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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

به عبارتي ديگر بودجه ساالنه ، برشي از برنامة توسعه چند ساله اسـت كـه در هـر كشـوري متناسـب بـا شـرايط        . دانيم بودجه عبارت از برنامة يكساله هر دستگاه است  مي .1
 پنجمبرنامة پنجساله  1389قتي است در سال باشد جاي خوشو برنامه هاي توسعه در كشور ايران به صورت پنجساله مي. گردد اجتماعي ، سياسي و اقتصادي آن تدوين مي

قانون مهم هدفمند نمودن يارانـه   1390همچنين در سال . ساله به تصويب مجلس محترم رسيد 20چشم انداز بلند مدت به عنوان دومين برنامه از توسعه با نگرشي جديد و 
 1390بنـابراين اليحـه بودجـه سـال     . تصويب گرديـد مجلس محترم  دراالنه داشته باشد به ها كه مي تواند تأثيرات زيادي در شاخص هاي اقتصادي و روند بودجه هاي س

قوانين مارالذكر بود به تصويب نمايندگان محترم مجلـس رسـيد و در    ، و با تغييراتي كه اصوالً سازگار با.متأثر از دو قانون فوق در دولت محترم تهيه و تقديم مجلس شد
 . ت ماه جهت اجراء به دولت محترم ابالغ گرديدتاريخ بيست و چهارم ارديبهش

دولـت، حـدود اختيـارات و    قانون بودجه در كنار قوانين مهم و مادر ديگر مثل قانون برنامه پنجساله ، قانون محاسبات عمومي و قانون تنظـيم بخشـي از مقـررات عمـومي      .2
نيـز از اهميـت ويـژه    قوانين و مقررات مربوط به هيأت امناء هي عالوه بر قوانين  فوق الذكر در بخش دانشگا. نمايد هاي هر مؤسسه و مسئولين آن را مشخص مي مسئوليت

شـند و بـه   مسئولين هر دستگاهي براي اعمال يك مديريت كارآ و سالم ناگزيرند از اين قوانين، آيين نامه ها و دستور العمل ها اطالع كامـل داشـته با  .  اي برخوردار است
ها و اختيارات بنحو بهينه استفاده كرده و با كمترين خطا براي توسعه بخش و انجام وظايف قانوني در سازمان خود قدم  دا كنند تا بتوانند از فرصتجزئيات آنها اشراف پي

 . بردارند

ينكه بودجه مصوب ساالنه مربوط به تمـام  نظر بر ا. شود كه اشراف كامل از بودجه ساالنه براي مديران بخش امري ضروري است با توجه به مطالب فوق الذكر يادآور مي .3
شـتن مسـئوليتها و   بخشهاي توسعه است و شامل احكام و ارقام متعددي است و همچنين قوانين و مقررات بسيار زيـادي وجـود دارد بـديهي اسـت بـراي هـر مـديري بـا دا        
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لذا اينجانب قسمتهايي از قانون بودجه . اي نيز بر آن مترتب نيست د ندارد و فايدهوظايف زياد ، فرصت مطالعه همه قسمتهاي قانون بودجه و يا ساير قوانين و مقررات وجو
بـرداري از آن   دم تـا بهـره  را كه مربوط به بخش سالمت است از كتاب بودجه و پيوست ها  و اسناد پشتيبان آن استخراج نمودم و بر سياق ادبيات بودجه نويسي تنظيم كـر 

 . صرف وقت كمتري صورت پذيردبراي مسئولين محترم با سهولت و 

 لو دكتر حسن امين

 در امور برنامه و بودجه وزير  مشاور

 و دبير مجامع ،شوراها و هيأتهاي امناء
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 »تعاريف بودجه « 

رسـد و شـامل درآمـدها و     بودجه ساالنه برشي از برنامه پنجساله است كه به صورت ماده واحـده همـه سـاله بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي مـي         : بودجه كل كشور  -1
 . باشد  هاي دولت در طول يكسال مي هزينه

بودجـه  . گـردد   هايي در ذيل ماده واحـده درج مـي   ها شامل احكامي براي اجراي قانون بودجه است كه به صورت بند ها يا تبصره بودجه ساالنه عالوه بر درآمدها و هزينه       
 :باشد  كل كشور شامل دو قسمت مي

 نتفاعي وابسته به دولت بودجه شركتها ، بانك ها و مؤسسات ا -2بودجه عمومي دولت       -1       

درآمـدها كـه بـه حسـابهاي مشخصـي در بانـك مركـزي واريـز و         . گردد  هاي دستگاهها ، سازمانها و مؤسسات دولتي را شامل مي درآمدها و هزينه :بودجه عمومي دولت  -2
 :باشد  دو بخش مي يابد و شامل براساس رديفهاي مشخصي براي انجام كار معيني به دستگاههاي اجرايي مربوط تخصيص مي

 درآمدهاي اختصاصي  -2   درآمدهاي عمومي -1      

گـردد و خـود    شامل درآمدهايي است كه به صورت عام به حساب خزانه واريز و براي هزينه دستگاه هاي مختلف مطابق رديفهاي مشخص منظور مي :درآمدهاي عمومي  -3
 :باشد  شامل دو قسمت مي

 اي ها ي سرمايه تملك دارايي -2     اي  هزينه -1     
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درآمدهايي است كه به صورت خاص و به نام يك دستگاه به حساب خزانه واريز و معادل مبلغ واريزي يا برحسب درصدي كه در بندهايا احكـام   :درآمدهاي اختصاصي  -4
 . يابد  اي ماده واحده لحاظ شده است به دستگاه مزبور اختصاص مي تبصره

 :باشد  گيرد و شامل چهار قسمت مي فعاليتهايي است كه از طريق حاكميت براي ادارة امور كشور انجام ميمجموعه : امور  -5

 امور اقتصادي  -4 امور اجتماعي  -3  امور دفاعي  -2  امور عمومي  -1    

ان تصويب بودجه در قانون مشخص نشـده باشـد در قسـمت متفرقـه     بخشي از بودجه عمومي كه در زم. در كدهاي طبقه بندي هفت رقمي اولين رقم بيانگر امور مربوطه است 
 . گردد  مشخص مي 7و 6 ، 5قرار مي گيرد و در طبقه بندي بودجه با كد      

كند  بال ميهايي است كه هدف مشخصي را دن شود و هر فصل مجموعه برنامه امور چهارگانه هر كدام برحسب وظايف حاكميت دولت به چندين فصل تقسيم مي: فصول  -6
 . باشند  اي ارقام دوم و سوم بيانگر فصل مي بندي بودجه در كد طبقه... مانند آموزش ، بهداشت ، درمان و 

ه را دنبال گرد و هر برنامه مجموعه  فعاليت هايي است كه تحقق آن برنام هركدام از فصول نيز برحسب وظايفي كه در هر فصل وجود دارد به چند برنامه تقسيم مي: برنامه  -7
 ... كند مانند برنامه خدمات بهداشتي ، برنامه خدمات درماني ، برنامه خدمات دارويي  و  مي

گردد و شامل مجموعة اقـداماتي اسـت كـه توسـط دسـتگاه اجرايـي        ها بر حسب وظايفي كه در هر برنامه وجود دارد به چندين فعاليت تقسيم مي هركدام از برنامه :فعاليت  -8
 . شود  شود و در قسمت تملك دارايي از عنوان طرح استفاده مي اي بودجه استفاده مي از اين اصطالح در قسمت هزينه. ق آن فعاليت انجام گيرد براي تحق

توانـد شـامل يـك يـا      ح ميهر طر. شود  هاي عمراني براي تحقق آن طرح را شامل مي ها در قسمت تملك دارايي شامل طرح هايي است كه پروژه هركدام از برنامه :طرح  -9
 . چند پروژه باشد 
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كنـد   باشد و هر بخش براي تحقق يك هـدف كلـي و معينـي فعاليـت مـي      حاكميت براي انجام خدمات و همچنين براي تحقق اهداف برنامه داراي چند بخش مي :بخش  -10
 . كند  مانند بخش سالمت كه توسط چندين دستگاه براي تحقق آن هدف كلي فعاليت مي

هـر  ... است كه براي انجام كار معيني مطابق قانون تأسيس يافته است مانند دسـتگاه وزارت بهداشـت ، درمـان وآمـوزش پزشـكي ، دانشـگاه و        واحدي : اجرايي دستگاه -11
 . باشد  دستگاه براي انجام فعاليتهاي خود داراي چند رديف مي

هر رديـف  ... كند مانند رديف كمك به بيماران رواني و سوختگي و  خصي را براي تحقق هدف معيني دنبال ميبخشي از وظايف دستگاه است كه فعاليتهاي مش :رديف  -12
 . كند  براي انجام كارهاي خود از چندين برنامه اعتبار دريافت مي
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 بسمه تعالي 
 »سهم بخش سالمت از ماده واحده : الف«

 .)در زمينه سالمت اعتبار دريافت مي كنندتمام دستگاههايي كه از بودجه عمومي براي فعاليت ( 
 هشـت و  هشـتاد و  و سيصدهزار و يك پنجاه يكصد و از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي معادل  1390در سال  )ملي و استاني ( مصارف عمومي بخش سالمت

 : شامل . بودجه كل كشور مي باشد% 9.75ريال كه در حدود )151.388.924.000.000(ميليون  جهارو  بيستو  نهصدميليارد 
منـابع عمـومي بودجـه    %  8ريال برابـر  )  100.160.422.000.000(ميليون  دوو  بيستو  چهارصدو ميليارد شصت يكصد و  هزار و يكصداز محل منابع عمومي معادل  -1

 كل كشور

 ريال آن هزينه اي )  89.403.974.000.000(ميليون و هفتاد و چهار صد نهميليارد و  سهو صد چهارهزار  نهو  هشتادكه  -

 .آن تملك دارايي سرمايه اي است  ليار)  10.756.448.000.000(ميليون  چهل و هشو  چهارصدميليارد و  ششو  پنجاهو  هفتصدهزار و  دهو  -
يـال كـه برابـر    ر) 51.228.502.000.000(ميليون  دوو پانصد ميليارد و  هشت بيستو  و دويستهزار  يكو  پنجاه مصارف عمومي از محل درآمد اختصاصي معادل  -2

 . درآمد اختصاصي كل كشور مي باشد% 34

 » سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و دانشگاهها و موسسات وابسته از ماده واحده: ب«
از حيـث هزينـه هـا و تملـك دارايـي هـاي        1390در سـال  )ي ملي و استان ( سسات وابستهؤمصارف عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و دانشگاهها و م

بودجه كل كشور % 8كه در حدود ريال ) 121.883.801.000.000( ميليون يكصد و هشتو ميليارد  هشتصد و هشتاد و سه  وهزاريكصد و بيست و يك سرمايه اي معادل 
 مي باشد شامل 

 ريال  ) 71.020.099.000.000 (ميليون  و نود ونهارد يميل بيستهزار و هفتاد و يك از محل عمومي معادل   -

 ريال آن هزينه اي  ) 63.215.210.000.000(ميليون  دويست و دهميليارد و  دويست و پانزدههزار  شصت و سهكه  -
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 .است ه ايين تملك دارايي سرماآ ريال) 7.804.889.000.000(ميليون  نهو  هشتادصد و هشتميليارد و  و چهارصد هشتهزارو  هفتو  -
% 34ريال كـه برابـر   ) 50.863.702.000.000(ميليون  دوصد و هفتميليارد و  و سههزار هشتصد و شصت  پنجاهمصارف عمومي از محل درآمد اختصاصي معادل  -1

 . درآمد اختصاصي كل كشور مي باشد

 »ساير دستگاه ها از اعتبارات سالمت سهم : ج «
 پنجو بيست مبلغ ريال شامل )29.505.123.000.000( ميليون و بيست وسه صديكو ميليارد  پنجو  صدپانهزار و  نهت سالمت جمعاً مبلغ بيست و اسهم ساير دستگاه ها از اعتبار

ريال از اعتبارات سالمت به صورت هزينه اي مربوط به رديف هاي بيمه خدمات درماني ) 25.856.800.000.000(ميليون  هشتصدميليارد و  ششو  پنجاهو  هشتصدو  هزار
و  و پنجاه نهصدهزارو  دوريال آن به صورت هزينه اي مربوط به  بنياد بيماري هاي خاص و )  284.074.000.000( ميليون  چهارو  هفتادميليارد  چهار دويست و هشتادومبلغ 
و مبلغ  ريال آن به صورت تملك دارايي مربوط به وزارت مسكن و شهرسازي براي پروژه هاي بيمارستاني ) 2.951.559.000.000(ميليون  نهو  جاهپن پانصد وميليارد و  يك
و مبلغ چهل و دو ميليارد و خدمات درماني ستادهاي مشترك ارتش و سپاه برنامه مربوط به آن به صورت هزينه اي ريال ) 5.550.000.000( ميليون  پنجاهو  پانصدميليارد  پنج

( ريال آن  به صورت هزينه اي مربوط به سازمان مديريت بحران  و مبلغ سيصد و شصت و چهار ميليارد و هشتصد ميليون  )42.340.000.000( سيصد و چهل ميليون
 .مي باشد ط به دانشگاه  شاهد وريال آن به صورت درآمد اختصاصي مرب )368.800.000.000

درماني ، كميته  ارقام مزبور منحصراً مربوط به هزينه هائي است كه توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و دستگاه هاي وابسته ، سازمان بيمه خدمات: توجه  
اعتبارات . وزه علميه قم و سازمان بهزيستي در بخش سالمت هزينه مي شودحثارگران ، مركز ، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح ، بنياد شهيد و امور اي )ره(امداد امام

اعتباراتي كه توسط دستگاه هاي اجرائي ديگر و بخش خصوصي در امور سالمت هزينه مي شود در ارقام فوق . يارانه دارو نيز مي شود از جمله فوق شامل رديف هاي متفرقه 
 .الذكر ملحوظ نگرديده است

 .بودجه شركت هاي دولتي وابسته به بخش سالمت نيز در ارقام فوق الذكر ملحوظ نگرديده است
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.كل كشور كه بطور عام يا خاص به بخش سالمت مربوطند 1390بند هايي از قانون بودجه سال   

اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير ) 1(از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و معاينات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند  -2بند 
 :پس از واريز به خزانه اختصاص مي يابد 

 دالر فقط براي تقويت بنيه دفاعي ) ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(سه ميليارد  –الف 
قانون برنامه پنجساله پنجم » 34«ماده » ب«به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اهداف بند (دالر به بخش سالمت ) ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(سه ميليارد  -ب

 )توسعه 
 دالر بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات ) ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰( يكصد ميليون  -پ
 .دالر بابت آشيانه جمهوري اسالمي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز ) ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰( دويست و پنجاه ميليون  -ت
 .دالر بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريز گردهاي استانها و درياچه ها و تاالبهاي كشور ) ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( يك ميليارد  -ث
 دالر بابت يارانه سود تسهيالت و واريز  صادراتي و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق  ضمانت صادرات ) ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(يك ميليارد  -ج
دالر بابت صندوق بيمه محصوالت كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو  ) ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(يك ميليارد  -چ

 يد و صيادي  و تكثير و پرورش ماهي به روش مدار بسته  و روشهاي ص
 دالر بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوريهاي نوين) ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰(يك ميليارد و پانصد ميليون  –ح 

 پيش پرداخت موضوع ماده مذكور %) ۱۵(قانون محاسبات عمومي و نيز تامين پانزده درصد ) ۶۲(و پانصد  ميليون دالر بابت تضمينهاي ماده  
 دالر بابت تعديل و ساماندهي پره هاي صيادي ) ۶۲.۰۰۰.۰۰۰(شصت و دو ميليون  -خ
 دالر بابت بازپرداخت تعهدات ارزي ) ۲۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰(دويست ميليون  -د
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 .اس شاخص محروميت دالر براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براس) ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰(پانصد ميليون  -ذ
 مازاد درآمد حاصله از اين بند به نسبت، پس از ماه چهارم، هر ماهه به صورت يك دوازدهم پرداخت مي شود :  ۱تبصره 
ن جزء را هر ماهه حداقل به نسبت به اجزاء اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اي) الف(اعتبار منظور شده در جزء :  ۲تبصره 

 .ميزان يك دوازدهم عالوه بر سهم اعتبار چهار ماه اول آن واگذار نمايد

 .افزايش اعتبار طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي مالي ، مجاز است   - 3بند 

قانون تشكيل سازمان ) 12(و اعتبارات موضوع ماده  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) 10(يني شده در ماده اعتبارات پيش ب%) 10(ده درصد -8بند 
 %)60(هزينه اي و شصت درصد %) 40(ريال به نسبت چهل درصد) 2.500.000.000.000( معادل مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد  25/10/1368مديريت بحران كشور مصوب 

معيت هالل احمر جمهوري تملك دارائيهاي سرمايه اي از جمله نوسازي ، بازسازي و احداث پايگاهها و انبار ها و ساختمانهاي ستادي و اجرايي شبكه امداد و نجات ج
حوادث و سوانح ودر راستاي اجراي وظايف مذكور اسالمي ايران و تامين امكانات ، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز منظور پيشگيري ، آمادگي و مقابله با 

تخصيص يافته تلقي پس از پرداخت %) ۱۰۰اين اعتبار صد درصد . در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد 
 .به هزينه قطعي منظور مي گردد

ريال براي طرحها ) ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(مبلغ پانصد ميليارد   نه دستگاههاي اجرايي ملي از سقف رقم پيش بيني شده در اين قانونهزي –مازاد در آمدهاي درآمد  -9بند 
 .نه ا ستبا اولويت دستگاههاي مربوطه با تائيد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قابل هزي 90و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خاتمه سال 

 



١٠ 
 

تا براي پرداخت  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مبلغ دو هزار ميليارد ريال تسهيالت از منابع داخلي خود را در اختيار  بانك مسكن قرار دهد -24بند 
 .كل كشور اقدام نمايد 1390تسهيالت جهت  احداث منازل مسكوني كاركنان دستگاههاي داراي رديف در قانون بودجه سال 

يا فروش اموال به دولت اجازه داده مي شود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاري و  -36بند 
 . حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد

د با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف از قبيل واگذاري به منظور تسريع در اجراي  طرحهاي  تملك دارايي هاي سرمايه اي اجازه داده  مي شو  -37بند 
براساس موافقتنامه متبادله و با و يا مشاركت با بخش غير دولتي ، بانكها و موسسات اعتباري غير دولتي براي تامين منابع مالي اين گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و 

 .  حفظ كاربري آنها اقدام نمايند

 :به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ي شود -38بند 

قانون اساسي به فروش برسانند و و جوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل ، ) 83(اموال منقول و غير منقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم  -الف
) 9(جدول شماره ) 530000(رديف ) 7(از وجوه اين جزء از محل اعتبار جزء %) 100(معادل صد درصد . اين قانون واريز نمايند) 5(جدول شماره ) 210204(موضوع رديف 

ان را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي %) 95(اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي گيرد تا نود و پنج درصد 
 .يع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور نمايند نيمه تمام مصوب، تجم

 .باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوط يا كاركنان دستگاه مي شود%) 5(پنج درصد 
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اجازه داده مي شود اموال منقول و غير منقول خود را با رعايت قوانين و  8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) 5(به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  -ب
ان را صرف باز خريد نيروهاي %) 100( واريز و معادل صد در صد210205مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 

 . ت نمايند مازاد غير ماهر يا پاداش پايان خدم

 .مصارف واگذاري وزارت جهاد كشاورزي مي تواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد -1تبصره 

مساجد، مصالها، هالل احمر ، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز،  "1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ) 5(به موارد مستثني شده از حكم ماده  – 69بند 
ياتهاي ورزشي ، امامزاده ها ، حسينيه ها ، دارالقرآن ، سازمان انتقال خون ايران، كانونهاي فرهنگي بسيج، ه) گلزار شهدا( بنياد بيماريهاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 . نيز تعميم مي يابد   "ها ، دانشكده هاي علوم قرآني ، هيأتهاي مذهبي و پاركهاي علمي و فنĤوري 

كشور و كليه دارندگان رديف  قانون محاسبات عمومي 5و ماده  8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) 5(تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  – 70بند 
رد مبالغ دريافتي از بودجه عمومي اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و ذيحسابان و مديران مالي آنها موظفند ، كليه اطالعات مربوط به هزينه ك

رديفهاي مربوط در جداول اين قانون و پيوستهاي آن در پايگاه اطالعات عملكرد بودجه  اعم از هزينه اي، تملك داراي سرمايه اي، تملك دارايي مالي و كمكها را مطابق
 .كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ايجاد مي شود مطابق دستورالعمل ابالغي آن معاونت وارد كنند 1390سال 

است ضمن هماهنگي با ذيحسابان و مديران مالي ، اطالعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد بر اساس موظف ) خزانه داري كل كشور ( وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 .تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مر بوطه ثبت كند

 .ذيربط را انجام دهدمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق الذكر، آموزش و راهبري عوامل 
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بودجه و محاسبات  دولت موظف است هر چهار ماه يكبار خالصه گزارش عملكرد دستگاهها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و
 . مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

ات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي شودو شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبار – 74بند 
قانون محاسبات عمومي كشور نيست  در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير ) 5(، )4(، )3(، )2(مواد 

 .دولتي به شمار مي آيند

قانون محاسبات ) 5(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ) 5(دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  - 77بند 
ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر  عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمند شدن يارانه

كليه مسئولين و مقامات ذي ربط ، معانين ، مديران ،  ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول . خالف مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است 
 . اجراي اين حكم مي باشند

  - 78بند 

( ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار 1390براي سال  7/2/1371اصالحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ) 85(و ) 84(اد سقف معافيت مالياتي موضوع مو –الف 
 . ريال در سال تعيين مي شود )  58.200.000

بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهالك دارايي مربوطه و افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط -ب 
آئين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامه ريزي و . يا در زمان فروش ، مبناء محاسبه ماليات اصالح گردد و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد 

 .دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد  نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و 
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 . الزامي نيست  1390و  1389شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق الذكر براي مشاغل وسايط نقليه در عملكرد سالهاي   -پ 

ه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتي براي تامين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات نيروي انساني تا سقف افزايش اعتبارات هزين - 80بند 
ردي ئيس جمهور و هر يك از رديف هاي اعتبارات هزينه اي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه رزي و نظارت راهب%) 10(ده درصد 

 .تصويب هيأت وزيران در سقف  بودجه هزينه اي و مالي مجاز است 

ت افزايش حقوق گروههاي مختلف  حقوق بگير از قبيل هيأت علمي ، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارا - 81بند 
 . قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ، ثابت باقي بماند انجام مي پذيرد) 78( و) 71(مصوب به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد 

اليحه «ن و اجراي دولت موظف است بابت حقوق ، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آ - 82بند 
، و » 4/12/1389قانون حمايت از آزادگان مصوب ) 13(قانون تفسير ماده « و » طرح اصالح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي «و » ان جامع خدمات رساني به ايثارگر

از محل وجوه حاصل از اموال يا  كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله توسعه از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا
 .واگذاري سهام يا اموال مشروط به رضايت طرف دريافت كننده است.  فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد

 تعيين و پرد اخت مي گردد 150) لت سهم دو( و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت  6500در كليه دستگاههاي اجرائي ، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج  - 84بند 
 160و مؤسسات دولتي مذكور در ماده ها ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزايا مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه ور ظبه من – 85بند

داده مي شود حداكثر تا پايان  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، به استثناء وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه
) عيدي ( نواع فوق العاده هاي مستمر، حق عائله مندي و اوالد و همچنين پاداش پايان سال پرداخت هاي پرسنلي اعم از حقوق، ااعتبارات مربوط به  1390خرداد ماه سال 

استاني كسر و به سقف اعتبار كاركنان ياد شده را به ترتيبي كه در آئين نامه اجرايي اين بند معين مي شود از سقف اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاههاي اجرايي ملي و 
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اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانه ها، مؤسات دولتي و دستگاههاي  –وزارت امور اقتصادي و دارايي  "قسمت چهارم اين قانون با عنوان منظور در  503933رديف 
 .موارد مستثني ازمقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آئين نامه ياد شده معين خواهد شد  .اضافه نمايد" اجرايي محلي 

هبردي رئيس جمهور به تصويب نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راآيين 
 .هيأت وزيران مي رسد

اعتبار مربوط  به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك عائله مندي ، حق اوالد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده مي سود -  86بند 
به اعتبارات هزينه اي صندوق مذكور اضافه به اقالم مذكور با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور از بودجه دستگاههاي ياجرايي ملي و استاني كسر و 

 .شود
در . قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاههاست و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي نمي شود ) 17( ماده   – 87بند 

 .نيز الزامي است 25/1/1383قانون برگزاري مناقصات مصوب  )29(اجراي ماده ياد شده رعايت ماده 
قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي  )5(كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده هزار نفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده   -  90بند 

 .همان شهرستان برخوردارند

حق بيمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده سازمان تامين اجتماعي موظف است به افرادي كه بيش از ده سال  -91بند 
و اصالحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شده اند  3/4/1354قانون تامين اجتماعي مصوب ) 91(اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسونهاي موضوع ماده 

افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده اند مي . ري برخوردار نمي شوند متناسب با پرداخت حق بيمه ، حقوق بازنشستگي انان را پرداخت نمايد، ولي لز حق مستم
 .دار شوندتوانند با پرداخت مابه التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخور
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اه به تصويب هيأت وزيران مي آئين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف سه م
 .  رسد

سوي موسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف  صورتحسابهاي ارسالي از%) 60(كليه سازمانهاي بيمه گر خدات درماني موظفند شصت درصد  - 92بند 
وط ، به نماينده رسمي صندوق قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مرب

 . د سازمانهاي بيمه گر موظفند ضرر و زيان آن را جبران نماينددر صورت عدم اجراي حكم اين بن. مذكور پرداخت كنند 

قانون الحاق موادي به قانون ) 50(و دستگاههاي موضوع ماده  8/7/1386قانون مديرت خدمات كشوري مصوب ) 5(كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  - 108بند 
منظور  شده است ، مكلفند حداقل نيم ) 4(و ) 3(تبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره عالوه بر اع 15/8/1384تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

و سرانه دانش دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش ، بودجه هزينه اي و هزينه ) 6(و ) 1(اعتبارات فصول «از اعتبارات خود به استثناء %) 3(تا سه درصد %) 5/0( درصد 
 . را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند» ليد شركتهاي دولتيهاي مستقيم تو

 .شودفصل جداگانه مشخص دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصالح جداول بودجه شركتهاي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سر 

تحقيقاتي دستگاهها و اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنĤوري و اولويتهاي 
پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي قانون برنامه ) 224(ماده ) م(بند ) 1(شركتهاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور مي رسد و همچنين با رعايت جزء 

 .گردد

 .اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامه هاي مربوط هر دستگاه اجرايي منظور مي شود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است



١۶ 
 

 . ي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسدتوسط شوراي عالي علوم،  تحقيقات و فنĤور 1390آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تير ماه 

ره شركتهاي اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاهها با اطالع مديريت دانشگاه براي دارا بودن سهام يا سهم الشركه عضويت در هيأت مدي - 109بند 
 . نيستند  2/10/1337ايندگان مجلسين و كارمندان در معامالت دولتي و كشوري مصوب پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نم

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و موسسات ) 20(ماده )  ك(تحصيل ايثارگران و مشموالن بند   - 113بند 
هزينه هاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز از طريق دستگاههاي ذي ربط . وزشي  و پژوهشي دولتي رايگان است پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آم

امه ريزي و نظارت و سازمان اوقاف و امور خيريه و مبادله موافقتنامه با معاونت برن) ره(اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني 
 . راهبردي رئيس جمهوردر ابتداي هر نيمسال تحصيلي پرداخت مي شود

به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت  1388لغايت سال  1385وجوه اداره شده پرداختي از سال %) 50(پنجاه درصد  -114بند 
گاه آزاد اسالمي بابت وام شهريه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي گردد و وجوه ، درمان و آموزش پزشكي و دانش

دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به . حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قلب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي رسد 
 . جلس شوراي اسالمي ارائه دهدم

از سقف بودجه بودجه %) 5/0(به دولت اجازه داده مي شود در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي حداكثر نيم درصد  - 115بند 
 550، 000 -91را كسر و به رديف » زينه هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتيو و بودجه هزينه اي و ه) 6(و ) 1(فصول «مصوب هر يك از دستگاههاي ملي و استاني به استثناء 

 . اضافه نمايد



١٧ 
 

ذراهبردي رييس جمهور  اين اعتبارات بايد در راستاي اولويتها و سياستهاي تعيين شده توسط شوراي تخصصي توسعه قرآني هزينه شده و معاونت برنامه ريزي و نظارت
 .ت اختصاص يافته را به مجلس شوراي اسالمي و شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني ارسال نمايدموظف است گزارش عملكرد اعتبارا

 . از اعتبارات اين بند جهت فعاليت هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي يابد%) 30(حداقل سي درصد :  1تبصره

مان تبليغات اسالمي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئوليت توزيع اعتبارات اين بند را معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با هماهنگي ساز: 2تبصره 
 . برعهده دارند

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا ) 13(به دولت اجازه داده مي شود به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي با رعايت ماده  - 120بند 
ا » و بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي ) 6(و ) 1(فصول « از سقف اعتبار مصوب هر يك از دستگاههاي ملي و استاني به استثناء %) 1( يك درصد

تخصيص اعتبار قبل از . اضافه نمايد 550 ،000-90با نظر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 
 . تشكيل وزارت مذكور ممنوع است 

به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه هاي مقاومت بسيج و بيست % ) 5(جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد %) 30(از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد 
 . ي در مدارس كشور اختصاص مي يابد ي ساخت ، توسعه و تجهيز فضاي ورزشبراَ%) 20(درصد 

 

 

 


