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تفريغ تبصره ()11

تبصره ()11
تفريغ بند (الف)

بند (الف)

قا ون اصالح «قا ون بیمه اجباری مسئولیت متد ی دار تدگان و تای لییته موتتوری

به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر
عهده بیتالمال یا دولت می باشد ،وزارت دادگستتری ماتاز ا تت بتا ت تویت نیتأت ظتارت

زمینی در ملاب شخص ثالث» طی ماده ( **)66م توبه متور  1395/2/20مایت

صندوق تأمین خسارت بد ی حداکثر تا پنااه درصتد ( )%50از متازاد منتابد دردمتد تاب ه بتا

ا المی با عنوان «قا ون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث اشی از

احتساب نزینه صندوق تأمین خسارت نای بد ی موضوع بندنای (نت) و (و) متاده ( )11قتا ون

و ای لییه» منسو شده ا ت .در ماده ( ***)24قا ون اخیرالذکر منابد مالی صتندوق تتأمین

شتورای

اصالح قا ون بیمه اجباری مسئولیت مد ی دار دگان و تای لییته موتتوری زمینتی در ملابت
شخص ثالث* و احکام جایگزین دن و قوا ین بعدی را از محت اعتبتارات ردیت 530000-46
جدول شماره ( )9این قا ون دریافت و نزینه کند .مدیرعام صتندوق مزبتور مکیت ا تت بتا
اعالم وزیر دادگستری مبیغ یادشده را به سبت در ملاطد همانه در اختیار وزارت دادگستتری
قرار دند.

* قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليهه موتهوري يمينهي در مقابهل
شخص ثالث:
ماده ( :)11منابد مالی صندوق تأمین خسارتنای بد ی به شرح زیر ا ت:
نت ت بیست درصد ( )%20از جرایم وصولی راننمایی و را ندگی در ک کشور.
و ت بیست درصد ( )%20از ک نزینهنای دادر ی و جزای لدی وصولی تو ط قوه قضاییه.

قانون بيمه اجباري خسارات واردهشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي اي وسايل نقليه:
** ماده ( :)66از تاریخ بزمابجراء شدن این قا ون ،قا ون اصالح قا ون بیمته مستئولیت متد ی دار تدگان و تای
لییه موتوری زمینی در ملاب شخص ثالث م وب  ،1387سخ میشود .نرگو ه سخ یا اصالح مواد این قا ون باید صریحاً
در قوا ین بعدی قید شود.
*** ماده ( :)24منابد مالی صندوق به شرح زیر ا ت:
ال ت نشت درصد ( )%8از حق بیمه اجباری موضوع این قا ون بر مبنای ر امه مذکور در تب ره ( )3ماده ( )18ایتن
قا ون.
ب ت مبیغی معادل حداکثر یك ال حق بیمه اجباری که از دار دگان و ییه لییهای کته از ا اتام بیمته موضتوع ایتن
قا ون خودداری کنند وصول میشود.
میزان مبیغ مذکور ،حوه وصول ،تخفی  ،تلسیط و بخشودگی دن به پیشنهاد بیمه مرکزی به ت ویت مامتد عمتومی
صندوق میر د.
پ ت مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث ،دار دگان و ای لییه ،بیمهگران و ایر اشخاصی کته صتندوق پت از جبتران
خسارت زیاندیدگان مطابق ملررات این قا ون حست مورد دریافت میکنند.
ت ت دردمد حاص از رمایهگذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ( )27این قا ون.
ث ت بیست درصد ( )%20از جریمهنای وصولی راننمایی و را ندگی در ک کشور.
ج ت بیست درصد ( )%20از ک نزینهنای دادر ی و جزای لدی وصولی تو ط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی.
چ ت جریمهنای موضوع بند (پ) ماده ( ،)4ماده ( )44و بند (ت) ماده ( )57این قا ون.
ح ت کمكنای اعطایی از وی اشخاص حلیلی یا حلوقی.
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بندنای (نت) و (و) ماده ( )11قا ون اصالح قا ون بیمه اجباری مسئولیت مد ی دار دگان و ای

خسارتنای بد ی مشخص گردیده ا ت.
عمیکرد ردی نای دردمدی و اعتباری موضوع بندنای «ث» و «ج» متاده ( )24قتا ون

لییه موتوری زمینی در ملاب شخص ثالث ،به شرح جدول شماره ( )1میباشد:

بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث اشی از و ای لییته متنتارر بتا
جدول شماره ()1
درآمد اي محل جرائم
وصولي راهنمايي و رانندگي
وصولي طبق
پيشبيني
ليست خزانه
طبق قانون
18.974.214.498 28.000.000.000

(مبالغ به نزار ریال)
 %20سهم قابل اختصاص
درآمد اي محل هزينههاي دادرسي و جزاي
جمع درآمدها
به صندوق طبق
نقدي وصولي قوه قضاييه و تعزيرات حكومتي
وصولي
وصولي طبق
پيشبيني
وصولي طبق
پيشبيني
قانون
خزانه
ليست خزانه
طبق قانون
ليست خزانه
طبق قانون
8.730.341.601 10.500.000.000 43.651.708.008 52.500.000.000
24.677.493.510
24.500.000.000

رديف متفرقه 530000-46
اعتبار طبق
قانون بودجه
5.000.000.000

اعتبار اصالحي *
4.500.000.000

اعتبار ابالغي و تخصيصيافته
توسط سايمان برنامه و بودجه کشور
2.068.200.000

* به ا تناد ماده ( )180قا ون بر امه پناساله پنام تو عه جمهوری ا المی ایران و قا ون ا تفاده متوازن از امکا ات کشور ،مبیغ پا د میییارد ( )500.000.000.000ریال از اعتبار ردی مذکور کسر گردیده ا ت.

مطابق برر ینا ،مازاد منابد دردمد ال  1395صندوق تأمین خستارتنتای بتد ی بتا

و شش درصد ( )%46اعتبار ردی مذکور را بته صتندوق تتأمین خستارتنتای بتد ی ابتال و

احتساب نزینه بر ا اس شیوه امه م وب  1394/7/29نیأت ظارت صندوق مذکور بته شترح

تخ یص داده ا ت و ک مبیغ مذکور به صورت کام تو ط خزا هداری ک کشور به صندوق

جدول شماره ( )2میباشد:

پرداخت شده ا ت؛ میزان توزید و تخ یص از مح اعتبار ردی متفرقه فوقالذکر

جدول شماره ()2
مبلغ پرداختشده

(مبالغ به نزار ریال)
هزينههاي صندوق

ماياد درآمد ساالنه

به صندوق اي محل

اي محل رديف

صندوق با احتساب

رديف 530000-46

530000-46

هزينه صندوق

2.068.200.000

1.536.564.315

531.635.685

پنجاه درصد

مبلغ پرداختي توسط

( )%50ماياد

صندوق به ويارت دادگستري

265.817.842

265.817.842

مبین عدم

رعايت مفاد حکم اين بنم میباشم.

در محدوده ر یدگینا ،خزا هداری ک کشور طی چهار مرحیه در مرداد ،شهریور ،دذر و
ا تتفند تتال  1395بتته ترتیتتت مبیتتغ شش تتد و نفتتتاد و پتتن نتتزار و ی تتد میییتتون

بر ا اس جداول شماره ( )1و ( ،)2ردی متفرقه  530000-46دارای مبیغ چهار نتزار و
پا د میییارد ( )4.500.000.000.000ریال اعتبار بوده که ازمان بر امه و بودجه کشور مبیتغ
دو نزار و ش ت و نشت میییارد و دویست میییون ( )2.068.200.000.000ریال معادل چهت

( )675.300.000.000ریال ،چهارصد و پنااه و ه نزار و یک د میییتون ()459.100.000.000
ریال ،چهارصد و ی و ه نزار و نشت د میییون ( )433.800.000.000ریال و پا د میییارد
( )500.000.000.000ریال به حساب صندوق واریز موده ا ت.
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حست درخوا ت وزارت دادگستری مازاد منابد صندوق طی چهار مرحیته در دبتان متاه
 1395مبیغ پنااه و یك میییارد ( )51.000.000.000ریال ،بهمن ماه  1395مبیغ یک د و یك
میییارد و ی د و ه میییون و یک د و ود نزار و ی د و تی و ته ()101.303.190.339
ریال ،تیرماه  1396مبیغ یک د میییارد ( )100.000.000.000ریتال و البتاقی بته مبیتغ تیزده
میییارد و پا د و چهارده میییتون و شش تد و پناتاه و یتك نتزار و ه تد و تی و شتش
( )13.514.651.936ریال در مرداد ماه  1396در وجه حساب « ایر منابد وزارت دادگستتری»
زد با ك میی واریز گردیده ا ت .عدم تخ یص بهموقد منابد دردمتدی موضتوع ایتن بنتد در
ملاطد ه مانه اول ،دوم ،وم و چهارم ال  1395به صندوق تأمین خسارتنای بد ی،

مبین

عم رعايت مفاد حکم قسمت اخیر اين بنم میباشم.

وزارت دادگستری مبالغ دریافتی را در قالت چهار ند نزینه برای یك نزار و یک تد و
نشتاد و دو ( )1.182فر از محکومینی که دارای وضعیت اعسار بوده و یا پرداخت خسارات د ها
حست دراء صادره قطعی از وی مراجد قضایی بر عهده بیتالمال (دولت) تعیتین گردیتده ،بتر
حست وبتبندی و شنا ایی و تکمی پرو ده در اداره دیه ،به شرح جدول شماره ( )3پرداختت
موده ا ت.
جدول شماره ()3
دريافتي ويارت دادگستري اي
محل منابع موضوع اين بند
265.817.842

(مبالغ به نزار ریال)
پرداختي ويارت دادگستري بابت
ديه محكومين موضوع اين بند
265.817.842

تعداد محكومين بهرهمند (نفر)
1.182

( -3قسمت دوم)
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 -1به ازای نر ال غیبت مازاد بر نشت ال ،ده درصد ( )%10به مبالغ جریمته پایته

بند (ب)
به دولت اجازه داده می شود تا کییه مشموبن ختدمت وریفته عمتومی را کته بتیش از

اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه ،یکسال محسوب میشود.
 -2برای مشموبن متأن  ،پن درصد ( )%5و برای مشموبن دارای فرز د یز بته ازای

نشت ال غیبت دار د با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت لد و اقستا تتا پایتان

نر فرز د ،پن درصد ( )%5از ماموع مبیغ جریمه کسر میشود.

 1395معاف کند.
تمام دردمدنای حاص از اعطای معافیتنای مشموبن مذکور به حساب دردمد عمومی
کشور موضوع ردی  150128زد خزا ه داری ک کشور واریتز و تتا تل

تی و پتن نتزار

میییارد ( )35.000.000.000.000ریال در قالت ردی *530000-132بته صتورت مستاوی بته
ردی نای ذیربط تلویت بنیه دفاعی یرونای مسیح مطتابق موافلتنامته متبادلته بتا تازمان
مدیریت و بر امهریزی کشور نزینه میشود.
میزان جریمه مشموبن غایت برای صدور کارت معافیت ظام وریفه بته شترح جتدول
زیر میباشد:
مدرک تحصيلي
زیردیپیم
دیپیم
فوقدیپیم
لیسا
فوقلیسا
دکترای پزشکی
دکترای غیرپزشکی
پزشکان متخ ص و بابتر

پايه ريالي جريمه مشموالن غايب
 100.000.000ریال
 150.000.000ریال
 200.000.000ریال
 250.000.000ریال
 300.000.000ریال
 350.000.000ریال
 400.000.000ریال
 500.000.000ریال

* در جدول شماره ( )9قا ون بودجه ال  1395ک کشتور ،ردیت متفرقته  530000-131تحتت عنتوان «اعتبتار
موضوع جریمه زمان غیبت مشموبن» به عنوان ردی اعتباری موضوع این بند پیشبینی شده ا ت.

( -4قسمت دوم)
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خزا هداری ک کشور و  ،...کارت معافیت صادر و از طریق اداره پست به ددرس متلاضی ار ال

تفريغ بند (ب)
افراد متلاضی با مراجعه به دفاتر پیی  10+اقدام به ثبت ام موده و پ

میگردد.

از طی مراح

عمیکرد مربو به میزان جرایم مشموبن غایت به شرح جدول شماره ( )1میباشد:

اداری شام ا تعالم اصالت مدارک متلاضتی ،واریتز وجته بته حستاب تعیتینشتده از طترف
جدول شماره ()1
مدرک
تحصيلي مشموالن

(مبالغ به نزار ریال)
مبلغ قابل وصول

تعداد مشموالن ميزان جريمه

وصولشده

حساب رديف 150128
5.512.947.397

4.903.420.103

2.100.615.505
314.024.720
233.413.133
44.528.129
6.764.695
3.074.420
0

1.254.560.495
91.813.280
79.346.867
11.310.871
1.535.555
1.373.580
0

8.215.368.000

6.343.360.750

جريمه ده درصد ( )%10تعرفه

تخفيف پنج درصدي ()%5

جمع مبلغ

به اياي هر سال غيبت

متأهلين و هر فريند

قابل وصول

350.462.500

10.416.367.500

5،512،947،397

54.354.000
3.862.000
3.790.000
381.000
29.750
32.000
0

3.355.176.000
405.838.000
312.760.000
55.839.000
8.300.250
4.448.000
0

2،100،615،505
314،024،720
233،413،133
44،528،129
6،764،695
3،074،420
0

412.911.250

14.558.728.750

8,215,368,000

مراجعهکننده

(تعرفه پايه)

مبلغ جريمه

زیر دیپیم

74،775

100،000

7،477،500،000

3،289،330،000

دیپیم
فوق دیپیم
لیسا
فوق لیسا
دکترای غیرپزشکی
دکترای پزشکی
پزشکان متخ ص و بابتر

17،267
1،749
1،058
163
21
9
0

150،000
200،000
250،000
300،000
400،000
350،000
500،000

2،590،050،000
349،800،000
264،500،000
48،900،000
7،350،000
3،600،000
0

819،480،000
59،900،000
52،050،000
7،320،000
980،000
880،000
0

جمع

95,042

-

10,741,700,000

4,229,940,000

تعرفهنای تعیینشده موضوع این بند برای نر طح از تح یالت رعایت شده ا ت.

عمیکرد مالی ردی دردمدی  150128تحت عنوان «جریمه زمان غیبت مشموبن» به

جریمه مشمولین دارای غیبت بیش از نشت تال مطتابق مفتاد ایتن بنتد بته میتزان
ده درصد ( )%10جریمه به ازای نر ال دریافت شده و غیبت بیش از شش ماه مشمولین یتز
معادل یك ال محا به شده ا ت.

شرح جدول شماره ( )2میباشد:
جدول شماره ()2
شماره
طبقه بندي
150128

تخفی پن درصدی ( )%5برای افراد متأن و پن درصتدی ( )%5بته ازای نتر فرز تد
برای افراد مشمول موضوع این بند رعایت شده ا ت.

مبلغ

مبلغ واريزي به

اقساط
باقيمانده

پيش بيني
35.000.000.000

از منابد موضوع این بند تا ل

وصولي طبق
ليست خزانه
8،215،368،862

وصولي
طبق تفريغ
8،215،368،000

(مبالغ به نزار ریال)
در صد
تحقق
23

ی و پن نزار میییارد ( )35.000.000.000.000ریال

در قالت ردی متفرقه  530000-131با عنوان «اعتبار موضوع جریمه زمان غیبت مشموبن»
( -5قسمت دوم)
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در قا ون بودجه ال  1395ک کشور پیشبینی شده ا ت .ازمان بر امه و بودجه کشتور بته
ا تناد ماده ( )180قا ون بر امه پناساله پنام تو عه جمهوری ا المی ایران و قا ون ا تتفاده
متتتوازن از امکا تتات کشتتور ،اقتتدام بتته کتتانش مبیتتغ تته نتتزار و پا تتد میییتتارد
( )3.500.000.000.000ریال از رجمد اعتبارات ردی یادشده موده ا ت .ازمان متذکور در
مرحیه اول اقدام به توزید اعتبار اخیرالذکر به شرح جدول شتماره ( )3متوده ،تپ

شان داده شده ا ت.

جدول شماره ()4
شماره

(مبالغ به نزار ریال)
عنوان دستگاه اجرايي

اعتبار

تخصيص

حوالجات

طبقهبندي
 11140008تاد فرما دنی ک یرونای مسیح  -تلویت بنیه دفاعی ارتلای امادگی دفاعی 3.435.150.000 3.575.150.000 3.575.150.000 

مانده وجوه انتقالي
به سال بعد
140.000.000

فهر ت اعتبارات ابالغی تاد فرما دنی ک یرونای مسیح جمهوری ا تالمی ایتران
در را تای تلویت بنیه دفاعی یرونای مسیح به واحدنای تابعته بته شترح جتدول شتماره ()5
میباشد:

(مبالغ به نزار ریال)

جدول شماره ()3
عنوان دستگاه اجرايي

ایران به شرح جدول شماره ( )4میباشد:

در تتاریخ

 1395/12/30سبت به اصالح توزید اعتبار د تگاهنای مشمول اقدام موده که در جدول زیتر

شماره
طبقهبندي
دستگاه
اجرايي 

عمیکرد مالی اعتبار دریافتی تو ط تاد فرما دنی ک یرونای مسیح جمهوری ا تالمی

شماره
طبقهبندي
رديف متفرقه

کاهش اعتبار به
اعتبار
اعتبار طبق
استناد ماده
ابالغي اوليه 
قانون بودجه 
( )180قانون  ...

جدول شماره ()5

اعتبار
ابالغي نهايي 

شماره طبقهبندي
106000
111300
111200
106004
111100

وزارت دفاع و پشتیبا ی یرونای مسیح ت تلویتت بنیته
  
 
دفاعی ت ارتلا توان دفاعی 
   
تاد فرما دنی کت یرونتای مستیح ت تلویتت بنیته
  
 
دفاعی ارتلای دمادگی دفاعی 
    
جمع 

(مبالغ به نزار ریال)
عنوان دستگاه اجرايي
یروی ا تظامی جمهوری ا المی ایران
پاه پا داران ا لالب ا المی
ارتش جمهوری ا المی ایران
ازمان حفارت اطالعات یروی ا تظامی
وزارت دفاع و پشتیبا ی یرونای مسیح
جمع

بزم به ذکر ا ت ،مفاد ابالغیه اخیرالذکر ازمان بر امه و بودجه کشور به منزله مبادله
موافلت امه د تگاه اجرایی تیلی شده و مفاد این بند رعایت گردیده ا ت.

مبلغ
1،680،000،000
929.150.000
556.000.000
50.000.000
220.000.000
3.435.150.000

مبالغ دریافتشده از وی د تگاهنای مندرج در جدول فتوق در را تتای تلویتت بنیته
دفاعی نزینه شده ا ت.

اعتبار دریافتی تو ط وزارت دفاع و پشتیبا ی یرونای مسیح به رجمد اعتبار نزینهای
بر امه  1101003000با عنوان «ارتلاء تاهیزات عمده دفاعی» اضافه و به م رف ر یده ،لتذا
ارائه عمیکرد مالی دن میسر میباشد.
( -6قسمت دوم)

