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 محاسباتي و مالي استخدامي، اداري، مقررات و قوانين ١٣٩٢ سال بودجه قانون

 
 ١٣٩٢ سال بودجه قانون

 يسـ  و هزار هفت و هفتاد و ستيدو و ونيليم هفت بر بالغ منابع ثيح از کشور کل ١٣٩٢ سال بودجه -واحده ماده
ـ ليم هفـت  بـر  بالغ مصارف ثيح از و الير ( ٧.٢٧٧.٠٣٤.٥١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ونيليم ده و پانصد و ارديليچهارم  و وني

ـ ر ( ٧.٢٧٧.٠٣٤.٥١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ونيليم ده و پانصد و ارديليم چهار و يس و هزار هفت هفتادو و ستيدو  بـه  الي

 :است ريز شرح

 :مصارف و منابع -اول
١- 

 يعموم بودجه رفمصا و يمال و يا هيسرما يها ييدارا يواگذار و درآمدها لحاظ از دولت يعموم بودجه منابع ١-١-

 چهارصد و هزار شصت و صديس و ونيليم دو بر بالغ يمال و يا هيسرما يها ييدارا تملک و ها نهيهز ثيح از دولت

 :شامل الير ( ٢.٣٦٠.٤٨٥.٥٠٧.٠٠٠.٠٠٠ ) ونيليم هفت و پانصد و ارديليم پنج و وهشتاد

 پنج و يس و هفتصد و  ارديليم کي و هشتاد و دصيس و هزار چهار و کصدي و ونيليم دو بر بالغ يعموم منابع ١-١-١-

 . الير  ٠٠٠.٠٠٠ .٢.١٠٤.٣٨١.٧٣٥ ونيليم
 سـه  و کصدي و هزار شش و پنجاه و ستيدو بر بالغ يدولت مؤسسات و ها وزارتخانه ياختصاص يدرآمدها ٢-١-١-

 الير ( ٢٥٦.١٠٣.٧٧٢.٠٠٠.٠٠٠) ونيليم دو و هفتاد و وهفتصد ارديليم

 نيتأم منابع ريسا و درآمدها لحاظ از دولت به وابسته يانتفاع مؤسسات و ها بانک ،يدولت يها شرکت بودجه ٢-١-
ـ ليم چهـارده  و ششصـد  و هـزار  هشـت  و شصـت  و صـد يس و ونيليم پنج بر اعتباربالغ ـ ليم پـنج  و نـود  و اردي                     وني

 و شصت و صديس و ونيليم پنج بر بالغ ها اختپرد ريسا و ها نهيهز ثيح از و ريال )٥.٣٦٨.٦١٤.٠٩٥.٠٠٠.٠٠٠( 
 الير ( ٥.٣٦٨.٦١٤.٠٩٥.٠٠٠.٠٠٠) ونيليم پنج و نود و ارديليم چهارده و ششصد و هزار هشت

٢- 

ـ  اجـراء  قابـل  يدولت يها دستگاه بر حاکم يعموم مقررات و نيقوان تيرعا به الزام با قانون نيا ١-٢-  و باشـد  يم
ـ رعا بـا  صـرفاً  (منابع يوصول حدود در) قانون نيا مصارف محل از ختپردا و تعهد و منابع٢٠ / ١وصول         مفـاد  تي

 امکـان  ١٥ / ١٠ / ١٣٨٩ مصوب رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ( ٢٢٤ ) ماده (و) بند

 .است ريپذ

 يبرا قانون نيا صادره يمجوزها ياستثنا به يمل توسعه صندوق منابع و  يمرکز بانک يارز ريذخا از استفاده ٢-٢-
 .است ممنوع شکل هر به کشور کل بودجه يازهاين نيتأم

 نظام به يدولت بخش يبده خالص شيافزا عدم به مشروط يدولت بخش به يبانک التيتسه گونه هر  ياعطا ٣-٢-

 .است حکم نيا ياجرا بر نظارت مسؤول رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک.است يبانک

 بانک يخارج يها ييدارا خالص شيافزا عدم به مشروط ١٣٩٢ سال در يارز التيتسه از استفاده گونه ره ٤-٢-

 .است يمرکز

 بانـک  مطالبـات  شيافـزا  عـدم  به منوط يالير التيتسه پرداخت يبرا يمرکز بانک ياعتبار خط از استفاده ٥-٢-

 .است يبانک ستميازس يمرکز
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 شکل هر به قانون نيا يمجوزها از ريغ به يارز التيتسه پرداخت يبرا يکزمر بانک ياعتبار خط از استفاده ٦-٢-

 .است ممنوع

ـ ا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون (٢٢٤) ماده (ل) بند ياجرا يراستا در ٧-٢-  کـاهش  ران،ي

ـ ا (١) شـماره  وستيپ در مندرج يا هيسرما يها ييدارا تملک يها طرح يها فيرد از کي هر اعتبار صيتخص  ني
 يهـا  يـي دارا تملـک  يهـا  طرح اعتبار صيتخص سقف به شيافزا يبرا صرفًا ( ١٠ %) درصد ده تا حداکثر قانون
 .اسـت  مجـاز  اسـتان  هـر  و فصل هر داخل در و يياجرا دستگاه هر در قانون نيا ١٣٩٢ سال خاتمه با يا هيسرما

 يهـا  يـي دارا تملک يها طرح ريسا مصوب يها فيرد پرداخت و صيتخص در ( ١٠ %) درصد ده از شيب تفاوت
 امـوال  در يرقانونيغ تصرف حکم در و ممنوع خزانه توسط پرداخت و اعتبار صيتخص يها تهيکم توسط يا هيسرما

 .است يدولت

 يانسان يروين و هيسرما د،يتول -دوم

 گاز و نفت

٣- 

 برنامه قانون احکام ياجرا منظور به زين و کشور گاز و نفت منابع بر تيحاکم و تيمالک حق اعمال يراستا در ١-٣-

 و کشور کل يدار خزانه دولت نيب حساب هيتسو نحوه و يمال رابطه رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله
ـ  شـرکت  يا نـه يهز و يا هيسـرما  مصارف هيکل بابت ربط يذ تابع يدولت شرکت قيطر از نفت وزارت  و شـده  ادي
 برداشت و ديتول سطح حفظ د،يتول الت،يتسه بازپرداخت متقابل، عيب التيتسه زپرداختبا ازجمله تابعه يها شرکت

 مـه يب و حمل يها نهيهز احتساب با صادرات نهيهز زين و يگذار هيسرما ،يعيطب گاز و نفت ديتول شيافزا و يانتيص

 يليتحو يگاز عاناتيم و يصادرات (يگاز عاناتيم و خام نفت) نفت ارزش از(٥ / ١٤ %) درصد مين و چهارده (فيس
 مـت يق اسـاس  بـر  يداخل يها شگاهيپاال خوراک بابت يزيوار ومبالغ ها شرکت ريسا و يميپتروش يها مجتمع به

 به سهام سود ميتقس و اتيمال از معاف ها نهيهز کسر از پس١٣٩٢ سال يداخل فروش متيق به ينفت يها فرآورده

 پـنجم  پنجسـاله  برنامه قانون ( ٢٢٩ ) ماده مفاد تحقق منظور به ن،يهمچن .شود يم نييتع شرکت آن سهم عنوان

 نسبت يگاز عاناتيم و خام نفت مقدارصادرات و متيق شيافزا از يناش يارز منابع رانيا ياسالم يجمهور توسعه

ـ ا موضـوع  يمحاسـبات  يمبـان  بـه  ـ  توسـعه  صـندوق  سـهم  کسـر  از پـس  بنـد  ني ـ ليم هفـت ( سـقف  در يمل  اردي

 و نفت يها طرح در يگذار هيسرما منظور به صرفًا ماه سه مقاطع در و ١٣٩٢ سال ابتدا از ردال٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)
 ينم محسوب شرکت درآمد عنوان به مذکور مبلغ .رديگ يم قرار شرکت نيا ارياخت در مشترک نياديم تياولو با گاز
 اسـت  مکلـف  ربـط  يذ بعـه تا شرکت قيطر از نفت وزارت .باشد يم شرکت يا هيسرما منابع زيتجه بابت و شود

 کـل  يدار خزانه) دولت بستانکار حساب به را مذکور مواد ارزش هيبق (٥ / ٨٥ %) درصد مين و پنج و هشتاد معادل

 قيطر از نفت وزارت .دينما حساب هيتسو (کشور کل يدار خزانه) دولت با بند نيا مقررات شرح به و منظور (کشور
 بـر  گاز و نفت ديتول ياتيعمل يها شرکت با را الزم يقراردادها خود، سهم محل از تواند يم ربط يذ تابعه شرکت

 .دينما منعقد ياتيعمل بودجه چهارچوب در و شده تمام متيق اساس

 ٢٧ /٥ / ١٣٥٨ مصوب کشور کل ١٣٥٨ سال بودجه يقانون حهيال يدائم ( ٣٨ ) تبصره مفاد نيگزيجا بند نيا مفاد

 .شود يم ياسالم انقالب يشورا

 متيق و محموله هر در هياول يمباد از يصادرات نفت بشکه کي يمعامالت متيق ه،ياول يمباد از يصادرات نفت تميق

ـ  و هياول يمباد از يشمس ماه کي در يصادرات نفت متيق متوسط بورس در شده عرضه نفت  نفـت  يبـرا  نيهمچن
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 ( ٩٥ %) درصـد  پـنج  و نـود  ،يخصوص و يدولت از اعم يميپتروش يها مجتمع و يداخل يها شگاهيپاال به يليتحو

 .است يشمس ماه هر در مشابه نفت يصادرات يها محموله يبها متوسط

 مذکور متيق به خود يها فرآورده صادرات سهم نسبت به را يگاز عاناتيم و خام نفت خوراک که ييها شگاهيپاال

ـ طر از و ارز صورت به را آن يبها و يداريخر (فارس جيخل فوب متيق ٩٥ %) ها ارانهي کردن هدفمند درقانون  قي
 مفاده مشمول کنند، يم زيوار کشور کل يدار خزانه دييتأ مورد يها حساب به رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک

 .باشند ينم رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ( ٨٤ ) ماده (ح( بند (١ ) جزء
ـ ا ماهانه يمال عملکرد ماهه سه مقاطع در ربط يذ تابعه يدولت شرکت قيطر از است مکلف نفت وزارت  را جـزء  ني

 و جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاون از مرکب يکارگروه بيتصو و يحسابرس سازمان دييازتا پس
 تا يحسابرس گزارش براساس ديبا يمال و يکيزيف يينها هيتسو .دينما هيتسو نفت و ييدارا و ياموراقتصاد رانيوز

 .شود بعدانجام سال رماهيت انيپا

ـ طر از نفـت  وزارت بـه  -تبصـره  ـ  شـرکت  قي ـ  داده اجـازه  ربـط  يذ تابعـه  يدولت                        هفـت  (سـقف  در شـود  يم
 يگاز عاناتيم و خام نفت صادرات مقدار و متيق شيافزا از يناش يارز درآمد مازاد )دالر ٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ارديليم

ـ  مانکارانيپ با ينفت يها فرآورده و يگاز عاناتيم خام، نفت تهاتر به نسبت (١ -٣ ) زءج موضوع  ،يخـارج  و يداخل
ـ ر و يارز ارزش و مقدار .دينما اقدام آنها مطالبات بابت کاال و زاتيتجه کنندگان نيتأم و کاال سازندگان  هـر  يالي

 اعالم کشور کل يدار خزانه به حساب اعمال تجه ربط يذ تابعه يدولت شرکت قيطر از نفت وزارت توسط محموله

 .شود يم

 و خام نفت صادرات از حاصل يها يافتيدر هيکل است مکلف ربط يذ تابعه يدولت شرکت قيطر از نفت وزارت ٢-٣-

 به متقابل عيب يها بازپرداخت کسر از پس صورت، هر به را قبل يسالها و يجار سال صادرات از اعم يگاز عاناتيم

 از بالفاصله قبل يسالها بودجه نيقوان در متناظر يبندها هيتسو و بند نيا موضوع يها پرداخت الحساب يلع عنوان

 کشـور  کل يدار خزانه در مربوط يها حساب به رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک نظر مورد يها حساب قيطر

 .دينما زيوار

ـ  شرکت قيطر از نفت وزارت سهم است مکلف رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک  بـه  را ربـط  يذ تابعـه  يدولت

 يبـرا  کشـور  از خـارج  در بانک آن دييتا مورد و داخل در کشور کل يدار خزانه دييتا مورد شرکت آن يها حساب
 يجـار  يهـا  نهيهز و قرارداد طرف به مربوط زاتيتجه و مواد کنندگان عرضه و سازندگان و مانکارانيپ به پرداخت

ـ ا ياسـالم  يجمهور يمرکز بانک .دينما قيتوث يخارج يمال التيتسه يقراردادها يابر و زيوار شرکت يارز  راني

ـ طر از نفت وزارت سهم (٥ / ١٤ %) درصد مين و چهارده متناسب، طور به ماهه هر حاصله وجوه از است مکلف  قي
 صندوق سهم ( ٢٦ %) درصد شش و ستيب ،(متقابل عيب يها بازپرداخت احتساب با) ربط يذ تابعه يدولت شرکت

 بـه  را ( ١٣٩١ سال دانهيع پرداخت بابت) صندوق نيا از برداشت بازپرداخت سهم (٢ %) درصد دو و يمل توسعه

 مبـالغ  فـروش  با و کشور کل يدار خزانه اعالم با را درصد (٥ / ٥٧ %) مين و هفت و پنجاه و زيوار مربوط حساب

 برنامـه  قانون ( ٨١ ) ماده (ج) بند و يمرکز بانک بر حاکم نيانقو تيرعا با و مصارف هيکل يبرا واحد نرخ به يارز

 يدرآمد يها فيرد در مندرج مبالغ معادل حداکثر بانک نيا لهيوس به ياعالم ران،يا ياسالم يجمهور پنجم پنجساله
 شده ادي يها فيرد سقف به نسبت حاصله وجوه مازاد و لحاظ قانون نيا (٥ ) شماره جدول ٢١٠١٠٩ و ٢١٠١٠١

 وزارت به دالر ( ٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ارديليم هفت معادل اختصاص بر يمبن بند نيا (١ -٣ ) جزء گرفتن نظر در با را

 يجمهـور  توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ( ٢٢٩ ) ماده مفاد تحقق جهت ربط يذ تابعه شرکت قيطر از نفت
 .دينما زيوار u١٦٠٨ يارز رهيذخ حساب به رانيا ياسالم
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 بند نيا (٣ -٦ ) و (٣ -١ ) ياجزا موضوع منابع محل از ربط يذ تابعه شرکت قيطر از نفت وزارت سهم -١ تبصره

 .است نهيهز قابل گاز و نفت يها طرح در يگذار هيسرما جهت فقط

 يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ( ٨٤ ) ماده (ح) بند (١ ) جز رياخ قسمت ياجرا يراستا در -٢ تبصره
 يعيطب گاز صادرات ( ٢٦ %) درصد شش و ستيب است موظف رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک ران،يا يسالما

ـ وار مبلغ .دينما زيوار يمل توسعه صندوق حساب به را يواردات يعيطب گاز ارزش کسر از پس ـ  مـاه  از يزي  ازدهمي

 .شود يم هيتسو و محاسبه سال،

 درآمد وصول و فروش د،يتول مبلغ و زانيم شامل جزء نيا علمکرد زارشگ ماه هر است موظف نفت وزارت -٣ تبصره

ـ يکم به را يعيطب گاز و يگاز عاناتيم خام، نفت صادرات ،يگاز و ينفت متقابل عيب  و يانـرژ  ،ياقتصـاد  يهـا  ونيس
 نظـارت  و يزير برنامه معاونت ،ييدارا و ياقتصاد امور وزارت ،ياسالم يشورا مجلس محاسبات و بودجه و برنامه

 .دينما ارسال کشور محاسبات وانيد و رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک جمهور، سيرئ يراهبرد

 گزارش و نموده اجراء را ريز فيوظا قانون نيا ياجرا دوره طول در است مکلف اعتبار و پول يشورا -يالحاق تبصره

 و بودجـه  و برنامـه  يها ونيسيکم به ييدارا و ياقتصاد امور ريوز قيطر از ماهانه صورت به را شده انجام اقدامات
 .دينما ارائه ياسالم يشورا مجلس ياقتصاد و محاسبات

 کشور يارز منابع مستمر شيپا ١-

 کشور يارز مصارف يبند تياولو و شيپا ٢-

 آن ياجرا حسن بر نظارت و ارز آزاد بازار در يمرکز بانک مداخله نحوه و زانيم نييتع ٣-

 يخارج تجارت در يريپذ رقابت دامنه حفظ به توجه با رزا نرخ تيريمد ٤-

 کشور کل يدار خزانه و يمرکز بانک نفت، وزارت حساب هيتسو جهت ارز يمحاسبات متيق نييتع ٥-

 .دارند مشترک تيمسؤول مصوبه نيا ياجرا حسن در يمرکز بانک کل سيرئ و ييدارا و ياقتصاد امور ريوز

 خام نفت خوراک قبل ماِه يبها ماه، هر انيپا تا است موظف ربط يذ تابعه يدولت شرکت قيطر از نفت وزارت ٣-٣-

 فـرآورده  پخش و شيپاال يمل شرکت به يليتحو يميپتروش گاز نفت و افزا اکتان معادل خوراک و يگاز عاناتيم و

ـ نما زيوار ورکش کل يدار خزانه به بند نيا (٤ -٣ ) و (١ -٣ ) ياجزا احکام يمبنا بر را رانيا ينفت يها  خزانـه  .دي

 مصوب افزوده ارزش بر اتيمال قانون ( ٣٨ ) و ( ١٦ ) مواد ها، ارانهي کردن هدفمند قانون ياجرا در کشور کل يدار

 مکلـف  (ربـط  يذ تابعـه  يدولت شرکت u١٥٨٨ قيطر از نفت وزارت سهم) بند نيا(١ -٣ ) جزء و ١٧ /٢ / ١٣٨٧

 و کنـد  پرداخـت  ماهانـه  يزيوار نسبت به يافتيدر مبالغ محل از بعد اهم انيپا تا را ربط يذ يها طرف سهم است
 محاسـبات  و بودجـه  و برنامـه  و يانرژ ،ياقتصاد يها ونيسيکم به ماهه سه مقاطع در را جزء نيا عملکرد گزارش

ـ د و جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت ،ياسالم يشورا مجلس  ارسـال  کشـور  محاسـبات  واني

 .دينما

 شگاهيپاال خوراک يبها از دولت سهم به مربوط وجوه است مکلف ربط يذ تابعه يدولت شرکت قيطر از نفت وزارت

 خزانـه  مـاه  هر انيپا در ز،يوار عدم صورت در .دينما زيوار کل يدار خزانه به ماهانه و وصول را ها يميپتروش و ها

ـ  صـورت  بـه  ربط يذ تابعه يدولت شرکت يها حساب از را قبل ماه به مربوط مبالغ کشور کل يدار  الحسـاب  يعل

 .نمود خواهد برداشت

 يدار خزانه حساب به ها يميپتروش و ها شگاهيپاال خوراک و ينفت يها فرآورده يبها زيوار عدم صورت در نيهمچن
 شرکت بحسا از برداشت به نسبت رأسًا نفت وزارت اعالم با است مکلف ييدارا و ياقتصاد امور وزارت کشور کل

 .دينما اقدام خزانه حساب به آن زيوار و بدهکار يها
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  و ( ٣٨ ) مـواد  ياجـرا  يراستا در موظفند کشور وزارت و ياتيمال امور سازمان و کشور کل يدار خزانه -١ تبصره

ـ  يهـا  فـرآورده  فروش محل از يافتيدر عوارض افزوده ارزش بر اتيمال قانون )٣٩(  ١٣٩٢ ال مـت يق بـه  را ينفت

 .ندينما عيتوز و بهمحاس

ـ تکل اساس بر را کشور يها ياريده و ها يشهردار سهم عوارض است مکلف کشور کل يدار خزانه -٢ تبصره  في
 ياجرا عدم .دينما پرداخت ماهانه و افتهي صيتخص ( ١٠٠ %) صد در صد صورت به افزوده ارزش بر اتيمال قانون

 .است يعموم اموال در يرقانونيغ تصرف حکم در بند نيا

ـ  کننـدگان  مصـرف  به شده فروخته ييهوا سوخت و ياصل فرآورده پنج متيق التفاوت مابه ٤-٣-  مـت يق بـا  يداخل

 آنها معادل خام نفت و ها فرآورده يداخل انتقال يها نهيهز عالوه به مورد حسب ها فرآورده نيا يواردات اي يصادرات

 بـه  نفـت  شيپـاال  يهـا  دفاترشرکت در افزوده ارزش رب اتيمال قانون موضوع عوارض و اتيمال فروش، ع،يتوز و

ـ  ثبت رانيا ينفت يها فرآورده پخش و شيپاال يمل شرکت قيطر از نفت وزارت بدهکار حساب  آن از و گـردد  يم

 .شود يم ثبت نيز )کشور کل يدار خزانه( دولت حساب بدهکار در قيطر

 يعمـوم  محاسـبات  قـانون  ( ٤٨ ) ماده حکم مولمش ها وزارتخانه تابعه يها سازمان و ها شرکت معوقات وصول
 .شود يم ٦/١٣٦٦/١ مصوب کشور

ـ  شرکت قيطر از نفت وزارت بستانکار حساب به u١٥٧٦ کشور کل يدار خزانه در رقم نيا معادل  و شيپـاال  يمل
 مقـاطع  در مـذکور  شـرکت  توسط مستقل صورت به جزء نيا يمال عملکرد و منظور رانيا ينفت يها فرآورده پخش

 يعل صورت به (١ -٣ ) بند موضوع کارگروه دييتأ با يحسابرس سازمان گزارش از پس رماهيت انيپا از ماهانه يزمان
ـ پا تا حداکثر يمال و يکيزيف يينها حساب هيتسو و گردد يم هيتسو کشور کل يدار خزانه با الحساب  رمـاه يت اني

 .شود يم انجام بعد سال

ـ ب يها طرح جمله از نفت وزارت تابعه يدولت يها شرکت يا هيسرما تعهدات بازپرداخت ٥-٣-  بـه  کـه  متقابـل  عي

 فروش و صدور يها نهيهز نيهمچن و شوند يم اي و شده جاديا قانون نيا ياجرا از بعد و قبل مربوط، نيقوان موجب

 .است شده ادي يها شرکت عهده به ) فيس( مهيب و حمل يها نهيهز احتساب با نفت

ـ ب تعهدات بازپرداخت به نسبت خود سهم از تواند يم ربط يذ تابعه يدولت شرکت قيطر زا نفت وزارت -تبصره  عي
 ديعوا محل از امکان عدم صورت در و دانيم همان ديعوا اي ديتول محل از قبل، يسالها منعقده يگاز و ينفت متقابل

 .دينما اقدام نفت ريوز دييتا با نياديم ريسا

 از خود سهم محل از يا هيسرما يها طرح ، ياتيعمل بودجه يراستا در موظفند نفت وزارت تابعه يها شرکت ٦-٣-

 سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت با متبادله يها موافقتنامه با مطابق را منابع ريسا اي و گفته شيپ درصد
 هيسـرما  يهـا  پـروژه  و هـا  طرح جداول و دانيم هر کيتفک به را گاز و نفت ديتول عملکرد گزارش و اجراء جمهور
 در هـا  پـروژه  و ها طرح از کي هر يکيزيف شسرفتيپ زانيم همراه به شده نهيهز و افتهي صيتخص منابع و يگذار

 گونه به است موظف نفت وزارت .دينما ارائه بند نيا (٢ -٣ ) جز (٣ ) تبصره در شده ادي مراجع به ماهه سه مقاطع

 از نفـت  وزارت سهم حاصل منابع از الير ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليکصدهزارمي حداقل که دينما عمل يا

ـ م تياولو با مذکور يها طرح در يگذار هيسرما صرف ربط، يذ تابعه يدولت شرکت قيطر ـ  مشـترک  نيادي  و ينفت
 .گردد يگاز

 را خـود  لصخـا  سـود  ،يقانون يپرداختها هيکل کسر از پس توانند يم نفت وزارت تابعه يدولت يها شرکت -تبصره

ـ اولو بـا  شـده  ادي يها شرکت يا هيسرما يها نهيهز انجام يبرا الزم منابع نيتأم جهت مورد حسب ـ م تي  نيادي
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 يقانون اندوخته يها حساب به ربط يذ يقانون مراجع و ها شرکت آن يعموم مجمع بيتصو با يگاز و ينفت مشترک
 .ندينما منظور ها شرکت آن در دولت هيسرما شيافزا و

 بـه  را خود يارز و يالير يدرآمدها هيکل مکلفند روين و نفت يها u١٦٠٧ وزارتخانه تابعه يدولت يها شرکت ٧-٣-

 يجمهـور  يمرکـز  بانک نزد آنها نام به کشور کل يدار خزانه قيطر از که يارز و يالير وجوه متمرکز يها حساب
 .ندينما زيوار شود يم افتتاح رانيا ياسالم

 مـذکور،  وجـوه  مصوب بودجه دوازدهم کي صورت به و ماهانه وصول، با متناسب است کلفم کشور کل يدار خزانه

 .دينما پرداخت آنها به ييدارا تملک و يجار مصارف يبرا را الذکر فوق يها شرکت سهم

 جداگانه حساب به يدولت عيتوز يها شرکت توسط فاضالب و آب گاز، برق، انشعابات فروش از حاصل منابع -تبصره

 طـرح  يبـرا  منـابع  نيا ( ١٠٠ %) صد در صد و زيوار شود يم افتتاح ها دستگاه نيا توسط خزانه مجوز با هک يا

 .رسد يم مصرف به ها شرکت اين يا توسعه يها

 بـا  کشـور  در فرآورده هر عرضه ياستانداردها و تيفيک تيرعا با يواردات ينفت يها فرآورده فروش و واردات ٨-٣-

 شرکت يابيارز از پس است مکلف نفت وزارت .است مجاز يخصوص بخش توسط مربوط تمقررا و نيقوان تيرعا

 يريگ بهره امکان جمله از الزم داتيتمه و صادر آنها تيفعال يبرا ينفت يها فرآورده يبازرگان پروانه ، يمتفاض يها
 صورت هر در .دينما ايمه را جز نيا مفاد ياجرا يبرا مربوط يها نهيهز افتيدر با موجود يربناهايز و ساتيتاس از

 .است نفت وزارت با موجود، يها ساخت ريز و يداخل داتيتول گرفتن نظر در با بازار ميتنظ و نيتام تيمسئول

 متـر  هـر  مصرف يازا به ، گاز نرخ افتيدر بر عالوه است موظف ربط يذ تابعه شرکت قيطر از نفت وزارت ٩-٣-

ـ وار از پس و افتيدر نيمشترک از عوارض نوانع به الير ( ٧٥ ) کصدي يعيطب گاز مکعب  کـل  يدار خزانـه  بـه  زي

ـ اولو با روستاها، و شهرها به يگازرسان لوله خطوط و ساتيتاس احداث يبرا صرفًا را يافتيدر وجوه نيع کشور،  تي
 نـه يزه اسـت،  کشـور  متوسـط  از کمتر گاز از آنها يبرخوردار که ييها استان و زيخ گاز ز،يخ نفت ر،يسردس مناطق

 .باشد ينم اتيمال مشمول و گردد ينم محسوب ربط يذ شرکت درآمد عنوان به مذکور منابع .دينما

 و نيتـأم  يبـرا  هـا،  يوصـول  بـا  متناسـب  حاصله منابع از الير ( ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليم هزار دو -تبصره
 ،ينوساز سازمان) پرورش و آموزش وزارت به روستاها مدارس تياولو با مدارس يشيگرما سامانه ياستانداردساز

 .ابدي يم اختصاص (کشور مدارس زيتجه و توسعه

 و شـهرها  بـه  يگازرسان لوله خطوط ياجرا منظور به است مکلف ربط يذ تابعه يدولت شرکت قيطر از نفت وزارت
 ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليم هزار پنج مبلغ تا هرمزگان، شرق و u١٦٠٨ بلوچستان و ستانيس استان يروستاها

 الير ( ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليم هزار دو و الير ( ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليم هزار سه بيترت به الير (

 را آن مازاد و دهد اختصاص مربوط يها پروژه به را ١٣٩٢ سال در يعيطب گاز واردات و صادرات تراز مازاد محل از

 يعيطب گاز انتقال خطوط و ها شگاهيپاال توسعه صرف الير ( ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليم هزار پنجاه سقف تا
 .کند يصادرات انتقال خطوط تياولو با يسراسر

 تعهد به منوط ،يا هيسرما مصارف نيتأم يبرا شود يم داده اجازه تابعه يها شرکت قيطر از نفت وزارت به ٣-١٠-

ـ وز تيمسؤول و صيتشخ با شده، ادي يها شرکت يداخل منابع محل از سود و اصل بازپرداخت و  عامـل  ريمـد  و ري

 يجمهـور  يمرکز بانک و (بهادار اوراق و بورس سازمان) ييدارا و ياقتصاد امور وزارت يهماهنگ با مربوط شرکت
 اي و يارز مشارکت اوراق دالر ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليم ده سقف تا مقررات و نيقوان تيرعا با و رانيا ياسالم

 .برساند فروش به يفتن صکوک
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 هيسـرما  يهـا  طـرح  به صرفًا ديبا وجوه نيا و باشد يم ممنوع الير به مذکور اوراق از حاصل وجوه ليتبد -تبصره
 .ابدي اختصاص يگذار

 منابع محل از دالر ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليم ده مبلغ تا است مجاز رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک ٣-١١-

 شـرکت  يداخل منابع محل از التيتسه نيا سود و اصل بازپرداخت و تعهد به منوط را کشور از جخار در خود يارز

 حـوزه  در گـاز  و نفت يباالدست يها طرح جمله از نفت وزارت يها طرح منابع نيتام جهت نفت وزارت تابعه يها

 شرکت به يگاز عاناتيم و خام نفت انتقال خطوط و ينفت يها فراورده و گاز انتقال ياصل لوله خطوط و مشترک يها

 .دهد اختصاص ياعتبار خط صورت به مذکور يها شرکت به مذکور يها

 مصرف صورتحساب در مندرج عوارض و اتيمال به توجه با گاز و برق آب، عوارض و افزوده ارزش بر اتيمال ٣-١٢-

ـ توز اي ديتول رهيزنج يانتها در کباري فقط ،يواردات يها فرآورده و يديتول نفت نيهمچن و کنندگان  توسـط  آنهـا  عي
 و نفت وزارت ربطيذ تابعه يها شرکت و )نفت شيپاال يها شرکت(ينفت يها فرآورده پخش و شيپاال يمل شرکت

 يمبنـا  بـر  ياسـتان  برق و آب عيتوز يها شرکت و روين وزارت ربطيذ تابعه يها شرکت و ياستان گاز يها شرکت
 کشـور  کـل  يدار خزانه نزد يعموم درآمد حساب به مزبور اتيمال .شود يم افتيدر و محاسبه يداخل فروش متيق

 )شد منظور ١٨ -٣ عنوان با( ٣-١٣-.شود يم عيتوز موضوعه نيقوان طبق عوارض و زيوار

ـ ا ياسالم يجمهور يمرکز بانک دييتأ و اطالع با شود يم داده اجازه ييدارا و ياقتصاد امور وزارت به ٣-١٤-  راني

 يبرا را کشور خارج و داخل در خود دييتا مورد يردولتيغ و يدولت يها بانک در حساب افتتاح مجوز لزوم موارد در

 .دينما صادر نفت وزارت تابعه يمتقاض يها شرکت

ـ  داده اجـازه  ياسـتان  گـاز  يهـا  شـرکت  بـه  ٣-١٥-  هـزار  يسـ  سـقف  تـا  نفـت  وزارت نيتضـم  بـا  شـود  يم

 بـا  گاز فاقد يشهرها و روستاها به يگازرسان خطوط ياجرا هتج التيتسه الير  ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ارديليم

ـ ا ياسـالم  يجمهـور  يمرکز بانک .ندينما افتيدر پنجساله بازپرداخت و ريسردس مناطق تياولو  بـه  موظـف  راني

 .باشد يم عامل يها بانک قيطر از بند نيا ياجرا يهماهنگ

 فروش دهيمزا از حاصل درآمد ربط، يذ تابعه يدولت يها شرکت قيطر از شود يم داده اجازه نفت وزارت به ٣-١٦-

ـ پا مـت يق يمبنا بر شود، يم سوزانده حاضر حال در که را رانيا ينفت نياديم هيکل از نفت همراه يديتول يگازها  هي
ـ  حفاظت يها طرح صرف ع،يصنا به يليتحو شده هيتصف يعيطب گاز متيق سوم کي  و نفـت  وزارت سـت يز طيمح

 .دينما تابعه يها شرکت

ـ يغ يهـا  بخش با متقابل عيب يقراردادها قيطر از شود يم داده اجازه روين و نفت يها وزارتخانه به ٣-١٧-  يردولت
 از را متعلقـه  سـود  و يگذار هيسرما يها نهيهز و اقدام يانرژ يها حامل و آب برق، عيتوز تلفات کاهش به نسبت

 .ندينما پرداخت شده انجام يها ييجو صرفه محل

 شرکت قيطر از نفت وزارت با کشور کل يدار خزانه حساب هيتسو سازوکار شامل بند نيا يياجرا نامه نييآ ٣-١٨-

 مفـاد  چهـارچوب  در مزبور شرکت با دولت طرف از يندگينما به نفت وزارت که يقرارداد نيهمچن و ربط يذ تابعه

 يها وزارتخانه مشترک شنهاديپ به رماهيت انيپا تا د،ينما يم منعقد پخش و شيپاال گاز، نفت، اتيعمل يبرا بند نيا
ـ ه بيتصـو  بـه  جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت و ييدارا و ياقتصاد امور و نفت ـ وز اتي       راني

 .رسد يم

 و يقـانون  دردفـاتر  ،يگـاز  عانـات يم و خام نفت فروش و ديتول آثار که ينحو به الزم يحسابدار يها دستورالعمل
 و نفـت  وزارت شـنهاد يپ بـه  باشد داشته انعکاس نفت وزارت ربط يذ تابعه يدولت يها شرکت انيوز ودس حساب

 .شود يم ابالغ مردادماه انيپا تا و هيته ييدارا و ياموراقتصاد وزارت دييتا
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 و يکشـاورز  بخـش  يور بهره شيافزا قانون ( ٢٤ ) ماده ياجرا يراستا در است مکلف نفت وزارت -يالحاق جزء
 يها چاه از ( ٢٠ %) درصد ستيب حداقل کردن دار برق اعتبار نيتأم به نسبت ٢٣ /٤ / ١٣٨٩ مصوب يعيطب نابعم

 يکشاورز جهاد درخواست با موظفند ياستان برق عيتوز يها شرکت و روين وزارت .دينما اقدام u١٥٧٥ يکشاورز
 .ندينما نيتأم را ها چاه برق شهرستانها،

 -٣ ) جزء ياجرا از پس و قانون نيا (٣ ) بند در شده ينيب شيپ مبالغ به نسبت حاصله ارز دمازا يالير معادل از ٤-

 هيبن تيتقو يبرا دالر ( ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ارديليم پنج يالير معادل ،يارز رهيذخ حساب به زيوار از قبل و نبنديا ١
ـ  و يتظامان ،ينظام يروهاين مسلح، يروهاين يبانيپشت و دفاع وزارت شامل ،يدفاع ـ ر معـادل  ج،يبس  چهارصـد  يالي

 قاتيتحق علوم، يعال يشورا -يمل کالن يقاتيتحق يها طرح ياجرا و تيريمد يبرا دالر( ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ونيليم

ـ تقو دانشـگاه،  و صنعت ارتباط يبرا دالر ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ونيليم کصدي يالير معادل و يفنآور و  توسـعه  و تي

ـ  اختصـاص  يفنآور و قاتيتحق علوم، وزارت -يفنآور از تيحما و رانيا يعلم يشگاهيآزما شبکه  نحـوه  .ابـد ي يم

 .رسد يم رانيوز أتيه بيتصو به موافقتنامه مبادله نحوه و خزانه حساب به زيوار و وصول

ـ ا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ( ٨٤ ) ماده ٥- يمل توسعه صندوق  صـندوق  موضـوع  راني

 :شود يم اجراء ريز اصالحات با ١٣٩٢ سال در يمل توسعه

 بـه  التيتسه پرداخت جهت کشور کل ١٣٩٢ سال بودجه قانون ياجرا از يناش منابع از ( ١٠ %) درصد ده ١-٥-

 بازپرداخت و پرداخت صورت به يمتقاض تياهل و يمال ،ياقتصاد ،يفن هيتوج يدارا يها طرح به يردولتيغ يبخشها

 .ابدي يم صيتخص ستيز طيمح و يعيطب منابع ،ياورزکش و آب بخش در يالير

 يبرا يالير صورت به صندوق کشور کل ١٣٩٢ سال بودجه قانون ياجرا از يناش منابع از (١٠ %) درصد ده ٢-٥-
 .ابدي يم اختصاص مسکن ساخت بخش ياستثنا به معدن و صنعت يردولتيغ بخش

 نيهمچن و يستيبهز سازمان و (ره) ينيخم امام امداد تهيکم يفمعر با جزء دو نيا منابع از (٢ %) درصد دو -صرهتب
 .ابدي يم اختصاص ثارگرانيا به فوق ياجزا از ( ١٠ %) درصد ده

 کالنشهرها يشهر يقطارها يبرا يارز التيتسه صورت به دالر ( ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ارديليم دو مبلغ حداقل ٣-٥-

 .ابدي يم صيتخص يشهر يعموم نقل و حمل و

 يارز التيتسه صورت به کشور کل ١٣٩٢ سال بودجه قانون ياجرا از يناش منابع از ( ١٨ %) درصد هجده ٤-٥-
ـ اولو بـا  گـاز  و نفت يباالدست يا توسعه يها طرح يبرا يتعاون اي يخصوص بخش گذاران هيسرما به ـ م تي  نيادي

 .ابدي يم صيتخص يديتول و مخازن در موجود گاز و نفت تيمالک انتقال بودن نفت وزارت نيتضم با مشترک

 يبرا يارز التيتسه صورت به کشور کل ١٣٩٢ سال بودجه قانون ياجرا از يناش منابع از (٥ %) درصد پنج ٥-٥-
 صـندوق  اساسـنامه  بـا  مطابق يرانيا يردولتيغ ييمايهواپ يها شرکت يبرا ساله ده حداقل اقساط با مايهواپ ديخر

 .ابدي يم صيتخص

 :شود يم اصالح ريز شرح به  ط) بند (٢) جزء ٦-٥-

 » يمهندس و يفن خدمات و کاالها صادرکننده يرانيا يتعاون و يخصوص يها شرکت به التيتسه ياعطا ٢- «

 .است عامل بانک و گذار هيسرما عهده بر ها بانک در شده بيتصو يالير -يارز يها طرح يالير منابع نيتأم ٧-٥-

 الت،يتسـه  درخواست خيتار از پس هفته کي يط حداکثر موظفند يردولتيغ و يدولت يها بانک عامل رانيمد ٨-٥-

 يط حداکثر موظفند مدارک هيکل ليتحو از پس و برسانند يمتقاض اطالع به يکتب صورت به را ازين مورد مدارک هيکل
ـ تأ صـورت  در و اقدام يمتقاض تياهل و طرح يمال و ياقتصاد ،يفن هيتوج يبررس به نسبت ماه دو  ندوقصـ  بـه  ديي

 در نظـر  اعـالم  به نسبت روز پانزده ظرف حداکثر يمل توسعه صندوق عامل أتيه سيرئ .ندينما ارسال يمل توسعه



٩ 

 

 ماه کي يط حداکثر عامل بانک .کند يم اقدام ربط يذ بانک با تيعامل قرارداد قالب در التيتسه پرداخت با رابطه

 .کند يم پرداخت را آن هفته دو ظرف و اقدام يمتقاض به التيتسه قرارداد عقد به نسبت

ـ  توسعه صندوق وجوه گردش و يموجود جدول گزارش است موظف دولت -يالحاق تبصره  بـه  را ١٣٩٢ سـال  يمل

ـ  توسـعه  صـندوق  عملکرد گزارش است موظف عامل أتيه .دينما ارائه ١٣٩٣ سال بودجه حهيال همراه  بـه  را يمل

 ياسالم يشورا مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و يقتصادا يها ونيسيکم به فصل هر انيدرپا ماهه سه صورت
 .دينما ارائه

ـ ا عيصـنا  ينوسـاز  و گسـترش  يها سازمان به کشور، محروم مناطق در يگذار هيسرما منظور به ٦- ـ ا) راني           دروي
 اجـازه  انريا کوچک عيصنا و يصنعت يها شهرک يها شرکت و (درويميا) رانيا يمعدن و يصنعت توسعه سازمان ،(

 مشـارکت  يحقـوق  شـخص  قالب در ( ٤٩ %) درصد نه و چهل سقف تا يتعاون و يخصوص بخش با شود يم داده

 .ندينما

 .شد حذف ٧-

 ديتول از تيحما

 :يرانيکارا و هيسرما و ديتول از تيحما يراستا در ٨-

 ونيليم پانصد و ارديليم سه مبالغ معادل شود، يم داده اجازه رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک به ١-٨-

 تا دينما يگذار سپرده ران،يا صادرات توسعه و معدن و صنعت ،يکشاورز يها بانک نزد دالر (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠)

 و تجارت و معدن صنعت، يها وزارتخانه يمعرف با و عامل يها بانک يسو از مقررات و نيقوان تيرعا با مذکور مبلغ
 دانش يها شرکت و يردولتيغ بخش يديتول يواحدها گردش در هيسرما نيتام قالب در يفنآور و قاتيتحق علوم،

 .شود اعطاء انيبن

 التيتسـه  قالـب  در مـذکور  منـابع  از دالر ( ١.٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ونيليم پنجاه و هفتصد و ارديليم کي مبلغ -تبصره

 قرار يردولتيغ بخش يديتول يواحدها ارياخت در يکشاورز جهاد وزارت يمعرف با يارز شکل به گردش در هيسرما

 .شود نهيهز يدام نيپروتئ شيافزا و استمرار جهت در تا رديگ يم

 و تجـارت  و معـدن  صـنعت،  يها وزارتخانه توسط ماه دو ظرف حداکثر جزء نيا يياجرا نامه نييآ -يالحاق تبصره
 ه،يته رانيا استاندارد سازمان سيرئ و جمهور سيرئ يفنآور و يعلم معاونت يهمکار و يهماهنگ با يکشاورز جهاد

 .گردد يم ابالغ رانيوز أتيه بيتصو از پس و نيتدو

 .شد حذف ٢-٨-

 بـه  نسـبت  رسـاخت يز ارتباطـات  شـرکت  قيطر از شود يم داده اجازه اطالعات يفنآور و ارتباطات وزارت به ٩-

 منطقـه  بانـد  يپهنا ارباز از مناسب سهم کسب و يالملل نيب و ينور بريف يها پروژه در يگذار هيسرما و مشارکت

 .دينما اقدام

 در مقـرر  فيتکـال  از حاصـل  درآمد دولت، بيتصو با شود يم داده اجازه اطالعات يفنآور و ارتباطات وزارت به ١٠-
 بـه  کمـک  و ييروستا تياولو با هيپا و ياجبار يعموم خدمات يها برنامه و اهداف تحقق جهت را اپراتورها پروانه

ـ  صـورت  به (ييروستا ICT) يروستا اطالعات يفنآور و ارتباطات ديجد دفاتر جاديا و موجود دفاتر تيتقو  -يجمع

 .برساند مصرف به اپراتورها مشارکت از استفاده با و يخرج

 ...آب و يکشاورز

 تيريمد و يادار نظام -ششم
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 طـور  به ضاتق و يلشکر و يکشور کارکنان ،يعلم اتيه ليقب از ريبگ حقوق مختلف يگروهها حقوق شيافزا ٧٩-

 حکم در يکشور خدمات تيريمد قانون (٧٨) و (٧١) مواد موضوع قيتطب تفاوت که ينحو به دولت توسط جداگانه

 .رديپذ يم انجام بماند يباق ثابت حقوق،

 دولت کارکنان انداز پس حساب ازيامت و ٦٥٠٠ ازدواج و فوت نهيهز کمک ازيامت ،يياجرا يها دستگاه يتمام در ٨٠-

 .گردد يم پرداخت و نييتع ١٥٠دولت سهم

 شـامل  و اسـت  يياجرا يها دستگاه يادار خدمات امور به منحصر يکشور خدمات تيريمد قانون (١٧) ماده ٨١-

ـ ه اراتياخت نيهمچن .شود ينم يا هيسرما يهاييدار تملک يها طرح ياجرا ـ وز اتي  نصـاب  نيـي تع مـورد  در راني

 يتسر زين شود يم انجام دهيمزا صورت به u١٥٧٦ معامله که يواردم به مناقصات يبرگزار قانون موضوع معامالت
 .ابدي يم

 با آن ديتمد قانون و دولت کارکنان موعد از شيپ يبازنشستگ قانون نيمشمول هيکل موعد از شيپ يبازنشستگ ٨٢-

ـ  يعموم محاسبات قانون (٥٣) و (٥٢) موضوع مجاز مقام اي دستگاه يياجرا مقام نيباالتر موافقت  بـدون  و ورکش

ـ  امـوال  يواگذار و ها دستگاه منابع محل از حکم نيا ياجرا .است مجاز موعد از شيپ يارفاق سنوات  قابـل  يدولت

 .است پرداخت

ـ  يها شرکت يرنقديغ و ينقد يها يپرداخت ريسا و ايمزا و حقوق شيافزا سقف ٨٣-  يانتفـاع  مؤسسـات  ،يدولت
 خـدمات  تيريمد قانون (٥) ماده موضوع ها مهيب و ها بانک ،يولترديغ يعموم موسسات و نهادها دولت، به وابسته

 بودجه ياجرا سال، يابتدا از .گردد يم نييتع رانيوز اتيه توسط ١٣٩٢ سال در خود رانيمد و کارکنان به يکشور

 شيافـزا  مـذکور،  نيعنـاو  ١٣٩٢ سـال  بودجه هياصالح در .است ريپذ امکان ادشدهي سقف در مذکور يها شرکت
ـ  و آن رينظـا  و يديع عنوان، هر تحت پاداش ا،يمزا و حقوق ليقب از يرنقديغ و ينقد تپرداخ  يکمکهـا  نيهمچن
 يدولت يشرکتها و يردولتيغ يعموم موسسات و نهادها رهيمد اتيه يواعضا رانيمد و کارکنان به يرنقديغ و ينقد
 در شده منظور قانون يپرداختها بر الوهع است، نام حيتصر اي ذکر آنمستلزم مورد در قانون شمول که ييشرکتها و

 .است ممنوع مزبور يشرکتها ١٣٩٢ سال مصوب بودجه

 شغل کي از شيب يتصد تيممنوع قانون نيمشمول ريسا و فيرد دارندگان و يياجرا يها دستگاه کارکنان تيعضو

ـ  شـرکت  تابعـه  و وابسـته  يها شرکت اي يدولت يها شرکت رهيمد اتيه در ١١/١٠/١٣٧٣ مصوب ـ  ياه  و يدولت
 ايمزا و حقوق افتيدر با تيمأمور قالب در فقط رموظفيغ و موظف صورت به يردولتيغ يعموم ينهادها و موسسات

ـ  از فقط آن يبعد اصالحات و تجارت قانون استناد به جمله از نحو هر به يافتيدر هرگونه و بوده مجاز  و محـل  کي
 .است مجاز صندوق کي

 شکل و شود يم نيتام يعموم بودجه منابع محل از آنها اعتبارات از يقسمت اي و متما که يحقوق اشخاص هيکل ٨٤-

 مصرف در ست،ين کشور يعموم محاسبات قانون (٥ ) و (٤ ) ،(٣) ،(٢) مواد در مذکور فيتعار با منطبق آنها يحقوق

ـ  شمار به يردولتيغ يعموم ينهادها و مؤسسات حکم در ادشدهي قانون مقررات ياجرا لحاظ از مذکور اعتبارات  يم
 .نديآ

 .شد حذف ٨٥-

 نظارت و بودجه -هفتم

 .شد حذف ٨٦-

 صـرفه  محـل  از ( ١٠ %) درصـد  ده معادل يا هيسرما يها ييدارا تملک يها طرح از کي هر اعتبار شيافزا ٨٧-

 و هـا  هدسـتگا  ريسـا  اعتبارات مورد در حکم نيا اعمال .است مجاز دستگاه هر يا نهيهز اعتبارات ريسا در ييجو
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 جمهور سيير يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت دييتا و ربط يذ يدستگاهها شنهاديپ به منوط فيرد دارندگان

 .است طرح اعتبارات کل سقف در

 .شد حذف ٨٨-

 .شد حذف ٨٩-

ـ ا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ( ٢١٤ ) ماده » ب« بند ياجرا در ٩٠-  رمنظـو  بـه  و راني
 و هـا  پـروژه  يياجرا اتيعمل شروع يبرا مکلفند يياجرا يها دستگاه هيکل ،يردولتيغ بخش يها تيظرف از استفاده
ـ  منابع محل از دولت اي و مجمع) مصوب بزرگ يها طرح اي و خود يمل يا هيسرما ييدارا تملک يها طرح  (يداخل

 يبرگزار قانون و ١٠ / ١٢ / ١٣٥١ مصوب بودجه و برنامه قانون ( ٢٣ ) و ( ٢٢ ) مواد تيرعا با يدولت يها شرکت
 :کنند اقدام ليذ روش به مناقصات

 کـه  تيصـالح  صاحب پروژه شرکت به را (ها پروژه) ها طرح يبردار بهره و اجرا ،يمال منابع نيتأم قرارداد ١-٩٠-

 اجـاره  ،(الـف  نوع) يداثاح ساتيتاس ديخر شيپ يبرا آنها با و کنند واگذار شود يم سيتأس منظور نيهم به صرفًا

ـ تول خـدمات  و کاال ديخر شيپ اي و مدت دراز ديخر ،(ب نوع) ساتيتاس از يابخشي تمام مدت دراز  طـرح  آن يدي

 ارائـه  يبـرا  يخصوص بخش با يعموم بخش مشارکت انواع ريسا اي و (د نوع) يانرژ و آب ييکارآ بهبود ،(ج نوع)

 .کنند اقدام (ه نوع) يعموم خدمات

 است يتضامن شرکت اي و قرارداد مبلغ چهارم کي حداقل هيسرما با خاص يسهام شرکت پروژه شرکت -١ تبصره

 انجـام  و قـرارداد  عقـد  يبرا سازنده اي و مانکاريپ ، يا مشاوره ،يگذار هيسرما يها شرکت و موسسات توسط که

 .شود يم سيتاس پروژه

ـ  عرضـه  عموم به ميمستق طور به که ها طرح و ها پروژه نيا يديتول خدمات و کاالها يگذار متيق - ٢ تبصره  يم
 .شود يم نييتع خدمت اي کاال آن بازار نوع به توجه با و مربوط مقررات و نيقوان تيرعا با شود

 بـه  ياعتبـار  و يفن يها کمک بودجه فيرد ينيب شيپ از پس (ه) نوع قرارداد در صرفًا است مجاز دولت -٣ تبصره

 بـرآورد  مبلـغ  ( ٤٠ %) درصد چهل تا پروژه شرکت به ياسناد اعتبار شيگشا قيازطر و ازين مورد سنوات کيتفک

 .کند اعطا يمال کمک ساخت، يبرا گزار مناقضه دستگاه

 .است ممنوع پروژه شرکت تيريمد و يسهامدار در يدولت يها دستگاه و دولت مشارکت -٤ تبصره

 .است بالمانع ياستان و ژهيو ياستان (ها طرح) ياه پروژه در بند نيا موضوع يها روش يريبکارگ -٥ تبصره

 مصوب بودجه و برنامه قانون ٢٣ ماده موضوع يابالغ يها دستورالعمل طبق ها طرح ياجرا يمال منابع نيتأم ٢-٩٠-

 .باشد يم قرارداد طرف پروژه شرکت عهده به (ه نوع در دولت کمک تيرعا با) قرارداد نوع حسب ١٣٥١ سال

 سـال  پنجاه حداکثر مدت به و نيتام يياجرا دستگاه توسط مقررات و نيقوان تيرعا با طرح ازين دمور نيزم ٣-٩٠-

ـ  نيتأم نصورتيا ريغ در رديگ يم قرار پروژه شرکت ارياخت در طرح از يبردار بهره نوع حسب  ياجـرا  يبـرا  نيزم
 .بود خواهد قرارداد موضوع از يجزئ طرح،

ـ ر برنامـه  معاونـت  شـنهاد يپ بـا  قانون نيا بيتصو از پس دوماه حداکثر است موظف دولت ٤-٩٠-  نظـارت  و يزي

 را بنـد  نيا نامه نييآ رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک و ييدارا و ياقتصاد امور وزارت جمهور، سيرئ يراهبرد

 خطوط و وام اخذ) الزم التيتسه يبرقرار اي و پروژه شرکت نفع به يالير و يارز ياسناد اعتبارات شيگشا شامل

 يهـا  بانـک  در الزم وثـائق  از يبخش عنوان به بند نيا موضوع يقراردادها قيتوث و (پروژه شرکت توسط ياعتبار
 سهم ياستثنا به ها طرح ياجرا و احداث يمال منابع تمام نيتام تيمسئول صورت هر در .برساند بيتصو به را عامل

 .است پروژه شرکت قيطر از مناقصه برنده (وميسرسکن) مشارکت برعهده (شده نييتع شيپ از) دولت يمال کمک
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 تعهدات نيهمچن .است دستگاه عهده بر طرح ياجرا بر يياجرا يها دستگاه نظارت و مطالعات يها نهيهز ٥-٩٠-

 ياسناد اعتبار شيگشا قيطر از مذکور يقراردادها يآت يها پرداخت و ها پرداخت شيپ شامل قرارداد طرف دستگاه
 مصوب يها فيرد و ها ه دستگا منابع و اعتبارات محل از يياجرا يها دستگاه يها پرداخت ريسا بر مقدم اي و بوده

 .گردد يم پرداخت و نيتام قانون، در مربوط

ـ  يـي اجرا دسـتگاه  تعهـد  يگـواه  اسـت  مکلف يياجرا دستگاه حساب يذ  در مشـخص  مبـالغ  پرداخـت  بـر  يمبن

 ) قـه يوث بعنـوان  ها بانک و يمال موسسات به ارائه يبرا را بند نيا موضوع يقراردادها در شده نيمع يدهايسررس

 .دينما صادر پروژه شرکت توسط التيتسه افتيدر يبرا ( ٤-٩٠ جزء موضوع قهيوث مکمل

 ياجـرا  از يناشـ  ييجـو  صرفه از حاصل منابع محل از و براساس صرفًا (د) نوع يقراردادها يها پرداخت -تبصره
 .رديگ يم صورت ربطيذ قرارداد

 اسـت  مجـاز  پـروژه  شـرکت  بنـد،  نيا موضوع يقراردادها يطرفها توافق صورت در پروژه احداث از پس ٦-٩٠-

 يدارا ثالـت  اشـخاص  بـه  را تعهـدات  و منافع ،ييدارا مستحدثات، حقوق، ازات،يامت خود (آورده) سهم با متناسب
 اوراق انتشار اي و التيتسه اخذ يبرا منافع ييادار حقوق، نيا از مقررات و نيقوان تيرعا با اي کندو واگذار تيصالح

uکند استفاده بهادار  ١٥٧٦. 

 بـا  تيصـالح  صـاحب  اشخاص به مورد حسب پروژه شرکت يشرکا سهام انتقال و نقل احداث، از پس -١ تبصره

 .است بالمانع قرارداد يها طرف توافق

 نيتأم منظور به پروژه منافع و پروژه شرکت حقوق از استفاده پروژه، احداث از پس و اجراء دوره طول در -٢ تبصره
 در پـروژه  شـرکت  يهـا  تيمسؤول حفظ و داد قرار يها طرف توافق با پروژه ياجرا يبرا يالير و يارز يمال منابع

 .است بالمانع قرارداد

 .شد حذف ٧-٩٠-

 بـا ) يا مرحلـه  دو مناقصـه  يبرگزار با صرفًا بند نيا موضوع پروژه شرکت مؤسس (وميکنسرس) مشارکت ٨-٩٠-

 حال ارزش نيکمتر براساس مناقصات يمال يابيارز .شود يم انتخاب (قبول قابل يمال مدل و يبازرگان يفن شنهاديپ

 يهـا  پرداخت قرارداد، عقد سال پرداخت شيپ قرارداد، ياحتمال مهيب نهيهز جمله از) پروژه شرکت به يپرداخت کل
 ( ١٥ %) درصد پانزده ساالنه نرخ احتساب با (مورد حسب يبردار بهره و ساخت دوره التيتسه سود و نهيهز ،يآت

 .رديگ يم صورت( ٢٥ %) درصد پنج و ستيب تا

ـ  و يمـال  و يگذار هيسرما مؤسسات يرسم يگواه متضمن ديبا گران مناقصه يمال شنهاديپ -١ تبصره  يبانکهـا  اي
 پروژه يمال نيتأم خصوص در رانيا ياسالم يمهورج يمرکز بانک اي و بهادار اوراق بورس سازمان از مجوز يدارا

 .باشد

 در صـرفاً  طرح از يدار بهره از قبل پروژه شرکت به دولت يها کمک و ها پرداخت ريسا پرداخت، شيپ -٢ تبصره

 .رديگ يم صورت معتبر ضمانتنامه اخذ مقابل

 حـال  ارزش به يشنهاديپ پرداختباز حال ارزش نسبت نيتر مناسب براساس (د) نوع مناقصه در برنده -٣ تبصره

 .بود خواهد شده ييجو صرفه يانرژ اي آب يها نهيهز

ـ با قـرارداد  طـرف  پـروژه  شـرکت  و ها مناقصه در کننده مشارکت يها شرکت ٩-٩٠-  براسـاس  مـورد  حسـب  دي

 ًاصرف بند نيا موضوع يها طرح احداث و اجراء ن،يهمچن .باشند شده تيصالح صيتشخ ،يابالغ يها دستورالعمل
 .رديگ صورت الزم ياستانداردها تيرعا با و تيصالح صاحب مانکارانيپ توسط
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 سـاالنه  نـرخ  ،يـي اجرا دسـتگاه  تعهدات مهيب از استفاده امکان مورد حسب موظفند يياجرا يها دستگاه ٩٠-١٠-

 و مبلغ ،يبند زمان نيهمچن و قرارداد عقد پرداخت شيپ مبلغ گران، مناقصه يمال شنهاديپ ارقام حال ارزش محاسبه
 .ندينما اعالم گران مناقصه همه به مناقصه اسناد در مشخصًا را (ه نوع) پروژه به دولت يمال کمک پرداخت نحوه

 طيشرا ( ٤٨ ) و ( ٤٧ ) ،( ٤٦ ) مواد براساس که تمام مهين يها طرح ادامه مورد در يياجرا يها دستگاه ٩٠-١١-
 اقدام بند نيا براساس مجازند زين باشند افتهي خاتمه اي و شده فسخ مانها،يپ ريسا در متناظر مواد اي و مانيپ يعموم

 .کنند

 شوند، يم برنده پروژه همان مناقصه در بند نيا روش به مجددًا و افتهي خاتمه قراردادشان که يمانکارانيپ مورد در

 .شود يم اضافه آنها ديدج قرارداد مبلغ به قيتشو عنوان به ساخت، برآورد مبلغ (٢ %) درصد دو زانيم به

 اخـذ  ليتسـه  اطالعـات،  تجمـع  امـور  است موظف جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت ٩٠-١٢-

ـ  يهماهنگ ها، شرکت تيصالح صيتشخ ، ها دستورالعمل نيتدو ن،يتضام و مجوزها  يبانيپشـت  و هـا  دسـتگاه  نيب
 دهد انجام را يبردار بهره و ساخت ،يگذار هيسرما نديرآف يانداز راه يبرا يخصوص -يعموم مشارکت از يراهبرد

 آن با الزم يهماهنگ موظفند يياجرا يها دستگاه .کند ارائه ياسالم شوراس مجلس به را مربوطه اقدامات گزارش و

 .آورند عمل به را معاونت

 نصاب برابر ياستان يا هيسرما يها ييدارا تملک يها طرح مورد در ها استان يفن يشورا ارياخت يالير سقف ٩١-

 .شود يم اصالح متوسط معامالت

 تيرعا و مطالعه اتيعمل خاتمه به منوط قانون نيا جداول در مندرج اجراء و مطالعه به مربوط يها طرح ياجر ٩٢-
 .است رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون ( ٢١٥ ) ماده فيتکال و احکام

 شـرح  به اند، کرده نييتع اعتبارات مصرف يبرا يفيتکال و احکام که خاص و عام نيقوان هيکل ١٣٩٢ سال در ٩٣-

 سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت با متبادله يها موافقتنامه و قانون نيا جداول و احکام ارقام، ن،يعناو
 .است نهيهز و پرداخت تعهد، قابل ها يوصول حدود در و مصوب اعتبارات سقف در و جمهور

 معـاون  کـه  يکشـور  خـدمات  تيريمد قانون (٥) ماده موضوع يها شرکت هيکل يعموم مجامع صورتجلسات ٩٤-

 در باشـند،  يم آن يعموم مجمع عضو ييدارا و ياقتصاد امور ريوز و جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه

 نظارت و يزير برنامه معاون .است معتبر شود، اءامض نفر دو نيا از يکي توسط و باشد داشته يرأ نصاب که يصورت

 بـه  صورتجلسه ليتحو زمان از ماه کي ظرف حداکثر مکلفند ييدارا و ياقتصاد امور ريوز و جمهور سيير يراهبرد

 صورتجلسه مقرر موعد در نظر اعالم عدم صورت در .ندينما نظر اعالم صورتجلسه رد اي و دييتأ به نسبت آنان دفتر

 .شود يم يتلق شده دييتأ

 قانون (٢٢٢) ماده موضوع ياستان و يمل يياجرا يها دستگاه هيکل بودجه، و برنامه قانون (٣٥) ماده ياجرا در ٩٥-

 قـانون  عملکـرد  خصـوص  در اطالعات يتمام مکلفند رانيا ياسالم يجمهور توسعه پنجم u١٦٦٢ پنجساله برنامه

 يبيترت به را مصارف و منابع عملکرد واحده، ماده در مندرج اماحک عملکرد جمله از ١٣٩٢ و ١٣٩١ يها سال بودجه
 .ندينما ارائه معاونت نيا به د،ينما يم مقرر جمهور سيرئ يراهبرد ونظارت يزير برنامه معاونت که

 يـي اجرا يها دستگاه ران،يا ياسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون (٢١٩) ماده حکم ياجرا در ٩٦-

 همـراه  بـه  را قـانون  نيا (٤) شماره وستيپ در مندرج يياجرا يها برنامه از کيهر به مربوطه يها تيعالف مکلفند

ـ  يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت با متبادله يها نامه موافقت در ربط يذ يکم اهداف  منظـور  جمهـور  سيرئ

 يـي اجرا يهـا  دسـتگاه  يا نهيهز بودجه ياجرا عملکرد تيريمد و يابي نهيهز ها، تيفعال انتخاب يچگونگ .ندينما
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 هـا  دستگاه به و هيته جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت توسط که است يدستورالعمل براساس

 .شود يم ابالغ

 موضـوع  يـي اجرا يها دستگاه به ياختصاصس درآمد و يا نهيهز -درآمد يها فيرد اعتبار پرداخت و صيتخص ٩٧-

 و مراکز ها، دانشگاه ياستثنا به کشور يعموم محاسبات قانون (٥ ) ماده و يکشور خدمات تيريمد قانون(٥ ) ماده
 يجمهور توسعه پنجم برنامه قانون ( ٢٠ ) ماده (ب) بند مشمول يها دستگاه و يپژوهش و يعال آموزش مؤسسات

 .ديآ يم عمل به دارد، يم فتايدر ها فيرد ريسا محل از مربوط دستگاه که ياعتبار احتساب با ران،يا ياسالم

 .شد حذف ٩٨-

ـ مالک سـند  بـرگ  هـر  صـدور  يازا بـه  شود يم داده اجازه کشور امالک و اسناد ثبت سازمان به -١ يالحاق بند  تي
 .دينما زيوار ١٤٠١٤١ يدرآمد فيرد ،٣٠٠ ) هزار صديس مبلغ (ياداسترد يحدنگار

 جلد هر ديتمد و ضيتعو و صدور بابت شود يم داده اجازه نرايا ياسالم يجمهور يانتظام يروين به -٢ يالحاق بند

 درآمد حساب به و افتيدر الير ( ٧٥٠،٠٠٠ ) هزار پنجاه و هفتصد مبلغ ،يسن طيشرا هيکل يبرا کيومتريب گذرنامه

 .دينما زيوار کشور کل يدار خزانه نزد يعموم

 قطعـه  هـر  ليتبـد  و ضيتعو يازا به شود يم دهدا اجازه رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين به -٣ يالحاق بند

 درآمـد  حسـاب  بـه  و افـت يدر الير ( ١٢٠،٠٠٠ ) هزار ستيب و کصدي مبلغ هوشمند به يعاد خدمت انيپا کارت

 .دينما زيوار کشور کل يدار خزانه نزد يعموم

 اعـم  خـودرو  پـالک  يارواگـذ  يازا به شود يم داده اجازه رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين به -٤ يالحاق بند

 يعمـوم  درآمد حساب به و افتيدر الير ( ٤٠٠،٠٠٠ ) هزار چهارصد مبلغ پالک ضيتعو و انتقال و نقل ازنوشماره،
 .دينما زيوار کشور کل يدار خزانه نزد

ـ  از اسـتفاده  قـانون  ( ١١ ) ماده موضوع غرامت تعرفه -٥ يالحاق بند ـ  يهـا  ميسـ  يب  يا رحرفـه يغ و ياختصاص
 الير (٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ونيليم پنج و ستيب حداکثر و الير (٤.٠٠٠.٠٠٠) ونيليچهارم حداقل ، ٢٥/١١/١٣٤٥مصوب

 .گردد يم نييتع
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