و شوراي برنامه
امالك مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به  دستگاهها موظفند پس از فروش

داري کل کشور مکلف است یک داري کل کشور واریز نمایند. خزانهدرآمد عمومی نزد خزانه
ریزي و نظارت راهبردي هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابالغ تخصیص از سوي معاونت برنامه

ربط قرار دهد تا صرف اختیار دستگاه اجرایی ذيرییس جمهور، معادل وجوه واریز شده را در 
تمام مصوب هاي نیمه) این قانون یا تکمیل پروژه32جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (
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یا سایر موارد ضروري در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل نود درصد از 
   شود.میاي هاي سرمایهوجوه دریافتی صرف تملک دارایی

) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 8واگذاري منازل سازمانی موضوع ماده ( -تبصره
   باشد.و اصالحات بعدي آن از شمول این حکم مستثنی می 1387مسکن مصوب 

    -8ماده 
شود به دستگاههاي اجرایی و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می -الف

هاي فرهنگی، آموزشی، درمانی، اي خود درحوزههاي سرمایههاي تملک داراییپروژه طرحها و
اند، به بخشهاي درصد پیشرفت داشتهورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه

خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی 
برداري از آنها اقدام کنند. در د تا با حفظ کاربري موجود نسبت به تکمیل و بهرهواگذار نماین

شرایط مساوي و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهاي تعاونی کارکنان یا 
ها پس کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است. منابع حاصل از واگذاري این طرحها و پروژه

ب درآمدهاي عمومی دولت، حسب مورد از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه از واریز به حسا
منظور کمکهاي فنی و اعتباري یابد تا بهربط اختصاص میشود، به دستگاه ذيبینی میسنواتی پیش

   هاي در دست اجرا هزینه شود.ها و پروژهو یا تکمیل طرح

رسانی خود به به واگذاري واحدهاي خدمت شود نسبتبه دستگاههاي اجرایی اجازه داده می -ب
بخش غیردولتی صاحب صالحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جاي دریافت 

هاي وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهاي مذکور و با اعمال حساب در دفاتر دستگاه
   اجرایی اقدام کنند.

ش کشف و تعیین قیمت و اعطاي تخفیفات و اجرایی این ماده مشتمل بر رو نامهآیین -ج
مدت  ها، انتخاب متقاضیان،رسانی واگذارينحوه اطالع تسهیالت، تقسیط تعهدات متقاضیان،

نظارت بر کاربري و استانداردهاي  هاي واگذارشده،برداري رساندن پروژهزمان به بهره



١٠ 
 

کنندگان به رعایت حقوق مصرف برداري وها بعد از بهرهرسانی پروژهبرداري و خدماتبهره
   رسد.جمهور به تصویب هیئت وزیران میریزي و نظارت راهبردي رییسپیشنهاد معاونت برنامه

جمهور مجاز است به پیشنهاد دستگاه اجرایی ریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه -9ماده
منابع تسهیالت تأمین مالی پرداخت ریالی طرحهایی که از ذي ربط، به منظور تأمین پیش

هاي جایی اعتبارات طرحهاي تملک داراییکنند، نسبت به جابهخارجی(فاینانس) استفاده می
   اي مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.سرمایه

ر صدور شود با رعایت قوانین مربوط به منظوبه صندوق توسعه ملی اجازه داده می -10ماده
پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی براي پیش

شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کاال یا خدمات فنی مهندسی هاي خارجی برنده میمناقصه
   گذاري نماید.گردند، در بانکهاي کشور مرتبط، سپردهمی

جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی به منظور تشویق و  -11ماده 
هاي تولیدي و تشکل هاي آب بران و شرکت هاي سهامی زراعی و شهرك هاي کشاورزي در 
امر احداث آب بندان ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح هاي شبکه هاي فرعی آبیاري و 

هاي نوین آبیاري و بهینه سازي مصرف زهکشی، اجراي عملیات آب و خاك کشاورزي و روش 
آب و انرژي، دستگاه هاي اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح هاي تملک دارایی هاي 
سرمایه اي مربوط ذیل برنامه هاي مربوط، اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح هاي موصوف 

رت بالعوض و مابقی به عنوان سهم را به میزان تا هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صو
بهره برداران به صورت نقدي یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کاالي موردنیاز در اجراي طرح 
پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه هاي اصلی آبیاري و زهکشی 

شبکه هاي فرعی آبیاري و مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدي مشارکت در احداث 
   زهکشی معافند.
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هاي اجرایی و نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تأمین و سهم کمک بالعوض و اولویتآیین
ریزي و نظارت هاي جهاد کشاورزي و نیرو و معاونت برنامهاي با پیشنهاد مشترك وزارتخانهمنطقه

   رسد.جمهور به تصویب هیئت وزیران میراهبردي رییس

شود با تصویب هیئت وزیران به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می -12ماده 
درصدي از درآمدهاي حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و 

هاي خدمات عمومی اجباري و پایه با اولویت روستایی و شهرهاي زیر ده هزار نفر جمعیت برنامه
درآمد و در صورت  -صورت هزینه بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به هاي پیشدیفاز محل ر

مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه  لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به
بخش ارتباطات و فناوري اطالعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به 

    دوق خاص از محل درآمدهاي فوق اقدام نماید.تشکیل صن

اساسنامه صندوق مذکور و آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و 
جمهور به تصویب هیئت وزیران ریزي و نظارت راهبردي رییسفناوري اطالعات و معاونت برنامه

   رسد.می

شود از طریق شرکت ارتباطات عات اجازه داده میبه وزارت ارتباطات و فناوري اطال -13ماده
المللی و کسب سهم هاي فیبرنوري و بینگذاري در پروژهزیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه

   مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نماید.

 وبه منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات کشور و سطح فناوري -14ماده 
افزاري و ایجاد زمینه صدور خدمات هاي نرمکیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه

هاي نوین، به وزارت ارتباطات و فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوري اطالعات و فناوري
اد وزیر شود هر ساله مبلغی را با پیشنهفناوري اطالعات و دستگاه هاي اجرایی تابع اجازه داده می

جمهور از محل ریزي و نظارت راهبردي رییسارتباطات و فناوري اطالعات و تأیید معاونت برنامه
به  کمک براي خود ايسرمایه هايهزینهو  ايسرمایههاي دارایی تملک هايطرح اعتبارات
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آفرین و یا صادرات اي اشتغالها و طرحهاي توسعههاي خطرپذیر، حمایت از پروژهگذاريسرمایه
هاي فنی و کاال و خدمات در این بخش توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی به صورت کمک

نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و اعتباري براساس آیین
ان شود و به تصویب هیئت وزیرجمهور تهیه میریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه

   التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.رسد، اختصاص دهند و مابهمی

) قانون مدیریت خدمات کشوري اجازه داده 5هاي اجرایی موضوع ماده (به دستگاه -15ماده
تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شوراي هاي نیمهشود که پروژهمی

ریزي و اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه نامهاستان خود را بر اساس آیینریزي و توسعه برنامه
رسد، با استفاده از مشارکت خیرین وزیران میجمهور به تصویب هیئت نظارت راهبردي رییس

   تکمیل نمایند.

شود درآمدهایی را که براساس قوانین به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -16ماده
) این قانون به حساب درآمد 7کند به استثناي درآمدهاي موضوع ماده (ریافت میمصوب د

شود، واریز نماید. مازاد درآمدهاي کشور افتتاح میداري کلاختصاصی که توسط خزانه
آموزش و پرورش استانها در سقف اعتباراتی که براي این منظور در قوانین  اختصاصی ادارات کل

می شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که  بودجه سنواتی پیش بینی
    درآمد کسب کرده است، اختصاص می یابد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش  -17ماده
جع هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراعالی وزارتخانه

قانونی ذیربط مجازند براي پروژه هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي داراي مجوز موضوع ماده 
) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده 32(

تضمین پروژه هاي طرح در برنامه هاي توسعه، نسبت به اخذ تسهیالت از بانکهاي دولتی بر اساس 
و تأیید معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز 
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براي بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت دریافتی در لوایح بودجه سالهاي بعد اقدام نمایند. دانشگاه 
ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند براي تکمیل پروژه هاي تملک دارایی هاي 
سرمایه اي در دست اجرا که با تصویب و تأیید هیئت امنا و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار 
گردیده اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیالت از بانکهاي دولتی اقدام و 
با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر 

هاي دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام
    سال گذشته بیشتر شود.

درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت هاي درمانی بیمارستانهاي غیر هیئت امنایی دانشگاه  -تبصره
   هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی شود.

هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات هیئت -18ه ماد 
هاي در اختیار دانشگاهها و گیري از امکانات و ظرفیتاي عمل نمایند تا ضمن بهرهخود به گونه

مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از 
   عمل آید.عهد مازاد بر منابع ابالغی جلوگیري بهایجاد ت

ربط اجازه داده هاي نفت و نیرو از طریق شرکتهاي تابع ذيبه هریک از وزارتخانه -19ماده 
شود در قبوض گاز و برق صادره، مبلغی را که میزان آن براي هر سال به تصویب هیئت وزیران می
نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت  رسد، از مشترکین واحدهاي مسکونی اخذ ومی

سوزي و مسمومیت مشترکین هاي پزشکی ناشی از انفجار، آتشو نقص عضو و جبران هزینه
   شهري و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهاي بیمه با برگزاري مناقصه اقدام نمایند.

یمه شخص ثالث دریافتی از بیمه اي مکلفند معادل دو درصد از اصل حق بشرکتهاي بیمه -20ماده
تصویب  هر یک از شرکتها تعیین و بهگزار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوي) 

داري کل کشور واریز صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه رسد بهعالی بیمه میشوراي
ینی می شود ، پس از کنند. وجوه واریزي از محل اعتباري که ساالنه در قوانین بودجه پیش ب
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گیرد تا براساس موافقتنامه تصویب کمیته ایمنی راه ها در اختیار دستگاه هاي ذي ربط قرار می
جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات ریزي و نظارت راهبردي رییسمتبادله با معاونت برنامه

هوري اسالمی ایران از جمله آموزش هاي ترافیکی و فرهنگ سازي هزینه گردد. بیمه مرکزي جم
اي موضوع این ماده موظف به نظارت بر اجراي این ماده است. وجوه واریزي شرکتهاي بیمه

   گردد.هاي قابل قبول مالیاتی تلقی میعنوان هزینهاي بهتوسط شرکتهاي بیمه

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از  -21ماده 
هاي انشعاب آب و هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و هزینههزینه پرداخت

بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوي مصرف معافند و فاضالب و برق و گاز براي یک
صورت رایگان به دستگاه هاي ارایه دهنده خدمات مذکور موظف به ارایه این خدمات به

   باشند.مددجویان یادشده می

کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند حسب مورد مبالغ موضوع  -بصرهت
هاي اجرایی ارایه دهنده خدمات این ماده را از محل اعتبارات در اختیار خود تأمین و به دستگاه

   پرداخت نمایند.

شود، زندانیانی که ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میبه سازمان زندان -22ماده 
هاي باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزي و خدماتی اشتغال شوند یا در زندانبه مرخصی اعزام می

دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداري 
نیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی عالوه بر سپردن زندا

هاي مندرج در قانون آیین دادرسی کیفري منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط تأمین
هاي کنندگان از محل ودیعهباشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهمی

گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیئت وزیران تعیین و أمین میمأخوذه ت
داري کل کشور کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهتوسط سازمان مذکور از استفاده

گردد. دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را از محل اعتباري که ساالنه در واریز می
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هاي جاري به سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت شود، بابت هزینه بودجه پیش بینی می
و مؤسسه مربوط،  نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجراي حکم یا رییس زندان

معاف  قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه
   رسد.رایی این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستري به تصویب هیئت وزیران مینامه اجباشند. آیینمی

هاي مشترك درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه -23ماده 
شود تا متناسب با وجوه داري کل کشور واریز میمرزي به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

تیار استانداري مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات حاصله توسط هر استان در اخ
اي که ساالنه در بودجه پیش بینی می شود، صرف امور هاي سرمایهاي و تملک داراییهزینه

   ها گردد.مربوط به بازارچه

و  پیشنهاد وزارت کشورکرد درآمد به نامه اجرایی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینهآیین
   رسد.تصویب هیئت وزیران میجمهور به ریزي و نظارت راهبردي رییستأیید معاونت برنامه

اجراي احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و  -24ماده  
شت علیه برداغیرمنقول در اختیار نیروهاي مسلح از محل ردیف اعتباري دستگاه اجرایی محکوم 

   شود.می

ازمحل  درصد اي تامعادل دههاي سرمایههاي تملک دارایی هریک ازطرح افزایش اعتبار-25ماده 
اعمال این حکم درمورداعتبارات  اي هردستگاه مجازاست.اعتبارات هزینه جویی درصرفه

ریزي برنامهمعاونت  وتأیید ربطدستگاههاي ذي پیشنهادبه  دستگاهها ودارندگان ردیف منوط
   ل اعتبارات طرح است.کدرسقف  جمهور ونظارت راهبردي رییس

هاي هاي تملک داراییها در مورد طرحسقف ریالی در اختیار شوراي فنی استان -26ماده 
    شود.اي استانی برابر نصاب معامالت متوسط اصالح میسرمایه

اي، هاي سرمایههاي تملک داراییمنظور تشویق خیرین براي شرکت در اجراي طرحبه  -27ماده
اي مندرج در پیوست شماره هاي سرمایههاي تملک داراییبه دستگاه هاي اجرایی مجري طرح
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اي استانی مصوب شوراي سرمایههاي) قوانین بودجه سنواتی و طرح هاي تملک دارایی1(
هاي عتبارات تملک داراییشود، تمام یا بخشی از اها اجازه داده میریزي و توسعه استانبرنامه

اي هر طرح را براي تأمین سود و کارمزد تسهیالت دریافتی خیرین از شبکه بانکی و سرمایه
ربط قرار منظور اجراي همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذي مؤسسات مالی و اعتباري که به

ی، توسط خیرین تضمین منظور نمایند. تسهیالت اعطای قطعیهزینه به و  گیرد، پرداختمی
جمهور موظف است براي بازپرداخت رییسراهبردي نظارت و ریزي برنامه گردد و معاونتمی

مانده طرح هاي خاتمه یافته، ردیف اعتباري مشخصی را در سود و کارمزد تسهیالت باقی
رسانی گی اطالعنامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونبینی نماید.آیینبودجه سنواتی پیشلوایح

دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهاي واریز تسهیالت 
دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی براي پرداخت به پیمانکاران، به 

   رسد.وزیران میتصویب هیئت  جمهور بهریزي و نظارت راهبردي رییسپیشنهاد معاونت برنامه

هاي جمهور مجازند تا فعالیتهاي امور زنـان و خانواده و علمی و فناوري رییسمعاونت -28ماده 
هاي مورد نظر از طریق دستگاه هاي اجرایی در اجرایی خود را در راستاي تحقق اهداف و سیاست

قــوانین بودجــه شــده مربــوط بــه خــود در بینیمابین از محل اعتبــارات پیشنامه فیچارچوب تفاهم
   سنواتی به انجام رسانند.

شود، خرید آب استحصــالی و پســاب اجازه داده می هبه وزارت نیرو و شرکت هاي تابع -29ماده 
داران جویی حقابــهگذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفهشده از سرمایه تصفیه

غیردولتــی را حســب مــورد بــا قیمــت  هاي انتقال آب توســط بخــشهاي مصرف و هزینهدر بخش
   توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمین نمایند.

وري شــبکه توزیــع و به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش ســطح رقابــت، ارتقــاي بهــره -30ماده 
شود بــا رعایــت قــانون اجــراي سازي فرآیند توزیع کاال و خدمات، به دولت اجازه داده میشفاف
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گذاري را به کاالها و خدمات عمومی و چهارم قانون اساسی، قیمت سیاست هاي کلی اصل چهل
   اي و ضروري محدود نماید.ري و کاالهاي اساسی یارانهو انحصا

ـ ضوابط تعیین کاالهاي اساســی، انحصــاري و خــدمات عمــومی و فهرســت و قیمــت ایــن 1تبصره
کاالها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشــکل از نماینــدگان وزارتخانــه هــاي صــنعت، معــدن و 

ریزي و نظــارت راهبــردي معاونــت برنامــه تجارت، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي ودارایی، نیرو،
   ربط به تصویب شوراي اقتصاد می رسد.هاي ذيجمهور و وزارتخانهرییس

ـ در اجراي این ماده، چنانچه قیمت فــروش کــاال یــا خــدمات کمتــر از قیمــت عادلــه روز 2تبصره 
ل اعتبارات و منابع التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محتکلیف شود، مابه

ربط به دولت با تصویب مصوب دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذي
   هیئت وزیران تهاتر گردد.

اعضــاي هیئــت علمــی آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش عــالی و  -31ماده
دانشگاه براي داشتن سهام یــا پژوهشی شاغل در سمت هاي آموزشی و پژوهشی با اطالع مدیریت 

بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله هاي دانشالشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتسهم
   نیستند. 1337وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

بودجه سنواتی با رعایت اي جدید در لوایح هاي سرمایهداراییپیشنهاد طرح هاي تملک -32ماده 
   پذیر است:موارد زیر امکان

اي جدیــد بــا رعایــت هاي سرمایهداراییتملک هايعناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح -الف 
براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و  1351) قانون برنامه و بودجه مصوب 23) و (22مواد (

حیطــی و رعایــت پدافنــد غیرعامــل از ســوي مشــاور و زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالی و زیســت م
جمهور براي یک بــار و ریزي و نظارت راهبردي رییسدستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه

گردد، به قیمت ثابت سالی که طرحهاي مورد نظر براي اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می
   رسد.ل هاي بعد به تصویب مجلس شوراي اسالمی میهاي توسعه و ساهاي برنامهبه تفکیک سال
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 هــايمحیطی الزم بــراي طــرحسازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست  -تبصره
مــاه بعــد از  دارایی سرمایه اي را پس از تأیید شوراي عالی حفاظت محیط زیست طی شش تملک

جمهور جهت ابالغ به ي و نظارت راهبردي رییسریزالزم االجرا شدن این قانون، به معاونت برنامه
هاي هاي مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحدستگاه هاي اجرایی و شرکت

   اي خود اعالم نماید.هاي سرمایهتملک دارایی

اي مشتمل بر اهــداف طــرح، شــرح هاي سرمایهداراییهاي طرح هاي تملکمبادله موافقتنامه -ب 
یات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقــط یــک بــار در دوران عمل

هاي توســعه معتبــر و مــالك ها بــراي دوران برنامــهپذیرد. این موافقتنامههاي توسعه انجام میبرنامه
ها نیــز درج عمل خواهد بود. اطالعات ضروري درخصــوص مــوارد فــوق در اصــالحیه موافقتنامــه

   گردد.می

مانــده هــاي باقیاي بــراي ســالهــاي ســرمایهاعتبارات مورد نیاز طرح هاي تملک دارایی -تبصره 
ریزي و اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعــدیل محتمــل محاســبه و توســط معاونــت برنامــه

   شود.جمهور منظور مینظارت راهبردي رییس

ات ساالنه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادلــه هایی که براي انطباق میزان اعتبارموافقتنامه -ج 
هــاي طــرح شــوند. گردند، جنبه اصالحی داشته و نباید موجب افزایش اهــداف و تعــداد پروژهمی

شوند با پیشــنهاد دســتگاه اجرایــی ها میموارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه
جمهور و تصویب هیئت وزیــران بــا نظارت راهبردي رییس ریزي وذي ربط و تأیید معاونت برنامه

   رعایت مفاد بند (الف) این ماده بالمانع است.

اي محرمانــه و بخــش دفــاع تــابع هــاي ســرمایهداراییهاي طــرح هــاي تملکمبادله موافقتنامــه -د 
ه ریــزي و دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و معاونت برنام

   رسد.نظارت راهبردي رییس جمهور به تأیید هیئت وزیران می
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هاي اي از گزارشجمهور موظف است خالصهریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه -هـ  
هاي دفاعی و امنیتی را استثناي طرح شود، بهتوجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می

از طریق وبگاه خود در دســترس عمــوم کارشناســان و پژوهشــگران قــرار  سال پس از تصویبیک
   دهد.

ــت هــاي ســرمایهتصــویب طــرح هــاي تملــک دارایی -و  اي جدیــد در هــر فصــل توســط معاون
بینی اعتبار کامل براي طرح هاي مزبور جمهور، منوط به پیشریزي و نظارت راهبردي رییسبرنامه

جراي طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمــان است به طوري که اعتبار سال اول ا
اجراي طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. درصورت عدم درج طرح در الیحــه بودجــه و یــا آغــاز 

ریزي و نظــارت عملیات اجرایــی پــس از گذشــت مــدت دو ســال از تــاریخ تأییــد معاونــت برنامــه
ده مورد بررسی معاونت مذکور قرار خواهد جمهور، موضوع مجدداً براساس این ماراهبردي رییس

   گرفت.

  -33ماده 
هاي متبادله با دستگاه هــاي اجرایــی، موافقتنامه تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجراي -الف 

مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت هاي موضوع موافقتنامه که به منظور اعمال نظارت بیشتر 
جمهــور درج ریزي و نظــارت راهبــردي رییسمعاونــت برنامــه بــر اجــراي برنامــه و بودجــه توســط

   شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.می

اي دســتگاه کــه بــا متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده، آن بخش از اعتبارات هزینــه -ب 
پیشــنهاد معاونــت کرد آن توســط دســتگاه موضــوعیت نــدارد بــا توجه به واگذاري وظایف، هزینه

هــاي جمهور و تصویب هیئت وزیران به استان هــا یــا دســتگاهریزي و نظارت راهبردي رییسبرنامه
   گردد.دیگر حسب مورد واگذار می

در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق الزم االجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع  -ج
هاي مــذکور ظــرف مهلــت مقــرر در قــانون نحــوه ستگاهقضایی علیه دستگاههاي دولتی، چنانچه د
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به هر دلیل از اجراي  1365پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 
حکم خودداري کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجــرا بــه معاونــت برنامــه 

عاونت مذکور موظف است ظرف ســه مــاه، ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور اعالم کند و م
محکوم به را بدون رعایت محدودیت هاي جابه جایی در بودجه تملک دارایی هاي ســرمایه اي و 
هزینه اي از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجراي احکام دادگاه یــا 

   سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.

هاي مراجع قضایی و ثبتی مذکور نمی توانند به منظــور اجــراي حکــم، حســاب دســتگاه – تبصره 
   دولتی را توقیف یا مسدود نمایند یا از حساب آنها وجوهی برداشت نمایند.

) قانون مدیریت خدمات کشوري که فهرست آنهــا 4شرکت هاي دولتی موضوع ماده ( -34ماده  
هاي توســعه از هاي برنامهمکلفند حداقل یک بار در طول سالشود، توسط هیئت وزیران تعیین می

طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد 
در جهت افزایش صرفه اقتصادي، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتمــاد 

ملیاتی و ارایه آن بــه مجمــع عمــومی اقــدام نماینــد. گزارش هاي مالی نسبت به انجام حسابرسی ع
   عهده دارند.ها مسئولیت اجراي این ماده را بههیئت مدیره این شرکت

باشند، از شمول این بندي میشرکت هایی که براساس مصوبه هیئت وزیران داراي طبقه -1تبصره 
   شوند.ماده مستثنی می

ب و استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را ظــرف سازمان حسابرسی مکلف است چارچو -2تبصره 
   شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تهیه و ابالغ نماید.

ریزي مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی کــه در چــارچوب ایــن در راستاي استقرار نظام بودجه -35ماده 
ط بــه هزینــه روش هزینه می شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحــدهاي مربــو

قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه هاي دولتی و فقط 
بینی نحــوه نظــارت بــر هاي مالی، معامالتی، اداري و استخدامی که متضمن پیشنامهبر اساس آیین
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نظــارت راهبــردي  ریزي وبینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامــهها و تحقق اهداف پیشهزینه
ــه تصــویب هیئــت وزیــران میرییس ــه جمهــور و وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی ب رســد، هزین

   گردد.می

   عمل آورد: شود اقدامات زیر را بهبه دولت اجازه داده می -36ماده 

شــده و آمــاده تمام و تکمیلاي جدیــد و نیمــهواگذاري طرح هــاي تملــک دارایــی ســرمایه -الف
برداري در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شوراي اقتصاد با تعیــین نحــوه تــأمین مــالی بهره

بــرداري یــا خریــد خــدمات در مــدت قــرارداد بــا هاي بهرهدوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه
رعایت استانداردهاي اجراي کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش 

   ردولتی.غی

شده که خــدمات آنهــا قابــل تمام و تکمیلاي نیمهواگذاري طرح هاي تملک دارایی سرمایه -ب 
   صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی.عرضه توسط بخش غیردولتی است به

اي قابــل واگــذاري و نیــز امــوال برداري طرح هاي تملک دارایــی ســرمایهواگذاري حق بهره -ج 
   و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت.منقول و غیرمنقول 

اي قابــل واگــذاري و نیــز هاي تملک دارایی ســرمایهبرداري طرحواگذاري مالکیت و یا بهره -د  
   اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت.

از محل داري کل و درآمد دولت ناشی از اجراي احکام این ماده پس از واریز به خزانه -1تبصره  
شود و نیــز اعتبــار ردیــف بینی میردیف خاصی که براي این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش

شــده شــامل اي در قالــب تســهیالت و وجــوه ادارههاي مربوط به طرح هاي تملک دارایی ســرمایه
یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیالت و کمک و سایر روش هاي تأمین مالی مورد تصویب شــوراي 

اي و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقــول اقتصاد به طرح هاي تملک دارایی سرمایه
جمهور قابــل اختصــاص ریزي و نظارت راهبردي رییسدر قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه

   است.



٢٢ 
 

شــود و مشــمول کمک هاي بالعوض موضــوع ایــن مــاده، درآمــد اشــخاص تلقــی نمی -2تبصره 
   رداخت مالیات بر درآمد نیست.پ

) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعد 2در ماده ( -الف -37ماده 
اضــافه » هاي آب و فاضالب و توزیع برق استانیو شرکت«عبارت » شرکت هاي دولتی«از عبارت 

   شود.می

هاي اجرایی حقوق و مزایاي مستمر دستگاههرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت  -ب 
) قــانون 30گردان خزانه با رعایــت ســاز و کــار موضــوع مــاده (و موارد ضروري یا از محل تنخواه

   مجاز است. 1351برنامه و بودجه مصوب 
) قانون مدیریت خدمات کشوري که در 5شرکت هاي دولتی و بانک هاي موضوع ماده ( -ج 

بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد سود ا سود ویژه پیشبودجه کل کشور براي آنه
) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز 5بینی شده است، هر سال را با ساز و کار ماده (پیش

نمایند. شرکت هاي دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان 
 باشند و سهم بخش غیردولتیرداخت وجوه موضوع این بند نمیسهام بخش غیردولتی، مشمول پ

ربط به ازپنجاه درصد سود ابرازي(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت هاي دولتی ذي
سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون 

   ي آن است.و اصالحات بعد 1366مالیات هاي مستقیم مصوب 

اي و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و هاي سرمایهاي و تملک داراییاعتبارات هزینه -د 
ردیف هاي مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط 

ربوط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول م
ریزي و نظارت هاي متبادله دستگاه با معاونت برنامهقوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه

جمهور و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار از سوي معاونت مذکور، با رعایت ساز راهبردي رییس
   ست.قابل تعهد، پرداخت و هزینه ا 1351) قانون برنامه و بودجه مصوب 30و کار موضوع ماده (
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) قانون 70انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ( -هـ 
محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص 

   هاي متبادله، ممنوع است.محدودیت هاي تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه

جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایی موظفند و نظارت راهبردي رییس ریزيمعاونت برنامه -و
ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دالیل تا پایان تیر ماه هر سال، شرکت هاي دولتی زیان

قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیئت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت هاي 
جمهور و با استفاده از اختیارهاي رییس راهبردي نظارت و ریزيبرنامه اونتده با پیشنهاد معزیان

قانونی دولت در قالب واگذاري سهام یا انحالل شرکت و واگذاري اموال باقی مانده اقدام 
   شود.می

دستگاه هاي اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند  -ز
    یر را رعایت نمایند:موارد ز

اولویت واگذاري امور، وظایف، مدیریت و تصدي ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه  -1
    مستقیم اعتبارات عمومی.

شده نسبت هاي فنی و اعتباري و وجوه اداره اولویت شیوه پرداخت تسهیالت نظیر کمک -2
   روش هاي پرداخت و کمک بالعوض. به

ر مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط ایجاد و تحمیل هرگونه با -ح
هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی هاي اجرایی از جمله دستگاهدستگاه
ها و غیر آن، هاي تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهو هزینه

ی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی ایفاي تعهدات خاص، کاالهاي اساس
عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی شود، ممنوع است. مسئولیت اجراي این حکم بهاستفاده می

و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر 
    شود.اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می
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   -ط
   اي مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثرهاي تملک دارایی هاي سرمایهاعتبار طرح - 1

 ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح هاي مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت
جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش رییس راهبردينظارت و  ریزيبرنامه

) قانون برنامه و بودجه مصوب 22هاي مذکور با رعایت ماده (است و عوامل اجرایی طرح
   شوند.انتخاب می 1351

اي مندرج در هاي مالی و هزینهاعتبارات هر یک از ردیف هاي متفرقه، تملک دارایی -3
قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف هاي 

ریزي و نظارت اي توسط معاونت برنامههاي مالی و هزینهتبار تملک داراییمتفرقه، اع
   جمهوردر سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.راهبردي رییس

و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر اي حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینه -4
ه عمومی دولت، حداکثر بیست اي بودجهاي سرمایهدرصد از اعتبارات تملک دارایییک

شرکت هاي دولتی، حداکثر نیم درصد از مجموع  هايهزینه و پنج صدم درصد ازمجموع
اي و اختصاصی اي شرکت هاي دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینههاي سرمایههزینه

ریزي و نظارت توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي کاربردي با تأیید معاونت برنامه
جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر راهبردي رییس

قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به 
موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی 

  شود.هزینه می 1364هستند مصوب 

    -ي
که براي این منظور در هاي اجرایی در سقف اعتباراتی مازاد درآمد اختصاصی دستگاه - 1
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شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را بینی میقوانین بودجه سنواتی پیش
   یابد.است، اختصاص می کسب کرده

وزارت راه و طرح هاي دانشگاهی که در قوانین بودجه ساالنه کشور، ذیل ردیف هاي  -3
ها شود، مشمول تسهیالت قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاهشهرسازي ذکر می
هاي علوم، اي دانشگاهی وزارتخانههاي سرمایههاي تملک داراییبراي اجراي طرح

   تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت دستگاه هاي اجرایی داراي ردیف در قوانین ب -ك
اي جدید، هاي سرمایهاي، مالی و تملک داراییهر سال بر اساس اعتبار ابالغی اعم از هزینه

هاي توسعه و قوانین بودجه متن پیشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه
هاي م ها، شرایط و دستورالعملسنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب فر

 ریزيبرنامهجمهور ارایه نمایند. معاونت ریزي و نظارت راهبردي رییسابالغی معاونت برنامه
جمهور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادي، ظرف رییس راهبردينظارت و 

صورت عدم موافقت با متن پانزده روز نسبت به امضاي موافقتنامه و ابالغ آن اقدام نماید و در 
پیشنهادي، ظرف پانزده روز نسبت به اصالح و ابالغ موافقتنامه نهایی که الزم االجرا است، به 

    نحوي که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.

درخصوص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که داراي مجوز از  -تبصره
علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و  شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانه هاي

آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذي ربط می باشند، براي اعتبارات هزینه اي، بودجه 
   تفصیلی مورد تأیید هیئت امنا، مالك عمل می باشد.

مازاد درآمدهاي استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که براي این منظور در  -ل
ماهه داري کل کشور در مقاطع سهگردد با اعالم خزانهبینی مین بودجه سنواتی پیشقوانی

درصد از مازاد 50شود. جمهور توزیع میریزي و نظارت راهبردي رئیستوسط معاونت برنامه
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 20اي و هاي سرمایهدرصد تملک دارایی80درآمدهاي مذکور به خود همان استان به نسبت 
ریزي و نظارت راهبردي اي و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامههدرصد اعتبارات هزین

یافتگی بین هاي توسعهگیرد تا در راستاي تعادل بخشی و ارتقاي شاخصجمهور قرار میرییس
   ها توزیع گردد.استان

هاي داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست به منظور تأمین منابع ارزي مورد نیاز طرح -م
شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی هاي دولتی اجازه داده میحیطی شرکتم

حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوك و یا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالی 
هاي توسعه داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزي و در سقف مقرر در قوانین برنامه

ریزي و نظارت اق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامهاقدام نمایند. صدور اور
جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت هاي راهبردي رییس

با سود تشویقی منوط به تأیید شوراي مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوك اسالمی 
   پول و اعتبار است.

کتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر چنانچه شر -تبصره
داري کل کشور مجاز است معادل دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه

تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدي آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات 
   سررسید شده را پرداخت نماید.

شود اعتبارات کمک هاي فنی و اعتباري و اعتباراتی گاه هاي اجرایی اجازه داده میبه دست -ن
گذاري و توسعه فعالیت که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه

بینی شده است را با بانک هاي عامل و صندوق هاي بخش هاي خصوصی و تعاونی پیش
منعقد نمایند. سازوکار مربوط به نحوه انعقاد قرارداد  حمایت از بخش کشاورزي قرارداد

ریزي و نظارت راهبردي عاملیت و نحوه تجهیز منابع بانکی با پیشنهاد مشترك معاونت برنامه
   رسد.جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرییس
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اي بنیاد مسکن انقالب ایههاي سرمهزینه خدمات مدیریت طرح هاي تملک دارایی -س
اسالمی، سازمان مجري ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه 

توسعه منابع آب و نیروي زیربناهاي حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت 
ایران، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی 

ابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر و مجریان طرح هاي زیر بنایی بخش کشور و
ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع کشاورزي، حداکثر تا دو ونیم درصد اعتبارات ذي

جمهور تعیین رییسراهبردي  نظارتو ریزي برنامهبودجه عمومی کشور، توسط معاونت 
   گردد.می

آگاهی ، پیشگیري، امدادرسانی، بازسازي و منظور پیششود بهزه داده میبه دولت اجا -ع
نوسازي مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، 

هاي فراگیر محصوالت کشاورزي طوفان، آتش سوزي، گرد و غبار، پیشروي آب دریا، آفت
گردان و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواهگیر انسانی و دامی هاي همهو بیماري

را به سه درصد و  1380) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 10موضوع ماده (
را به  1387) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 12اعتبارات موضوع ماده (

ریزي و تأیید معاونت برنامهدو درصد افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور 
 جمهور (ظرف دو هفته) و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است.و نظارت راهبردي رییس

شود به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میبخشی از اعتبارات مذکور به
بد تا در یااي به جمعیت هالل احمر اختصاص میاي و تملک دارایی سرمایهصورت هزینه

   جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

دستگاههاي اجرایی در سطح ملی و استانها مجازند در مرحله مقابله با وقوع  -1تبصره  
حوادث از محل اعتبارات جاري و تملک داراییهاي سرمایه اي تحت اختیار با تأیید رییس 
سازمان مدیریت بحران کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کرده تا 
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ن مدیریت بحران کشور تأمین شود. چنانچه هزینه هاي انجام شده تا پایان بعداً از طریق سازما
همان سال تأمین نگردد، ذي حساب مربوط هزینه هاي انجام شده را به هزینه قطعی منظور می 

    نماید.

وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابع مجازند مدیران و کارشناسان خویش را در  -2تبصره 
یرمترقبه و طبیعی و غیرطبیعی از محل اعتبارات جاري و تملک دارایی مقابل وقوع حوادث غ

   هاي سرمایه اي تحت اختیار بیمه مسئولیت نمایند.

ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول ها، بخشنامهنامهتصویب -ف
استخدام و بندي مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هر نوع حقوقی و طبقه

کارگیري نیرو و مصوبات هیئت امنا که متضمن بار مالی براي دولت باشد، درصورتی قابل به
طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل 

 ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخالفکشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذي
                                                                                                                             این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محس

   شود.یوب م

خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک هاي دولتی و شرکت ها و مؤسسات و  -ص
   واحدهاي وابسته و تابع آنها ممنوع است.

مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش  -ق
از محل  هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارتخانه

شود، پس اي ذیل ردیف هاي متمرکز پرداخت میاي و تملک دارایی سرمایهاعتبارات هزینه
شود تا مطابق شرح عملیات مندرج عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده میاز ابالغ به

   در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
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شود در راستاي ایجاد ثبات، پایداري و تعادل بین ه داده میبه هیئت وزیران اجاز -38ماده
ها صندوقاین ساختار اصالح به  منابع و مصارف صندوق هاي بیمه و بازنشستگی، نسبت

   عمل آورد:اصول زیر اقدام قانونی بهبراساس 

استثناي سهم کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به -1
ونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف قان

اي صندوق ها و انتقال هاي غیربیمهاي، کاهش حمایتها منطبق بر محاسبات بیمهصندوق
ها و تقویت فعالیت حمایتی، تقویت سازوکارهاي وصول به موقع حق بیمهآن به نهادهاي

گذاري در بازار پول و سرمایه، ري سودآور با اولویت سرمایهگذاهاي اقتصادي و سرمایه
   گذاري مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.به نحوي که سود سرمایه

اي و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه ایجاد هر گونه تعهد بیمه -2
شده فقط در حدود ارقام مذکور سنواتی براي صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف 

   قابل اجرا است.

بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح مکلفند از محل صندوق  -3
بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در تمام اعتبارات پیش

منابع حاصل از  گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایراختیار آنها قرار می
ها، حقوق جاري ساالنه و کمک هزینه عائله مندي و اوالد را براي گذاريسرمایه

   بگیران خود تأمین نمایند.بازنشستگان، موظفین و مستمري

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم براي درمان  -39ماده 
سوانح رانندگی در همه واحدهاي بهداشتی و فوري و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و 

درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروري 
بعدي را به عمل آورد. براي تأمین بخشی از منابع الزم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی 

ن و مازاد از شرکت هاي به این مصدومین، معادل ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشی
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بیمه تجاري اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصی نزد 
گردد. خزانه داري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می

مه توزیع این منابع بین دانشگاه هاي علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت برنا
ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور براساس عملکرد واحدهاي فوق الذکر بر مبناي تعرفه 
هاي مصوب هر سه ماه یکبار صورت می گیرد . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزي و معاونت برنامه 

ردي رییس جمهور گزارش نماید. شرکت هاي بیمه تجاري موظفند در ریزي و نظارت راهب
پایان هر ماه، نسبت به پرداخت حق بیمه دریافت شده موضوع این ماده به خزانه داري کل 
کشور اقدام نمایند و هر شش ماه یک بار عملکرد تعداد خودروهاي بیمه شده و مبالغ دریافت 

ور را به بیمه مرکزي ایران، وزارت امور اقتصادي و شده و واریز شده به خزانه داري کل کش
دارایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. بیمه مرکزي ایران مسئول 

    حسن اجراي این ماده است.

   -40ماده 

در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه هاي اجرایی، فقط  –الف
نامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، براساس مفاد موافقت

هرگونه کمک غیرنقدي و واگذاري دارایی هاي سرمایه اي و مالی از جمله عین، منفعت و 
مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب 

الغی معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس فرم ها، شرایط و دستورالعمل هاي اب
جمهور مجاز است. نسخه اي از این فرم ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه اي دستگاه 
اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود 

   معوض آن الزم االجرا است. اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا
دستگاه هاي اجرایی که درچارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و  -ب 
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حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، 
ه و نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرک

اعضاي هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در 
بانک اطالعاتی که توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور براي این 
منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و 

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور نیز مشمول این  ردیف هاي در اختیار
حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداخت ها) و حساب سالیانه مؤسسه هاي 
کمک گیرنده و انطباق هزینه هاي انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعالم شده 

حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه  توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط
گیرنده یا یکی از مؤسسه هاي عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیدگی شود و نتیجه 
رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه 

   ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور ارسال گردد.

مالتی، اداري و استخدامی سازمان انرژي اتمی ایران و شرکتهاي مقررات مالی، معا -41ماده 
تابع و دستگاه هاي وابسته در بخش فعالیت هاي تخصصی بدون الزام به رعایت قانون 
محاسبات عمومی، قانون برگزاري مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوري و اصالحات و 

جري خواهد بود. اجراي مقررات الحاقات بعدي آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی م
یادشده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی 
مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونتهاي برنامه 
ریزي و نظارت راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تصویب هیئت 

   یران می رسد.وز

به سازمان انرژي اتمی ایران اجازه داده می شود درآمد حاصل از ارایه خدمات  -42ماده  
اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور 
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نه (نزد خزانه داري کل) واریز نماید. از محل مبالغ واریزي به میزانی که در قوانین بودجه ساال
تعیین می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق مقررات صرف امور اکتشافی، 

    آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.

به سازمان انرژي اتمی ایران اجازه داده می شود به کارکنان شاغل در سازمان  – 43ماده  
انرژي اتمی ایران، شرکت هاي تابع و دستگاه هاي وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا 
می باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاري سازمان طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و 

ورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت آیین نامه اجرایی و دست
    نماید.

بانک ها مجازند اسناد رسمی اراضی کشاورزي محل اجراي طرح هاي کشاورزي  -44ماده  
و صنایع تکمیلی کشاورزي و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام هاي بخش کشاورزي 

   و روستایی بپذیرند.

) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش 1در اجراي بند (الف) ماده ( -45ماده  
وري ) قانون افزایش بهره 33و ماده ( 1391کشاورزي در وزارت جهادکشاورزي مصوب 

، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می تواند 1389بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 
سهیالت الزم را براي خرید گندم و محصوالت اساسی و در قالب ایجاد خط اعتباري مستقل، ت

استراتژیک کشاورزي تولید داخلی به میزان اعتباري که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزي و 
تصویب هیئت وزیران تعیین می شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشرین و 

مباشرین و کارگزاران  کارگزاران معرفی شده توسط وزارت جهادکشاورزي قرار دهد.
   موظفند تسهیالت مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون  به وزارتخانه -46ماده  
اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و 

درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل واریز نمایند. معادل وجوه وجوه حاصل را به 
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واریزي از محل اعتبارات ردیف هاي متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرایی ذي ربط حسب 
هاي سرمایه اي مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا صرف اجراي طرح هاي تملک دارایی

ري، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان هاي ادا
   نمایند.

عالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در  – 47ماده  
هر سال به عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با 
دریافت مستقیماً به ردیف درآمدي که براي این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی 

ی شود. صد در صد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف هایی که براي گردد، واریز ممی
این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیري و پوشش کامل درمان 

تر و جامعه عشایري افراد ساکن در روستاها و شهرهاي داراي بیست هزار نفر جمعیت و پایین
ص می یابد و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصا

تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان هاي مناطق توسوه نیافته، مصارف هیئت امناي ارزي 
و ارتقاي سطح بیمه بیماران صعب العالج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمایتی خارج از 

   شود.روستاها و شهرهاي باالي بیست هزار نفر جمعیت اقدام 

هر گونه پرداخت هزینه هاي پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهاي رفاهی، پاداش، 
هاي مأموریت، کارانه، بهره وري، مدیریت، نوبت کاري، دیون و مانند آن و هزینه  فوق العاده

می هاي اداري نظیر اقالم مصرفی اداري و تأمین اثاثیه و منصوبات اداري از این محل ممنوع 
   باشد.

هاي سازمان هاي بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورتحساب -48ماده  
هاي طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی ارسالی از سوي بیمارستان

الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد 
نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراي حکم این  مربوط به
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ماده، سازمانهاي بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می 
   باشند.

حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد  -49ماده  
    بود:

وستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهاي حمایتی و مؤسسات خانوارهاي ر -1 
خیریه معادل پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار در سالهاي اول، دوم و 
سوم برنامه و شش درصد حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار در سالهاي چهارم و 

    ار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می شود.پنجم برنامه. صد در صد حق بیمه اقش

خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد حقوق و  - 2
مزایاي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد حقوق و مزایاي مستمر در 

برابر حق بیمه مشمولین بند سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو 
) تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این بند از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد 1(

    شد.

   مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی - 3

سهم خانوارهاي سایر اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پیشنهاد شوراي عالی بیمه  -4
    یب هیئت وزیرانسالمت کشور و تصو

دستگاههاي اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم کارمندان، بازنشستگان و  –تبصره 
موظفین را از حقوق ماهانه کسر و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سالمت ایران واریز 

   نمایند.

جه عمومی اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بود -50ماده 
) 5) و (4)، (3)، (2تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (
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قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات 
   قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.

   وزش و پرورش اجازه داده می شود، به منظور پوشش کامل تحصیلیبه وزارت آم -51ماده  
دانش آموزان الزم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت 
به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزي اقدام 

    نماید.

ر مورد تعیین نصاب معامالت موضوع قانون برگزاري اختیارات هیئت وزیران د -52ماده  
به مواردي که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسري می  1383مناقصات مصوب 

   یابد.

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با دانشگاه -53ماده  
چهل و نه درصد سهام آن متعلق به بنیان که حداکثر هاي دانشایجاد و مشارکت در شرکت

ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهاي دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضاي هیئت دانشگاه
علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضاي هیئت 

دیگر سازي نمایند. ایجاد شرکت و درصدهاي سهام و علمی و دانشجویان خود را تجاري
ها مشمول شرایط مربوط به تصویب هیئت امناي مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت

قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و 
   نیستند. 1337کشوري مصوب 

اشتی و درآمدهاي ناشی از وصول جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهد -54ماده  
گردد، به حساب درآمد اختصاصی که از متخلفین در موارد زیر اخذ می 1367درمانی مصوب 

   گردد:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می

   ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صالحیت -الف

   ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه -ب
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   ها از پذیرش و ارایه خدمات اولیه به بیماران اورژانسارستانخودداري بیم -ج

   ایجاد یا ارایه خدمات مازاد بر نیاز به منظور سودجویی -د

   بکارگیري متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار -هـ

    اي در مؤسسات پزشکیبکارگیري افراد فاقد صالحیت حرفه -و

    پزشکی توسط مسئول فنی در ساعات مقرر ترك مؤسسه -ز

عنوان قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  -55ماده  
و اصالحات بعدي آن به قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  1384

   یابد.) تغییر می1دولت (
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