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قانون بودجه سال  1۳94کل کشور
(مصوب  1۳9۳/12/24مجلس شورای اسالمی)

ماده واحده -بودجه سال  ۱۳۹۴كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت
هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون ()۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ريال و از
حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد
و هشتاد و هفت ميليون ()۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ريال به شرح زير است:
الف -منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه
عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و
چهار هزار و يكصد و يك ميليارد و ششصد و نه ميليون ( )۲.۷۴۴.۱۰۱.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰ريال شامل:
 -۱منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يكصد و هفتاد
و يك ميليون ( )۲.۳۶۲.۸۱۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ريال
 -۲درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و
هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون ( )۳۸۱.۲۸۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰ريال
ب -بودجه شركتهاي دولتي ،بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين
اعتبار بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون
()۶.۰۱۹.۳۷۷.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و
سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون ()۶.۰۱۹.۳۷۷.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ريال
به دولت اجازه داده ميشود نسبت به ابالغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت وهفت ميليارد
ويكصد وهفتاد ويك ميليون ( )۲.۲۰۰.۳۶۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب
اقدام كند .ابالغ يكصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه ميليارد ()۱۶۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال
(مابهالتفاوت سقف ابالغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در ششماهه دوم سال  ۱۳۹۴و صرفاً پس از اطمينان
از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه قابل ابالغ به مصارف مصوب است:
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 اعتبارات هزينهاي يكصد و هفده هزار ميليارد ( )۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي سي و پنج هزار ميليارد ()۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال اعتبارات تملك داراييهاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ()۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي استاني ،دودرصد ( )۲%از محل صادرات نفت خام براي مناطقنفتخيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امكانات كشور براي ارتقاي سطح
مناطق كمتر توسعهيافته مصوب  ۱۳۹۳/۷/۳۰مشمول كاهش اعتبار نميباشد.
 حداقل معادل سيصد هزار ميليارد ()۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال بايد به طرحهاي تملك داراييهايسرمايهاي اختصاص يابد كه در مقاطع سهماهه و به تناسب ،تخصيص پيدا ميكند.

تبصره ها:
تبصره ( -۴فاينانس)
در سال  ۱۳۹۴سقف تسهيالت تأمين مالي خارجي(فاينانس) عالوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل ،معادل
ريالي سي و پنج ميليارد ( )۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر تعيين ميشود .دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( )۵قانون
مديريت خدمات كشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمينهاي
الزم به بانكهاي عامل ميتوانند از تسهيالت مذكور استفاده نمايند .شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده ()۸۲
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران اين تسهيالت را به طرحهاي داراي توجيه فني،
اقتصادي ،مالي و زيستمحيطي اختصاص ميدهد .كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيالت
تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين ميشود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذيربط ،وزارت امور اقتصادي و
دارايي ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور داراي توجيه فني،
اقتصادي ،مالي و زيستمحيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در
دوران بهرهبرداري و يا منابع پيشبينيشده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت
از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوري اسالمي
ايران نزد كشور تأمينكننده تسهيالت مالي خارجي(فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.
تبصره ( -۵صندوق توسعه ملي)
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ح -به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون ()۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰دالر به صورت تسهيالت
از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار ميگيرد تا در سال  ۱۳۹۴هزينه كند .اين مبلغ طي هشت
سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت ميشود.
تبصره ( -۶اوراق مشاركت و اسناد خزانه)
الف -به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو ،نفت ،راه و شهرسازي ،ورزش و جوانان ،دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان
انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب  ۱۳۷۶/۶/۳۰تا
سقف يكصد هزار ميليارد ()۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني،
اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژهها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار
آبهاي مرزي ،طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي ،طرحهاي آبرساني و تأمين آب ،احداث و
تكميل طرحهاي آبشيرينكن ،تكميل شبكه جمعآوري و انتقال فاضالب ،تصفيهخانههاي آب و فاضالب،
نيروگاههاي برق ،احداث و تكميل طرحهاي نيمهتمام ورزشي ،تبديل گاز به فرآوردههاي شيميايي و همچنين
مناطق محروم و كمتر توسعهيافته ،اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسالمي و با رعايت ماده ( )۸۸قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرحهايي كه بهتصويب شوراياقتصاد ميرسد ،با تضمينخود
درخصوص اصل و سود ،منتشر نمايند.
ب -به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( )۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال اوراق مشاركت
ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني،
اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذشده را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۲
جدول شماره ( )۵اين قانون واريز كند .منابع واريزي به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام مندرج
در پيوست شماره ( )۱اين قانون اختصاص مييابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور هزينه شود .واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها ،بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول
و قبل از سررسيد ممنوع است.
ج -اوراق مشاركت فـروشنرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره ،قابل واگذاري به پيمانكاران،
مشاوران و تأمينكنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي،
ذيحساب ذيربط و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است .اوراق واگذارشده ،قابل بازخريد ،قبل از
سررسيد توسط بانك عامل نيست.
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و -بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسالمي
ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداريها ،گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) اعالم كند.
ز -آييننامه اجرائي نحوه واگذاري ،بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي
(الف) تا (و) و سهم هريك از شركتها از اوراق منتشره بند(الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران ،سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت دو ماه
پس از ابالغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ح -اوراق مشاركت و صكوك اسالمي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.
ط -دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سهسال بهصورت بينام
و يا بانام ،صادر كند و بهمنظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و
مابهالتفاوت قيمت تمامشده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب
مطابق ماده ( )۲۰قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  ۱۳۶۶/۶/۱به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد
( )۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد .اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات
معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱
محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود.
 -۱دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد ،رديف خاصي را در اليحه بودجه سنواتي
پيشبيني مي كند .در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت ،اسناد خزانه
اسالمي در سررسيد ،توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و
پرداخت است .اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.
 -۲اسناد خزانه اسالمي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار
بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.
 -۳تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمي پس از سررسيد توسط بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت ميپذيرد.
 -۴خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ممنوع است.
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 -۵آييننامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه ميشود و به
تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ي -به دولت اجازه داده ميشود بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه
در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال  ۱۳۹۲ايجاد شده ،با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند .بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي ،اسناد تعهدي
خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر ميكند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و
تعاوني طلبكار و متقابالً بدهكار قرار ميدهد .اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به
دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ك -دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت
و شركتهاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد ()۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال «اوراق صكوك اجاره» منتشر نمايد.
اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار
جمهوري اسالمي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود .اوراق مزبور قابل
معامله در بازار ثانويه است .آييننامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره ،بازپرداخت ،سود و تضمين
آن حسب مورد توسط دولت و شركتهاي دولتي ذيربط ،ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين
قانون ،به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد .اوراق صكوك اجاره ،اوراق بهادار قابل نقل و
انتقالي است كه نشاندهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني ميباشد.

تبصره ( -۸تعرفه ها)
ج -تعرفه خدمات آب و فاضالب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي
اقتصاد ميرسد ،تعيين ميگردد.
تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاهدرصد( )۵۰%تعرفه نزديكترين شهر محاسبه ميشود.
تبصره ( -۹تعرفه ها)
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هـ -وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است عالوه بر دريافت نرخ آببهاي
شهري ،به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصدوپنجاه ( )۱۵۰ريال از مشتركان آب دريافت و به
خزانهداري كل كشور واريز نمايد .صددرصد( )۱۰۰%وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد
( )۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مييابد.
اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سهماهه از طريق شركت
مهندسي آب و فاضالب كشور توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامهريزي
استانها و شركتهاي آب و فاضالب روستايي استانها هزينه شود .وجوه فوق بهعنوان درآمد شركت ذيربط
محسوب نميگردد و مشمول ماليات نميشود.
ز -وزارت نيرو موظف است ،عالوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروختهشده،
مبلغ سي ( )۳۰ريال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغشهرها و
خانهباغهاي اطراف روستاها و شهرها بهاستثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت
نمايد .وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانهداريكل كشور واريز ميشود و حداكثر تا سقف چهار هزار
ميليارد( )۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكههاي برق روستايي و توليد
برق تجديدپذير و پاك ،توسط شركت توانير هزينه ميشود.
تبصره ( -۱۱مشاركت بخش خصوصي)
ب -براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهايسرمايهگذاري و مشاركت بخش غيردولتي و بهمنظور جلب
انگيزه سرمايهگذاري در طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي كشور ،بانكهاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد
تضميني كاالها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقد شده با دستگاههاي اجرائي در اينگونه
طرحها را به عنوان تضمينهاي قابل قبول براي اعطاي تسهيالت بانكي تلقي نمايند.
تبصره ( -۱۹مشاركت بخش خصوصي)
ه -در اجراي بند (ب) ماده ( ) ۲۱۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و به منظور
استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي ،كليه دستگاههاي اجرائي مجازند براي شروع عمليات اجرائي پروژهها
و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي خود و طرحهاي مصوب مجامع عمومي شركتهاي دولتي ،از طريق
روشهاي مشاركت با بخش خصوصي اقدام نمايند.
شركتهاي آب و فاضالب شهري مكلفند در مواردي كه متقاضي بخش خصوصي وجود دارد ،به منظور تكميل
و توسعه طرحهاي جمعآوري ،انتقال و تصفيه فاضالب ،نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيشفروش پساب
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خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركتي با بخش خصوصي
اقدام

كنند.

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در سال  ۱۳۹۴نسبت به اجراي طرحهاي كاهش مصرف انرژي و آب مصرفي
خود با جلب سرمايهگذاري شركتهاي خدمات انرژي متعلق به بخش خصوصي اقدام كنند .كمك مالي به
طرحهاي فوقالذكر و بازپرداخت اصل و سود سرمايهگذاري انجام شده پس از تأييد سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور از محل اعتبار رديف  ۵۵۰۰۰۰ -۳۶اين قانون تأمين ميشود .آييننامه اجرائي اين تبصره
با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
اشخاص حقيقي و حقوقي كمكگيرنده موظفند ضمن رعايت كامل قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه
به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده ( )۷۱قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  ،۱۳۷۸/۸/۱۷به ويژه
تبصره ( )۱ماده ( )۱قانون مذكور ،مبالغ دريافتي را هزينه كنند .تأمين و پرداخت كمك در سال جاري به منزله
تداوم كمك در سال آتي نيست و انجام هرگونهتعهد توسط كمكگيرنده با فرض تأمين مجدد در سال آتي،
ممنوع است.
تبصره ( -۲۰يارانه ها)
در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب  ۱۳۸۸/۱۰/۱۵به دولت اجازه داده ميشود در سال  ۱۳۹۴منابع
مالي حاصل از اصالح قيمت كاالها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديفهاي يارانهاي اين قانون را با
استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند ،توزيع و همچنين براي
ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
ه -صددرصد( )۱۰۰%منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سالهاي  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴به حساب خاصي
نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود و براساس مفاد ماده ( )۸قانون هدفمند كردن يارانهها به صنعت برق
و آب اختصاص مييابد.
و -دولت مكلف است از فروردين ماه سال  ۱۳۹۴طبق ماده ( )۵قانون هدفمند كردن يارانهها اقدام كند.
تبصره ( -۲۹واگذاري طرح ها)
دولت مجاز است در سال  ۱۳۹۴درصورت درخواست بانكهاي دولتي تا سقف يكصدهزارميليارد
()۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام را با حفظ كاربري پس از
قيمتگذاري طرحها با شرايط زير ،بهعنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند:
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 -۱بانك متعهد ميگردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمانبندي كه
در قرارداد درج ميشود ،به اتمام برساند.
 -۲بانك موظف است پروژه مورد نظر را حداكثر طي مدت سهسال از زمان بهرهبرداري به بخش خصوصي
يا تعاوني واگذار كند.
 -۳پس از واگذاري ،طرحِ منظور ،از پيوست قانون بودجه حذف ميشود.
 -۴آييننامه اجرائي اين تبصره بهپيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،وزارت امور اقتصادي و دارايي
و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ظرف مدت يكماه بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
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