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 کل کشور به مجلس شوراي اسالمی 1399گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
ایراد به ایـن کمیسـیون ارجـاع  ارجاعی از صحن که جهت رسیدگی و رفع کل کشور 1399الیجه بودجه سال 

بودجه کشور و کارشناسان مرکـز با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و  11/12/1398در جلسه مورخ  ده بودش
 شرح زیر تصویب شد. گرفت و با اصالحات و الحاقاتی بهها مورد رسیدگی قرار پژوهش

 شود.میتقدیم مجلس شوراي اسالمی به نامه داخلی آیین ) قانون181(اینک گزارش آن در اجراي ماده 
َ کمیسیون رسیدگی به این الیحه را مطابق اصل هشتاد  نماید.) قانون اساسی پیشنهاد می85( و پنجم ضمناً

 

 کل کشور 1399رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
 غالمرضا تاجگردون

 
 
 
 
 
 قوانینمعاونت 
 تعالیباسمه

 2اصالحیه
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  :اصالحات کمیسیون در مورد

 کل کشور 1399الیحه بودجه سال 
 

 ) حذف شد.1( ) تبصره5) و (4( بندهاي الحاقی -1
 ) الحاق شد:1( ) به تبصره6عنوان بند الحاقی (بهشرح زیر یک بند به -2

شود در صورت درخواست بانکهاي ملت و سـپه به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می -6بند الحاقی 
در سقف مطالبات ارزي سررسید شده آنها از شرکت مذکور و خارج از سـقف مبـالغ منـدرج در ایـن قـانون 

خـود  )%5/14(درصـدو نیم صندوق توسعه ملی و کسر سهم چهـارده )%20(درصدمشروط به تأمین سهم بیست
 نسبت به تحویل نفت خام به قیمت روز صادراتی اقدام نماید. 

ی و سازمان برنامـه و مکاري وزارت امور اقتصادي و داراینامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با هآیین
 رسد.ت وزیران میتصویب هیأشود و بهمی تهیهاسالمی ایران بودجه کشور و  بانک مرکزي جمهوري 

 الحاق شد: )8() به تبصره 4عنوان بند الحاقی (شرح زیر بهیک بند به -3
از طریق شرکتهاي تابعه  با استفاده از زمینهاي در اختیارشود به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می -4بند الحاقی

 خود و یا در قالب مشارکت با بخش غیردولتی تمهیدات الزم براي تولید و عرضه واحدهاي مسکونی را فراهم نماید. 
رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی  ، کار ووزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت تعاون

 لویت خانوارهاي کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام نماید.خانوارهاي فاقد مسکن متقاضی این واحدها با او
ربط از جمله شده مسکن، سایر دستگاههاي اجرائی ذيیمت تماممنظور اجرائی نمودن مفاد این بند و کاهش قبه
کزي مین اجتماعی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بانک مرها، سازمان تأهاي نفت، نیرو، کشور، شهرداريوزارتخانه
مین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرائی همکاري الزم را با وزارت در زمینه ارائه مجوزهاي الزم، تأمین مالی، تأ موظفند

 راه و شهرسازي به عمل آورند.
ها و شود از طریق فروش و یا تهاتر اموال غیرمنقول وزارتخانهوزارت راه و شهرسازي اجازه داده میبه 

 مین منابع مورد نیاز جهت حمایت از این طرح اقدام نماید.شرکتهاي دولتی نسبت به تأجرائی و دستگاههاي ا
گذاران بخش خصوصی موضوع این طرح مطالبات دولت و شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی از سرمایه

 الشرکه آنها در طرح منظور شود.عنوان سهمهتواند بمی
 ) الحاق شد:12تبصره ( )الف( اجزاي زیر به بند -4

 را بندي معلمانرتبه 550000ردیف  در سقف اعتبارشود به دولت اجازه داده می 1399در سال  -1جزء الحاقی
) %50درصد(قبلی تا پنجاه هايریت خدمات کشوري با لحاظ افزایشمتناسب با عوامل امتیازي فصل دهم قانون مدی

  سازي نماید.همسان
تفاوت حکم حقوق و المابهتأمین را براي  550000-22اعتبار ردیف  شوددولت اجازه داده میبه   -2جزء الحاقی

هاي قانونی در متناسب با کارکرد آنان) که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش( حقوق بازنشستگانکارکنان و  مستمر مزایاي 
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مبلغ افزایش یافته حکم در سال آنکه  رمشروط باختصاص دهد، کمتر از بیست و هشت میلیون ریال است  1399سال 
تبار مانده اعدولت اجازه دارد باقیهمچنین . نشود )%50(درصدبیش از پنجاه 1398حکم سال مبلغ نسبت به  1399

با کارکرد آنان) و حقوق و مزایاي کارکنان  متناسب(سازي حقوق بازنشستگان الذکر را به ترتیب براي همسانردیف فوق
دهد. است اختصاص شصت میلیون ریال کمتر از  1399ی در سال نهاي قانوکه مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش

) قانون مدیریت خدمات کشوري 78عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (هاي فوق در حکم کارکنان بهالتفاوتمابه
. دستورالعمل این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري ف) این تبصره) است) بند (ال1(موضوع جزء(

  گردد.ون تهیه و ابالغ مینماه پس از ابالغ این قاربط حداکثر تا یکدستگاههاي اجرائی ذي
 تغییرات زیر انجام شد:  )14(در ستون مصارف هدفمندي جدول ذیل بند (الف) تبصره  -5
چهارصد و بیست و هشت هزار  خانوارها به غیرنقدي و نقدي یارانه با عنوان پرداخت 23ردیف مبلغ  -1-5
 ) ریال اصالح شد.428,000,000,000,000(میلیارد 

(ره) و سازمان حت حمایت کمیته امداد امام خمینیهاي تکاهش فقر مطلق خانوار«با عنوان  24مبلغ ردیف  -2-5
) قانون حمایت از حقوق افراد داراي معلولیت، اجراي تبصره ذیل 6معلولین، اجراي ماده ( بهزیستی، اجراي قانون حمایت از

) 155,500,000,000,000(میلیارد به یکصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد » ایثارگرانبه رسانی ) قانون جامع خدمات38ماده (
 ریال اصالح شد. 

میلیارد با مبلغ سیصد و ده هزار » خانوارهااجراي طرح حمایت معیشتی «عنوان یک ردیف به -3-5
 ) ریال به ستون مصارف هدفمندي الحاق شد. 310,000,000,000,000(

 الحاق شد: )14( شرح زیر به ذیل جدول تبصرهبه )3( عنوان جزء الحاقییک جزء به -6
به  یا تعطیالت تابستانه لیتر بنزین براي تعطیالت سال نو شصتعالوه بر سهمیه ماهانه،  -3جزء الحاقی

 یابد.اختصاص می ي سواري شخصیخودروها
حذف شد و  »دهدید خود انجام میکه راساً یا از طریق مؤسسات مورد تأی«) عبارت 19( بند الحاقی تبصره در -7

 متن زیر به انتهاي این بند الحاق گردید:
) 22( اي موضوع مادههاي سرمایهتملک داراییبندي مهندسان و پیمانکاران طرحهاي تشخیص صالحیت و طبقه«

اي توسعه کشور جهت طرح(پروژه)هایی ه) قانون احکام دائمی برنامه34( قانون برنامه و بودجه و وظایف موضوع ماده
 ا/»کنند، از شمول این حکم مستثنی هستند.که از وجوه عمومی استفاده می
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