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 مقدمه  -الف

منابع  بهه نسبت بينی شده است كریال پيشهزار ميليارد  19887 با رقمی بالغ بركل كشور  1399 الیحه بودجه سال

بر افزایش یافته است.  ریالهزار ميليارد  2444حدود  (ریالهزار ميليارد  17443)1398مندرج در قانون بودجه سال 

 .رشد دارددرصد  12، حدود 1398در مقایسه با سال  1399این اساس منابع الیحه بودجه سال 

حاصل  ها و موسسات انتفاعیهای دولتی، بانکبودجه عمومی و درآمدهای شركتمنابع بودجه از دو محل درآمدهای 

دولتی به  ها و موسساتو درآمد اختصاصی وزارتخانه« منابع عمومی»از دو محل  نيزعمومی  بودجه . درآمدهایميشود

 .گيرندمنابع عمومی دولت قرار میو انتشار اوراق ذیل  نفت حاصل از ماليات، گمرک، فروش درآمد .آیددست می

بينی شده پيشر ميليارد ریال هزا 704 مبلغ 99ای )اعتبارات عمرانی( در الیحه بودجه های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 یافته است. رشدصد در 5به ميزان  98قانون بودجه سال  مندرج در هزار ميليارد ریال 669رقم  است كه نسبت به

در مقایسه با  كهبينی شده يشپهزار ميليارد ریال  3672، مبلغ 99در الیحه بودجه  )اعتبارات جاری(ایهاعتبارات هزین

  دهد.ان میرا نش رشددرصد  4كل كشور به ميزان  1398هزار ميليارد ریال قانون بودجه سال  3524رقم 

 

 الیحه بودجه مهم نکات یبرخ و ها تبصره بر یمرور(ب

 ه صورت بوی انسانی ایجاد سامانه یکپارچه اطالعات شركتهای دولتی گزارش عملکرد و نير :2ند هـ تبصره ب

سازمان ر و مالک كشوااد و ثبت اسن،بانک مركزی  ،سازمان اداری استخدامی ،برخط و الزام سازمان برنامه و بودجه

 بورس اوراق بهادار جهت تبادل اطالعات در قالب سامانه یکپارچه 

  بانک اسالمی، وسعهت بانک تسهيالت جذب در تسریع و دالری ميليارد 30 فاینانس از استفاده مجوز :4تبصره 

 قطار هاییرساختز در جذب امکان دالر ميليارد 2 اكو، تجارت و توسعه بانک و آسيایی های گذاری سرمایه

ارد دالر ميلي 30سقف  ميليارد دالر جهت توسعه صنایع باالدستی نفت و گاز و سوخت 3 و آلودگی كاهش و شهری

و  صدا ،اعی، بنيه دفبسعه آميليارد یورو با استفاده از صندوق توسعه ملی برای تو 3.4الذكر و همچنين مبلغ فوق

 بود تبدیل نرخ ارز سامانه نيما خواهد.مبنای پسماندها و حمل و نقل برون شهری ،سيما

  5تبصره: 

  دولتی هایشركت توسط اسالمی مالی اوراق تومان ميليارد 6500انتشار 

  55 دولت تومان توسط  ميليارد هزار  

 طلبکاران به واگذاری جهت خزانه اسناد عنوان به تومان ميليارد هزار 

  20 دولتی غير عمومی نهادهای و حقوقی و حقيقی طلبکاران بابت خزانه اسنادتومان  ميليارد هزار  

  ميليارد تومان 100ای به ميزان انتشار اوراق بهادار بيمه 

 ميليارد تومان  3500ت و نيرو به مبلغ مانتشار اوراق مالی توسط وزارت ص 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
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 بورس نينقوا تشریفات رعایت بدون اسالمی اوراق پشتوانه عنوان به دولت هایاستفاده از دارایی 

  ه قانونی بول سپردقبدهی  ها و موسسات اعتباری با توثيقدار كردن بدهی بانکاجازه به بانک مركزی برای وثيقه

 ها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسالمیبانک

 قالب در ، اساسی انونق(  44) وچهارم چهل اصل كلی سياستهای اجرای قانون رعایت دولتی با بنگاههای واگذاری 

 .است پذیر بورس نيز امکان در معامله قابل گذاری سرمایه های صندوق

  دارایيهای و والام واگذاری محل از غيردولتی عمومی نهادهای و تعاونی و خصوصی بخشهای به دولت بدهی 

  .است پرداخت قابل دولتی شركتهای و مؤسسات و دولت به متعلق

  این ارقام نشان از این  باشددرصد می  144استفاده از اوراق  درصد، 32رشد درآمدها نسبت به پيش بينی عملکرد .

امين مالی از يازمند تد و ندارد كه دولت با كسری واقعی باالیی برخوردار است لذا در سال اینده مواجه خواهد ش

 بود طرق مختلف خواهد

  غير  ل منقول وواگذاری اموا هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است و منابع حاصل از 88ميزان انتشار اوراق

نتشار اع موانع ه برای رفكهزار ميليارد تومان پيش بينی كرده است و این موضوع به این مفهوم است  49.5منقول 

 اوراق تالش خواهد كرد

 اوراق از ناشی مالی رپوشش با برای ریال ميليارد هزار 627 معادل مجموع در دولت 1399 سال بودجه الیحه در 

 است.  هگرفت نظر در 1399 سال در شده سررسيد

 ت به لبات دولها و مطا ییارااز د رأسا "شده است اجازه داده  ییوزارت امور اقتصادی و دارا به 5بصره ت 6ند در ب

ورس بوط به بنی مرقانو فاتیتشر تیرعا تبصره بدون نیعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع ا

 "رسد.مي رانیزو أتيه بیوزارتخانه مذكور به تصو شنهادياجراء به پ هو نحو ارياستفاده كند. ضوابط و مع

  لت دو یسالما یمال اوراق یسینو رهیتبصره و كارمزد تعهد پذ نیاوراق و اسناد ا"مقرر شده است  لدر بند

 داخت هایها و پر افتیو در انتشار اركان نيمعامالت ب نينميشود. همچن اتي( مشمول مال1399)منتشره در سال 

ها  تيول معافاسط، مشمدهای وعدم استفاده از نها ایبند، صرف نظر از استفاده  نینتشار اوراق موضوع امربوط به ا

در  ین ترتيببد "شور ميشود.كو ارتقای نظام مالی  ریرقابت پذ دي( قانون رفع موانع تول14حکم ماده ) اتيمستثن و

  .برخوردار خواهد بودصورت تشکيل نهاد واسط خارج از بورس از معافيت های مالياتی 

  یدر اوراق منتشره دولت، اوراق مال یساز و هماهنگ یکپارچگیبه منظور "مقرر شده است  5تبصره ص در بند 

 ی( قانون بازار اوراق بهادار جمهور27ماده ) مشمول (ییو دارا یدولت )منتشره توسط وزارت امور اقتصاد یاسالم

 1است. 1384مصوب سال  رانیا یاسالم

                                                           
 است: "معاف"از ثبت نزد سازمان  ری.اوراق بهادار ز 27مادة  1
 .اوراق مشاركت دولت، بانک مركزی و شهرداریها 1
 و اعتباری تحتنظارت بانک مركزی ی.اوراق مشاركت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مال 2
 "یعرضه های خصوص".اوراق بهادار عرضهشده در  3
 باشد. "مانساز" توسـط شـده نيـيكه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتـر از رقـم تع یعام ی.سهام هر شركت سهام 4
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  پول شورای مصوب سود خنر سقف در خرید قدرت حفظ با اسالمی خزانه می تواند اسناد ، دولت5تبصره  هـدر بند 

 به ریال( 200،000،000،000،000) ميليارد  هزار دویست سقف تا و صادر سه سال تا سررسيد و با اعتبار و

  ميشود ش بينیپي كشور كل سنواتیبودجه های  قوانين در اسناد این بازپرداخت. كند واگذار طلبکاران

 عاونی،ت) حقوقی و قيقیح اشخاص به خود قطعی بدهيهای خزانه، تسویه اسناد طریق دولت می تواند از، در بند و 

 1398 سال پایان تا مربوط مقررات و چهارچوب قوانين در كه غيردولتی عمومی مؤسسات و نهادها و( خصوصی

 ت( مطالبا25 ) درصد جپن و بيست پرداخت به مشروط مزبور، اشخاص از دولت معوق قطعی مطالبات با شده، ایجاد

 هاتر نمایدریال ت( 20،000،000،000،000)  ميليارد هزار بيست مبلغ تا نقدی صورت به تهاتر مورد

  6تبصره: 

 از یبخش سال، یک مدت ظرف ميشود داده اجازه( كشور مالياتی امور سازمان) دارایی و اقتصادی امور وزارت به 

 در را خود های ارنامهاظه كه ، 1395 لغایت 1387 سنوات های افزوده دوره برارزش ماليات مودیان های پرونده

 به كه( بانتخا جمله نحوه از) ضوابطی به توجه با اند، نگرفته قرار رسيدگی مورد تاكنون و نموده تسليم مقرر موعد

 و دیاقتصا امور وزیر ویبتص به و تهيه قانون ابالغ از بعد یکماه مدت ظرف كشور مالياتی امور سازمان پيشنهاد

 .نماید رسيدگی قطعی بدون ميرسد، دارایی

 رغي كاالهای جمله از خدمات و كاال صادرات از حاصل درآمدهای برای مالياتی های معافيت و صفر نرخ گونه هر 

 تماليا قانون( 13) ماده موضوع عوارض و ماليات استرداد وهمچنين خام مواد و كشاورزی بخش محصوالت نفتی،

 كشور اقتصادی ه چرخهب مركزی بانک اعالمی مقررات طبق صادرات از حاصل ارز كه مواردی در افزوده، ارزش بر

 دبو نخواهد اعمال قابل 1399 و 1398 سالهای عملکرد برای نشود، برگردانده

 از حاصل ارز گشتبر از اطمينان حصول به منوط صادركنندگان برای صادراتی مشوق و جایزه هرگونه پرداخت 

 .دميباش ایران المیاس جمهوری مركزی بانک دستورالعمل كشور براساس اقتصاد چرخه به خدمات و كاال صادرات

 كشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع اجرائی دستگاههای از یکی كارفرما كه پيمانکاری معامالت در 

. كند پرداخت پيمانکار به را آن با متناسب افزوده ارزش ماليات هر پرداخت، با همزمان است موظف كارفرما است،

 حق كشور امور مالياتی سازمان باشد، نکرده پرداخت پيمانکار به را افزوده ارزش بر ماليات كارفرما كه زمانی تا

 به پيمانکار به كارفرما بدهی كه مواردی در. داشت نخواهد وی از دیركرد جریمه أخذ یا پيمانکار از را آن مطالبه

 عينا را اوراق این است موظف كارفرما پيمانکار، درخواست صورت در ميشود پرداخت اسالمی خزانه اسناد صورت

 مالياتی بدهی از را تحویلی اوراق مبلغ اسمی معادل امورمالياتی سازمان. دهد تحویل كشور امورمالياتی سازمان به

                                                                                                                                                                                     
 .گرید یقانون و مراجع سازمانها اوراق منتشره توسط ليبه ثبت نداشته باشند، از قب ازين "شورا" صياوراق بهاداری كه به تشخ ری.سا 5

 "سازمان"كه  یطیشرا ن را طبقآو فروش  عیتوز طینحوه و شرا و اوراق اتياوراق بهاداری كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوص "ناشر" -تبصره
 گزارش كند "سازمان" بـه کنـد،يمـ نيـيتع
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 معادل است موظف كشور كل خزانه داری. ميکند ارایه كشور كل خزانه داری به را مذكور اسناد و كسر پيمانکار

 .كند منظور ماليات وصولی عنوان به را تحویلی خزانه اسمی اسناد  مبلغ

 400 سقف تا شده است ادهد اجازه دارایی و اقتصاد وزارت به 1399  سال بودجه الیحه 12 بند د تبصره 3 جزء در 

 اصل در جمندر موارد و نفالااستثنای  به دولت مازاد غيرمنقول و منقول دارایيهای و اموال از ریال ميليارد هزار

 ویبتص به مربوط یفاتتشر بدون رعایت را) هستند ملی نفایس از كه اموالی و بناها( اساسی قانون هشتادوسوم

 فروش به عمومی یدهمزا طریق از) شده است الزام عمومی محاسبات قانون)  115(  ماده در كه( وزیران هيئت

 سران اقتصادی هماهنگی شورای مجوز با دولت، پنهان بودجه كسری شدن پی مشخص در 1398 سال در .رساند

 بودجه كسری پوشش تباب دولتی اموال فروش و مولدسازی محل از ریال هزار ميليارد 100مبلغ تا شد مقرر قوا

 اشتهند عملکردی مجوز ینا هفتم ماه انتهای تا دسترس در آمار آخرین با مطابق. گيرد استفاده قرار مورد دولت

 .است

ست در حاليکه ميزان پيش ميليارد ریال بوده ا 3770و  3635به ترتيب  1397و  1396عملکرد این بند در سالهای 

رصد بوده است و برای د 14و  23به ترتيب ميليارد ریال بوده است یعنی  25500و  15525بينی شده به ترتيب 

 تا مهرماه عملکردی منتشر نشده است 98سال 

  هزینه هاست وششهدف پ با اموال از زیادی حجم فروش 1399 سال بودجه الیحه در دولت جهت گيریدر واقع .

رده و استفاده كآمدی جریان در ایجاد به منظور خود دارایيهای مدیریت صحيح هدف می تواند از دولت درحقيقت

زی را توكن سا ل از طریقروی اموا از جمله ایجاد انتفاع برنکند و سایر روشها  بسنده دارایيها فروش صرفا به

 نهاد یک ادایج "ست رده ادر دستور كار قرار دهد. در این راستا یادآور ميشود مركز پژوهشهای مجلس پيشنهاد ك

 "رآمدید جریان ایجاد و تدول اموال واحد مدیریت برای كافی اختيارات و مالی و اقتصادی توانایی دارای مستقل،

 ضروری است.

 

 کل کشور 1399بررسی تغییرات بخش صنعت در الیحه بودجه سال ج(

 1398ر سال ران دتا زمان تهيه این گزارش هيچگونه آمار رسمی در خصوص وضعيت بخشهای واقعی اقتصاد ای

ران قتصاد ایارخ رشد مركزی و در مصاحبه خود بيان كرده است كه متوسط ن فقط رئيس بانک منتشر نشده است. 

بينی للی پول پيشالمدرصد است. بانک جهانی و صندوق بين 4/0حدود  1398بدون نفت در سه ماهه اول سال 

 صد خواهد بود. ایندر 6و منفی  8.7به ترتيب منفی  2019كرده است متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 

ه است تا الیحه است. در چنين فضایی دولت تالش كرد 1398تصویری كلی از وضعيت اقتصاد ایران در سال 

 .ای تنظيم كند كه این وضعيت را بهبود ببخشدرا به گونه 1399بودجه سال 
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  ز محل اتا  دولت به بانكهاي عامل اجازه داده استدر این بخش  (:4تبصره) "الف"بند  2""جزء

ای های توسعهازمانای و زیربنایی سختيار نسبت به اعطای تسهيالت ارزی و ریالی به طرحهای توسعهمنابع در ا

ویت مناطق ( بخش خصوصی و تعاونی با اول%51درصدی )ویکبخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه

 ای اقدام كنند.یافته براساس مزیتهای منطقهمحروم و كمترتوسعه

شته كل كشور نيز آمده است كه عملكردي را بدنبال ندا 1398بودجه سال  این حكم در قانون

است.

 ليارد هزار مي انصد و پنجاهتأمين مالی تا مبلغ  پ به منظور شددولت اجازه داده  در این بند به: 5تبصره "ب"بند

  ارزی( منتشر كند. -( ریال، اوراق مالی اسالمی )ریالی550.000.000.000.000)

و  مطابق گزارشهایی غير رسمیكل كشور نيز آمده است  1398این حكم در قانون بودجه سال 

ميليارد تومان در بخش صنعت عملکرد داشته است. 386برآورد ایدرو به ميزان 

 ليارد ست هزار مياسناد خزانه اسالمی تا سقف دوی در این بند به دولت اجازه داده شد :5تبصره "ـه"بند

 .شودیمواگذار  ههای اجرائی. این اسناد به طلبکاران دستگا( ریال به طلبکاران واگذار كند200.000.000.000.000)

كل كشور نيز آمده است و عملكرد آن به صورت غير  1398این حكم در قانون بودجه سال 

ميليارد تومان اعالم شده است. 478رسمي 

  های گسترش و نوسازی سازمان 1397شود مطالبات قبل از سال ه میبه دولت اجازه داد(: 7تبصره) "ـه"بند

سرمایه بانک  در تأمين شاركتمصنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایميدرو( بابت 

 بتابعه بالتی تهای مذكور و وزارت نفت از طریق شركت دوتخصصی صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان

)سود سهام( تا  ماليات( وابت )سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهی آنها به دولت ب

ق گردش خزانه خرجی از طری -صورت جمعی( ریال به7،800،000،000،000سقف هفت هزار و هشتصد ميليارد )

 تهاتر كند.

 (18تبصره :)خشهای گذاری بسرمایه وتا منابع مورد نياز را  برای توسعه  در این تبصره دولت بدنبال این است

هزار  21رجمع آن نيز مصوب شده بود كه س 1397صنعت و معدن فراهم كند. این تبصره در قانون بودجه سال 

ار هز 27رقم آن  98سال  كل كشور انتقال داده شد و در قانون بودجه 1398ميليارد بود. این رقم به بودجه سال 

هزار ميليارد  40كشور رقم  كل 1399ارد تومان اعالم شده است. سرجمع منابع در نظر گرفته شده در الیحه سال ميلي

 مناسب نبوده است. 1398در قانون بودجه سال  18عملكرد تبصره تومان برآورد شده است. 

در حال حاضر یكي از مشكالت بخش صنعت به ویژه واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي 

برداري كامل عتي، كمبود و یا نبود تناسب بين زیرساختهایي نظير آب، برق، گاز و ... براي بهرهصن

االجرایي هم در هاي مشخص و الزماز اینگونه واحدهاست. متأسفانه در این خصوص برنامه
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هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، راه و ربط نظير وزارتخانهدستگاههاي اجرایي ذي

هاي ساليانه و ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه در قالب بودجه شهرسازي

گذاریهاي ایجاد شده توسط بخش خصوصي وجود ندارد و این باعث شده است كه بعضاً سرمایه

بالاستفاده باقي بماند و یا واحدهاي مستقر در شهركها زیر ظرفيت، فعاليت كنند و همين وضعيت 

پذیري آنها كاهش یابد. این موضوع در بخش برق و گاز بسيار د كه قدرت رقابتشوباعث مي

مشهود و ملموس است و واحدهاي توليدي شاهد این وضعيت هستند كه در برخي سالها در ایام 

گرم و پيک مصرف، برق واحدهاي صنعتي بدليل ضعف در پستها و خطوط انتقال قطع شود. 

به  1399ر ایجاد زیرساخت در حوزه آب، برق، گاز و راه در سال دهد به منظوبرآوردها نشان مي

الیحه  18ميليارد تومان منابع نياز دارد. اعتبار مورد نياز این بخش از محل تبصره  4/4حدود 

 تأمين گردد.     

 1399الیحه بودجه سال  کالن نمایی از شاخص های -د

 

 بودجه كل كشور -1

 

 

ورمنابع بودجه كل كش

19887

بودجه شركت های دولتی،  
بانک ها و مؤسسات انتفاعی

وابسته به دولت 

14839

منابع بودجه عمومی 
دولت

5638

درآمدهای اختصاصی

792

منابع عمومی

4846

واگذاری دارایی های  
مالی

1247

واگذاری دارایی های  
سرمایه ای

988

درآمدها

2611

كسر ميشود ارقامی كه 
دوبار منظور شده است

590

 به هزار ميليارد ریال ارقام
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 ی و ئيهای مال، واگذاری داراایهای سرمایهواگذاری دارایی، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها

های راییملک داتهای جاری و هزینه )هاو مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزینه درآمدهای اختصاصی(

رقم از دو قسمت این ست. ابينی شده پيش ریالهزار ميليارد  5638بالغ بر  (مالیو تملک دارائيهای ای سرمایه

 اصلی زیر تشکيل شده است: 

 است ریال هزار ميليارد 4846بالغ بر دولت كه  عمومی منابع -1

بينی شده یحه پيشالدر  ریالهزار ميليارد  792ها و مؤسسات دولتی بالغ بر درآمدهای اختصاصی وزارت خانه -2

 است.

ن اعتبار و از ابع تأميیر منها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساهای دولتی، بانکبودجه شركت

 است. ریال هزار ميليارد 14839ها بالغ ها و سایر پرداختحيث هزینه

ارائه شده  98دجه سال بورقم مندرج در قانون و مقایسه آن با  99بودجه سال الیحه در جدول زیر منابع و مصارف 

 است:

 99و الیحه  98مقایسه خالصه بودجه کل کشور در قانون بودجه  -1جدول

 رقام به هزار میلیارد ریالا                                 منابع                                                                                      

 درصد رشد 1399الیحه بودجه  1398قانون بودجه سال  

 7.4 4846 4486 عمومي دولت)مصارف( جمع منابع 

 9.8 792 714 درآمدهای اختصاصی دولت

 7.7 5638 5200 بودجه عمومي دولت )مصارف( منابع

شركتهای دولتی، موسسات  )مصارف( منابع

 انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

12771 14839 13.9 

 6.1 20477 17971 جمع

 10.5 590 528 شود ارقامی كه دوبار منظور شده استكسر می

 12.2 19887 17443 بودجه كل كشور)مصارف( منابع 

 در دسترس نيست الیحه با قانون مصوب مقایسه شده است. 98*با توجه به اینکه اطالعات عملکرد قانون بودجه 

 

 1399اجزاي منابع عمومي دولت در الیحه بودجه سال  -2

 :قسمت اصلی  سههزار ميليارد ریال( از 4486كل كشور)رقم  1399منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 

  (54هزار ميليارد ریال  و سهم حدود  2611درآمدها  ،)درصدی  

 درصد( و  20هزار ميليارد ریال و سهم حدود  988ای)رقم واگذاری دارائيهای سرمایه 

  ست. ادرصد( تشکيل شده  26 هزار ميليارد ریال و سهم 1247واگذاری دارائيهای مالی)رقم 
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صل از مدهای حاتی، درآدهد شامل درآمدهای مالياترین جزء از منابع عمومی دولت را تشکيل میدرآمدها كه عمده

ای كه های سرمایارائيهفروش كاالها و خدمات و ... تشکيل شده است. واگذاری دمالکيت دولت، درآمدهای حاصل از 

فروش و  اصل ازحمنابع های نفتی، شامل منابع حاصل از نفت و فرآوردهبخش دیگر از منابع عمومی دولت است 

ده است. تشکيل شی اایهواگذاری اموال منقول و غيرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک دارائيهای سرم

 مشاهده است: قابل 1 نموداردر  99در منابع عمومی دولت در الیحه بودجه این اقالم  سهم

 

 
 

 در قسمت منابع عمومی دولت، بخش درآمدها شامل موارد: 

از  لصدرآمدهای حا درآمدهای مالياتی، درآمدهای ناشی از كمکهای اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکيت دولت،

  .كاالها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه استفروش 

 افزایش ریالار ميليارد هز 221بيش از  ،98نسبت به قانون بودجه  99دولت در الیحه بودجه عمومی مجموع درآمدهای 

 ریالهزار ميليارد  1950دل درصد افزایش، معا 11.5با  98یافته است. درآمدهای مالياتی برای سال آتی نسبت به سال 

درصدی  59فزایش ، ا1399نکته مهم در خصوص اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال لحاظ شده است. 

اصل از استفاده از صندوق حدرصدی منابع  100منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی و افزایش 

 توسعه ملی است.

 نشان داده شده است: 99مهمترین اجزای منابع عمومی دولت در الیحه سال در نمودار زیر 

درآمدها

54%
واگذاري دارایي هاي  

مالي

26%

واگذاري دارایي هاي  

سرمایه اي

20%

1399اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال : 1نمودار



  

9 
 

 

بررسي تغييرات در درآمدهاي بخش نفت  -2-1

شترین ربوط به آن بيبا تشدید دور جدید تحریمها، بخش نفت و بازارهای صادراتی م 1397از اردیبهشت ماه سال 

يم ميليون نقم دو و رام به ميعانات گازی كشور كه در دوره برجاثرپذیری را از تحریم متحمل شد. صادرات نفت خام و 

هزار  500ه زیر برقم  تا دو و هفت دهم ميليون بشکه در روز رسيده بود دچار افت شدیدی گردید و هم اكنون این

و  وجود آیدادی ببشکه در روز كاهش یافته است. این وضعيت باعث شد ناترازی زیادی در بخشهای مختلف اقتص

حه بودجه نظيم الیتین و ضعيت بخشهای واقعی اقتصاد روند نزولی را طی كند. در نتيجه دولت تالش كرد تا در تدوو

وضی كه در ام با فرت نفت خكل كشور قدری تغيير بوجود آورد كه البته تمام واقعيت موجود در بازار صادرا 1399سال 

  شود.ادامه بخشی از آنها بيان می الیحه در نظر گرفته شد انعکاس پيدا نکرده است كه در

دالر در  50ميليون بشکه به قيمت هر بشکه  1خام كل كشور ميزان صادرات روزانه نفت 1399در الیحه بودجه سال 

المللی و فروش و صادرات نظر گرفته شده است. این رقم با توجه به واقعيتهای موجود در عرصه روابط خارجی و بين

با این دو فرض، ارزش كل صادرات نفت خام در الیحه بودجه سال  2درصدی دارد. 70ه بيش از كنونی نفت خام فاصل

تبصره یک  "ب"و  "الف"شود. مطابق آنچه كه در بندهای ميليارد دالر برآورد می 3/18كل كشور رقم حدود  1399

خيز و سعه ملی، مناطق نفتسهم شركت ملی نفت و بخشی دیگر به صندوق توالیحه آمده است بخشی از این منابع 

درصد از این رقم سهم شركت ملی نفت ایران است كه رقم آن حدود  5/14گازخيز و در نهایت به دولت اختصاص دارد. 

ميليارد دالر در نظر گرفته شده و سهم شركت  4ميليارد دالر محاسبه شده است. ارزش خالص صادرات گاز طبيعی  7/2

                                                           
 البته به نظر می رسد كه گنجاندن  این رقم در بودجه به عنوان  پيام به نظران بين اللملی  قلمداد می شود 2

درآمدهای مالیاتی
40%

درآمدهای حاصل 
از مالکیت دولت

6%

منابع حاصل از فروش و
واگذاری انواع اوراق 

مالی و اسالمی
17%

ه منابع حاصل از استفاد
از صندوق توسعه ملی

6%

ت منابع حاصل از نف
یو فرآورده های نفت

10%

منابع حاصل از روش و 
واگذاری اموال منقول و 

غیرمنقول
10%

سایر
11%

مهمترین اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال -2نمودار

1399
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درصد صندوق توسعه ملی )از صادرات نفت خام،  36ميليارد دالر محاسبه شد. سهم  58/0ملی گاز ایران از این رقم 

ميليارد دالر است. منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی در  01/8ميعانات گازی و خالص صادرات گاز طبيعی( برابر 

كه نسبت به رد ریال( برآورد شده هزار ميليا 98/482ميليارد دالر )معادل  01/11(، 210101و  210109الیحه )ردیف 

در این درصد كاهش داشته است.  10/66( حدود هزار ميليارد ریال 1425)با  1398رقم متناظر خود در قانون بودجه سال 

 رسد. مي 1399درصد در سال 15 /91به  1398درصد سال  9/34صورت وابستگي بودجه به نفت از 

 درآمدهاي مالياتي -2-2

 1950درصد و معادل با  40 بيش از  دولت، سهم درآمدهای مالياتی در منابع عمومی 1399بر اساس الیحه بودجه سال 

مشاهده است كه سهم هر یک  كه اجزای درآمدهای مالياتی در نمودار زیر قابل .پيش بينی شده است ریالهزار ميليارد 

 از كل درآمدهای مالياتی آمده است.
 

 

 

ست كه پيش بيني شده ا هزار ميليارد ریال 922ماليات بر كاالها و خدمات در الیحه بودجه رقم 

رزش ادرصد آن را ماليات بر ارزش افزوده تشكيل مي دهد. به عبارت دیگر ميزان ماليات بر  71

 482) 1398كه نسبت به قانون بودجه سال  هزار ميليارد ریال پيش بيني شده است 657افزوده 

  درصدي را نشان ميدهد. 27افزایش هزار ميليارد ریال(، 

 

مالیات اشخاص حقوقی
23%

مالیات بر درامدها
16%

مالیات بر ثروت
4%

مالیات بر 
واردات

10%

مالیات بر کاالها و 
خدمات

47%

1399اجزای درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال -3نمودار
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 1399در الیحه بودجه سال  اجزاي مصارف عمومي دولت  -3

، زنشستگانیای باای است كه شامل حقوق و دستمزد كاركنان، مزاعمده ترین مصارف عمومی دولت اقالم هزینه

د ریال( مصارف عمومی اقالم هزار ميليار 3672درصد ) 76آمده است  4همانطور كه در نمودار  .شودها و ... مییارانه

 ای است.هزینه

 
 

 
 

هزینه ها
76%

تملک دارایی های سرمایه  
ای
14%

تملک دارایی های مالی
10%

1399اجزای مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه سال -4نمودار 

جبران خدمات کارکنان
23%

رفاه اجتماعی
سایر هزینه ها28%

18%

ساختمان و سایر 
مستحدثات

10%

بازپرداخت 
اصل اوراق 

مالی
8%

مابقی اجزای 
مصارف عمومی

13%

مهمترین اجزای مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه -5نمودار 

1399سال 
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واگذاری درآمدها
دارایی های 
سرمایه ای

واگذاری 
دارایی های 

مالی

تملک هزینه ها
داراییهای 
سرمایه ای

تملک 
داراییهای 

مالی

مصارف عمومی دولتمنابع عمومی دولت

مقایسه اجزای منابع و مصارف عمومی دولت در-6نمودار 

1398با قانون بودجه سال 1399الیحه بودجه سال 

1398قانون بودجه سال 

1399الیحه بودجه 

 مقایسه منابع و مصارف عمومي دولت  -4

ها ث هزینهلت از حيمی دوای و مالی و مصارف عموهای سرمایهمنابع عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی

 1398ن با قانون بودجه سال است. كه مقایسه آریال هزار ميليارد  4846ای و مالی بالغ بر های سرمایهو تملک دارایی

 مطابق جدول زیر است:

 99و الیحه  98در قانون بودجه  مصارف عمومی دولتمنابع و مقایسه  -2جدول

 ارقام به هزار ميليارد ریال
قانون بودجه  

 1398سال 

الیحه بودجه 

1399 
 درصد رشد

 منابع عمومي دولت

 8.4 2611 2390 درآمدها

 -60.4 988 1585 ایهای سرمایهواگذاری دارایی

 59 1247 511 های مالیواگذاری دارایی

 عمومي دولتمصارف 

 4 3672 3524 هزینه ها

 5 704 669 تملک دارایيهای سرمایه ای

 37.4 470 294 تملک دارایيهای مالی
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 بودجه کمیسیون تلفیق و مصوبات 1399های الیحه بودجه سال تبصرهجدول مقایسه ای  -اه

 

این مرحله انجمن با ر دعالم گردید. اكميسيون  یهایات نمصوبود قرار داد و به الیحه را در دستور كار خ مقرررسيدگیدر موعد مجلس  ه داخلی مناتلفيق بودجه با رعایت آیينن وكميسي
يز در متن ن حذف و اصالح وارد اضافه،م ره های مرتبط خصوص برخی از تبص این جدول مقایسه ای ضمن اظهارنظر دراقدام نمود. در  كميسيون وباتای از مصتهيه جدول مقایسه

 باشد: جدول انجام كه بشرح پيوست می
 

 اظهار نظر 2الیحه تقدیمی دولت 1کمیسیون تلفیق ردیف
و  د و هشتادميليون و هشتص كل كشور از حيث منابع بالغ بر نوزده 1399بودجه سال  واحده ماده

 (19.887.370.910.000.000 ه ميليون)ميليارد و نهصد و د هفتاد هفت هزار و سيصد و

 :ریال به شرح زیر است
و  ای ایهسرم منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایيهای-الف 

ای و  رمایهسها و تملک دارایيهای  مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزینه
يليارد م سه دویست و نود ومالی، بالغ بر پنج ميليون و ششصد و سی و هشت هزار و 

 :ریال شامل( 5.638.293.049.000.000) ميليون چهل و نه

صت و شهصد و چهل و پنج هزار و ن منابع عمومی بالغ بر چهار ميليون و هشتصد و-1 
 ریال( 4.845.968.066.000.000) هشت ميليارد و شصت و شش ميليون

 وهزار  ود و دوبالغ بر هفتصد و نها و مؤسسات دولتی  درآمد اختصاصی وزارتخانه- 2 
 ( 792.324.983.000.000) ميليون سيصدو بيست و چهار ميليارد و نهصد هشتاد و سه

 ریال 
 

 هشتصد و ميليون و كل كشور از حيث منابع بالغ بر نوزده 1399بودجه سال 
 ن)ميليارد و نهصد و ده ميليو هفتاد هشتاد و هفت هزار و سيصد و

 :ریال به شرح زیر است( 19.887.370.910.000.000
 مایهای سرایيهمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دار-الف 

یيهای ارادها و تملک  ی و مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزینهای و مال
 دویست ار وای و مالی، بالغ بر پنج ميليون و ششصد و سی و هشت هز سرمایه

ریال ( 5.638.293.049.000.000) ميليون ميليارد چهل و نه و نود و سه

 :شامل

 هصد ور و ناچهل و پنج هز منابع عمومی بالغ بر چهار ميليون و هشتصد و-1 
( 4.845.968.066.000.000) شصت و هشت ميليارد و شصت و شش ميليون

 ریال

ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نود و دو  درآمد اختصاصی وزارتخانه- 2 
 ميليون هزار و سيصدو بيست و چهار ميليارد و نهصد هشتاد و سه

 

                                                           
 یون تلفیق اضافه شده است.در این ستون زیر آنها خط کشیده شده در کمیس عباراتی که -1

 .است شده حذف تلفیق کمیسیون در شده کشیده خط آنها زیر ستون این در که عباراتی - 2
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 اظهار نظر 2الیحه تقدیمی دولت 1کمیسیون تلفیق ردیف
 

دها ظ درآمز لحادولت ا به بودجه شركتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته -ب
ارصد و ر و چههزا هنميليون و هشتصد و سی و  و سایر منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارده

 ریال (14.839.457.689.000.000) ميليون پنجاه و هفت ميليارد و ششصد و هشتاد و نه
ار و نه هز وو سی  ميليون و هشتصد ها و سایر پرداختها بالغ بر چهارده و از حيث هزینه

ميليون  چهارصد و پنجاه و هفت ميليارد و ششصد و هشتاد و نه
 ریال( 14.839.457.689.000.000)

 ریال  ( 792.324.983.000.000)
از  ولتد به ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابستهبودجه شركتهای دولتی -ب

و  هشتصد وون ميلي لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارده
 نه د وسی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ميليارد و ششصد و هشتا

ایر ها و س ریال و از حيث هزینه (14.839.457.689.000.000) ميليون
جاه د و پنهارصميليون و هشتصد و سی و نه هزار و چ ر چهاردهپرداختها بالغ ب

( 14.839.457.689.000.000)ميليون  و هفت ميليارد و ششصد و هشتاد و نه
 ریال

 1تبصره 

 
ازی و گنات سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعا -الف

سالمی بانک مركزی جمهوری ا .شود( تعيين می%20درصد )خالص صادرات گاز بيست
ن اریز ایوبه  ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت

درات نفت خام ( شركت ملی نفت ایران از كل صا%5/14درصد )وجوه و سهم چهارده و نيم
( %5/14درصد )و ميعانات گازی )معاف از تقسيم سود سهام دولت( و سهم چهارده و نيم

 سيم سودز تقشركت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعی )معاف ا
دیف درآمدی ( موضوع ر%3درصد )سهام دولت و ماليات با نرخ صفر( و همچنين سهم سه

اه مز و از صورت ماهانه واری( این قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به5جدول شماره ) 210109
شده تا يين( تع20%درصد )مابه التفاوت سهم بيستشود. ه و تسویه مییازدهم سال محاسب

ه این بعنوان بدهی دولت ( صندوق توسعه ملی به36%درصد )سهم قانونی سی و شش
 شود.صندوق تلقی می

ركت ملی ش( مربوط به سهم %5/14درصد )كرد وجوه سهم چهارده و نيمگزارش هزینه
وسط وزارت نفت به مجلس شورای اسالمی و بار تماه یکنفت ایران هر سه

مان ساز های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی وكميسيون
 شود.برنامه و بودجه كشور ارائه می

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت )نفت خام، ميعانات گازی و خالص صادرات  -ب

انات ميع از صادرات نفت خام وسهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل  -الف
زی بانک مرك شود.( تعيين می%20درصد )گازی و خالص صادرات گاز بيست

ع، نابجمهوری اسالمی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول م
ت ( شرك%5/14درصد )بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نيم

د سيم سوتق خام و ميعانات گازی )معاف از ملی نفت ایران از كل صادرات نفت
وزارت نفت  ( شركت دولتی تابعه%5/14درصد )سهام دولت( و سهم چهارده و نيم

ا ليات بما واز محل خالص صادرات گاز طبيعی )معاف از تقسيم سود سهام دولت 
 210109( موضوع ردیف درآمدی %3درصد )نرخ صفر( و همچنين سهم سه

ماه  ز و ازصورت ماهانه واریاین قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به( 5جدول شماره )
 شود.یازدهم سال محاسبه و تسویه می

سهم  ( مربوط به%5/14درصد )كرد وجوه سهم چهارده و نيمگزارش هزینه
ی وراشبار توسط وزارت نفت به مجلس ماه یکشركت ملی نفت ایران هر سه

ای شور بودجه و محاسبات و انرژی مجلسهای برنامه و اسالمی و كميسيون
 شود.اسالمی و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه می

 
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت )نفت خام، ميعانات گازی و  -ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-سهم صندوق توسعه محفوظ می

 ماند
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 اظهار نظر 2الیحه تقدیمی دولت 1کمیسیون تلفیق ردیف
( این قانون معادل چهارصد و پنجاه 5اره )جدول شم 210101گاز طبيعی( مندرج در ردیف 

( ریال و منابع 454.986.000.000.000و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد )
( این قانون بيست و 5جدول شماره ) 210109( مندرج در ردیف %3درصد )مربوط به سه

 شود.( ریال تعيين می28.000.000.000.000هشت هزار ميليارد )

 
ت گاز ادراصه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازی و خالص چنانچ -ج

 ه دادهدولت اجاز كمتر از سقف مقرر در بند )ب( این تبصره گردد، به 1399طبيعی در سال 
ون احکام دائمی ( قان16( بند )ح( ماده )4( و جزء )17شود با رعایت بند )پ( ماده )می

بت به تأمين نس با اصالحات و الحاقات بعدی 01/11/1395های توسعه كشور مصوب برنامه
 شده از منابع حساب ذخيره ارزی اقدام كند.التفاوت حاصلمابه

 
رده و چها ربط مکلف است از محل سهموزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی -د

( 15.000.000.000.000( شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد )%5/14درصد )نيم
ه رسانی بتمام گازهای نيمهریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح)پروژه(

های سيستان و ستاناروستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای 
بانک های خور و بيابلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب كرمان و شهرستان

ستاهای ساجد روو م های مربوط به گازرسانی به مدارسعمل آورد. هزینهاقدامات الزم را به
 شده از محل این منابع قابل تأمين است.گازرسانی

رات يم بخشی از مقر( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظ65منابع بند )ب( ماده ) -هـ
 ( افزایش%50درصد )( به پنجاه%20درصد )از بيست 4/12/1393( مصوب 2مالی دولت )

جهيز تازی و ن نوسدر اختيار وزارت آموزش و پرورش )سازماالتفاوت یابد و مبلغ مابهمی
بت به ع نسگيرد. سازمان مذكور مکلف است از محل این منابمدارس كشور( قرار می

 كند. قداماسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار كالس درس مدارس تأمين و استاندارد

  

( این 5جدول شماره ) 210101خالص صادرات گاز طبيعی( مندرج در ردیف 
و هشتاد و شش ميليارد قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد 

( مندرج در %3درصد )( ریال و منابع مربوط به سه454.986.000.000.000)
( این قانون بيست و هشت هزار ميليارد 5جدول شماره ) 210109ردیف 

 شود.( ریال تعيين می28.000.000.000.000)

ص خال چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازی و -ج
، ین تبصره گرددكمتر از سقف مقرر در بند )ب( ا 1399درات گاز طبيعی در سال صا

( بند )ح( ماده 4)( و جزء 17شود با رعایت بند )پ( ماده )به دولت اجازه داده می
با  10/11/1395های توسعه كشور مصوب ( قانون احکام دائمی برنامه16)

اب ابع حسشده از منفاوت حاصلالتاصالحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمين مابه
 ذخيره ارزی اقدام كند.

هم حل سربط مکلف است از موزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی -د
يليارد ( شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار م%5/14درصد )چهارده و نيم

مام ( ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و ات15.000.000.000.000)
ت اولوی با تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانیی نيمههاطرح)پروژه(

گان، رمزهای سيستان و بلوچستان، هگازرسانی به شهرها و روستاهای استان
 زم رات الهای خور و بيابانک اقداماخراسان جنوبی، جنوب كرمان و شهرستان

های استهای مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روعمل آورد. هزینهبه
 شده از محل این منابع قابل تأمين است.گازرسانی

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از 65منابع بند )ب( ماده ) -هـ
( به %20درصد )از بيست 4/12/1393( مصوب 2مقررات مالی دولت )

به وزارت نفت )شركت التفاوت یابد و مبلغ مابهمی ( افزایش%50درصد )پنجاه
با بهينه سازی مصرف سوخت( اختصاص می یابد. شركت مذكور مکلف است 

سازی سامانه سبت به تأمين و استانداردهمکاری وزارت آموزش و پرورش ن
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وصی ست در صورت تقاضای اشخاص حقيقی، حقوقی، تعاونی و خصدولت مجاز ا -و

، تا سقف 4001دارای انواع اوراق مالی اسالمی با سررسيد زودتر از خردادماه سال 
فت خام صادراتی ن( ریال از طریق تحویل 150.000.000.000.000صدوپنجاه هزار ميليارد )

 .مایدنس انرژی تسویه به این اشخاص به ميزان ارزش اسمی اوراق با قيمت بور

هت پرداخت ( ج20%درصد )متناسب با ميزان استفاده از سازوكار این بند، معادل بيست
لی نفت م( جهت كمک به شركت 14%/5درصد )سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نيم

م التفاوت سهگيرد. مابهیایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار م
ه ملی از ( صندوق توسع36%درصد )( مذكور تا سهم قانونی سی و شش20%درصد )بيست

 ركت ملیهم شعنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به ميزان سگرفته بهتهاتر صورت
می ا منظورانکهبعنوان بدهی دولت به این های این شركت به بانکها بهنفت ایران، بدهی

 شود.

اری ا همکاین بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور بنامه اجرائی آیين
ت، ی و صنعارایدهای نفت، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، امور اقتصادی و وزارتخانه

 رسد.تصویب هيأت وزیران میمعدن و تجارت به

 ی درت شركتاكميسازی قواعد حمنظور افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور، پيادهبه -ز
ی نفت ت ملبخش باالدستی نفت و گاز، افزایش شفافيت و حفظ منافع بين نسلی، شرك

 نفتی و گازی را تمامی قراردادهای توسعه ميادین 1399ایران موظف است از ابتدای سال 
وابط ازی و ضو گ در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفتی

گزارش  ف استوزارت نفت موظ، به متقاضيان واگذار كند. مصوب آن توسط هيأت وزیران
ات و مستند های خاص ميدانهر یک از قراردادهای نفتی موضوع این بند به همراه ویژگی

 نماید. عالممربوط به مبنای تعيين قيمت را به هيأت عالی نظارت بر منابع نفتی ا

این قانون نسبت به ارائه ماه از ابالغ شركت ملی نفت ایران موظف است ظرف مدت شش
ای ميادین در حال توليد كشور به تفکيک ميدان، جهت تصویب های جاری و سرمایههزینه

های هر یک از ميادین توسط شورای به شورای اقتصاد اقدام كند. پس از تعيين هزینه

 گرمایشی یکصد هزار كالس درس مدارس اقدام كند.
دوق هم صنسميشود پس از گردش خزانه و پس از كسر  دولت اجازه داده به -و

 ران تاشركت ملی نفت ای %( 5/14درصد) رده و نيمملی و سهم چها توسعه
بدهيهای  لصریال از خا( 000.000.000.000400.) صد هزار ميليارد مبلغ چهار

وب در چهارچ حقيقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی كه اشخاص قطعی خود به
کاليف این ایجاد شده و همچنين اجرای ت 1398مقررات مربوط تا پایان سال 

ا ینرژی براساس قيمت بورس ا این اشخاص ل تحویل نفت بهقانون را از مح
ده در ش يينكند.مقدار نفت تحویلی، عالوه بر سقف تع ای تسویه قيمت منطقه

 این تبصره است. « ب»بند 
 
 

ی ا همکاربكشور  پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه اجرایی این بند به نامه آیين
ارایی دی و دتصايروهای مسلح و امور اقوزارتخانه های نفت، دفاع و پشتيبانی ن

 .تصویب هيأت وزیران می رسد به
سازی قواعد  منظور افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور، پياده به -ز

حاكميت شركتی در بخش باالدستی نفت و گاز، افزایش شفافيت و حفظ منافع 
ی تمام 1399بين نسلی، شركت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال 

قراردادهای توسعه و نگهداشت ميادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط 
عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب 

متقاضيان واگذار نماید. این شركت موظف است  آن توسط هيات وزیران، به
جاری و  ارایه هزینه های ظرف مدت شش ماه از ابالغ این قانون نسبت به

تفکيک ميدان، جهت تصویب به  كشور به ميادین در حال توليد 11ای  سرمایه
شورای اقتصاد اقدام نماید. پس از تعيين هزینه های هر یک از ميادین توسط 

 ازاء هر بشکه شورای اقتصاد،مبنای دریافت دستمزد شركت ملی نفت ایران، به

 
 
 
 
 
 
 
 

-با این مصوبه دارندگان اوراق می

مطالبات خود  توانند زودتر به
 برسند. 
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اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شركت ملی نفت ایران، به ازای هر بشکه نفت و هر متر 

کعب گاز توليدی از این ميادین خواهد بود. تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید، روال م
مقرر قانونی جاری در روابط مالی بين شركت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی 

 رسد.ترتيبات اجرای این بند به تصویب هيأت وزیران میاست. 

اهها، ه پاالیشگر قبال خوراک تحویلی بشركت ملی نفت ایران مکلف است د -1بند الحاقی

داری كل ز طریق خزانه( از پاالیشگاهها تأمين و اvbمقدار چهارميليون تن مواد اوليه قير )

 فی مابين لحاظ ( تحویلی را به قيمت روز در حسابهایvbكشور معادل ریالی نفت خام و )
 و تسویه نماید. 

یيد داخلی تأ اد شركتهای اكتشاف و توليدشود اصل قرارداجازه داده می -2بند الحاقی
های هفرآورد از وشده با شركت ملی نفت ایران برای توسعه ميادین و توليد نفت، گصالحيت

ز حاصل ا وایدنفتی و اصل قرارداد خرید نفت شركت ملی نفت ایران از این شركتها و ع
ریافتی دت تسهيال قراردادهای موصوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود

و  ی ایرانسالماشركتهای مذكور از بانکها مورد پذیرش قرار گيرد. بانک مركزی جمهوری 
کم حكنند. این یمبانکهای عامل سازوكار و تسهيالت الزم برای اجرای این بند را فراهم 

( فاینانس)الی طرحهای پاالیشگاهی و پتروشيمی جدید را نيز كه در مرحله أخذ تأمين م
 شود.، شامل میستنده

بع حل منالفند از مكليه شركتهای آب و فاضالب، توزیع برق و گاز استانی مک -3بند الحاقی
ند. انجام ين نمایتأم داخلی خود آب، برق و گاز مورد نياز شهركهای صنعتی را تا درب شهركها

نعتی صای عهده شركت شهركههای آب، برق و گاز داخل شهركهای صنعتی بهكليه هزینه
رای ایجاد بانی را است توانند قسمتی از اعتباراتریزی و توسعه استانها میاست. شورای برنامه

 زیرساختهای مذكور به شركت شهركهای صنعتی استان اختصاص دهند.

وزارت نفت مکلف است به صورت ماهانه حداقل پانصد ميليون ليتر از هر  -4بندالحاقی
شی، بنزین، گازوئيل، گاز مایع، نفت سفيد و نفت كوره را به های اصلی پاالییک از فرآورده

( 100%صورت منظم و مستمر، به دو صورت دریایی و زمينی با امکان تسویه صددرصد )

خواهد بود. تا زمان اجرایی نفت و هر متر مکعب گاز توليدی از این ميادین 
شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بين شركت 

 .قوت خود باقی است ملی نفت ایران و دولت به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قابليت اجرایی این مصوبه 
مشخص نيست و در عمل با ابهام 
مواجه است. چون اصال مشخص 
نيست كه آیا وزارت نفت از 

االیشگاهها طلب دارد و یا پ
 بدهکار است.

در صورت اجرای این مصوبه، 
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الملل بورس انرژی عرضه كند. ریالی با قيمت برای شروع رقابت، در چرخه )رینگ( بين

شتی )فوب( خليج فارس های نفتی، قيمت تحویل روی كقيمت شاخص برای فرآورده
 شود.تعيين می  plats crude oil marketاعالمی توسط نشریه 

بورس  های نفتی درسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است برای معامالت فرآورده
 پرداخت در نظر بگيرد.( ریالی برای پيش2.000.000.000انرژی، سقف دو ميليارد )

ام شکه نفت خه صورت ماهانه حداقل دو ميليون بوزارت نفت مکلف است ب -5بندالحاقی
را  س جنوبیپار سبک، دو ميليون بشکه نفت خام سنگين و دو ميليون بشکه ميعانات گازی

، با قيمت پایه ( ریالی یا ارزی100%به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد )
قابت در ررای شروع عنوان حد پایين قيمت ب( قيمت شاخص به80%درصد )معادل هشتاد

زی، ت گاالملل بورس انرژی عرضه كند. قيمت شاخص برای ميعاناچرخه )رینگ( بين
ت، برن قيمت نفت خام دبی و برای نفت خام سبک و سنگين، متوسط قيمت نفت خام

 شود.تعيين می  plats crude oil marketاعالمی توسط نشریه 

مشکل تأمين نقدینگی تا حدودی 
 حل خواهد شد.

 
این بند در صورتی قابليت اجرایی 

ل پيدا خواهد كرد كه این منابع قاب
تأمين از محل مشخص شده 

آید با توجه به باشد. به نظر می
وضع قيمتهای تکليفی بر خدمات 
یوتيليتی و فاصله آن با قيمت 
تمام شده و انباشت بدهی سالهای 
گذشته، منابع الزم در اختيار 

  .اینگونه نيست

  2بصره ت
 

بند )د(  (2زء )شود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جبه دولت اجازه داده می -1-الف
را پس  1/3/1384( قانون اساسی ابالغی مورخ 44) های كلی اصل چهل و چهارمسياست

طریق  ط را ازربومو مصارف  ای و اهليت متقاضی واگذاری انجام دهداز احراز صالحيت حرفه
 پرداخت كند. اهتأكيد بر تقویت تعاونیبا  ( این قانون13) جدول شماره

های دولتی یارایدوزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و  -2
در  ولتیدمانده سهام متعلق به دولت و شركتهای دستگاههای اجرائی كشور و باقی

های كلی ستقانون اجرای سيا بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در
ی وق، واگذارف( قانون اساسی واگذار نماید. عالوه بر روشهای 44اصل چهل و چهارم )

رضه سهام ع( و یا ETFگذاری قابل معامله در بورس )های سرمایهسهام در قالب صندوق
 به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نيز مجاز است:

مجاز است سهام شركتهای تابعه در بورس اوراق  وزارت امور اقتصادی و دارایی -2-1
بهادار تهران یا فرابورس ایران را كه در مالکيت دستگاههای اجرائی یا شركتهای تابعه آنها 

 2زء)جموضوع  به دولت اجازه داده ميشود ، واگذاری بنگاههای دولتی- 1 -الف
ب )قانون اساسی مصو 44سياستهای كلی اصل چهل و چهارم)« د»)بند 

جام اری انرا پس از احراز صالحيت حرفهای و اهليت متقاضی واگذ 1/3/1384
اكيد بر ت)این قانون با  13دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره)

  .ها پرداخت كند تقویت تعاونی
عامله مبل واگذاری بنگاه های مذكور در قالب صندوق های سرمایه گذاری قا

 44هارم)وچ نون اجرای سياستهای كلی اصل چهلبا رعایت قا( ETFبورس )در 
کان پذیر با اصالحات و الحاقات بعدی، ام 25/3/1387)قانون اساسی مصوب 

 است

بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غيردولتی  بدهی دولت به- 2 
دولت و مؤسسات و شركتهای  از محل واگذاری اموال و دارایيهای متعلق به
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قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در 

های پس از ایجاد صندوق گذاری قابل معامله  در بورس،های سرمایهقالب صندوق
گذاری، انتقال سهام مذكور در قالب معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت بين سرمایه
های یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام ها و عرضه واحدها و صندوقصندوق

درصد گذاری تا سقف سیهای سرمایهشركتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق
 شود.شمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزیران تعيين  می( م%30)

ها با قصندو ها و شركتهای دولتی مجازند نسبت به تأسيسها، سازمانوزارتخانه -2-2
ر نقد )در قالب ( ریال به صورت نقد یا غي10.000.000.000حداقل سرمایه ده ميليارد )

یران( ارابورس فیا  بورس اوراق بهادار تهران شده درانتقال سهام دولت از شركتهای فهرست
 اقدام نمایند.

ش های خرید و فروهای الزم در أخذ سفارشبانکهای دولتی مکلفند همکاری -2-3
م ود انجاعب خشگذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق واحدهای سرمایه

 دهند.

 سنامهجرای این تبصره و اساعالی بورس مکلف است سازوكار نحوه اشورای -2-4
ده مایننای تنظيم نماید كه وزیر تخصصی مربوطه یا گونههای مذكور را بهصندوق
تاز گذاری ممعنوان دارنده واحدهای سرمایهشده توسط وی، از طرف دولت بهمعرفی

رعهده گذاری را بصندوق، مسؤوليت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه
 .شدداشته با

لحاق برخی ا( قانون 4مشمول حکم ماده ) 1399شركتهای در حال واگذاری در سال  -ب
 باشند.( می2به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ) مواد

( قانون مدیریت خدمات 5ربط دستگاههای اجرائی موضوع ماده )وزراء و رؤسای ذی -ج
ی مکلفند تا پایان خردادماه سال با اصالحات و الحاقات بعد 8/7/1386كشوری مصوب 

 درصدفهرست شركتهای زیرمجموعه خود كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه 1399
( است را به همراه ميزان سهام تحت تملک دولت در هر شركت، صورتهای مالی 50%)

)قانون  83ی موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم)استثنا دولتی به
 اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سياستهای كلی اصل چهل

با اصالحات و الحاقات بعدی از  25/3/1387)قانون اساسی مصوب  44وچهارم)

  .)این قانون قابل پرداخت است 18طریق جدول شماره)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نون قا( 4ماده) مشمول حکم 1399ر حال واگذاری در سال شركتهای د -ب

  .ميباشند( 2قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت) الحاق برخی مواد به
قانون ( 5)وزراء و روسای ذی ربط دستگاه های اجرایی موضوع ماده -ج

مدیریت خدمات كشوری مکلفند تا پایان خردادماه فهرست شركت های زیر 
 )%است را به همراه 50درصد) سهم دولت در آنهاكمتر از پنجاه مجموعه خودكه

ميزان سهام تحت تملک دولت در هر شركت، صورت های مالی حسابرسی 
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شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و حسابرسی

 .دجه كشور ارسال كنندبو

ی اجرائ ههایكشور( با همکاری دستگا داری كلوزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه
ارچوب الذكر را در چهالذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهای فوقفوق

ه  یف شماره ردبقوانين و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پيگيری و پس از وصول 
ست كشور( مکلف ا داری كلدولت )خزانه ( این قانون واریز كند.5جدول شماره ) 130108

ت، در هر شرك فکيکسود و زیان، سود دریافتی و ميزان سهام دولت در این شركتها را به ت
 روزرسانی كند.های عملکرد مالی دولت منعکس و بهگزارش

ا كه رایی ه كليه شركتهسازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اطالعات مربوط ب
ت، به تفکيک ( اس50%درصد )مجموع سهام دولت و شركتهای دولتی در آنها كمتر از پنجاه

ربط ذی يوستپميزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطالعات عملکردی به صورت مستقل در 
 كل كشور درج و ارائه كند. 1400الیحه بودجه سال 

( ریال از 10.000.000.000.000ده هزار ميليارد ) شود مبلغبه دولت اجازه داده می -د
های كلی اصل چهل و ( قانون اجرای سياست29( ماده )2بدهی ناشی از عدم اجرای بند )

 1387از سال  با اصالحات و الحاقات بعدی 8/11/1386( قانون اساسی مصوب 44چهارم )
یت از منظور حمابه وهای مالی تأمين كند تاكنون را از طریق فروش سهام و دارایی

در  تعاون بخش نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و كارآفرینی، در
 قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه كند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه  -1-هـ
سامانه یکپارچه اطالعات شركتهای دولتی را  1399كشور حداكثر تا پایان خردادماه سال 

تکميل كند. كليه شركتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در 
این قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانين و مقررات ( 3پيوست شماره )

ی با جمعيت باالی های شهرهاعمومی به آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، شهرداری
یک ميليون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و 

مجمع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان  شده و صورت جلسه

وزارت امور اقتصادی ودارایی )خزانه داری  .كشور ارسال نمایند برنامه و بودجه
كشور( با همکاری دستگاه های اجرایی فوق الذكر موظف است پرداخت كل 

سود سهم دولت در شركت های فوق الذكر را در چارچوب قوانين و در 
مواعدمقرر قانونی به صورت موثر پيگيری و پس از وصول به ردیف شماره 

داری كل  این قانون واریز كند. دولت)خزانه(  5جدول شماره) 130108
است سود و زیان، سود دریافتی و ميزان سهام دولت در این كشور(مکلف 
مالی دولت منعکس و  تفکيک هر شركت، در گزارشهای عملکرد شركتها را به

  .روزرسانی كند به
 
 
 
 (10.000.000.000.000ده هزار ميليارد )مبلغ  ميشود دولت اجازه داده به -د

سياستهای كلی  )قانون اجرای 29)ماده)2از بدهی ناشی از عدم اجرای بند) ریال
ریق فروش طتاكنون را از  1387)قانون اساسی از سال  44اصل چهل و چهارم)

هسازی بی و منظور حمایت از نوساز سهام و دارایيهای مالی تأمين كند و به
زایش الب افر قدبنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و كارآفرینی، در بخش تعاون 

 كند هزینه تعاون بانک توسعه سرمایه

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه - 1 -هـ 
اطالعات  یکپارچه سامانه 1399كشور حداكثر تا پایان خردادماه سال  و بودجه

شركت های دولتی را تکميل نماید.كليه شركتهای دولتی، بانکها و مؤسسات 
این قانون شامل شركتها (  3اره )دولت مندرج در پيوست شم به انتفاعی وابسته

مستلزم ذكر یا  آنها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانين و مقررات عمومی به
تصریح نام است، شهرداریهای شهرهای با جمعيت باالی یک ميليون نفر و 
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با اصالحات و الحاقات بعدی مکلفند پس  19/4/1373مؤسسات عمومی غيردولتی مصوب 
بار نسبت به ثبت و ماه یکمتناوباً و هر سه 1399از ابالغ این قانون، در طول سال 

طالعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظير اطالعات پایه، روزرسانی ابه
اطالعات نيروی انسانی )از طریق سامانه كارمند ایران( و مدیران، بودجه و صورتهای مالی 
و گزارشهای عملکردی را در سامانه یکپارچه اطالعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی 

تصادی و دارایی اقدام كنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی دولتی مستقر در وزارت امور اقغير
مکلف است امکان دسترسی به اطالعات سامانه مذكور را به صورت برخط برای سازمان 
برنامه و بودجه كشور و دیوان محاسبات كشور فراهم كند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

خدامی كشور، بانک مركزی جمهوری سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداری و است
اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند 

های الکترونيکی مرتبط )اعم از سامانه جامع اقدامات الزم را برای برقراری ارتباط سامانه
ا سامانه یکپارچه بودجه، كارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی كشور( ب

 دولتی و تبادل اطالعات به عمل آورند.اطالعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غير

زء با این ج شمولمدیره و مدیران شركتهای مپرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هيأت
( و 2ولت )رات مالی د( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقر84رعایت ماده )

نوط به م 1399 سال نيز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شركتها از شهریورماه
م تصرف ر حکدصورت پرداخت وجوه مذكور انجام كامل تکاليف این جزء است. در غير این
 شود. غيرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می

تهای د شركبار گزارش عملکریکماه وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است هر شش
جلس مادی های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصموضوع این جزء را به كميسيون

 شورای اسالمی ارائه كند.

( قانون مدیریت خدمات كشوری و معاونان 71عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ) -2

( 5و ماده ) ت كشوری( قانون مدیریت خدما5و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
با اصالحات و الحاقات بعدی و همچنين  1/6/1366قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 

های  )و اصالحيه 19/4/1373مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی )مصوب 
 متناوبا و هر سه 1399قانون، در طول سال بعدی آن مکلفند پس از ابالغ این 

روزرسانی اطالعات خود و شركتها و مؤسسات  ثبت و به ماه یکبار نسبت به
 تابعه و وابسته، نظير اطالعات پایه، اطالعات نيروی انسانی )از طریق سامانه

كارمند ایران( و مدیران، بودجه، و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی را در 
اطالعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی مستقر  کپارچهی سامانه

كنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی  در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام
اطالعات سامانه مذكور را به صورت برخط  مکلف است امکان دسترسی به

وزارت  .كند كشور و دیوان محاسبات كشور فراهم برای سازمان برنامه و بودجه
كشور، سازمان اداری و  امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه

استخدامی كشور، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و 
امالک كشور، و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را برای 

سامانه جامع  های الکترونيکی مرتبط )اعم از برقراری ارتباط سامانه
حقوقی كشور( با  ملی اشخاص بودجه،كارمند ایران،مهتاب، سامانه شناسه

اطالعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و  یکپارچه سامانه

  .تبادل اطالعات به عمل آورند
 
 
 
 
 
)قانون مدیریت خدمات  71عضویت همزمان مقامات موضوع ماده) - 2

و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع  8/7/1386كشوری مصوب 
)قانون محاسبات عمومی  5)قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده) 5ماده)
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مدیره، مدیریت عاملی و سایر كاركنان شاغل در كليه پستهای مدیریتی در هيأت

ها اعم از های اجرائی شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و سازمانمدیریت
 زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. زیرمجموعه خود و 

 هادهایو ن ها و شركتهای وابسته به مؤسساتها و شركتهای دولتی و سازمانسازمان
، ین جزءوع اها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضعمومی غيردولتی و شهرداری

 باشند. مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میعضو هيأت

مومی كشور ( قانون محاسبات ع4ی دولتی و مؤسسات موضوع ماده )تمامی شركتها -3
( سرمایه و 50%درصد )با اصالحات و الحاقات بعدی و سایر شركتهایی كه بيش از پنجاه

ی تعلق ی دولتكتهاها، مؤسسات دولتی و شرسهام آنها منفرداً یا مشتركاً به وزارتخانه
ه مومی بعرات كه شمول قوانين و مقر داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتی

عه و ای تابركتهشآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از جمله شركت ملی نفت ایران و 
، ایران المیوابسته به وزارت نفت و شركتهای تابعه آنها، بانک مركزی جمهوری اس
زی وسانه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهای تابعه، سازمان توسع

 معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه مکلفند:

ردادماه سال خود را حداكثر تا پانزدهم خ 1399صورتجلسات تصویب بودجه سال  -3-1
این  درج درام منبرای أخذ تأیيدیه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارق 1399

 كنند.قانون )با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلی مربوط( ارائه 

ر تا سی و حداكث 1398مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال  -3-2
ام مهرماه تا سی برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر 1399یکم شهریورماه سال 

 به تأیيد وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند. 1399سال 

 اهداف وساسنامه ز وظایف مندرج در اهرگونه فعاليت خارج ا -به بند )هـ( 1جزءالحاقی
 شده برای شركتهای دولتی ممنوع است.تعيين

مجامع عمومی شركتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت كامل  -به بند )هـ( 2جزءالحاقی
( 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )75ماده )

پستهای مدیریتی در عضویت هيأت  كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه
مدیره،مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شركت های دولتی و 

سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر  نهادهای عمومی غير دولتی و
ها و شركت های دولتی و سازمان  است.ممنوع  هامجموعه سایر دستگاه

موسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و  به سازمان ها و شركت های وابسته
موضوع این جزء،  قانونی آنها ، اشخاص موجب اساسنامه به شهرداری هاكه

 .مستثنی می باشند شمول این حکم عضو هيات مدیره هستند از
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های پرسنلی اعم از هرگونه تغيير در هزینه درخصوص اصالح بودجه تفصيلی شركت، از

های های رفاهی به كاركنان شركت و كاهش هزینهحقوق و مزایا و سایر پرداختی
 گذاری اجتناب كنند.سرمایه

ی اقتصادی، اجتماع ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه12در اجرای ماده ) -1بند الحاقی 
ات بعدی و  با با اصالحات و الحاق 14/12/1395و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ی، دولت مکلف ( قانون اساس44های كلی اصل چهل و چهارم )رعایت قانون اجرای سياست
 های است جهت رد بدهی خود به سازمان

( 2-1جزء ) جرایاتأمين اجتماعی و تأمين اجتماعی نيروهای مسلح پس از اقدام الزم در 
زار ميليارد هن، نسبت به تأدیه بدهيها در سقف پانصد ( این قانو5بند )و( تبصره )

ماهه، از طرق هس( ریال با احتساب عملکرد جزء مذكور در مقاطع 500.000.000.000.000)
این مطالبات تأدیه  1399مختلف از جمله روشهای زیر اقدام كند به نحوی كه تا پایان سال 

 شود.

زیران ود هيأت ه به تأیيوق مالکانه ناشی از آن كاالمتياز و واگذاری سهام و حقارائه حق -1
وسط كارشناسی تدقيقرسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات  می

 كارشناسان خبره

وليدی ای تتأمين خوراک و انرژی با قيمت ترجيحی برای مصرف جاری كليه واحده -2
 مرتبط با سازمان تأمين اجتماعی 

گذاری رمایهسای و طرحهای های سرمایهطرحهای تملک داراییواگذاری طرحها و زیر -3
 شركتهای دولتی متعلق به دولت و

 .واگذار شود های سازمانی دولتی كه باید مطابق قوانين و مقرراتواگذاری خانه -4

( 30%درصد )یسسازمانهای تأمين اجتماعی و تأمين اجتماعی نيروهای مسلح مکلفند  -5
ن در ی بگيراستمرمسازی حقوق بازنشستگان و ن بند را در جهت متناسبازمنابع ناشی از ای

در  ورداخت پماهه به آنها مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه 1399سال 
 حسابهای فی مابين منظور نمایند.
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ر یر امووز .مسؤوليت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است -6

و  کصد وسیشده در اصل یبينیارایی مکلف است با استفاده از سازوكار پيشاقتصادی و د
 عمل آورد.ه( قانون اساسی اقدامات الزم مربوط به اجرای این بند را ب138هشتم )

 طالباتميل وصول شود با هدف تسهبه سازمان تأمين اجتماعی اجازه داده می -2بندالحاقی
قانون تأمين  مقرر در 1397شده تا پایان سال عیهای قطخود تمام یا قسمتی از جریمه

ن ز اختيار بودخارج ا ی براجتماعی را بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دالیل ابرازی مبن
، توليدی حسابی واحدعدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش

ده ذیل ما دهایسازمان براساس بن صنعتی و معدنی و خدماتی و به تشخيص و موافقت این
فرمایان یق كارر تشو( قانون اصالح قانون تأمين اجتماعی و برخی قوانين مربوط به منظو2)

با  52/1/1387صوب به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بيمه و بيمه بيکاری كاركنان م
ط اده توسین ما نامه اجرائیاصالحات و الحاقات بعدی، مورد بخشودگی قرار دهد. آیين

ین قانون بالغ  اااز  شود و حداكثر تا دوماه پسوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهيه می
 رسد.تصویب هيأت وزیران میبه

 3تبصره 

 
سقف  1399( قانون برنامه ششم توسعه در سال 4با رعایت بند )الف( ماده ) -الف

دولتی عالوه بر تسهيالت تأمين مالی خارجی )فاینانس( برای طرحهای دولتی و غير
( دالر 30.000.000.000های قبل، معادل ریـالی سی ميليارد )مانده سـهميه سـالباقی

شود. در مواردی كه استفاده از تسهيالت مالی خارجی )فاینانس( منوط به تعيين می
های تسهيالت تضمين دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه

ای شده از منابع بانکهای كارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهمالی أخذ
ر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هيأت وزیران به المللی باشد، وزیبين

های كلی و یا اختصاصی مورد نياز برای طرحهای نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه
ماه صادر و یا اختيار امضای آن را با تصویب هيأت مذكور را حداكثر ظرف مدت یک

ليه طرحهای دولتی و غيردولتی در مورد ك ربط تفویض كند.وزیران به مقام مسؤول ذی
ربط متقاضی استفاده از  تسهيالت مالی خارجی )فاینانس( أخذ تأیيدیه دستگاه اجرائی ذی

در سال  پنجساله ششم توسعه قانون برنامه) 4ماده )« الف»ند با رعایت ب -الف
سقف تسهيالت تأمين مالی خارجی )فاینانس( برای طرحهای دولتی و  1399

غيردولتی عالوه بر باقيمانده سـهميه سـالهای قبل،معادل ریـالی سی ميليارد 
ت استفاده از تسهيال )دالر تعيين ميشود. در مواردی كه 000.000.000.30)

تضمين دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر  مالی خارجی )فاینانس(منوط به
های تسهيالت مالی أخذ شده از منابع بانکهای  بازپرداخت اصل و هزینه

المللی باشد، وزیر  ای بين كارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه
نمایندگی از  ن بهامور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هيأت وزیرا

های كلی و یا اختصاصی مورد نياز برای طرحهای  نامه طرف دولت ضمانت
مذكور را حداكثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختيار امضای آن را با تصویب 

در موردكليه طرحهای دولتی  .كند مسؤول ذیربط تفویض مقام هيأت وزیران به
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)به منظور تأیيد اولویت برای استفاده از تأمين مالی خارجی(، وزارت امور اقتصادی و 

ان )به دارایی )به منظور صدور ضمانتنامه دولتی(، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایر
معاونت علمی و فناوری منظور پایش)كنترل( تعادل و مدیریت تراز ارزی كشور( 

منظور تأیيد پيوست فناوری و اطمينان از استفاده از حداكثر توان ساخت جمهور )بهرئيس
)كنترل( طرحهای بخش دولتی پایشو سازمان برنامه و بودجه كشور )صرفاً برای داخل( 

ای( ضروری بوده و های سرمایهرحهای تملک داراییشامل طرحهای شركتها و ط
هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع  تسهيالتبازپرداخت اصل و سود 

های ورای اقتصاد با رعایت اولویتش باشد.شده در این قانون قابل پرداخت میبينیپيش
ه طرحهای بخش دولتی ( قانون برنامه ششم توسعه تسهيالت مذكور را ب4بند )پ( ماده )

دهد. محيطی باشند، اختصاص میكه دارای توجيه فنی، اقتصادی، مالی و زیست
های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غيردولتی و شركتهای طرحهای بخش

ء نيز با سپردن االنبيامؤسسات و شركتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتمبنيان و دانش
توانند از تسهيالت مذكور استفاده كنند و ی عامل میهای الزم به بانکهاتضمين

بازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر یک از طرحهای مذكور از محل عایدات طرح تأمين 
شود. در خصوص طرحهای غيردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پرداخت می

وثایق مناسب  موظف است پس از أخذ تضمين الزم از بانکهای عامل كه به پشتوانه أخذ
و كافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام 

( دالر از تسهيالت تأمين مالی 1.000.000.000كند.دولت مجاز است یک ميليارد )
ای الذكر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهخارجی )فاینانس( فوق

ه منظور تجهيز آزمایشگاهها و كارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم المللی ببين
ای پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراكز آموزش فنی و حرفه

با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از  و سازمان آموزش تحقيقات و ترویج كشاورزیدولتی 
 محل اعتبارات بودجه عمومی تأمين كند.

كشور الحاقی  كل 1395( قانون اصالح قانون بودجه سال 38رای تبصره )اج -ب

 الی خارجی )فاینانس( اخذ تأیيدیهو غير دولتی متقاضی استفاده از تسهيالت م
منظور تأیيد اولویت برای استفاده از تأمين مالی  دستگاه اجرائی ذیربط )به

دولتی(،  نامه منظور صدور ضمانت خارجی(، وزارت امور اقتصادی و دارایی )به
منظور كنترل تعادل و مدیریت تراز  بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران )به

كشور )صرفا برای كنترل طرحهای  ان برنامه و بودجهارزی كشور( و سازم
ای(  بخش دولتی شامل طرحهای شركتها و طرحهای تملک دارایيهای سرمایه

ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح 

شورای اقتصاد با  .بينی شده در این قانون قابل پرداخت ميباشد و یامنابع پيش
تسهيالت مذكور  )قانون برنامه ششم توسعه 4ماده)« پ»ولویتهای بند رعایت ا

 فنی، اقتصادی،مالی و زیست دارای توجيه را به طرحهای بخش دولتی كه
ميدهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و  محيطی باشند، اختصاص

بنيان نيز با سپردن تضمينهای  نهادهای عمومی غيردولتی و شركتهای دانش
كنند و بازپرداخت  بانکهای عامل ميتوانند از تسهيالت مذكور استفاده الزم به

اصل و سود تسهيالت هر یک از طرحهای مذكور از محل عایدات طرح تأمين 
طرحهای غيردولتی، وزارت امور اقتصادی و  و پرداخت خواهد شد. در خصوص

 وانهپشت به دارایی موظف است پس از أخذ تضمين الزم از بانکهای عامل كه
أخذ وثائق مناسب و كافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور 

دولت مجاز است یک  .كند بازپرداخت اقدام نامه ضمانت
 )دالر از تسهيالت تأمين مالی خارجی)فاینانس( فوق 000.000.000.1يليارد)م

المللی  ای بين الذكر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه
به منظور تجهيز آزمایشگاهها و كارگاههای دانشگاهها،مؤسسات آموزش عالی 

ای دولتی با تضمين دولت و  و پژوهشی و فناوری و مراكز آموزش فنی و حرفه

  .بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمين كند
 كل كشور 1395)قانون اصالح قانون بودجه سال  38اجرای تبصره) -ب



  

27 
 

 اظهار نظر 2الیحه تقدیمی دولت 1کمیسیون تلفیق ردیف
 شود.تمدید می 1399در سال  3/6/1395

بانک  ای از جملهشده از بانکهای توسعهمنظور تسریع در جذب تسهيالت تصویببه -ج

وسعه و ( و بانک تAIIBگذاری زیرساختهای آسيایی )اسالمی، بانک سرمایهتوسعه 
این  (د )الفف بنكننده از تسهيالت مذكور مجازند در سقو، دستگاههای استفادهتجارت اك

ات تبارتبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اع
این  (1) شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پيوست شمارهبينیپيش

قدام ذكور اان موافقتنامه متبادله با سازمكرد آن در چهارچوب مقانون نسبت به هزینه
 كنند.

ها هرداریش( سهم دستگاه توسط %15درصد )دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده -د
 اقل دوه حدربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاو دستگاههای ذی

ن ند )الف( ایبهميه ( دالر از تسهيالت مالی خارجی در سقف س2.000.000.000ميليارد )
هش برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای كاتبصره را در جهت ساخت و بهره

ایت از ( قانون حم5آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده )
ن های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمين اصل و سود ایسامانه

 تسهيالت اقدام كند.

  .تمدیدميشود 1399در سال  3/6/1395مصوب 
ای از شده از بانکهای توسعهمنظور تسریع در جذب تسهيالت تصویببه -ج

( و AIIBی )گذاری زیرساختهای آسيایاسالمی، بانک سرمایهجمله بانک توسعه 
كور مذ كننده از تسهيالتبانک توسعه و تجارت اكو، دستگاههای استفاده

جه و بود امهاین تبصره پس از موافقت سازمان برن ند )الف(مجازند در سقف ب
 با شده برای اجرای طرحهایبينیكشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش

كرد آن در نه( این قانون نسبت به هزی1پسوند وامی مندرج در پيوست شماره )
 چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

وسط تدستگاه ( سهم %15درصد )پانزدهاست درصورت تأمين دولت مجاز  -د
 ط همانتوس بازپرداخت اصل و سود شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به

الی خارجی در از تسهيالت م ( دالر2.000.000.000دو ميليارد )دستگاه حداقل 
از  برداری این تبصره را در جهت ساخت و بهره« الف»سقف سهميه بند 

دهد. دولت  قطار شهری و طرحهای كاهش آلودگی هوا اختصاصخطوط 
نقل ریلی  های حمل و )قانون حمایت از سامانه 5موظف است با رعایت ماده )

 .كند تضمين اصل و سود این تسهيالت اقدام نسبت به شهری و حومه

 4تبصره

 
اختيار نسبت در  از محل منابع 1399شود در سال به بانکهای عامل اجازه داده می -الف

 ریالی به موارد زیر اقدام كنند: -به اعطای تسهيالت ارزی
خصوصی، تعاونی و  گذاران بخشهای( دالر به سرمایه3.000.000.000تا مبلغ سه ميليارد ) -1

ای باالدستی هتوسع برای طرحهای االنبياءو قرارگاه سازندگی خاتمنهادهای عمومی غيردولتی 
ین ای مياداحي مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و يادیننفت و گاز با اولویت م

وليدی از ازن و تر مخآوری گازهای همراه بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود دقدیمی و جمع
 آنها.
بخش ای بخش صنعت و معدن و های توسعهای و زیربنایی سازمانطرحهای توسعه -2

های خصوصی و تعاونی با ( بخش51%صدی )درویکبا مشاركت حداقل پنجاه برق

نابع در ماز محل  1399ميشود در سال  بانکهای عامل اجازه داده به -الف
 ندكن امموارد زیر اقد ریالی به -اعطای تسهيالت ارزی اختيار نسبت به

های خصوصی، گذاران بخش به سرمایه ( دالر3.000.000.000)ميليارد  تا سه- 1 
 نفت و ستیای باالد تعاونی و نهادهای عمومی غيردولتی برای طرحهای توسعه

حيای او  گاز با اولویت ميادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن
گاز  وفت ميادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکيت ن

 موجود در مخازن و توليدی از آنها

ای بخش صنعت و  ای و زیربنایی سازمانهای توسعه طرحهای توسعه- 2 
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 اییافته براساس مزیتهای منطقهاولویت مناطق محروم و كمترتوسعه

 
رای بگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غيردولتی سرمایه -3

 طرحهای صنایع تکميلی و تبدیلی چغندرقند
اختيار نسبت  حل منابع دراز م 1399شود در سال به بانکهای عامل اجازه داده می -ب

 واونی گذاران بخشهای خصوصی و تعریالی به سرمایه -ارزیبه اعطای تسهيالت 
مل و حتلف ای و نيز انواع مخهای توسعهای سازمانها برای طرحهای توسعهشهرداری

رفی با مع يت وشهری و همچنين حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکنقل درون و برون
و  تابعه ها و شركتهایای و وزارت راه و شهرسازی و تضمين سازمانای توسعههسازمان

ها و ریربط این وزارتخانه و یا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداذی
ان تا كنندگهای كشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهدهياری

 استهالک اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند.
 
قدامات ارجی، اكننده مالی خشود پس از عقد قرارداد با تأمينبه دولت اجازه داده می -ج

جی )فاینانس( از ( تسهيالت مالی خار%15) درصدقانونی الزم را برای تأمين سهم پانزده
 ند.و برای طرحهای ریلی هزینه ك عمل آوردمحل منابع صندوق توسعه ملی به

 
شود، با ییال مراز محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به محاسبه كليه منابعی كه  -د

 نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی )نيما( است.

 حذف شد. -هـ
 

)%بخش خصوصی و تعاونی  51درصدی) ویک معدن بامشاركت حداقل پنجاه
 ایبراساس مزیتهای منطقه یافته با اولویت مناطق محروم و كمترتوسعه

 ردولتیونی و نهادهای عمومی غيگذاران بخشهای خصوصی، تعا سرمایه– 3 
 برای طرحهای صنایع تکميلی و تبدیلی چغندرقند 

ابع در اختيار از محل من 1399ميشود در سال  بانکهای عامل اجازه داده به -ب
ی، خصوص گذاران بخشهای ریالی به سرمایه -اعطای تسهيالت ارزی نسبت به

اع يز انوو ن ای ای توسعهای سازمانه تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعه
ون بد مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنين حمل و نقل دریایی

زی و هرساشای و وزارت راه و  انتقال مالکيت و بامعرفی سازمانهای توسعه
ور با ارت كشوز تضمين سازمانها و شركتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا

ترسی ق دسحدهياریهای كشور در قبال أخذ تضمين سازمان امور شهرداریها و 
 اقدام ود آنسكنندگان تا استهالک اصل سرمایه و  استفاده یا فروش خدمات به

  .كنند
ی، لی خارجما دهكنن ميشود پس از عقد قرارداد با تأمين دولت اجازه داده به -ج

هيالت مالی )%تس 15درصد) اقدامات قانونی الزم را برای تأمين سهم پانزده
رای بعمل آورد و  ملی به ارجی)فاینانس( از محل منابع صندوق توسعهخ

  .كند طرحهای ریلی هزینه
ال به ری ملی تبدیل از محل منابع صندوق توسعه منابعی كه كليه محاسبه-د

  .مدیریت ارزی)نيما( است نظام یکپارچه ميشود، با نرخ سامانه
ن ميليو ت و پنجچهارصد و بيسميليارد و  ميشودمبلغ سه دولت اجازه داده به -ه
ه صورت بملی را  صندوق توسعه 1399)یورو از منابع سال  000.000.425.3)

 منابع ه وتسهيالت ارزی با تضمين دولت به شرح جدول این بند برداشت كرد

  :مصرف برساند مذكور را با رعایت شرایط زیر به
آبخيزداری و ، و ميليون یور 150طرحهای آبياری تحت فشار و نوین تا سقف 
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مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثير  ،ميليون یورو  150آبخوانداری تا سقف 

تقویت بنيه دفاعی در اجرای  ،ميليون یورو  100های برق تا سقف  آن بر شبکه
 50ميليون یورو تا سقف 2000)قانون برنامه ششم توسعه تا سقف  106ماده)

و كارگاهی دانشگاههای وزارت علوم،  ميليون یورو تجهيزات آزمایشگاهی
تحقيقات و فناوری و دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ميليون  15طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف  ،برای اهداف آموزشی 
 70جمهور تا سقف  طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئيس ،یورو 

 93ليون یورو سازمان صدا و سيما در اجرای ماده)مي 150ميليون یورو تا سقف 
های توليدی، پویانمایی،  )قانون برنامه ششم و توسعه كمی و كيفی برنامه

 طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه ،مستند، فيلم و سریال 
پایداری و ارتقای كيفی آب شرب  ،ميليون یورو  150های آن تا سقف 
افزایش سرمایه دولت در صندوق  ،ميليون یورو  50سقف شهرهای پرتنش تا 

رفع مشکالت حاد پسماندها تا  ،ميليون یورو  100ضمانت صادرات تا سقف 
 100شركتهای دانش بنيان در استانها تا سقف  ،ميليون یورو  150سقف 

ميليون  140حمل و نقل ریلی برونشهری )ترانزیت( تا سقف  ،ميليون یورو 
 ميليون یورو 50ههای نوآوری تا سقف كارخان ،یورو 

يد بر ا تأكتی( بریزی عمليا برنامه عملياتی و جریان وجوه)با رویکرد بودجه -1 
 متولی گاهایجاد سازوكارهای الزم برای سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دست

شور ودجه كبو  برای تحقق اهداف راهبردی طرحها باید به تأیيد سازمان برنامه

 .برسد

أیيد از ت تخصيص مرحلهای منابع به صورت ریالی و ارزی)حسب نياز( پس -2 
ل و ی كدار كميته نظارت متشکل از سازمان برنامه و بودجه كشور، خزانه

 .دذیرپصندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام 

أت ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هي گزارش عملکرد شش -3 
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 نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهيه و ارسال شود

، صنعت وزارت تجهيزات مورد نياز این طرحها كه حسب مورد بنا به اعالم -4 .
، ندارد اخلیجمهور مشابه د معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئيس

 .از خارج تأمين شود

كه  «)جدول  5ردیف)»تجهيزات آزمایشگاهی و كارگاهی دانشگاهها  -5 
اخلی ه دجمهور مشاب حسب مورد بنا به اعالم معاونت علمی و فناوری رئيس

 .ندارد، از خارج تأمين شود

ستفاده ا)قانون اساسی و  44رعایت سياستهای كلی اصل چهل و چهارم) -6 
ری حداكثری از ظرفيتهای بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضرو

 3991ه سال تکليف خارج از این مجوز در قانون بودج تعيين هرگونه -7 .است

 .برای استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است

ین دیل اای تبنرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی)نيما( مبن -8 

 .مبالغ به ریال ميباشد

 5تبصره 

 
 رات:با رعایت قوانين و مقر 1399شود در سال اجازه داده می

( ریال 65.000.000.000.000شركتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد ) -الف
تا  ند،تشر كن، مناوراق مالی اسالمی ریالی با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود
 محيطی خود كهبرای اجرای طرحهای دارای توجيه فنی، اقتصادی، مالی و زیست

 د، به مصرف برسانند.رستصویب شورای اقتصاد میبه
 حهایشركت بازآفرینی شهری و شركت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طر

یخی و های فرسوده، تارو بازآفرینی شهری در بافت ایقطارهای حومهخود از جمله 
رای بمومی عها و تأسيسات دولتی و و سازمان مجری ساختمانپيرامون حرمهای مطهر 

 ه از این بند، در اولویت هستند.در استفاد مصالی تهران
شود برای تأمين مالی تا مبلغ  پانصد و پنجاه هزار ميليارد به دولت اجازه داده می -ب

 :با رعایت قوانين و مقررات 1399اجازه داده ميشود در سال 
ميليارد شركتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار  -الف

 رای طرحهایاوراق مالی اسالمی ریالی برای اج ( ریال65.000.000.000.000)
ورای شتصویب  به محيطی خودكه فنی، اقتصادی،مالی و زیست دارای توجيه

 .نندر ك، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود،منتشاقتصادميرسد

 جامشركت بازآفرینی شهری و شركت مادر تخصصی شهرهای جدید برای ان
 ویخی بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده ، تار طرحهای خود از جمله

ولویت ر اپيرامون حرمهای مطهر و مصلی تهران در استفاده از این بند، د

 .هستند
ه دولت اجازه داده می شود برای تامين مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار ب -ب 
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ارزی( منتشر و منابع حاصل  -( ریال، اوراق مالی اسالمی )ریالی550.000.000.000.000)

واریزی با رعایت  منابع ( این قانون واریز كند.5جدول شماره ) 310108را به ردیف شماره 
برای تخصيص اعتبارات این قانون  10/12/1351( قانون برنامه و بودجه مصوب30ماده )

و مطابق اسناد اجرائی )موافقتنامه( متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه شود. 
( این 9( و )8های مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره )اصل، سود و هزینه

 شده و قابل پرداخت است.بينینون پيشقا
 
 
عتبار ار سقف وق دنرفته بندهای )الف( و )ب( این تبصره برای مطالبات معاوراق فروش -ج

 سازمان ربط ومدیر امور مالی ذی -حسابمربوطه با تأیيد رئيس دستگاه اجرائی و ذی
اوران، ران، مشانکاز پيمبه تمامی طلبکاران )اعم ا برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاری

مله جنون از ن قاشده اعتبارات ایهای تعهدكنندگان تجهيزات و همچنين سایر هزینهتأمين
 باشد.تملک اراضی( می

 

های وابسته به آنها با تأیيد وزارت كشور تا سقف های كشور و سازمانشهرداری -1 –د 

اق مالی اسالمی ریالی با تضمين خود ریال اور (80.000.000.000.000) هشتاد هزار ميليارد
 درصدحداقل پنجاه ها منتشر كنند.و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری

و ( از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری %50)
ر امام ( به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پيرامون حرمهای مطه25%درصد )بيست و پنج

رضا )ع(، حضرت معصومه )س(، حضرت عبدالعظيم حسنی )ع( و حضرت احمدبن موسی 

تضمين بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار  یابد.)ع( تعلق می
شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پيرامون حرمهای مطهر 

ها است و تضمين ( شهرداری%50درصد )پنجاه ( دولت و%50درصد )به نسبت پنجاه
( سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق %50درصد )پنجاه

 -)ریال این قانون، اوراق مالی اسالمی)ریالی 000.000.000.000.550ميليارد)

)این  5جدول شماره) 310108منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  (ارزی
ون برنامه و بودجهمصوب )قان 30قانون واریز كند.منابع واریزی با رعایت ماده )

اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی  برای تخصيص 1351سال 
كشور هزینه شود. اصل، سود و  با سازمان برنامه و بودجه )موافقتنامه(متبادله

)این قانون  9)و ) 8های مربوط بهانتشار اوراق مذكور در جداول شماره ) هزینه

  .شده و قابل پرداخت است بينی پيش
ق ات معواین تبصره برای مطالب« ب»و« الف»نرفته بندهای اوراق فروش -ج

دیر م - در سقف اعتبار مربوطه با تأیيد رئيس دستگاه اجرایی و ذیحساب
ی ه تمامی بامورمالی ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذار

ن همچني ت ويزاكنندگان تجه طلبکاران )اعم از پيمانکاران، مشاوران، تأمين

  .شد( ميباراضیهای تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک ا سایر هزینه

 تا كشور ارتوز تأیيد با آنها به وابسته سازمانهای و كشور شهرداریهای –د 
 اسالمی یمال اوراق ریال) 000.000.000.000.50) ميليارد هزار پنجاه سقف

اریها هردشاصل و سود آن توسط همان  ریالی با تضمين خود و با بازپرداخت
بند به  )%از سقف اوراق موضوع این 50منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد )

خت رداطرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق مييابد. تضمين بازپ
قل اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و ن

داریها )%شهر 50و پنجاه درصد ) )%دولت 50شهری به نسبت پنجاه درصد )
ه و بودجه )%سهم دولت برعهده سازمان برنام 50است و تضمين پنجاه درصد )

 تأیيد ح بانرفته این بند در سقف مطالبات معوق طر كشور است. اوراق فروش
اران ه طلبکی بشهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذار

 .آن طرح ميباشد
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نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیيد شهرداری مربوطه و سازمان فروش

 باشد.برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می

رد شود تا سقف ده هزار ميليابه وزارت كشور اجازه داده مي -جزء الحاقي

اسالمي ریالي با تضمين  -( ریال اوراق مالي10.000.000.000.000)

اصل و سود توسط دولت براي خرید نردبان هيدروليكي و ماشين 

 نشاني منتشر كند.آتش
( این 5)جدول شماره  310103دولت، اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدی  -ه

د تا ا سررسيبر و قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبا
ال به طلبکاران ( ری200.000.000.000.000سال صادر و تا سقف دویست هزار ميليارد )سه

شود بينی میكشور پيش بازپرداخت این اسناد در قوانين بودجـه سنواتی كل  واگذار كند.
دول جه و كشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوط كل داریو خزانه
ای ستگاههدلبکاران ( این قانون نسبت به تسویه آن اقدام كند. این اسناد به ط8شماره )

تبار و اساس ابالغ اعشود و صرفاً براجرائی و دانشگاه آزاد اسالمی واگذار می
ای و زینهات همان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارهای صادره توسط سازتخصيص

ده شود. مانها و جداول این قانون صادر میای و ردیفهای سرمایهتملک دارایی
ین )ب( ا بند منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفيت اوراق مالی اسالمی موضوع

 شود.تبصره اضافه می
 
، بدهيهای قطعی خود به اشخاص حقيقی و حقوقی دولت از طریق اسناد تسویه خزانه -1-و

و قرارگاه سازندگي )تعاونی، خصوصی( و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی 

ایجاد شده، با  1398كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پایان سال  االنبياءخاتم

بکاران تا مبلغ با رعایت اولویت تقدم طلب طلمطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور 
جدول  310106)موضوع ردیف درآمدی  ( ریال50.000.000.000.000پنجاه هزار ميليارد )

 
 
 
 
 
 

 

 5شماره) جدول 310103دولت، اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدی  -ه
 وول پ)این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای 

ميليارد سال صادر و تا سقف دویست  اعتبار و با سررسيد تا سه
د نااخت این اسبه طلبکاران واگذار كند. بازپرد ( ریال200.000.000.000.000)

ی كل دار هبينی ميشود و خزان های سنواتی كل كشور پيش در قوانين بودجـه
)این  8كشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول)

اههای ستگدقانون نسبت به تسویه آن اقدام  كند. این اسناد به طلبکاران 
ادره ی صاه اجرایی واگذار ميشود و صرفاً براساس ابالغ اعتبار و تخصيص
ملک تو  ای توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزینه

تشر نده من. ماای و ردیفها و جداول این قانون صادر ميشود دارایيهای سرمایه
ین اد )ب( بن نشده اسناد موضوع این بند به ظرفيت اوراق مالی اسالمی موضوع

  .تبصره اضافه ميشود

د تسویه خزانه، بدهيهای قطعی خود به اشخاص حقيقی دولت از طریق اسنا -و
و حقوقی )تعاونی، خصوصی( و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی كه در 

با مطالبات ایجاد شده،  1398چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پایان سال 
مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد  قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور،

مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ بيست هزار ميليارد  مطالبات %)25)
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 خرجی تسویه كند.  -صورت جمعی(( به 9جدول شماره ) 530000 -42( و ردیف 5شماره )

( قانون رفع موانع 2الذكر كه در اجرای بند )پ( ماده )مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق
ت و الحاقات بعدی با اصالحا 1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب رقابتتوليد 

قابل  ن اسنادوسيله ای شده با بدهی دولت به شركتهای مذكور بهبه شركتهای دولتی منتقل
 تسویه است.
ی ات قطعطالبمشود در صورت درخواست متقاضيان، به دولت اجازه داده می -جزء الحاقی

پایان  ت تای و حقوقی خصوصی و تعاونی كه در چهارچوب قوانين و مقررااشخاص حقيق
ای هصندوق ایجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهای عمومی غيردولتی، 1398سال 

االنبياء، اتمارگاه خزدایی قراالنبياء، پيمانکاران محروميتبازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم
 ان وزی  و تجهيزمدارس،  شركت ملی نفت ایرپيمانکاران خصوصی سازمان نوسا

و جهاد  های نيروانهشركتهای تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهای دولتی تابعه وزارتخ
ایران  المیكشاورزی و شركتهای آب و فاضالب استانی و شركت هواپيمایی جمهوری اس

ایان سال پبوط تا مر قرراتبابت یارانه قيمتهای تکليفی از دولت كه در چهارچوب قوانين و م
ت مؤسسا ونکها شده به بانک مركزی یا باایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد 1396

 ویه بدهيهای بانکهاایجاد شده است، از طریق تس 1398اعتباری غيربانکی كه تا پایان سال 
( 5صره ))و( تب ( بند2نشده جزء )و مؤسسات غيربانکی به بانک مركزی تا مبلغ استفاده

سناد تسویه اخرجی از طریق انتشار  -كل كشور به صورت جمعی 1398قانون بودجه سال 
 خزانه به شرح زیر تسویه كند:

 قيقی وخاص ححداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه برای اش -2-1
مانده آن اقیبالذكر است و ( مبلغ مانده فوق50%درصد )حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه

بعه  ی تاجهت تهاتر بدهيهای نهادهای عمومی غيردولتی، بانکها و شركتهای دولت
يمتهای قانه های آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزی )صرفاً بابت یاروزارتخانه

طالبات مویت تکليفی(، شركتهای آب و فاضالب استانی و شركت ملی نفت ایران با اول
 رسد.ن تأمين اجتماعی به مصرف میشده و قطعی سازماحسابرسی

جدول شماره  631010موضوع ردیف درآمدی)ریال ) 000.000.000.000.20)
خرجی تسویه  -)به صورت جمعی  9جدول شماره ) 530000- 42و ردیف ) 5)

ماده « پ»مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجرای بند  .كند
 /2 /1موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب  )قانون رفع 2)

به شركتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شركتهای مذكور به  1394

 .وسيله این اسناد قابل تسویه است
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ین جزء به ستاد اجرائی ( ریال از منابع ا15.000.000.000.000تا سقف پانزده هزار ميليارد )

 یابد.میتابعه و وابسته آن اختصاص امام )ره( و شركتهایفرمان حضرت
ر نشده سهم مجوز مذكومانده مصرف 1399دولت مجاز است در پایان آذرماه سال  -2-2

های با بدهي های مذكور رانهادهای عمومی غيردولتی و شركتهای دولتی تابعه وزارتخانه
 بخشهای دیگر تسویه كند.

شده در عریفیند تبانک مركزی مکلف است به منظور استفاده حداكثری بانکها از فرآ -2-3
غيردولتی  خاصز اشاکها این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بان

تقال این نا ضوابط نقل و و مطالبات بانک مركزی از بانکها را در بازار بين بانکی فراهم كند.
اد بانک ه پيشنهون بای است كه ظرف مدت دوماه از ابالغ این قاننامهمطالبات، مطابق آیين

 رسد.مركزی به تصویب هيأت وزیران می
ی، ی دولتركتهاشی نهادهای عمومی غيردولتی، نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانون -2-4

انونی قضوابط  عایتهای مقدسه با حسابرسی ویژه با رها و آستانها، اتحادیهبانکها، بيمه
مور اوزارت  وشور كای است كه با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه نامهمطابق آیين

 رسد.وزیران میاقتصادی و دارایی به تصویب هيأت
ليه كهمزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم،  -2 -5

رارداد و قدرج در د منالتفاوت وجه التزام تأخير تأدیه دین و نرخ سوهای تأخير )مابهجریمه
م این ق حکشده( در مورد اشخاصی كه اصل و بدهی مطالبات آنها طبسود مركب اعمال

 وز دولت وص اشود و بانکها در این خصند، بخشوده میاجزء تهاتر و تعيين تکليف شده
 بدهکاران كه بدهی آنها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.

ویه ساب تسحن به آبه ميزان تسویه مطالبات بانکها از شركت ملی نفت ایران مبالغ  -2-6
ه ش سرمایفزایبدهی دولت به شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته و یا ا

 شود.دولت در این شركت منظور می
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد  -2-7

( قانون محاسبات عمومی كشور، 103ماهانه بودجه عمومی منعکس كند و در اجرای ماده )
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ایران را شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مركزی جمهوری اسالمی منابع استفاده

 در صورتحساب عملکرد بودجه درج كند. 
در  ت نيرووزار ها و شركتهای تابعهكننده برق از سازمانمطالبات شركتهای توليد -2-8

 باشد.حکم مطالبات آنها از دولت می
شود. می ی ثبتعنوان بدهی دولت به بانک مركزمبلغ ناشی از اجرای این جزء به -2 -9

مؤسسه  انک واین محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بافزایش پایه پولی از 
تعيين  9913ل اعتباری به بانک مركزی توسط این بانک حداكثر تا پایان خردادماه سا

 سکن( بهمانک جز بشود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی )بهمی
را  ذكورمنتقل كند و مبلغ بانک مركزی را به حساب بدهی دولت به بانک مركزی م

 عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور كند.به
ور زیر امست. ومسؤوليت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی ا -2-10

 صد وسی وشده در اصل یکبينیاقتصادی ودارایی مکلف است بااستفاده از سازوكار پيش
 ورد.عمل آهات الزم مربوط به اجرای این حکم را ب( قانون اساسی اقدام138هشتم )

، ماهه به دیوان محاسبات كشورگزارش عملکرد این بند به صورت سه -2-11
 شود.ئه میارا های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمیكميسيون

زارت شور، وكودجه بنامه اجرائی این بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و آیين -2-12
وزیران  أتتصویب هيامور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی پس از تصویب این قانون به

 رسد.می
های ای و همچنين بهادارسازی خطرپذیری )ریسک(های بيمهبه منظور پوشش  -ز

 زه دادهی اجابه بيمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و مؤسسات بيمه بازرگان ای،بيمه
سرمایه نسبت به  ( ریال در بازار10.000.000.000.000د تا سقف ده هزار ميليارد )شومی

قدام او سود  اصل بدون تضمينای در چهارچوب قوانين و مقررات انتشار اوراق بهادار بيمه
 كنند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ی، به ا يمهبهادارسازی ریسکهای ب ای و همچنين به منظور پوششهای بيمه -ز

اده دزه بيمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و موسسات بيمه بازرگانی اجا
ازار سرمایه ب)ریال در  000.000.000.000.1ميشود تا سقف یک هزار ميليارد )
ط به شر رراتای در چارچوب قوانين و مق نسبت به انتشار اوراق بهادار بيمه

 .ل و سود توسط خود، اقدام نمایندتضمين و بازپرداخت اص
تـا  1399دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال  -ح 
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ا معــادل تـ 1399دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال  -ح

یالی بر اساس ر( ریال اوراق مالی اسالمی 100.000.000.000.000یکصد هزار ميليارد )
 وراق درین اهای مترتب بر انتشار امقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزینه

 شود.بينی میكشور پيش های سنواتی كلبودجه
 
 

ته بسه و واتابع های نفت، صنعت،  معدن و تجارت و نيرو از طریق شركتهایوزارتخانه -ط
 وسقف سی  در( ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزیذی

گذاری در سرمایه منظورتا به( ریال منتشر كنند، 35.000.000.000.000پنج هزار ميليارد )
یی و ربناطرحهای نفت و گاز با اولویت ميادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زی

ل اخت اصزپردمعدن و تجارت و وزارت نيرو به مصرف برسد. با ای وزارت صنعت،توسعه
رای دین )بميا و سود این اوراق را توسط شركتهای مذكور از محل افزایش توليد همان

رت و تجا طرحهای وزارت نفت( و عایدات طرح )برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و
 وزارت نيرو( تضمين كنند.

 
د يليارمربط تا سقف معادل سه دولتی تابعه ذیوزارت نفت از طریق شركتهای  -ی

تشر وزیران من هيأت ( دالر اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( با تصویب3.000.000.000)
 سهيالتتدشده ریالی سررسي -این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی  كند.

ران يمانکاه پررسيدشده ببانکی و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهای س
كور ی مذگيرد و شركتهاقراردادهای بيع متقابل طرحهای باالدستی نفت تعلق می

ود اخلی خبع دسال از محل مناموظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج
بـودجه  نامه ون برنرفته این بند با تأیيد وزارت نفت و سازماتسویه كنند. اوراق فروش

 باشد.قابل واگذاری به پيمانکاران/ طلبکاران طرحها می كشـور
 

)ریال اوراق مالی  000.000.000.000.100معــادل یکصد هزار ميليارد )
 اسالمی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزینه

بينی  های سنواتی كل كشور پيش در بودجههای مترتب بر انتشار این اوراق 

 .ميشود
يادین گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت م منظور سرمایه به -ط 

معدن و  ای وزارت صنعت، مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه
و  ذیربط ابعههای مذكور از طریق شركتهای ت تجارت و وزارت نيرو، وزارتخانه

 ف سی وسق دراقتصاد، اوراق مالی اسالمی)ریالی یا ارزی(  با تصویب شورای
زپرداخت اصل و و بامنتشر كنند ( ریال 35.000.000.000.000ميليارد )پنج هزار 

 مانسود این اوراق را توسط شركتهای مذكور از محل افزایش توليد ه
 ارتميادین)برای طرحهای وزارت نفت( و عایدات طرح)برای طرحهای وز

 .دن و تجارت و وزارت نيرو( تضمين كنندصنعت، مع
ه سادل وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذیربط تا سقف مع -ی 

ب زی( با تصوی)دالر اوراق مالی اسالمی)ریالی یا ار 000.000.000.3ميليارد)
 -ق ارزیورااهيأت وزیران منتشر كند. این اوراق برای بازپرداخت اصل وسود 

تسهيالت بانکی و تضامين سررسيدشده وهمچنين ریالی سررسيدشده 
يع متقابل پيمانکاران قراردادهای ب 18بازپرداخت بدهيهای سررسيدشده به 

سود  ل وطرحهای باالدستی نفت تعلق ميگيرد و شركتهای مذكور موظفند اص
ند. ویه كنتس اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنجسال از محل منابع داخلی خود

هکشـور بـودج ه وته این بند با تأیيد وزارت نفت و سازمان برناماوراق فروشنرف

 .قابل واگذاری به پيمانکاران/ طلبکاران طرحهاميباشد

به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در - 1 -ک 
بازارهای پول و سرمایه كشور، كميته ای متشکل از رئيس سازمان برنامه و 

یر امور اقتصادی و دارایی و رئيس كل بانک مركزی جمهوری بودجه كشور، وز
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ول و رهای پبازا منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی دربه  -1-ک

وزیر امور  ای متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور،سرمایه كشور، كميته
نتشار احوه می ایران بر ناقتصادی و دارایی و رئيس كل بانک مركزی جمهوری اسال

فظ نرخ ح شره وكنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتاوراق موضوع این قانون نظارت می
 شود.قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی توسط این كميته تعيين می

بصره این ت )ح( اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای )و( و -2
 كميته مذكور مستثنی است.از هرگونه بررسی در 

ت ين دولتضم نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههایی كه بدون -3
 باشد.( این بند می1شود نيز مشمول جزء )منتشر می

ربوط به ممالی  وراقوزارت امور اقتصادی و دارایی به نيابت از دولت مسؤول انتشار ا -4
عرضه  ز جملهاوراق است از كليه روشهای انتشار اوليه ادولت است. این وزارتخانه مجاز 

ها بازار نویسی درتدریجی، حراج، فروش اوراق به كسر )كمتر از قيمت اسمی(، پذیره
حسب  ایران المیاستفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مركزی جمهوری اس

اوراق  رندگاندا فهرست آخرین مورد مکلفند نسبت به ارائه اطالعات مورد نياز از جمله
 ز كليهااده مالی اسالمی دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات الزم برای استف

وراق، اانویه ثزار روشهای انتشار اقدام كنند. بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران در با
و  ا فروشیرید مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی دولت بوده و از نظر حجم خ

يار ود اختلی خروش خرید یا فروش )ازجمله سازوكار حراج( در راستای سياستگذاری پو
 كامل دارد. 

 
 
 
شود نسبت به تأسيس نهادهای به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -5

واسط با مدیریت و مالکيت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه 

اسالمی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند كرد. 
نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی 

 .توسط این كميته تعيين ميشود

و  ،«و» دولت موضوع بندهای اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی- 2 

  .این تبصره از هرگونه بررسی در كميته مذكور مستثنی است« ح»

ن تضمي بدون نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههایی كه- 3

 .)این بند ميباشد 1دولت منتشر ميشود نيز مشمول جزء)

الی موراق اشار ل انتوزارت امور اقتصادی و دارایی به نيابت از دولت مسؤو- 4 
يه ار اولنتشامربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از كليه روشهای 

يمت ز قااوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به كسر )كمتر 
سازمان  در بازارها استفاده نماید. عرضه خصوصینویسی و  اسمی(، پذیره

 وردموری اسالمی ایران حسب بورس و اوراق بهادار و بانک مركزی جمه
ن ارندگان دمکلفند نسبت به ارائه اطالعات مورد نياز از جمله فهرست آخری

تفاده رای اسم باوراق مالی اسالمی دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات الز
در  ایران میاز كليه روشهای انتشار اقدام نمایند. بانک مركزی جمهوری اسال

و از  ت بودهدول مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمیبازار ثانویه اوراق، 
( در راجنظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش )ازجمله مکانيسم ح

 .راستای سياستگذاری پولی خود اختيار كامل دارد

يس ه تأسببه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده ميشود نسبت - 5 
ضوع اسط موی ولکيت دولت یا استفاده از نهادهانهادهای واسط با مدیریت و ما

راق وا برای انتشار قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکيت،

 .ریالی( اقدام كند -بهادار)ارزی 
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، برای با انتقال مالکيت و یا بدون انتقال مالکيت به دولتای مالی جدید ابزارها و نهاده

های دولت برای انتشار اوراق انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسيس نهاد مولدساز دارایی
 اسالمی مربوط اقدام نماید. -مالی

البات ها و مطراییشود رأساً از دابه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -6
ند. فاده كاست عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این تبصره دولت به

می د رسهای موضوع این جزء در حکم سنقراردادهای عادی نقل و انتقال دارایی
تصویب هبكور شود. ضوابط، معيار و نحوه اجراء به پيشنهاد وزارتخانه مذمحسوب می

 رسد.هيأت وزیـران می
 ذف شد.ح -7
 ی دولتسالمانویسی اوراق مالی اوراق و اسناد این تبصره و كارمزد تعهد پذیره -ل

 وكان انتشار شود. همچنين معامالت بين ار( مشمول ماليات نمی1399)منتشره در سال 
ده یا نظر از استفاهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفها و پرداختدریافت

انون رفع ق( 14) ها و مستثنيات حکم مادهاز نهادهای واسط، مشمول معافيتاستفاده عدم 
 شود.پذیر و ارتقای نظام مالی كشور میموانع توليد رقابت

 لندمدتبترل( به منظور اجرای سياست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار )كن -1 -م
 تبار در قبالطای اعاع باز و نقدینگی، مهار )كنترل( تورم و در راستای اجرای عمليات بازار
انکها ببدهی  شود به تدریجوثيقه، به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

ای كه گونههدار نماید ببرداشت را وثيقهو مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه
به بانک ی ( بدهی بانکها و مؤسسات اعتبار%50درصد )در پایان سال حداقل پنجاه

کلف مهادار براق مركزی توثيق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس او
 به همکاری در توثيق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مركزی است. 

 
بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار  -2

و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسالمی  های قانونی بانکهابابت درصدی از سپرده

ا و ایی هز دارابه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده ميشود رأساً -6 
بصره این ت ضوعتشار اوراق مالی اسالمی مومطالبات دولت به عنوان پشتوانه ان

و  معيار ط وبدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده كند. ضواب

 .يرسدمان نحوه اجراء به پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصویب هيأت وزیـر

ق اورا ورس وبه منظور توسعه بازار اوراق مالی اسالمی دولت، سازمان ب -7 
مجموع  )%درصد 10است با اعالم خزانهداری كل كشور، ده )بهادار مکلف 

ا صرف ررمایه ر سكارمزدهای معامالت ثانویه اوراق بهادار اسالمی دولت در بازا
تهيه  ولت اصالح و بهبود ساز و كار عرضه اوليه اوراق بهادار اسالمی دو

 .سامانهها و زیرساختهای مورد نياز نماید
المی لی اسق ماره و كارمزد تعهد پذیرهنویسی اورااوراق و اسناد این تبص -ل 

مالت بين )مشمول ماليات نميشود. همچنين معا 1399دولت )منتشره در سال 
ین وضوع اماق اركان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اور

يت ها ل معافشموبند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، م
ام و ارتقای نظ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر) 14مستثنيات حکم ماده )و 

رخهای نبه منظور اجرای سياست پولی و مدیریت - 1 -م .مالی كشور ميشود
جرای ستای ارا سود ) در راستای كنترل بلند مدت نقدینگی( و كنترل تورم و در

مهوری جزی بانک مركعمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثيقه، به 
ری اعتبا ساتاسالمی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانکها و موس

كه در  ای هگون دار نماید به )شامل خط اعتباری و اضافه برداشت( را وثيقه
اری به )%درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتب50پایان سال حداقل پنجاه)

راق ورس اون به به خزانه باشد.سازمابانک مركزی توثيق به اوراق بدهی منتشر

 .ی استركزمبهادار مکلف به همکاری در توثيق اوراق بدهی خزانه نزد بانک 

بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و - 2 
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 منتشره از سوی دولت را بپذیرد. 

نای با مب ن آنایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است كه از قبل تعهد و تضمي -ن
ها و یق بانکز طراقانونی توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. بانک مركزی 

طالعات اون، ماه پس از ابالغ این قانف است حداكثر ششمؤسسات اعتباری غيربانکی موظ
زمان ران/ ساوزی مربوط به تسهيالت و تعهداتی را كه بر اساس تضامين صادره از سوی هيأت

 امين دولت درج كنند.اند در سامانه تضاعطاء نموده 1398برنامه و بودجه كشور تا پایان سال 
 طالباتما و ند )و( این تبصره و بدهيهمرجع رسيدگی و تأیيد بدهيهای موضوع ب -س

شور، كی نظام مالی پذیر و ارتقا( قانون رفع موانع توليد رقابت1موضوع بند )پ( ماده )
 شود.می عيينتتوسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

( ریال 20.000.000.000.000شود مبلغ بيست هزار ميليارد )به دولت اجازه داده می -ع
زشی، ی آموتا جهت احداث، تکميل و تجهيز فضاها منتشر كند، اسالمی -اوراق مالی

دارس يز مپرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجه
اده ( م4) مارهشده در جدول شبينیكشور( به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پيش

 دره بههای صام توسعه بوده و براساس ابالغ اعتبار و تخصيص( قانون برنامه شش7)
 رسد.مصرف می

ال ه در سنتشرممهلت واگذاری اوراق مالی اسالمی غيرنقدی )تحویل به طلبکاران(  -ف
( 1ه )ع ماد، برای كليه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضو1399

( قانون 64) و( 63)ر، تابع قانون اصالح مواد های توسعه كشوقانون احکام دائمی برنامه
 ست.با اصالحات و الحاقات بعدی ا 15/12/1379محاسبات عمومی كشور مصوب 

سالمی االی سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق ممنظور یکپارچگی و هماهنگبه -ص
زار اوراق قانون با (27دولت )منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( مشمول ماده )

 عدی است.ببا اصالحات و الحاقات  1/9/1384بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجرای عمليات  -ق

گران اوليه مجاز نسبت به بازار باز توسط بانک مركزی، ضمن تعيين فهرست معامله

اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق 

  .از سوی دولت را بپذیردمالی اسالمی منتشره 
عهد و تبل ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود كه از ق -ن

شده  ادرصتضمين آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه كشور 
وظف مکی باشد. بانک مركزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غير بان

ت و يالن، اطالعات مربوط به تسهاست حداكثر شش ماه پس از ابالغ قانو
امه ان برنازمتعهداتی را كه بر اساس تضامين صادره از سوی هيات وزیران / س

 نه تضامين دولتاعطاء نموده اند را در ساما 1398و بودجه كشور تا پایان سال 

  .درج نمایند
و  دهيهاباین تبصره و « و»مرجع رسيدگی و تأیيد بدهيهای موضوع بند  -س

ی پذیر و ارتقا )قانون رفع موانع توليد رقابت 1ماده)« پ»ات موضوع بند مطالب
دی و اقتصا مورنظام مالی كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت ا

ار به دولت اجازه دادهمی شودمبلغ ده هز -ع .دارایی تعيين ميشود
داث، حاسالمی جهت ا -)ریال اوراق مالی 000.000.000.000.10ميليارد)

 تکميل و تجهيز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و
وراق این اپرورش)سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس كشور(منتشر كند. 

رنامه ششم )قانون ب 7)ماده) 4شده در جدول شماره) بينی خارج از سقف پيش

  .رسدميف های صادره به مصر توسعه بوده و براساس ابالغ اعتبار و تخصيص
ن( ارامهلت واگذاری اوراق مالی اسالمی غير نقدی )تحویل به طلبک -ف

تگاههای ،برای كليه دستگاههای اجرایی از جمله دس 1399منتشره در سال 
شور، تابع های توسعه ك )قانون احکام دائمی برنامه 1اجرایی موضوع ماده )

  .ر است)قانون محاسبات عمومی كشو 64)و ) 63قانون اصالح مواد )
سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق  به منظور یکپارچگی و هماهنگ -ص 

مالی اسالمی دولت )منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( مشمول 
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درصد نحوی كه حداقل سیيه اوراق از طریق حراج  بهسازی الزامات عرضه اولپياده

( از اوراق مالی اسالمی منتشره دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه اوليه به 30%)
 فروش برسد، اقدام كند.گران اوليه مجاز بهمعامله

 
 حذف شد. -ر

ه آن وزارت امور تبصر قانون برنامه ششم توسعه و( 12در اجرای بند )الف( ماده ) -بندالحاقی
 ن تأمينازماساقتصادی و دارایی )سازمان حسابرسی كشور( مکلف است بدهيهای دولت به 

( 7ـ( ماده )بند )ه عایترطور ساالنه( را با شده بهروزاجتماعی )اعم از اصل حق بيمه و مبلغ به
لحاقات حات و ابا اصال 21/2/1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی مصوب

ن ی مابيای فمحاسبه و نحوه ميزان بازپرداخت بدهيهای موصوف و تغييرات حسابه بعدی
بار به ماه یکدولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش

ی جتماعو ا های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکیكميسيون
 ه نماید.مجلس شورای اسالمی ارائ

 1384)قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  27ماده )

  .است
 جرایادو ماه پس از وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف  -ق

 اوليه رانگعمليات بازار باز توسط بانک مركزی، ضمن تعيين فهرست معامله 
 نحوی هبراج حسازی الزامات عرضه اوليه اوراق از طریق  مجاز نسبت به پياده

س از )%درصد از اوراق مالی اسالمی منتشره دولت پ 30كه حداقل سی )

  .برسد فروشبگران اوليه مجاز  ملهعمليات بازار باز در عرضه اوليه به معا
ل از ك گذاری با درآمد ثابت گذاری صندوقهای سرمایه حداقل سرمایه -ر

%درصد تعيين ) 50دارایيهای صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با پنجاه )
 71اده )ب( م)های مالياتهای بند  ميشود. عدم انجام این تکليف مشمول جریمه

ن سازما وست اليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور )قانون رفع موانع تو
این  اجرای رایبورس اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالياتی ب

 .حکم است

 6تبصره 

 
 عمال شد.(( ا12( ذیل بند )الف( تبصره )2عنوان جزء ))متن بند )الف( به  -الف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)قانون مالياتهای مستقيم مصوب  84سقف معافيت مالياتی موضوع ماده) -الف
ساالنه مبلغ سيصد و شصت  1399و اصالحات بعدی آن در سال  4/12/1366

ریال تعيين ميشـود. نرخ ماليات بركل درآمد كاركنان ) 000.000.360)ميليون 
 1های) استثنای تبصرهالعاده)به  دولتی و غيردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق

)قانون مالياتهای مستقيم و اصالحات بعدی آن و با رعایت  86ماده) )2)و)
ای از مقررات مربوط به اعضای هيأت علمی مصوب  )قانون اصالح پاره 5ماده)

با اصالحات و الحاقات بعدی( و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا  16/12/1368
)%و نسبت به مازاد  10درصد) ساالنه دهیک و نيم برابر آن مشمول ماليات 

 15درصد) یک و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه پانزده
)%و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات ساالنه 
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 ف استسراسر كشور مکل آب و فاضالب استانیركتهای وزارت نيرو از طریق ش -ب

تر از باال شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرببهای عالوه بر دریافت نرخ آب
شتركان آب ( ریال از م200مبلغ دویست ) شده توسط هيأت وزیرانالگوی مصرف تعيين
خ صفر ه نرليات بوجوه فوق مشمول ماكشور واریز كند.  داری كلدریافت و به خزانه

 است.
افتی تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد ( وجوه دری%100درصد )صد

ر ركت مزبوش( ریال از محل حساب مذكور در ردیف معين در بودجه 965.000.000.000)
آن  صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصالح شبکه آب مربوط به

یری و تبار مذكور برای آبرسانی شرب عشا( اع%20درصد )یابد. بيستاختصاص می
بود آب ( برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعيت و كم%80درصد )هشتاد

ب و آماهه از طریق شركت مهندسی های كشور در مقاطع سهشرب سالم بين استان
ت و دیریشود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مفاضالب كشور توزیع می

ران ایر ایر عشها و شركتهای آب و فاضالب استانی و یا سازمان اموریزی استانبرنامه
 هزینه شود. 

شود به وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالياتی كشور( اجازه داده می  -ج
های های مؤدیان ماليات بر ارزش افزوده دورهسال، بخشی از پروندهظرف مدت یک

برابر مشمول ماليات  )%و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش 20درصد) بيست
 35درصد) )%و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج 25رصد)د بيست و پنج

)قانون  101)و) 57)%ميباشد. ميزان معافيت مالياتی اشخاص موضوع مواد)
 000.000.288مالياتهای مستقيم ساالنه مبلغ دویست و هشتاد هشت ميليون )

اشخاصی كه از معافيتهای مالياتی موضوع تبصره یک  .)ریال تعيين ميشود
 84)قانون مالياتهای مستقيم بهره مند هستند مشمول معافيت ماده ) 86ماده )

 .)قانون مذكور مطابق مقررات این بند نخواهند بود
 است وزارت نيرو از طریق شركتهای آبفای شهری سراسر كشور مکلف -ب 

آب  بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش عالوه بر دریافت نرخ آب
داری كل  ل از مشتركان آب دریافت و به خزانهریا( 200شرب، مبلغ دویست)

صت و ش( وجوه دریافتی تا سقف نهصد و %100درصد )صدكشور واریز كند. 
دیف معين از محل حساب مذكور در ر( ریال 965.000.000.000پنج ميليارد )

ی در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایر
رب عشایری )%اعتبار مذكور برای آبرسانی ش 20درصد) اختصاص مييابد. بيست

يت و )%برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمع 80و هشتاددرصد)
ركت شیق ماهه از طر كمبود آب شرب سالم بين استانهای كشور در مقاطع سه

 مه بينتنامهندسی آب و فاضالب كشور توزیع ميشود تا پس از مبادله موافق
تایی روس ریزی استانها و شركتهای آب و فاضالب امهسازمان مدیریت و برن

ات به ل ماليشموماستانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق 

 .نرخ صفر است
 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالياتی كشور( اجازه داده  -ج  

اليات برارزش های مودیان م ميشود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده
،كه اظهارنامه های خود را در  1395لغایت  1387های سنوات  افزوده دوره
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های خود را در موعد مقرر تسليم نموده و ، كه اظهارنامه1395لغایت  1387سنوات 

اند، با توجه به ضوابطی )از جمله نحوه انتخاب( كه به تاكنون مورد رسيدگی قرار نگرفته
شود و ماه بعد از ابالغ قانون تهيه میپيشنهاد سازمان امور مالياتی كشور ظرف مدت یک

 رسد، بدون رسيدگی قطعی نماید.یتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی مبه
به  10/8/1394( قانون حمایت از صنعت برق كشور مصوب 5عوارض موضوع ماده ) -د

ميليارد  ( مبلغ برق مصرفی در سقف بيست و یک هزار و پانصد%10درصد )ميزان ده
ز شایری مجاشود و مشتركان برق روستایی و ع( ریال تعيين می21.500.000.000.000)

صله منابع حا باشند.چاههای كشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میو برق 
 (000.000.000.9.675صورت كامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج ميليارد )به

و  هشتصد وزار داری كل كشور و تا سقف یازده هریال به حساب شركت توانير نزد خزانه
داری كل زانهخ( ریال به حساب ساتبا نزد 00011.825.000.000.بيست و پنج ميليارد )

ه ترتيب بكشور  ودجهبشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و كشور واریز می
ذیر و دیدپهای برق روستایی و توليد برق تجصرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه

 پاک شود.
های توسعه انون احکام دائمی برنامه( ق32( بند )پ( ماده )1متن زیر به جزء ) -1 -هـ

تغال های غيربرخوردار از اششاخصهای مناطق و شهرستان»شود: كشور اضافه می
زیران تصویب هيأت وموضوع این جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به

 «رسد.می
حد ر وامحل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهای توليدی محل استقرا -2

 توليدی است. 
ه ششم توسعه در ( قانون برنام6( بند )ب( ماده )1عوارض ارزش افزوده موضوع جزء ) -3

اط شهری ( در نق88%درصد )به نسبت هشتاد و هشت اسالمشهرشهرستانهای تهران و 
ی آنها توزیع ( در نقاط روستایی و عشایر12%درصد )و دوازده و شهر اسالمشهرتهران 

 شود.می

اند، با توجه به  موعد مقرر تسليم نموده و تاكنون مورد رسيدگی قرار نگرفته
ضوابطی )از جمله نحوه انتخاب( كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتی كشور 

و به تصویب وزیر امور اقتصادی و ظرف مدت یکماه بعد از ابالغ قانون تهيه 

 .دارایی ميرسد، بدون رسيدگی قطعی نماید
 )قانون حمایت از صنعت برق كشور مصوب 5عوارض موضوع ماده) -د 

و یک  بيستدر سقف  مصرفی ( مبلغ برق%10درصد )دهبه ميزان  10/8/1394
شتركان و م تعيين ميشود ( ریال21.500.000.000.000هزار و پانصد ميليارد )

کم حول برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای كشاورزی مجاز از شم
 ن برنامه وسازما با این بند معاف ميباشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه

 .بودجه كشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف ميشود
 
 
 
 

های  برنامهائمی احکام د( قانون 32( بند )پ( ماده )1جزء )متن زیر به - 1 -هـ 
ار از وردهای غيربرخ توسعه كشور اضافه ميشود. شاخصهای مناطق و شهرستان

ب ه تصویر باشتغال موضوع این جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشو

 .هيأت وزیران ميرسد

رار استق محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهای توليدی محل- 2 

 .ستواحد توليدی ا

)قانون برنامه ششم  6ماده)« ب»)بند  1عوارض ارزش افزوده موضوع جزء)- 3 
)%در نقطه  88توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد)

)%نقاط روستایی و عشایری توزیع  12درصد) شهری شهر تهران و دوازده
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ان ز مؤدیاایی تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههن امور مالياتی كشور میسازما -و

ص رخصودمشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را تعيين كند. مقررات این بند 
ر زوده هش افهایی كه ماليات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزدوره

ارایی دی و دقتصاور به تأیيد وزیر امور افعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتی كش
 رسد.می

لی مقررات ما ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از12مطابق ماده ) -ز
زه ربط اجابعه ذیهای نفت و نيرو از طریق شركتهای تابه هر یک از وزارتخانه (2دولت )

( ریال، از هر 2000غ دو هزار )شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشتركان گاز مبلداده می
احدهای و( ریال و از هر یک از 1000واحد مسکونی مشتركان برق مبلغ یک هزار )

ب درآمد عمومی ( ریال أخذ و به حسا10.000تجاری مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار )
داری كل ه( این قانون نزد خزان5جدول شماره ) 160186و  160185موضوع ردیفهای 

( %50درصد )اهالذكر معادل پنجاریز كنند. برای مشتركان روستایی، مبالغ فوقكشور و
 باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.می

این  نامه اجرائیرسد. آیينمنابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف می
 خسارت گر و پرداختهبند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شركتهای بيم

ارایی دی و به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصاد
 رسد.وزیران میتصویب هيأت به
 
 حذف شد. -ح
 
 
 
 

 .ميشود
ی از وههایگر زودهسازمان امور مالياتی كشور ميتواند ماليات بر ارزش اف -و 

ند بت این ررامؤدیان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را تعيين كند. مق
. بود هایی كه ماليات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد درخصوص دوره

یيد به تأ شوركضریب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امورمالياتی 

  .وزیر امور اقتصادی و دارایی ميرسد
رات شی از مقر)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخ 12مطابق ماده) -ز

 شركتهای های نفت و نيرو از طریق )به هر یک از وزارتخانه 2مالی دولت)
بلغ دو من گاز ركاتابعه ذیربط اجازه داده ميشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشت

 1000ر)مبلغ یک هزا )ریال، از هر واحد مسکونی مشتركان برق 2000هزار)
لغ ده و از هر یک از واحدهای تجاری مشتركان گاز و برق مب 22)ریال 
 160185 )ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 000.10هزار)

اریز كنند. داری كل كشور و )این قانون نزد خزانه 5جدول شماره) 160186و 
%ميباشد. ) 50درصد) دل پنجاهالذكر معا برای مشتركان روستایی، مبالغ فوق

ج د مندرواروجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای م
قف و من سنامه اجرائی این بند متض در ماده مذكور به مصرف ميرسد. آیين

 ت بهگر و پرداخت خسار نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شركتهای بيمه
رایی ی و داصادجه كشور و وزارت امور اقتپيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بود

 .به تصویب هيأت وزیران ميرسد
به  شناسی و اكتشافات معدنی كشور مربوط درآمدهای سازمان زمين-ح 

 051401شناسی، اكتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای  خدمات زمين
اصی تلقی )پس از واریز به خزانه، اختص 5جدول شماره) 140203و  140108،

بل ر قاشود و پس از ابالغ تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشومی 

 .كرد است هزینه
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 و )ص( )ث( منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهایبه -ط

جر به آنها من از فروش كاالهایی كه مصرف( قانون برنامه ششم توسعه، ناشی 38ماده )
رآمدی ددیف شود توسط سازمان امور مالياتی به رتوليد پسماند مخرب محيط زیست می

منابع وصولی تا سقف ده هزار ميليارد   شود.واریز می 160189شماره  
ین قانون ا( 9جدول شماره ) 530000-39( ریال از محل ردیف 10.000.000.000.000)

 پس از گيرد تازیست( قرار میزیست )صندوق ملی محيطيار سازمان حفاظت محيطدر اخت
صل از های حاماندمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور برای بازیافت پس

یت ا اولوبژی( ای تبدیل پسماند به مواد و انركاالهای مزبور )ایجاد تأسيسات منطقه
ان نامه اجرائی این بند مشتمل بر ميزیينمشاركت بخش خصوصی مصرف شود. آ

یند و فرآ الهاعوارض هر كاال،  فهرست كاالهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند كا
فاظت مان حبه پيشنهاد مشترک ساز ظرف مدت دوماه پس از ابالغ این قانوناجرائی 
ایی و دار وهای كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی زیست، وزارتخانهمحيط

 رسد.تصویب هيأت وزیران میشود و بهسازمان برنامه و بودجه كشور تدوین می
 
 

مجوز  ی كهكليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پيراپزشکی، داروسازی و دامپزشک -ی
ان کی ایرپزش فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام

اشخاص  كليهشود و ی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میو یا سازمان نظام دامپزشک
ر دکلفند ، مهشاغل در كسب و كارهای حقوقی اعم از وكالت و مشاوره حقوقی و خانواد

وب های مستقيم مص( قانون ماليات169( ماده )2نامه تبصره )چهارچوب آیين
 نند.ه كبا اصالحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاد 3/12/1366

كليه مراكز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نيروهای  -ک
العمل الزحمه یا حق( از حق%10درصد )ها و شركتهای دولتی مکلفند دهمسلح، خيریه

ها و یا نقداً از های ارسالی به بيمهموجب دریافت وجه صورتحسابپزشکی پزشکان كه به

و به وسعه )قانون برنامه ششم ت 38ماده)« ص»و « ث»در اجرای بندهای  -ط 
است  وظفم، سازمان امور مالياتی كشور منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها

زیست  يطاند مخرب محاز فروش كاالهایی كه مصرف آنها منجر به توليد پسم
آمدی در ميشود عوارضی را كه توسط دولت تعيين ميشود دریافت و به ردیف

 ميلياردواریز كند. منابع وصولی تا سقف ده هزار  160189شماره 
 9ه)جدول شمار 530000-39از محل ردیف ( ریال 10.000.000.000.000)

ط لی محي)این قانون در اختيار سازمان حفاظت محيط زیست )صندوق م
دجه كشور ه و بونامزیست( قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان بر

ی ا نطقهمات برای بازیافت پسماندهای حاصل از كاالهای مزبور )ایجاد تأسيس
 صرفمتبدیل پسماند به مواد و انرژی( با اولویت مشاركت بخش خصوصی 

هرست ، فان عوارض هر كاالنامه اجرائی این بند مشتمل بر ميز شود. آیين
ی به رایكاالهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند كاالها و فرآیند اج

، نعتصهای كشور،  پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محيط زیست، وزارتخانه
كشور  دجهمعدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بو

 .رسدتدوین ميشود و به تصویب هيأت وزیران مي
كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پيراپزشکی، داروسازی و  -ی 

ش موزدامپزشکی كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آ
زمان سا وپزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی 

 2ره)نامه تبص دامپزشکی ایران صادر ميشود، مکلفند در چهارچوب آیين
ت و و اصالحا 4/12/1366)قانون مالياتهای مستقيم مصوب  169ده))ما

 .الحاقات بعدی آن از پایانه فروشگاهی استفاده كنند
كليه مراكز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی،  -ک 

)%از حق  10ها و شركتهای دولتی مکلفند ده درصد ) نيروهای مسلح، خيریه
لعمل پزشکی پزشکان كه به موجب دریافت وجه الزحمه یا حق ا
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الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشک عنوان علیشود بهمی طرف بيمار پرداخت

مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتی كشور 
عنوان درآمد هایی كه بهالحساب این بند شامل كليه پرداختواریز كنند. ماليات علی

شود نخواهد داخت و ماليات آن كسر میحقوق و كارانه مطابق بند )الف( این تبصره پر
های مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدی، در اجرای ( قانون ماليات199بود. حکم ماده )

 باشد.این بند جاری می
 

ههای اطالعاتی با استفاده از پایگا 1399سازمان امور مالياتی مکلف است در سال  -ل
سبت ات بعدی نستقيم با اصالحات و الحاقهای م( مکرر قانون ماليات169موضوع ماده )

قيقی و حقوقی ماليات دولت از اشخاص ح 1398به تعيين تکليف مطالبات تا پایان سال 
ربط رآمدی ذی( این مطالبات را وصول و به ردیف د%30درصد )اقدام كرده و حداقل سی

در  و اعتباری لی( این قانون واریز كند. بانکها و مؤسسات ما5مندرج در جدول شماره )
انون قمکرر( 169صورت عدم رعایت تکاليف فوق و سایر تکاليف مقرر در ماده )

وه بر عال نامه اجرائی آنهای مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدی و آیينماليات
( %2د )ای معادل دودرصهای مستقيم مشمول جریمههای مزبور در قانون مالياتجریمه

این  شوند.د بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال میهای اشخاص نزحجم سپرده
يمه بكتهای . شرها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بودجریمه

 شده را بهتمکلفند اطالعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقيقی و حقوقی درخواس
 هند.ار در آن سازمان قركند در اختياترتيبی كه سازمان امور مالياتی مقرر می

انون های مزبور در قشركتهای بيمه درصورت عدم رعایت این بند عالوه بر جریمه
تی در پایان ( حق بيمه دریاف%5درصد )ای معادل پنجهای مستقيم مشمول جریمهماليات
 خواهند بود. 1398سال 

 
نگيان از كليه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فره -م

صورتحسابهای ارسالی به بيمه ها و یا نقدا از طرف بيمار پرداخت می شود به 
عنوان علی الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از 
وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتی كشور واریز كنند. 

ی الحساب این بند شامل كليه پرداختهایی كه به عنوان درآمد حقوق ماليات عل
و كارانه مطابق بند )الف( این تبصره پرداخت و ماليات آن كسر می شود 

با  1366)قانون مالياتهای مستقيم مصوب  199نخواهد بود. حکم ماده )

  .اصالحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری ميباشد
پایگاههای  با استفاده از 1399امور مالياتی مکلف است در سال سازمان  -ل

به تعيين  )مکرر قانون مالياتهای مستقيم نسبت 169اطالعاتی موضوع ماده)
ی و حقوقی ماليات دولت از اشخاص حقيق 1398تکليف مطالبات تا پایان سال 

دیف ر)%این مطالبات را وصول و به  30اقدام كرده و حداقل سی درصد)
بانکها و  )این قانون واریز كند. 5آمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره)در

اليف تک مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکاليف فوق و سایر
الوه جرائی آن عانامه  )مکرر قانون مالياتهای مستقيم و آیين 169مقرر در ماده)

ادل ی معا ریمههای مزبور در قانون مالياتهای مستقيم مشمول ج بر جریمه
تباری های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اع )%حجم سپرده 2دودرصد)

 وطالبه مابل قها از طریق مقررات قانون مزبور  در هرسال ميشوند. این جریمه
تصادی اق وصول خواهد بود. شركتهای بيمه مکلفند اطالعات هویتی، مالی و

 الياتیور مبی كه سازمان امشده را به ترتي اشخاص حقيقی و حقوقی درخواست

رصورت عدم شركتهای بيمه د . مقرر ميکند در اختيار آن سازمان قرار دهند
يم های مستقهای مزبور در قانون مالياتجریمه   رعایت این بند عالوه بر 

ن سال )%حق بيمه دریافتی در پایا 5ای معادل پنج درصد) مشمول جریمه

 .خواهند بود 1398
 ی آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینهكليه واحدها -م 
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های آب، برق و گاز )درصورت رعایت الگوی مصرف( معاف هستند. سقف پرداخت هزینه

های نفت، نيرو و آموزش و پرورش و الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه
 شود.ماه تهيه و ابالغ میسازمان برنامه بودجه كشور حداكثر تا سه

 -ن
اال و رات كياتی برای درآمدهای حاصل از صادهای مالهرگونه نرخ صفر و معافيت -1

وارض و ع خدمات از جمله كاالهای غيرنفتی، مواد خام و همچنين استرداد ماليات
صالحات و با ا 17/2/1387( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 13موضوع ماده )

ی كزک مربان الحاقات بعدی، در مواردی كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی
قابل  3991و  1398به چرخه اقتصادی كشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 

این  مهندسی از شمول شروط -صادرات بخش كشاورزی و خدمات فنیاعمال نيست. 
( 34)ماده  وضوع. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده مبند مستثنی هستند

الياتی مامور  ازمانسو ارتقای نظام مالی كشور از طرف پذیر قانون رفع موانع توليد رقابت
 باشد.ه میادشدیماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی كشور مطابق مقررات كشور یک

صول حپرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادركنندگان منوط به  -2
راساس بشور كاقتصاد اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كاال و خدمات به چرخه 

 باشد.دستورالعمل بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران می
 

انون ءشدن قاالجرامدت اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزش افزوده تا زمان الزم -س
 شود.تمدید می 1399جدید در سال 

 
حات های مستقيم با اصال( قانون ماليات100در متن تبصره ماده )« ده برابر»عبارت  -ع

اصالح « رابرسی ب»به عبارت  1399و  1398و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 
 شود.می
( 5در معامالت پيمانکاری كه كارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -ف

های آب، برق و گاز)در صورت رعایت الگوی مصرف( معاف هستند. سقف 
و « نيرو»، «نفت»های  الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه

 .ماه ابالغ و اجراء ميشود حداكثر تا سه« آموزش و پرورش»

 – ن 

 صل ازفيت های مالياتی برای درآمدهای حاهر گونه نرخ صفر و معا- 1 
 صادرات كاال و خدمات از جمله كاالهای غير نفتی، محصوالت بخش

 13) ادهمكشاورزی و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع 
ت طبق درا)قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردی كه ارز حاصل از صا

برای  شود،چرخه اقتصادی كشور برگردانده نمقررات اعالمی بانک مركزی به 
استرداد  قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان 1399و  1398عملکرد سالهای 

ع توليد رقابت )قانون رفع موان 34ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده )
ه از یک ما شورپذیر و ارتقای نظام مالی كشور از طرف سازمان امور مالياتی ك

 .اشدی بمد ارز به چرخه اقتصادی كشور مطابق مقررات یاد شده تاریخ ورو

ه نوط بپرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادركنندگان م- 2 
 رخهچحصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كاال و خدمات به 

 راناقتصاد كشور براساس دستورالعمل بانک مركزی جمهوری اسالمی ای

 .ميباشد
 7/02/1387مدت اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  -س  

 1399ال و اصالحات بعد آن تا زمان الزم االجراء شدن قانون جدید در س

 .تمدید می شود
های مستقيم با )قانون ماليات 100در متن تبصره ماده ) "ده برابر"عبارت  -ع 

ه عبارت ب 1399و  1398اصالحات والحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 

  .اصالح ميشود "سی برابر"
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قانون مدیریت خدمات كشوری است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، 

با آن را به پيمانکار پرداخت كند. تا زمانی كه كارفرما ماليات ارزش افزوده متناسب 
ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتی كشور حق 
مطالبه آن از پيمانکار یا أخذ جریمه دیركرد از وی را ندارد. در مواردی كه بدهی كارفرما 

شود در صورت درخواست پيمانکار، می پرداخت میبه پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسال
كارفرما موظف است این اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتی كشور تحویل دهد. سازمان 
امور مالياتی كشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالياتی پيمانکار كسر كند 

داری كل كشور موظف است ماید. خزانهكشور ارائه ن داری كلو اسناد مذكور را به خزانه
 عنوان وصولی ماليات منظور كند.معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به

 
 
 

( از %1درصد )شده از محل یک( از عوارض آالیندگی وصول%35درصد )سی و پنج -ص
زمان حفاظت ( قانون ماليات بر ارزش افزوده به سا38( ماده )1قيمت فروش تبصره )

 امه بافقتنیابد تا پس از مبادله موازیست( اختصاص میزیست )صندوق ملی محيطيطمح
صرف اعطای  ( اساسنامه صندوق مذكور5سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ماده )

محيطی و جلوگيری از تخریب های زیستتسهيالت مالی برای كاهش آلودگی
 زیست شود.محيط

ها و تشویق به كاهش مصرف كاالها و خدمات هزینهبه منظور كاهش  -1بند الحاقی 
ربط آنها اجازه داده های نفت و نيرو و شركتهای تابعه و وابسته ذیای به وزارتخانهیارانه

های نفت، نيرو، شود با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانهمی
اقتصاد، مصارف كمتر از حد صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزی و تصویب شورای 

ای را با توجه به های نفتی و سایر كاالها و خدمات یارانهمعين آب، برق، گاز، فرآورده
كنندگان، متناسب با كاهش مصرف، بهای فصول منطقه جغرافيایی، نوع مصرف و مصرف

وضوع ئی مدر معامالت پيمانکاری كه كارفرما یکی از دستگاههای اجرا -ف 
ا زمان ب)قانون مدیریت خدمات كشوری است، كارفرما موظف است هم 5ماده)

ند. تا داخت كپر هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانکار
اشد، کرده بناخت كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانکار پردزمانی 

یركرد ریمه دجخذ سازمان امور مالياتی كشور حق مطالبه آن را از پيمانکار یا أ
ناد ورت اسه صباز وی نخواهد داشت. در مواردی كه بدهی كارفرما به پيمانکار 

وظف مما انکار، كارفرخزانه اسالمی پرداخت ميشود در صورت درخواست پيم
ازمان سد. است این اوراق را عينا به سازمان امورمالياتی كشور تحویل ده

ر كسر و يمانکاپتی امورمالياتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی ماليا
 ل كشوری كدار اسناد مذكور را به خزانهداری كل كشور ارایه ميکند. خزانه

ات ی ماليصولسناد خزانه تحویلی را به عنوان وموظف است معادل مبلغ اسمی ا

 .منظور كند
ل یک )%درصد از عوارض آالیندگی وصول شده از مح 35سی و پنج ) -ص  

افزوده به  )قانون ماليات بر ارزش 38درصد از قيمت فروش تبصره یک ماده )
بد سازمان حفاظت محيط زیست )صندوق ملی محيط زیست( اختصاص می یا

عطای ارف صدله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور تا پس از مبا
 تسهيالت مالی برای كاهش آلودگی های زیست محيطی و جلوگيری از

 .تخریب محيط زیست شود
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 مصرفی  آنها به حداقل قيمت و یا صفر كاهش دهند.

یشگاهی های خون و خدمات آزمافروش فرآورده درآمدهای حاصل از -2بند الحاقی 
های زینهشود و به مصرف هسازمان انتقال خون به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می

 رسد.مورد نياز آن سازمان می
 و، برق بهای آب در مواردی كه براساس قوانين و مقررات، اختيار افزایش -3بند الحاقی

 يشنهادپبا  اده شده است، اعمال افزایش فقطربط دگاز مصرفی به شركتهای دولتی ذی
 پذیر است.وزارتخانه مربوطه و تصویب هيأت وزیران امکان

ی قانون و گمركی ها و تخفيفات مالياتیدستگاههای اجرائی موظفند معافيت -4بند الحاقی
جرائی اعمل خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت كنند. دستورال -را به صورت جمعی

ز ر پس اه كشوتوسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجاین بند 
 ن امورازماسشود. گمرک جمهوری اسالمی ایران و تصویب این قانون تهيه و ابالغ می

ون ميسيكها و تخفيفات را به بار گزارش این معافيتماه یکمالياتی كشور هر شش
 مركی بهگها و تخفيفات د. عملکرد معافيتكنناقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه می

ود. شعنوان ماليات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسالمی ایران محسوب می
ت وظف اسور ممنظور افزایش شفافيت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه كشبه

نواتی ه سودجبنين های مالياتی و درصد معافيت هر مورد را در قوابينی ميزان معافيتپيش
 ثبت كند و در دسترس عموم قرار دهد.

 شود.به میتعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاس -5بندالحاقی
توسعه، مددجویان  ( قانون برنامه ششم80( بند )چ( ماده )2در اجرای جزء ) -6بندالحاقی

های هزینهداخت تحت پوشش كميته امداد امام خمينی )ره( و سازمان بهزیستی از پر
ب، های انشعابات آصدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهياری و هزینه

لگوی اس ایافته به آنان بر اسهای مسکونی اختصاصفاضالب، برق و گاز برای واحد
 بار معافند.مصرف،  فقط برای یک

روهای واردات خودروهای سبک و سنگين )با اولویت خود 1399در سال  -7بندالحاقی
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آالت معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانين و تركيبی )هيبریدی(( و ماشين

 مقررات مجاز است.
های مستقيم با اصالحات ( مکرر قانون ماليات169( و )103به استناد مواد ) -8بندالحاقی 

الياتی، م تمبر بطالمنظور افزایش درآمدهای مالياتی دولت از طریق او الحاقات بعدی و به
رداد قرا ماه پس از تصویب این قانون، سامانهقوه قضائيه مکلف است ظرف مدت یک

مان . از زاندازی كندالکترونيک تنظيم قرارداد الکترونيکی بين وكيل و موكل را راه
وكالی  وران ومشا وكارهای حقوقی اعم ازاندازی این سامانه تمام افراد فعال در كسبراه

ی ادگسترهای وكالی د، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و كانونعضو مراكز وكال
ناسه)كد( یند. شنما موظفند قراردادهای مالی خود با موكل را در این سامانه ثبت و تنظيم
وكيل  ناساییشنای یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونيک، مب

ال و ابط ارداداستخراج اطالعات مالی مندرج در قردر سامانه خدمات قضائی به منظور 
 مبنای قضاوت نيک،اندازی سامانه قرارداد الکتروتمبر مالياتی خواهد بود. از زمان راه

داد شده در قرارمحاكم در زمان بروز اختالفات ميان وكيل و موكل اطالعات درج
 الکترونيک است.

لشویی و های بانکی، مبارزه با پومنظور افزایش شفافيت تراكنشبه -9بندالحاقی
 جلوگيری از فرار مالياتی: 

 1399بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند حداكثر تا پایان خردادماه سال  -1
های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونيک بانکی )شهاب( معتبر متعلق به كليه حساب

و از ارائه هرگونه خدمت یا  اشخاص حقيقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود كنند
پرداخت سود به آنان خودداری نمایند. بانک مركزی موظف است ضمن نظارت بر 
عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی تا تاریخ مزبور ارائه هرگونه خدمات در 

های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صياد به سامانه
اقد شناسه هویت الکترونيک بانکی )شهاب( معتبر را متوقف نماید. همچنين حسابهای ف

بانک مركزی موظف است بسترهای الزم جهت تکميل اطالعات هویتی مشتریان بانکی 
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ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونيک و أخذ تأیيدیه صحت اطالعات از مراجع ذی

 بانکی )شهاب( یکتا را فراهم نماید.
ا اكثر تد حددمات پرداخت، بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی مکلفنشركتهای خ -2

های بانکی و از ادامه فعاليت پرخطر و غيرمجاز حساب 1399پایان مردادماه سال 
اعت سهای فروش )اعم از فيزیکی و مجازی( ظرف كمتر از بيست و چهار پایانه

تهای شرك ن تکليف توسطجلوگيری نمایند. بانک مركزی مکلف است بر حسن اجرای ای
یان تا پا اكثرخدمات پرداخت، بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی نظارت نموده و حد

 بزارهابه این ا به صورت سيستمی از ارائه خدمات پرخطر و غيرمجاز 1399خردادماه سال 
 صياد کاوک وک، چهای تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپراز طریق سامانه

ركزی، مانک جلوگيری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری ب
يرمجاز اعم از های پرخطر و غمصادیق فعاليت 1399ماه سال حداكثر تا پایان اردیبهشت

یانه( ه پابنفع آن )مالک سپرده بانکی متصل یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی
 آن را رائیشده یا ورشکسته و ضوابط اجركتهای منحلفعاليت حساب بانکی اموات و ش

 عالی مبارزه با پولشویی برساند. تصویب شورایتهيه كند  و به
بانکی به های بين بانکی و درونكارسازی كليه تراكنش 1399از ابتدای تيرماه سال  -3

شده های مبتنی بر كارت و پرداخت وجه چکهای عادی و رمزدار صادراستثنای تراكنش
كننده است. كننده و دریافتتوسط پرداخت« بابت»، مستلزم اظهار 1399در سال 

كننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاههای حضوری و غيرحضوری پرداخت
كننده وجه نيز قبل از برداشت یا انتقال وجوه است. دریافت« بابت»بانکها مکلف به اظهار 

كننده در ارتباط با آن اظهارشده توسط پرداخت« بابت»ح دریافتی مکلف به تأیيد یا اصال
تراكنش تخلف است و در « بابت»است. ارائه اطالعات خالف واقع یا ناقص در ارتباط با 

صورت كشف توسط هر یک از دستگاههای اجرائی اعم از سازمان امور مالياتی كشور، 
جریمه معادل بيست و  بانک مركزی یا واحد اطالعات مالی، متخلف مکلف به پرداخت

شود، سازمان امور مالياتی كشور مسؤول وصول این ( مبلغ تراكنش می25%درصد )پنج
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صورت های مبتنی بر كارت توسط بانک مركزی بهجریمه است. سقف مجاز تراكنش

و « بابت»شود. نحوه اظهار بانکی تعيين میبانکی و بينهای درونیکسان برای تراكنش
دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه مؤسسات اعتباری غيربانکی و ارائهنقش بانکها و 

توسط  1399ماه سال و نحوه برخورد با آنها در صورت تخلف، حداكثر تا پایان اردیبهشت
 شود.بانک مركزی تعيين می

شده به تشده وجوه پرداخاظهار« بابت»اشخاص حقوقی از لزوم رد و یا اصالح  -4
بهای ز حساتوانند با معرفی برخی استثنی هستند. اشخاص حقيقی میهای خود محساب
د د تأیيدی مورو ارائه شناسه)كد( اقتصا« حساب مرتبط با فعاليت شغلی»عنوان خود به

یان ا پاتسازمان امور مالياتی مشمول این استثنا شوند. بانک مركزی مکلف است 
كور ورالعمل مذد را تهيه كند. دستدستورالعمل اجرائی این بن 1399ماه سال اردیبهشت

اده های استفهای شخصی به شغلی، ضوابط و محدودیتباید متضمن نحوه تبدیل حساب
حوه خصی، نشهای بانکی از خدمات بانکی و انواع ابزارهای پرداخت قابل ارائه به حساب

ت مادهندگان خدو نقش بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی و ارائه« بابت»اظهار 
 پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با اشخاص تحت نظارت متخلف باشد.

 های بانکیشبانک مركزی موظف است تدبيری اتخاذ نماید كه اطالعات كليه تراكن -5
لياتی مور ماان اشده، به صورت فصلی در اختيار سازمبه همراه كليه اطالعات خوداظهاری

قابل  هارشدهت اظوسط اشخاص در ارتباط با اطالعاشده تكشور قرار گيرد. اطالعات ارائه
 استناد است.

نياز جهت  زیرساخت مورد 1399بانک مركزی موظف است تا پایان شهریورماه سال  -6
 ازوكارسساس ابانکی بانکها را بر های درونها اعم از تراكنشنظارت بر كليه تراكنش

 هد.برداری قرار درد بهره(های مبتنی بر خطر )ریسک( تهيه كند و مو)مکانيزم
بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی و دستگاههای اجرائی اعم از سازمان ثبت  كليه -7

احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، وزارت اطالعات و سازمان امور مالياتی 
ند طور كامل با بانک مركزی جهت اجرای احکام این بكشور و مراجع قضائی مکلفند به
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 همکاری كنند.

  – 10بند الحاقی 
ود ابين موجواحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوك 1399در سال  -1

 شوند:در كشور به شرح بندهای زیر مشمول ماليات بر دارایی )ساالنه( می
 يلياردمکصد یواحدهای مسکونی )با احتساب عرصه و اعيان( با ارزش روز معادل  -1-1
 ( ریال و بيشتر به نرخهای زیر:00.000.000100.0)

 ک در هزار ی    ميليارد ریال     150ميليارد ریال تا  100نسبت به مازاد  -1-1-1
 و در هزارد       ميليارد ریال    250ميليارد ریال تا  150نسبت به مازاد  -1-1-2
 ه در هزارس    ميليارد ریال       400ميليارد ریال تا  250نسبت به مازاد  -1-1-3
 هار در هزارچ ميليارد ریال       600ميليارد ریال تا  400نسبت به مازاد  -1-1-4
 نج در هزارپ     ميليارد ریال به باال                   600نسبت به مازاد  -1-1-5

گانه جدا در محاسبه ماليات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و
 اشد. بمشمول ماليات می

با ارزش  خصی،انواع خودروهای سواری و وانت دو كابين دارای شماره انتظامی ش -1-2
با نرخ  ( ریال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو7.000.000.000هفت ميليارد )

 ( 0%/2درصد )دودهم
 باشند:موارد زیر مشمول این ماليات نمی -2
 واحدهای مسکونی در حال ساخت  -2-1
 ای مسکونی و خودروها در سال تملکواحده -2-2
های مستقيم با ( قانون ماليات2خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده ) -2-3

 اصالحات و الحاقات بعدی
 زنده وت ساخودروهای توليدشده و مونتاژ داخل، پيش از فروش توسط كارخانجا -2-4

 مونتاژكننده
 ندگان رسمیخودروهای واردشده، پيش از فروش توسط نمای -2-5
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و  سناداهای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت وزارتخانه -3

مالک اکيت ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطالعات مالامالک كشور و  شهرداری
كن و زه امار حودو نيروی انتظامی موظف است اطالعات مورد نياز سازمان مالياتی كشور 

نسبت  لف استر مکین سازمان قرار دهد. سازمان امور مالياتی كشوخودرو را در اختيار ا
اقدام كند  3991ال های مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پایان خردادماه سبه تعيين دارایی

 و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. 
ای حدهوا كليه مشموالن حقيقی و حقوقی مکلفند ماليات مربوط به هر یک از -4

ایان پتا  های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداكثرمسکونی و خودرو
كی نتقال امالاپرداخت نمایند. تعویض پالک خودروها و ثبت نقل و  1399ماه سال بهمن

لياتی دهی ماخت بكه به موجب این بند برای آنها ماليات وضع گردیده است، قبل از پردا
خلف از ست. متانوع ماليات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره مم مورد انتقال شامل

 حکم این جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامنی دارد.
های مستقيم با مکرر( قانون ماليات 54های خالی مطابق ماده )أخذ ماليات بر خانه -5

 ین بنداات أخذ مالي اصالحات و الحاقات بعدی از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از
 نيست.

ياتی ور مالن امنامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازماآیين
يأت وزیران هشود و  به تصویب تهيه می 1399كشور( حداكثر تا پایان خردادماه سال 

 رسد.می
ای سراسر هریسازمان امور مالياتی كشور مکلف است با همکاری شهردا -11بند الحاقی

 د هزاریکص كشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعيت بيش از
 54ه ماده )را شناسایی و ماليات متعلق 1399و  1398، 1397های نفر جمعيت در سال
خذ كند. أآنها  لکانهای مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدی را از مامکرر( قانون ماليات

های مستقيم با ( قانون ماليات53( ماده )11اتی موضوع تبصره )های ماليمعافيت
 شود.مینفته اصالحات و الحاقات بعدی در محاسبه ماليات موضوع این حکم در نظر گر
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 در ردیف ( از درآمد حاصل از این ماليات به حساب درآمد عمومی50%درصد )پنجاه

( 50%درصد )كشور و پنجاه داری كل( این قانون نزد خزانه5جدول شماره ) 110204
ت ذ مالياشهرهای محل أخ ها به حساب شهرداریعنوان سهم شهرداریمانده بهباقی

دیگر  ونيرو  ورسازی های راه و شهشود. سازمان امور مالياتی كشور و وزارتخانهواریز می
ی هاهی خاناطالعات الزم جهت شناسای ربط این حکم مکلفند كليههای ذیوزارتخانه

 های كشور قرار دهند. خالی از سکنه را در اختيار شهرداری
مور زمان ایی )ساهای امور اقتصادی و دارانامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآیين

 سازمانشور )ها با همکاری وزارت كعالی استانمالياتی( و راه و شهرسازی و شورای
تصویب هيأت شود و بهتهيه میهای كشور( ظرف مدت دوماه ها و دهياریشهرداری

 رسد.وزیران می
ن و شترک ایراهای ارزی بانک مها و بدهیسود ناشی از تسعير دارایی - 12بند الحاقی

 مشمول ماليات با نرخ صفر است. 1399و  1398ونزوئال درسالهای 
ف برق معا ومدارس خيرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضالب، گاز  -13بند الحاقی

 ند.هست

 7تبصره

 
پذیر و ارتقای قابتر( قانون رفع موانع توليد 35نمودن ماده )در راستای اجرائی  -1 -الف

یز وار»ت ه عباربدر این ماده « كشور داری كلبه خزانه واریز»نظام مالی كشور، عبارت 
 شود.می اصالح« كشور داری كلبه حساب تمركز وجوه درآمد شركتهای دولتی نزد خزانه

( قانون مدیریت خدمات كشوری 5كليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -جزء الحاقی
و شركتهای مستلزم ذكر یا  ( قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها29و ماده )

تصریح نام مانند شركتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایميدرو( 

داری ای( را صرفاً از طریق خزانههای ریالی خود )درآمدی و هزینهمکلفند كليه حساب
ها و ل كشور و نزد بانک مركزی افتتاح كنند. دستگاههای یادشده موظفند كليه دریافتك

شده نزد بانک مركزی انجام دهند. های افتتاحهای خود را فقط از طریق حسابپرداخت

پذیر و  د رقابت)قانون رفع موانع تولي 35نمودن ماده) در راستای اجرائی -الف
 ین مادهادر « داری كل كشور واریز به خزانه»ارتقای نظام مالی كشور، عبارت 

 داری د خزانهواریز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهای دولتی نز»به عبارت 

 .اصالح ميشود «كل كشور
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نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذكور در بانکی غير از بانک مركزی در 

ومی است. نهادهای عمومی غيردولتی در رابطه با آن حکم تصرف غيرقانونی در اموال عم
شود، مشمول بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومی یا كمکهای مردمی تأمين می

 شوند.حکم این جزء می
ه بسبت نگمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از تأیيد اسناد مربوط،   -ب

قرار  ستفادهاورد در كاالهای صادراتی م استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی كه
با اصالحات  22/8/1390( قانون امور گمركی مصوب 68( تا )66اند، موضوع مواد )گرفته

ن امور گمركی، ( قانو45( ماده )2و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره )
نماید، یسویه متال ن سظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه كه تا پایا

 اقدام كند.
یع توز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز -ج

 1399ل ی سادخانيات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و توليد محصوالت دخانی ط
دول شماره ج 130421داری كل كشور موضوع ردیف حساب درآمد عمومی نزد خزانهرا به

 این قانون واریز كند.( 5)
شده فروش هر التفاوت قيمت تکليفی و قيمت تمامشود مابهبه دولت اجازه داده می -د

را )پس از تأیيد سازمان  و دفع فاضالب و هر كيلو  وات ساعت برقمترمکعب آب 
( با بدهی در رسيدگی به صورتهای مالی همان سالعنوان بازرس قانونی حسابرسی به

برداری رسيده بخش آب، فاضالب و برق ای به بهرههای سرمایهدارایی طرحهای تملک
با  10/12/1351( قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 32وزارت نيرو موضوع ماده )

-33ای و ردیف هزینه 310404اصالحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی 
ربط مکلفند یخرجی تسویه كند. شركتهای دولتی ذ -صورت جمعیبه 530000

سرمایه شركتهای مذكور معادل حساب را در صورتهای مالی خود اعمال كنند. تسویه
. وزارت نيرو نيز گزارش یابدشده ناشی از اجرای این حکم افزایش میبدهی تسویه

های برنامه و بودجه به كميسيون 1399عملکرد این بند را به تفصيل تا شهریورماه سال 

 
 
 
 
، ربوطگمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از تأیيد اسناد م -ب 

اتی ی صادرهانسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی كه در كاال
امور گمركی  )قانون 68)تا ) 66اند، موضوع مواد) مورد استفاده قرار گرفته

قانون امور ) 45)ماده) 2داری موضوع تبصره)و هزینه انبار 22/8/1390مصوب 
یان تا پا كه گمركی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه

  .سال تسویه مينماید، اقدام كند
ر وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدو -ج

 حصوالتم يدمجوز توزیع دخانيات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تول
كشور  داری كل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه 1399دخانی طی سال 

 .)این قانون واریز كند 5جدول شماره) 130421موضوع ردیف 
ده ش ماميمت تالتفاوت قيمت تکليفی و ق به دولت اجازه داده ميشود مابه -د 

 وان كنندگ پس از تأیيد سازمان حمایت مصرففروش هر مترمکعب آب را )
رحهای طدهی و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی( با بتوليدكنندگان 

و ت نيربرداری رسيده بخش آب وزار ای به بهره تملک دارایيهای سرمایه
ز محل ا 10/12/1351)قانون برنامه و بودجه كشور مصوب  32موضوع ماده)

 -عیصورت جم به 530000-33ای  و ردیف هزینه 310404ردیف درآمدی 
ر حساب را د خرجی تسویه كند. شركتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه

ه بند را بین صورتهای مالی خود اعمال كنند.وزارت نيرو نيز گزارش عملکرد ا
 و« تبرنامه و بودجه و محاسبا»تفصيل تا شهریورماه به كميسيونهای 

 دمجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات كشور ارائه ميکن« انرژی»
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و عمران مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات كشور ارائه و محاسبات، انرژی 

 كند.می
های گسترش و سازمان 1397شود مطالبات قبل از سال به دولت اجازه داده می -هـ

ميدرو( ان )ایایر نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
 لباتت و معدن و همچنين مطابابت مشاركت در تأمين سرمایه بانک تخصصی صنع

ها از به آن تعلقهای مذكور و وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه بابت سهم مسازمان
سهام تا  و سود لياتواگذاری سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت ما

 -صورت جمعی( ریال به7.800.000.000.000سقف هفت هزار و هشتصد ميليارد )
 خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر كند.

  
 

انهای سازم 1397به دولت اجازه داده ميشود مطالبات قبل از سال  -هـ
ایع صن وگسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن 

نعت و صصی معدنی ایران)ایميدرو( بابت مشاركت در تأمين سرمایه بانک تخص
كت شر معدن و همچنين مطالبات سازمانهای مذكور و وزارت نفت از طریق

وط را ين مربوانقدولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق 
 وت هزار تا سقف هف« سود سهام»و « ماليات»با بدهی آنها به دولت بابت 

ز اخرجی  -صورت جمعی ریال به) 000،000،000،800،7)هشتصد ميليارد 

 .طریق گردش خزانه تهاتر كند

 8تبصره 

 
ا اصالحات و ( قانون برنامه ششم توسعه ب35اجرای بند )ب( ماده )در راستای  -الف

های هبرنام ذیل الحاقات بعدی، دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهای
سهم  به عنوان سهم كمک بالعوض دولت هزینه كند. 1307002000و  1306012000

لح یا ين مصاتأم یا تأمين كارگر و صورت نقدیبرداران بهمانده به عنوان سهم بهرهباقی
 دارای ههایكاركرد وسایل راهسازی و نقليه و یا نصب كنتورهای هوشمند بر روی چا

 برداری قابل پذیرش است.پروانه بهره
 

 خدمات سازی، تأمينسازی، محوطهشود برای عمليات آمادهبه دولت اجازه داده می -ب
 احيای وهری سکن مهر، طرحهای بازآفرینی شروبنایی و زیربنایی و تکميل واحدهای م

عمل هشرح زیر بهبافتهای فرسوده و همچنين طرح اقدام ملی تأمين مسکن، اقداماتی را ب
 آورد:

وزارت راه و شهرسازی )از طریق شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و  -1
سازمان ملی زمين و مسکن( مجاز است تا سقف پانزده هزار ميليارد 

( ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالک متعلق به 15.000.000.000.000)

سعه و )قانون برنامه ششم تو 35ماده)« ب»در راستای اجرای بند  -الف
رحهای طحل اصالحات بعدی آن، دولت مجاز است اعتبارات مورد نياز را از م

به عنوان سهم كمک  1307002000و  1306012000های  ذیل برنامه
به  ارانبرد سهم باقيمانده به عنوان سهم بهرهبالعوض دولت هزینه كند. 

ازی و س هصورت نقدی یا تأمين كارگر و تأمين مصالح یا كاركرد وسایل را
اری برد رهه بههای دارای پروان نقليه و یا نصب كنتورهای هوشمند بر روی چاه

 .قابل پذیرش است
ی، ازس سازی، محوطه به دولت اجازه داده ميشود برای عمليات آماده -ب 

ای رحهطتأمين خدمات روبنایی و زیربنایی و تکميل واحدهای مسکن مهر، 
امين تلی مبازآفرینی شهری و احيای بافتهای فرسوده و همچنين طرح اقدام 

 :عمل آورد شرح زیر به مسکن، اقداماتی را به

وزارت راه و شهرسازی )از طریق شركت مادرتخصصی عمران شهرهای - 1 
زمين و مسکن( مجاز است تا سقف پانزده هزار  جدید و سازمان ملی
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الذكر را به قيمت كارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ شركتهای فوق

 كند.  صرف اجرای طرحهای فوق  كاربری و با سازوكار گردش خزانه
 
 
الی از مقررات م قانون تنظيم بخشی( قانون الحاق برخی مواد به 68در اجرای ماده ) -2

شركت  ( در صورت درخواست مالکان اعيانی واحدهای مسکن مهر،2دولت )
ی گذارمادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمين و مسکن مکلف به وا

واریز  پس از اصلهمنابع ح باشند.ای نود و نه ساله متعلق به خود میقطعی زمينهای اجاره
 شد. واهدخكشور، صرف اجرای طرحهای فوق  داری كلن شركتها نزد خزانهبه حساب ای

 
ان عمر وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمينهای متعلق به شركت مادرتخصصی -3

شهرهای جدید و سازمان ملی زمين و مسکن را تا سقف سی هزار ميليارد 
های تأمين صندوق طی قراردادهایی با بانکهای عامل و ( ریال30.000.000.000.000)

امع، جرحهای ای طمالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيالت الزم برای اجر
حها  ن طرسازی مصوب را أخذ كند و منابع حاصل را صرف تکميل ایتفصيلی و آماده

 وقررات من و شده با رعایت قوانينماید و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهای تکميل
لذكر ی صدرارحها، با بانکهای عامل تسویه كند و باقيمانده را به اجرای طگردش خزانه

 این بند اختصاص دهد.
مور زارت اواری نامه اجرائی این بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکآیين

شور ودجه كبه و اقتصادی و دارایی، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنام
 رسد.د و به تصویب هيأت وزیران میشومی تهيه

وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمين مورد نياز برای احداث مدرسه،  -جزء الحاقی
پاسگاه، پایگاه بسيج، مسجد، مراكز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراكز اداری و 

ر طرحهای ربط دصورت رایگان در اختيار دستگاههای دولتی ذیخدماتی مورد نياز را به

)ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و  000.000.000.000.15ميليارد)
الذكر را به قيمت كارشناسی یا فروش از  امالک متعلق به شركتهای فوق

طریق مزایده مشروط به حفظ كاربری و با سازوكار گردش خزانه صرف اجرای 

 .دطرحهای فوق كن

م بخشی از )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظي 68در اجرای ماده)- 2 
مسکن  )در صورت درخواست مالکان اعيانی واحدهای 2مقررات مالی دولت)

 مهر، شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمين و
ود خق به تعلمسکن مکلف به واگذاری قطعی زمينهای اجارهای نود و نه ساله م

كل  داری هزانميباشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شركتها نزد خ

 .كشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد

صی درتخصوزارت راه و شهرسازی مجاز است زمينهای متعلق به شركت ما- 3 
ار سی هزعمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمين و مسکن را تا سقف 

ای عامل و طی قراردادهایی با بانکه ( ریال30.000.000.000.000ميليارد )
زم الت السهيتصندوقهای تأمين مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن 

صرف  ند وسازی مصوب را أخذ ك برای اجرای طرحهای جامع، تفصيلی و آماده
ده با ش لتکميل این طرحها كند. از محل فروش عرصه و اعيان طرحهای تکمي

و  كند قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویهرعایت 

نامه  آیين .باقيمانده را به اجرای طرحهای صدرالذكر این بند اختصاص دهد
ور ارت اموز اجرائی این بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری

 امه ونبر اقتصادی و دارایی، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان

  .بودجه كشور تهيه ميشود و به تصویب هيأت وزیران ميرسد
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 مسکن مهر قرار دهد.

ع ل منابز محاها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند ای استانشركتهای آب منطقه -ج
 ب وجوهقال بخشی و تغذیه مصنوعی درداخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل

اههای ند چهای خرید و نصب كنتورهای حجمی و هوشمشده نسبت به تأمين هزینهاداره
جرائی اگاه صورت اقساطی با روشی كه توسط دستآب كشاورزی مجاز، اقدام كنند و به

نند. فت كشود، اصل این تسهيالت را از صاحبان این چاهها دریامربوطه تعيين می
ب بخشی منابع آ( اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احياء و تعادل%100درصد )صد
رار ستان قخوز ها و سازمان آب و برقای استانقهزمينی در اختيار شركتهای آب منطزیر
 گيرد.می

 
 بالغابانک مركزی جمهوری اسالمی ایران موظف است ظرف مدت دوماه پس از  -د

نوع  حسب براین قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را 
الم ن و اععييت، فوق ها به صادركننده و با هدف حفظ و توسعه صادراتقرارداد، پرداخت

 كند.
با  16/12/1361( قانون توزیع عادالنه آب مصوب 33در اجرای بند )ب( ماده ) -هـ

های كشور و افزایش اصالحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صيانت از آبخوان
 پذیری تأمين آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و كشاورزی،اطمينان

ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط ی استاناشركتهای آب منطقه
كنندگان آب كشاورزی برای چاههای اقتصادی و اقليمی مناطق مختلف كشور از مصرف

برای چاههای مجاز دارای برداری آنها و مجاز فاقد كنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره
ه ازای هر متر مکعب برداشت آب از ، بكنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها

جدول  160112( ریال دریافت و به ردیف شماره  200ها، حداكثر معادل دویست )آبخوان
معادل مبلغ واریزی پس از  كشور واریز نمایند. داری كل( این قانون نزد خزانه5شماره )

برای تحقق ( این قانون 9جدول شماره ) 530000-52مبادله موافقتنامه از محل ردیف 

 
ل ز محای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند ا شركتهای آب منطقه -ج

صنوعی مذیه های تعادلبخشی و تغ منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح
 رهایكنتو های خرید و نصب شده نسبت به تأمين هزینه در قالب وجوه اداره

 صورت های آب كشاورزی مجاز اقدام كرده و به حجمی و هوشمند چاه
 وصل ااقساطی با روشی كه توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعيين ميشود، 

 100د)درصكارمزد این تسهيالت را از صاحبان این چاهها دریافت كنند. صد
ب بخشی منابع آ )%اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احياء و تعادل

رق بب و ای استانها و سازمان آ ی در اختيار شركتهای آب منطقهزیرزمين

 .خوزستان قرار ميگيرد
ک بان مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط -د 

 اعالم وين مركزی جمهوری اسالمی ایران دوماه پس از ابالغ این قانون تعي

 .ميشود
 
نون توزیع عادالنه آب، حفظ و صيانت از )قا 33در اجرای بند )ب( ماده ) -هـ  

آبخوان های كشور و افزایش اطمينان پذیری تامين آب برای مصارف مختلف 
در بخش های شرب، صنعت و كشاورزی، شركت های آب منطقه ای و 
سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقليمی 

ب كشاورزی بر اساس پروانه بهره مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آ
برداری آنها به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداكثر معادل 

)این  5جدول شماره ) 160112)ریال دریافت و به ردیف شماره  200دویست )
قانون نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله 

)این قانون برای  9جدول شماره ) 530000 -52ردیف  موافقتنامه از محل
تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب در اختيار 
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انجام مطالعه در دشتهایی كه با برداری آب و بخشی و بهبود بهرههای تعادلاهداف برنامه

فرونشست زمين مواجه است و یافتن راهکارهای پيشگيری و برگرداندن آن به شرایط 
نامه اجرائی این بند گيرد. آیين، در اختيار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار میقبل

شود های نيرو و جهاد كشاورزی و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه میارتخانهتوسط وز
 رسد.تصویب هيأت وزیران میو به

 واماندهی سمنظور تأمين بخشی از كسری منابع مورد نياز طرحهای به -1بند الحاقی
ای نطقههای در معرض یا مستعد وقوع سيالب، به شركتهای آب مالیروبی رودخانه

زاد الح مابرداری از مصشود بهرهها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میاستان
ند و ذار كنواگ خصوصی، به پيمانکاران -ای را در قالب قرارداد مشاركت عمومیرودخانه

 ذكور ومهای از محل این واگذاری نسبت به اجرای اقدامات پيشگيرانه مرتبط با طرح
رف ظن بند ی ایز سيالب اقدام كنند. دستورالعمل اجرائبازسازی و رفع خسارات ناشی ا

 گردد.می ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابالغمدت سه
فع خدمات د وهای مرتبط با تأسيسات آبرسانی انتقال اموال و دارایی -2بند الحاقی

 وستایی بهای و آب و فاضالب رفاضالب ایجادشده توسط شركتهای آب منطقه
 ت.ع اسشركتهای آب و فاضالب استانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بالمان

عدن و وزارت جهادكشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، م -3بند الحاقی
ی حدهاتجارت و با مشاركت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، جهاد دانشگاهی و وا

وات آالت و ادنای و توليد ماشيهای گلخانهتوليدی و صنعتی داخلی، زمينه توليد سازه
خل ياز دانورد آالت كشاورزی مهای آبياری نوین و سایر تجهيزات ماشينسامانه)سيستم(

، ت الزمكمي كشور را فراهم نماید. در صورت برخورداری توليدات داخلی از كيفيت و
اردات وای جهت هشود و تخصيص ارز یارانخرید فقط از توليدات داخل كشور انجام می

 كاالهای مشابه خارجی ممنوع است.

توسط  آئين نامه اجرایی این بند .سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می گيرد
وزارتخانه های نيرو و جهادكشاورزی و سازمان برنامه و بودجه كشور به 

 .تصویب هيات وزیران می رسد

 9تبصره 

 
به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پاركهای علم و فناوری اجازه داده   -الف
ت نسب 1398شود با تصویب هيأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال می

به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پاركهای علم و فناوری  -الف 
اجازه داده ميشود با تصویب هيأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد 
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به أخذ تسهيالت از بانکها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت 

 ساخت، خرید و تکميلای خود با اولویت های سرمایهتکميل طرحهای تملک دارایی
( قانون برنامه ششم توسعه استفاده و 103خوابگاههای متأهلين موضوع بند )پ( ماده )

های رفاه محل درآمد اختصاصی خود اقدام كنند. صندوقنسبت به بازپرداخت اقساط از 
منظور پرداخت های خود بهبينی اعتبار الزم در فعاليتدانشجویان مکلفند نسبت به پيش

یارانه سود و كارمزد تسهيالت با اولویت تسهيالت مربوط به احداث خوابگاههای متأهلين 
 اقدام كنند.

يز نولتی و فناوری اعم از دولتی و غيرددانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی 
خصصی رفاً تصزات توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهيالت بانکی برای خرید تجهيمی

 رسانی آزمایشگاهها و كارگاههای خود استفاده نمایند.و به روز
هریه ششده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای ( وجوه اداره%100درصد )صد -ب

هزار و پانصد ميليارد تا سقف  1398تا سال  1385از سال دانشجویی 
 وجوه مذكور به شود.كشور واریز می داری كلبه خزانه( ریال 1.500.000.000.000)

زبور های معنوان كمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای رفاه دانشجویی بهصندوق
ویان انشجدام شهریه به اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت ویابد تا براختصاص می

ند به ین باهای رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع و سایر پرداخت
 صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسالمی بالمانع است.

و  )ره( پوشش كميته امداد امام خمينیمازاد هزینه تحصيلی دانشجویان تحت  -ج
یق از طر وام اعتبارات مندرج در این قانون در قالب سازمان بهزیستی كشور نسبت به

س از ذكور پمهای گيرد. اقساط وامصندوق رفاه دانشجویان در اختيار این افراد قرار می
وشش حت پشود. دانشجویان تفراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت می

 باشند.نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می
های آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و به وزارتخانه -د

سازی كاربری بخشی از منظور ساماندهی و بهينهشود بهآموزش پزشکی اجازه داده می

نسبت به أخذ تسهيالت از بانکها از محل توثيق اموال  1398اختصاصی سال 
 ک دارایيهای سرمایهدر اختيار خود اقدام كنند و در جهت تکميل طرحهای تمل

 103ماده)« پ»ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متأهلين موضوع بند 
)قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد 

 صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پيش .اختصاصی خود اقدام كنند
منظور پرداخت یارانه سود و كارمزد با  د بهبينی اعتبار الزم در فعاليتهای خو

دانشگاه ها و موسسات  .اولویت احداث خوابگاههای متأهلين اقدام كنند
آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غير دولتی نيز می توانند با رعایت 
مفاد این بند، از تسهيالت بانکی برای خرید تجهيزات صرفا تخصصی و به 

  .یشگاهها و كارگاههای خود استفاده نمایندروزرسانی آزما
مهای )%وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وا 100صددرصد) -ب

هشتصد تا سقف  1398تا سال  1385شهریه دانشجویی از سال 
يشود. وجوه مكشور واریز  داری كل به خزانه )ریال 000.000.000.800ميليارد)

مالی  نابععنوان كمک جهت افزایش م به مذكور به صندوقهای رفاه دانشجویی
داخت پر صندوقهای مزبور اختصاص مييابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف

 .دوام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شو
م مازاد هزینه تحصيلی دانشجویان تحت پوشش كميته امداد اما -ج 

ن ن قانوای به اعتبارات مندرج در خمينی)ره( و سازمان بهزیستی كشور نسبت
يگيرد. مقرار  راددر قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختيار این اف

اخت د، پردفرااقساط وامهای مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار ا
 فت وامریادميشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت 

 .ميباشند
به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اجازه داده  -د 

سازی كاربری بخشی از امالک و فضاهای  منظور ساماندهی و بهينه ميشود به
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امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربيتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و 

برداری از آنها اقدام كند. تغيير كاربری موضوع هتربيتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهر
این بند به ترتيب به پيشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنين هيأت امنای هر 

عالی شهرسازی و معماری ( قانون تأسيس شورای5دانشگاه و تصویب كميسيون ماده )
د و از پرداخت گيربا اصالحات و الحاقات بعدی صورت می 22/12/1351ایران مصوب 

برداری، احداث، كليه عوارض شامل تغيير كاربری، نقل و انتقال امالک، أخذ گواهی بهره
 باشد.تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می

 شوند.های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمیهای بزرگ از جمله پردیسپهنه
 

های رنامهبمی كشور، كاهش اعتبارات در راستای تحقق اهداف نقشه جامع عل -1 -هـ
 پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.

ی بر حمایت از ( قانون برنامه ششم توسعه مبن64در راستای اجرای بند )ج( ماده ) -2
دیریت م( قانون 5های تقاضامحور، كليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )پژوهش

بات عمومی ( قانون محاس5ن قانون و ماده )( آ117خدمات كشوری، با رعایت ماده )
ل د حداقكنند، مکلفنهای كاربردی( استفاده میكشور كه از اعتبارات برنامه )پژوهش

 ود، ازخورد نياز ماین اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات  (%10درصد )معادل ده
 علم و هایشی و پاركهای تحصيالت تکميلی دانشگاهها و مراكز پژوهنامهطریق پایان

 فناوری هزینه كنند.
نون ت قامنظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارابه -و

مصوب  یافتهاستفاده متوازن از امکانات كشور برای ارتقای سطح مناطق كمترتوسعه
ؤسسات مبا اصالحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و  30/7/1393

ی انشگاهدای و جهاد موزش عالی، پاركهای علم و فناوری و مراكز آموزش فنی و حرفهآ
 مستقر در استان نيز است.

( قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص 64در راستای اجرای بند )ب( ماده ) -ز

آموزشی، ورزشی و تربيتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربيتی، نسبت 
ر كاربری موضوع این برداری از آنها اقدام كند. تغيي به احداث، بازسازی و بهره

بند به ترتيب به پيشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنين هيات 
)قانون تأسيس شورای عالی  5امنای هر دانشگاه و تصویب كميسيون ماده)

با اصالحات و الحاقات بعدی  22/12/1351شهرسازی و معماری ایران مصوب 
غيير كاربری، نقل و انتقال آن صورت ميگيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل ت

برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض  امالک، أخذ گواهی بهره

پهنه های بزرگ از جمله پردیس های دانشگاهی  .شهرداری معاف ميباشد

  .مشمول مفاد این بند نمی شوند

بارات در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی كشور، كاهش اعت- 1 -هـ

 .پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع استبرنامههای 

عه مبنی بر )قانون برنامه ششم توس 64ماده)« ج»در راستای اجرای بند - 2 
 5)ادهمحمایت از پژوهشهای تقاضامحور، كليه دستگاههای اجرائی موضوع 

 5اده)م)آن قانون و  117)قانون مدیریت خدمات كشوری، با رعایت ماده)
« بردیكار پژوهشهای»كشور كه از اعتبارات برنامه  )قانون محاسبات عمومی

رات را با اعالم )%این اعتبا 10درصد) استفاده ميکنند، مکلفند حداقل معادل ده
يلی ت تکمصيالفراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طریق پایاننامههای تح

 .نددانشگاهها و مراكز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هزینه كن
 باراتاعت ه منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتیب -و 

افته ی وسعهترتقانون استفاده متوازن از امکانات كشور برای ارتقای مناطق كم
لی، قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عا 30/7/1393مصوب 

ی اهنشگپاركهای علم و فناوری و مراكز آموزش فنی و حرفهای و جهاد دا

  .مستقر در استان نيز است
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یافته به دستگاههای اجرائی )به استثنای ای تخصيص( از اعتبارات هزینه%1درصد )یک
ریزی و توسعه استان ( به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه6و  1ل فصو

ای استان كسر كرده و مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه
های پژوهشی ها و سياستاساس اولویتبا هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر

چوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه مصوب و نيازهای استان و در چهار
های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و كشور كه با هماهنگی وزارتخانه

شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی آموزش پزشکی تدوین می
 هد.شده توسط آن شورا اختصاص داستان و دستگاههای اجرائی استانی تعيين

عالی بار به شورایماه یکكرد این بند را هر ششدستگاههای مذكور مکلفند نحوه هزینه
يقات م، تحقعالی علوعلوم، تحقيقات و فناوری و مركز آمار ایران گزارش دهند و شورای

 به 0140ال سماه و فناوری موظف است گزارش ساالنه این بند را حداكثر تا پایان مرداد
ات اطالع النهمی ارائه كند. همچنين مركز آمار ایران مکلف است سامجلس شورای اسال

 كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.مربوط به هزینه
 
 
 
( این 3شركتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره ) -ح

از هزینه امور ( %40درصد )قانون، مکلفند در اجرای تکاليف قانونی مربوط، حداقل چهل
درصد ماهه به ميزان بيست و پنجپژوهشی خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه

كشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و  داری كل(، به حساب خاصی نزد خزانه25%)
مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم 

های كاربردی، عناوین دولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح)پروژه(از دولتی و غير
های های پسادكتری و طرح)پروژه(های تحصيالت تکميلی، طرح)پروژه(نامهپایان

آموختگان تحصيالت تکميلی غيرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار تحقيقاتی دانش

ه مبنی بر )قانون برنامه ششم توسع 64ماده)« ب»در راستای اجرای بند  -ز
ههای )%از اعتبارات هزینهای تخصيصيافته به دستگا 1اختصاص یکدرصد)

ری، شورای )به امور پژوهشی و توسعه فناو 6و  1اجرائی)به استثنای فصول 
جمع از سر ه رات اعتبارات موضوع این مادریزی و توسعه استان مجاز اس برنامه

نی ی استاجرائای استان كسر كرده و با هماهنگی دستگاههای ا اعتبارات هزینه
 در وو براساس اولویتها و سياستهای پژوهشی مصوب و نيازهای استان 

 ماهنگیا هچهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه كشور)كه ب
زشکی پوزش تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آم های علوم، وزارتخانه

ن و ی استاگاهتدوین ميشود( برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانش

 .شده توسط آن شورا اختصاص دهد دستگاههای اجرائی استانی تعيين

ار به یکب ماه كرد این بند را هر شش دستگاههای مذكور مکلفند نحوه هزینه
د و دهن علوم، تحقيقات و فناوری و مركز آمار ایران گزارششورای عالی 

ند را بین شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری موظف است گزارش ساالنه ا
ند. كئه حداكثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسالمی ارا
كرد  هزینهمچنين مركز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به ه

 .ق و توسعه را منتشر كندتحقي
شركتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پيوست  -ح 

 )این قانون، مکلفند در اجرای تکاليف قانونی مربوط، حداقل چهل 3شماره)
 )%از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه 40درصد)

داری كل  ،)%به حساب خاصی نزد خزانه 25درصد) ماهه به ميزان بيست و پنج
كشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه 
با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب 

های تحصيالت تکميلی،  نامه طرح)پروژه(های كاربردی، عناوین پایان
آموختگان  و طرح)پروژه(های تحقيقاتی دانش طرح)پروژه(های پسادكتری
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 شود.ی بعد منتقل میاین حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مال

ا و انکهبدرصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شركتها، 
مبلغ  شود رأساًیمداری كل كشور اجازه داده مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه

ند بوع این حساب خاص موضمربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به
 ز كند.واری

اد هی مازنشگااین مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دا
ادل ز تباشده آنها در این قانون محسوب و عيناً پس بينیبر درآمد اختصاصی پيش

سط كشور، تو داری كلتوافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه
طرف  گاهیه مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشكشور ب داری كلخزانه

ها تسویه امهافقنكه تا پایان سال مالی كل مبلغ توطوریشود، بهقرارداد برگشت داده می
 شود.

و  دولتی م ازاعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اع
 شود.ورت امانی هزینه میصغيردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی به

ن آموختگاحداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادكتری، دانش
 ت.( اس%60درصد )پژوهشگر و نيروهای كارورز از مبلغ هر طرح)پروژه( شصت

بلغ م( از %10) درصدتوانند حداكثر تا دهشركتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می
سسات ( هزینه امور پژوهشی مذكور را از طریق دانشگاهها و مؤ%40) درصدچهل

رچوب چها پژوهشی اعم از دولتی و غيردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در
 نامه اجرائی این بند هزینه كنند.آیين
ه وارد بیر منامه اجرائی این بند شامل سازوكارهای مربوط، چگونگی مصرف و ساآیين

ارایی، ادی و دهای امور اقتصبرنامه و بودجه كشور و همکاری وزارتخانه پيشنهاد سازمان
 جارت وو ت علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن

 سد.روزیران می تصویب هيأتشود و  بهجهاد كشاورزی پس از ابالغ این قانون تهيه می
لحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از ( قانون ا78در راستای تحقق ماده ) -ط

مانده اعتبار این حساب جهت  .تحصيالت تکميلی غيرشاغل به مصرف برسانند

درصورت واریزنشدن  .استمرار اقدامات مذكور به سال مالی بعد منتقل ميشود
وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شركتها، بانکها و مؤسسات 

داری كل كشور اجازه داده ميشود رأساً مبلغ  لت، به خزانهانتفاعی وابسته به دو
مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص 

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  .موضوع این بند واریز كند
 شده آنها در بينی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پيش

این قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و 
داری كل كشور به  داری كل كشور، توسط خزانه بودجه كشور و خزانه

مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت 

 .ها تسویه شود مهطوریکه تا پایان سال مالی كل مبلغ توافقنا داده ميشود، به

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و 

حداقل سهم قابل  .صورت امانی هزینه ميشود فناوری و جهاد دانشگاهی به
آموختگان پژوهشگر و  پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادكتری، دانش

شركتها،  .خواهد بود %)60نيروهای كارورز از مبلغ هر طرح)پروژه( شصتدرصد)
)%از مبلغ  10بانکها و مؤسسات موضوع این بند ميتوانند حداكثر تا دهدرصد)

)%هزینه امور پژوهشی مذكور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات  40چهلدرصد)
نامه زیر هزینه  پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیين

د شامل سازوكارهای مربوط، چگونگی مصرف و نامه اجرائی این بن آیين .كنند
های  سایر موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همکاری وزارتخانه

امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی پس از ابالغ این قانون به 

 .وزیران خواهد رسيد تصویب هيأت
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( قانون اساسی، آستان قدس 30ام )( و در جهت اجرای اصل سی2مقررات مالی دولت )

رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نيروهای مسلح و ستاد 
صی نزد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( موظفند نسبت به واریز ماليات خود در ردیف خا

ای مربوط، داری كل كشور اقدام كنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینهخزانه
سازی و خرید تجهيزات برای مدارس صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم

آموزی كميته امداد امام خمينی )ره( در و خوابگاههای دانشروستایی و مناطق محروم 
رورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس كشور( قرار اختيار وزارت آموزش و پ

  گيرد.می
 

هنگی، فر  ای كشور مربوط به خدمات آموزشی ودرآمد سازمان آموزش فنی و حرفه -ی
ارت های مهخدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهينامه

لقی ت( اختصاصی 5اره )جدول شم 140211، 140161، 140103مندرج در ردیفهای 
 است. و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزینه  شودمی
ی و رورشبا توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پ -ک

ی اجرائی كه كليه دستگاهها 1399آموزان، از ابتدای سال ورزشی برای استفاده دانش
ماه شباشند مکلفند ظرف مدت شبوط به آموزش و پرورش میمستقر در فضاهای مر

 اقدام رورشپنسبت به تخليه ساختمان فضاهای مذكور و تحویل آن به وزارت آموزش و 
 كنند.

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، وزارت ورزش و 92به استناد بند )پ( ماده ) -ل
مکلفند درآمدهای تبليغاتی ناشی  جوانان و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران
كشور  داری كلنزد خزانه 140184از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 

( این 9مندرج در جدول شماره ) 530000-49واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف  
( در اختيار وزارت ورزش و جوانان )برای كمک به %30به نسبت سی درصد )قانون 

( در اختيار سازمان صدا و سيمای جمهوری %70های مربوطه( و هفتاد درصد )دراسيونف

ن تنظيم )قانون الحاق برخی مواد به قانو 78در راستای تحقق ماده) -ط 
انون )ق 30)و در جهت اجرای اصل سيام) 2بخشی از مقررات مالی دولت)

 ادیاساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتص
 ستثنایه ابامام)ره(  زیرمجموعه نيروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت

ویه حوه تسا نمواردی كه إذن صریح ولی فقيه مبنی بر عدم پرداخت ماليات و ی
 دیفهایروع موظفند نسبت به واریز ماليات خود به خزانه موض آن را دارند،

 ینهفهای هزاقدام كنند. معادل درآمد واریزی از محل ردی 110112و  110111
د زشی، نوسازی، مقاومسازی و خریای مربوط، صرف توسعه عدالت آمو

 .تجهيزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم ميشود
ی و موزشدرآمد سازمان آموزش فنی و حرفهای كشور مربوط به خدمات آ -ی 

ید فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمد
 140211، 140161، 140103های مهارت مندرج در ردیفهای  گواهينامه

ن )اختصاصی تلقی ميشود و پس از تخصيص توسط سازما 5جدول شماره)

 .برنامه و بودجه كشور قابل هزینه است
، وزشیبا توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آم -ک 

كليه  1399آموزان، از ابتدای سال  پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش
باشند ش ميدر فضاهای مربوط به آموزش و پروردستگاههای اجرائی كه مستقر 

 وماه نسبت به تخليه ساختمان فضاهای مذكور  مکلفند ظرف مدت شش

 .تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام كنند
)قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، وزارت  92به استناد بند )پ( ماده ) -ل  

ری اسالمی ایران مکلفند ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيمای جمهو
درآمدهای تبليغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 

به نسبت ی كل كشور واریز نمایند. وجوه واریزی رنزد خزانه دا 140184
)این قانون در  9مندرج در جدول شماره ) 530000-49از محل ردیف  مساوی
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 گيرد.اسالمی ایران قرار می

 
راكز و مپذیرش و تأمين اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در  1399در سال  -م

های علوم، خانهاجرائی به غير از وزارت وابسته به دستگاههای  مؤسسات پژوهشی دولتی
های خانهات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. وزارتتحقيق

 سته بهواب مذكور موظفند ظرفيت پذیرش دانشجوی جدید  در مراكز و مؤسسات پژوهشی
 ( كاهش دهند. %20درصد )خود از جمله پژوهشکده و پژوهشگاه را بيست

 
جدید  پژوهشی دولتیصدور مجوز برای تأسيس مراكز و مؤسسات  1399در سال  -ن

ری و ادا وهای برنامه و بودجه كشور برای دستگاههای اجرائی ممنوع است. سازمان
ان ت، درمهداشهای علوم، تحقيقات و فناوری و باستخدامی كشور با همکاری وزارتخانه

ر ئی دو آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد مؤسسات پژوهشی دستگاههای اجرا
 ید، ادغام و یا لغو مجوز( آنها اقدام كنند.خصوص ساماندهی )تمد

ی ، های علمی، پژوهشی فناوری و مهارتمنظور ارتقای شاخصبه -1بند الحاقی
، های علومنهدرآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخا
اكز و مری ناورتحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پاركهای علم و ف

ی از انشگاهدهاد جای وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و آموزش فنی و حرفه
طح سرتقای ای اشمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات كشور بر

 یافته مستثنی هستند.مناطق كمتر توسعه
دالت آموزشی، ارتقای كيفيت های برابر و توسعه عمنظور افزایش فرصتبه -2بند الحاقی

آموزش عالی، تسهيل دسترسی به تحصيالت تکميلی، ایجاد منابع پایدار و افزایش 
های تحصيالت ها و رسالهنامهوری در استفاده از منابع عمومی، حمایت از پایانبهره

های پسادكترا در جهت حل نيازهای كشور و مشاركت در تکميلی و طرح)پروژه(
شود این های تحقيقاتی، صندوق توسعه علمی و پژوهشی كشور تشکيل میطرح)پروژه(

به فدراسيون های مربوطه( و  اختيار وزارت ورزش و جوانان )برای كمک

  .سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران قرار ميگيرد
دید در پذیرش و تامين اعتبار برای پذیرش دانشجوی ج 1399در سال  -م 

ير از ه غمراكز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی ب
 پزشکی زشدرمان و آمو وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت،

ید در جد ممنوع است. وزارتخانه های مذكور موظفند ظرفيت پذیرش دانشجوی
 گاه راوهشمراكز و موسسات پژوهشی وابسته به خود از جمله پژوهشکده و پژ

  .)%درصد كاهش دهند 20بيست )
 صدور مجوز برای تأسيس مراكز و مؤسسات پژوهشی 1399در سال  -ن

جه و بود نامهدستگاه های اجرایی ممنوع است. سازمانهای بردولتی جدید برای 
و  حقيقات، تكشور و اداری و استخدامی كشور با همکاری وزارتخانه های علوم

 فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد
م و دغاموسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی در خصوص ساماندهی )تمدید، ا

 .( آنها اقدام كنندیا لغو مجوز
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عنوان یک نهاد عالی علوم، تحقيقات و فناوری است و بهصندوق وابسته به شورای

عمومی غيردولتی دارای استقالل استخدامی، اداری، مالی و معامالتی است و بر اساس 
و مقررات مربوطه زیر نظر رئيس  اساسنامه و مصوبات هيأت امنا در چهارچوب قوانين

شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با همکاری جمهور اداره می
نامه های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیينوزارتخانه

ن اجرائی این بند را تهيه نماید. منابع مورد نياز این بند از محل بند )ب( این تبصره تأمي
 شود.می

 10تبصره 

 
 ( ریال از3.000.000.000.000ای مکلفند مبلغ سه هزار ميليارد )شركتهای بيمه -الف

ی( رتفواصل حق بيمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براساس فروش بيمه )پ
ه صورت هفتگی برسد بهعالی بيمه میتصویب شورایهر یک از شركتها تعيين و به

داری كل كشور ( این قانون نزد خزانه5جدول شماره ) 160111مد عمومی ردیف درآ
ل ابل قبوعنوان هزینه قواریز كنند. وجوه واریزی شركتهای بيمه موضوع این بند به

ای هقل جادو ن شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداری و حملمالياتی محسوب می
گيرد تا یمرار ی ایران و سازمان اورژانس كشور قكشور، نيروی انتظامی جمهوری اسالم

امور منجر به  ( این قانون در7در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره )
موظف  یرانكاهش تصادفات و مرگ و مير، هزینه شود. بيمه مركزی جمهوری اسالمی ا

روی ور، نيای كشدهبه نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جا
بار از کماه یانتظامی و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه
 نند.نحوه هزینه وجوه مذكور به بيمه مركزی جمهوری اسالمی ایران گزارش ك

ه و رنامبالذكر از سوی سازمان ماهه به دستگاههای اجرائی فوقتخصيص اعتبار سه
 ركزیمارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به بيمه  بودجه كشور، منوط به

ه وی بيمساز  جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأیيد عملکرد
 مذكور است.

 

 000.000.000.000.3شركتهای بيمهای مکلفند مبلغ سه هزار ميليارد) -الف
اس )ریال از اصل حق بيمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براس

الی بيمه هر یک از شركتها تعيين و به تصویب شورایع (فروش بيمه)پرتفوی
 5)جدول شماره 160111گی به درآمد عمومی ردیف صورت هفت ميرسد به

يمه تهای بشرك داری كل كشور واریز كنند. وجوه واریزی )این قانون نزد خزانه
نابع د. معنوان هزینه قابل قبول مالياتی محسوب ميشو موضوع این بند به

ی يروای كشور، ن حاصله در اختيار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ر د تا دگيری اسالمی ایران و سازمان اورژانس كشور قرار ميانتظامی جمهور

ر امور منجر د)این قانون  7ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره)
المی اس به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزینه شود. بيمه مركزی جمهوری

ل قل و نحم وایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری 
ش زارجادهای كشور، نيروی انتظامی و سازمان اورژانس كشور موظفند گ

ی ه مركزبيم ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذكور به عملکرد خود را هر سه

ستگاه تخصيص اعتبار سه ماهه به د .جمهوری اسالمی ایران گزارش كنند
سال به ار طنوهای اجرایی فوق الذكر از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور، م

ران و ای گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به بيمه مركزی جمهوری اسالمی

 .ستاور سازمان برنامه و بودجه كشور و تایيد عملکرد از سوی بيمه مذك
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ول ی اصدر مورد آرای حل اختالف مراجع بين دستگاههای اجرائی كه در اجرا -ب

ا در اجرای قانون اساسی و ی( 139( و یکصد و سی و نهم )134یکصد و سی و چهارم )
ربط از ذی رائیقوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اج

ارچوب ر چهاجرای تصميم مرجع حل اختالف خودداری كند، با مستنکف یا مستنکفان د
شود. سازمان برنامه و برخورد می 7/9/1372قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 

 گذشته رأی ماه از تاریخ وصولكشور مطابق رأی مرجع مذكور كه حداكثر هجده بودجه
تگاه رات دسعتبااباشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به 

ه وابست فاعیكند. در خصوص شركتهای دولتی و یا مؤسسات انتنفع اضافه میاجرائی ذی
نزد  ادشدهیمحل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعی به دولت، اجرای تکليف مذكور از 

كشور(  داری كلداری كل كشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانهخزانه
 باشد.می

 
 ی مجموعاًبه عوارض گمركی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایش 1399در سال  -ج

یال أخذ و منابع ( ر10تی ده )و به ازای هر نخ سيگار واردااضافه ( 15%درصد )پانزده 
شود و معــادل واریز می 160188به ردیف درآمدی  (100%حاصله به صورت صددرصد )

جویی رفهص( به هيأت امنای 9جدول شماره ) 530000-38ای  آن از محل ردیف هزینه
كاشت  وتز(یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی )پرارزی در معالجه بيماران اختصاص می

سلياک،  وشه،گهای دارویی بيماران اوتيسم، نوایی و نيز جهت درمان و هزینهحلزون ش

ادرزادی در مسيستيک فيبروزیس و بيماری نقص ایمنی (، EBمتابوليک و بال پروانه )

 شود. هزینه (SMAتوليد آنتی بادی و بيماری تحليل عضالنی نخاعی مادرزادی )
یابد مبالغ ( افزایش می2%ی دودرصد )تعرفه جرائم رانندگ 1399درسال  -بند الحاقی

شود. معادل مبلغ داری كل كشور واریز مینزد خزانه 150101حاصله به حساب درآمدی 
های معلوالن ( ریال جهت هزینه2.000.000.000.000واریزی تا سقف دو هزار ميليارد )

معلوليت شدید و خيلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پيشگيری از 

رای ر اجددر مورد آرای حل اختالف مراجع بين دستگاههای اجرائی كه  -ب 
ساسی و )قانون ا 139)و یکصد و سی و نهم) 134اصول یکصد و سی و چهارم)

ليل ر دهیا در اجرای قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به 
د، با كن دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای تصميم مرجع حل اختالف خودداری

صوب ی ممستنکف یا مستنکفين در چهارچوب قانون رسيدگی به تخلفات ادار
ع أی مرجكشور مطابق ر برخورد ميشود. سازمان برنامه و بودجه 7/9/1372

ارات عتبامذكور كه حداكثر هجدهماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از 
ی اجرائ گاهبودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دست
ه وابست اعیذینفع اضافه ميکند. در خصوص شركتهای دولتی و یا مؤسسات انتف

عی تفاحساب شركتها و مؤسسات ان به دولت، اجرای تکليف مذكور از محل
شور( ری كل كدا یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی)خزانه

  .ميباشد
آرایشی  به عوارض گمركی و سود بازرگانی واردات لوازم 1399در سال  -ج

واریز  018816اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی )% 10ده درصد)مجموعا 
 9اره)جدول شم 530000-38ای  ادل آن از محل ردیف هزینهميشود و معــ

ت تا جه يابدجویی ارزی در معالجه بيماران اختصاص مي )به هيأت امنای صرفه
 ینههز وخرید عضو مصنوعی)پروتز( كاشت حلزون شنوایی و نيز جهت درمان 

هزینه ) EB)انههای دارویی بيماران اوتيسم، گوشه، سالک، متابوليک و بال پرو

 .شود
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 گيرد.در اختيار سازمان بهزیستی قرار می

 11تبصره 

 
ز ااشی نمنظور تأمين كسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غيرعمد به -الف

 اشی ازات نتصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی كه پرداخت خسار
يأت هویب المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصتصادف برعهده بيت

رد های بدنی حداكثر تا سه هزار و پانصد ميلياارتنظارت صندوق تأمين خس
( 24ده )و )ج( ما ( ریال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهای )ث(3.500.000.000.000)

ليه ایل نقز وساقانون بيمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی 
ن قانون ( ای7شماره )جدول  110600را از محل اعتبارات ردیف  20/2/1395مصوب 

 گستری،داد دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر
ارت هد. وزدرار قماهه در اختيار وزارت دادگستری نسبت در مقاطع سهمبلغ یادشده را به

های نبار به كميسيوماه یکدادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه
ی شورا و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلسبرنامه 

 اسالمی ارائه كند.
 

رعمد ی غيهای بدنی مکلف است دیه زندانيان حوادث رانندگصندوق تأمين خسارت -ب
ر دكور را كه به دليل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شركتهای بيمه و صندوق مذ

ده به واردش اراتاالجراء شدن قانون بيمه اجباری خسزمبرند و قبل از السر میزندان به
ز اتا پس  اند، تأمين كندثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه زندانی شده شخص

 صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.معرفی ستاد دیه كشور به
هزینه ند كمکمکلفنيروهای مسلح ( قانون برنامه ششم توسعه، 110در اجرای ماده ) -ج

 ه حسابو ب های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان كسرمسکن كاركنان ساكن در خانه
ریز كنند. ( این قانون وا5جدول شماره ) 160184كشور موضوع ردیف  داری كلخزانه

 وهای تعمير دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نيروهای مسلح برای هزینه
 های سازمانی اختصاص دهد.نگهداری خانه

د يرعمغدیه محکومان معسر جرائم  منظور تأمين كسری اعتبارات به -الف
دی كه وارمناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين 

 زیروپرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بيتالمال یا دولت است، 
دنی ی بدادگستری مجاز است با تصویب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارتها

از منابع درآمد  )ریال 000.000.000.500.3د)حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليار
سارات خ)قانون بيمه اجباری  24ماده)« ج»و « ث»ساالنه موضوع بندهای 

 واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه مصوب
ن قانون )ای 7جدول شماره) 110600را از محل اعتبارات ردیف  20/2/1395

زیر م وصندوق مزبور مکلف است با اعال دریافت و هزینه كند. مدیرعامل
ارت ر وزماهه در اختيا دادگستری، مبلغ یادشده را بهنسبت در مقاطع سه

ند را بین دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد ا
دی، قتصاماه یکبار به كميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات، ا هر سه

 مجلس شورای اسالمی ارائه كند اجتماعی و قضائی و حقوقی
نندگی را صندوق تأمين خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانيان حوادث -ب 

 ومه غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شركتهای بي
ه ون بيمقان االجراءشدن سر ميبرند و قبل از الزم صندوق مذكور در زندان به

قليه نایل ثالث در اثر حوادث ناشی از وساجباری خسارات واردشده به شخص 
ض بالعو ورتص زندانی شدهاند، تأمين كند تا پس از معرفی ستاد دیه كشور به

  .نسبت به آزادی آنها اقدام شود
)قانون برنامه ششم توسعه، نيروهای مسلح مکلفند  110در اجرای ماده) -ج 

از حقوق ماهانه های سازمانی را  هزینه مسکن كاركنان ساكن در خانه كمک
جدول  160184كشور موضوع ردیف  داری كل آنان كسر و به حساب خزانه

)این قانون واریز كنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای  5شماره)
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يات بر ارزش ( قانون مال45، عوارض خروج از كشور موضوع ماده )1399در سال  -1 -د

ودجه انون بقساس ابار در طول سال بر افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشينان برای یک
خذ با اصالحات و الحاقات بعدی آن أ 24/12/1395كل كشور مصوب  1396سال 

ا روستاه شود كه ساكن درفراد مرزنشين موضوع این جزء به كسانی اطالق میشود. امی
عات اطال و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیيد این موضوع براساس سامانه بانک

 است. ذكورممرزنشينان وزارت كشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه)كد( پستی افراد 
 
 
 1399ماه سال بانآتا دوم  1399رماه سال زائران اربعين كه از تاریخ چهاردهم شهریو -2

ج رض خروعوا شوند از پرداختاز مرزهای زمينی به مقصد كشور عراق از كشور خارج می
 معافند.

انون قدولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصالح  -هـ
و هزار دمجمع تشخيص مصلحت نظام را تا مبلغ  19/7/1373تعزیرات حکومتی مصوب 

واریز  150113( ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 2.000.000.000.000ميليارد )
( 7-2ره  )جدول شما 73000028بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره  نماید.

عدن و ت، ماین قانون به وزارت دادگستری )سازمان تعزیرات حکومتی( و وزارت صنع
 زینههای محوله و تأمين كسری هانجام مأموریت شود تا صرفتجارت پرداخت می

ظارتی نرحهای ول طمربوط به بازرسی و نظارت بر تأمين، توزیع و بازار كليه اقالم، مشم
 گردد.

المال یا منظور پرداخت خسارت به افرادی كه جبران خسارت آنها بر عهده بيتبه  -و
های وصولی راهنمایی و )جریمه(  از منابع ردیفهای درآمدی %10درصد )دولت است، ده

های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائيه و تعزیرات رانندگی( و )هزینه

های سازمانی  های تعمير و نگهداری خانه نيروهای مسلح برای هزینه

 .اختصاص دهد

ون ماليات )قان 45ور موضوع ماده)،عوارض خروج از كش 1399در سال - 1 -د 
برای  و اصالحات و الحاقات بعدی آن 17/2/1387بر ارزش افزوده مصوب 

ال ودجه سبون زائران عتبات و مرزنشينان برای یکبار در طول سال براساس قان
أخذ  با اصالحات و الحاقات بعدی آن 24/12/1395كل كشور مصوب  1396

در  ه ساكنبند به كسانی اطالق ميشود ك افراد مرزنشين موضوع این .ميشود
امانه ساس روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیيد این موضوع براس
اد تی افرپس بانک اطالعات مرزنشينان وزارت كشور مبتنی بر شماره ملی و كد

 .مذكور خواهد بود

بانماه تا دوم آ 1399زائران اربعين كه از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال - 2 
از  يشونداز مرزهای زمينی به مقصد كشور عراق از كشور خارج م 1399سال 

  .پرداخت عوارض خروج معاف ميباشند
ح صالادولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون  -هـ

تا  مجمع تشخيص مصلحت نظام( را 1373قانون تعزیرات حکومتی )مصوب 
ردیف درآمدی  )ریال دریافت و به 000.000.000.000.2مبلغ دو هزار ميليارد )

ف واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردی 150113شماره 
)سازمان  )این قانون به وزارت دادگستری7-2جدول شماره ) 73000028شماره

رف ا صتتعزیرات حکومتی( و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شود 
ر ظارت بو ن و تأمين كسری هزینه مربوط به بازرسیانجام مأموریتهای محوله 

 .دتأمين، توزیع و بازار كليه اقالم، مشمول طرح های نظارتی گرد
به منظور پرداخت خسارت به افرادی كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت  -و 

جریمه های  ")%منابع ردیف های درآمدی  10المال یا دولت است، ده درصد)
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( ریال پس از واریز به 3.500.000.000.000حکومتی( تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد )

ی اصورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهبه كشور داری كلحساب خاصی نزد خزانه
گيرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم در اختيار وزارت دادگستری قرار می
 بندهای )الف( و )ب( این تبصره است.

سال از تمانده جریمه غيبت بيش از هشدولت مکلف است اقساط باقی -1بند الحاقی
ن طی ایمتقاضی پرداخت اقسا 1397خدمت وظيفه عمومی افرادی كه تا پایان سال 

اند را وصول و شده 1398ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال جریمه
 به حساب خزانه واریز نماید.

مشمول غایب  نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند 1399افرادی كه تا پایان سال 
 شوند.محسوب و به خدمت وظيفه اعزام می

وان درآمد به عن 108109مندرج در ردیف درآمد شوراهای حل اختالف  -2بند الحاقی
 شود.اختصاصی این شوراها تلقی می

 8/12/1389صوب ( قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی م8در اجرای ماده ) -3بند الحاقی
يس م پلهای رانندگی براساس اعالبا اصالحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه

 شود.الم میا اعپيامک به مالکان خودروه راهنمایی و رانندگی نيروی انتظامی از طریق
الکان مراه مهلفن ها را در قبوض تكارور )اپراتور(های تلفن همراه موظفند هزینه پيامک

 وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت كنند.
رزش و های ملی كه با مجوز وزارت وعوارض خروج ورزشکاران تيم -4بند الحاقی

وارض رخ عنشوند برای هر مرحله خروج، با مرزی اعزام میسابقات برونجوانان به م
 شود.مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می

( اصالحی 124( و )123الثبت مندرج در مواد )عالوه بر حق 1399در سال  -5بند الحاقی
لی ( قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات ما10قانون ثبت مقرر در ماده )

( 0%/5درصد )با اصالحات و الحاقات بعدی معادل نيم 15/8/1384( مصوب 1دولت )
درآمدی واریز  160200الثبت أخذ و به ردیف شماره عنوان حقمبلغ مندرج در سند به

های دادرسی و جزای نقدی وصولی  هزینه "و  "رانندگی وصولی راهنمایی و
تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد  "توسط قوه قضائيه و تعزیرات حکومتی

داری  ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه) 000.000.000.500.3)
كل كشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختيار وزارت 

رار می گيرد. منابع و مفاد این حکم باحفظ منابع و حکم بندهای دادگستری ق

 .این تبصره است "ب"و  "الف"
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( درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد ميليارد %100شود. صددرصد )می

ای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح ( ریال از محل ردیفه18.500.000.000.000)
 شود.حدنگار )كاداستر( هزینه می

ت به بصره نسبوزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند )و( این ت -6بند الحاقی
رتش اانهای ط یگپرداخت دیه مقتوالن و مجروحان ناشی از عبور غيرمجاز از مرز كه توس

گان در يط پادر محدند و همچنين سربازانی كه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته ا
یران می اشوند، با معرفی ارتش جمهوری اسالاثر حوادث مختلف كشته یا مجروح می

 اقدام نماید.
تظامی سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نيروی ان -7بند الحاقی 

های ردهسپ ونقدی  ها و وجوهجمهوری اسالمی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی
به مرحله  3981بانکی محکومان تعزیرات حکومتی كه احکام آنها صادر و تا پایان سال 
به  صله راد حااجراء در نيامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآم

 داری كل كشور واریز كند.حساب درآمد عمومی نزد خزانه

ف حقوق گروههای مختل افزایش ضریب 1399دولت مکلف است در سال  -1 -الف 12تبصره
ر اغل دشو كاركنان كشوری و لشکری  قضاتبگير از قبيل اعضای هيأت علمی، حقوق

همچنين  ( قانون برنامه ششم توسعه و29موضوع ماده )تمامی دستگاههای اجرائی 
ای گونها بهان رنيروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگ

وع مبلغ ( مجم15%درصد )انجام دهد كه پس از اعمال افزایش حقوق به ميزان پانزده
اركنان برای ك)نه رارداد ماهامندرج درحکم كارگزینی )برای كاركنان رسمی و پيمانی( و ق

ان شستگقرارداد كارمعين و كار مشخص( به نسبت مدت كاركرد و حکم حقوقی بازن
یال كمتر ر( 28.000.000متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از بيست و هشت ميليون )

 نباشد.
( قانون مدیریت خدمات كشوری در حکم حقوق، بدون 78تفاوت تطبيق موضوع ماده )

التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم كارگزینی )برای كاركنان ماند و مابهاقی میتغيير ب

لمی، عبگير از قبيل هيأت  افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق- 1 -الف
نون ین قادر اطور جداگانه توسط دولت  و قضات بهنان كشوری و لشکری كارك

دیریت م)قانون  78نحوی كه تفاوت تطبيق موضوع ماده) انجام ميگيرد به

  .خدمات كشوری در حکم حقوق، بدون تغيير باقی بماند

خدمت و بخشی از  خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان پاداش پایان- 2
با اصالحات و  26/2/1375ی به كاركنان دولت مصوب های ضرور هزینه

الحاقات بعدی آن و پاداشهای مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان كليه 
)قانون برنامه ششم توسعه و همچنين  29دستگاههای اجرائی موضوع ماده)

وزارت اطالعات، نيروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداكثر معادل هفت 
)قانون مدیریت خدمات كشوری  76قل حقوق و مزایای موضوع ماده)برابر حدا

سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگی  در ازای هر سال خدمت تا سقف سی
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رسمی و پيمانی( و قرارداد ماهانه )برای كاركنان قرارداد كارمعين و كار مشخص( نسبت 

( ریال، به تفاوت تطبيق مذكور اضافه 28.000.000به مبلغ بيست و هشت ميليون )
 باشد.اغالن، مشمول كسر كسور بازنشستگی میگردد. این تفاوت تطبيق برای شمی

بگيران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغالن، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه
ام ن نظمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و حداقل حقوق كارمندان مشمول قانو

عدی و ببا اصالحات و الحاقات  13/6/1370هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 
های تگاهبگيران دستگاههای اجرائی و صندوق بازنشستگی وابسته به دسحقوق سایر

ه یالی برریب ضهای متناسب با آنها معادل افزایش ها و سایر حمایتیاجرائی و مستمری
 یابد.( افزایش می15%درصد )ميزان پانزده

اری ان ادمساز نامه اجرائی این جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور وآیين
 رسد.تصویب هيأت دولت میاستخدامی كشور به

 د.( ( در این بند درج گردی2عنوان جزء )( به6)متن بند )الف( تبصره ) -2

های مستقيم با اصالحات  و ( قانون ماليات84سقف معافيت مالياتی موضوع ماده )
( ریال 360.000.000ساالنه مبلغ سيصد و شصت ميليون ) 1399الحاقات بعدی در سال 

شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتی و غيردولتی اعم از حقوق و تعيين می
های مستقيم ( قانون ماليات86( ماده )2( و )1های )العاده )به استثنای تبصرهمزایای فوق

ای از مقررات مربوط ( قانون اصالح پاره5با اصالحات  و الحاقات بعدی و با رعایت ماده )
با اصالحات و الحاقات بعدی( و كارانه  16/12/1368اعضای هيأت علمی مصوب به 

( و نسبت %10درصد )مازاد بر مبلغ مذكور تا یک و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه ده
( و %15درصد )به مازاد یک و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه پانزده

( %20درصد )م برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات ساالنه بيستنسبت به مازاد دو و ني
باشد. ميزان ( می%25درصد )و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات بيست  و پنج

های مستقيم با ( قانون ماليات101( و )57معافيت مالياتی اشخاص موضوع مواد )
شتاد و هشت ميليون اصالحات  و الحاقات بعدی ساالنه مبلغ دویست و ه

و وظيفه مالک محاسبه قرار ميگيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این 
قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غيرقانونی در اموال 

 .می استعمو
قانون  )این 9جدول شماره) 550000-22دولت مکلف است اعتبار ردیف  -ب 

ق را برای افزایش و متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندو
ت لویبازنشستگی كشوری و سازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح با او

ميباشد،  )ریال 000.000.30كسانی كه دریافتی ماهانه آنها كمتر از سی ميليون)
ی همکار ر بانامه اجرائی كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشو براساس آیين

اص ختصادستگاههای ذیربط تهيه ميشود و به تصویب هيأت وزیران ميرسد، 
لح مس دهد. صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمين اجتماعی نيروهای

ز اجرای ناشی ا بازنشستگان ذینفع 1399مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 
کم حقوقی اعمال و به صورت جداگانه در ح 1/1/1399این حکم را از تاریخ 

 .درج كنند
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 شود.( ریال تعيين می288.000.000)

های ماليات ( قانون86( ماده )1اشخاصی كه از معافيت های مالياتی موضوع تبصره )
نون ( قا84ده )مند هستند مشمول معافيت مامستقيم با اصالحات  و الحاقات بعدی بهره

 شوند.مذكور مطابق مقررات این جزء نمی
های نههزی خدمت و بخشی ازخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانپاداش پایان -3

 وبا اصالحات و الحاقات بعدی  26/2/1375ضروری به كاركنان دولت مصوب 
ضوع ائی مواجر های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان كليه دستگاههایپاداش
 ومسلح  عات، نيروهای( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطال29ماده )

( 76اده )مضوع سازمان انرژی اتمی حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای مو
د كه سال خواهد بوقانون مدیریت خدمات كشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی

رج از ت خاگيرد. هرگونه پرداخاز لحاظ بازنشستگی و وظيفه مالک محاسبه قرار می
ل ر اموادونی ون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غيرقانضوابط این قان
 عمومی است.

را برای  ( این قانون9جدول شماره ) 550000-22دولت مکلف است اعتبار ردیف  -ب
 ووری سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشافزایش و متناسب

متر از كآنها  ماهانه ویت كسانی كه دریافتیسازمان تأمين اجتماعی نيروهای مسلح با اول
 وسط سازماننامه اجرائی كه تباشد، براساس آیين( ریال می30.000.000ميليون ) سی

ب هيأت شود و به تصویربط تهيه میبرنامه و بودجه كشور با همکاری دستگاههای ذی
اعی جتمن ارسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأميوزیران می

نفع ناشی از بازنشستگان ذی 1399نيروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 
کم حقوقی درج اعمال و به صورت جداگانه در ح 1/1/1399اجرای این حکم را از تاریخ 

 كنند.
ها، های اداری شهرستاناستانداران موظفند به منظور تکميل یا احداث مجتمع -ج

های استان های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانمانپيشنهاد فروش ساخت
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( قانون اساسی با رعایت 83را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم )

ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و قوانين و مقررات مربوطه به شورای برنامه
 داری كلاین قانون نزد خزانه 210201فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 

درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکميل یا احداث مجتمع   كشور واریز كنند.
شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام ها میاداری همان شهرستان

 معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.
 
 
 
کلفند تا پایان ( قانون برنامه ششم توسعه م29ه )دستگاههای اجرائی موضوع ماد -1 -د

ل و سایر اموا ها، فضاهای اداری، غيراداری و، اطالعات ساختمان1399خرداد ماه سال 
نند. کميل كتدا( های غيرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی )سادارایی

 1399ل جهيزات در ساآالت و تتخصيص اعتبارات طرحهای تعميرات اساسی و ماشين
سنجی حتها مکلفند ضمن صمنوط به ثبت اطالعات موضوع این بند است. استانداری

ه ه ارائبت باطالعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نس
یند. ام نمااقد های مازاد به وزارت امور اقتصادی و داراییپيشنهاد مولدسازی دارایی

ا أخذ ر را بختياتی مکلفند پيشنهاد مولدسازی اموال غيرمنقول دولتی در اشركتهای دول
 1399ل ر سادمجوز هيأت وزیران و اموال متعلق به شركت را به مجمع عمومی ساالنه 

ا در رزم الارائه نمایند. مجامع عمومی شركتهای موضوع این بند موظفند تصميمات 
 ها اتخاذ نمایند.خصوص مولدسازی دارایی

مان ای سازی برزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتو
ال ایان سپتا  ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبوربرنامه و بودجه كشور، استانداری

 اقدام نماید. 1399
 

ران انداهای اداری شهرستانها، است به منظور تکميل یا احداث مجتمع -ج
ر ر دموظفند پيشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی مستق

تاد و هش رستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصلشه
 رنامهرای ب)قانون اساسی با رعایت قوانين و مقررات مربوطه به شو 83سوم)

یف به رد را ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل
د نند. درآمكیز داری كل كشور وار این قانون نزد خزانه 210201درآمد عمومی 

 ی هماندارحاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکميل یا احداث مجتمع ا
عظم مام شهرستانها ميشود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مق

  .رهبری منوط به اذن ایشان است

وسعه مکلفند )قانون برنامه ششم ت 29دستگاههای اجرایی موضوع ماده )- 1 -د
اری، غيراداری ،اطالعات ساختمانها، فضاهای اد 1399خرداد ماه سال تا پایان 

ی تگاههادس و سایر اموال و دارایيهای غيرمنقول را در سامانه جامع اموال
ی و ساسااجرایی )سادا( تکميل كنند. تخصيص اعتبارات طرح های تعميرات 

ن بند ع ایمنوط به ثبت اطالعات موضو 1399ماشين آالت و تجهيزات در سال 
 این سنجی اطالعات استانی موضوع است. استانداریها مکلفند ضمن صحت

ازی مولدس هادبند، با همکاری با دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پيشن
ی تشركتهای دول ند.دارایيهای مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام نمای

جوز ما اخذ ا بتی در اختيار رمکلفند پيشنهاد مولدسازی اموال غير منقول دول
ر سال ه دهيات وزیران و اموال متعلق به شركت را به مجمع عمومی ساليان

ند ارائه نمایند. مجامع عمومی شركتهای موضوع این بند موظف 1399

ارت امور وز .تصميمات الزم را در خصوص مولدسازی دارایيها اتخاذ نمایند
زمان سا جاد دسترسی نظارتی برایاقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به ای

ا پایان زبور ته مبرنامه و بودجه كشور ، استانداریها و دسترسی عمومی به سامان

 .اقدام نماید 1399سال 
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سناد و ان ثبت ازماشود با هماهنگی سبه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -2
و  ام كنداقد محور نمودن اطالعات اموال غيرمنقول دولتیمالک كشور، نسبت به مکانا

های دولت تا سقف هشتاد هزار ميليارد نسبت به مولدسازی دارایی
بر  مازاد غيرمنقول ( ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال80.000.000.000.000)

( 83وم )ساد و و موارد مندرج در اصل هشتنياز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال 
سایر  ضی وها، فضاها و اراصورت كلی یا جزئی )بخشی از ساختمان قانون اساسی به

ه بصل را ه حااموال( با تشخيص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجو
ن ا ایواریز كند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری ب 210220ردیف درآمدی 
 وزارتخانه هستند.

 
 
يارد ار ميلد هزشود تا سقف چهارصبه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -3
لت به ل مازاد دوهای منقول و غيرمنقو( ریال از اموال و دارایی400.000.000.000.000)

یت را بدون رعا ( قانون اساسی83استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم )
اسبات عمومی ( قانون مح115تشریفات مربوط به تصویب هيأت وزیران مندرج در ماده )
ونيک الکتر اركاتدر سامانه تدكشور با رعایت قوانين و مقررات از طریق مزایده عمومی 

الحاقات  وبا اصالحات  17/10/1382دولت با رعایت قانون تجارت الکترونيک مصوب 
نطبق ایده ما مزبه در قانون برگزاری مناقصات به نحوی كه شدبعدی و نيز مقررات تعيين

ند. كواریز  210221باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 
 رید ازدم خدستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری كنند. در صورت ع
ومی عم نی وطریق مزایده، اموال موصوف به سایر طلبکاران بخشهای خصوصی، تعاو

اگذار ایده وه مزغيردولتی و پيمانکاران دارای طلب از دستگاههای اجرائی به قيمت پای
 شود.می

( از مبالغ واریزی %50درصد )سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است معادل پنجاه -4

ان سازم اهنگیبه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده ميشود با هم- 2 
 لموامحور نمودن اطالعات ا ثبت اسناد و امالک كشور، نسبت به مکان

ا سقف ت تغيرمنقول دولتی اقدام كند و نسبت به مولدسازی دارایيهای دول
ابزار صکوک  )ریال با استفاده از 000.000.000،000،80هشتاد هزار ميليارد)

فال و نای انستثاجاره، اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاههای اجرائی به ا
یا  به صورت كلی)قانون اساسی  83موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم)

ت عایبدون رجزئی)بخشی از ساختمانها، فضاها و اراضی و سایر اموال( 
ون محاسبات )قان 115مندرج در ماده) تشریفات مربوط به تصویب هيأت وزیران

وه م و وجقداعمومی كشور با تشخيص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی ا
ی مکلف به دستگاه های اجرایواریز كند.  210220حاصل را به ردیف درآمدی 

  .همکاری با این وزارتخانه هستند

ار صد هزچهار به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده ميشود تا سقف- 3
نقول و از اموال و دارایيهای م( ریال 400.000.000.000.000ميليارد )

و  تادهش غيرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل
يأت ه)قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب  83سوم)

یت قوانين و )قانون محاسبات عمومی كشور با رعا 115وزیران مندرج در ماده)
ردیف  به مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را

ا این بی واریز كند. دستگاه های اجرایی مکلف به همکار 210221درآمدی 

  .وزارتخانه هستند
 
 
 
 

)%درصد از مبالغ  50سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پنجاه )- 4
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( این بند را بابت افزایش تخصيص اعتبارات این قانون، تکميل طرحهای تملک 3جزء )

 530000-47( و استانی از محل ردیف 1تمام پيوست شماره )ای نيمههای سرمایهیدارای
 ( این قانون ابالغ نماید.9جدول شماره )

الزحمه،  التدریس، حقكليه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق -1بند الحاقی
 بناپذیر محسوساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختالف، هزینه اجتناب

 شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.می
 ها مجازند تاریزی شهرستانها و كميته برنامهریزی استانشورای برنامه -2بند الحاقی

( را 01-1ول )ای استان موضوع جدهای سرمایه( از اعتبارات تملک دارایی5%) درصدپنج
ا و گاهها اولویت پاسهای انتظامی ببرای احداث، تکميل، بازسازی و تجهيز رده

 ها هزینه كنند.كالنتری
 -3بند الحاقی

ز به دریافت ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجا29دستگاههای مشمول ماده ) -1
دمدت( مدت و بلنگذاری كوتاهسود از حسابهای بانکی )حساب جاری، پشتيبان، سپرده

 مفتوح در بانکهای دولتی و غيردولتی نيستند.
حساب  د بهاین حکم بانکهای دولتی و غيردولتی نيز مجاز به پرداخت سو در اجرای

 اشند.بنمی دستگاههای اجرائی كه فاقد قوانين و مقررات برای دریافت سود هستند،
ا و نشگاههها، دابانکها، شركتهای بيمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق

ههای ستگام معظم رهبری و هر یک از دمؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقا
شمول  باشند، ازیاجرائی كه در قوانين و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود م

 این حکم مستثنی هستند.
 های دارای مجوز دستگاههایسود دریافتی ناشی از سپرده 1399از ابتدای سال  -2

ها، نهادهای بهادار، صندوقو اوراق  بورسها، سازمان استثنای بانکها، بيمهمشمول به
عمومی غيردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی 

شود و آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می

واریزی فوق را بابت افزایش تخصيص اعتبارات این قانون، تکميل طرحهای 
)و استانی از محل  1تمام پيوست شماره ) ای نيمه تملک دارایيهای سرمایه

 .)این قانون ابالغ نماید 9جدول شماره ) 530000-47ردیف 
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د. شو( دریافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت می100%صورت صددرصد )به

هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غيرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب 

بار تهيه ماه یکدیوان محاسبات كشور موظف است عملکرد این بند را هر شش .شودمی
 كند و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

 دولت در می كشور مکلف است گزارش عملکردسازمان اداری و استخدا -4بند الحاقی
 جم، اندازه و( قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر كاهش ح28ماده )« الف»اجرای بند 

 كند. رائهاماهه به مجلس شورای اسالمی ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه

 13تبصره

 
( قانون الحاق 28گردان موضوع بند )م( ماده )شود از محل منابع تنخواهاجازه داده می

 یر صورت پذیرد: ( اقدامات ز2برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )
 
ال به جمعيت ری (4.290.000.000.000پرداخت چهار هزار و دویست و نود ميليارد ) -1

احمر جمهوری اسالمی ایران و هزار و هفتصد و بيست ميليارد هالل 
ر قالب ( ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی د1.720.000.000.000)

ارد ت ميليبيس وای و مبلغ هزار و هفتصد های سرمایهای و تملک داراییاعتبارات هزینه
يد سازی رازی برای تولؤسسه تحقيقات واكسن و سرم( ریال به م1.720.000.000.000)

 های مورد نياز انسان، دام و طيور.و ارتقای كيفيت انواع واكسن
( قانون برنامه 33( و همچنين بند )ث( ماده )32( بند )ب( ماده )1در اجرای جزء ) -2

 بيست و یک هزار و چهارصد و هشتاد ميلياردششم توسعه به ترتيب مبلغ 
( 000/000/000/290/1( ریال و هزار و دویست و نود ميليارد ).000.000.00021.480)

ا ی و یبصورت نقدجهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصوالت كشاورزی ریال 
 اسناد خزانه اسالمی یکساله

بران خسارات ج( ریال جهت 3.000.000.000.000مبلغ سه هزار ميليارد ) -1بند الحاقی
 های سيستان و بلوچستان و هرمزگاننناشی از سيل استا

( ریال جهت تجهيز و بازآمد 2.000.000.000.000مبلغ دو هزار ميليارد ) -2بند الحاقی

قانون ) 28)اجازه داده می شود از محل تنخواه گردان موضوع بند )م( ماده 
اقدامات زیر ) 2نون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )الحاق برخی مواد به قا

 :صورت پذیرد

 معيت هالل)ریال به ج 000.000.000.000.5پرداخت پنج هزار ميليارد )- 1 
)ریال  000.000.000.000.2احمر جمهوری اسالمی ایران و دو هزار ميليارد )

ی و هانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزی

  .ای تملک دارایيهای سرمایه
 
 

)قانون  33ده ))و همچنين بند )ث( ما 32)بند )ب( ماده ) 1در اجرای جزء )- 2
 000.000.000.000.15برنامه ششم توسعه به ترتيب مبلغ پانزده هزار ميليارد )

رداخت سهم )جهت پ 000.000.000.500.1)ریال و یک هزار و پانصد ميليارد )

 .ق بيمه محصوالت كشاورزیدولت به صندو
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 )اورهال( نمودن بالگردهای هوانيروز جمهوری اسالمی ایران 

 14تبصره 

 
حات و با اصال 15/10/1388ها مصوب در اجرای قانون هدفمندكردن یارانه -الف

مت سال والحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت 
ده رای مار اجنمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نيازمند و دمردم و همچنين معطوف

یل به ذدول ها )منابع( مندرج در ج( قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی39)
ها نزد رانهها به حساب سازمان هدفمندسازی یاها و دهياریاستثنای عوارض شهرداری

ور، جه كششود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودكشور واریز میداری كل خزانه
 شود:مطابق جدول ذیل هزینه می

 بدون تغيير  14اول تبصره جد
عاتی ای اطالانکهبوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از كليه  -1

گردد نسبت به ن میدر اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطی كه توسط این وزارتخانه تعيي
درک ل و ميه دلبا ارائ بگيران،شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه

 به افراد، اقدام كند.

ال سبندی در منابع حاصل از اصالح قيمت بنزین نسبت به قيمت قبل از سهميه -2
( %5/14درصد )، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم1398

 شود. شركت ملی نفت ایران نمی
انون ق( 38)ژی موضوع ماده ها از فروش حاملهای انرها و دهياریعوارض شهرداری -3

این  ها )مصارف(ماليات بر ارزش افزوده با اصالحات و الحاقات بعدی و جداول پرداختی
یز وار ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشورتبصره،  پس از وصول، ظرف مدت یک

 ها پرداخت شود.ها و دهياریشود تا به شهرداریمی
ه كفرادی نام برای اها مکلف است امکان ثبتانهسازمان هدفمندسازی یار -جزء الحاقی

 اند را فراهم كند.مندی از یارانه نشدهنام برای بهرهموفق به ثبت
نامه اجرائی این بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همکاری آیين

اعی تهيه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتموزارتخانه

با هدف  و 15/10/1388در اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها مصوب  -الف
ين مچنتحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و ه

انون )ق 39)ادهممعطوفنمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نيازمند و در اجرای 
نای ه استثل بامی دریافتيها)منابع( مندرج در جدول ذیبرنامه ششم توسعه، تم

ا نزد نههعوارض شهرداریها و دهياریها به حساب سازمان هدفمندسازی یارا
ودجه بو  خزانهداری كل كشور واریز ميشود و پس از تخصيص سازمان برنامه

 :كشور، مطابق جدول ذیل هزینه ميشود
 بدون تغيير  14جداول تبصره 

های بانک كليه ن، كار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده ازوزارت تعاو- 1
ه ارتخانوز اطالعاتی در اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطی كه توسط این

ز تعيين می گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی ا

 .بگيران اقدام كند فهرست یارانه

ی در ميهبندبه قيمت قبل از سهمنابع حاصل از اصالح قيمت بنزین نسبت - 2 
رصد د 5.14،مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم  1398سال 

 .شركت ملی نقت ایران نميباشد

 38ه)ع مادعوارض شهرداریها و دهياریها از فروش حاملهای انرژی موضو- 3 
 س ازپبصره، ن ت)قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختيها )مصارف( ای

د تا يشووصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واریز م

  .به شهرداریها و دهياریها پرداخت شود
 ر و باكشو نامه اجرایی این بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه آیين

رفاه  و، كار عاونهای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نيرو و ت همکاری وزارتخانه

  .ه ميشود و به تصویب هيأت وزیران ميرسداجتماعی تهي
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 رسد.تصویب هيأت وزیران میشود و بهمی
بابت  یراناها به بانک مركزی جمهوری اسالمی بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه -ب

تا سقف پنجاه و  1389ها در سال تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندكردن یارانه
انک مركزی بهی دولت به عنوان بد( ریال به57.000.000.000.000هفت هزار ميليارد )

 گردد.تلقی می

 
می اسال ها به بانک مركزی جمهوری بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه -ب 

سال  ا درهانهایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندكردن یار
ریال ) 000.000.000.000.57تا سقف پنجاه و هفت هزار ميليارد ) 1389

 .به بانک مركزی تلقی ميگردد بعنوان بدهی دولت

 15تبصره 

 
ابع فند منای مکلشركتهای توليد نيروی برق حرارتی دولتی و شركتهای برق منطقه -الف

كت ه شربشده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب تعيين
گذاری مایهرا سمادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی و شركت توانير بابت رد دیون و ی

 د. كنن )احداث( در توسعه نيروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال كشور پرداخت
ودجه شده در بشركت توليد و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعيين -ب

های زینهبرداری نيروگاه اتمی بوشهر بابت همصوب ساالنه خود را به شركت بهره
 برداری پرداخت كند.بهره

ریع و تس ای ایران مکلف است جهت توسعهشركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته -ج
 همراه انبیای، مواد معدنی و محصوالت جهای سرمایهدر اجرای طرحهای تملک دارایی

آن را پس  اصل ازمد حبا مواد پرتوزا را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآ
و  مومیع -رفته، اداریشده كاال و خدمات فروشتمامها )شامل قيمت از كسر هزینه

ا اصله رآمد حداری كل كشور واریز كند و دربه حساب خاصی نزد خزانهتوزیع و فروش( 
ملک گذاری در طرحها و ردیفهای تمطابق بودجه ساالنه آن شركت جهت سرمایه

هام سملک تیا ای جهت خرید كيک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و های سرمایهدارایی
شده با لههای مبادمعادن پرتوزا و شركتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه

ولت درمایه ایش سدرآمد حاصله به حساب افزسازمان برنامه و بودجه كشور هزینه نماید. 
ی محاسبه فر مصدر شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ 

 شود.
ه منظور اصالح الگوی مصرف برق و گاز، شركتهای توانير و ملی گاز ایران موظفند ب -د

های نطقشركتهای توليد نيروی برق حرارتی دولتی و شركتهای برق م -الف
 خزانه ردشرا پس از گ شده در بودجه مصوب ساالنه خود مکلفند منابع تعيين

ير وانتبه ترتيب به شركت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی و شركت 
عه و توس رتیبابت رد دیون و یا سرمایهگذاری)احداث( در توسعه نيروگاه حرا

 .شبکه انتقال كشور پرداخت كنند
 ده درش يينشركت توليد و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تع -ب 

 ر بابتوشهبه مصوب ساالنه خود را به شركت بهرهبرداری نيروگاه اتمی بودج

 .برداری پرداخت كند های بهره هزینه
هت شركت توليد مواد اوليه و سوخت هستهای ایران مکلف است ج -ج  

 عدنی وماد ای، مو توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایيهای سرمایه
روش فات به قرررتوزا را مطابق با قوانين و ممحصوالت جانبی همراه با مواد پ

 ام شدهت تمها )شامل قيم رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزینه
ودجه ببق كاال و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش( مطا

 هرمایگذاری در طرحها و ردیفهای تملک س ساالنه آن شركت جهت سرمایه
ادن مع رد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهامای جهت خرید كيک ز

 له شدهبادمهای  پرتوزا و شركتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه

 .با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید
 
به منظور اصالح الگوی مصرف برق و گاز، شركت های توانير و ملی گاز  -د 

 



  

80 
 

 اظهار نظر 2الیحه تقدیمی دولت 1کمیسیون تلفیق ردیف
از طریق كاروران )اپراتورهای( مجازی و شركتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و 
شناسایی و وصول مطالبات مشتركان با اولویت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين 

 ف آنها اقدام نمایند.نصب كنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصر
 
ل تمام ه تحویبدام تعرفه سوخت نيروگاههای خودتأمين كه بنا به اعالم وزارت نيرو اق -ه

برای  صرفیمكنند، به ميزان سوخت یا بخشی از برق توليدی خود به شبکه سراسری می
 زدهیشده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهی براساس متوسط بابرق تحویل

 باشد. می 1397ای حرارتی سال نيروگاهه
رو ارت نيه وزسازی و مدیریت مصرف آب، شركتهای تابعه و وابسته بمنظور فرهنگبه -و

ج در مندر كليه دستگاههای اجرائی در محدوده مجازمکلفند تعرفه بهای آب مصرفی 
ارس، نند. مدشده دریافت ك( قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام29ماده )

مصرف  لگویهای دولتی در صورت مصرف باالتر از اهای عمومی و بيمارستانكتابخانه
 مشمول حکم این بند هستند.

مت هر وه بر قيدهنده خدمات مخابراتی، عالكاروران )اپراتورهای( ارائه-1بند الحاقی 
 مده حساب درآبكنندگان خدمات مزبور دریافت و ( ریال از استفاده10پيامک مبلغ ده )

ا بمتناسب  داری كل كشور واریز كنند. درآمد حاصلهنزد خزانه 160154عمومی ردیف 
( 8( و )5) ( ریال جهت اجرای مواد1.000.000.000.000وصول تا سقف هزارميليارد )

ار و خيابانی و ساماندهی كودكان ك 20/12/1396قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب 
 گيرد.میدر اختيار سازمان بهزیستی قرار 

سی آب و منظور تأمين كمبود نيروی انسانی متخصص در شركت مهندبه -2بندالحاقی
 ر شركتتوانند دفاضالب كشور، شاغالن )كاركنان( شركتهای آب و فاضالب استانی می

 مذكور به صورت مأمور ادامه خدمت دهند.
ای فشار قوی هوزارت نيرو مکلف است حقوق و مزایای كليه شاغالن پست -3بندالحاقی

برق كشور با اولویت كاروران )اپراتورهای( پستهای فوق توزیع و انتقال برق را در 

فن همراه، نسبت به شناسایی، ارتباط فعال ایران موظفند از طریق اپراتورهای تل
و وصول مطالبات با مشتركين با نصب كنتورهای هوشمند با اولویت مشتركين 
عمده یا پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشتركان 

 .دریافت كند
م به اقدا نيرو های خودتأمين كه بنا به اعالم وزارت تعرفه سوخت نيروگاه -ه 

ن ه ميزابد، ویل تمام یا بخشی از برق توليدی خود به شبکه سراسری ميکننتح
شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت  سوخت مصرفی برای برق تحویل

  .واهد بودخ 1397نيروگاهی براساس متوسط بازدهی نيروگاههای حرارتی سال 
 ته بهابسبه منظور فرهنگسازی و مدیریت مصرف آب، شركتهای تابعه و و -و

ر ندرج دمئی وزارت نيرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی كليه دستگاههای اجرا
ند. افت كنشده دری )قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام 29ماده)

االتر رف بهای عمومی و بيمارستانهای دولتی در صورت مص مدارس، كتابخانه

 .از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند
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 بندی مشاغل كارگری وزارت نيرو تعيين كند.چهارچوب طرح طبقه

 16تبصره

 
موظف  یرانمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مركزی جمهوری اسالمی ابه -لفا

زدواج الحسنه االحسنه نظام بانکی، تسهيالت قرضانداز و جاری قرضاست از محل پس
باشد و تاكنون وام می 1/1/1396به زوجهایی كه تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 

ج ازدوا الحسنهلویت نخست پرداخت كند. تسهيالت قرضاند با اوازدواج دریافت نکرده
با دوره  ( ریال500.000.000) پانصد ميليون 1399برای هر یک از زوجها در سال 

 ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.بازپرداخت هفت
 

( قانون احکام 52( قانون برنامه ششم توسعه و ماده )83در اجرای بند )ب( ماده ) -ب
از  است های توسعه كشور، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مکلفبرنامه دائمی

از محل یال ر( 70.000.000.000.000هفتاد هزار ميليارد )طریق بانکهای عامل مبلغ 
هزار ه نهل و چالحسنه نظام بانکی را به تفکيک انداز و جاری قرضهای پسسپردهمنابع 

 ( و بيست و یکبه كميته امداد امام خمينی )رهل ( ریا49.000.000.000.000ميليارد )
ا معرفی ( ریال به سازمان بهزیستی كشور ب21.000.000.000.000هزار ميليارد )

لویت ا اوبربط به مددجویان و كارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی دستگاههای ذی
رداخت ه پسالالحسنه با بازپرداخت هفتزنان سرپرست خانوار به صورت تسهيالت قرض

 سهيالتميه تدر صورتی كه هر یک از دستگاههای مذكور نتواند به هر ميزان سهكند. 
یگر دستگاههای استفاده نماید، سهميه مذكور به د 1399خود را تا پایان آذرماه سال 

 گيرد. مشمول تعلق می
اجرائی ختيار ستاد ( از منابع این بند در ا10.000.000.000.000مبلغ ده هزار ميليارد )

اضافه  منابع این گيرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ بهفرمان حضرت امام )ره( قرار می
 نماید.كند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه میمی
( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 77در اجرای ماده ) -ج

الحسنه بانکها، ( ریال از منابع قرض2.000.000.000.000(، مبلغ دوهزار ميليارد )2دولت )

ن ی ایراسالممنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مركزی جمهوری ا به -لفا
 هيالتالحسنه نظام بانکی، تس انداز و جاری قرض موظف است از محل پس

 1/1/1396از  الحسنه ازدواج به زوجهایی كه تاریخ عقد ازدواج آنها بعد قرض
ند. داخت كت پرنخساند، با اولویت  ميباشد و تاكنون وام ازدواج دریافت نکرده

سيصد  1399الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال  تسهيالت قرض
یک ضامن  با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ )ریال 000.000.300ميليون)

 .معتبر و سفته است
)قانون  52ه))قانون برنامه ششم توسعه و ماد 83ماده)« ب»در اجرای بند -ب 

ران می ایكشور، بانک مركزی جمهوری اسال توسعه های احکام دائمی برنامه
پنجاه هزار مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ 

ه بانکی و الحسن های قرض مانده سپرده ریال( 000.000.000.000.50ميليارد)
 000.000.35.000.000پنج هزار ميليارد)مبلغ مزبور را به تفکيک سی و  رشد

 هزار ميلياردی)ره( و پانزده كميته امداد امام خمين به )ریال
به سازمان بهزیستی كشور بامعرفی ( ریال 15.000.000.000.000)

ی با دجویمددجویان و كارفرمایان طرحهای اشتغال مد دستگاههای ذیربط به

 .ندت كالحسنه پرداخ اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهيالت قرض
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گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولویت در اختيار ستاد مردمی رسيدگی به امور دیه قرار می
 زندانيان زن و زندانيان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

 
 
 
 زا( 2%دودرصد )كشور مکلف است ماهانه معادل  داری كلدولت از طریق خزانه -د

ه وابست وددهسهای جاری شركتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی دوازدهم هزینهیک
های استهالک را از ( این قانون به استثنای هزینه3به دولت مندرج در پيوست شماره )

وع موض داری كل كشورحسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه
 این قانون واریز كند.( 5جدول شماره ) 130425ردیف 

 
 ل بابانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای عام -هـ

 ياردهماهنگی و معرفی بسيج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميل
ی بانکها الحسنه و عادهای قرض( ریال از محل منابع سپرده50.000.000.000.000)

در  لوواتیج كيد هزار نفر جهت ایجاد نيروگاه خورشيدی پنبرای پرداخت به تعداد یکص
( 500.000.000) روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد ميليون

التفاوت نرخ سود تا ( اقدام كند. مابه%4ماهه و نرخ چهاردرصد )ریال با بازپرداخت شصت
ی پول و سبت به نرخ مصوب شورا( ریال ن1.000.000.000.000سقف هزار ميليارد )

شود. مسؤوليت نصب و ( این قانون پرداخت می18اعتبار از محل منابع بند )الف( تبصره )
باشد. یمفين اندازی این نيروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسيج مستضعراه

ركت ش سوی ق ازاستفاده از تسهيالت این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمينی بر
 تابعه وزارت نيرو است.

بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل  -1بند الحاقی
الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکاليف مندرج در های جاری و قرضاز محل سپرده

م بخشی از برخی مواد به قانون تنظي )قانون الحاق 77در اجرای ماده) -ج 
)ریال از  000.000.000.000.2،)مبلغ دوهزار ميليارد) 2مقررات مالی دولت)

ر یه قرادمور الحسنه بانکها، در اختيار ستاد مردمی رسيدگی به ا منابع قرض
 کار مهریه،ان بدهانيميگيرد تا به زندانيان نيازمند با اولویت زندانيان زن و زند

 .شودپرداخت 
معادل  كشور مکلف است ماهانه داری كل دولت از طریق خزانه -د 

سسات دوازدهم هزینه شركتهای دولتی، بانکها و مؤ یک )%از 1یکدرصد)
 انون را بهق)این  3دولت مندرج در پيوست شماره) به انتفاعی سودده وابسته

 یالر ياردت ميلمبلغ هفتاد و پنج هزار و دویس های استهالک به استثنای هزینه
 ل كشوری كاز حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهدار

 .)این قانون واریز كند 5جدول شماره) 130425موضوع ردیف 
های بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک -هـ 

ه نجاپعامل با هماهنگی و معرفی بسيج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ 
 ای قرضه )ریال از محل منابع سپرده 000.000.000.000.50ار ميليارد)هز

یجاد اهت الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر ج
م ق محروناطنيروگاه خورشيدی پنج كيلوواتی در روستاها و حاشيه شهرها و م

ماهه و  شصتت )ریال با بازپرداخ 000.000.500به ازای هر نفر پانصد ميليون)
زار التفاوت نرخ سود تا سقف ه )%اقدام كند. مابه 4نرخ چهاردرصد)

ل و اعتبار )ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پو 000.000.000.000.1ميليارد)
د. مسؤوليت )این قانون پرداخت ميشو 18تبصره)« الف»بند  39از محل منابع 

سيج ن بعهده سازمااندازی این نيروگاهها به صورت رایگان بر نصب و راه

رید خقرارداد  استفاده از تسهيالت این بند منوط به ارائه .مستضعفين ميباشد

 .تضمينی برق از سوی شركت تابعه وزارت نيرو است
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الحسنه بندهای )الف(، )ب(، )ج( و )هـ( این تبصره، نسبت به پرداخت تسهيالت قرض

 موارد زیر اقدام نماید:برای 
ت )حداقل ( ریال تسهيالت بلندمد2.000.000.000.000مبلغ دو هزار ميليارد ) -1
دویست  ( ریال ودیعه مسکن،700.000.000ساله( برای پرداخت هفتصد ميليون )ده

( ریال وام 0200.000.00( ریال وام ازدواج و دویست ميليون )200.000.000ميليون )
 امل ک از كاركنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عضروری برای هر ی

ادی بانکها برای ( ریال از محل منابع ع10.000.000.000.000مبلغ ده هزار ميليارد ) -
( ریال 001.000.000.0پرداخت تسهيالت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک ميليارد )

ازپرداخت ب انتظامی با  ( و با ضمانت نيروی9%درصد )برای هر فرد با نرخ سود نه
 سالهبيست

بيماران  ( ریال جهت پرداخت به5.000.000.000.000مبلغ پنج هزار ميليارد ) -2
 العالج، سرطانی و زوجهای نابارور.صعب

نک اری باهمک دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهيالت و مشموالن یادشده با
 شود.شکی تهيه و عملياتی میمركزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

به كاركنان  ( ریال جهت پرداخت40.000.000.000.000مبلغ چهل هزار ميليارد ) - -3
انی پشتيب وفاع ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت د

ت هيالهای مذكور برای پرداخت تسنيروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان
يليون م( ریال، ازدواج پنجاه 200.000.000حسنه جهيزیه دویست ميليون )القرض

يصد سه مسکن ( ریال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیع50.000.000)
 ( ریال به هریک از كاركنان و بازنشستگان 300.000.000ميليون )

نابع عادی ماز محل ( ریال تسهيالت 8.000.000.000.000مبلغ هشت هزار ميليارد ) -
 ف یکهای مذكور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقبانکها برای هریک از سازمان

 سالهست( ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداكثر بي1.000.000.000ميليارد )
ها با بانکهای عامل تأمين التفاوت سود تسهيالت مذكور در توافق هر یک از سازمانمابه
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 شود.می

زی، پرداخت ( ریال جهت توانمندسا5.000.000.000.000نج هزار ميليارد )مبلغ پ -4
شنهاد ا پيبتسهيالت و خرید انشعابات و توسعه تأسيسات خانگی و كارگشایی امور، 

ه باخت جمهور برای پردمعاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئيس
 متقاضيان روستایی

دی بانکها برای ( ریال از منابع عا000.000.000.0004.مبلغ چهار هزار ميليارد )  -5
نفر  زای هرابه  پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نيروگاه خورشيدی پنج كيلوواتی

سال تنفس و نرخ ماهه با یک( ریال با بازپرداخت شصت400.000.000چهارصد ميليون )
 ( 8%درصد )سود حداكثر هشت

سبت به نرخ ن( ریال 100.000.000.000ف یکصد ميليارد )التفاوت نرخ سود تا سقمابه
انون پرداخت ( این ق18مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند )الف( تبصره )

ز سوی برق ا مينیشود. استفاده از تسهيالت این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمی
 باشد.شركت تابعه وزارت نيرو و با نظارت آنها می

ط گشت اقسابانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از باز -2الحاقیبند 
 نج سالقل پمسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيالت مسکن به بازنشستگانی كه حدا

سکونی ماحد وشدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد از بازنشسته
گذاری، پردهسبه  اند، بدون نيازستفاده نکردهبوده و از تسهيالت خرید یا ساخت مسکن ا

 پرداخت كند.
( و در 7%درصد )ها هفت(، در مراكز استان9%درصد )نرخ سود این تسهيالت در تهران نه
ستگان اعم از ( است؛ این حکم شامل كليه بازنش4%سایر شهرها و روستاها چهاردرصد )

ليون ی ميستگی آنها كمتر از سكشوری، لشکری و تأمين اجتماعی كه مستمری بازنش
ه ب 1398 دجه سالنشده قانون بوشود. منابع استفاده( ریال در ماه است، می30.000.000)

بندی یتشود. سقف تسهيالت مزبور و نحوه اولومنابع موضوع این بند اضافه می
  شود.رسد، معين مینامه اجرائی كه به تصویب هيأت وزیران میمتقاضيان در آیين
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 17تبصره 

 
ارائه بسته  1399به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع، در سال  -الف

 صورت رایگاناقشار كه براساس آزمون وسع بهشده برای كليه خدمات بيمه پایه تعریف
در  واده وخان گيرند، از طریق نظام ارجاع، پزشکتحت پوشش بيمه پایه سالمت قرار می

شده ئهات اراز خدممندی از سطح خدمات باالتر اعم اشود. بهرهمراكز دانشگاهی انجام می
زم الذكر، مستلشده فوقفدر مراكز غيردولتی و بيشتر از بسته خدمات بيمه پایه تعری

ل از مح ربوطمشدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزینه مشاركت مالی بيمه
ر نفر يست هزاروستایيان، عشایر و ساكنان شهرهای زیر بشود. تأمين می 129203ردیف 

 باشند.جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می
 مذكور قشارادمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به در صورت عدم امکان دسترسی به خ

فاً ده، صرانواخ)تحت پوشش رایگان بيمه پایه سالمت( بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک 
 پذیر است. با مراجعه به مراكز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان

 .باشندافراد تحت پوشش كميته امداد امام خمينی )ره( مشمول آزمون وسع نمی
 131600دیف بنياد شهيد و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ر -ب

كه  درآمد عسر فاقداین قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال م (7جدول شماره )
 انی كهباشند، تا زمبر اساس قوانين نيروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظيفه نمی

لت ن دومعيشت معادل حداقل حقوق كاركنااهانه كمکفاقد شغل و درآمد باشند، م
كشور  بودجه وامه نامه اجرائی این بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنپرداخت كند. آیين

 رسد.می شود و به تصویب هيأت وزیرانو بنياد شهيد و امور ایثارگران تهيه می
 
موضوع مه ششم توسعه، ( قانون برنا70به منظور اجرائی نمودن بند )چ( ماده ) -1-ج

، كليه شدگان درمان كشور و مدیریت مصارف و منابعاستقرار پایگاه اطالعات برخط بيمه
های بيمه پایه و تکميلی درمان اعم از دولتی و غيردولتی و نيز شركتها و صندوق

( قانون مدیریت خدمات كشوری، از جمله سازمان 5دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
گر های بيمهنی نيروهای مسلح، سازمان تأمين اجتماعی و سایر سازمانخدمات درما

ارائه  1399ل به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع، در سا -الف
 هوسع ب زمونآشده برای كليه اقشار كه براساس  بسته خدمات بيمه پایه تعریف

ظام ق نصورت رایگان تحت پوشش بيمه پایه سالمت قرار ميگيرند، از طری
ز سطح ادی من اهد بود. بهرهارجاع، پزشک خانواده و در مراكز دانشگاهی خو

ته از بس يشترشده در مراكز غيردولتی و ب خدمات باالتر اعم از خدمات ارائه
دگان ش يمهالذكر، مستلزم مشاركت مالی ب شده فوق خدمات بيمه پایه تعریف

 129203ف هزینه مربوط از محل ردی .در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود

ار نفر یر و ساكنين شهرهای زیر بيست هزروستائيان، عشا .تأمين ميشود

 .مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده ميباشند
 
 
 
 ردیف وضوعمبنياد شهيد و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات  -ب 

ل الت اشتغا)این قانون به جانبازان و آزادگان غيرح 7جدول شماره) 131600
قوق حفت های مسلح مشمول دریامعسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيرو

شت مک معيه كوظيفه نميباشند، تا زمانی كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهان
ه بن بند ای نامه اجرائی معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آیين

گران ایثار مورپيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و ا

 .یب هيأت وزیران ميرسدتهيه ميشود و به تصو
) قانون برنامه ششم توسعه،  70ماده)« چ»در راستای اجرائی نمودن بند  -ج 

كليه شركتها و صندوقهای بيمه پایه و تکميلی درمان اعم از دولتی و غيردولتی 
)قانون مدیریت خدمات كشوری، از  5و نيز دستگاههای اجرائی موضوع ماده)

يروهای مسلح، سازمان تأمين اجتماعی و سایر جمله سازمان تأمين اجتماعی ن
شدگان خود و  گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بيمه سازمانهای بيمه
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روزرسانی پایگاه مذكور شدگان خود و بهمکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بيمه

صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذكور از طریق جایگزینی ابزارهای به
سنجی سازمان بيمه مانه)سرویس( استحقاقالکترونيکی به جای دفترچه و با استفاده از سا

شدگان تحت پوشش ای و درمانی به بيمهسالمت ایرانيان، جهت ارائه كليه خدمات بيمه
 خود استفاده كنند.

ن ف است ضمسازمان بيمه سالمت ایران از طریق شركتهای وابسته مکل -1جزء الحاقی
ند این ب شدگان موضوعبيمه تأمين و تدارک بسترهای الکترونيکی الزم، هنگام مراجعه

نی پوشاای، بررسی همبرای دریافت خدمات سالمت، كليه خدمات اعتبارسنجی بيمه
یق ز طرصورت الکترونيکی و اای خدمت را بهای و پایش)كنترل( قواعد بيمهبيمه

با  بند سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع اینسامانه)سرویس( استحقاق
شده( مهكننده )بيمی سازمان بيمه سالمت ایران تعيين و از مراجعهتصویب مجمع عمو

اجع از های سایر مرهای قانونی تبادل اطالعات و استفاده از دادهشود و هزینهدریافت می
 شود.این محل تأمين می

هداشتی، بصاحبان حرف پزشکی و پيراپزشکی و همچنين كليه مراكز  - 2جزء الحاقی
س براسا کلفنددارویی اعم از دولتی، غيردولتی، خيریه و خصوصی متشخيصی، درمانی و 

ترچه و از دف فادهشود بدون استای كه از سوی سازمان بيمه سالمت ایران ابالغ میبرنامه
نون تجارت ( قا10مبتنی بر نسخه الکترونيکی حاوی امضای معتبر منطبق با ماده )

ایگاه ی بر پمبتن نجی سازمان بيمه سالمتسالکترونيک و با استفاده از سامانه استحقاق
شدگان هبيم شدگان درمان كشور، در زمان ارائه خدمت برای كليهاطالعات برخط بيمه

 سته ازدآن  گر مکلفند پرداخت مطالباتهای بيمهسنجی نمایند. سازمانكشور استحقاق
نمایند می رائهامراكز كه بدون نسخ كاغذی و مبتنی بر بستر الکترونيک، خدمات سالمت 

 را در اولویت پرداخت قرار دهند.
( قانون 62دولت و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند در اجرای ماده ) -د

(، تسهيالت الزم برای 2الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

روزرسانی پایگاه مذكور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره  به
برداری از پایگاه مذكور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونيکی به جای 

) ا استفاده از سرویس استحقاق سنجی سازمان بيمه سالمت دفترچه و ب
ای و كنترل قواعد بيمه ای خدمت  ای، رفع همپوشانی بيمه اعتبارسنجی بيمه

 ای و درمانی به بيمه جهت ارائه كليه خدمات بيمه به صورت الکترونيکی (

 .شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی  62اده)در راستای اجرای م -د 

،)دولت و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران مکلف  2از مقررات مالی دولت)
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ارانه سود تسهيالت از  هدف قانون مبنی بر تأمين مسکن یکصدهزار نفر را تأمين كنند. ی

 شود.( این قانون تأمين می7جدول شماره ) 131600ردیف 
 

ی و تجهيزات شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتی و درمان 1399از ابتدای سال  -هـ
 شود.سعه می( قانون برنامه ششم تو55پزشکی كشور )مادرتخصصی( مشمول مفاد ماده )

 
غ د مبالوظفنمیف بودجه مستقل های دارای ردستاندانشگاههای علوم پزشکی و بيمار -و

 جهت حصراًحاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشکی را من
 شکی بهت پزهای تأمين و تدارک دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومابازپرداخت هزینه

ای مکلفند بيمههای و سازمانكننده پرداخت كنند ها و شركتهای پخش تأمينداروخانه
م ه اعالای كه دانشگاهزینه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه

ل ر اموانی د. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غيرقانونماید واریز نمایندمی
 شود.عمومی تلقی می

ا ريکی های الکترونگر پایه درمان موظفند فقط نسخههای بيمهسازمان -1بند الحاقی
، يماربها دربرگيرنده شماره)كد(ملی و مشخصات فردی پذیرش نمایند. این نسخه

وع و ت، نمشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مركز ارائه خدم
كد( )اسه ميزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونيکی پرداخت بيمار و شن

 ست.ات به تفکيک سهم بيمه و بيماری اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدم
 ین بندادر  شورای عالی بيمه مکلف است نسخه الکترونيک را مبتنی بر ضوابط موجود

بالغ بصره این تطراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذكرشده در بند )ج( ا
به این قدام ا 1399ماه اول سال نماید. در صورتی كه شورای عالی بيمه ظرف مدت سه

ماه نسخه گر پایه درمان مکلفند حداكثر ظرف مدت یکهای بيمهكار ننماید سازمان
 الکترونيک را مبتنی بر ضوابط مذكور طراحی و اجراء كنند.

نسبت  1399وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سال  -2بندالحاقی

به تأمين تسهيالت الزم برای هدف قانون مبنی بر تأمين مسکن یکصدهزار 
)تأمين  7جدول شماره) 131600نفر ميباشند و یارانه سود تسهيالت از ردیف 

 .ميشود
درمانی و  وشركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتی  1399از ابتدای سال  -هـ 

رنامه )قانون ب 55تجهيزات پزشکی كشور)مادرتخصصی( مشمول مفاد ماده)

  .ششم توسعه ميشود
ل ستقمدانشگاههای علوم پزشکی و بيمارستانهای دارای ردیف بودجه  -و

رفی ت مصلوازم و تجهيزاموظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، 
 رو وهای تأمين و تدارک دا پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه

نند؛ كاخت كننده پرد ها و شركتهای پخش تأمين تجهيزات پزشکی به داروخانه

 .تخطی از این امر تصرف غيرقانونی در اموال عمومی تلقی ميشود



  

88 
 

 اظهار نظر 2الیحه تقدیمی دولت 1کمیسیون تلفیق ردیف
نامه اجرائی این قدام نماید. آیينبه ساماندهی شبکه توزیع تجهيزات و ملزومات پزشکی ا

بند ظرف مدت دوماه پس از ابالغ این قانون با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 رسد.تصویب هيأت وزیران میپزشکی به
عه از جمله ( قانون برنامه ششم توس29كليه دستگاههای موضوع ماده ) -3بندالحاقی

-بار آسياقش های مقدس كه به هر شکل ازستاننهادهای عمومی غيردولتی، بنيادها و آ
ک ها و كمکهای خود را به تفکيكنند، مکلفند تمامی حمایتپذیر حمایت می

اعی ه اجتمرفا وكننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، كار شماره)كد(ملی فرد دریافت
ه در امانس عاتثبت نمایند. به منظور ساماندهی و كارآمدسازی سياستهای حمایتی، اطال

 گيرد.اختيار تمامی دستگاههای فوق قرار می
 ستعالمان اپس از ثبت اطالعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مکلف است امک

هد. دكننده قرار كننده حمایت را در اختيار نهادهای حمایتسنجی افراد دریافتاستحقاق
بت ثامانه ین سان بند كه در هرگونه ارائه خدمت به افراد، توسط دستگاههای موضوع ای

 شود.نشود، در حکم تصرف غيرقانونی در اموال عمومی محسوب می
شود های مؤسسات خيریه خصوصی كه به اشخاص پرداخت میآن بخش از هزینه -1

 شوند.یمهای مالياتی برخوردار تنها در صورت ثبت در سامانه مذكور از معافيت
الحسنه ی و دولتی مکلفند تسهيالت قرضبانکها و مؤسسات اعتباری خصوص -2

 شده را به تفکيک شماره)كد(ملی در سامانه مذكور ثبت نمایند.پرداخت
های مایتوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطالعات ح -3

نهاد نيز دمیه مرسنجی افراد را برای مؤسسات خيرشده و همچنين استعالم استحقاقانجام
 هم نماید.فرا

این قانون را در ( 14بارات مندرج در جدول تبصره )شود اعتبه دولت اجازه داده می -1-الف 18تبصره
( قانون الحاق 52، كمک بالعوض با منابع موضوع ماده )شده، یارانه سودقالب وجوه اداره

( در چهارچوب مصوبات هيأت امنا، 2برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )
مچنين تسهيالت بانکی تركيب و برای ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و ه

این ) 14به دولت اجازه داده ميشود اعتبارات مندرج در جدول تبصره)- 1 -الف
شده، یارانه سود، كمک بالعوض با منابع موضوع  لب وجوه ادارهقانون را در قا

)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی  52ماده)
)در چهارچوب مصوبات هيأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق  2دولت)

 ،استآمده  تبصرهاین ( الف)بند در
براساس  تواندمیاین بند  منابع

 برایروشی كه در نظر گرفته شد 
 اشتغال ایجاد  هایاجرایبرنامه
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های بازار كار و های ایجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجرای سياستاجرای برنامه

 كل 1398و  1397قوانين بودجه سالهای ( 18های بند )الف( تبصره )تکميل اجرای برنامه
 كشور هزینه كند.

 
 عببخشی از منا های موضوع این حکم،نامهبه منظور تسهيل تأمين وثایق مورد نياز بر -2

رمایه فزایش سر برای اتواند با تأیيد سازمان برنامه و بودجه كشو( این بند می1عمومی جزء )
ن حکم های موضوع ایو همچنين به منظور تحقق برنامهگذاری های ضمانت سرمایهصندوق

از  مایتصندوقهای حدر بخش كشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بيمه كشاورزی و 
 استفاده شود. گذاری در بخش كشاورزی و عشایریتوسعه سرمایه

 حذف شد. -3

 

 

 

 

 

 
رخی مواد به ب( قانون الحاق 52( ماده )2مندرج در تبصره )(« %1درصد )یک»عبارت  -4

 شود.اصالح می« درصد یک واحد»( به عبارت 2قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )
( این بند 1ء )صندوق كارآفرینی اميد به فهرست بانکهای عامل تسهيالت جز -قیجزءالحا

 شود. رخوردار می( این بند ب1نيز از تسهيالت حکم جزء )« صنایع دستی»شود و اضافه می
 وزارت ئی وهای موضوع این بند به پيشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرابرنامه

 رسد. یمه كشور بودج شود و به تأیيد سازمان برنامه ويه میتعاون، كار و رفاه اجتماعی ته
های نامه اجرائی این بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همکاری وزارتخانهآیين

های  توسعه ملی و همچنين تسهيالت بانکی تركيب و برای اجرای برنامه
جاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجرای سياستهای بازار كار و تکميل ای

 1398و  1397)قانون بودجه سالهای  18تبصره)« الف»های بند  اجرای برنامه

 .كل كشور هزینه كند

م، ین حکاهای موضوع  به منظور تسهيل تأمين وثایق مورد نياز برنامه- 2 
ودجه ن برنامه و بند ميتواند با تأیيد سازما)این ب 1بخشی از منابع عمومی جزء)

 .وده شگذاری استفاد كشور برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایه
 

د اهای فاق)%از عوارض ارزش افزوده سهم دهياریها و روست 10ده درصد )-3 
ن برنامه )قانو 6)بند )ب( ماده ) 1دهياری و مناطق عشایری موضوع جزء )

ست سيا ریزی و توسعه استان و بر اساس شورای برنامه ششم توسعه، توسط
زایی تغالهای توسعه اقتصادی و اش های مصوب آن شورا برای اجرای برنامه

توسعه  )قانون برنامه ششم 27)بند)الف( ماده ) 1روستایی موضوع جزء )
ه و برنام ماناختصاص مييابد. دستورالعمل اجرایی این موضوع به پيشنهاد ساز

 .شور و با همکاری وزارت كشور تهيه و ابالغ خواهد شدبودجه ك
 
 

)قانون الحاق برخی  52)ماده) 2مندرج در تبصره)»)% 1درصد) یک»عبارت - 4 
یک واحد »)به عبارت  2مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت)

های موضوع این حکم به پيشنهاد مشترک هر  برنامه .اصالح ميشود« درصد
تگاههای اجرائی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، به تأیيد یک از دس

نامه اجرائی این بند به  آیين .سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد رسيد
های تعاون، كار  پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همکاری وزارتخانه

عات، جهاد و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطال

 ،موجود اشتغال تثبيت ،مولد
 و كار بازار هایسياست اجرای
( الفبند) هایاجرایبرنامه لتکمي

 كل سال بودجه قانون18تبصره 
 اساس بر. .هزینهشود كشور

 بودجه الیحه در مطرح فروض
 موضوع منابع برآورد ،كشور كل
 قانون( 52)ماده(ب)و( الف)بند

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

به  1400و  1399 هایسال در
 137874.  و   87285   ترتيب 
 بينی كرده استیش÷ ریال ميليارد
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تعاون، كار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطالعات، جهاد 

نایع دستی و گردشگری و بانک مركزی جمهوری كشاورزی، كشور و ميراث فرهنگی، ص
 رسد.شود و به تصویب هيأت وزیران میاسالمی ایران تهيه می

یيد وزیر شود با تأیبه شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده م -ب
( ریال 1.400.000.000.000هزار و چهارصد ميليارد )ارتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ یک

ارور اد كهای خطرپذیر، ایجگذاریاز محل منابع داخلی خود و برای كمک به سرمایه
های )پروژه(طرح كننده خدمات الکترونيکی در كليه بخشها، حمایت از)اپراتور(های ارائه

صوصی و خهای آفرین و یا صادرات كاال و خدمات در این بخش توسط بخشای اشتغالتوسعه
تباطات زارت اررک وای كه به پيشنهاد مشتنامهشده براساس آیينوجوه اداره تعاونی به صورت

یران هيأت وز شود و به تصویبو فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه می
 د.التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كننرسد، اختصاص دهند و مابهمی
 
 
ای و هن توسعازماسشود از طریق عات اجازه داده میبه وزارت ارتباطات و فناوری اطال -ج

 منظور انجامخصوصی داخلی و خارجی به  -شركتهای تابعه خود نسبت به مشاركت عمومی
سازی شمندهای دولت الکترونيک و توسعه خدمات الکترونيکی ازجمله هوطرح)پروژه(

ت رد نياز جهابع مو( قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. من69مدارس موضوع ماده )
ریال از محل  (005.000.000.000.0پنج هزار ميليارد )گذاری بخش دولتی تا مبلغ سرمایه

يد سازمان با تأی ابعهتاعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی شركتهای 
قانون ( این 7) جدول شماره 149000شود و از محل ردیف برنامه و بودجه كشور تأمين می

 رسد.به مصرف می
منظور ایجاد اشتغال و رونق توليد ای بههای توسعهدولت مجاز است از طریق سازمان -د

های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در گذاری در عرصهو در راستای توسعه سرمایه
های كلی اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سياست

كشاورزی و كشور، بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت ميراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهيه ميشود و به تصویب هيأت وزیران 

  .ميرسد
ود با ده ميشدا به شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه -ب

 يلياردمارصد چههزار و  بلغ یکتأیيد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا م
 به سرمایه از محل منابع داخلی خود و برای كمک ( ریال1.400.000.000.000)

يکی در لکترونت اكننده خدما گذاریهای خطرپذیر، ایجاد كارور)اپراتور(های ارائه
ادرات ا صیآفرین و  كليه بخشها، حمایت از طرح)پروژه(های توسعهای اشتغال

ت این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صوركاال و خدمات در 
 تباطاترت ارای كه به پيشنهاد مشترک وزا نامه وجوه ادارهشده براساس آیين

 تصویب به وو فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه ميشود 
ل آن ز محاالتفاوت نرخ سود را  هيأت وزیران ميرسد، اختصاص دهند و مابه

 .ندپرداخت كن
 طریق ه ازبه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده ميشود ك -ج 

می موع -سازمان توسعهای و شركتهای تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصی
وسعه و ت منظور انجام طرح)پروژه(های دولت الکترونيک داخلی و خارجی به

نون قا) 69خدمات الکترونيکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده)
خش بری گذا برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمایه

ی ع داخلنابدولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و م
محل  د و ازيشوشركتهای تابعه با تأیيد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين م

 .رسد)این قانون به مصرف مي 7جدول شماره) 149000ردیف 
منظور ایجاد اشتغال و  ای به دولت مجاز است از طریق سازمانهای توسعه -د 

های مختلف اقتصادی  گذاری در عرصه رونق توليد و در راستای توسعه سرمایه
و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون 
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گذاری، ( قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه44چهل و چهارم ) اصل

زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپيمای تجاری و با در نظرگرفتن 
یافته، محروم و هدف ای و آمایش سرزمين با اولویت مناطق كمترتوسعهمزیتهای منطقه

ی متنوع تأمين منابع مالی )منابع داخلی كارگيری ابزارهابازآفرینی شهری با به
های ای، وجوه حاصل از واگذاری شركتهای وابسته به سازمانهای توسعهسازمان
( 3ای تسهيالت بانکی و تأمين مالی خارجی )فاینانس( موضوع بند )الف( تبصره )توسعه

 این قانون( اقدام كند.
داخت ازپرود منابع حاصل از بشهای عامل اجازه داده میبه بانکها و صندوق -هـ

 مناطق ر درتسهيالت تلفيقی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدا
به را  31/5/1396روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 

تای ر راسدصرف اعطای تسهيالت مجدد شده هر دستگاه و نهاد نسبت سهم بازپرداخت
 انون نمایند.اهداف ق

نون رفع موانع ( قا5صندوق ضمانت صادرات ایران به فهرست مصادیق ماده ) -بند الحاقی
 ود.شافه میی اضپذیر و ارتفای نظام مالی كشور با اصالحات و الحاقات بعدتوليد رقابت

نون اساسی نسبت به اجرای )قا 44اجرای سياستهای كلی اصل چهل و چهارم)
 گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیت طرحهای سرمایه

یافته و محروم  ای و آمایش سرزمين با اولویت مناطق كمترتوسعه های منطقه
 كارگيری ابزارهای متنوع تأمين منابع مالی)منابع داخلی سازمانهای توسعه با به

ای  ركتهای وابسته به سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری ش
 3تبصره)« الف»تسهيالت بانکی و تأمين مالی خارجی)فاینانس( موضوع بند 

 .)این قانون( اقدام كند
 صل ازبه بانکها و صندوقهای عامل اجازه داده ميشود منابع حا -هـ  

شتغال ااد بازپرداخت تسهيالت تلفيقی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایج
اهداف  را صرف اعطای تسهيالت مجدد در راستای 31/5/1396ایدار مصوب پ

 .قانون نمایند

د به قانون تنظيم ( قانون الحاق برخی موا27دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده ) 19تبصره 
های خود ییكشور و دارا (، از محل منابع بودجه كل2) بخشی از مقررات مالی دولت

ال حبرداری و در بهرهتمام و آماده هجدید، نيم تمهيدات الزم را برای اجرای طرحهای
و  ختصاصیو ا ای با منابع عمومیهای سرمایهبرداری اعم از طرحهای تملک داراییبهره

 -مومیكت عطرحهای شركتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشار
ی شهاخبها با اولویت ها و دهياریخصوصی با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری

 .خصوصی و تعاونی فراهم كنند
های ( از اعتبارات تملک دارایی%10درصد )شود تا دهبه دولت اجازه داده می -1

واریز كند تا با اعتبار  550000-38ای این قانون را كسر و به ردیف شماره  سرمایه
( این قانون، در 1مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پيوست شماره )

ات شی از مقرر)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخ 27در اجرای ماده)
 ول كشور ك،)دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه  2الی دولت)م

ماده مام و آت هدارایيهای خود تمهيدات الزم را برای اجرای طرحهای جدید، نيم
 رمایهسيهای برداری اعم از طرحهای تملک دارای برداری و در حال بهره بهره

ز اخلی ادع ی با منابای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شركتهای دولت
نی عاوتخصوصی با بخشهای خصوصی،  -طریق انعقاد قرارداد مشاركت عمومی

 .كنند اهمو شهرداریها و دهياریها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فر

)%از اعتبارات تملک دارایيهای  10درصد ) به دولت اجازه داده ميشود تا ده- 1 
واریز كند تا با  550000-38دیف شماره سرمایهای این قانون را كسر و به ر

 1اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پيوست شماره )
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شده و یا كمک، برای قراردادهای مذكور اختصاص دهد. لب یارانه سود، وجوه ادارهقا

این ( 1جایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پيوست شماره )جابه
شود. نحوه توزیع بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام میقانون و اولویت

ریزی و توسعه استان تعيين استانی توسط شورای برنامه (هایاعتبارات طرح)پروژه
توانند تأمين مالی ها میها و دهياریبخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری شود.می

، ( این قانون(3را از طریق روشهایی چون تأمين مالی خارجی )موضوع بند )الف( تبصره )
ندوق توسعه ملی )با رعایت قوانين منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهيالت ریالی و ارزی ص

 و مقررات موضوعه( انجام دهند.
نهای سازی سال( از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکميل، تجهيز وآماده1%درصد )یک

 شود.فرهنگی، ورزشی و امدادی بسيج هزینه می
ال قانون بودجه س (19( تبصره )11( و )10(، )7(، )6(، )5(، )4(، )3اجرای بندهای ) -2

 شود.كشور با رعایت و استفاده از ظرفيت این تبصره تنفيذ می كل 1397
 موزش وآسالمت،  برداری از طرحهای حوزهتواند در احداث، توسعه و بهرهدولت می -3

های كلی است( قانون اجرای سي3( بند )ج( ماده )2تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره )
ها و همچنين در اجرای طرحهای بنگاه ( قانون اساسی و44اصل چهل و چهارم )

 ( با44هارم )های كلی اصل چهل و چ( قانون اجرای سياست2های گروه سه ماده )فعاليت
 انونقخصوصی از ظرفيت این تبصره با رعایت  -استفاده از روش مشاركت عمومی

 ( استفاده كند.44های كلی اصل چهل و چهارم )اجرای سياست
ات تملک ( از اعتبار%10درصد )و توسعه استان تا سقف دهریزی شورای برنامه -4

ی برا وای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد های سرمایهدارایی
 -ومیشده صرفاً از طریق سازوكار مشاركت عمطرحهای جدید بيش از سقف تعيين

ک ملباشد. خرید محصول طرحهای مشاركتی از محل اعتبارات تخصوصی مجاز می
ریزی و امهای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنای و هزینههای سرمایهدارایی

 .باشدپذیر میتوسعه استان امکان

شده و یا كمک، برای قراردادهای  )این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره
جایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در  مذكور اختصاص دهد. جابه

)این قانون و اولویت بندی آنها توسط سازمان  1ه )قسمت دوم پيوست شمار
های استانی  برنامه و بودجه كشور انجام ميشود. نحوه توزیع اعتبارت پروژه

بخشهای خصوصی،  .ریزی و توسعه استان تعيين ميشود توسط شورای برنامه
تعاونی و شهرداریها و دهياریها ميتوانند تأمين مالی را از طریق روشهایی چون 

)این قانون(، منابع بانکی، بازار  3تبصره)« الف»ين مالی خارجی)موضوع بند تأم
سرمایه و تسهيالت ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی )با رعایت قوانين و 

 مقررات موضوعه( انجام دهند

انون بودجه سال )ق 19)تبصره) 11(،)10(،)8،)(6،)(5،)(4(،)3اجرای بندهای)- 2 

 .يشودماستفاده از ظرفيت این تبصره تنفيذ  كل كشور با رعایت و 1397

، سالمت های برداری از حوزه دولت ميتواند در احداث، توسعه و بهره- 3 
نون اجرای )قا 3ماده)« ج»)بند  2آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره)

جرای ا)قانون اساسی و همچنين در  44سياستهای كلی اصل چهل و چهارم)
استهای كلی )قانون اجرای سي 2اليتهای گروه سه ماده)طرحهای بنگاهها و فع
ز اخصوصی  -)با استفاده از روش مشاركت عمومی 44اصل چهل و چهارم)

و  ظرفيت این تبصره با رعایت قانون اجرای سياستهای كلی اصل چهل

 .)استفاده كند 44چهارم)

ارات )%از اعتب 10درصد) ریزی و توسعه استان تا سقف ده شورای برنامه- 4 
ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص  تملک دارایيهای سرمایه

شده صرفا از طریق سازوكار  دهد و برای طرحهای جدید بيش از سقف تعيين
مشاركت عمومی ـ خصوصی مجاز ميباشد. خرید محصول طرحهای مشاركتی 

های ای استان طرح ای و هزینه از محل اعتبارات تملک دارایيهای سرمایه
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در  گذاری مندرجدر قرارداد مشاركت از شمول تعرفه بهای محصول طرح)پروژه( -5

 در الت، دخقوانين و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعيين قيمت تکليفی
، وژه(ح)پرگذاری و یا جلوگيری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرنظام تعرفه

ی وههاشده بر مبنای الگوی مالی مصوب كارگرالتفاوت قيمت محصول محاسبهمابه
 تنظيم بخشی از ( قانون الحاق برخی مواد به قانون27شده در دستورالعمل ماده )تعریف

 شود.صالح میتکليفی پرداخت یا الگوی مالی مذكور ا ( و قيمت2مقررات مالی دولت )
 
 

 حذف شد. -6
 
 
 ی )راهریل (های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنين حمل و نقلدر طرح)پروژه -7

برداری با هرهبزی و بهسازی، بازساآهن( استفاده از قرارداد مشاركت در احداث، نگهداری، 
 ست.پذیر اأخذ عوارض از كاربران امکان

( 63ده )های مشاركتی آب در اجرای مادرآمد حاصل از حق اشتراک طرح)پروژه( -8
و الحاقات  با اصالحات 27/11/1380قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 گيرد.گذار تعلق میبعدی به سرمایه
رای بهای مورد نياز دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهيه گزارش -9

های سازی توسعه مشاركت را از محل اعتبارات تملک داراییفراخوان و ظرفيت
های زینهای و سایر منابع خود تأمين كند و همچنين مجاز است بخشی از هسرمایه

ا ماید تنالم سازی طرح)پروژه( برای فراخوان مشاركت را در اسناد فراخوان اعآماده
 پرداخت كند. گذار در الگوی مالی خود، لحاظ وسرمایه

(هایی كه با تغيير شرایط، توجيه اوليه خود را از تغيير كاربری اصلی طرح)پروژه -10
ربط اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور و رعایت مقررات ذیدست داده

 .ریزی و توسعه استان امکانپذیر ميباشد استانی مصوب شورای برنامه

ج در مندر گذاری بهای محصول پروژه در قرارداد مشاركت از شمول تعرفه- 5 
فی، کليتقوانين و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعيين قيمت 

های ای بگذاری و یا جلوگيری از دریافت تعرفه بر دخالت در نظام تعرفه
ی لگوامحصول پروژه، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبنای 

ون الحاق )قان 27شده در دستورالعمل ماده) مالی مصوب كارگروههای تعریف
مت تکليفی )و قي 2برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت)

 .پرداخت یا الگوی مالی مذكور اصالح ميشود

 عهداتز است برای پرداخت بهای محصول پروژه به ميزان تدولت مجا -6 
ای خشهقراردادهای مشاركتی، ازطریق فروش خدمات انرژی و آب و سایر ب

 .اقتصادی اقدام نماید

اه یلی )رهای بزرگراهی و راه اصلی و همچنين حمل و نقل ر در پروژه- 7 
 سازی وازبی، آهن( استفاده از قرارداد مشاركت در احداث، نگهداری، بهساز

 .برداری با اخذ عوارض از كاربران امکانپذیر است بهره

 63)ماده  های مشاركتی آب در اجرای درآمد حاصل از حق اشتراک پروژه- 8 

  .د گرفتواهخگذار تعلق  )قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت به سرمایه

رای ياز برد نی مودستگاه اجرایی مجاز است هزینه مطالعات و تهيه گزارشها- 9
 ایيهایدار سازی توسعه مشاركت را از محل اعتبارات تملک فراخوان و ظرفيت

ز اخشی بای و سایر منابع خود تامين نموده و همچنين مجاز است  سرمایه
اخوان د فرهای آماده سازی پروژه برای فراخوان مشاركت را در اسنا هزینه

 .ندخت كی خود، لحاظ و پرداگذار در الگوی مال اعالم نماید تا سرمایه
 

هایی كه با تغيير شرایط، توجيه اوليه خود را از  تغيير كاربری اصلی پروژه- 10 
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 باشد.پذیر میامکان

 
شده كه یانستهای ملی یا ملی ااجرائی ملی مجاز است برای طرح)پروژه( دستگاه  -11

يارات و اخت ظایفاند با درخواست استاندار، ودر موقعيت جغرافيایی یک استان واقع شده
عقاد ر و انع كااعم از فرآیند ارجا خصوصی طرح)پروژه( -فرآیند اجرائی مشاركت عمومی

شاركت جرای مابری قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض كند. استاندار راه
 های مذكور را برعهده دارد.خصوصی طرح)پروژه( -عمومی

شود و به یمنامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه آیين
 رسد.تصویب هيأت وزیران می

 منظور ت بهاتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران موظف اس -بندالحاقی
فاده از توان توليدی ( قانون حداكثر است4( ماده )( بند )الف4تحقق اهداف مندرج در جزء )

نامه اجرائی ماده و آیين 15/2/1398و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی مصوب 
 واال كبندی توليدكنندگان ( قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه10)

ساً یا كه را را رگانیبندی كارتهای بازساخت و رتبه -كنندگان و پيمانکاران طراحیعرضه
د هر ل خودهد، براساس ضوابط مورد عماز طریق مؤسسات مورد تأیيد خود انجام می

 ورایشبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ماه یکشش
 اسالمی اعالم نماید.

اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور و رعایت مقررات  دست داده

 .ذیربط امکانپذیر ميباشد

ی شده ناستا های ملی یا ملی دستگاه اجرایی ملی مجاز است برای پروژه- 11 
دار، ستاناند با درخواست ا كه در موقعيت جغرافيایی یک استان واقع شده

ز اعم اخصوصی پروژه  -وظایف و اختيارات فرایند اجرایی مشاركت عمومی
. فویض نمایدتستانی ع افرایند ارجاع كار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تاب

ر ا برهای مذكور  ی پروژهخصوص -استاندار راهبری اجرای مشاركت عمومی

 .عهده دارد
شود يه ميور تهنامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كش آیين 

 .و به تصویب هيأت وزیران ميرسد

 20تبصره 

 
( 5) ماده وضوعم اجرائی دستگاههای تمامی عملکرد، بر مبتنی ریزیبودجه اجرای در -الف

با  1399 ر سالد مکلفند دولتی، شركتهای و بانکها جمله از كشوری خدمات مدیریت قانون
م( و ستقيها به تفکيک حقوق و دستمزد، غيرپرسنلی )مستقيم و غيرمشناسایی هزینه

ه )سيستم( كامل سامان استقرار به تکميل و های مراكز فعاليت پشتيبانی نسبتهزینه
 كنند. اقدام شدهتمام قيمت حسابداری

 
شده در ردیف بينیاختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پيشمازاد درآمدهای  -ب

ائی اجر ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای در اجرای بودجه -الف
ركتهای قانون مدیریت خدمات كشوری از جمله بانکها و ش( 5موضوع ماده)

ق و دستمزد، ها به تفکيک حقو با شناسایی هزینه1399دولتی، مکلفند در سال 
انی شتيبپراكز فعاليت های م غير پرسنلی)مستقيم و غير مستقيم( و هزینه

شده  مامتنسبت به تکميل و استقرار كامل سامانه)سيستم( حسابداری قيمت 

  .اقدام كنند
 بينی مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پيش -ب
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با تأیيد و ابالغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعایت  1399در قانون بودجه سال  102530

 قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
 
ن برنامه ششم ( قانو7) ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند )پ( مادهبودجه اجرای در -ج

 توسعه:
ه ق سامانطری ها )كاال و خدمات( را ازیابی خروجیدستگاه اجرائی مکلف است هزینه -1

ه كلکرد(، ت عمیابی و مدیریریزی، هزینهریزی مبتنی بر عملکرد )برنامهیکپارچه بودجه
آید، انجام ت میدسه های دستگاه اجرائی باطالعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه

 دهد.
ه شامل حجم منعقده با واحد مجری ك تفاهمنامه مجری مکلف است بر مبنای دستگاه -2

مجری  واحد اتتبارشده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعها، خدمات و قيمت تمامفعاليت
 امکان ای نگهداری كند كهبه گونه جداگانه صورتبه خود سامانه)سيستم( حسابداری در را

 انجام شخيصت .باشد داشته وجود مجزا صورتواحد مجری به مالی رویدادهای گيریگزارش

 مجری است. واحد مدیر چهارچوب تفاهمنامه منعقده با خرج در
 
قده با منع تفاهمنامه ای خود براساسكرد اعتبارات هزینهدر هزینه به دستگاههای اجرائی كه -3

 به نسبت كشور، بودجه و برنامه سازمان موافقت با شودمی داده جازهكنند، اواحد مجری اقدام می

دون رعایت الزامات دستگاه ب ابالغی همان اعتبارات سقف در هزینه و فصول جابجایی اعتبارات
 كنند. ( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام79ماده )

 
( قانون 28متی و بند )الف( ماده )های كلی اقتصاد مقاو( سياست16در اجرای حکم بند ) -4

درصد برنامه ششم توسعه، در صورتی كه واحد مجری بخشی از كاركنان خود را )حداكثر تا ده
تواند آنها را در اختيار های خود مازاد تشخيص دهد، می(( نسبت به انجام مأموریت10%)

ستگاه اجرائی مذكور، وفق ربط قرار دهند تا پس از تأیيد باالترین مقام ددستگاه اجرائی ذی

با تأیيد و ابالغ سازمان  1399در قانون بودجه سال  102530شده در ردیف 
ایت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه برنامه و بودجه كشور با رع

 .قابل هزینه است
نون )قا 7ه)ماد« پ»ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند  در اجرای بودجه -ج 

 :برنامه ششم توسعه

از  ات( رایابی خروجيها )كاال و خدم دستگاه اجرایی مکلف است هزینه- 1 
ابی ی زینهی، هریز کرد )برنامهریزی مبتنی بر عمل طریق سامانه یکپارچه بودجه

ای ه امانهسیر و مدیریت عملکرد(، كه اطالعات ورودی آن از تبادل داده با سا

 .دستگاه اجرایی به دست ميآید، انجام دهد

ی كه د مجردستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واح- 2 
رفين طات يين تعهدشده آنها و تع شامل حجم فعاليتها، خدمات و قيمت تمام

ورت ص هباست، اعتبارات واحد مجری را در سامانه)سيستم( حسابداری خود 
الی ای مگيری رویداده ای نگهداری كند كه امکان گزارش جداگانه به گونه
ر صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج د واحد مجری به

  .بودچهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد 

ساس ود براای خ كرد اعتبارات هزینه به دستگاههای اجرائی كه در هزینه- 3
افقت با مو شودتفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام ميکنند، اجازه داده مي

ر دینه و هز سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول
)قانون  79الزامات ماده) سقف اعتبارات ابالغی همان دستگاه بدون رعایت

 .تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام كنند

)سياست های كلی اقتصاد مقاومتی و بند )الف(  16در اجرای حکم بند )-4 
)قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی كه واحد مجری بخشی از  28ماده )

های خود )درصد( نسبت به انجام ماموریت  10كاركنان خود را )حداكثر تا )
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جایی به دستگاه جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابهقوانين و مقررات مربوط )جابه

های دیگر جایی به سایر شهرها و شهرستاناجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابه
وافقت سازمان در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و م

اداری و استخدامی كشور( اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، 
در خصوص نيروهای رسمی و پيمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نيروهای 

 قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام كند.
 
 
 
های مستمر و العادهحقوق، فوق به مربوط اطالعات تمام مکلفند اجرائی دستگاههای -5

بودجه  و برنامه هایسازمان اختيار در را خود رسمی، پيمانی و قراردادی كاركنان مستمرغير
  هند.د قرار دارایی و اقتصادی امور كشور و وزارت استخدامی و اداری كشور و

کم حرج در ی مندپيمانی و قراردادواحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای كاركنان رسمی، 
مستمر های غيررداختیر پكارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و سا

 ند.ت كنمربوط به كاركنان را معطوف به عملکرد و كارآیی آنها محاسبه و پرداخ
 
 مورد شدهتمام تقيم بين تفاضل از حاصل هایجوییدستگاه اجرائی مجاز است از صرفه -6

 دوره همان در محصول یا فعاليت قطعی هایهزینه و منعقده هایدر تفاهمنامه توافق

تفاهمنامه، مشروط به تأیيد عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف 
در  مجری واحد كاركنان در انگيزه ایجاد منظور ( را به%50درصد )تخصيص اعتبار، پنجاه

 دستورالعمل اساس محصوالت بر كيفی خدمات و ارتقای و های غيرمستمرپرداخت قالب

 (%50) درصدپنجاه و كشور استخدامی و اداری و كشور بودجه و های برنامهسازمان ابالغی
 ربط وذی دستگاههای ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای افزایش اعتبارات برای دیگر را

 ( قانون30ماده ) موضوع اعتبارات تخصيص كميته مصوب اراتاعتب تخصيص بر سقف مازاد

مازاد تشخيص دهد، می تواند آن ها را در اختيار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار 
دهند تا پس از تایيد باالترین مقام دستگاه اجرایی مذكور، وفق قوانين و 
مقررات مربوط )جابه جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه جایی به 

و جابه جایی به سایر شهرها  دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان
و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی 
با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی كشور( اقدام نماید. در 
صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نيروهای 

یا بازخریدی و در مورد نيروهای  رسمی و پيمانی نسبت به بازنشستگی

 .قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آن ها اقدام كند

 دههایقالعادستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق، فو-5 
ختيار ر امستمر و غيرمستمر كاركنان رسمی، پيمانی و قراردادی خود را د

ور ارت اموز واداری و استخدامی كشور  سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان

ایای واحدهای مجری موظفند حقوق و مز .اقتصادی و دارایی قرار دهند
 دادهایراركاركنان رسمی، پيمانی و قراردادی مندرج در حکم كارگزینی و ق

بوط به تمر مررمسمنعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غي

 .نندكه عملکرد و كارآیی آنها محاسبه و پرداخت كاركنان را معطوف ب

جویيهای حاصل از تفاضل بين قيمت  دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه- 6 
های قطعی فعاليت یا  های منعقده و هزینه تمامشده مورد توافق در تفاهمنامه

محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیيد عملکرد مطلوب توسط 
را ( %50درصد )پنجاهه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، سازمان برنام

های  به منظور ایجاد انگيزه در كاركنان واحد مجری در قالب پرداخت
غيرمستمر و ارتقای كيفی خدمات و محصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغی 

 50درصد) سازمانهای برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و پنجاه
ای  های سرمایه %دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی)
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 كند. هزینه و بودجه كشور، برنامه

 اهداف وظایف ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق ودر اجرای بودجه -جزءالحاقی
شده مامقيمت ت ار ودستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقد

ا مشروط به آنکه ر( این قانون 4های مصوب مندرج در پيوست شماره )ذیل برنامههای فعاليت
رین مقام ا باالتبترک در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغييری ایجاد نشود، با پيشنهاد مش

ر ادر سقف اعتب شور،دستگاه اجرائی و دستگاه سياستگذار و تأیيد سازمان برنامه و بودجه ك
 اصالح كند. مصوب همان برنامه

 استخدامی و اداری و بودجه كشور و برنامه هایسازمان به پيشنهاد بند، این اجرائی نامهآیين

 رسد.می رانوزی هيأت تصویب به شود ومی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه
ه، مادایت احکام این ( قانون برنامه ششم توسعه با رع25دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -د

 ری و خرید خدمات( از وظایف این ماده از طریق واگذا%10درصد )مجاز به تأمين حداقل ده
ضوع ماده ظایف موام وباشند. همچنين ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملياتی جدید برای انجمی

و  ن مادهشده در ایبينیالذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طریق سازوكار پيشفوق
 پذیر است.اعتبارات مصوب امکان

ای هت هزینعتبارادر راستای اجرای كامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت ا -1 -هـ
ومی یا ه عمای و مالی اعم از این كه از محل منابع بودجهای سرمایهو تملک دارایی

ی ور به حسابهاكش داری كلاختصاصی تأمين شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه
وه انده وجمباشد. ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میمربوطه دستگاههای ذی

سال جدید  ا پایانطه تنشده پایان سال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربومصرف
دت رف مظقابل مصرف است. وجوهی كه طی این مهلت به مصرف نرسيده باشد، حداكثر 

 شود.ماه( به خزانه واریز میفروردین 20ت روز )بيس
(، 95آخرین مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ) -2
ماه سال بعد است. ارسال ( قانون محاسبات عمومی كشور تا پایان اردیبهشت100( و )99)

پس از تهيه به همراه ( قانون مذكور 98صورتهای مالی شركتهای دولتی موضوع ماده )

دستگاههای ذیربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته 

  .)قانون برنامه و بودجه كشور، هزینه كند 30تخصيص اعتبارات موضوع ماده)
زمان ور، ساه كشنامه اجرائی این بند، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودج آیين

 د و بهيشوماداری و استخدامی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه 

 .تصویب هيأت وزیران ميرسد
ه با رعایت )قانون برنامه ششم توسع 25دستگاههای اجرائی موضوع ماده) -د 

این ماده از  )%از وظایف 10درصد) احکام این ماده، مکلف به تأمين حداقل ده
ا داری یحد اخدمات ميباشند. همچنين ایجاد هرگونه واطریق واگذاری و خرید 

 تأمين ست واالذكر ممنوع  عملياتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق
ارات اعتب وشده در این ماده  بينی خدمات مورد نياز از طریق سازوكار پيش

  .مصوب امکانپذیر است
 
 
 

رداخت پمهلت تعهد و در راستای اجرای كامل حسابداری تعهدی ، - 1 -هـ
حل ه از مكین ااعتبارات هزینهای و تملک دارایيهای سرمایهای و مالی اعم از 
 انهوسط خزی تمنابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامين شده و تا پایان سال مال

ه دیدداری كل كشور به حساب های مربوطه دستگاههای ذی ربط واریز گر

ان سال به سال انده وجوه مصرف نشده پایم .باشند، تا پایان همان سال ميباشد
ف بل مصرقا بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید

 خواهد بود. 
 يستبوجوهی كه طی این مهلت به مصرف نرسيده باشد، حداكثر ظرف مدت 

 .فروردین ماه( به خزانه واریز ميشود 20روز )
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مدیره یا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی گواهی هيأت

 است.
كشور،  لك 1399وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال   -3

ه ببعد ل یور ماه سا( قانون محاسبات عمومی كشور را حداكثر تا پایان شهر103موضوع ماده )
 كند.ربط ارسال میمبادی ذی

انون تنظيم بخشی ( ق87مندرج در ماده )« ( ریال8.000.000.000هشت ميليارد )»عبارت  -و
 یابد.ير میتغي« پنجاه برابر سقف نصاب معامالت متوسط»از مقررات مالی دولت به عبارت 

ه ت بند نسبكشور( مکلف داری كلدستگاههای اجرائی مشمول )به تشخيص خزانه -ز
ظام نردها و انداهای خود براساس استها و بدهیها، داراییشناسایی كامل درآمدها، هزینه

رتهای ی صوحسابداری بخش عمومی اقدام كنند. دیوان محاسبات كشور موظف به حسابرس
با  11/11/1361( قانون دیوان محاسبات كشور مصوب 2مالی مذكور در اجرای ماده )

 ات بعدی است.اصالحات و الحاق

وع ی موضاب دریافت و پرداخت نهایآخرین مهلت تهيه و ارائه صورتحس- 2 
ماه  ردیبهشت)قانون محاسبات عمومی كشور تا پایان ا 100)و) 99( ،)95مواد)

 98ده)ما سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شركتهای دولتی موضوع
 مل حسبعا )قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهی هيأت مدیره یا هيأت

 .ردادماه سال بعد الزامی استمورد، حداكثر تا پایان خ

كل  1399ل وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سا- 3 
ا پایان ت)قانون محاسبات عمومی كشور را حداكثر  103كشور، موضوع ماده)

 .شهریورماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال ميکند
)قانون  87در ماده) مندرج« )ریال 000.000.000.8هشت ميليارد)»عبارت  -و 

پنجاه »به عبارت  27/11/1380تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 .تغيير مييابد« برابر سقف نصاب معامالت متوسط
لفند ( مکدستگاه های اجرایی مشمول ) به تشخيص خزانه داری كل كشور -ز 

 ودخای هنسبت به شناسایی كامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی 
ن یوابراساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام كند. د
ده ما محاسبات كشور موظف به حسابرسی صورت های مالی مذكور در اجرای

 .)قانون دیوان محاسبات كشور است 2)

 شود:ر میلی مقرط مابه منظور ساماندهی نيروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد انضبا -الف 21تبصره 
ز انحوی از انحاء  ( قانون برنامه ششم توسعه كه به29دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -1

ار معين كرارداد قی و نمایند، مکلفند اطالعات كاركنان رسمی، پيمانبودجه عمومی استفاده می
و  زشکانو كاركنان حوزه سالمت براساس قانون مربوط به خدمت پ)مشخص(، كارگری 

ثبت یا « یراناسامانه كارمند »در  1399ماه سال  بيستم اردیبهشت را تا پيراپزشکان 
 روزرسانی نمایند. به
، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان رسمی، پيمانی و قراردادی دارای 1399از تير ماه سال  -2

الی ضباط مان به منظور ساماندهی نيروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد-لفا
 مقرر ميشود

ه كه به )قانون برنامه ششم توسع 29دستگاههای اجرایی موضوع ماده )- 1
نان ت كاركعانحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده مينمایند، مکلفند اطال
ت ردیبهشاان رسمی، پيمانی و قرارداد كار معين )مشخص( و كارگری را تا پای

 یندثبت یا به روز رسانی نما« سامانه كارمند ایران»در  1399ماه 

،تخصيص اعتبار حقوق كاركنان رسمی، پيمانی و  1399از تيرماه سال - 2 
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 گيرد.صورت می« سامانه كارمند ایران»شناسه دستگاههای اجرائی، صرفاً بر اساس اطالعات 

 
رمستمر به كليه و مستمر و غيهرگونه پرداخت مستقيم  1399خردادماه سال  از ابتدای -3

رفاً صختصاصی ای و ای و از منابع عموماز محل اعتبارات هزینه كاركنان دستگاههای اجرائی
مد یافته یا درآاز اعتبارات تخصيصپس از ثبت اطالعات آنان در سامانه كارمند ایران، 

نفع نهائی داری كل كشور به ذیربط توسط خزانهرائی ذیدستگاه اج شدهاختصاصی محقق
اد خاص ایجری اشكارگيشود. درج این اطالعات هيچگونه حقی برای استخدام و بهانجام می

 كند.نمی
در ند باین  اجزای فوق و اجرای سایر تکاليفچگونگی ثبت اطالعات پرسنلی موضوع  -4

ظت ات، حفاطالعدكل نيروهای مسلح، وزارت اوزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، ستا
سازوكار  براساس ملی قضائيه، سازمان انرژی اتمی و دبيرخانه شورای عالی امنيتاطالعات قوه
شود دوین میسلح تمنامه مستقلی كه با همکاری ستاد كل نيروهای در شيوهشده اجرائی تعيين

 گردد.تعيين می
استخدامی  داری وو ا های برنامه و بودجه كشوراد سازماننامه اجرائی این بند به پيشنهآیين

 رسد.یمران تصویب هيأت وزیشود و بهكشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه می
شم توسعه كه به ( قانون برنامه ش29تمام اختيارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -ب

می استخدا وداری او دارای مقررات خاص كشور استفاده نموده  نحوی از انحاء از بودجه كل
-االجراء میموقوف 1399 باشند، در خصوص استخدام و بکارگيری نيروی انسانی در سالمی

صرفاً بر  مول،شود. هرگونه استخدام و بکارگيری نيروی انسانی در تمام دستگاههای مش
نامه و زمان برسا دیهاساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی كشور و أخذ تأیي

ماه کیكثر تا حدا بينی مالی در قانون است. دستورالعمل این بندبودجه كشور مبنی بر پيش
 شود.های مذكور تهيه و ابالغ میپس از تصویب این قانون با همکاری سازمان

( قانون برنامه ششم توسعه كه به نحوی از انحاء از 29دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -ج
هزینه معيشت به حساب جامعه كنند و هرگونه مستمری یا كمکودجه عمومی استفاده میب

سامانه »س اطالعات قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرایی، صرفاً بر اسا

  .صورت ميگيرد« كارمند ایران

ر ه سایهرگونه پرداخت مستقيم و مستمر از محل اعتبارات هزینهای ب- 3
فاً پس از ثبت ،صر 1399كاركنان دستگاههای اجرایی، از ابتدای خردادماه سال 

افته ص یاطالعات آنان در سامانه كارمند ایران، از محل اعتبارات تخصي
نجام ی اایی ذیربط توسط خزانه داری كل كشور به ذینفع نهایدستگاه اجر

ری رگيخواهد شد. درج این اطالعات هيچ گونه حقی برای استخدام و بکا

 .نماید اشخاص ایجاد نمی

اع و چگونگی ثبت اطالعات پرسنلی موضوع بندهای فوق در وزارت دف-4 
عات طالافاظت پشتيبانی نيروهای مسلح، نيروهای مسلح، وزارت اطالعات، ح
ساس لی برات مقوه قضایيه ، سازمان انرژی اتمی و دبيرخانه شورای عالی امني
 دبو سازوكار اجرایی تعيين شده در آئين نامه موضوع این بند خواهد

و  كشور ودجهبآئين نامه اجرایی این بند به پيشنهاد سازمان های برنامه و  
 تصویب به وی و دارائی تهيه اداری و استخدامی كشور و وزارت امور اقتصاد

 .هيات وزیران خواهد رسيد
رنامه ششم ب)قانون  29تمام اختيارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) -ب 

ررات رای مقدا وتوسعه كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده نموده 
ی يرونخاص اداری و استخدامی ميباشند، در خصوص استخدام و بکارگيری 

ی و بکارگير موقوف االجرا خواهد بود. هرگونه استخدام 1399سانی در سال ان
ه از ادرصنيروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز 

جه و بود امهسوی سازمان اداری و استخدامی كشور و اخذ تایيدیه سازمان برن
ا تداكثر حد ن بنكشور مبنی بر پيش بينی مالی در قانون است. دستورالعمل ای

 ابالغ ه ویکماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذكور تهي

 .خواهد شد
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نمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به هدف پرداخت می

یافته دستگاه اجرائی كشور اعالم نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصيص داری كلخزانه
 شود.نفع نهائی پرداخت میكشور به ذی داری كلربط، توسط خزانهذی

های رنامهنجام باف و وری در دستگاههای اجرائی و دستيابی به اهدابه منظور ارتقای بهره -د
 ( قانون برنامه ششم توسعه:5( و )3شده در مواد )بينیپيش

 
پایان د تا ( قانون مدیریت خدمات كشوری موظفن5دستگاههای اجرائی موضوع ماده )-1

ت و ارتقای های عملياتی خود برای استقرار چرخه مدیریبرنامه 1399خرداد ماه سال 
كشور و  بودجه مه وهای برناوری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمانشاخصهای بهره

ائی ای اجرگاههوری ایران( ارائه كنند. دستاداری و استخدامی كشور )سازمان ملی بهره
 زم این موضوعرات العتباهای متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اوافقتنامهمکلفند در م
ماهه این هسعتبار بينی نمایند. تخصيص اپيش« وریارتقای بهره»ای با عنوان را در برنامه

ان و وری ایرهرهببرنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی 
 ست.اوری ایران و بودجه كشور و تأیيد عملکرد از سوی سازمان ملی بهره سازمان برنامه

 
 
 
 
كليه شركتهای دولتی و شركتها و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و  -2

یا تصریح نام است از قبيل شركت ملّی نفت، شركت ملّی گاز، شركت ملّی صنایع پتروشيمی 
اسالمی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسيما، ایران، بانک مركزی جمهوری 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
وری سرمایه، نيروی كار و سایر ایران و وزارت جهاد كشاورزی موظفند برای ارتقای بهره

( قانون برنامه ششم 3( ماده )2سب با جدول )شده متنابينیعوامل توليد و تحقق اهداف پيش

عه كه به )قانون برنامه ششم توس 29دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) -ج 
ا كمک ی ینحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده نموده و هرگونه مستمر

فراد است رداخت مينمایند، مکلفند فهرهزینه معيشت به حساب جامعه هدف پ
 مایند.م نتحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری كل كشور اعال

انه وسط خز، تاین مبالغ از محل اعتبارات تخصيص یافته دستگاه اجرایی ذیربط

 .داری كل كشور به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد
اف و ه اهدبی بهای اجرایی و دستيا به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه -د 

  :امه ششم توسعه)قانون برن 5)و ) 3انجام برنامه های پيش بينی شده در مواد )

ری )قانون مدیریت خدمات كشو 5دستگاههای اجرایی موضوع ماده )- 1
استقرار چرخه  های عملياتی خود برای برنامه 1399موظفند تا پایان خردادماه 

ا به رود صهای بهرهوری در ستاد و واحدهای تابعه خمدیریت و ارتقای شاخ
 هرهبملّی  مانسازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی كشور )ساز

تبادله های م امهن وری ایران( ارائه كنند. دستگاههای اجرایی مکلفند در موافقت
ه ای با امبرن در با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات الزم این موضوع را

ین اهه امبينی نمایند. تخصيص اعتبار سه  پيش "ارتقای بهره وری"عنوان 
هره ملی ب مانبرنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به ساز
ازمان سوی سوری ایران و سازمان برنامه و بودجه كشور و تایيد عملکرد از 

 .ملی بهره وری ایران است

ولتی و شركتها و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها كليه شركتهای د- 2 
مستلزم ذكر نام و یا تصریح نام است از قبيل شركت ملّی نفت، شركت ملّی 
گاز، شركت ملّی صنایع پتروشيمی ایران، بانک مركزی، سازمان بنادر و 
دریانوردی، سازمان صداوسيما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد كشاورزی سازمان توسعه 
وری سرمایه، نيروی كار و سایر عوامل توليد و  موظفند برای ارتقای بهره
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 اظهار نظر 2الیحه تقدیمی دولت 1کمیسیون تلفیق ردیف
بينی و وری را به صورت مستقل پيشهای ارتقای بهرهتوسعه، اعتبارات مورد نياز اجرای برنامه

ربط برسانند و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی
های برنامه و بودجه كشور و اداری و مانبه ساز 1399گزارش آن را تا پایان خرداد ماه سال 

وری ایران( ارائه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور و استخدامی كشور )سازمان ملی بهره
شده بينیوری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پيشسازمان ملی بهره

اول و دوم به هيأت وزیران ارائه  ماههیافته را برای ششنظارت نموده و گزارش اقدامات انجام
مدیره و مدیران این شركتها با رعایت نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هيأت

های  ( صرفاً بر اساس شاخص2( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )84ماده )
كشور قابل اقدام  های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامیوری و تأیيد سازمانبهره

 است.
 
 
 ه تقویتبسبت نهای برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور موظفند سازمان -3

م رنامه شششده در قانون ببينیوری كشور در راستای تحقق اهداف پيشنظام مدیریت بهره
ام اقد وری در نظام اجرائی و اقتصادی كشورتوسعه و نهادینه كردن موضوع بهره

برنامه و  كشور و دامیهای اداری و استخنامه اجرائی این بند به پيشنهاد سازماننمایند.آیين
 رسد.بودجه كشور به تصویب هيأت وزیران می

 
 است. 1399قانون مربوط به سال اجرای احکام مندرج در این  -هـ
آن  از تصویبماه پس های اجرائی مورد نياز این قانون حداكثر ظرف مدت سهنامهآیين -و

 رسد./اتهيه و به تصویب هيأت وزیران می

)قانون برنامه ششم  3)ماده ) 2بينی شده متناسب با جدول ) تحقق اهداف پيش
صورت  وری را به های ارتقای بهره توسعه، اعتبارات مورد نياز اجرای برنامه

بينی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر  مستقل پيش
به  1399مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه 

 سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی كشور )سازمان ملّی بهره
وری  ه كشور و سازمان ملّی بهرهوری ایران( ارائه كنند. سازمان برنامه و بودج

بينی شده نظارت  ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پيش
نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اوّل و دوّم به هيأت 
وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هيات مدیره و 

)قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی  84ا رعایت ماده )مدیران این شركت ها ب
)صرفا بر اساس شاخص های بهره وری و تایيد سازمان های برنامه و  2دولت )

 .بودجه كشور و ادارای و استخدامی كشور قابل اقدام خواهد بود

فند ر موظسازمان های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشو- 3 
يش پداف نظام مدیریت بهره وری كشور در راستای تحقق اهنسبت به تقویت 

ر وری د هرهبينی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه كردن موضوع ب

این بند به  آیين نامه اجرایی .نظام اجرایی و اقتصادی كشور اقدام نمایند
به  شوركپيشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی كشور و برنامه و بودجه 

 .یب هيأت وزیران ميرسدتصو

 .است 1399اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال  -هـ 
 اه پسم دت سههای اجرائی مورد نياز این قانون حداكثر ظرف م نامه آیين -و 

 .از تصویب آن تهيه و به تصویب هيأت وزیران ميرسد
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 باید در دستور كار قرار دهد: بودجه سال آینده با توجه به شرایط اقتصاديكه  راهبردهاي اصلي -و

  بودجه سال آینده باید یک بودجه منضبط باشد.

  ناسایی شوليد با تر بخش بآینده باید به گسترش پایه مالياتی بپردازد به عبارت دیگر بدون فشار بودجه سال

كاهش منابع نفتی را از طریق افزایش پایه مالياتی جبران كند  ،فرار مالياتی

 ا به های خود ربدهی آینده باید به دنبال رفع موانع توليد باشد به عبارت دیگر تا حد ممکن بودجه سال

را فراهم  ر اقتصادتحرک د بپردازد و امکانرا ها ها و نهادهای عمومی غير دولتی و بانکپيمانکاران و سازمان

.نماید

  وارض د ممکن عحنی تا فراهم نماید یع را آینده باید امکان تحقق اقتصاد درونگرا و برونگرا بودجه سال

از  (. صادراتی جوایز به همراه افزایش)هش دهد واردات كاالهای مصرفی را افزایش و عوارض صادراتی را كا

.امتناع نماید به شدت سياست های غير منظم در قطع دستوری صادرات و واردات

 نه ها ندی یارایق هدفمتوزیع عادالنه درآمدها از طربه  از یک طرف جهت تحریک تقاضا برای كاالهای داخلی

د.كن فراهم راگذاری الزم سرمایه زمينه رات عمرانی همت نماید و از طرف دیگر با تخصيص به موقع اعتبا

   های قبل نگه دارد سال سطح رشد نقدینگی را حداقل در

  ها رغم تحریمتوان گفت كه علیمیفوق الذكر  در صورت پاسخ متناسب ارقام بودجه به سوالهای بدین ترتيب

با  شاید یم و یاتورم مال ،نوسان متعادل نرخ ارز ،رشد كم توليد ؛ثبات نسبی اقتصادرا با توان سال آینده می

  .پشت سر گذاشت اشتغال افزایش نسبی 

 


