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1399های قانون بودجه سال ظرفیت
مرتبط با دانشگاه

برنامهمعاونت طرح و 

اداره کل بودجه و اعتبارات 
1399فروردین 
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تامین مابه التفاوت فروش نفت: 2تبصره 

ازکمتر۱۳۹۹سالدرگازصادراتخالصوگازیمیعاناتنفت،صادراتمحلازدولتمنابعچنانچه-ج
(4)جزءو(۱۷)ماده(پ)بندرعایتباشودمیدادهاجازهدولتبهگردد،تبصرهاین(ب)بنددرمقررسقف

الحاقاتواصالحاتبا۱۳۹5/۱0/۱۱مصوبکشورتوسعههایبرنامهدائمیاحکامقانون(۱6)ماده(ح)بند
درآمدققتحصورتدر.کنداقدامارزیذخیرهحسابمنابعازشدهحاصلالتفاوتمابهتأمینبهنسبتبعدی
دائمیاحکامقانون(۱۷)ماده(ب)بندحکماساسبرحاصلهدرآمدتبصره،این(ب)بنددرمقررسقفبرمازاد

.گرددمیواریزارزیذخیرهحساببهکشورتوسعههایبرنامه
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ها و کارگاه های دانشگاه هاهبه منظور تجهیز آزمایشگا( فاینانس)تأمین مالی خارجی : ۳تبصره 

مالیتأمینتسهیالتسقف۱۳۹۹سالدرتوسعه،ششمبرنامهقانون(4)ماده"الف"بندرعایتبا-الف

میلیاردسیریالیمعادلقبل،سالسهمیهماندهباقیبرعالوههاطرحبرای(فاینانس)خارجی

تسهیالتازدالر(000,000,000,۱)میلیاردیکاستمجازدولت.شودمیتعییندالر(000,000,000,۳0)

بین المللیه ایتوسعومالیموسساتوبانک هامنابعازاستفادهبرایراالذکرفوق(فاینانس)خارجیمالیتأمین

تضمینبافناوریوپژوهشیوعالیآموزشموسساتدانشگاه ها،کارگاه هایوهاآزمایشگاهتجهیزبه منظور

.نمایدتأمینعمومیبودجهاعتباراتمحلازآن،بازپرداختودولت
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ها و طرحهای نوآورانهتسهیالت بابت تجهیزات آزمایشگاه های دانشگاه: 4تبصره 

یکپارچهنظامهساماننرخباشود،میریالبهتبدیلملیتوسعهصندوقمنابعمحلازکهمنابعیکلیهمحاسبه-د

.است(نیما)ارزیمدیریت

۱۳۹۹سالورودیمنابعازیورومیلیونپنجوهفتادسیصدوومیلیارددومبلغشودمیدادهاجازهدولتبه-ه

کردهبرداشتتبصرهاین۱شمارهجدولشرحبهدولتتضمینباارزیتسهیالتصورتبهراملیتوسعهصندوق

:برساندمصرفبهزیرشرایطرعایتبارامذکورمنابعو

یورومیلیون۳0سقفتافناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتهایدانشگاهکارگاهیوآزمایشگاهیتجهیزاتبرای-

یورومیلیون۷0سقفتاجمهوررئیسفناوریوعلمیمعاونتنوآورانهطرحهایبرای-
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ها و طرحهای نوآورانهتسهیالت بابت تجهیزات آزمایشگاه های دانشگاه: 4تبصره 

یورومیلیون۳5سقفتاجمهوررئیسفناوریوعلمیمعاونتبنیاندانشهایشرکتطرحهایبرای-

یورومیلیون25علمیمعاونتنوآورهایکارخانهبرای-

واریزملیتوسعهصندوقحساببهومنظور۱405تا۱400سنواتیهایبودجهدرمذکورتسهیالتبازپرداخت

.پذیردصورتطرحهااجرایازحاصلدرآمدهایازامکانحدتاتسهیالتبازپرداخت.شود
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ست محیطیمالی و زی، اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادیبابت انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دانشگاه : 5تبصره 

اسالمیمالیاوراقریال(000,000,000,000,65)میلیاردهزارپنجوچهلسقفتادولتیشرکت های-الف

اقتصادیشوراتصویببهکهخودمحیطیزیستومالی،اقتصادیفنی،توجیهدارایطرح هایاجرایبرایریالی

.کنندمنتشرخود،توسطسودواصلبازپرداختوتضمینبامی رسد
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های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه هاطرحبابت انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دولت : 5تبصره 

اسالمیمالیاوراقریال(000,000,000,000,550)میلیاردهزارنودودویستمبلغتادولت-ب

.کندواریزقانوناین(5)شمارهجدول۳۱0۱08شمارهردیفبهراحاصلمنابعومنتشر(ارزی-ریالی)

درجمندانشگاه هاساماندهیطرح هایوتمامنیمهسرمایه ایدارایی هایتملکطرح هایبهواریزیمنابع

ردیفهایواستانیسرمایه ایدارایی هایتملکطرح هایاعتباراتهمچنینو(۱)شمارهپیوستدر

قانوناینیافتهخاتمهایسرمایههایداراییتملکطرحهاینشدهپرداختتعهداتهمچنینومتفرقه

وسود.ودشهزینهکشوربودجهوبرنامهسازمانبامتبادلهموافقت نامهبراساستامی یابداختصاص

پرداختقابلوپیش بینیقانوناین(۹)و(8)شمارهجدولدرمذکوراوراقانتشاربهمربوطهزینه های

.می باشد

8



های مسجل دولتاسناد خزانه اسالمی بابت پرداخت بدهیانتشار:5تبصره 

هماناراعتبسقفدرمعوقمطالباتبرایتبصرهاینبوالفبندهایطرحهاینرفتهفروشاوراق-ج

قابلدجهبووبرنامهسازمانوربطذیمالیامورمدیر-حسابذیواجراییدستگاهرئیستاییدباطرح

سایرهمچنینوتجهیزاتکنندگانتامینمشاوران،پیمانکاران،ازاعم)طلبکارانتمامیبهواگذاری

.باشدمی(اراضیتملکازجملهقانونایناعتباراتتعهدشدههایهزینه
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های مسجل دولتاسناد خزانه اسالمی بابت پرداخت بدهیانتشار:5تبصره 

سقفدرخریدقدرتحفظباراقانوناین(5)شمارهجدول۳۱0۱0۳درآمدیردیفموضوعاسالمیخزانهاسناددولت-ه

میلیاردهزاردویستسقفتاوصادرسالسهتاسررسیدباواعتباروپولشورایمصوبسودنرخ

پیشورکشکلسنواتیبودجهقوانیندراسناداینبازپرداخت.کندواگذارطلبکارانبهریال(200٫000٫000٫000٫000)

قانوناین(8)شمارهجدولومربوطهفصلیردیفهایاعتباراتمحلازاستموظفکشورکلداریخزانهوشودمیبینی

دولتبدهیبابتواجرائیدستگاههایطلبکارانبهشدهقطعیمطالباتتأدیهبابتاسناداین.کنداقدامآنتسویهبهنسبت

وبرنامهانسازمتوسطصادرههایتخصیصواعتبارابالغبراساسصرفاوشودمیواگذارآنانبهاسالمیآزاددانشگاهبه

اندهم.شودمیصادرقانوناینجداولوردیفهاوایسرمایههایداراییتملکوایهزینهاعتباراتمحلازوکشوربودجه

.شودمیاضافهتبصرهاین(ب)بندموضوعاسالمیمالیاوراقظرفیتبهبندهاینموضوعاسنادنشدهمنتشر
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های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقیتهاتر بدهی:5تبصره 

وانهادهوخصوصیتعاونی،حقوقیوحقیقیاشخاصبهخودقطعیبدهیهایخزانه،تسویهاسنادطریقازدولت۱-و

۱۳۹8السپایانتامربوطمقرراتوقوانینچهارچوبدرکهاالنبیاءخاتمسازندگیقرارگاهوغیردولتیعمومیمؤسسات

)میلیاردهزارپنجاهمبلغتاطلبکارانطلبتقدماولویترعایتبامزبوراشخاصازدولتمعوققطعیمطالباتباشده،ایجاد

شمارهجدول5۳0000-62ردیفو(5)شمارهجدول۳۱0۱06درآمدیردیفموضوع)ریال(50.000.000.000.000

.کندتسویهخرجی-جمعیصورتبه((۹)
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های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقیتهاتر بدهی:5تبصره 

وخصوصیحقوقیوحقیقیاشخاصقطعیمطالباتمتقاضیان،درخواستصورتدرشودمیدادهاجازهدولتبه-2-و

عمومینهادهایمطالباتهمچنینواستشدهایجاد۱۳۹8سالپایانتامقرراتوقوانینچهارچوبدرکهتعاونی

االنبیاء،مخاتقرارگاهزداییمحرومیتپیمانکاراناالنبیاء،خاتمقرارگاهبانکها،بازنشستگی،هایصندوقغیردولتی،

نیزونهاآبهوابستهوتابعهشرکتهایوایراننفتملیشرکتمدارس،تجهیزونوسازیسازمانخصوصیپیمانکاران

جمهوریماییهواپیشرکتواستانیفاضالبوآبشرکتهایوکشاورزیجهادونیروهایوزارتخانهتابعهدولتیشرکتهای

شدهایجاد۱۳۹6سالپایانتامربوطمقرراتوقوانینچهارچوبدرکهدولتازتکلیفیقیمتهاییارانهبابتایراناسالمی

شدهایجاد۱۳۹8سالپایانتاکهبانکیغیراعتباریمؤسساتوبانکهابامرکزیبانکبهیادشدهاشخاصبدهیبارااست،

(5)تبصره(و)بند(2)جزءنشدهاستفادهمبلغتامرکزیبانکبهغیربانکیمؤسساتوبانکهابدهیهایتسویهطریقازاست،

خرجی-جمعیصورتبهریال(۳00.000.000.000.000)میلیاردهزارسیصدسقفتاکشورکل۱۳۹8سالبودجهقانون

.کندتسویهخزانهتسویهاسنادانتشارطریقاز
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واگذاری اوراق مالی اسالمی غیرنقدی مهلت :5تبصره 

کلیهبرای۱۳۹۹سالدرمنتشره(طلبکارانبهتحویل)غیرنقدیاسالمیمالیاوراقواگذاریمهلت-ف
توسعههایبرنامهدائمیاحکامقانون(۱)مادهموضوعاجرائیدستگاههایجملهازاجرائیدستگاههای

.است۱۳۷۹/۱2/۱5مصوبکشورعمومیمحاسباتقانون(64)و(6۳)مواداصالحقانونتابعکشور،
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معامالت پیمانکاری مالیات: 6تبصره 

ششمبرنامهقانون(2۹)مادهموضوعاجرائیهایدستگاهازیکیکارفرماکهپیمانکاریمعامالتدر-م

هبراآنبامتناسبافزودهارزشمالیاتپرداخت،هرباهمزماناستموظفکارفرمااست،توسعه

باشد،کردهنپرداختپیمانکاربهراافزودهارزشبرمالیاتکارفرماکهزمانیتا.کندپرداختپیمانکار

ردیموادر.نداردراویازدیرکردجریمهأخذیاپیمانکارازآنمطالبهحقکشورمالیاتیامورسازمان

ستدرخواصورتدرشودمیپرداختاسالمیخزانهاسنادصورتبهپیمانکاربهکارفرمابدهیکه

امورمانساز.دهدتحویلکشورمالیاتیامورسازمانبهعینارااوراقایناستموظفکارفرماپیمانکار،

خزانهبهراکوراسنادمذوکسرپیمانکارمالیاتیبدهیازراتحویلیاوراقاسمیمبلغمعادلکشورمالیاتی

حویلیتخزانهاسناداسمیمبلغمعادلاستموظفکشورکلداریخزانه.کندمیارائهکشورکلداری

.کندمنظورمالیاتوصولیعنوانبهرا
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افتتاح حساب در بانک مرکزی: ۷تبصره 

قانون(2۹)مادهوکشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیدستگاههایکلیه2-الف

واصلیهایتشرکمانندنامتصریحیاذکرمستلزمهایشرکتوهادستگاهجملهازتوسعهششمبرنامه

ومعادنینوسازوتوسعهسازمانو(ایدرو)ایرانصنایعنوسازیوگسترشسازمانونفتوزارتتابعه

طریقزاصرفارا(ایهزینهودرآمدی)خودریالیهایحسابکلیهمکلفند(ایمیدرو)ایرانمعدنیصنایع

وهاریافتدکلیهموظفندیادشدههایدستگاه.کنندافتتاحمرکزیبانکنزدوکشورکلداریخزانه

نگهداری.دهندانجاممرکزیبانکنزدشدهافتتاحهایحسابطریقازفقطراخودهایپرداخت

درانونیغیرقتصرفحکمدرمرکزیبانکازغیربانکیدرمذکوردستگاههایتوسطحسابهرگونه

منابعمحلازکهخودمنابعازبخشآنبارابطهدرغیردولتیعمومینهادهای.استعمومیاموال

.شوندمیجزءاینحکممشمولشود،میتأمینمردمیهایکمکیاعمومی
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ایهای تملک سرمایهها و طرحدریافت تسهیالت بابت احداث خوابگاه: ۹تبصره 

صویبتباشودمیدادهاجازهفناوریوعلمپارکهایوپژوهشیوآموزشیمؤسساتها،دانشگاهبه-الف
محلازبانکهاازتسهیالتأخذبهنسبت۱۳۹8سالاختصاصیدرآمدعملکردسقفتاخودامنایهیأت
بادخوایسرمایههایداراییتملکطرحهایتکمیلجهتدروکننداقدامخوداختیاردراموالتوثیق

ششمبرنامهقانون(۱0۳)ماده(پ)بندموضوعمتأهلینخوابگاههایتکمیلوخریدساخت،اولویت
رفاهوقهایصند.کننداقدامخوداختصاصیدرآمدمحلازاقساطبازپرداختبهنسبتواستفادهتوسعه

وسودیارانهتپرداخمنظوربهخودهایفعالیتدرالزماعتباربینیپیشبهنسبتمکلفنددانشجویان
.کننداقداممتأهلینهایخوابگاهاحداثبهمربوطتسهیالتاولویتباتسهیالتکارمزد

رعایتابتوانندمینیزغیردولتیودولتیازاعمفناوریوپژوهشیوآموزشیمؤسساتودانشگاهها
وهاشگاهآزمایروزرسانیبهوتخصصیصرفاتجهیزاتخریدبرایبانکیتسهیالتازبند،اینمفاد

.نماینداستفادهخودکارگاههای
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مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش: ۹تبصره 

کشورتیبهزیسسازمانو(ره)خمینیامامامدادکمیته پوششتحتدانشجویانتحصیلیهزینهمازاد-ج

افرادایناراختیدردانشجویانرفاهصندوقطریقازوامقالبدرقانونایندرمندرجاعتباراتبهنسبت

. شودمیپرداختافراد،کاربهاشتغالوتحصیلازفراغتازپسمذکوروام هایاقساط.می گیردقرار

.می باشندوامدریافتاولویتدرمزبورحمایتینهادهایپوششتحتدانشجویان

17



ساماندهی و بهینه سازی کاربری: ۹تبصره 

کیپزشآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،پرورش،وآموزشهایوزارتخانهبه-د
،آموزشیفضاهایوامالکازبخشیکاربریسازیبهینهوساماندهیمنظوربهشودمیدادهاجازه

برداریبهرهوبازسازیاحداث،بهنسبتتربیتی،وآموزشیمالحظاترعایتباوخودتربیتیوورزشی
واستانرورشپوآموزششورایپیشنهادبهترتیببهبنداینموضوعکاربریتغییر.کنداقدامآنهااز

وشهرسازیعالیشورایتأسیسقانون(5)مادهکمیسیونتصویبودانشگاههرامنایهیأتهمچنین
کلیهپرداختازوگیردمیصورتبعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳5۱/۱2/22مصوبایرانمعماری
وازیبازس،بتخریاحداث،برداریبهرهگواهیأخذامالک،انتقالونقلکاربری،تغییرشاملعوارض

.باشدمیمعافشهرداریعوارضسایر
.شوندنمیبنداینمفادمشمولدانشگاهیهایپردیسجملهازبزرگهایپهنه
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های پژوهشی ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه: ۹تبصره 

توسطپژوهشیهایبرنامهاعتباراتکاهش،کشورعلمیجامعنقشهاهدافتحققراستایدر۱-ه

.استممنوعاجرائی،هایدستگاه

برنامهاعتباراتازکهکشوریخدماتمدیریتقانون5مادهموضوعاجرائیدستگاههایکلیه2-ه

ماعالبارااعتباراتایندرصددهمعادلحداقلمکلفندکنند،میاستفادهکاربردیهایپژوهش

اکزمرودانشگاههاتکمیلیتحصیالتهاینامهپایانطریقازخود،نیازموردموضوعاتدرفراخوان

.کنندهزینهپژوهشی
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اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای به امور پژوهشی-استفاده از قانون متوازن: ۹تبصره 

کمترقمناطارتقایبرایکشورامکاناتازمتوازناستفادهقانوناعتباراتفناوری،وپژوهشیعلمی،شاخص هایارتقایمنظوربه-و

دانشگاهیجهادوفناوریوعلمپارک هایعالی،آموزشموسساتودانشگاه هابهاختصاصقابل۱۳۹۳/0۷/۳0مصوبیافتهتوسعه

.استاستاندرمستقر

یافتهتخصیصایهزینهاعتباراتاز(٪۱)درصدیکاختصاصبرمبنیتوسعهششمبرنامهقانون(۱2)ماده(ب)بنداجرایراستایدر-ز

اراتاعتباستمجازاستانتوسعهوریزیبرنامهشورایفناوری،توسعهوپژوهشیاموربه(6و۱فصولاستثنایبه)اجرائیدستگاههایبه

سیاستوهااولویتبراساسواستانیاجرائیهایدستگاههماهنگیباوکندکسراستانایهزینهاعتباراتسرجمعازرامادهاینموضوع

هایهوزارتخانهماهنگیباکهکشوربودجهوبرنامهسازمانابالغیدستورالعملچهارچوبدرواستاننیازهایومصوبپژوهشیهای

شگاهیدانجهادبهفناوریتوسعهوپژوهشیاموربرایشود،میتدوینپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،

.دهداختصاصشوراآنتوسطشدهتعییناستانیاجرائیدستگاههایواستان
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هاهای پژوهشی شرکتاستفاده از هزینه: ۹تبصره 

قانون،این(۳)شمارهپیوستدرمندرجدولتبهوابستهانتفاعیموسساتوهابانکها،شرکت-ح

مندرجخودپژوهشیامورهزینهاز(%40)درصدچهلحداقلمربوط،قانونیتکالیفاجرایدرمکلفند

نزدخاصیحساببه،(%25)درصدپنجوبیستمیزانبهماههسهمقاطعدرراپیوستآندر

ابتوافقنامهطریقازخودمشکالتومسائلحلراستایدرتاکنندواریزکشورکلداریخزانه

کاربردی،های(پروژه)طرحقالبدرودانشگاهیجهادوپژوهشیوعالیآموزشموسساتوهادانشگاه

دانشتحقیقاتیهای(پروژه)طرحوپسادکتریهای(پروژه)طرحتکمیلی،تحصیالتهاینامهپایانعناوین

.برسانندمصرفبهغیرشاغلتکمیلیتحصیالتآموختگان
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هاهای پژوهشی شرکتاستفاده از هزینه: ۹ادامه تبصره 

درآمدبرمازاددانشگاهیجهادوپژوهشیوعالیآموزشموسساتوهادانشگاهبرایمبالغاین

بههاآنتوسطتوافقنامهتبادلازپسعیناًومحسوبقانونایندرهاآنشدهبینیپیشاختصاصی

آموزشموسساتبهکشورکلداریخزانهتوسطکشور،کلداریخزانهوکشوربودجهوبرنامهسازمان

مالیسالپایانتاکهطوریبهشودمیدادهبرگشتقراردادطرفدانشگاهیجهادیاوپژوهشییاعالی

.شوندتسویههاتوافقنامهمبلغکل

بهدانشگاهیجهادوفناوریوپژوهشیوآموزشیموسساتوهادانشگاهدربند،اینموضوعاعتبارات

.شودمیهزینهامانیصورت

ورپژوهشگآموختگاندانشپسادکتری،پژوهشگراندانشجویان،بهپرداختقابلسهمحداقل

.بودخواهد(%60)درصدشصت(پروژه)طرحهرمبلغازکارورزنیروهای
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حذف قانون متوازن درآمد اختصاصی : ۹تبصره 

ها،دانشگاهاختصاصیدرآمدهایمهارتی،وفناوریپژوهشی،علمی،هایشاخصارتقایمنظوربه-ل

وزشآمودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،هایوزارتخانهبهوابستهعالیآموزشمؤسسات

رفاهوکارتعاون،وزارتبهوابستهایحرفهوفنیآموزشمراکزوفناوریوعلمهایپارکپزشکی،

برایورکشامکاناتازمتوازناستفادهقانونموضوعاعتباراتحکمشمولازدانشگاهیجهادواجتماعی

.هستندمستثنییافتهتوسعهکمترمناطقسطحارتقای
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افزایش حقوق و مزایا: ۱2تبصره 

وظیفهوبازنشستگانحقوقحداقلشاغالن،مستمرمزایایوحقوقحداقل۱۳۹۹سالدر-۱-الف
گهماهننظامقانونمشمولکارمندانحقوقحداقلوکشوریخدماتمدیریتقانونمشمولبگیران

بگیرانحقوقسایروبعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳۷0/06/۱۳مصوبدولتکارکنانپرداخت
سایروهامستمریواجرائیهایدستگاهبهوابستهبازنشستگیصندوقهایواجرائیهایدستگاه
ویابدمیافزایش(۱5)درصدپانزدهمیزانبهریالیضریبافزایشمعادلآنهابامتناسبهایحمایت
میباقیتغییربدونحقوقی،حکمدرکشوریخدماتمدیریتقانون(۷8)مادهموضوعتطبیقتفاوت

.ماند
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معافیت مالیاتی : ۱2تبصره 

مبلغساالنه۱۳۹۹سالدرمستقیمهایمالیاتقانون(86)مادهموضوعمالیاتیمعافیتسقف-2-الف
یدولتکارکناندرآمدکلبرمالیاتنرخ.شودمیتعیینریال(۳۹0٬000٬000)میلیونشصتوسیصد

قانون(8۹)ماده(2)و(۱)هایتبصرهاستثنایبه)العادهفوقمزایایوحقوقازاعمغیردولتیو
علمیهیأتاعضایبهمربوطمقرراتازایپارهاصالحقانون(5)مادهرعایتباومستقیمهایمالیات
آنابربرنیمویکتامذکورمبلغبرمازادکارانهو(بعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳68/۱2/۱6مصوب
مشمولآنبرابرنیمودوتابرابرنیمویکمازادبهنسبتو(٪۱0)درصددهساالنهمالیاتمشمول
االنهسمالیاتمشمولآنبرابرچهارتابرابرنیمودومازادبهنسبتو(٪۱5)درصدپانزدهساالنهمالیات
.میباشد(%25)درصدپنجوبیستمالیاتمشمولبرابرچهارمازادبهنسبتو(٪20)درصدبیست
تدویسمبلغساالنهمستقیمهایمالیاتقانون(۱0۱)و(5۷)موادموضوعاشخاصمالیاتیمعافیتمیزان

مالیاتیهایمعافیتازکهاشخاصی.شودمیتعیینریال(288.000.000)میلیونهشتوهشتادو
(84)مادهمعافیتمشمولهستندمندبهرهمستقیمهایمالیاتقانون(86)ماده(۱)تبصرهموضوع

.شوندنمیجزءاینمقرراتمطابقمذکورقانون
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پاداش پایان خدمت: ۱2تبصره 

ضروریهایهزینهازبخشیوخدمتپایانپاداشپرداختقانونموضوعخدمتپایانپاداش-۳-الف

بهمشابههایپاداشوآنبعدیالحاقاتواصالحاتبا۱۳۷5/02/26مصوبدولتکارکنانبه

توسعهششمبرنامهقانون(2۹)مادهموضوعاجراییهایدستگاهکلیهکارکنانومدیرانرؤسا،مقامات،

حداقلبرابرهفتمعادلحداکثراتمیانرژیسازمانومسلحنیروهایاطالعات،وزارتهمچنینو

سیسقفتاخدمتسالهرازایدرکشوریخدماتمدیریتقانون(۷6)مادهموضوعمزایایوحقوق

ازخارجتپرداخگونههر.بودخواهدگیرد،میقرارمحاسبهمالکوظیفهوبازنشستگیلحاظازکهسال

.استعمومیاموالدرتصرفحکمدرمشابهعناوینوعنواناینتحتقانوناینضوابط

26



سامانه سادا: ۱2تبصره 

سالخردادماهپایانتامکلفندتوسعهششمبرنامهقانون(2۹)مادهموضوعاجرائیدستگاههای-د
هساماندررامنقولغیرهایداراییواموالسایروغیراداریاداری،فضاهایساختمانها،اطالعات،۱۳۹۹

ویاساستعمیراتطرحهایاعتباراتتخصیص.کنندتکمیل(اساد)اجرائیدستگاههایاموالجامع
لفندمکاستانداریها.استبنداینموضوعاطالعاتثبتبهمنوط۱۳۹۹سالدرتجهیزاتوآالتماشین
ارائهبهبتنساستانیاجرائیدستگاههمکاریبابند،اینموضوعاستانیاطالعاتسنجیصحتضمن

لتیدوشرکتهای.نماینداقدامداراییواقتصادیاموروزارتبهمازادهایداراییمولدسازیپیشنهاد
متعلقالاموووزیرانهیأتمجوزاخذبارااختیاردردولتیغیرمنقولاموالمولدسازیپیشنهادمکلفند

بنداینموضوعشرکتهایعمومیمجامع.نمایندارائه۱۳۹۹سالدرساالنهعمومیمجمعبهراشرکتبه
.نماینداتخاذهاداراییمولدسازیخصوصدرراالزمتصمیماتموظفند
بودجهونامهبرسازمانبراینظارتیدسترسیایجادبهنسبتاستمکلفداراییواقتصادیاموروزارت
.نمایداقدام۱۳۹۹سالپایانتامزبورسامانهبهعمومیدسترسیوهااستانداریکشور،

27



های اجتناب ناپذیرهزینه: ۱2تبصره 

ونظارتحقساعتی،الزحمه،حقالتدریس،حقماننددستمزدوحقوقمشابههایپرداختکلیه-ه
اختپردماهانهصورتبهبایدوشودمیمحسوبناپذیراجتنابهزینهاختالف،حلشوراهایپاداش

.شود
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دریافت سود از حسابهای بانکی: ۱2تبصره 

سوددریافتبهزمجاکشورکلبودجهازدریافتیاعتبارمیزانبهکنندمیاستفادهکشورکلبودجهازکهدستگاههایی-۱-ز

غیردولتیودولتیبانکهایدرمفتوح(بلندمدتومدتکوتاهگذاریسپردهوپشتیبانجاری،حساب)بانکیحسابهایاز

.نیستند

ها،مهبیبانکها،استثنایبهمشمولدستگاههایمجوزدارایهایسپردهازناشیدریافتیسود۱۳۹۹سالابتدایاز-2-ز

ردعنوانبهرهبریمعظممقامازمأذوندستگاههایوغیردولتیعمومینهادهایصندوقها،بهادار،اوراقوبورسسازمان

درصدصدصورتبهومیشودواریزاختصاصیدرآمدوجوهخزانهمتمرکزحساببهومحسوبدستگاهآناختصاصیآمد

درغیرقانونیتصرفحکماینمغایراقدامهرگونه.شودمیپرداختمربوطهمقرراتوقوانینمطابقودریافت(۱00٪)

.شودمیمحسوبعمومیاموالووجوه
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هاهدفمندی یارانه: ۱4تبصره 

محلازمصارفدربخشدانشجویانرفاهیاموروتغذیهبابتریالمیلیاردچهارهزاراختصاص-و

هایارانههدفمندی
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خصوصی -های نیمه تمام در قالب سازوکار مشارکت عمومیواگذاری طرح: ۱۹تبصره 

،(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(2۷)مادهنمودناجرائیمنظوربه

طرحرایاجبرایراالزمتمهیداتخودهایداراییوکشورکلبودجهمنابعمحلازمکلفنداجرائیهایدستگاه

بامشارکتیاوواگذاریقراردادانعقادطریقازبرداریبهرهحالدروبرداریبهرهآمادهوتمامنیمهجدید،

.ندکنفراهمتعاونیوخصوصیبخشهایاولویتباهادهیاریوهاشهرداریوتعاونیخصوصی،بخشهای

بهوکسرراقانوناینایسرمایههایداراییتملکاعتباراتازدرصددهتاشودمیدادهاجازهدولتبه-۱

تپیوسدومقسمتدرمندرجزیرطرحهایوطرحهامصوباعتبارباتاکندواریز550000ـ۳8شمارهردیف

مذکورقراردادهایبرایبالعوض،کمکیاوشدهادارهوجوهسود،یارانهقالبدرقانون،این(۱)شماره

.ییابدماختصاصشهرستانواستانهمانبهشهرستانواستانهراستانیاعتباراتسهم.دهداختصاص
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بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد : 20تبصره 

مدیریتقانون(5)مادهموضوعاجراییدستگاه هایتمامی،عملکردبرمبتنیبودجه ریزیاجرایدر-الف

تفکیکبههاهزینهشناساییبا۱۳۹۹سالدرمکلفنددولتی،شرکت هایوبانک هاجملهازکشوریخدمات

بهنسبتیبانیپشتهایفعالیتمراکزهایهزینهو(غیرمستقیمومستقیم)انسانیغیرنیرویدستمزد،وحقوق

.کننداقدامشدهتمامقیمتحسابداری(سیستم)سامانهتکمیلواستقرار

قانوندر۱025۳0ردیفدرشدهپیش بینیرقمسقفدراجراییدستگاه هایاختصاصیدرآمدهایمازاد-ب

وسطتمربوطهمقرراتوقوانینرعایتباکشوربودجهوبرنامهسازمانابالغوتاییدبا۱۳۹۹سالبودجه

.استهزینهقابلدستگاههمان
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بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد : 20تبصره 

توسعهششمبرنامهقانون(۷)ماده(پ)بندموضوععملکردبرمبتنیریزیبودجهاجرایدر-ج

چهیکپارسامانهطریقازرا(خدماتوکاال)هاخروجییابیهزینهاستمکلفاجراییدستگاه-۱

آنوردیوراطالعاتکه(عملکردمدیریتویابیهزینهریزی،برنامه)برعملکردمبتنیریزیبودجه

.دهدانجامآید،میبدستاجراییدستگاههایسامانهسایربادادهتبادلاز

ها،فعالیتحجمشاملکهمجریواحدبامنعقدهنامهتفاهممبنایبراستمکلفاجرائیدستگاه-2

دررامجریواحداعتباراتاست،طرفینتعهداتتعیینوآنهاشدهتمامقیمتوخدمات

گزارشگیریامکانکهکندنگهداریایگونهبهجداگانهصورتبهخودحسابداری(سیستم)سامانه

.باشدداشتهوجودمجزاصورتبهمجریواحدمالیرویدادهای

.بودخواهدمجریمدیرواحدبامنعقدهتفاهمنامهچهارچوبدرخرجانجامتشخیص
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بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد : 20تبصره 

کنند،میاقداممجریواحدبامنعقدهتفاهمنامهبراساسخودایهزینهاعتباراتکردهزینهدرکهاجراییهایدستگاهبه-۳

ابالغیاعتباراتسقفدروهزینهفصولاعتباراتجابجاییبهنسبتکشور،بودجهوبرنامهسازمانموافقتبامیشوددادهاجازه

.کننداقدامدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون(۷۹)مادهالزاماترعایتبدوندستگاههمان

کهصورتیدرتوسعه،ششمبرنامهقانون(28)ماده(الف)بندومقاومتیاقتصادکلیهایسیاست(۱6)بندحکماجرایدر-4

دهد،تشخیصمازادخودهایمأموریتانجامبهنسبت((٪۱0)درصددهتاحداکثر)راخودکارکنانازبخشیمجریواحد

وقوانینوفق،مذکوراجرائیدستگاهمقامباالترینتأییدازپستادهدقرارربطذیاجرائیدستگاهاختیاردرراآنهاتواندمی

وشهرستانیاشهرهماندردیگریاجرائیدستگاهبهجابجاییدستگاه،هماندردیگریواحدبهجابجایی)مربوطمقررات

ومستخدمرضایتبااجرائیدستگاههایسایریاواجرائیدستگاههماندردیگرهایشهرستانوشهرهاسایربهجابجایی

خصوصدرمربوط،مقرراتوفقمستخدم،موافقتعدمصورتدر.نمایداقدام(کشوراستخدامیواداریسازمانموافقت

بازخریدیوردادقرافسخبهنسبتقراردادینیروهایمورددروبازخریدییابازنشستگیبهنسبتپیمانیورسمینیروهای

.کنداقدمآنها
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بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد : 20تبصره 

وپیمانی،رسمیکارکنانمستمرغیرومستمرهایالعادهفوقحقوق،بهمربوطاطالعاتتماممکلفنداجرائیدستگاههای-5

رارقداراییواقتصادیاموروزارتوکشوراستخدامیواداریوکشوربودجهوبرنامهسازمانهایاختیاردرراخودقراردادی

.دهند

رادهمنعققراردادهایوکارگزینیحکمدرمندرجقراردادیوپیمانیرسمی،کارکنانمزایایوحقوقموظفندمجریواحدهای

محاسبهنهاآکارآییوعملکردبهمعطوفراکارکنانبهمربوطمستمرغیرهایپرداختسایرومربوطمقرراتوقوانینبرابر

.کنندپرداختو
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بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد : 20تبصره 

منعقدهایهنامهتفاهمدرتوافقموردشدهتمامقیمتبینتفاضلازحاصلهایجوییصرفهازاستمجازاجرائیدستگاه-6

وامهبرنسازمانتوسطمطلوبعملکردتأییدبهمشروطنامه،تفاهمدورههماندرمحصولبافعالیتقطعیهایهزینهو

قالبدرمجریواحدکارکناندرانگیزهایجادمنظوربهرا(٪20)درصدبیستاعتبار،تخصیصسقفدروکشوربودجه

وکشورجهبودوبرنامههایابالغیسازماندستورالعملاساسبرمحصوالتوخدماتکیفیارتقایومستمرغیرهایپرداخت

ایسرمایههایداراییتملکطرحهایاعتباراتافزایشبرایرادیگر(٪80)درصدهشتادوکشوراستخدامیواداری

وبرنامهقانون(۳0)مادهموضوعاعتباراتتخصیصکمیتهمصوباعتباراتتخصیصسقفبرمازادوربطذیدستگاههای

.کندهزینهکشور،بودجه

36



بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد : 20تبصره 

شدهامتمقیمتومفدارعملکرد،سنجهاستمجازاجرائیدستگاهاجرائی،دستگاههایاهدافووظایفتحققمنظوربه-۷

برنامهآنهزینهاعتباراتجمعدرآنکهبهمشروطراقانوناین(4)شمارهپیوستدرمندرجمصوبهایبرنامهذیلفعالیتهای

بودجهوبرنامهازمانستأییدوسیاستگذاردستگاهواجرائیدستگاهمقامباالترینبامشترکپیشنهادبانشود،ایجادتغییری

وکشوربودجهوهبرنامسازمانهایپیشنهادبهبند،ایناجرائینامهآیینکلیهاصالحبرنامههمانمصوباعتبارسقفدرکشور،

.رسدمیوزیرانهیأتتصویببهومیشودتهیهداراییواقتصادیاموروزارتوکشوراستخدامیواداری
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ساماندهی نیروی انسانی و انضباط مالی: 2۱تبصره 

:میشودمقررمالیانضباطایجادودولتکارکنانوانسانینیرویساماندهیمنظوربه-الف

وندنمایمیاستفادهعمومیبودجهازانحاءازنحویبهکهتوسعهششمبرنامهقانون(2۹)مادهموضوعاجرائیهایدستگاه-۱

نمعیکارقراردادوپیمانیرسمی،کارکناناطالعاتمکلفندقانوناین(2)تبصره(ه)بند(۱)جزءدرمندرجدولتیهایشرکت

ماهاردیبهشتمبیستتاراپیراپزشکانوپزشکانخدمتبهمربوطقانونبراساسسالمتحوزهکارکنانوکارگری،(مشخص)

.نمایندروزرسانیبهیاثبتمزایایوحقوقثبتسامانه»و«ایرانکارمندسامانهدر۱۳۹۹سال

بررفاصاجرائی،دستگاههایشناسهدارایقراردادیوپیمانیرسمی،کارکنانحقوقاعتبارتخصیص،۱۳۹۹سالتیرماهاز-2

.گیردمیصورتایرانکارمندسامانهاطالعاتاساس

اراتاعتبمحلازاجرائیهایدستگاهکارکنانکلیهبهمستمرومستقیمپرداختهرگونه۱۳۹۹سالخردادماهابتدایاز-۳

یایافتهصتخصیاعتباراتازایران،کارمندسامانهدرآناناطالعاتثبتازپسصرفااختصاصیوعمومیمنابعازوایهزینه

اینجرد.شودمیانجامنهائیذینفعبهکشورکلداریخزانهتوسطربطذیاجرائیدستگاهشدهمحققاختصاصیدرآمد

.کندنمیایجاداشخاصکارگیریبهواستخدامبرایحقیگونههیچاطالعات
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ساماندهی نیروی انسانی و انضباط مالی: 2۱تبصره 

بامریمستهرگونهپرداختبرایکشورکلبودجهازکهتوسعهششمبرنامهقانون(2۹)مادهموضوعاجرائیهایدستگاه-ج

تحتدافرافهرستهدفجامعهبهدریافتیوجهمعادلپرداختبرایمکلفندکنند،میدریافتوجهمعیشتهزینهکمک

.نماینداعالمکشورکلداریخزانهبهماهانهصورتبهراخودپوشش
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ساماندهی نیروی انسانی و انضباط مالی: 2۱تبصره 

(5)و(۳)وادمدرشدهبینیپیشهایبرنامهانجامواهدافبهدستیابیواجرائیهایدستگاهدروریبهرهارتقایمنظوربه-د

:توسعهششمبرنامهقانون

هایبرنامه۱۳۹۹سالخردادماهپایانتاموظفندکشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجرائیهایدستگاه-۱

ایهسازمانبهراخودتابعهواحدهایوستاددروریبهرههایشاخصارتقایومدیریتچرخهاستقراربرایخودعملیاتی

درندمکلفاجرائیهایدستگاه.کنندارائه(ایرانوریبهرهملیسازمان)کشوراستخدامیواداریوکشوربودجهوبرنامه

«وریبهرهایارتق»عنوانباایبرنامهدرراموضوعاینالزماعتباراتکشور،بودجهوبرنامهسازمانبامتبادلههایموافقتنامه

بهرهملیازمانسبهدستگاههاسویازعملکردگزارشارسالبهمنوطبرنامهاینماههسهاعتبارتخصیص.نمایندبینیپیش

.استایرانوریبهرهملیسازمانسویازعملکردتأییدوکشوربودجهوبرنامهسازمانوایرانوری
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با تشکر از توجه شما 


