
مصوبات هيات وزيران بازدید١
٢١٢٩١ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ١٣٩٧/٠١/١٩ - تاريخ تصويب: ١٣٩٧/٠١/٢٩تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 

 کل کشور١٣٩٧) قانون بودجه سال ٧آیين نامه اجرایی بند (ھـ) تبصره (

١٣٩٧/١/٢١ھـ                                                               ۵۵٢۵٣/ت٣۵۶٠شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران

١٣٩٧) قانون بودجه سال ٢۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (١٣٩۶/١٢/٢٨ مورخ ١٨١٠۴٣٨ به پيشنھاد شماره ١٣٩٧/١/١٩ھيأت وزیران در جلسه 
) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد:٧کل کشور، آیيننامه اجرایی بند (ھـ) تبصره (

١٣٩٧) قانون بودجه سال ٧آیيننامه اجرایی بند (ھـ) تبصره (

کل کشور

ـ در این آیيننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار ميروند:١ماده

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.

 کل کشور.١٣٩٧پ ـ قانون: قانون بودجه سال 

ت ـ سازمان ھای توسعه ای: سازمان ھای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایميدرو) و شرکت ملی صنایع
پتروشيمی.

ث ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که براساس معيارھای ابالغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می شود.

 به سازمانھای گسترش  و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع١٣٩۶ج ـ مطالبات سازمانھای توسعھای: بدھی دولت مربوط به قبل از سال 
معدنی ایران (ایميدرو) بابت مشارکت در تأمين سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و ھمچنين مطالبات سازمانھای توسعه ای بابت سھم آنھا از واگذاری سھام

مطابق قوانين مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعيين می گردد.

چ ـ بدھی سازمان ھای توسعه ای: مطالبات دولت بابت ماليات (با تأیيد سازمان امور مالياتی کشور) و سود سھام (با تأیيد خزانه) از سازمان ھای توسعه ای و شرکت
ھای تابعه دولتی که بيش از پنجاه درصد سھام آنھا متعلق به سازمان ھای توسعه ای است.

ـ سازمان ھای توسعه ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیين نامه،٢ماده
) قانون۴۴) قانون اجرای سياست ھای کلی اصل چھل و چھارم (٢٩گزارش مطالبات، بدھی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامھھای سوم و چھارم توسعه و ماده (

اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

ـ سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این آیين نامه گزارش مبالغ واگذاری سھام شرکت ھای تابعه و وابسته سازمانھای توسعه ای٣ماده
 را به سازمان، خزانه و سازمان١٣٩۶) قانون اساسی تا پایان سال ۴۴مربوط به برنامھھای سوم و چھارم توسعه و قانون اجرای سياستھای کلی اصل چھل و چھارم (

حسابرسی ارایه نماید.

 حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان ھای توسعه ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه١٣٩٧ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مرداد ماه سال ۴ماده
ارایه نماید.

)١٠١٠٠٠ـ ١٣ ـ سھم ھر یک از سازمان ھای توسعه ای برای استفاده از تھاتر موضوع این آیيننامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایيھای مالی (۵ماده
) ریال می باشد. در صورت عدم استفاده از این سھم توسط ھر یک از سازمان ھای توسعه ای تا۴ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠) قانون، چھار ھزار ميليارد (٨جدول شماره (

، با تأیيد سازمان، سھم آنھا توسط سایر سازمان ھای توسعه ای قابل مصرف است.١٣٩٧پایان آذرماه سال 

 ـ در اجرای این آیيننامه، سازمان ھای توسعه ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان ميباشند.۶ماده

) این آیين نامه، مطالبات سازمانھای توسعھای را با بدھی آنھا تھاتر و اعمال حساب نماید.۶ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (٧ماده

) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره١۶٠١٧٢ ـ مبالغ تھاتر شده بر اساس این آیيننامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (٨ماده
) قانون، تأمين و اعمال حساب می شود.۵(

) این آیين نامه) درخواست صدور٧ـ سازمانھای توسعھای ميتوانند در سقف اعتبارات موضوع این آیين نامه ( پس از کسر ميزان تھاتر انجام پذیرفته براساس ماده (٩ماده
تضامين بانکی بابت تسھيالت بانکی داخلی یا خطوط اعتباری خارجی(فاینانس) برای طرحھای اشتغال زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و

محروم نمایند.
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