آییهوامٍ اجرایی مادٌ ()18قاوًن الحاق مًادی تٍ قاوًن تىظیم تخشی از مقررات مالی ديلت (-)2

تصًیةوامٍشمارٌ/48764تَ52086ـمًرخَ1394/4/2یأتيزیران) 

مصًب(-1393
ّیئت ٍصیشاى دس خلسِ  1394/4/14ثِ پیطٌْبد ضوبسُ  49100هَسخ  1394/4/1سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی
کطَس ٍ ثِ استٌبد هبدُ ( )18لبًَى الحبق هَادی ثِ لبًَى تٌظین ثخطی اص همشسات هبلی دٍلت (- )2هصَة
 -1393آییيًبهِ اخشایی هبدُ یبدضذُ سا ثِ ضشح صیش تصَیت کشد:
آییيًبهِ اخشایی هبدُ ( )18لبًَى الحبق هَادی ثِ لبًَى تٌظین ثخطی اص همشسات هبلی دٍلت (- )2
هصَة -1393
هبدُ  -1دس ایي آییيًبهِ اصغالحبت صیش دس هؼبًی هطشٍح هشثَط ثِ کبس هیسًٍذ:
الف -عشح :عشحّبی تولک داساییّبی سشهبیِای هٌذسج دس پیَست ضوبسُ ( )1لَاًیي ثَدخِ سبالًِ
کل کطَس ٍ عشحّبی تولک داساییّبی سشهبیِای استبًی هصَة ضَسای ثشًبهِسیضی ٍ تَسؼِ استبىّب.
ة -دستگبُ اخشایی :دستگبُّبی اخشایی هٌذسج دس پیَست ضوبسُ ( )1لَاًیي ثَدخِ سبالًِ کل کطَس ٍ
دستگبُّبی اخشایی عشحّبی هصَة ضَسای ثشًبهِسیضی ٍ تَسؼِ استبىّب.
ج -خیشیي :اضخبظ حمیمی ٍ یب حمَلی غیشدٍلتی کِ ثب استفبدُ کِ اص هٌبثغ غیشدٍلتی ،الذام ثِ کوک
هبلی ،تأهیي ػشصِ ٍ اػیبى ،احذاث ،تَسؼِ ،تکویل ٍ تدْیض عشحّب ٍ تحَیل ٍ اّذای آًْب ثِ دستگبُ
اخشایی هیًوبیٌذ.
د -ثبًک ػبهل :ثبًکّب یب هؤسسبت اػتجبسی کِ ثِ هَخت لبًَى ٍ یب ثب هدَص ثبًک هشکضی خوَْسی
اسالهی ایشاى تأسیس ضذُ ٍ تحت ًظبست آى ثبًک هیثبضٌذ.
هبدُ  -2دستگبُ اخشایی ثشای آگبّی خیشیي ٍ خوغآٍسی پیطٌْبدّبی آًبى ٍ تصوینگیشی دس خصَظ استفبدُ
اص سبص ٍ کبس ایي آییيًبهِ تب پبیبى ضْشیَس هبُ ّش سبل اص عشیك خشایذ کثیشاالًتطبس ،پبیگبُّبی اعالعسسبًی ٍ
ًْبدّبی هشثَط ثِ خیشیي ،هطخصبت آى دستِ اص عشحّبی خَد سا کِ اهکبى هطبسکت خیشیي دس آى ٍخَد داسد،
اعالعسسبًی هیًوبیذ.

تجصشُ -دستگبُ اخشایی ثبیذ دس هؼشفی عشحّبی خَد ،هطخصبت آًْب ضبهل ػٌَاى ،حدن ،ػولیبت،
هکبى اخشا ٍ اػتجبس هَسد ًیبص ثشای اخشا سا اػالم ًوبیذ.
هبدُ  -3دس صَستی کِ خیشیي هتمبضی ثشخَسداسی اص هٌبثغ دستگبُ اخشایی ثشای سَد ٍ کبسهضد تسْیالت اػغبیی
ثشای اخشای عشحّب ثبضٌذ ،تمبضبی خَد سا ثِ صَست کتجی ثِ دستگبُ اخشایی هشثَط اػالم هی ًوبیٌذ ٍ دستگبُ
اخشایی هَظف است ظشف ثیست سٍص ًسجت ثِ ثشسسی پیطٌْبدّب ٍ اػالم ًتیدِ الذام ًوبیذ.
هبدُ  -4دستگبُ اخشایی هَظف است پیطٌْبدّبی پزیشفتِ ضذُ سا ثب ّوبٌّگی خیشیي ثِ ثبًک ػبهل هؼشفی
ًوبیذ.
هبدُ  -5ثبصپشداخت تسْیالت اػغبیی تَسظ خیشیي تضویي هی ضَد.
هبدُ  -6سَد ٍ کبسهضد تسْیالت اػغبیی ثب استفبدُ اص توبم یب ثخطی اص اػتجبسات عشح تَسظ دستگبُ اخشایی لبثل
تأهیي ٍ پشداخت است.
تجصشُ -ثبصپشداخت سَد ٍ کبسهضد تسْیالت اػغبیی ثش اسبس لشاسداد ثیي دستگبُ اخشایی ،ثبًک ػبهل ٍ
خیشیي تب صهبى خبتوِ عشح ،اص هحل اػتجبسات ّوبى عشح صَست هی گیشد ٍ ثبلی هبًذُ ثشای سبل ّبی
پس اص خبتوِ عشح اص هحل سدیف اػتجبسی هطخصی کِ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس دس
لَایح ثَدخِ سٌَاتی پیص ثیٌی هی ضَد ،تأهیي هی ضَد.
هبدُ  -7ثبًک ػبهل تسْیالت اػغبیی سا هتٌبست ثب تأییذ پیطشفت عشح ّب ثِ تذسیح تَسظ ثبالتشیي همبم ٍ
ریحسبة دستگبُ اخشایی ثِ پیوبًکبساى عشح ّب پشداخت هی ًوبیذ.
هبدُ  -8دستگبُ اخشایی هَظف است تسْیالت اػغبیی سا ثِ ػٌَاى سبیش هٌبثغ دس هَافمتٌبهِ عشح ریسثظ ًوبیذ.
تسْیالت دسیبفتی دس صَستحسبة اػتجبسات تولک داساییّبی سشهبیِ ای دستگبُ اخشایی دس لبلت سبیش هٌبثغ
اػوبل حسبة هی ضَد.
هبدُ  -9دستگبُ اخشایی هَظف است ثب سػبیت لَاًیي ٍ همشسات تب پبیبى سبل هبلی گضاسش ػولکشد هصبسف
هَضَع ایي آییي ًبهِ سا ثِ تفکیک عشح ّبی هلی یب استبًی حست هَسد ثِ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی کطَس
ٍ استبًذاسی هشثَط اسایِ ًوبیذ.

