ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تکالیف سسمایهگرازی دستگاههای اجسایی دز قانون بودجه سال  5931کل کشوز
(ف  1اص )5
مسجغ

ػنوان

نوع تکلیف مؼین

استناد

مالحظات

دستگاه اجسایی

اوتـاس ايساق مـاسکت اسصی– سیاای اص
طشیق تاصاس ػشمایٍ دس ػاف
بند(ج)

َ 55اضاس

میلیاسد سیال تٍ مىظًس ػشمایٍ گازاسی
دس طشحُااای و اات ي گاااص تااا ايیًیاات

يصاست و ت،
ؿشکت ديیت تاتؼٍ ریشتط

تاصپشداخاات اكااس ي ػااًد ایااه ايساق اص م ااس
تًییذات َمان طشحُا تضمیه م ؿًد.

میادیه مـتشک
وًػاصی ي تًػؼٍ ؿاثهٍ خواًل یًیاٍ
اوتفال و ات خااو ي میؼاواات گااصی ي
تبصسه

بند(د)

5

فشآيسدٌ َای و ت ي تأمیه مىاتغ ماای
ػُم ديیت دس تًػاؼٍ پاییـاهاَُا ي
صیشػاختَای تأمیه ،رخیاشٌػااصی ي

يصاست و ت،
ؿشکت مل پاییؾ ي
پخؾ فشآيسدٌَای و ت
ایشان

 مىاتغ مًسد ویاص اص م س افضایؾ  5دسكاذ تاٍ
قیمت َش ییتش فشآيسدٌَای و ت تأمیه ي تا ػف
َ15ضاس میلیاسد سیال تٍ ملشف م سػذ.
 ایه مىاتغ مـمًل ماییات تا وشخ ك ش م تاؿذ.

تًصیغ فشآيسدٌ
اجشای خوًل یًیٍ گاصسػاو تٍ ؿُشَا
ي سيػاااتاَای اػاااتان ػیؼاااتان ي
بند(و)

تلًچؼتان تا مثلغ َ 3ضاس میلیاسد سیال
ي ؿشق َشمضگان تا مثلغ َ 2ضاس میلیاسد

يصاست و ت،
ؿشکت ديیت تاتؼٍ ریشتط

اختلاف ایه مىاتغ اص م س مادٌ  12قااوًن سفاغ
مًاوغ تًییذ سقاتتپزیش ي استفای وظاو مای کـًس
م تاؿذ.

سیال
 ایه تؼُی ت تش اػاع م اد ماادٌ  82قااوًن
تشوامٍ پىجؼایٍ پاىجم تًػاؼٍ تًػاط ؿاًسای
اقتلاد اختلاف م یاتاذ ي کلیاٍ دػاتهاَُای
اختلاف مؼادل سیای  55میلیاسد دیس
تؼااُی ت فایىاااوغ تًػااط ؿااًسای
اقتلاد ،ػ يٌ تش تااق ماواذٌ ػاُمیٍ
ػایُای قثس ،تٍ مىظًس ػشمایٍگازاسی

تبصسه

دس طشحُاااای داسای تًجیاااٍ فىا ا ،

9

اقتلادی ،مای ي صیؼتم یو تا تأییذ
دػااتهاٌ اجشای ا ریااشتط تااا ايیًیاات
تخـُای خلًك ي تؼايو تا ػارشدن

اجشای ي تخؾَای خلًك ي تؼايو ي وُادَای
دػتهاٌ اجشای ریشتط،
يصاست امًس اقتلادی ي
داسائ  ،تاوک مشکضی،
تاوهُای ػامس ي ػاصمان
مذیشیت ي تشوامٍسیضی
کـًس

تضمیهَای یصو تٍ تاوهُای ػامس

ػمًم غیشديیتا میتًاوىاذ اص ایاه تؼاُی ت
اػت ادٌ کىىذ.
 تاصپشداخت اكس ي ػًد مىاتغ َش یک اص طشحُا
كشفاً اص م س ػایذات طشح دس ديسان تُشٌتشداسی
ي یا مىاتغ پیؾتیى ؿذٌ طشح دس قاوًن تًدجاٍ
صمان تلًیة طشح ي دس كًست ػاذو ک ایات اص
ػُم اػتثاسات آت اػتان م س اجشای طشح قاتس
پشداخت م تاؿذ.
 15 دسكااذ اص اػتثاااسات ایااه تثلااشٌ جُاات
طشحُای دفاػ ؿاامس كاىایغ دفااػ ي تىیاٍ
دفاػ َضیىٍ م گشدد.

اختلاااف مؼااادل سیااای مثلااغ 255
تبصسه

بند

4

(الف)

میلیًن دیس اص م س كاىذيق تًػاؼٍ
ملاا تاتاات حمایاات اص ؿااشکتُای
داوؾ تىیان ي تجاسی ػااصی واًآيسی ي
اختشاػات

مثلغ اسصی مزکًس تاشای كاىذيق تًػاؼٍ ملا ،
كىذيق تًػؼٍ مل ،

تاصگـت اص مىاتغ م ؼًب م ؿًد ي تثذیس اسص تٍ

تاوک مشکضی

سیال مًضًع ایه تىذ ،كشفاً صیش وظش تاوک مشکضی
كًست م گیشد.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تکالیف سسمایهگرازی دستگاههای اجسایی دز قانون بودجه سال  5931کل کشوز
(ف  2اص )5
ػنوان

مسجغ

نوع تکلیف مؼین

استناد

مالحظات

دستگاه اجسایی

اػوای تؼُی ت اسصی تٍ ػشمایٍگازاسان
تخـُای خلًكا  ،تؼاايو ي وُادَاای
بند (ب)

ػمااًم غیشديیتاا تااشای طشحُااای

يصاست و ت،

تًػؼٍ ای تایدػت و ت ي گاص تا ايیًیات

كىذيق تًػؼٍ مل

میذانَای مـتشک ي جمغآيسی گاصَاای

ایه تؼُی ت كاشفاً تاا تضامیه يصاست و ات
ي تذين اوتفال مایهیت و ات ي گااص مًجاًد دس
مخاصن ي تًییذی اص آوُا كًست م گیشد.

َمشاٌ
ادامه
تبصسه
4

ایىهًوااٍ تؼااُی ت تااا مؼشفاا يصاست ساٌ ي

اػوای تؼُی ت اسصی تٍ ػشمایٍگازاسان
بند(ج)

تخؾ خلًك ي یا تؼايو تشای طشحُای
تًػؼٍ ای مًاسد مختل

حمس ي وفس دسين

كىذيق تًػؼٍ مل ،
يصاست ساٌ ي ؿُشػاصی

ي تشين ؿُشی تذين اوتفال مایهیت
پشداخت  555میلیًن دیس اص م س كىذيق
بند(د)

تًػؼٍ تٍ تاوک کـايسصی تمىظًس اػواای
تؼُی ت تشای طشحُاای آتیااسی ت ات
فـاس تٍ تخؾ خلًك ي تؼايو

ؿُشػاصی ي تضمیه ػااصمان َاا ي ؿاشکتُای
تاتؼٍ ي ریشتط يصاست ساٌ ي ؿُشػاصی ي دس قثال
أخز حق دػتشػ تا اػتُ ک اكس ػاشمایٍ ي
ػًد آن اص اػت ادٌکىىذگان اػوا م ؿًد.

ػاصمان مذیشیت ي
تشوامٍسیضی کـًس ،يصاست
جُاد کـايسصی،
تاوک کـايسصی ،كىذيق
تًػؼٍ مل

 ایه اػتثاس ط  8ػال اص م س ػًایذ حاكس
اص اجشای ایه طشحُا تٍ كاىذيق تًػاؼٍ ملا
تاصپشداخت م ؿًد.
 تضامیه اػتثااس مازکًس تاٍ ػُاذٌ ديیاات
م تاؿذ.

ؿشکتُای ياتؼاتٍ ي تاتؼاٍ
اوتـاس ايساق مـاسکت تا ػف

َ 155اضاس يصاستخاوٍ َای ویاشي ،و ات،

میلیاااسد سیااال تااشای اجااشای طشحُااای استثاطااااات ي فىااااايسی
بند
(الف)

اوت اػ داسای تًجیٍ فىا  ،اقتلاادی ي اط ػات ،يسصؽ ي جًاواان،
مای تا ايیًیت اجشای پشيطٌَا ي طشحُای ساٌ ي ؿُشػاااصی ،دفاااع ي
میادیه و ت ي گاص مـتشک تا َمؼایهان ي پـتیثاو

ویشيَای مؼال،،

مُاسآتُای مشصی ،طشحُای حمس ي وفس تٍ كااىؼت ،مؼااذن ي تجاااست،
يیضٌ يػائط وفلیٍ تشق ي .....

تبصسه

تا سػایات ماادٌ  88قااوًن تىظایم تخـا اص
مفشسات مای ديیت ي تاشای طشحُاای کاٍ تاٍ
تلًیة ؿًسای اقتلاد م سػذ ،تا تضمیه خًد
دس خلًف اكس ي ػًد مىتـش م گشدد.

جُادکـااايسصی ي ػاااصمان
اوشطی اتم ایشان

1

 تضمیه تاصپشداخت اكس ي ػًد ايساق تا خًد

بند(ب)

اجاصٌ اوتـاس ايساق مـاسکت تا مثلاغ 55

ديیت م تاؿذ.

َضاس میلیاسد سیال تٍ ديیت جُت اجاشای

 و ًٌ َضیىٍ تش اػاع مثادیٍ مًاففتىاماٍ تاا

طشحُااای اوت اااػ داسای تًجیااٍ فىا ،

ػاصمان مذیشیت ي

ػاصمان مذیشیت ي تشوامٍسیاضی کـاًس تؼیایه

اقتلااادی ي مااای ي طشحُااای تملااک

تشوامٍسیضی کـًس

م گشدد.

داسای َای ػشمایٍای ویمٍتماو مىذسج دس

 ياگزاسی ایه ايساق تٍ تخؾ ديیتا اػام اص

پیًػت ؿماسٌ  1ایه قاوًن

ؿشکتُا ،تاوهُا ي ػایش دػتهاَُا دس تاصاس پًل ي
قثس اص ػشسػیذ ،ممىًع اػت.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تکالیف سسمایهگرازی دستگاههای اجسایی دز قانون بودجه سال  5931کل کشوز
(ف  3اص )5
ػنوان

مسجغ

نوع تکلیف مؼین

استناد

مالحظات

دستگاه اجسایی

 حذاقس  55دسكذ اص ػف

ايساق مًضًع

ایه تىذ تٍ طشحُای قواس ؿُشی اختلااف
م یاتذ.
 تضمیه تاصپشداخت اكاس ي ػاًد ايساق

اجاااصٌ اوتـاااس ايساق مـاااسکت ي
كهًک اػ م
ادامه
تبصسه

تٍ ؿاُشداسیَاای

کـااًس ي ػاااصمانَااای ياتؼااتٍ تااا
بند(د)

تضمیه خًد ،تا تاصپشداخات اكاس ي
ػًد تا ػف

1

َ 75ضاس میلیاسد سیاال

تا مجًص تاواک مشکاضی ي تاا تأییاذ

يصاست کـًس ،ؿُشداسیَای
کـًس ي ػاصمانَای ياتؼتٍ،
تاوک مشکضی ،ػاصمان مذیشیت ي
تشوامٍسیضی کـًس

يصاست کـًس

مـاسکت تشای اجشای طشحُای قواس ؿُشی
تٍ وؼاثت  55دسكاذ ديیات ي  55دسكاذ
ؿُشداسیَا تا وشخ ماییاات كا ش اػات ي
تضمیه  55دسكذ ػاُم ديیات تاش ػُاذٌ
ػاااصمان مااذیشیت ي تشوامااٍسیااضی کـااًس
م تاؿذ.
 مجًص فاشيؽ ايساق مـااسکت ػاىًات
گزؿتٍ تا ػف

مؼیه ػال كذيس دس ػاال

 1395وافز اػت.
 م اػثٍ  15دسكذ ػشمایٍ گازاسی
كًست گشفتٍ اص م س ػًد ،تٍ ػىًان
حق اوت اع تُشٌ تاشداسی ؿاشکتُای
مًضااًع ایااه تثلااشٌ دس كااًست

 مًاسد مزکًس تا سػایت قاوًن تجاست ؿامس

ػشمایٍ گزاسی دس مؼاادن ي كاىایغ
مؼذو پاییهدػت

ؿشکتَای ػشمایٍگزاس دس تهمیس صوجیاشٌ

 اختلاف  55دسكذ دسآمذ مًضًع

تًییذ خًد م تاؿذ.
 دس كًست ػشمایٍگازاسی تاشای تهمیاس

ایه تىاذ تاٍ كاىذيق تاصوـؼاته
فًید ي مثلغ َ 4ضاس ي  355میلیااسد
تبصسه
7

سیال اص مثاایغ ياسیاضی تاٍ حؼااب
بند (الف)

دسآمذ ػمًم

متىاػاة تاا میاضان

دسیافت تٍ كًست تخلایق یافتاٍ
تًػط خضاواٍداسی کاس کـاًس ،تاٍ

يصاست كىؼت ،مؼذن ي تجاست،
يصاست تؼاين ،کاس ي سفاٌ
اجتماػ  ،كىذيق تاصوـؼته
فًید

صوجیشٌ تًییذ ،حق اوت اع تٍ كًست پلهاو
وضيی دس طاًل صوجیاشٌ فاشآيسی ،تًػاط
ؿًسای اقتلاد تلاًیة ي اص اتتاذای ػاال
 1395يكًل خًاَذ ؿذ.
 تخلیق اػتثاس تًػاط خضاواٍداسی کاس

يصاست كىؼت ،مؼذن ي تجاست ،جُت

کـااًس اص سدی ُااای دسآمااذی 85 ،دسكااذ

طشحُااای اکتـاااف  ،طشحُاااای

ػاصمان وًػاصی مؼاادن ي كاىایغ مؼاذو

پظيَـ  ،کاستشدی ،صیؼت م یو ي

ایشان ي  25دسكذ ػاصمان صمایهؿىاػا ي

ایجاد صیشػاخت َای مؼذو ي ایمى

اکتـافات مؼذو کـًس كًست م گیشد.

مؼذو تا سػایت قاوًن تجاست تاشای
ؿشکتَای ػشمایٍگزاس دس تهمیاس
صوجیشٌ تًییذ خًد

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تکالیف سسمایهگرازی دستگاههای اجسایی دز قانون بودجه سال  5931کل کشوز
(ف  4اص )5
ػنوان

مسجغ

نوع تکلیف مؼین

استناد

مالحظات

دستگاه اجسایی

اختلاف مثلغ  5555میلیاسد سیاال اص م اس
مىاتغ ماادٌ ( )15قااوًن تىظایم تخـا اص
مفشسات مای ديیت ي اص م س مىاتغ مادٌ ()12
قاوًن تـهیس ػاصمان مذیشیت ت شان کـًس
تشای خشیذ ي تأمیه تایهشد ي تجُیضات امذاد
ًَای ( %45اػتثاسات) ي تملک داسای َاای
بند
(الف)

ػشمایٍ ای تشای وًػاصی ،تاصػاصی ،خشیاذ ي

جمؼیت َ ل احمش ،ػاصمان

دس اجشای تىذ (و) مادٌ  28قاوًن ای اق

احذاث پایهاَُای امذاد ي وجات ي اوثاسَاای

مذیشیت ي

تىظیم تخـ اص مفشسات مای ديیت

اضوشاسی ،ػاختمان َای ػتادی ي اجشائا ،

تشوامٍسیضی کـًس

()2

خًدسيَای امذاد ي وجات ي ػایش مأمًسیتُا ي
تهایی

مىذسج دس قاوًن اػاػىامٍ جمؼیات

َ ل احمش جمُاًسی اػا م ایاشان (%65
ماتف اػتثاسات مضتًس) تٍ مىظًس پیـهیشی ي
آمادگ ي مفاتلٍ تا حًادث ،ػًاو ،ي ت شانَا
دس اختیاس جمؼیت َ ل احمش قشاس م گیشد.
اختلاف مثلغ َ 2ضاس ي  555میلیاسد سیاال،

تبصسه
59

بند (ب)

تشای ایضامات مىذسج دس قاوًن ای اق تشخا
مًاد تٍ قاوًن تىظیم تخـ اص مفشسات ماای
ديیت ()2

بند (ه)

يصاست تُذاؿت،دسمان ي آمًصؽ
پضؿه ي ػاصمان مذیشیت ي
تشوامٍسیضی کـًس

اختلاف مثلغ َ 13ضاس ي  555میلیاسد سیاال

يصاست جُاد کـايسصی

جُت پشداخت ػُم ديیت ي تفًیت كىذيق

ػاصمان مذیشیت ي

تیمٍ م لًیت کـايسصی

تشوامٍسیضی کـًس

ایه مثلغ اص م س مىاتغ مادٌ  15قااوًن
تىظیم تخـ اص مفشسات مای ديیات ي
مىاتغ مادٌ  12قاوًن تـاهیس ػااصمان
مذیشیت ت شان کـًس تأمیه م ؿًد.
ایه مثلغ اص م س مىاتغ مادٌ  15قااوًن
تىظیم تخـ اص مفشسات مای ديیات ي
مىاتغ مادٌ  12قاوًن تـاهیس ػااصمان
مذیشیت ت شان کـًس تأمیه م ؿًد.
تأییذ خؼاست تا کاسگشيَ متـاهس اص

امُال تاصپشداخت يامُای اؿخاف حفیفا ي

ومایىااذگان جُاااد کـااايسصی ،تاوااک

حفًق غیشديیت دچاس خؼاست خـهؼای

مشتًطااٍ ،كااىذيق تیمااٍ کـااايسصی ي

یا ػشماصدگ یا آفات ي تیماسیَای َمٍگیاش
بند (و)

ي یا حًادث غیشمتشقثاٍ ي یاا آتاؾػاًصی
غیشػمذی تاٍ ماذت  3ػاالتًػاط کلیاٍ

تاوهُای ػامس ي يصاست جُاد
کـايسصی ي فشماوذاسیَا

فشماوذاسی ؿُشػتان مشتًطٍ ي مـشيل
تااٍ تااأمیه تاسمااای اضاااف اص م ااس
اػتثاااسات مااادٌ  12قاااوًن تـااهیس

تاوهُااای ػامااس کااٍ تااٍ تخااؾ کـااايسصی

ػاااصمان مااذیشیت ت ااشان کـااًس ي

تؼُی ت پشداخت ومًدٌاوذ.

اػتثاسات پیؾ تیى وـذٌ قاوًن تًدجٍ
م تاؿذ.
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اختلاف  35دسكذ اص مىاتغ حاكس اص َذفمىاذکشدن
زدیف 2

یاساوٍَا ي اك ح قیمت کایَا ي خذمات مًضًع قاوًن

ذیل بند

مزکًس ،جُت پشداخات یاساواٍ ػاًد تؼاُی ت تاٍ

(د)

ياحذَای کًچاک ي متًػاط كاىؼت  ،کـاايسصی،
خذمات فى ي مُىذػ  ،گشدؿهشی ي كادسات

تبصسه

زدیف 9

54

اختلاف  15دسكذ اص مىاتغ حاكس اص َذفمىاذکشدن

ذیل بند

یاساوٍَا جُت حمایت اص وًػاصی كىایغ تاا سيیهاشد

(د)
زدیف 4
ذیل بند
(د)

کاَؾ ملشف ؿذت اوشطی

تبصسه
51

(الف)

ػاصمان مذیشیت ي
تشوامٍسیضی کـًس ،يصاست
تؼاين ،کاس ي سفاٌ
اجتماػ  ،يصاست كىؼت،
مؼذن ي تجاست ،يصاست
کـايسصی

کاسگشيَ متـهس اص يصسای كىؼت،
مؼذن ي تجاست ،تؼاين ،کااس ي سفااٌ
اجتماػ ي سئیغ ػاصمان مذیشیت ي
تشوامٍسیضی کـًس ،ظشف مذت یهماٌ
تُیٍ ي تٍ تلاًیة َیاأت يصیاشان
م سػذ.

اختلاف  25دسكذ اص مىاتغ حاكس اص َذفمىاذکشدن
یاساوٍَا جُت اسائٍ مـًقُا ي صیشػاختُای كادسات
 مهل

بند

آییهوامٍ اجشای ایاه تىاذ تًػاط

تًدن ؿشکتُای تًییذ ویشيی تشق حشاستا ي

ؿشکتُای تشق مىوفٍای تٍ پشداخت مىاتغ تؼییه ؿذٌ

 يجًٌ پشداخت

دس تًدجٍ ملًب ػایوٍ خًد تٍ ؿشکت مادستخلل

یادؿذٌ تشای ػشمایٍگزاسی مًضًع

تًییذ ویشيی تشق حشاست ي ؿاشکت تاًاویش تاتات سد

يصاست ویشي ،ؿشکتُای

دیًن ي یا ػشمایٍگزاسی دس تًػؼٍ ویشيگاٌ حشاست ي

تًییذ تشق حشاست ي تشق

تًػؼٍ ؿثهٍ اوتفال کـًس
 یضيو كشف تماو يجًٌ حاكس اص فشيؽ اوشطیَاای

مىوفٍای ،يصاست امًس
اقتلادی ي داسای

تًػط ؿاشکتُای

ایه تىذ ،تٍ ػىًان َضیىٍ قاتس قثًل
ماییات م ؼًب م ؿًد.
 دػتًسایؼمس حؼاتذاسی ایه تىذ تا
سػایت مفشسات قاوًو

مشتاًل ،تاٍ

تااشق ،پااغ اص يضااغ َضیىااٍَااای تًییااذ تااشای

تلااًیة يصسای امااًس اقتلااادی ي

ػشمایٍگزاسی دس تًػؼٍ ویشيگااٌ تاشقآتا تًػاط

داسای ي ویشي م سػذ.

ؿشکتُای فشيؿىذٌ تشق ویشيگاَُای آت
اجاصٌ تٍ ديیت جُت اػت ادٌ اص مىاتغ تًدجٍ ،حذاکثش
تا  15دسكذ اػتثاسات َضیىٍای (تٍ اػاتثىای فلاًل
تبصسه

ايل ي ؿـم) ي  5دسكذ اػتثاسات طشحُاای تملاک

51

داسای َای ػشمایٍای تٍ پیـىُاد ػاصمان مذیشیت ي
تشوامٍسیضی کـًس تٍ مىظًس تأمیه اػتثاس ماًسد ویااص
پشيطٌَای ملًب ػتاد فشماوذَ اقتلاد مفايمت

کلیٍ دػتهاَُای اجشای
مـمًل مادٌ ( )5قاوًن
مذیشیت خذمات کـًسی
ػاصمان مذیشیت ي

تبصسه
27

ػمشاو اػتاو ایه قاوًن ،تٍ تُیٍ ي اجشای طشحُای
َادی ي تُؼاصی سيػتاَای ؿُشػتان مشتًطٍ

کٍ دس تًدجٍ دػاتهاَُای اجشایا
مىظًس ؿذٌ اػت.

تشوامٍسیضی کـًس
اػتاوذاسیَا ،تماو

یضيو اختلاف حذاقس  8دسكذ اص ػشجمغ اػتثااسات

ایه مىاتغ ،ػ يٌ تش اػتثاسات اػات

دػتهاَُای اجشای ،
ػاصمان مذیشیت ي
تشوامٍسیضی اػتاوُا ،تىیاد
مؼهه اوف ب اػ م
اػتاوُا

ایااه مثلااغ تایااذ تًػااط ؿااًسای
تشوامااٍسیااضی ي تًػااؼٍ اػااتان ي
کمیتٍَای تشوامٍسیضی ؿُشػاتاوُا،
دس اختیاااس تىیاااد مؼااهه اوفاا ب
اػ م اػتان قشاس گیشد.
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