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 مقدمه

 

را بودجه  محدودیت هاي مالی و اعتباري و تنگناهاي اقتصـادي ناشـی از شـرایط روز کشـور، اثرات خود

ست.  98سال  شان داده ا سالهاي ن ضوع بودجه  سد عالوه بر اولویت ها و برنامه هاي مو به نظر می ر

اموال و هاي ظرفیتاستفاده از گذشته که در بودجه سال جاري نیز تکرار شده است، تامین مالی با تکیه بر 

ازي دارائی هاي دارائی هاي دولت مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت. بنابراین مدیریت بهینه و مولد ســ

دولت از طریق فروش، واگذاري و مشـــارکت دارائی هاي دولتی، برنامه جدید و پرحجم دولت در بودجه 

سابان و مدیران مالی باید  98سال  ستگاههاي اجرایی، ذیح سد د ساس به نظر می ر خواهد بود. بر این ا

بخش قابل توجهی از زمان و تکالیف قانونی فوق را داشـــته باشـــند. چرا که آمادگی الزم جهت اجراي 

 تالش همکاران را به منظور تحقق بند هاي فوق، به خود اختصاص خواهد داد.
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 تبصره هاي مالی و محاسباتی

 

 : 2تبصره بند ط 

 

ا پایــان وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی حــداکثر تــبــا همکــاري مکلــف اســت ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور  - 1

ــاه ســال  ــی و  1398تیرم ــرداري از ســامانه یکپارچــه اطالعــات شــرکتهاي دولت زیرســاختهاي الزم را جهــت بهــره ب

سســات انتفــاعی وابســته بــه دولــت ؤکلیــه شــرکتهاي دولتــی بانکهــا و م. نهادهــاي عمــومی غیردولتــی فــراهم کنــد

ــماره  ــت ش ــدرج در پیوس ــ) 3(من ــی ک ــات دولت ــرکتها و مؤسس ــامل ش ــانون ش ــن ق ــررات ای ــوانین و مق ــمول ق ه ش

هـاي شـهرهاي بـا جمعیـت بـاالي یـک میلیـون نفـر و  عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نـام اسـت، شـهرداري

ــه  ــت و ب ــه ثب ــه ششــم توســعه نســبت ب ــالهاي برنام ــراي س ــد ب ــی موظفن ــومی غیردولت ــاي عم مؤسســات و نهاده

ورتهاي مـالی مصــوب مجمـع عمــومی، بودجــه سسـات تابعــه از جملـه صــؤروزرسـانی اطالعــات خـود و شــرکتها و م

گــذاري بــه تفکیــک هــر طــرح، تعــداد کارکنــان  تفصــیلی مصــوب و اصــالحی، عملکــرد بودجــه، اعتبــارات ســرمایه
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ــان( ــه کارکن ــی ب ــاي پرداخت ــوق و مزای ــا و حق ــوع قرارداده ــب آن و ن ــان ) ترکی ــا پای ــداکثر ت ــذکور ح ــامانه م در س

برنامـه و بودجــه کشـور مکلـف اسـت امکـان دسترسـی بـه اطالعــات سـازمان . اقـدام کننـد 1398شـهریورماه سـال 

. ی و دیـوان محاسـبات کشـور فـراهم کنـدیـسامانه مـذکور را بـه صـورت بـرخط بـراي وزارت امـور اقتصـادي و دارا

عدم ارائه اطالعات فـوق و عـدم اقـدام دسـتگاههاي مـذکور، در حکـم تصـرف غیرقـانونی در وجـوه و امـوال دولتـی 

بـار بـا همکـاري وزارت امـور سازمان برنامـه و بودجـه کشـور موظـف اسـت هـر شـش مـاه یـک . محسوب می شود

ــه کمیســیون  ــد را ب ــن بن ــرد شــرکتهاي موضــوع ای ــزارش عملک ــی، گ ــه و «هــاي اقتصــادي و دارای ــه و بودج برنام

 .مجلس شوراي اسالمی ارائه کند» اقتصادي«و » محاسبات

 

شـده بــراي شـرکتهاي دولتـی، ممنــوع اساسـنامه و اهــداف تعیـین  هرگونـه فعالیـت خـارج از وظــایف منـدرج در - 4

 .است

 

 : 5تبصره 

 

 :با رعایت قوانین و مقررات 1398شود در سال اجازه داده می 

 

ــف  ــارد  -ال ــزار میلی ــنج ه ــل و پ ــقف چه ــا س ــی ت ــرکتهاي دولت ــالی ) 45/ 000/ 000/ 000/ 000(ش ــال اوراق م ری

تصـویب محیطـی خـود کـه بـه  ي توجیـه فنـی، اقتصـادي، مـالی و زیسـتاسالمی ریالی براي اجراي طرحهـاي دارا

 .رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنندشوراي اقتصاد می 

 

ــالمی  -ب  ــالی اس ــت اوراق م ــالی (دول ــماره ) ارزي -ری ــف ش ــه ردی ــل را ب ــابع حاص ــر و من ــدول  310108منتش ج

ــانون واریــز کنــد) 5(شــماره  ــن ق ــزي بــه طرحهــاي تملــک دارایــیم .ای ــابع واری تمــام و اي نیمــه  هــاي ســرمایه ن

هــاي ســرمایه ، اعتبــارات طرحهــاي تملــک دارایــی )1(طرحهــاي ســاماندهی دانشــگاهها منــدرج در پیوســت شــماره 

ــه و همچنــین تعهــدات پرداخــت  اي  هــاي ســرمایهنشــده طرحهــاي تملــک دارایــی اي اســتانی و ردیفهــاي متفرق

یابـد تـا بـر اسـاس موافقتنامــه متبادلـه بـا سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور افته این قـانون اختصـاص مـی یخاتمه 

شـده  بینـیایـن قـانون پـیش ) 9(هـاي مربـوط بـه انتشـار اوراق مـذکور در جـدول شـماره سود و هزینه . هزینه شود

 .و قابل پرداخت است

هـزار میلیـارد مبلـغ دویسـت و نـود  1398بنـد تـا پایـان سـال نشـده از محـل ایـن سقف مجاز اوراق منتشره تسـویه 

 .ریال است) 290/ 000/ 000/ 000/ 000(

 

ــدهاي  اوراق فــروش -ج  ــه طرحهــاي بن ــار » ب«و» الــف«نرفت ــراي مطالبــات معــوق در ســقف اعتب ــن تبصــره ب ای

ــی و ذي  ــیس دســتگاه اجرائ ــد رئ ــا تأیی ــرح ب ــالی ذي  -حســاب همــان ط ــور م ــدیر ام ــام ــط و س ــه و رب زمان برنام

کننـدگان  اعـم از پیمانکـاران، مشـاوران، تـأمین(بـودجه کشـور قابـل واگـذاري بـه تمـامی طلبکـاران طـرح مـذکور 

از جملــه تملــک اراضــی و تأدیــه بــدهی طرحهــاي زیرطرحهــا هــاي طرحهــا و تجهیــزات و همچنــین ســایر هزینــه 

 .باشدمی ) ساماندهی دانشگاهها
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ــه ا - ه ــا حفــظ ) 5(جــدول شــماره  310103ســالمی موضــوع ردیــف درآمــدي دولــت، اســناد خزان ــانون را ب ــن ق ای

سـال صـادر و تـا سـقف یکصـد  قدرت خرید در سقف نرخ سود مصـوب شـوراي پـول و اعتبـار و بـا سررسـید تـا سـه

بازپرداخــت اصــل ایــن اســناد  .ریــال بــه طلبکــاران واگــذار کنــد) 130/ 000/ 000/ 000/ 000(و ســی هــزار میلیــارد 

داري کـل کشـور موظـف اسـت از محـل  شـود و خزانـه بینـی مـی هاي سنواتی کـل کشـور پـیشقوانین بودجه  در

ایـن اسـناد بـراي تأدیـه . ایـن قـانون نسـبت بـه تسـویه آن اقـدام کنـد) 8(اعتبارات ردیفهاي فصل مربوطه و جدول 

اسـاس  اه اجرائـی بـوده و صـرفاً بـرحسـابان و یـا مـدیر مـالی دسـتگشده طلبکاران مـورد تأییـد ذي  مطالبات قطعی

اي و هــاي صــادره توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و از محــل اعتبــارات هزینــه ابــالغ اعتبــار و تخصــیص 

 .شوداي مندرج در این قانون صادر می هاي سرمایه  تملک دارایی

 

 -و 

 

ــخاص ح - 1 ــه اش ــود ب ــی خ ــدهیهاي قطع ــه، ب ــویه خزان ــناد تس ــق اس ــت از طری ــوقی دول ــی و حق ــاونی، (قیق تع

کــه در چهــارچوب قــوانین و مقــررات مربــوط تــا پایــان )) هــاشــهرداري (خصوصــی و مؤسســات عمــومی غیردولتــی 

ایجـاد شـده، بـا مطالبـات قطعـی معـوق دولـت از اشـخاص مزبـور، مشـروط بـه پرداخـت بیسـت و پـنج  1397سال 

ــد  ــ) ٪ 25(درص ــزار میلی ــاه ه ــغ پنج ــا مبل ــدي ت ــورت نق ــه ص ــدهیها ب ــال ) 50/ 000/ 000/ 000/ 000(ارد ب ری

ــدي ( ــف درآم ــوع ردی ــماره  310106موض ــدول ش ــف ) 5(ج ــماره  530000 - 48و ردی ــدول ش ــه )) 9(ج ــورت ب ص

) 2(مــاده » پ«الــذکر کـه در اجــراي بنـد مطالبــات قطعـی دولــت از اشـخاص فـوق . خرجـی تســویه کنـد -جمعـی 

بـه شـرکتهاي دولتـی منتقـل  1394/ 2/ 1مـالی کشـور مصـوب  پـذیر و ارتقـاي نظـامقانون رفع موانع تولید رقابـت 

از دولـت ) تعـاونی و خصوصـی(شده با بـدهی دولـت بـه شـرکتهاي مـذکور و مطالبـات اشـخاص حقیقـی و حقـوقی 

ــا بــدهی اشــخاص یــاد شــده بــه بانکهــا و مؤسســات اعتبــاري هــاي ســرمایه بابــت طرحهــاي تملــک دارایــی  اي ب

وسـیله ایـن اسـناد قابـل  اي بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاري غیربـانکی بـه دولـت بـهغیربانکی از طریق تسـویه بـدهیه

 .تسویه است

 

شـود در صـورت درخواسـت متقاضـیان، مطالبـات قطعـی اشـخاص حقیقـی و حقـوقی  به دولـت اجـازه داده مـی - 2

لبــات ایجــاد شــده و همچنــین مطا 1397خصوصــی و تعــاونی کــه در چهــارچوب قــوانین و مقــررات تــا پایــان ســال 

پیمانکــاران محرومیــت هــاي بازنشســتگی، بانکهــا، قرارگــاه خــاتم االنبیــاء، نهادهــاي عمــومی غیردولتــی، صــندوق 

و شـرکتهاي تابعـه  زدایی قرارگاه خـاتم االنبیـاء، پیمانکـاران خصوصـی نوسـازي مـدارس، شـرکت ملـی نفـت ایـران

یـرو و جهـاد کشـاورزي را بابـت یارانـه قیمتهـاي هـاي ن و وابسته به آنهـا و نیـز شـرکتهاي دولتـی تابعـه وزارتخانـه

ایجــاد شــده اسـت، بــا بــدهی  1396تکلیفـی از دولــت کــه در چهـارچوب قــوانین و مقــررات مربـوط تــا پایــان سـال 

ایجـاد  1396شـده بـه بانـک مرکـزي یـا بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاري غیربـانکی کـه تـا پایـان سـال اشخاص یـاد 

) 1(نشـده جـزء  هـا و مؤسسـات غیربـانکی بـه بانـک مرکـزي تـا مبلـغ اسـتفادهشده از طریق تسـویه بـدهیهاي بانک

خرجـی از طریـق انتشـار اسـناد تسـویه خزانـه  -بـه صـورت جمعـی  1397قـانون بودجـه سـال ) 5(تبصـره » و«بند 

 :به شرح زیر تسویه کند
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ــق اســناد  - 2 - 1 ــدهی از طری ــراي اشــخاص حقیقــی ) اوراق(حــداقل تهــاتر ب ــه ب و حقــوقی تســویه خزان

 1397مانـده آن در سـال  الـذکر اسـت و بـاقیمبلـغ مانـده فـوق ) ٪ 50(درصـد خصوصی و تعـاونی پنجـاه 

هــاي جهــت تهــاتر بــدهیهاي نهادهــاي عمــومی غیردولتــی، بانکهــا و شــرکتهاي دولتــی تابعــه وزارتخانــه 

رکت ملـی نفــت و شـ) صـرفاً بابـت یارانـه قیمتهـاي تکلیفـی(آمـوزش و پـرورش، نیـرو و جهـاد کشـاورزي 

 .رسدشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می ایران با اولویت مطالبات حسابرسی 

ــارد  ــانزده هــزار میلی ــا ســقف پ ــه ســتاد اجرائــی ) 15/ 000/ 000/ 000/ 000(ت ــن جــزء ب ــابع ای ــال از من ری

 .یابدمی تابعه و وابسته آن اختصاص و شرکتهاي ) ره(امام فرمان حضرت 

 

نشــده ســهم مجــوز مــذکور نهادهــاي مانــده مصــرف  1398دولــت مجــاز اســت در پایــان آذرمــاه  - 2 - 2

ــه  ــه وزارتخان ــی و شــرکتهاي دولتــی تابع ــدهیهاي بخشــهاي دیگــر عمــومی غیردولت ــا ب ــذکور را ب هــاي م

 .تسویه کند

 

در ایـن شـده بانک مرکـزي مکلـف اسـت بـه منظـور اسـتفاده حـداکثري بانکهـا از فرآینـد تعریـف  -2 - 3

بنــد، امکــان نقــل و انتقــال مطالبــات بانکهــا از دولــت، مطالبــات بانکهــا از اشــخاص غیردولتــی و مطالبــات 

ضـوابط نقـل و انتقـال ایـن مطالبـات، مطـابق . بانک مرکزي از بانکهـا را در بـازار بـین بـانکی فـراهم کنـد

بانـک مرکـزي بـه تصـویب  اي است کـه ظـرف مـدت دو مـاه از ابـالغ ایـن قـانون بـه پیشـنهادنامه آیین 

 .رسدهیأت وزیران می 

 

نحوه تسـویه مطالبـات بـا منشـأ قـانونی نهادهـاي عمـومی غیردولتـی، شـرکتهاي دولتـی، بانکهـا،  - 2 - 4

هـاي مقدسـه بـا حسابرسـی ویـژه بـا رعایـت ضـوابط قـانونی مطـابق آیـین هـا و آسـتان  ها، اتحادیهبیمه 

مشـترك سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و وزارت امـور اقتصـادي و اي خواهـد بـود کـه بـا پیشـنهاد  نامه

 .رسد وزیران میدارایی به تصویب هیأت 

 

ــه اي  - 2 - 5 ــه جریم ــم، کلی ــن حک ــوع ای ــاي موض ــات بانکه ــود مطالب ــل و س ــویه اص ــا تس ــان ب همزم

 ب اعمــالمابـه التفــاوت وجــه التــزام تـأخیر تأدیــه دیــن و نــرخ ســود منـدرج در قــرارداد و ســود مرکــ(تأخیر

در مورد اشخاصـی کـه اصـل و بـدهی مطالبـات آنهـا طبـق حکـم ایـن جـزء تهـاتر و تعیـین تکلیـف ) شده

شـود و بانکهـا در ایـن خصـوص از دولـت و بـدهکاران کـه بـدهی آنهـا تسـویه شـده اند، بخشوده می شده 

 .ادعائی نخواهند داشت

 

ــه وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی مکلــف اســت عملکــرد ا - 2 - 7 ــن بنــد را در گــزارش عملکــرد ماهان ی

 قــانون محاســبات عمــومی کشــور، منــابع اســتفاده) 103(بودجــه عمــومی مــنعکس کنــد و در اجــراي مــاده 

ــاب  ــران را در صورتحس ــوري اســالمی ای ــزي جمه ــک مرک ــه بان ــت ب ــدهی دول ــزایش ب شــده از محــل اف

 .عملکرد بودجه درج کند

 .اقتصادي و دارایی است مسؤولیت اجراي این بند بر عهده وزیر امور
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نامه اجرائی این بنـد بـه پیشـنهاد مشـترك سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی و  آیین

 .رسدوزیران می  بانک مرکزي پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت

 

 000(تـا مبلـغ یکصـد هـزار میلیـارد  کشـور،داري کـل هـاي خزانـه منظـور اسـتمرار جریـان پرداخـت دولت بـه  -ز 

و اسـناد مزبـور را ریال اسـناد خزانـه اسـالمی بـا سررسـید کمتـر از یـک سـال منتشـر کنـد ) 100/ 000/ 000/ 000/

موضـوع ) بـا اولویـت اعتبـارات اسـتانی(هـاي ابالغـی از سـوي سـازمان برنامــه و بودجـه کشــور  صرف تخصـیص

. باشـد کشـور مـی داري کـل هـاي خزانـهررسـید، مقـدم بـر تمـامی پرداخـت تسویه این اسـناد در س. این قانون کند

 .انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است

 

) 3/ 000/ 000/ 000(ربــط تــا ســقف معــادل ســه میلیــارد  وزارت نفــت از طریــق شــرکتهاي دولتــی تابعــه ذي -ي 

ــا ارزي(دالر اوراق مــالی اســالمی  ــالی ی ــا تصــویب هیــأت) ری ــران منتشــر کنــد ب ــراي بازپرداخــت  .وزی ایــن اوراق ب

ریــالی سررســید شــده تســهیالت بــانکی و تضــامین سررســید شــده وهمچنــین  -اصــل وســود اوراق ارزي 

بازپرداخت بـدهیهاي سررسـید شـده بـه پیمانکـاران قراردادهـاي بیـع متقابـل طرحهـاي باالدسـتی نفـت تعلـق مـی 

ســال از محـل منــابع داخلــی ظفنــد اصـل و ســود اوراق منتشرشــده را حـداکثر تــا پـنج گیـرد و شــرکتهاي مـذکور مو

نرفتــه ایــن بنــد بـا تأییــد وزارت نفــت و ســازمان برنامــه و بـــودجه کشـــور قابــل اوراق فــروش . خـود تســویه کننــد

 .باشد طلبکاران طرحها می /واگذاري به پیمانکاران 

 

 .شودات نمی اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالی -ل 

  

سقف اسـتفاده دولـت از اوراق موضـوع ایـن تبصـره بـراي مصـارف بودجـه عمـومی بـه اسـتثناي اسـناد تسـویه  -ن 

قـانون برنامـه ) 7(مـاده ) 4(شـده در جـدول شـماره بینـی این تبصـره، حـداکثر معـادل سـقف پـیش » و«موضوع بند 

هـا را در بودجـه  مربـوط بـه شـرکتها و شـهرداري باشـد و دولـت اجـازه مصـرف از اوراق منتشـرهششم توسـعه مـی 

 .عمومی ندارد

 

ایجاد طلب جدیـد از دولـت در صـورتی مجـاز خواهـد بـود کـه از قبـل تعهـد و تضـمین آن بـا مبنـاي قـانونی  -س 

 .توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد

 

ــد  -ع  ــدهیهاي موضــوع بن ــد ب ــن تبصــره و » و«مرجــع رســیدگی و تأیی ــد ای ــات موضــوع بن ــدهیها و مطالب » پ«ب

پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کشـور، توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و قانون رفع موانع تولیـد رقابـت ) 1(ماده

 .شودوزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین می 

 

ــارد  -ف  ــزار میلی ــغ ده ه ــود مبل ــی ش ــازه داده م ــت اج ــه دول ــال) 10/ 000/ 000/ 000/ 000(ب ــالی  ری  -اوراق م

ــرورش  ــوزش و پ ــی وزارت آم ــی و ورزش ــی، پرورش ــاهاي آموزش ــز فض ــل و تجهی ــداث، تکمی ــت اح ــالمی جه اس

 .منتشر کند) سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور(
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ــه همــان طــرح در  -ص  ــوط ب ــدهی ناشــی از تملــک اراضــی مرب ــه ب ــراي تأدی ــه اســالمی ب اســتفاده از اســناد خزان

 .ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و این قانون بالمانع است ايه پروژهطرحها و 

 

 : 6تبصره 

 : هـ

 .محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي تولیدي محل استقرار واحد تولیدي است - 2

 

ــزء  - 3 ــوع ج ــزوده موض ــوارض ارزش اف ــد ) 1(ع ــاده » ب«بن ــعه در) 6(م ــم توس ــه شش ــانون برنام ــتان  ق شهرس

ــد  ــتاد و هشــت درص ــه نســبت هش ــران ب ــران و دوازده) ٪ 88(ته ــهر ته ــه شــهري ش ــد  در نقط ــاط ) ٪ 12(درص نق

 .شودروستایی و عشایري توزیع می 

 

ــه -م  ــت هزین ــرورش از پرداخ ــوزش و پ ــی وزارت آم ــی دولت ــدهاي آموزش ــه واح ــاز  کلی ــرق و گ ــاي آب، ب در (ه

هــاي  ســقف الگـوي مصـرف طـی دســتورالعملی توسـط وزارتخانـه. معـاف هسـتند) صـورت رعایـت الگـوي مصــرف

 .شودماه ابالغ و اجراء می حداکثر تا سه » آموزش و پرورش«و » نیرو«، »نفت«

 

 : 7تبصره 

 

پــذیر و ارتقـاي نظــام مــالی کشــور، قــانون رفــع موانـع تولیــد رقابــت ) 35(نمـودن مــاده در راســتاي اجرائــی  -الـف 

ــه«عبــارت  ــز بــه خزان ــاده بــه عبــارت » داري کــل کشــور واری ــن م ــه حســاب تمرکــز وجــوه درآمــد «در ای واریــز ب

 .شوداصالح می » ي کل کشوردارشرکتهاي دولتی نزد خزانه 

قــانون برنامــه ششــم ) 29(قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري و مــاده ) 5(کلیــه دســتگاههاي اجرائــی موضــوع مــاده 

توسعه از جملـه دسـتگاهها و شـرکتهاي مسـتلزم ذکـر یـا تصـریح نـام ماننـد شـرکتهاي اصـلی تابعـه وزارت نفـت و 

داري کــل را صــرفاً از طریــق خزانــه ) ايدرآمــدي و هزینــه ( ایــدرو و ایمیــدرو مکلفنــد کلیــه حســابهاي ریــالی خــود

 .کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح کنند

شــده  هـاي خـود را فقـط از طریـق حسـابهاي افتتـاحهـا و پرداخـت  دسـتگاههاي یـاد شـده موظفنـد کلیـه دریافـت

نکی غیــر از بانــک نگهــداري هرگونــه حســاب توســط دســتگاههاي مــذکور در بــا. نــزد بانــک مرکــزي انجــام دهنــد

نهادهـاي عمـومی غیردولتـی در رابطـه بـا آن بخـش . مرکزي در حکـم تصـرف غیرقـانونی در امـوال عمـومی اسـت

 .شود، مشمول حکم این تبصره هستنداز منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهاي مردمی تأمین می 

 

 : 8تبصره 

 

ــ -د  ــر ارزش اف ــات ب ــانون مالی ــی ق ــراي آزمایش ــدت اج ــوب م ــدي آن در  1387/ 02/ 17زوده مص ــالحات بع و اص

 .شودتمدید می  1398سال 
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قــانون مــدیریت خــدمات ) 5(در معــامالت پیمانکــاري کــه کارفرمــا یکــی از دســتگاههاي اجرائــی موضــوع مــاده  -ز

ــه  ــا آن را ب ــزوده متناســب ب ــات ارزش اف ــت، مالی ــر پرداخ ــا ه ــان ب ــف اســت همزم ــا موظ ــت، کارفرم کشــوري اس

ــه پیمانکــار پرداخــت نکــرده باشــد، . ر پرداخــت کنــدپیمانکــا ــر ارزش افــزوده را ب ــات ب ــانی کــه کارفرمــا مالی ــا زم ت

 .سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وي نخواهد داشت

ــه اســالمی پرداخــت مــی ــه صــورت اســناد خزان ــه پیمانکــار ب ــا ب ــدهی کارفرم ــه ب ــواردي ک شــود در صــورت  در م

ــد ــل ده ــور تحوی ــاتی کش ــازمان امورمالی ــه س ــاً ب ــن اوراق را عین ــت ای ــف اس ــا موظ ــار، کارفرم ــت پیمانک . درخواس

ســازمان امورمالیــاتی معــادل مبلــغ اســمی اوراق تحــویلی را از بــدهی مالیــاتی پیمانکــار کســر و اســناد مــذکور را بــه 

کشـور موظــف اســت معــادل مبلــغ اســمی اســناد خزانــه داري کــل خزانــه . کنــدداري کــل کشــور ارائــه مــی  خزانـه

 . تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند

 

 : 9تبصره 

 

  -هـ 

 

ــتاي ت - 1 ــه در راس ــارات برنام ــاهش اعتب ــور، ک ــی کش ــامع علم ــه ج ــداف نقش ــق اه ــط حق ــی توس ــاي پژوهش ه

 .دستگاههاي اجرائی ممنوع است

 

ــد  - 2 ــراي بن ــاده » ج«در راســتاي اج ــژوهش) 64(م ــت از پ ــر حمای ــی ب ــعه مبن ــه ششــم توس ــانون برنام ــاي  ق ه

ــاده  ــوع م ــی موض ــتگاههاي اجرائ ــه دس ــدمات کشــ) 5(تقاضــامحور، کلی ــدیریت خ ــانون م ــاده ق ــت م ــا رعای وري، ب

» هــاي کــاربرديپــژوهش «قــانون محاســبات عمــومی کشــور کــه از اعتبــارات برنامــه ) 5(آن قــانون و مــاده ) 117(

ــارات را بــا اعــالم فراخــوان در موضــوعات  %) 10(درصــد  کننــد، مکلفنــد حــداقل معــادل دهاســتفاده مــی  ایــن اعتب

 .ندت تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنهاي تحصیال نامه مورد نیاز خود، از طریق پایان

 

ــوازن از  -و  ــتفاده مت ــانون اس ــارات ق ــارتی اعتب ــاوري و مه ــی، فن ــی، پژوهش ــهاي علم ــاي شاخص ــور ارتق ــه منظ ب

قابــل اختصــاص بــه دانشــگاهها و  1393/ 7/ 30یافتــه مصــوب  امکانــات کشــور بــراي ارتقــاي منــاطق کمترتوســعه

اي و جهـاد دانشــگاهی مســتقر ي علـم و فنــاوري و مراکـز آمــوزش فنـی و حرفــه مؤسسـات آمــوزش عـالی، پارکهــا

 .در استان نیز است

 

از %)  1(درصـد قـانون برنامـه ششـم توسـعه مبنـی بـر اختصـاص یـک ) 64(مـاده » ب«در راستاي اجـراي بنـد  -ز 

ــه دســتگاههاي اجرائــی اي تخصــیص اعتبــارات هزینــه  ه امــور پژوهشــی و بــ) 6و  1بــه اســتثناي فصــول (یافتــه ب

ــاوري، شــوراي برنامــه  ــن مــاده را از ســرجمع توســعه فن ــارات موضــوع ای ــزي و توســعه اســتان مجــاز اســت اعتب ری

ــا همــاهنگی دســتگاههاي اجرائــی اســتانی و بــر  اعتبــارات هزینــه هــا و اســاس اولویــت اي اســتان کســر کــرده و ب

سـتورالعمل ابالغــی سـازمان برنامــه و بودجــه هــاي پژوهشـی مصــوب و نیازهـاي اســتان و در چهــارچوب دسیاسـت 

ــه(کشــور  ــاهنگی وزارتخان ــا هم ــه ب ــکی  ک ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاوري و بهداش ــات و فن ــوم، تحقیق ــاي عل ه
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شـده توسـط آن بـراي امـور پژوهشـی و توسـعه فنـاوري بـه دسـتگاههاي اجرائـی اسـتانی تعیـین ) شـودتدوین مـی 

 .دشورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص ده

بـار بـه شـوراي عـالی علـوم، تحقیقـات مـاه یـک  کرد ایـن بنـد را هـر شـش دستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزینه

و فنــاوري و مرکــز آمــار ایــران گــزارش دهنــد و شــوراي عــالی علــوم، تحقیقــات و فنــاوري موظــف اســت گــزارش 

همچنـین مرکـز آمـار . المی ارائـه کنـدساالنه این بند را حداکثر تا پایان مردادمـاه سـال بعـد بـه مجلـس شـوراي اسـ

 .ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند

 

 : 10تبصره 

 

دسـتگاههاي اجرائــی کـه در اجــراي اصــول یکصـد و ســی و چهــارم در مـورد آراي حــل اخـتالف مراجــع بــین  -ب 

قــانون اساســی و یــا در اجــراي قــوانین و مقــررات مربــوط صــادر شــده اســت ) 139(و یکصــد و ســی و نهــم ) 134(

ربـط از اجـراي تصـمیم مرجـع حـل اخـتالف خـودداري کنـد، بـا مسـتنکف چنانچه به هر دلیل دسـتگاه اجرائـی ذي 

ســازمان . شــود برخــورد مــی 1372/ 9/ 7وب قــانون رســیدگی بــه تخلفــات اداري مصــوب یــا مســتنکفین در چهــارچ

مـاه از تـاریخ وصـول رأي گذشـته باشــد، از  برنامـه و بودجـه کشـور مطـابق رأي مرجـع مـذکور کــه حـداکثر هجـده

. کنـدمـی نفـع اضـافه اعتبارات بودجه سـنواتی دسـتگاه، مبلـغ مربوطـه را کسـر و بـه اعتبـارات دسـتگاه اجرائـی ذي 

در خصـوص شـرکتهاي دولتـی و یـا مؤسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت، اجـراي تکلیـف مـذکور از محـل حسـاب 

ــه بــر عهــده وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی  داري کــل خزانــه (شــرکتها و مؤسســات انتفــاعی یــاد شــده نــزد خزان

 .باشد می) کشور

 

 

 : 12تبصره 

 -ح 

 

قــانون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه مجــاز بــه دریافــت ســود از حســابهاي ) 29(دســتگاههاي مشــمول مــاده  - 1

مفتــوح در بانکهــاي دولتــی و غیردولتــی ) مــدت، بلندمــدت گــذاري کوتــاه هحســاب جــاري، پشــتیبان، ســپرد(بــانکی 

 .نیستند

در اجراي این حکم بانکهاي دولتـی و غیردولتـی نیـز مجـاز بـه پرداخـت سـود بـه حسـاب دسـتگاههاي اجرائـی کـه 

بـورس و بانکهـا، شـرکتهاي بیمـه دولتـی، سـازمان . باشـندفاقد قوانین و مقررات بـراي دریافـت سـود هسـتند، نمـی 

ها، دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی و دســتگاههاي مــأذون از مقــام معظــم رهبــري و هــر اوراق بهــادار، صــندوق

باشـند، از شـمول یک از دستگاههاي اجرائی کـه در قـوانین و مقـررات و یـا اساسـنامه مجـاز بـه دریافـت سـود مـی 

 .این حکم مستثنی هستند

 

ــافتی نا 1398از ابتــداي ســال  - 2 اســتثناي مشــمول بــه  هــاي داراي مجــوز دســتگاههايشــی از ســپرده ســود دری

هـا، نهادهـاي عمـومی غیردولتـی و دسـتگاههاي مـأذون  بهـادار، صـندوق بـورس و اوراقهـا، سـازمان  بانکها، بیمـه

از مقام معظم رهبري به عنـوان درآمـد اختصاصـی آن دسـتگاه محسـوب و بـه حسـاب متمرکـز خزانـه وجـوه درآمـد 
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ــی ــود  اختصاص ــی ش ــز م ــهواری ــد  و ب ــد درص ــورت ص ــه %)  100(ص ــررات مربوط ــوانین و مق ــابق ق ــت و مط دریاف

 هرگونــه اقـدام مغــایر ایـن حکــم تصـرف غیرقــانونی در وجـوه و امــوال عمـومی محســوب مــی. شـود پرداخـت مــی

 بـار تهیــه و بــه کمیســیونمــاه یــک دیــوان محاســبات کشـور موظــف اســت عملکـرد ایــن بنــد را هــر شـش . شـود

 .برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند

 

 : 19تبصره 

 

ت مـالی دولـت قـانون الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررا) 27(به منظـور اجرائـی نمـودن مـاده 

هــاي خــود تمهیــدات الزم را بــراي  ، دســتگاههاي اجرائــی مکلفنــد از محــل منــابع بودجــه کــل کشــور و دارایــی)2(

بـرداري از طریـق انعقـاد قـرارداد واگـذاري و بـرداري و در حـال بهـره بهـره تمـام و آمـاده جدیـد، نیمـه  اجراي طرح

ــا بخشــهاي خصوصــی، تعــاونی و شــهرداري ــا اولویــت بخشــهاي خصوصــی و هــا و دهیــاري  یــا مشــارکت ب هــا ب

 . تعاونی فراهم کنند

 

اي ایـن هـاي سـرمایه از اعتبـارات تملـک دارایـی %)  10(درصـد  شـود تـا دهبه دولت اجـازه داده مـی  - 1

واریـز کنـد تـا بـا اعتبـار مصـوب طرحهـا و زیرطرحهـاي  550000 - 41قانون را کسر و بـه ردیـف شـماره 

شـده و یـا کمـک ایـن قـانون، در قالـب یارانـه سـود، وجـوه اداره ) 1(مت دوم پیوسـت شـماره مندرج در قس

سـهم اعتبـارات اسـتانی هـر اسـتان و شهرسـتان بـه . بالعوض، بـراي قراردادهـاي مـذکور اختصـاص دهـد

 .یابدهمان استان و شهرستان اختصاص می 

ــهرداري ــاونی و ش ــی، تع ــهاي خصوص ــاري  بخش ــا و دهی ــی ه ــا م ــق تواه ــالی را از طری ــأمین م ــد ت نن

، منـابع بـانکی، بــازار )ایــن قـانون) 3(تبصـره » الـف«موضـوع بنـد (روشـهایی چـون تـأمین مـالی خــارجی 

انجــام ) بــا رعایــت قــوانین و مقــررات موضــوعه(سـرمایه و تســهیالت ریــالی و ارزي صــندوق توســعه ملــی 

 .دهند

 

قـــانون بودجـــه ســـال ) 19(تبصـــره ) 12(و ) 11(، )10(، )9(، )8(، )6(، )5(، )4(، )3(اجـــراي بنـــدهاي  - 2

 .شودکل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می  1397

 کل کشور 1397قانون بودجه سال ) 19(تبصره 

تواند نسبت به ارائـه تضـامین حـاکمیتی بـراي تـأمین مـالی خـارجی، موافقـت بـا تـرهین دولت می -3

قـانون اساسـی) و محـل اجـراي طـرح و  )83اموال (به استثناي امـوال موضـوع اصـل هشـتاد و سـوم (

 نماید.همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام 

ــد( -4 ــاه درص ــه پنج ــررات مربوط ــوانین و مق ــت ق ــا رعای ــد ب ــی مجازن ــتگاههاي اجرائ ) از %50دس

ــارد ( ــا ســقف بیســت هــزار میلی )ریــال صــرف 20,000,000,000,000درآمــدهاي اختصاصــی خــود را ت

 شده طرحهاي این تبصره نمایند.خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره

ــراي قراردادهــاي  -5 ــت ب ــز الزم 1397منعقدشــده در ســال تعهــدات دول ــی نی االجــراء در ســالهاي آت

 است.

هاي موضــوع گذاري بخــش خصوصــی و تعــاونی در قــرارداد مشــارکتدرآمــدهاي ناشــی از ســرمایه -6

ــاي ( ــاتی جزءه ــوقهاي مالی ــره از مش ــن تبص ــاده (2) و (1ای ــد (ث) م ــانون مالیات132) بن ــاي ) ق ه
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ــاده ( ــوع م ــتقیم موض ــع موا31مس ــانون رف ــد رقابت) ق ــع تولی ــور و ن ــالی کش ــام م ــاي نظ ــذیر و ارتق پ

 باشد.برخوردار می 550000اصالحات بعدي آن از محل ردیف شماره 

ــهدرآ -8 داري کــل کشــور، بــا نظــر مــد ناشــی از اجــراي احکــام ایــن تبصــره پــس از واریــز بــه خزان

ــک دارایی ــاي تمل ــایر طرحه ــل س ــراي تکمی ــور و ب ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــرمایهس ــاي س اي ه

ــه ــف نیم ــل ردی ــماره ( 210300تمام از مح ــدول ش ــی 5ج ــتگاه اجرائ ــان دس ــه هم ــانون ب ــن ق ) ای

 یابد.اختصاص می

ــتگاهه -9 ــی ذيدس ــد طرح(پروژه)اي اجرائ ــط مجازن ــت رب ــا رعای ــره را ب ــن تبص ــوع ای ــاي موض ه

مقــررات مــذکور در ایــن تبصــره و ســایر قــوانین مــرتبط بــدون أخــذ مصــوبه هیــأت وزیــران (موضــوع 

 ) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.115ماده (

ــانی طرح(پروژه) -10 ــروي انس ــال بهرهنی ــاي در ح ــه ه ــرداري ک ــن ب ــارچوب ای ــا در چه ــایف آنه وظ

) قـانون مـدیریت 21کارهاي مـاده (شـود وفـق سـازوتبصره بـه بخـش خصوصـی و تعـاونی واگـذار می

) قــانون الحــاق مــوادي بــه قــانون  45هاي مربوطــه و همچنــین مــاده (نامــهخــدمات کشــوري و آیین

 خواهد بود. 1384/8/15) مصوب 1تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

گونـه فرآینـد اجرائــی اعـم از فرآینــد ارجـاع طرح(پـروژه)، تضــامین در چهـارچوب دســتورالعمل هر -11

) قــانون الحــاق برخــی مــواد بــه قــانون تنظــیم بخشــی از 27مصــوب شــوراي اقتصــاد موضــوع مــاده (

 پذیرد. ) صورت می2مقررات مالی دولت (

صـویب ایـن قـانون، بـه پیشـنهاد نامه اجرائی این تبصـره حـداکثر ظـرف مـدت دو مـاه از تـاریخ تآیین

 رسد.سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

) قــانون برنامــه ششــم توســعه از شــمول حکــم 28) و (25)، (7مــدارس دولتــی بــر اســاس مــواد ( -12

 باشند.این تبصره مستثنی می

هــاي ســالمت، آمــوزش و تحقیقــات و  بــرداري از حــوزه توانــد در احــداث، توســعه و بهــره دولــت مــی - 3

اي کلــی اصــل چهــل و چهــارم هقــانون اجــراي سیاســت) 3(مــاده » ج«بنــد ) 2(فرهنــگ موضــوع تبصــره 

قـانون ) 2(هـاي گـروه سـه مـاده قانون اساسـی و همچنـین در اجـراي طرحهـاي بنگاههـا و فعالیـت ) 44(

ــت ــراي سیاس ــارم  اج ــل و چه ــل چه ــی اص ــاي کل ــومی ) 44(ه ــارکت عم ــتفاده از روش مش ــا اس  -ب

) 44(چهـارم هـاي کلـی اصـل چهـل و  خصوصی از ظرفیت این تبصـره بـا رعایـت قـانون اجـراي سیاسـت

 .استفاده کند

 

هــاي  از اعتبــارات تملــک دارایــی%)  10(درصــد  ریــزي و توســعه اســتان تــا ســقف ده شــوراي برنامــه - 4

ــد بــیش از ســرمایه  ــراي طرحهــاي جدی ــد اســتانی اختصــاص دهــد و ب ــراي طرحهــاي جدی اي اســتان را ب

خریــد . باشــداز مــی خصوصــی مجــ -شــده صــرفاً از طریــق ســاز و کــار مشــارکت عمــومیســقف تعیــین 

ــی  ــارات تملــک دارای ــه هــاي ســرمایه محصــول طرحهــاي مشــارکتی از محــل اعتب اي اســتان اي و هزین

 .باشد پذیر می ریزي و توسعه استان امکان براي طرحهاي استانی مصوب شوراي برنامه

 

ــه  - 5 ــمول تعرف ــارکت از ش ــاي مش ــرح در قرارداده ــول ط ــاي محص ــوانیبه ــدرج در ق ــذاري من ن و گ

ــررات مســتثنی اســت ــه . مق ــت ماب ــاي محصــول طــرح، دول ــراي به ــی ب ــت تکلیف ــین قیم در صــورت تعی

شـده بـر مبنـاي الگـوي مـالی منضـم بـه قـرارداد و قیمـت تکلیفـی را از التفاوت قیمت محصـول محاسـبه 

الــذکر بایــد بــه الگــوي مــالی فــوق . کنــدشــده در قــانون بودجــه پرداخــت مــی  بینــیمحــل منــابع پــیش 



١٢ 
 

ــف تصــ ــاي تعری ــاده ویب کارگروهه ــتورالعمل م ــانون ) 27(شــده در دس ــه ق ــواد ب ــی م ــانون الحــاق برخ ق

 .برسد) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

شـود و بـه تصـویب هیـأت نامه اجرائی این تبصره توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور تهیـه مـی آیین 

 .رسدوزیران می 

 

مــاه برنامــه  همــاهنگی بــین دســتگاهها، دولــت بایــد ظــرف مــدت ســهبــراي ایجــاد امکــان عملــی و  - 6

ــیون  ــه کمیس ــی را ب ــاي عمران ــذاري طرحه ــارکت و واگ ــعه، مش ــدت توس ــاتی بلندم ــران و عملی ــاي عم ه

برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس شــوراي اســالمی ارائــه کنــد، بــه طــوري کــه مشــتمل بــر اقــدامات 

ــدوین و اجــراي آمــوزش اي احــداث و هــ کارهــا و تعیــین مســؤولیتهــا، گــردش  ســاالنه دســتگاهها در ت

 .برداري به منظور استقرار و تکمیل نهائی روش مشارکت به جاي مدیریت صرفاً دولتی باشد بهره

 

شـده موضـوع ایـن هـاي ملـی، اسـتانی و ملـی اسـتانی )پروژه(دولت مکلف است اطالعـات کلیـه طـرح  -7

ــانی طرح ــدم زم ــا تق ــره را ب ــروژه(تبص ــش ) پ ــارکت بخ ــعه مش ــاي توس ــزارش طرحه ــدرج در گ ــاي من ه

ــال  ــاونی در س ــی و تع ــش خصوص ــا بخ ــومی ب ــی و  1398عم ــاي عمران ــک طرحه ــامانه الکترونی در س

اطالعــات هــر طــرح یــا زیــر طــرح مــورد درخواســت متقاضــیان . گــذاري زیرســاختی منتشــر کنــدســرمایه 

حــداکثر ظــرف مــدت دومــاه  بــراي مشــارکت یــا واگــذاري بایــد) اشــخاص بخــش خصوصــی یــا تعــاونی(

 .منتشر شود

 

 :  20تبصره 

 

قـانون مـدیریت ) 5( ریـزي مبتنـی بـر عملکـرد، تمـامی دسـتگاههاي اجرائـی موضـوع مـاده در اجراي بودجـه -الف 

نسـبت بـه تکمیـل و اسـتقرار کامــل  1398خـدمات کشـوري از جملـه بانکهـا و شـرکتهاي دولتـی، مکلفنــد در سـال 

 .شده اقدام کنند ري قیمت تمامحسابدا) سیستم(سامانه 

 

ــیش  -ب  ــم پ ــقف رق ــی در س ــتگاههاي اجرائ ــی دس ــدهاي اختصاص ــازاد درآم ــی م ــف بین در  102530شــده در ردی

بـا تأییـد و ابـالغ سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربوطـه  1398قانون بودجـه سـال 

 .توسط همان دستگاه قابل هزینه است

 

 :قانون برنامه ششم توسعه) 7(ماده » پ«ریزي مبتنی بر عملکرد موضوع بند  ر اجراي بودجهد -ج 

 

ــم  دســتگاه -1 ــامل حج ــه ش ــري ک ــد مج ــا واح ــده ب ــه منعق ــاي تفاهمنام ــر مبن ــت ب ــف اس ــی مکل اجرائ

شـده آنهـا و تعیـین تعهـدات طـرفین اسـت، اعتبـارات واحـد مجـري را در ها، خدمات و قیمـت تمـام فعالیت

 امکـان گــزارش اي نگهـداري کنـد کــهصــورت جداگانـه بـه گونــه  حســابداري خـود بـه) سیسـتم(نه سـاما

تشــخیص انجــام خــرج در . صــورت مجــزا وجــود داشــته باشــدگیــري رویــدادهاي مــالی واحــد مجــري بــه 

 .چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجري خواهد بود
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اي خـود براسـاس تفاهمنامـه منعقـده بـا  د اعتبـارات هزینـهکـربه دستگاههاي اجرائـی کـه در هزینـه  - 2

شـود بـا موافقـت سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، نسـبت بـه کنند، اجـازه داده مـی واحد مجري اقدام می 

ــدون رعایــت الزامــات  ــارات ابالغــی همــان دســتگاه ب ــارات فصــول هزینــه و در ســقف اعتب جابجــایی اعتب

 .اقدام کنند مقررات مالی دولت قانون تنظیم بخشی از) 79(ماده 

 

شـده مــورد هــاي حاصـل از تفاضـل بــین قیمـت تمــام جـویی  دسـتگاه اجرائـی مجــاز اسـت از صــرفه - 4

هــاي قطعـی فعالیـت یـا محصـول در همـان دوره تفاهمنامــه، هـاي منعقـده و هزینـه  توافـق در تفاهمنامـه

مشروط بـه تأییـد عملکـرد مطلـوب توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و در سـقف تخصـیص اعتبـار، 

ــاهپن ــد  ج ــت%)  50(درص ــب پرداخ ــري در قال ــد مج ــان واح ــزه در کارکن ــاد انگی ــور ایج ــه منظ ــاي  را ب ه

هــاي برنامــه  غیرمسـتمر و ارتقــاي کیفــی خــدمات و محصـوالت بــر اســاس دســتورالعمل ابالغـی ســازمان

ــاه  ــور و پنج ــور و اداري و اســتخدامی کش ــه کش ــارات %)  50(درصــد و بودج ــزایش اعتب ــراي اف ــر را ب دیگ

ربــط و مــازاد بــر ســقف تخصــیص اعتبــارات اي دســتگاههاي ذي هــاي ســرمایه رحهـاي تملــک دارایــی ط

 .قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند) 30(مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده 

 

ــه  - 5 ــراي بودج ــتگاههاي در اج ــداف دس ــایف و اه ــق وظ ــه منظــور تحق ــرد و ب ــر عملک ــی ب ــزي مبتن ری

هــاي شــده فعالیتاه اجرائــی مجــاز اســت، عنــوان، ســنجه عملکــرد، مقــدار و قیمــت تمــام اجرائــی، دســتگ

ــه ــل برنام ــماره  ذی ــت ش ــدرج در پیوس ــوب من ــاي مص ــع ) 4(ه ــه در جم ــه آنک ــروط ب ــانون را مش ــن ق ای

، بـا پیشـنهاد بـاالترین %) 30(درصـد اي آن برنامـه تغییـري ایجـاد نشـود، حـداکثر تـا سـی  اعتبارات هزینه

ســتگاه اجرائــی و تأییــد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، در ســقف اعتبــار مصــوب همــان برنامــه، مقــام د

 .اصالح کند

نامــه اجرائــی ایــن بنــد، بــه پیشــنهاد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ســازمان اداري و اســتخدامی کشــور و آیــین 

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران میوزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می 

 

قــانون برنامــه ششـم توســعه بــا رعایـت احکــام ایــن مـاده، مکلــف بــه ) 25(دسـتگاههاي اجرائــی موضــوع مـاده  -د

همچنــین . باشــند از وظــایف ایــن مــاده از طریــق واگــذاري و خریــد خــدمات مــی%)  10(درصــد تــأمین حــداقل ده 

الـذکر ممنـوع اسـت و تـأمین مـاده فـوق ایجاد هرگونه واحد اداري یا عملیـاتی جدیـد بـراي انجـام وظـایف موضـوع 

 .پذیر است شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان بینیخدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش 

 

  -هـ 

ــواد  - 1 ــوع م ــت موض ــت و پرداخ ــاب دریاف ــه صورتحس ــه و ارائ ــت تهی ــرین مهل ــانون ) 100(و ) 99(، )95(آخ ق

ارسـال صـورتهاي مـالی شـرکتهاي دولتـی . مـاه سـال بعـد خواهـد بـود شـتمحاسبات عمومی کشور تا پایـان اردیبه

قانون محاسبات عمـومی کشـور نیـز بالفاصـله پـس از تهیـه بـه همـراه گـواهی هیـأت مـدیره یـا ) 98(موضوع ماده 

 .هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است
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قـانون الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون تنظـیم ) 26(مـاده ) 1(وضـوع بنـد آخرین مهلت ارائـه صـورتهاي مـالی، م - 2

 .، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود)2(بخشی از مقررات مالی دولت 

 

) 103(کــل کشــور، موضــوع مــاده  1398وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی، صورتحســاب عملکــرد بودجــه ســال  - 3

 .کندربط ارسال می یان شهریورماه سال بعد به مبادي ذي قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پا

 

 : 21تبصره 

 

برنامـه و بودجـه کشـور مکلـف قـانون برنامـه ششـم توسـعه، سـازمان ) 26(مـاده » الـف«بند ) 2(در اجراي جزء  -د 

 .ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه کند است در مقاطع سه

 

 

 تبصره هاي اموال دولتی

 

بــدهی دولــت بــه بخشــهاي خصوصــی و تعــاونی و نهادهــاي عمــومی  : 2تبصــره الــف بنــد دوم قســمت 

هـاي متعلـق بـه دولـت و مؤسسـات و شـرکتهاي دولتـی بـه اسـتثناي از محـل واگـذاري امـوال و دارایـی  غیردولتی

قــانون اساســی و مشــمول واگــذاري موضــوع قــانون اجــراي ) 83(مــوارد مصــادیق منــدرج در اصــل هشــتاد و ســوم 

ــت ــلسیاس ــل چه ــی اص ــارم  هاي کل ــوب ) 44(و چه ــی مص ــانون اساس ــالحات و الحا1387/ 3/ 25ق ــا اص ــات ب ق

 .این قانون قابل پرداخت است) 18(بعدي از طریق جدول شماره 

 

قـانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ) 12(در اجـراي مـاده  : 2تبصـره و بند 

هــاي کلــی اصــل چهــل و و بــا رعایــت قــانون اجــراي سیاســت  1395/ 12/ 14جمهــوري اســالمی ایــران مصــوب 

 مکلــف اســت جهــت رد بــدهی خــود بــه ســازمان تــأمین اجتمــاعی و صــندوققــانون اساســی، دولــت ) 44(چهــارم 

) 2 - 1(هــاي بازنشســتگی لشــکري و کشــوري و صــندوق بازنشســتگی فــوالد پــس از اقــدام الزم در اجــراي جــزء 

 000/ 000/ 000/ 000(ایــن قــانون، نســبت بــه تأدیــه بــدهیها در ســقف پانصــد هــزار میلیــارد ) 5(تبصــره » و«بنــد 

 :ا احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روشهاي زیر اقدام کندریال ب) 500/

 اي مهم در دست اجراي کشورهاي سرمایه ها و زیر طرحهاي تملک دارایی واگذاري طرح  - 3

 .هاي سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسدواگذاري خانه  - 4

 .بر عهده وزیر اموراقتصادي و دارایی است مسؤولیت اجراي این بند
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هـا  شـود رأسـاً از دارایـیزارت امـور اقتصـادي و دارایـی اجـازه داده مـی بـه و : 5ره تبصـچهارم بند م قسمت 

عنــوان پشــتوانه انتشــار اوراق مــالی اســالمی موضــوع ایــن تبصــره بــدون رعایــت تشــریفات  و مطالبــات دولــت بــه

ضـوابط و معیـار و نحـوه اجـراء بـه پیشـنهاد وزارتخانـه مـذکور بـه تصـویب . قانونی مربوط بـه بـورس اسـتفاده کنـد

 .رسدهیأت وزیـران می 

 

ــد  ــره م بن ــرورش از پرداخــت هزینــه : 6تبص ــه واحــدهاي آموزشــی دولتــی وزارت آمــوزش و پ هــاي آب،  کلی

ســقف الگــوي مصــرف طــی دســتورالعملی توســط . معــاف هســتند) در صــورت رعایــت الگــوي مصــرف(بــرق و گــاز 

 .شودماه ابالغ و اجراء می حداکثر تا سه » آموزش و پرورش«و » نیرو«، »نفت«هاي  وزارتخانه

 

 : 9تبصره 

 

شـود بـا تصـویب  به دانشـگاهها، مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی و پارکهـاي علـم و فنـاوري اجـازه داده مـی -الف 

 نسـبت بـه أخـذ تسـهیالت از بانکهـا از محـل 1397هیأتهاي امناي خود تـا سـقف عملکـرد درآمـد اختصاصـی سـال 

اي خـود و بـا هـاي سـرمایه  و در جهـت تکمیـل طرحهـاي تملـک دارایـیتوثیق اموال در اختیـار خـود اقـدام کننـد 

ــد  ــوع بن ــأهلین موض ــاي مت ــداث خوابگاهه ــت اح ــاده » پ«اولوی ــتفاده و ) 103(م ــعه اس ــم توس ــه شش ــانون برنام ق

اي رفـاه دانشـجویان مکلفنـد هـصـندوق . نسبت به بازپرداخت اقسـاط از محـل درآمـد اختصاصـی خـود اقـدام کننـد

ــیش  ــه پ ــت نســبت ب ــار الزم در فعالی ــی اعتب ــه بین ــود ب ــاي خ ــداث ه ــارمزد اح ــود و ک ــه س ــت یاران ــور پرداخ منظ

 .خوابگاههاي متأهلین اقدام کنند

 

ســازي کــاربري بخشــی از منظــور ســاماندهی و بهینــه شــود بــه بــه وزارت آمــوزش و پــرورش اجــازه داده مــی  -د 

ي آموزشی، ورزشـی و تربیتـی خـود و بـا رعایـت مالحظـات آموزشـی و تربیتـی، نسـبت بـه احـداث، امالك و فضاها

ــدام کنــدبازســازي و بهــره  ــا اق ــرداري از آنه ــوزش و . ب ــه پیشــنهاد شــوراي آم ــد ب ــن بن ــر کــاربري موضــوع ای تغیی

مصـوب  قـانون تأسـیس شـوراي عـالی شهرسـازي و معمـاري ایـران) 5(پرورش اسـتان و تصـویب کمیسـیون مـاده 

ــات بعــدي آن صــورت مــی 1351/ 12/ 22 ــا اصــالحات و الحاق ــر  ب ــرد و از پرداخــت کلیــه عــوارض شــامل تغیی گی

بـرداري، احـداث، تخریـب، بازسـازي و سـایر عـوارض شـهرداري  کاربري، نقل و انتقـال امـالك، أخـذ گـواهی بهـره

 .باشدمعاف می 

 

ــاي عامــل مجازنــد در ســال  -ك  ریــال  )40/ 000/ 000/ 000/ 000(مبلــغ چهــل هــزار میلیــارد  1398بانکه

ــه ــی و ب ــرفاً تخصص ــزات ص ــد تجهی ــراي خری ــار ب ــابع در اختی ــل من ــهیالت از مح ــگا تس ــانی آزمایش هها و روزرس

کارگاههــاي دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی و فنــاوري اعــم از دولتــی و غیردولتــی و مراکــز آمــوزش 

ربـط و سـازمان برنامـه  هـاي ذي هـا و سـازمان اي دولتـی براسـاس فهرسـت مـورد توافـق وزارتخانـه فنی و حرفـه

ــا تصــویب هیــأت امنــاي آنهــا از محــل توثیــق امــوال در تضــمین ایــن . اختیــار پرداخــت کننــد و بودجــه کشــور و ب

الـذکر بـوده و پـس از تـنفس دوسـاله از محـل درآمـد تسهیالت پس از تصـویب هیـأت امنـا بـر عهـده مراکـز فـوق 

 .شوداختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندي مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می 
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تی موضــوع ایــن بنــد کــه فقــط حســب مــورد بنــا بــه اعــالم معاونــت تجهیــزات تخصصــی آزمایشــگاههاي تحقیقــا

جمهـور و یـا وزارتخانـه تخصصـی مربوطـه مشـابه داخلـی ندارنـد، از شـرکت خـارجی تـأمین علمی و فناوري رئـیس 

 .شودمی 

نامـه اجرائـی ایـن بنـد بـه پیشـنهاد سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و بـا همکـاري بانـک مرکـزي جمهـوري آیین 

هــاي علـوم، تحقیقـات و فنــاوري و بهداشـت، درمـان و آمــوزش پزشـکی، پـس از ابــالغ ایـران، وزارتخانـه  اسـالمی

 .این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 

بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم وزارت آمــوزش و پــرورش بــه فضــاهاي آموزشــی، پرورشــی و ورزشــی بــراي اســتفاده  -ع 

کلیــه دســتگاههاي اجرائــی کــه مســتقر در فضــاهاي مربــوط بــه آمــوزش و  1398آمــوزان، از ابتــداي ســال دانــش 

مـاه نسـبت بـه تخلیـه سـاختمان فضـاهاي مـذکور و تحویـل آن بـه  باشـند مکلفنـد ظـرف مـدت شـشپرورش می 

 .وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند

 

هـایی کـه توسـط اشـخاص حقیقـی و حقـوقی بـه منظـور احـداث، تکمیــل  وجـوه و هزینـه : 10تبصـره د بنـد 

هـاي علمیـه پرداخـت  جهیز فضـاها، حفاظـت، مرمـت و نگهـداري از بناهـاي تـاریخی، فرهنگـی، مسـاجد و حـوزه،ت

می شود، با تأییـد سـازمان میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگري، سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه و شـوراي 

 .شودتلقی می هاي قابل قبول مالیاتی  به عنوان هزینه) موردحسب (هاي علمیه  عالی حوزه

 

 : 12تبصره 

 

ــوال و دارایــی  -ب  ــد ام ــی مجازن ــه دســتگاههاي اجرائ ــار خــود ب ــول مــازاد در اختی ــال و هــاي غیرمنق اســتثناي انف

ــدرج در اصــل هشــتاد و  ــانون ) 83(ســوم مــوارد مصــداق من ــذاري موضــوع ق ــانون اساســی و امــوال مشــمول واگ ق

قـانون اساسـی را بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربوطـه بـه ) 44(و چهـارم کلـی اصـل چهـل هـاي  اجراي سیاسـت

منـابع حاصـله جهـت بازخریـد کارکنـان  .کشـور واریـز کننـد داري کـلفروش رسانند و به درآمد عمومی نـزد خزانـه 

خـدمت بـه افـرادي کـه براسـاس قـانون، بازخریـد یـا بازنشسـته  ی و غیررسـمی، پرداخـت پـاداش پایـانمازاد رسـم

ایـن قـانون مطـابق ) 9(جـدول شـماره  530000 - 29شـوند و مانـده مرخصـی کارکنـان از محـل اعتبـار ردیـف می 

وزارت «و » ی کشــوراداري و اســتخدام«و » برنامــه و بودجــه کشــور«هــاي  نامــه اجرائــی کــه توســط ســازمان آیـین

اجـراي حکـم . یابـد رسـد، تخصـیص مـیتصـویب هیـأت وزیـران مـی شـود و بـه تهیه می » امور اقتصادي و دارایی

شـمول ایـن حکـم در مـورد دسـتگاههاي زیـر نظـر مقـام . این بنـد بـر عهـده وزیـر امـور اقتصـادي و دارایـی اسـت

 .معظم رهبري منوط به اذن ایشان است

 

ــداث مجتمع -د  ــا اح ــل ی ــور تکمی ــه منظ ــتان ب ــاي اداري شهرس ــروش ه ــنهاد ف ــد پیش ــتانداران موظفن ــا، اس ه

ــاختمان  ــتان س ــی مســتقر در شهرس ــتگاههاي اجرائ ــاي ملکــی دس ــوارده ــال و م ــتثناي انف ــه اس ــاي اســتان را ب  ه

ریـزي قـانون اساسـی بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربوطـه بـه شـوراي برنامـه ) 83(مندرج در اصل هشتاد و سـوم 

ایـن قـانون  210201و توسعه استان ارائـه و پـس از تصـویب و فـروش، درآمـد حاصـل را بـه ردیـف درآمـد عمـومی 

ــه  ــزد خزان ــلن ــز کننــد داري ک ــه مواف. کشــور واری ــد حاصــله پــس از مبادل ــا احــداث درآم ــل ی ــه، صــرف تکمی قتنام
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شـمول ایـن حکـم درمـورد دسـتگاههاي زیـر نظـر مقـام معظـم رهبـري . شـود ها میمجتمع اداري همان شهرستان

 .منوط به اذن ایشان است

 

  -هـ 

 

ــد  - 1 ــاده » پ«در اجــراي بن ــی ) 10(م ــور اقتصــادي و دارای ــه وزارت ام ــه پنجســاله ششــم توســعه، ب ــانون برنام ق

محـور نمـودن اطالعـات شود بـا همـاهنگی سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور، نسـبت بـه مکـان  اجازه داده می

 000(هـاي دولـت تـا سـقف بیسـت هـزار میلیـارد اموال غیرمنقول دولتی اقـدام کنـد و نسـبت بـه مولدسـازي دارایی

ــالی ) 20/ 000/ 000/ 000/ ــاي م ــتفاده از ابزاره ــا اس ــال ب ــک(ری ــدت، ص ــاره بلندم ــم از اج ــرهین و اع ــاره، ت وك اج

اموال غیرمنقـول مـازاد بـر نیـاز دسـتگاههاي اجرائـی بـه اسـتثناي انفـال و مـوارد منـدرج در اصـل هشـتاد و ) توثیق

ــه) 83(ســوم  ــانون اساســی ب ــی  ق ــا جزئ ) ها، فضــاها و اراضــی و ســایر امــوالبخشــی از ســاختمان(صــورت کلــی ی

قـانون محاسـبات عمـومی کشـور ) 115(درج در مـاده بدون رعایت تشریفات مربـوط بـه تصـویب هیـأت وزیـران منـ

واریـز  210220با تشـخیص و موافقـت وزیـر امـور اقتصـادي و دارایـی اقـدام و وجـوه حاصـل را بـه ردیـف درآمـدي 

 .کند

 

 000/ 000/ 000(شـود تـا سـقف نـه هـزار و پانصـد میلیـارد  به وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی اجـازه داده مـی - 2

هــاي منقــول و غیرمنقــول مــازاد دولــت بــه اســتثناي انفــال و مــوارد منــدرج در  از امــوال و دارایــی ریــال) 9/ 500/

قـانون اساسـی را بـدون رعایـت تشـریفات مربـوط بـه تصـویب هیـأت وزیـران منـدرج در ) 83(اصل هشـتاد و سـوم 

می بــه فــروش قــانون محاســبات عمــومی کشــور بــا رعایــت قــوانین و مقــررات از طریــق مزایــده عمــو) 115(مــاده 

 . واریز کند 210221رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدي 

 

از اعتبـارات %)  5(درصـد هـا مجازنـد تـا پـنج ریـزي شهرسـتان  هـا و کمیتـه برنامـه شوراي برنامه ریزي اسـتان -و

امی بـا اولویـت هـاي انتظـ اي اسـتان را بـراي احـداث، تکمیـل، بازسـازي و تجهیـز رده هـاي سـرمایهتملک دارایی 

 .ها هزینه کنندپاسگاهها و کالنتري 

 

 

 تبصره هاي اداري استخدامی

 

 : 2تبصره ط بند 

 

ــدیریت - 2 ــام م ــت نظ ــه منظــور تقوی ــازمان ب ــاري س ــا همک ــف اســت ب ، ســازمان اداري و اســتخدامی کشــور مکل

ــه  ــدیریتی کلی ــتهاي م ــراز پس ــرایط اح ــتورالعمل ش ــی، دس ــور اقتصــادي و دارای ــه کشــور و وزارت ام ــه و بودج برنام
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ــه  ــه ب ــرادي را ک ــت و شــرکتها و اف ــه دول ــی و وابســته ب ــدیره شــرکتهاي دولت ــأت م ــل و اعضــاي هی ــدیران عام م

شـوند را بـا رعایـت قـوانین مربوطـه م در شرکتها بـه عنـوان عضـو هیـأت مـدیره معرفـی مـی نمایندگی صاحب سه

مـاه بعـد از دسـتگاههاي مـذکور موظفنـد ظـرف مـدت سـه . تهیـه و ابـالغ کنـد 1398حداکثر تا پایان تیرمـاه سـال 

 . د، تعیین کنندابالغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادي که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارن

 

ــاده  -3 ــوع م ــات موض ــی و مؤسس ــرکتهاي دولت ــامی ش ــوب ) 4(تم ــور مص ــومی کش ــبات عم ــانون محاس  6/ 1ق

ــاه 1366/ ــیش از پنج ــه ب ــرکتهایی ک ــایر ش ــد  و س ــه %)  50(درص ــترکاً ب ــا مش ــرداً ی ــا منف ــهام آنه ــرمایه و س س

نــین شــرکتها و مؤسســات دولتــی هــا، مؤسســات دولتــی و شــرکتهاي دولتــی تعلــق داشــته باشــد و همچ وزارتخانــه

که شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنهـا مسـتلزم ذکـر یـا تصـریح نـام اسـت از جملـه شـرکت ملـی نفـت ایـران 

ــران،  و شــرکتهاي تابعــه و وابســته بــه وزارت نفــت و شــرکتهاي تابعــه آنهــا، بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی ای

ابعـه، سـازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و صـنایع معـدنی سازمان گسـترش و نوسـازي صـنایع ایـران و شـرکتهاي ت

 :ایران و شرکتهاي تابعه مکلفند

 

در راســـتاي افـــزایش بهـــره وري در شـــرکتهاي دولتـــی و اســـتفاده بهینـــه از ســـرمایه هـــا و  - 3 - 4

نقدینگی توسط مـدیریت شـرکتهاي دولتـی، پرداخـت هرگونـه پـاداش سـاالنه بـه اعضـاي هیـأت مـدیره و 

قــانون الحــاق برخــی مــواد بــه قــانون ) 84(بــا رعایــت مــاده  1398کتهاي دولتــی در ســال مــدیرعامل شــر

افــزایش ســود، کــاهش (وري  ، صــرفاً براســاس افــزایش بهــره)2(تنظــیم بخشــی از مقــررات مــالی دولــت 

زیان انباشته، افـزایش دارایـی هـاي جـاري و ثابـت، کـاهش بـدهیها اعـم از بازپرداخـت تسـهیالت و سـایر 

ی باشـد در غیـر ایـن صـورت، هرگونـه پرداخـت پـاداش بـه اعضـاي هیـأت مـدیره و مـدیرعامل، م) بدهیها

در مـوارد اسـتثناء کـه هرگونـه . در حکم تصـرف غیرقـانونی در وجـوه و امـوال دولتـی محسـوب مـی شـود

کاهش یا افـزایش مـوارد فـوق خـارج از اختیـارات هیـأت مـدیره و مـدیرعامل باشـد، بعـد از تأییـد سـازمان 

 .ه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان پذیر می باشدبرنام

 

الغ و اعـالم دولت مکلف است حداکثر ظـرف مـدت یـک مـاه از زمـان ابـالغ ایـن قـانون نسـبت بـه تعیـین، ابـ - 6

ــه  ــی و وابســته ب ــدیره موظــف و غیرموظــف شــرکتهاي دولت ــأت م ــل و اعضــاي هی ــدیران عام ــاي م ــوق و مزای حق

نهادهاي عمـومی در سـه سـطح کوچـک، متوسـط و بـزرگ اقـدام کنـد و کلیـه شـرکتهاي مشـمول موظفنـد حقـوق 

ــال  ــداي س ــوب را از ابت ــاي مص ــد 1398و مزای ــت کنن ــابق آن پرداخ ــ. مط ــن بن ــف از ای ــرف تخل ــم تص د در حک

 .غیرقانونی در اموال عمومی است

» نیـرو«و » نفـت«هـاي  نامه اجرائی ایـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی بـا همکـاري وزارتخانـهآیین 

 .شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می

 

ــاده  - 9 ــوع م ــات موض ــان مقام ــویت همزم ــوب )71(عض ــوري مص ــدمات کش ــدیریت خ ــانون م و  1386/ 7/ 8 ق

ــان و مــدیران دســتگاههاي اجرائــی موضــوع مــاده  ــدیریت خــدمات کشــوري و مــاده ) 5(معاون ــانون م ــانون ) 5(ق ق

ــدیریت  ــی در م ــدیریتی و کارشناس ــتهاي م ــه پس ــاغل در کلی ــان ش ــین کارکن ــور و همچن ــومی کش ــبات عم محاس

ضـویت هیـأت مـدیره شـرکتهاي دولتـی و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی هـاي اجرائـی و ع عاملی و سـایر مسـؤولیت
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ــازمان ــت و س ــوع اس ــتگاهها ممن ــایر دس ــه س ــود و زیرمجموع ــه خ ــر مجموع ــم از زی ــا، اع ــبات و . ه ــوان محاس دی

هـاي قـانونی مربوطـه را  سازمان بازرسی کل کشـور مسـؤولیت بررسـی و نظـارت بـر اجـراي ایـن حکـم و پیگیـري

 .دارند

 

 : 6تبصره 

 

ــف  ــوع مــاده  -ال ــاتی موض ــقف معافیــت مالی ــات) 84(س ــانون مالی ــتقیم مصــوب  ق و  1366/ 12/ 4هــاي مس

ــال  ــدي آن در س ــالحات بع ــون  1398اص ــی میلی ــد و س ــغ سیص ــاالنه مبل ــ) 330/ 000/ 000(س ــین م ــال تعی ی ری

بـه اسـتثناي (نـرخ مالیـات بـر کـل درآمـد کارکنـان دولتـی و غیردولتـی اعـم از حقـوق و مزایـاي فـوق العـاده . شود

ــره ــاي  تبص ــاده ) 2(و ) 1(ه ــات ) 86(م ــانون مالی ــاده ق ــت م ــا رعای ــدي آن و ب ــالحات بع ــتقیم و اص ــاي مس ) 5(ه

ــاره  ــالح پ ــانون اص ــوب ق ــی مص ــأت علم ــاي هی ــه اعض ــوط ب ــررات مرب ــالحات و  1368/ 12/ 16اي از مق ــا اص ب

و ) ٪ 10(درصـد  و کارانه مازاد بـر مبلـغ مـذکور تـا یـک و نـیم برابـر آن مشـمول مالیـات سـاالنه ده) الحاقات بعدي

و نسـبت بـه ) ٪ 15(درصـد نسبت به مازاد یـک و نـیم برابـر تـا دو و نـیم برابـر آن مشـمول مالیـات سـاالنه پـانزده 

و نسـبت بـه مـازاد چهـار برابـر ) ٪ 20(درصـد برابـر آن مشـمول مالیـات سـاالنه بیسـت مازاد دو و نیم برابر تا چهـار 

 35(درصـد و نسـبت بـه مـازاد شـش برابـر سـی و پـنج ) ٪ 25(درصـد برابر مشـمول مالیـات بیسـت و پـنج  تا شش

ســاالنه  هـاي مســتقیمقــانون مالیــات ) 101(و ) 57(میـزان معافیــت مالیــاتی اشـخاص موضــوع مـواد . باشــدمـی ) ٪

 .شودریال تعیین می ) 258/ 000/ 000(مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون 

 

هـاي توسـعه کشـور  قـانون احکـام دائمـی برنامـه) 32(مـاده » پ«بنـد ) 1(مـتن زیـر بـه جـزء :  هاول بنـد قسمت 

هــاي غیربرخــوردار از اشــتغال موضــوع ایــن جــزء بــا پیشــنهاد  شاخصــهاي منــاطق و شهرســتان" :شــوداضــافه مــی 

 ."رسدسازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می 

 

ادهــاي عمــومی غیردولتــی، نیروهــاي مســلح، کلیــه مراکــز درمــانی اعــم از دولتــی، خصوصــی، وابســته بــه نه -ك 

العمـل پزشـکی پزشـکان را کـه بـه الزحمـه یـا حـق از حـق ) ٪ 10(ها و شرکتهاي دولتـی مکلفنـد ده درصـد  خیریه

شـود بـه عنـوان  هـا و یـا نقـداً از طـرف بیمـار پرداخـت مـی هاي ارسالی بـه بیمـهموجب دریافت وجه صورتحساب 

و بــه نــام پزشــک مربــوط تــا پایــان مــاه بعــد از وصــول مبلــغ صورتحســاب بــه  علــی الحســاب مالیــات کســر کننــد

الحسـاب ایـن بنـد شـامل کلیـه پرداختهـایی کـه بـه مالیـات علـی . حساب سازمان امـور مالیـاتی کشـور واریـز کننـد

 .شود، نخواهد بوداین تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می » الف«عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند 

 

 : 11تبصره 

 

هزینـه مسـکن کارکنــان نیروهـاي مسـلح مکلفنــد کمـک قـانون برنامـه ششــم توسـعه، ) 110(در اجـراي مـاده  -ج 

کشـور موضـوع ردیـف داري کـل هاي سـازمانی را از حقـوق ماهانـه آنـان کسـر و بـه حسـاب خزانـه  ساکن در خانه

مکلــف اســت وجــوه واریــزي را در ردیفهــاي نیروهــاي دولــت  .ایــن قــانون واریــز کننــد) 5(جــدول شــماره  160184

 .هاي سازمانی اختصاص دهد هاي تعمیر و نگهداري خانه مسلح براي هزینه
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بــه مرکــز امــور شــوراهاي حــل  1394/ 9/ 19قــانون شــوراهاي حــل اخــتالف مصــوب ) 23(در اجـــراي مــاده  -ح 

یمــه قــانونی معـوق ســهم کارفرمــا ســالهاي شــود نسـبت بــه پرداخــت حـق ب اخـتالف قــوه قضــائیه اجـازه داده مــی

کارکنــان و اعضــاي شــوراهاي حــل اخــتالف داراي مجــوز سراســر کشــور بــر اســاس قــوانین و  1391لغایــت  1387

حـق بیمــه سـهم کارکنــان بـه مأخــذ . مقـررات سـازمان تــأمین اجتمـاعی در خصــوص مأخـذ حــق بیمـه اقـدام کنــد

 .شود توسط خود این افراد پرداخت می%)  7(درصد هفت 

 

 : 12تبصره 

 

 -الف 

 

ــوق  - 1 ــف حق ــاي مختل ــوق گروهه ــزایش حق ــکري و اف ــوري و لش ــان کش ــی، کارکن ــأت علم ــل هی ــر از قبی بگی

نحـوي کـه تفـاوت تطبیـق موضـوع مـاده  گیـرد بـهطور جداگانه توسط دولـت در ایـن قـانون انجـام مـی قضات به 

 .یر باقی بماندقانون مدیریت خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغی) 78(

 

هــاي ضــروري بــه خــدمت و بخشــی از هزینــه  خــدمت موضــوع قــانون پرداخــت پــاداش پایــانپــاداش پایــان  - 2

ــوب  ــت مص ــان دول ــدي آن و پاداش 1375/ 2/ 26کارکن ــات بع ــالحات و الحاق ــا اص ــات، ب ــه مقام ــابه ب ــاي مش ه

نون برنامــه ششـم توســعه و همچنــین قــا) 29(رؤسـا، مــدیران و کارکنـان کلیــه دســتگاههاي اجرائـی موضــوع مـاده 

وزارت اطالعــات، نیروهــاي مســلح و ســازمان انــرژي اتمــی حــداکثر معــادل هفــت برابــر حــداقل حقــوق و مزایــاي 

سـال خواهـد بـود کـه قانون مدیریت خـدمات کشـوري در ازاي هـر سـال خـدمت تـا سـقف سـی ) 76(موضوع ماده 

ــانون . گیــرداز لحــاظ بازنشســتگی و وظیفــه مــالك محاســبه قــرار مــی  هرگونــه پرداخــت خــارج از ضــوابط ایــن ق

 .تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است

 

ــوال و دارایــی  -ب  ــد ام ــی مجازن ــه دســتگاههاي اجرائ ــار خــود ب ــول مــازاد در اختی ــال و هــاي غیرمنق اســتثناي انف

ــدرج در اصــل هشــتاد و ســوم  ــانون ) 83(مــوارد مصــداق من ــذاري موضــوع ق ــانون اساســی و امــوال مشــمول واگ ق

قـانون اساسـی را بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربوطـه بـه ) 44(و چهـارم کلـی اصـل چهـل هـاي  اجراي سیاسـت

منـابع حاصـله جهـت بازخریـد کارکنـان  .کشـور واریـز کننـد داري کـلفروش رسانند و به درآمد عمومی نـزد خزانـه 

خـدمت بـه افـرادي کـه براسـاس قـانون، بازخریـد یـا بازنشسـته  می، پرداخـت پـاداش پایـانمازاد رسـمی و غیررسـ

ایـن قـانون مطـابق ) 9(جـدول شـماره  530000 - 29شـوند و مانـده مرخصـی کارکنـان از محـل اعتبـار ردیـف می 

وزارت « و» اداري و اســتخدامی کشــور«و » برنامــه و بودجــه کشــور«هــاي  نامــه اجرائــی کــه توســط ســازمان آیـین

اجـراي حکـم . یابـد رسـد، تخصـیص مـیتصـویب هیـأت وزیـران مـی شـود و بـه تهیه می » امور اقتصادي و دارایی

شـمول ایـن حکـم در مـورد دسـتگاههاي زیـر نظـر مقـام . این بنـد بـر عهـده وزیـر امـور اقتصـادي و دارایـی اسـت

 .معظم رهبري منوط به اذن ایشان است
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 ایــن قــانون را بــراي افــزایش و متناســب) 9(جــدول شــماره  550000 - 22دیــف دولــت مکلــف اســت اعتبــار ر -ج 

ــأمین اجتمــاعی نیروهــاي  ســازي حقــوق بازنشســتگان تحــت پوشــش صــندوق بازنشســتگی کشــوري و ســازمان ت

ریــال مــی ) 25/ 000/ 000(میلیــون  ماهانــه آنهــا کمتــر از بیســت و پــنج مســلح بــا اولویــت کســانی کــه دریــافتی

ربـط  نامـه اجرائـی کـه توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـا همکـاري دسـتگاههاي ذياس آیـین باشد، بر اس

 .رسد، اختصاص دهد شود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه می 

صـندوق بازنشســتگی کشــوري و ســازمان تـأمین اجتمــاعی نیروهــاي مســلح مکلفنـد افــزایش احکــام حقــوقی ســال 

 .اعمال کنند 1398/ 1/ 1ی از اجراي این حکم را از تاریخ نفع ناشبازنشستگان ذي  1398

 

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري، مـدیران عامـل ) 71(پرداخت هرگونـه تسـهیالت بـه مقامـات موضـوع مـاده  -ز 

قـانون برنامـه پنجسـاله ششـم ) 29(و اعضاي هیـأت مـدیره شـرکتها و مـدیران دسـتگاههاي اجرائـی موضـوع مـاده 

اختصاصـی هـر دسـتگاه بایـد هماننـد سـایر کارکنـان دسـتگاه توسعه از محـل اعتبـارات، منـابع داخلـی و درآمـدهاي 

تخلـف از مفـاد ایـن بنـد در . رسـانی دسـتگاه بـه اطـالع عمـوم مـردم برسـد ربط باشد و از طریق پایگـاه اطـالعذي 

کتـاب پـنجم ) 598(حکم تصـرف غیرقـانونی در امـوال عمـومی محسـوب و مرتکـب آن بـه مجـازات مقـرر در مـاده 

بــا اصــالحات و الحاقــات بعــدي  1375/ 3/ 2مصــوب ) تعزیــرات و مجازاتهــاي بازدارنــده(می قــانون مجــازات اســال

 .شودمحکوم می 

 

) 28(مــاده » الــف«ســازمان اداري و اســتخدامی کشــور مکلــف اســت گــزارش عملکــرد دولــت در اجــراي بنــد  -ط 

ماهـه  قانون برنامه ششم توسعه مبنـی بـر کـاهش حجـم، انـدازه و سـاختار دسـتگاههاي اجرائـی را بـه صـورت سـه

 .به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

 

و کارکنــان کشــوري و لشــکري  ،تهــاي علمــی، قضــاتأقبیــل هیبگیــر از افــزایش حقــوق گروههــاي حقــوق  -ي 

ــا  ــتگان آنه ــتگاههاي اجرابازنشس ــه دس ــاغل در کلی ــش ــاده ئ ــوع م ــعه و ) 29(ی موض ــم توس ــه شش ــانون برنام ق

ــرژي اتمــی  ــه نحــوي کــه تفــاوت تطبیــق موضــوع و بازنشســتگان آنهــا همچنــین وزارت اطالعــات و ســازمان ان ب

ــاده  ــدمات کشــو) 78(م ــدیریت خ ــانون م ــال و ري ق ــداي س ــد، از ابت ــاقی بمان ــر ب ــدون تغیی ــوق، ب  1398حکــم حق

 ریـال افـزایش مـی) 4/ 000/ 000(ماهانـه چهـار میلیـون  ین مشـابه مشـمولین ایـن بنـد بـه میـزانوحقوق یـا عنـا

درصـد تـا ده بـه میـزان  1397عالوه بر این افزایش، ضریب ریـالی سـاالنه مشـمول ایـن بنـد نسـبت بـه سـال . یابد

 .فزایش می یابدا%)  10(

ــه پرداختهــایی کــه مشــابه حقــوق و دســتمزد مــی  -ك  الزحمــه، شــرکتی، التــدریس، حــق  باشــند ماننــد حــقکلی

ــذیر محســوب مــیســاعتی، حــق نظــارت و پــاداش شــوراهاي حــل اخــتالف، هزینــه اجتنــاب  ــه  ناپ ــد ب شــود و بای

 .صورت ماهانه پرداخت شود

 

نیــروي انســانی شــرکتهاي آب و فاضــالب روســتایی، شــاغالن بــه منظــور تــأمین کمبــود  : 15تبصــره و بنــد 

تواننــد در شــرکتهاي آب و فاضــالب شــهري بــا موافقــت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور مــی ) کارکنــان(

 .شرکتهاي آب و فاضالب روستایی به صورت مأمور خدمت کنند
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 : 16ره تبص

 

ــان ارتــش جمهــوري  -ز  ــود معیشــت کارکن ــران مکلــف اســت در جهــت بهب بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی ای

اسالمی ایـران، از طریـق بانکهـاي عامـل و بـا همـاهنگی فرمانـدهی کـل ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران نسـبت 

ــارد  ــزار میلی ــاص دوازده ه ــه اختص ــپر) 12 /000/000/000 /000(ب ــابع س ــال از محــل من ــسده ری ــاي پ ــداز و  ه ان

ــرض  ــرض جــاري ق ــراي پرداخــت تســهیالت ق ــانکی ب ــون الحســنه نظــام ب ــه دویســت میلی  /000(الحســنه جهیزی

ــون ) 200 /000 ــال و ازدواج پنجــاه میلی ــا و ) 50 /000/  000(ری ــدان آنه ــان و بازنشســتگان و فرزن ــه کارکن ــال ب ری

یــک از کارکنــان و بازنشســتگان ارتــش جمهــوري ریــال بــه هــر ) 300/  000 /000(ودیعـه مســکن سیصــد میلیــون 

همچنــین بانـک مرکــزي جمهـوري اســالمی ایــران بـا تخصــیص هشـت هــزار میلیــارد . اسـالمی ایــران اقـدام کنــد

ــه ) 8/ 000/ 000/  000/ 000( ــا ســقف نــرخ مصــوب ریــال از محــل منــابع عــادي بانکهــا کــه ماب التفــاوت ســود ت

ــش ــدهی ارت ــط فرمان ــار توس ــول و اعتب ــوراي پ ــش  ش ــاون ارت ــاد تع ــابع بنی ــران از محــل من ــوري اســالمی ای جمه

شـود، نسـبت بـه پرداخـت تسـهیالت سـاخت یـا خریـد مسـکن بـراي هـر تـأمین مـی ) آجا(جمهوري اسالمی ایران 

 .ساله اقدام کندریال با بازپرداخت حداکثر بیست ) 1/ 000/ 000/ 000(میلیارد فرد تا سقف یک 

 

اسـتفاده از منـابع حاصــل از بازگشـت اقسـاط مسـکن مهــر تعـداد چهـل هــزار  بانـک مسـکن موظـف اســت بـا -ط 

ــه بازنشســتگانی کــه حــداقل پــنج ســال از بازنشســته شــدن آنهــا گذشــته و در ده ســال  فقــره تســهیالت مســکن ب

انـد، گذشته خود و همسرشـان فاقـد واحـد مسـکونی بـوده و از تسـهیالت خریـد یـا سـاخت مسـکن اسـتفاده نکـرده 

 .گذاري، پرداخت کند به سپردهبدون نیاز 

و در سـایر شـهرها و %)  7(درصـد  ها هفـت، در مراکـز اسـتان%) 9(درصـد  نرخ سـود ایـن تسـهیالت در تهـران نـه

ــد  ــتاها چهاردرص ــأمین %)  4(روس ــکري و ت ــوري، لش ــم از کش ــتگان اع ــه بازنشس ــامل کلی ــم ش ــن حک ــت؛ ای اس

. شــود ریــال در مــاه اســت، مــی) 30/ 000/ 000(یلیــون اجتمــاعی کــه مســتمري بازنشســتگی آنهــا کمتــر از ســی م

 نامـه اجرائـی کـه بـه تصـویب هیـأت وزیـران مـیبنـدي متقاضـیان در آیـین سقف تسهیالت مزبور و نحوه اولویـت 

 .شودرسد، معین می 

 

 : 17تبصره 

 

ــارات موضــوع ردیــف  -ب  ــارگران مکلــف اســت از محــل اعتب ــاد شــهید و امــور ایث  )7(شــماره جــدول  131600بنی

ایـن قـانون بــه جانبـازان و آزادگـان غیرحالــت اشـتغال معســر فاقـد درآمـد کــه بـر اسـاس قــوانین نیروهـاي مســلح 

باشــند، تــا زمــانی کــه فاقــد شــغل و درآمــد باشــند، ماهانــه کمــک معیشــت مشــمول دریافــت حقــوق وظیفــه نمــی 

ن بنــد بــه پیشـنهاد مشــترك ســازمان نامـه اجرائــی ایـ آیــین. معـادل حــداقل حقـوق کارکنــان دولــت پرداخـت کنــد

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران می برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می 

 

ــد  -ج  ــودن بن ــی نم ــتاي اجرائ ــاده » چ«در راس ــاه ) 70(م ــتقرار پایگ ــوع اس ــعه، موض ــم توس ــه شش ــانون برنام ق

پایــه و  هــاي بیمــه یریت مصــارف، کلیــه شــرکتها و صــندوقشــدگان درمــان کشــور و مــداطالعــات بــرخط بیمــه 

قـانون مــدیریت خــدمات ) 5(تکمیلـی درمــان اعـم از دولتــی و غیردولتــی و نیـز دســتگاههاي اجرائـی موضــوع مــاده 
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، کمیتـه امـداد امـام )بـا همـاهنگی سـتاد کـل نیروهـاي مسـلح(کشوري، سازمان تـأمین اجتمـاعی نیروهـاي مسـلح 

گـر مکلفنـد نسـبت بـه ارسـال بـرخط اطالعـات  هـاي بیمـهتـأمین اجتمـاعی و سـایر سـازمان ، سازمان )ره(خمینی 

بـرداري از روزرسـانی پایگـاه مـذکور بـه صـورت رایگـان و مسـتمر اقـدام و نسـبت بـه بهـره  شدگان خود و بـه بیمه

اي و خـدمات بیمـه کلیـه  پایگاه مـذکور از طریـق جـایگزینی ابزارهـاي الکترونیکـی بـه جـاي دفترچـه، جهـت ارائـه

 .شدگان تحت پوشش خود استفاده کننددرمانی به بیمه 

ــتحقاق ــه اس ــبت ب ــت نس ــف اس ــران مکل ــالمت ای ــه س ــازمان بیم ــه  س ــنجی بیم ــان س ــر امک ــتمل ب ــدگان مش ش

شـدگان کشـور و بازبینی رفـع همپوشـانی آنـان بـا اسـتفاده از پایگـاه اطالعـات بـر خـط بیمـه ي ااعتبارسنجی بیمه 

هزینـه خـدمات موضـوع ایـن حکـم بـا تصـویب مجمـع عمـومی سـازمان بیمـه . ت الکترونیکی اقـدام کنـدو به صور

 .شود کننده دریافت میشده تعیین و از مراجعه سالمت ایران بر مبناي تراکنش انجام 

ــه مراکــز بهداشــتی ــانی و دارویــی اعــم از ، تشخیصــیصــاحبان حــرف پزشــکی و پیراپزشــکی و همچنــین کلی ، درم

ــران دول ــد بــر اســاس ضــوابطی کــه از ســوي ســازمان بیمــه ســالمت ای ــه و خصوصــی مکلفن تــی، غیردولتــی، خیری

شود بدون نیـاز بـه دفترچـه و مبتنـی بـر نسـخه الکترونیکـی و بـا اسـتفاده از امضـاي الکترونیکـی موجـود ابالغ می 

گـر هـاي بیمـه سـازمان . نـدهـا ارائـه خـدمت کن شـدگان کلیـه صـندوق در پایگاه اطالعات هویتی کشـور بـه بیمـه

هــاي خــود بــه مراکــز فــوق را صــرفاً براســاس اســناد دریــافتی از طریــق ســامانه  پایــه نیــز موظفنــد کلیــه پرداخــت

ــرخط انجــام دهنــد ــغ هــزار  .الکترونیکــی ب ــه ازاي هــر فقــره نســخه الکترونیکــی مبل ــال از اشــخاص ) 1/ 000(ب ری

 .شود اد دریافت میدخدمت طرف قرار دهنده حقیقی و حقوقی ارائه

 

، )2(قـانون الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت ) 62(در راستاي اجراي مـاده  -د 

دولـت و بانـک مرکـزي جمهـوري اســالمی ایـران مکلـف بـه تـأمین تســهیالت الزم بـراي هـدف قـانون مبنـی بــر 

ــر مــی ــأمین مســکن یکصــد هــزار نف ــه ســود تســه ت ــف باشــند و یاران ــانون از ردی ــن ق ــابع موجــود در ای یالت از من

 .شود تأمین می) 7(جدول شماره  131600

ــارگرانی کــه در ســنوات گذشــته از تســهیالت ارزان ــا ســقف دویســت میلیــون  ایث ــال ) 200/ 000/ 000(قیمــت ت ری

سـهیالت انـد، بـه شـرط خریـد یـا سـاخت مسـکن جدیـد از ت تسـویه کـرده 1396منـد شـده و تـا پایـان سـال  بهره

 . شوندمند می  بهره 1398قیمت ایثارگري قانون بودجه سال مسکن ارزان 

وزارت راه و شهرسازي موظف اسـت نسـبت بـه واگـذاري زمـین و مسـکن بـه ایثـارگران فاقـد زمـین و مسـکن کـه 

 .اند، به صورت تجمیعی اقدام کندتاکنون زمین دولتی دریافت نکرده 

 

 :  20صره تب

 

 :قانون برنامه ششم توسعه) 7(ماده » پ«موضوع بند ریزي مبتنی بر عملکرد  در اجراي بودجه -ج 

 

مسـتمر هـاي مسـتمر و غیرالعادهستگاههاي اجرائـی مکلفنـد تمـام اطالعـات مربـوط بـه حقـوق، فوقد - 3

کارکنـان رسـمی، پیمـانی و قـراردادي خـود را در اختیــار سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، ســازمان اداري و 

 . استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی قرار دهند
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ــوق ــد حق ــري موظفن ــدهاي مج ــم  واح ــدرج در حک ــراردادي من ــانی و ق ــمی، پیم ــان رس ــاي کارکن و مزای

ــوط و ســایر پرداخــت  ــررات مرب ــوانین و مق ــر ق ــده را براب ــارگزینی و قراردادهــاي منعق مســتمر هــاي غیرک

 . مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند

 

ــه  - 5 ــراي بودج ــتگاههاي در اج ــداف دس ــایف و اه ــق وظ ــه منظــور تحق ــرد و ب ــر عملک ــی ب ــزي مبتن ری

هــاي شــده فعالیترد، مقــدار و قیمــت تمــام اجرائــی، دســتگاه اجرائــی مجــاز اســت، عنــوان، ســنجه عملکــ

ــه ــل برنام ــماره  ذی ــت ش ــدرج در پیوس ــوب من ــاي مص ــع ) 4(ه ــه در جم ــه آنک ــروط ب ــانون را مش ــن ق ای

، بـا پیشـنهاد بـاالترین %) 30(درصـد اي آن برنامـه تغییـري ایجـاد نشـود، حـداکثر تـا سـی  اعتبارات هزینه

بودجــه کشــور، در ســقف اعتبــار مصــوب همــان برنامــه،  مقــام دســتگاه اجرائــی و تأییــد ســازمان برنامــه و

 .اصالح کند

نامــه اجرائــی ایــن بنــد، بــه پیشــنهاد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ســازمان اداري و اســتخدامی کشــور و آیــین 

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران میوزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می 

 

قــانون برنامــه ششـم توســعه بــا رعایـت احکــام ایــن مـاده، مکلــف بــه ) 25(ده دسـتگاههاي اجرائــی موضــوع مـا -د

همچنــین . باشــند از وظــایف ایــن مــاده از طریــق واگــذاري و خریــد خــدمات مــی%)  10(درصــد تــأمین حــداقل ده 

الـذکر ممنـوع اسـت و تـأمین ایجاد هرگونه واحد اداري یا عملیـاتی جدیـد بـراي انجـام وظـایف موضـوع مـاده فـوق 

 .پذیر است شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان بینیمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش خد

 

بـه منظـور ایجـاد انضـباط مـالی، همـاهنگی و پرداخـت بـه موقـع حقـوق کارکنـان، کلیـه  : 21تبصـره الف بند 

ــاده  ــی موضــوع م ــه) 29(دســتگاههاي اجرائ ــانون برنام ــداي ســال  ق ــد از ابت اطالعــات  1398ششــم توســعه موظفن

داري مربــوط بــه هرگونــه پرداخــت از محــل منــابع عمــومی و اختصاصــی را مطــابق ضــوابط زیــر در اختیــار خزانــه 

 :کل کشور قرار دهند

 

اطالعات مربـوط بـه هرگونـه پرداخـت بـه کلیـه اشـخاص حقیقـی شـامل رسـمی، پیمـانی، قـراردادي  - 1

العـاده، حـق کـاري، انـواع فـوق وقت، در هر قـالبی ماننـد حقـوق و مزایـا، کارانـه، اضـافه  هوقت و پار تمام

 مندي و اوالد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی عائله

 

ــه - 2 ــایر هزین ــه س ــوط ب ــات مرب ــه ذي  اطالع ــب شناس ــی در قال ــتگاههاي اجرائ ــاي دس ــائی ه ــع نه نف

در مـواردي کــه بـه تشـخیص شــوراي عـالی امنیــت ملـی محرمانــه  جــز بـه) اشـخاص حقیقـی و حقــوقی(

 .شودتلقی می 

 

ــالب  - 3 ــداران انق ــپاه پاس ــلح، س ــاي مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــل و وزارت دف ــتاد ک ــات، س وزارت اطالع

اسالمی، سـازمان اطالعـات سـپاه پاسـداران، حفاظـت اطالعـات قـوه قضـائیه و نیروهـاي انتظـامی، ارتـش 

 .این بند مستثنی هستند) 1(ران و شوراي عالی امنیت ملی از شمول جزء جمهوري اسالمی ای



٢٥ 
 

تخصیص اعتبار دسـتگاههاي اجرائـی منـوط بـه ارائـه کامـل اطالعـات مـذکور اسـت و عـدم رعایـت مفـاد ایـن بنـد 

 .شود در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می




