قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1380/12/08
ماده  4 -دریافت هرگونه وجه  ،کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها،
موسسات و شرکتهاي دولتی غیر از مواردي که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود  .همچنین اخذ هدایا و
کمک نقدي و جنسی در قبال کلیه معامالت اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهاي
دولتی وموسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی  ،موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یاتصریح
نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.
به کتابخانه هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  ،پژوهشی  ،فرهنگستانها ،بنیاد ایران شناسی  ،سازمان اسناد ملی
ایران  ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شوراي اسالمی اجازه داده می شود به صاحبان
کتابخانه ،اشیاء هنري و موزه اي که مجموع کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق
اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا باالترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند .این مبلغ
نباید از شصت درصد قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده  5 -متن زیر به عنوان ماده ( 71مکرر) به "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  "1366/6/1الحاق مي گردد:
ماده  71مکرر  -پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتی  ،شرکتهاي دولتی موضوع ماده )  ( 2این
قانون  ،به دستگاههاي اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غیر نقدي به جز در مواردي که در مقررات
قانونی مربوط تعیین شده یا می شودومبالغی که به دانشگاههاي دولتی واحداث خوابگاههاي دانشجویی دولتی  ،موسسات
آموزش عالی  ،فرهنگستانها وبنیاد ایران شناسی  ،طرحهاي تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه هاي علمیه و آموزش و
پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی و شهرکهاي علمی و صنعتی
فناوري و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه هاي بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد ،ممنوع است.
هدایاي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی با رعایت ماده )  ( 4این قانون
اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داري کل کشوربراي دستگاههاي مذکور افتتاح شده یا می
شود واریز گردد  .مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهاي اهداء کنند ،برابر آئین نامه اي خواهدبود که توسط وزارت امور
اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد  .هدایایی که به طور غیر نقدي به وزارتخانه ها و موسسات
دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهاي دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول
حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند  .هدایاي اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور وکمیته امداد امام خمینی هدایاي خاص

تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعالم نکند با نظر شوراي مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام
خمینی به مصرف خواهد رسید.
ماده  30 -کلیه وزارتخانه ها ،موسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده ) " ( 4قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
 " 1366/6/1وسایرشرکتهایی که بیش از پنجاه درصد )  ( 50 %سرمایه وسهام آنها منفردا "یا مشترکا "به وزارتخانه ها،
موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی  ،به استثناي بانکها وموسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه قانونی  ،تعلق داشته باشد
وهمچنین شرکتها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله
شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها ،سازمان گسترش و نوسازي صنایع
ایران و شرکتهاي تابعه  ،سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهاي تابعه ومرکز تهیه و توزیع کاال که مشمول مفاد این ماده
می باشند.
الف  -به کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاري امور خدماتی به
بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب  ،خودروي سواري داخلی خریداري نمایند.
تبصره  -نمایندگیهاي جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروي سوراي خارجی مستثنی هستند
.نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مجاز است ساالنه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات
ساالنه مصوب خودروي خارجی خریداري نماید.
ب  -آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تدوین و به
تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده  32 -انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههاي مذکور در ماده )  ( 30این قانون براي چاپ تقویم و سالنامه و
اطالعیه آگهی هاي مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پالکاردهاي تشریفاتی ومیهمانی هاي فردي و جمعی داخلی از
محل اعتبارات جاري و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول وکمکها و درآمدهاي اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در
حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.
ماده  33 -به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها و مراکز آموزش مدیریت
دولتی و بیمارستانهاي آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر
آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر وجاري آنها لطمه اي وارد ننماید و تاثیرنامطلوبی نگذارد ،به صورت موقت اجاره یک ساله
یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند  .دستگاههاي فوق مکلفند درآمد حاصل را به
حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داري کل واریز نمایند.

ماده  34 -متن زیر به عنوان تبصره به ماده )  " ( 24قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعین
مصوب  " 1373/12/28الحاق می گردد:
تبصره  -به وزارتخانه هاي علوم  ،تحقیقات و فناوري  ،بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که براي
خرید تعهدوآزاد نمودن مدارك و وثاثق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفاي تعهدات
خودداري کرده یا می کنند و ضامنهاي آنان ،براي جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز
کلیه ارزهاي پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وي ویا متضامنا "
دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند .میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آئین نامه اي که به
پیشنهاد وزارتخانه هاي علوم  ،تحقیقات و فناوري  ،بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي
کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد  .مفاد این تبصره باتوجه به قسمت اخیر ماده ( ")2قانون مدنی
مصوب  "1307/2/18به گذشته نیز تسري دارد .در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی ،وزارتخانه هاي علوم،تحقیقات
وفناوري وبهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.
ماده  35 -متن زیر به عنوان بند ( ج ) به ماده )  ( 25قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معین
مصوب  1373/12/28الحاق می گردد.
ج  -دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانندبراي تامین بخشی از هزینه هاي خود نسبت به پذیرش
دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههاي سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند  .سقف درصد پذیرش
دانشجو ،ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه  ،شرایط پذیرش  ،میزان شهریه  ،سایر شرایط به پیشنهادوزارتخانه هاي
علوم  ،تحقیقات و فناوري و بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکی وسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی وفرهنگستانهامی توانندازدانشجویان خارجی که دوره هاي کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی
رادراین دستگا هها طی می کنند ،حق ثبت نام و هزینه هاي مربوط را دریافت کنند ،مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از
اجراي این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذیربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
ماده  41 -پنج درصد )  ( 5%از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملی هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر
یا باالترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهاي ذیربط در قالب شرح
عملیات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرائی طرحهاي عمرانی ملی جدید قبل از تصویب
مجلس شوراي اسالمی ممنوع است.

ماده  42 -دستگاههاي اجرائی که از اعتبارات جاري وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهاي
دولتی موضوع ماده  "4قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  "1366/6/1و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از
اعتبارات عمومی پژوهشی و یامربوط به خود استفاده می کنند ،موظفند حداقل بیست درصد ( )%20از اعتبارات منحصرا "
تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهاي پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ،
فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی  ،موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه هاي علوم  ،تحقیقات و فناوري و بهداشت ،
درمان وآموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی  ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي یا اعضاي هیات علمی با مجوز
مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند  .اجازه داده می شود پنجاه درصد( )%50کل اعتبارات مذکور
بدون الزام به رعایت "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  "1366/6/1و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با
رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت "قانون محاسبات عمومی کشور "و دیگر مقررات
عمومی دولت مستثنی هستند مصوب  1364/11/19هزینه گردد .دستگاه هاي اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلف اند در
شهریور ماه هرسال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارائه نمایند  .سازمان
مدیریت و برنامه ریزي کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمی
ارائه نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه هاي علوم ،تحقیقات و فناوري و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان
مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده  43 -متن مندرج در ماده ) " ( 86قانون وصول برخی ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب "1373/12/28تحت عنوان بند "الف" درج و متن زیر به عنوان بند" ب" به ماده )  ( 86الحاق می گردد:
ب  -به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده می شود براساس آئین نامه اي که به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و
برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي ودارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و
امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد،
به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
ماده  49 -به آخرماده )  ( 1قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان
دولت مصوب " "1376/9/16عبارت زیر الحاق می گردد:
خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

ماده  58 -شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد  ،مدارس  ،علوم دینی  ،حسینیه ها وتکایا را
رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد )  ( 50 %متوسط نرخ راجع محاسبه
نماید.
ماده  61 -به منظور هماهنگی در تصویب  ،اجراء ونظارت پروژه هاي پژوهشی  ،اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح
ملی تحقیقات درقوانین بودجه ساالنه به تصویب می رسد ،بنا به پیشنهاد دستگاههاي اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و
برنامه ریزي کشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههاي اجرائی کشور،
به مصرف برسد  .مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول  ،قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا "درقالب
موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش هاي
علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ،وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري و وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده  69 -کلیه اراضی  ،امالك و ابنیه اي که براي استفاده وزارتخانه ها ،موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و
یا به آن وزارت خانه  ،موسسه خریداري شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوري
اسالمی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد  .تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با
این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادي و دارائی( اداره کل اموال دولتی ) قرار می گیرد ودر خصوص واگذاري حق استفاده
از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذکور مطابق بند (ب) ماده )  ( 89این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره  1 -اراضی ملی و دولتی ومنابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها براي واگذاري جهت مصا رف عمومی یا
اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تا کنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد
کشاورزي موضوع مواد )  ( 31و( ")32الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی احیا و واگذاري اراضی در حکومت جمهوري
اسالمی ایران مصوب  "1359/1/21شوراي ا نقالب و اراضی موضوع " قانون زمین شهري مصوب  "1366/6/2تابع
مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرائی  ،نیروهاي مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا
تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است براي نیازهاي عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته
باشند در حدي که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بالعوض در اختیار آنها قرار خواهد
گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهاي مواد )  ( 31و )  ( 32قانون مذکور وهیاتهاي واگذاري زمین مشروط بر آنکه
مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته ومالکیت اراضی به وزارت
مسکن وشهرسازي یا سازمانهاي تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن وشهرسازي و سازمانهاي تابعه مکلفند اسناد این
اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاري انجام شده توسط سرمایه گذاران
به آنها منتقل نمایند.
تبصره  2 -فروش و واگذاري امالك و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهاي دولتی قرار داده است نیز
موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههاي این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار
وزارتخانه ها وموسسات دولتی قرار می گیرد.
تبصره  3 -نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهاي عمرانی موضوع ماده )  ( 113قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب 1366/6/1که مجري آن وزارتخانه ها وموسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره  4 -تعیین بهره بردار ،بهره برداري  ،چگونگی تنظیم سندعرصه و اعیان امالك و اراضی که براي استفاده دولت و یا
موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره  5 -واگذاري حق استفاده از اراضی وامالك این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و
عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه هاي پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر
خواهد بود  .پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران  ،ملک یا زمین موردواگذاري به
دولت اعاده خواهد شد.
تبصره  6 -چنانچه امالك واراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی در اختیار این
سازمان قرار گرفته است  ،مورد نیاز دستگاههاي دولتی باشد ،حسب مورد با پیشنهاد وزیر با باالترین مقام ارجائی دستگاه
مستقل و تصویب هیات وزیران و با
رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد .سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی مکلف است براي
تسهیل در اجراي این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید.
تبصره  7 -عدم اجراي این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب
می شود.
تبصره  8 -به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختالفات مربوط به ساختمانها  ،تاسیسات و اراضی وزار تخانه ها
 ،موسسات دولتی  ،شرکتهاي دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است  ،موسسات و نهادهاي
عمومی غیر دولتی  ،نیروهاي نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهاي مختص اوایل انقالب اسالمی و
جنگ تحمیلی  ،بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز

متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام االختیار وزراي امور اقتصادي و دارائی  ،مسکن و شهرسازي ،
جهاد کشاورزي  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و نماینده تام االختیار وزارء یا باالترین مقام اجرائی دستگاههاي
مستقل طرف اختالف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد .اجراي حکم این ماده در مورد
ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیرهاي مسلح زیر نظر مقام معظم رهبري است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد
بود  .آراي صادره کمیسیون فوق الذکر براي دستگاههاي اجرائی ذیربط الزم االجراء است  .در صورت عدم اجراي آراء
مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههاي اجرائی ذیربط  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف
است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد  ،بدون الزام به رعایت
محدودیتهاي جابجایی در بودجه جاري و عمرانی  ،از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع
اضافه نماید.
تبصره  9 -سازمان ثبت اسنادو امالك کشور ،اسناد اراضی وامالك دولتی را براساس این اقنون و یا اعالم وزارت امور
اقتصادي و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصالح و سند
جدید صادر می نماید  .با صدور سند جدید ،اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره  10 -وزارت امور اقتصادي ودارائی موظف است بانک اطالعاتی جامع از اراضی وامالك دولت موضوع این قانون با
استفاده از تجهیزات رایانه اي تهیه و در اختیار دستگاههاي اجرائی قرار دهد.
ماده  77 -با توجه به ارائه قانون بودجه سال  1381کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزي وتغییر نظام طبقه بندي
دریافتها و پرداختهاي دولت  ،به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین
موجود مالی ومحاسباتی ،تعاریف زیر به ماده ) ( 1قانون برنامه و بودجه کشورمصوب  "1351/2/10اضافه می گردد:
ارزش خالص  -منظور ارزش کلی دارائی ها منهاي ارزش کل بدهی هاي بخش دولتی است.
درآمد  -منظور آن دسته از داد وستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد.
اعتبار هزینه  -منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
دارایی هاي سرمایه اي  -منظور دارایی هاي تولید شده یا تولید نشده اي است که طی مدت بیش از یکسال درفرآیند تولید
کاال وخدمات بکار می رود.
دارایی هاي تولید شده  -منظور دارایی هاي است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است  .دارایی تولید شده به سه گروه
عمده دارایی هاي ثابت  ،موجودي انبار و اقالم گرانبها تقسیم می شود.
دارایی هاي ثابت  -منظور دارایی هاي تولید شده اي است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر ومستمر در فرآیند تولید
به کاربرده می شود.

موجودي انبار  -منظور کاالها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش ،استفاده در تولید و یا سایر مقاصد
در آینده نگهداري می شوند.
اقالم گرانبها  -منظور اقالمی با ارزش قابل مالحظه است که نه به منظور تولید و مصرف  ،بلکه به دلیل ارزشی که دارند
نگهداري می شود .مانند تابلو ،کتب خطی  ،فلزات گرانبها
دارایی هاي تولید نشده  -منظور دارایی هاي مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند .مانند زمین و ذخایر معدنی.
فعالیت  -منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که براي تحقق بخشیدن به هدفهاي ساالنه برنامه طی یک
سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد.
اعتبار طرح تملک دارایی هاي سرمایه اي  -منظور اعتبارمجموعه عملیاتوخدمات مشخصی است که براساس مطالعات
توجیهی  ،فنی و اقتصادي و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین براي تحقق
بخشیدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاري ثابت یا مطالعه براي ایجاد دارایی سرمایه اي اجرا می
گردد و منابع مورد نیاز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی هاي سرمایه اي تامین می شود و به دو نوع
انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.
ماده  78 -دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه ساالنه کل کشور ،بودجه دستگاههاي اجرائی
را ابالغ نماید.
دستگاههاي اجرائی مکلفند پس از ابالغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهاي سرمایه اي توسط سازمان مدیریت و برنامه
ریزي کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي جدید مندرج در قوانین بودجه ساالنه را
براي مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال نمایندو سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نیز
موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی  ،اصالح و ابالغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.
کلیه دستگاههاي اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهاي مربوط به اعتبارات
هزینه اي را بر اساس فرمهاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به سازمان مذکور ارسال دارند ،سازمان مذکور
موظف است نسبت به تایید و ابالغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصالح اقدام نماید.
ماده  79 -افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین
بودجه ساالنه از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیربط ،مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه اي آن
دستگاه تغییري حاصل نشود حداکثر تا سی درصد )  ( 30 %به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان
مدیریت و برنامه ریزي کشور مجاز می باشد .دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه هاي علوم
 ،تحقیقات و فن آوري و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح  ،تنظیم و اجراءمی
نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب

سال  1367شوراي عالی انقالب فرهنگی " امور مالی ومعامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب
 1369/10/18مجلس شوراي اسالمی" و آئین نامه هاي مربوطه می باشند .تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت
ازشمول محدودیتهاي این ماده مستثنی می باشد.
در اجراي ماده ) " ( 11اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوري مصوب  ،"1354/3/8خزانه مكلف است به تقاضاي
سازمان مذکور،کسور مربوط به هردوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوري پرداخت
نماید.
–ماده85
الف  -اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاههاي اجرائی وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تفکیک اعتبار ات
فصول طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي مندرج در قوانین بودجه ساالنه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از
اصالح موافقتنامه تغییر یابد.
ب  -به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیالت  ،جا به جایی وظائف بین دستگاههاي اجرائی و تغییر در
تقسیمات کشوري
براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ،اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي مصوب را تغییر
دهد.
ج  -هر گونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجراي مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامه هاي اصالحی درج
گردد.
ماده  88 -در اجراي وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم )  ( 29و سی ام )  ( 30قانون
اساسی جمهوري اسالمی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه اي و بهبود
ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهاي عمومی با رعایت
اصول سوم ) ، ( 3بیست و نهم )  ( 29و سی ام ( )30قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مصالح عامه ،وزارتخانه ها ،
موسسات و شرکتهاي دولتی که عده دار ارائه خدمات اجتماعی  ،فرهنگی ،خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه
اي ،آموزش عمومی ،تربیت بدنی درمان ،توانبخشی  ،نگهداري از سالمندان ،معلولین و کودکان بی سرپرست ،کتابخانه هاي
عمومی ،مراکز فرهنگی وهنري ،خدمات شهري و روستائی ،ایرانگردي و جهانگردي می باشند مجازند براي توسعه کمی
وکیفی خدمات خود وکاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف  -اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست
صالحیت هاي فنی و اخالقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.

ب  -ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش  ،خرید خدمات از بخش غیر دولتی  ،مشارکت با
بخش غیر دولتی و واگذاري مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود.
ج  -دستگاههاي اجرائی مشمول این ماده براي توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهاي موجود در بخش غیر
دولتی ( موضوع بندالف و با پرداخت هزینه سرانه خدمات  ،نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی
اقدام نمایند.
تبصره  -براي ایجاد و توسعه اینگونه واحدها  ،دولت موظف است حمایتهاي الزم از قبیل واگذاري زمین ،ارائه خدمات
زیربنائی و استفاده از تسهیالت وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد
اقدام نماید.
د  -در اجراي بند ( ب ) ماده )  ( 64قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ،
دستگاههاي مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهاي خدماتی  ،اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت
اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره  1 -در اجراي این بند  ،رعایت اولویتهاي زیر مشروط به رعایت بند ( الف ) الزامی است:
نهادهاي عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها0موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهاي قانونی تشکیل شده یا می شوند.نهادهاي متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده  ،مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی0سایر اشخاص حقیقی و حقوقی0تبصره  2 -واگذاري بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.
تبصره  3 -تغییر کاربري مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد .در موارد استثنایی با ذکر دالئل موجه
و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري به نفع دولت با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی
ذیربط و تصویب هیات وزیران بالمانع است.
تبصره  4 -تعیین میزان اجاره و قیمت گذاري کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهاي مشمول این بند با لحاظ
نمودن کاربري آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستري صورت می گیرد.
تبصره  5 -اجراي این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه هاي کثیراالنتشار براي اطالع عموم از شرایط دستگاه اجرائیانجام خواهد شد.
ه  -دستگاههاي مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومی غیر دولتی ،موسسات عمومی عام
المنفعه  ،تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف ) می

باشند ،مدیریت واحدهاي خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آنها واگذار نمایند  .در این صورت
این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره  1 -مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد.
تبصره  2 -اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههاي اجرائی ذیربط در یافت می نمایند براساس
تعرفه هاي مصوب توسط مراجع ذیربط براسس بند ( ز ) این ماده خدمت نمایند.
تبصره  3 -طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي کارکنان براي ادامه خدمت در
آن واحدها حداقل پنجاه درصد )  ( 50 %از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیردوحقوق و مزایاي آنها را طبق احکام رسمی
پرداخت نماید  .بقیه کارکنان در سایرواحدها یدستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
تعیین سیاستهاي اجرائی ،استانداردها ،اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسطباالترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.
ز  -تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غیردولتی فوق الذکرمطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردي که
ضابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شوراي اقتصاد خواهد
رسید.
س  -دولت موظف است به منظور کاهش هزینه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت  ،برنامه اجرائی این ماه را حسب
وظایف مربوط،شامل هدفهاي کمی ومیزان صرفه جوئی در هزینه هاي دولتی ومیزان اعتبار مربوط براي پرداخت یارانه ها
به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط  -کلیه درآمدهاي دستگاههاي دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داري کل واریز می گردد.
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي و با همکاري دستگاههايذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده  89 -به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود :الف – پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه اي نیمه
تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهاي خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه
ریزي کشور و با رعایت مقررات مربوط ،به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش
رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی( نزد خزانه داري کل) واریز نمایند  .این حکم شامل شرکتهاي دولتی  ،موسسات
و نهادهاي عمومی غیر دولتی نیز می شود.

ب  -حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نیاز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها ،موسسات و سازمانهاي دولتی در مرکز به
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و تصویب هیات وزیران دراستانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزي استان و تصویب شوراي برنامه ریزي بالعوض به دستگاههاي دولتی نیازمند واگذار گردد .
ماده  91 -به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود از محل بودجه هاي پیش بینی شده در این قانون  ،ساختمانهائی را
که تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور ،داراي ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهاي مورد نظر دستگاه قابل
تطبیق هستند وساختمانهاي حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور ،خریداري و با نظارت سازمان میراث
فرهنگی کشور نسبت به تعمیر ،تجهیز و بهره برداري از آنها اقدام نمایند.
براي تحقق این هدف  ،وزارتخانه هاي مسکن وشهرسازي و جهاد کشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائی خریدار و
موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین براي این حکم وتملک امالك و ساختمانهاي موضوع این ماده با دریافت
بهاي عادالنه اقدام نمایند
ماده  103 -اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه اي  ،تملک دارائیهاي سرمایه اي و اختصاصی دانشگاهها وموسسه
هاي آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه هاي علوم  ،تحقیقات و فناوري و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و
فرهنگستانها ومراکز آموشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالی
می باشد ،براساس "قانون تشکیل هیات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب  1367شوراي عالی
انقالب فرهنگی "و" قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب
1369 /10/18مجلس شوراي اسالمی "و آئین نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به
رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشور به استثناي ماده )  " ( 31قانون محاسبات عمومی کشور مصوب "1366/6/1
هزینه شود  .موافقتنامه هاي طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي مراکز فوق الذکر ( به استثناء طرحهاي تجهیزاتی ) با
هماهنگی وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مبادله می گردد  .انجا م امور امالی و معامالتی
دانشگاهها و موسسات آموش عالی ومراکز سایر دستگاههائی که داراي مجوز از شوراي فوق الذکر و یا مجلس شوراي
اسالمی می باشد صرفا " مشمول مقررات این ماده می باشد.
ماده  104 -نحوه تخصیص اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي واختصاصی دانشگاهها وموسسات آموزش
عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه هاي علوم  ،تحقیقات وفناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی براساس مواد( ( 3
و )  " ( 4قانون نحوه انجام امورمالی ومعامالتی دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب "1369/10/18و
آیین نامه هاي مربوطه خوهد بود.

ماده  105 -به وزارتخانه هاي بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و علوم  ،تحقیقات و فناوري اجازه داده می شود هزینه
ارزشیابی مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن و دانشجویان انتقالی خارج از کشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی
کشور( نزد خزانه داري کل) واریز نمایند.
ماده  106 -به دانشگاهها ومراکز پژوهشی اجازه داده می شود که براساس سیاستهاي کلی دولت نسبت به انجام
قراردادهاي پژوهشی و توسعه همکاري علمی با دانشگاهها ومراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند .درآمدهاي
ناشی از فروش دانش فنی واجراي امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داري کل ) معادل وجوه
واریزي از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه ساالنه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در
اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ماده  107 -خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههاي موضوع ماده )  ( 33این قانون جهت اجراي طرحها و
پروژه هاي تملک دارائی هاي سرمایه اي مذکور در قوانین بودجه ساالنه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت
علوم  ،تحقیقات و فناوري دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد  .وزارتخانه مذکور موظف است با
کسب اطالع از کلیه مراکز ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده
اعالم نماید.
ماده  109 -ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده  ،موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی باالتر ازکاردانی توسط وزارتخانه ها
وسازمانهاي دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه هاي علوم  ،تحقیقات و فناوري
و بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکی و همچنین دانشگاههاي نیروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالی
ممنوع است.
ماده  114 -این قانون از تاریخ 1381 1381/1/1الزم االجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد .

