
 ١/۶/١٣۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

   

   فهرست قوانين اصالحي وارد بر قانون محاسبات عمومي كشور

  

 )٢٨/۵/١٣۶٨قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مصوب ( -١

  )٢٠/٨/١٣۶٩قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب  -٢

  )٢۴/١٠/١٣٧٠آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن (مصوب قانون تأسيس سازمان جمع -٣

  ٢٩/١/١٣٧٢) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ٩۵) ماده(۴قانون اصالح تبصره( -۴

  )٢١/٢/١٣٧٢) قانون محاسبات عمومي كشور(مصوب ٨٧قانون تغيير نصاب معامالت موضوع ماده( -۵

 ١/۶/١٣۶۶) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ٨۶) و ماده(٨٠نون اصالح بندهاي(الف)،(ب)و(ج) ماده(قا -۶
  )٢۴/٧/١٣٧٣(مصوب 

  ٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  -٧

مي كشور(مصوب ) قانون محاسبات عمو٨۶) و بند(ج) ماده(٨۴قانون اصالح بندهاي (ز)و(ح) ماده( -٨
١٢/٢/١٣٧۵(  

) قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي ۶۶قانون شمول ماده ( -٩
  )۵/١٢/١٣٧۶آن(مصوب 

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ادغام سازمان اموراداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و  -١٠
  )١١/١٢/١٣٧٨بودجه( مصوب 

  )١۵/١٢/١٣٧٩) قانون محاسبات عمومي كشور(مصوب ۶۴) و(۶٣اصالح مواد(قانون  -١١

قانون محاسبات عمومي )٨۶) و بند(ج) ماده(٨۴) قانون اصالح بندهاي (ز) و(ح) ماده(٢قانون اصالح بند( -١٢
  )٢٩/٣/١٣٨٠كشور (مصوب 

    )٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب  -١٣

ها صرفنظر گرديده و فقط به تاريخ تصويب آنها اشاره رعايت اختصار از ذكر عناوين فوق در پاورقي به لحاظ -تذكر
  شده است.

  تعاريف -فصل اول 

بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش - ١ماده 
  شود:شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل ميبراي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني ميهاهزينه

  بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است: - ١

ها از طريق به وسيله دستگاهبيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه پيش -الف 
  گردد.داري كل اخذ ميخزانهحسابهاي

بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي پيش - ب 
  در سال مالي مربوط انجام دهد.تواندمي



  بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.يشبودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پ - ٢

  شود.بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي - ٣

  وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود. - ٢ماده 

شود و عنوان گانه اداره ميخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سهمؤسسه دولتي واحد سازماني مش - ٣ماده 
  ندارد.وزارتخانه 

  شود.گردد. از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مينهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي -تبصره 

با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي  شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه - ۴ماده 
و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه شده

هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كسرمايهاز طريق
  شود.مي

هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده -تبصره 
  شوند.انون شركت دولتي شناخته نميشوند از نظر اين قشركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميو

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام  - ۵ماده 
  شود.خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا ميوظايف و

جه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با تو -تبصره 
  خواهد رسيد.اسالمي

  شود.سال مالي، يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي - ۶ماده 

هاي دولت به تصويب منظور نيل به اهداف و اجراي برنامهاعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به  - ٧ماده 
  رسد.شوراي اسالمي ميمجلس

ديون بالمحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر  - ٨ماده 
  اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اعتبار

  احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. -الف 

ها ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينهانواع بدهي به وزارتخانه -ب 
  ي ايجاد شده باشد.هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايپست و هزينهمخابراتي،

ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بالمحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي  -ج 
  و اعالم خواهد شد.تعيين

  كند.سسه دولتي مشخص ميمواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤ - ٩ماده 

ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه - ١٠ماده 
  شود.انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مياز

يافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير در - ١١ماده 
گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب ها و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاصي اهداء ميتأمين اعتبار و سپردهمنابع

  داري كل متمركز شود.خزانه حسابهايقانون بايد در

ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين  - ١٢ماده 
  شود و ماهيت درآمد ندارند.بيني ميقانون بودجه كل كشور پيشمشابه در

ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي هاي مربوط به وزارتخانهاز نقدينهوجوه عمومي عبارت است  - ١٣ماده 
دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن غير

  باشد.و تصرف ميبراي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل منحصراً 



گيرد و پس از الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميوجوهي نظير سپرده، وجه - ١تبصره 
ن رضايت باشد تصرف در آنها بدوهاي مزبور ميمدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاهانقضاء

  گردد.احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميصاحب وجه يا

  اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است. - ٢تبصره 

مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان  درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي - ١۴ماده 
  ]١[گردد.اختصاصي منظور ميدرآمد

و يا فروش كاال و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت  -  ١۵ماده 
  گردد.موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها ميبه

ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخائر،  - ١۶ماده 
  هاي مربوط هستند.سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجهكاهش

  هاي جاري بر بدهيهاي جاري است.منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي -تبصره 

اير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كاال و خدمات و س - ١٧ماده 
  دستگاههاي اجرايي ضروري است.هايبرنامه

  تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. - ١٨ماده 

  ت ناشي از:تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دول - ١٩ماده 

  تحويل كاال يا انجام دادن خدمت. -الف 

  اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. -ب 

  احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح. -ج 

  المللي با اجازه قانون.المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بينپيوستن به قراردادهاي بين -د 

  كننده بدهي.سجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثباتت - ٢٠ماده 

ً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاهحواله اجازه - ٢١ماده  اجرايي محلي و يا  اي است كه كتبا
اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب  عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاههاينهادهاي
  شود.ذينفع صادر ميدر وجه

اين قانون و  ٢١هاي صادر شده موضوع ماده درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله - ٢٢ماده 
باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي پرداختهايي كه به موجبساير

  كند.و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر ميخزانه در مركز

طعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور ق - ٢٣ماده 
  گيرد.مقررات مربوط صورت ميو

گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه به موجب تنخواه - ٢۴ماده 
يزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه استفاده از آن به مقانون

  گردد.تا پايان سال واريز ميشود و منتها داده مي

  ]٢[گردد.) بودجه عمومي دولت تعيين مي٣%تبصره: ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (

گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيالت الزم در پرداخت تنخواه - ٢۵ماده 
  دهد.دجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار ميجاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بوهايهزينه



گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي تنخواه - ٢۶ماده 
هاي صادر شده واريز و با دهد تا در قبال حوالهار ذيحساب قرار ميهاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيهزينهاز

  درخواست وجه مجدداً دريافت گردد.صدور

گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواهتنخواه - ٢٧ماده 
هاي اجرايي آن نامها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيينها در اختيار واحدهانجام برخي از هزينه مقامات مجاز از طرف آنها براييا

شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت هاي مربوط انجام ميگيرد تا به تدريج كه هزينهگردان هستند قرار ميدريافت تنخواهمجاز به
  دارند.

اخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد پيش پرد - ٢٨ماده 
  گيرد.ميصورت 

  گيرد.الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميعلي - ٢٩ماده 

  قانون عبارت است از:سپرده از نظر اين  - ٣٠ماده 

گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي -الف 
  مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است.شرايط

گردد و به موجب قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع -ب 
  باشد.احكام مراجع مذكور كالً يا بعضاً قابل استرداد ميقرارها و

گردد تا با رعايت مقررات وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي -ج 
  اخت شود.به ذينفع پردمربوط

وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظاير آنها  - تبصره 
  باشد.گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمياشخاص دريافت مياز

ب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت به منظور ذيحسا - ٣١ماده 
ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي نظارت و تأمين هماهنگي الزم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانهاعمال

شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد دولتي به اين سمت منصوب ميمؤسسات و نهادهاي عمومي غيراجرايي محلي و
  داشت:

  نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها. - ١

  نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي. - ٢

  ها و اوراق بهادار.ها و سپردهو تحول وجوه و نقدينه نگاهداري و تحويل - ٣

  نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور. - ۴

  دهد.ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي - ١تبصره 

رد وجوهي كه از محل درآمد عمومي اين قانون در مو ۵ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده  - ٢تبصره 
  شد.دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي ودارايي وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهندميدريافت

معاون ذيحساب مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صالحيت به اين سمت  - ٣٢ماده 
  شود.مي منصوب

گردان استان و نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه - ٣٣ ماده
هاي استاني و افتتاح حسابهاي گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابالغ اعتبار بودجهتنخواهواگذاري

شود به هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مينامهسطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آييندر جاري دولتي
  زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد.نمايندگي خزانه در استان مربوط

ي واجد صالحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حكم وزارتخانه امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسم - ٣۴ماده 
مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و يا



ط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در نامه مربوط به شرايشود. آيينتحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار ميكاالهاي
و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مورد اموال منقول

  رسد.مي

شود و نسبت به خريد ربط به اين سمت منصوب ميكارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت دستگاه ذي - ٣۵ماده 
  نمايد.تدارك كاالها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام ميو

صالحيت عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد - ٣۶ماده 
ماده نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوعاردي كه به موجب آييندر مو

  شود.اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي ٣١

ت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهي
گردان دريافتي در حكم عامل باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواهگردان پرداخت از ذيحساب ميمجاز به دريافت تنخواهمحوله

  شوند.ميذيحساب محسوب

  اجراي بودجه -فصل دوم 

  درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار - ١بخش 

گردد و در هر مورد بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمييشپ - ٣٧ماده 
  باشد.مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اجرايي مربوط مياحتياج به

  دجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.وصول درآمدهايي كه در بو - ٣٨ماده 

شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي - ٣٩ماده 
هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح ه حسابهاي بيمه بايد ببه استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتدولتي

  شود.گردد تحويلمي

  خزانه مكلف است ترتيب الزم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.

خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با (در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي  -تبصره 
باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا ميهر

  االجرا است.دولتي الزممربوط به بخش

ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه نحوه عمل و روشهاي اجرايي - ۴٠ماده 
  اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابالغ خواهد شد.منظور بر

بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تأييد شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي  -تبصره 
  امور اقتصادي و دارايي برسانند.وزارت

به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) به ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (وجوهي كه وسيله وزارتخانه - ۴١ماده 
گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي ه و يا نظائر آنها دريافت ميالضمان و يا وثيقسپرده و يا وجهعنوان

گردد و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميجمهوري اسالمي ايران
بود بايد درآخر هرماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در بدون حق برداشت خواهدحسابهاي مذكور كه واريز شود وجوه واريز شده به

  خزانه منتقل شود.

گردان رد آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواهرد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي - تبصره 
هاي موضوع اين ماده را فراهم ريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپردهاز حساب تمركز وجوه سپرده و يا به طسپرده
  نمايد.

ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه كليه وزارتخانه - ۴٢ماده 
ه و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديدسپردهوجوه

  هاي مذكور را به خزانه اعالم نمايند.جمهوري اسالمي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپردهمركزي

ي تصويب و ابالغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين توسط وزير امور اقتصادي و داراي ۴٢و  ۴١و  ٣٩نامه نحوه اجراي مواد آيين - ۴٣ماده 
  موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد.مواد به



بوط حداكثر ظرف يك ماه شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مر - ۴۴ماده 
  پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.ترتيب

  شود.تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي

ل تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سا -تبصره 
مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه عمومي

ا كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در اليحه بودجه درصد مبلغي ر ٨٠طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل اند ماليات متعلقه راداده
الحساب پرداخت است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور عليبيني شدهكل كشور براي آنها پيش

  نمايند.

اي و جاري شركت را كه در هاي سرمايهتقسيم سود، اندوختهمجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد  - ۴۵ماده 
  بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.اساسنامه آنها پيشمفاد

گيرند و انواع گذرنامه، ميانواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار  - ۴۶ماده 
سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر  شناسنامه،

و يك نفر به انتخاب مجلس اقتصادي و دارايي، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور نماينده وزير امور
  گردد.تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميشوراي اسالمي چاپ و

  تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است. - ١تبصره 

اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و  - ٢تبصره 
اسكناس بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام چاپخانه

ن وزير امور اقتصادي و دارايي در صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يك نفر از نمايندگاشود و در اين
  خواهد داشت.هيأت مزبور عضويت 

اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي نامهترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آيين - ٣تبصره 
  تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.به

هاي ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمهتقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهدر مواردي كه براي  - ۴٧ماده 
ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر نقدي
  شود.ر اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده مياي است كه توسط وزارت امونامهآيينطبق

چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن  -تبصره 
  ربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصالح نخواهد بود.مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذي

االجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد الزممطالبات وزارتخانه - ۴٨ماده 
  هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.مقررات اجرايي ماليات

كننده يا مأمور وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت - ۴٩ماده 
يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل وصول و

  درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.لشود بايد از مح

  شود.در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كاال به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي - ١تبصره 

  گيرد.به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي - ٢تبصره 

  ها و ساير پرداختهاهزينه - ٢بخش 

كند و استفاده از اعتبارات وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي - ۵٠ماده 
  رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.بايد با

ً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميهاي جاري مستمر در مورد آن قسمت از هزينه - ۵١ماده  ها و مؤسسات دولتي كند وزارتخانهكه نوعا
  كند منعقد نمايند.براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز ميتوانندمي



ربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور خود اعتبارات الزم براي پرداخت تعهدات مها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه ساالنهوزارتخانه
  نمايند.

 ]٣[ريزي كشورهاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهانواع هزينه - تبصره 
  تعيين و ابالغ خواهد شد.

ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل پرداخت هزينه - ۵٢ماده 
  آمد.خواهد

مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت  اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس - ۵٣ماده 
  باشد.قوانين و مقررات به عهده ذيحساب ميبا

اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوط  - ١تبصره 
  كننده نخواهد كرد.يچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويضيا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هكالً 

هاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت - ٢تبصره 
  كنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.هاي وزير يا رئيس مؤسسه به ذيحساب و يا كارو مسئوليتاختيار

ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج هاي وزارتخانهبه منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه - ۵۴ماده 
نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه الزم به عنوان تنخواهاز

  خواهد داد.

گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواهآيين
  و ابالغ خواهد گرديد. و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويبكندپيدا مي

شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور ميهاي پيشاعتباري كه تحت عنوان هزينه - ۵۵ماده 
و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف  ]۴[ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشد و هيأت وزيران مجاز است درمي
  دستگاه مربوط مصرف شود.ين ماده طبق مقررات خاصمحل اعتبارات موضوع ا

حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير  -تبصره 
  صادر خواهد شد. ]۵[باشند، توسط مقامات مجاز رياست جمهوريكه فاقد ذيحساب ميدستگاهها

شود و مستقيماً مربوط مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي -  ۵۶ماده 
باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و ايي خاصي نميهاي دستگاه اجرهزينهبه

  شود.تعيين ميدارايي

سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطالعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع منظور كردن اعتبار تحت عنوان ( - ۵٧ماده 
رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطالعات با اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب ميمصرف است.

وزير و صدور حواله از طرف وزير اطالعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور موافقت نخست
گردد.گزارش اخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميپردحواله از طرف وزير مربوط

  ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسالمي تقديم شود.ها بايد حداكثر ظرف ششاين قبيل هزينه

ديون بالمحل" در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان"اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه - ۵٨ماده 
ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تأييد سازمان مديريت و اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه امور

  است.قابل مصرف  ]۶[ريزي كشوربرنامه

در مواردي كه الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود  - ۵٩ماده 
  بيني پرداخت تأديه نمود.تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيشتوان به مي

در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك الزم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد  - ۶٠ماده 
  الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علينباشد ميميسر 

اي است كه نامهالحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيينو موارد تأديه پيش پرداخت و علي ميزان - ۶١ماده 
  طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.از

  -  ۶٢ماده 



توانند براي خدمات و كاالهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي ميوزارتخانه - ١
  هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند.اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينهاعتبار

ً و يا به طور يكجا در  در مورد آن قسمت از كاالها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب - ٢ قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجا
بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كاالها و خدمات مزبور با تعهد سالهاي

  بوط مجاز خواهد بود.بيني اعتبار الزم در بودجه سالهاي مربودجه مشعر بر پيشوزارت برنامه و

باشد از نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه ميآيين - ٣
و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب  ]٧[ريزي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهطرف

  هيأت وزيران خواهد رسيد.

د و پرداخت است گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهسرمايهكليه اعتبارات جاري و عمراني ( - ۶٣ماده 
مالي مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال و

  واهد بود:رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خمربوط با

تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان ( - ١
  شود.سالهاي بعد منظور مي

ي در زمان تأديه تعهد به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجراي ١٣۵٢تعهدات مربوط به سالهاي  - ٢
  شود.محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مياز

) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كالً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد ٢تعهدات سنوات مذكور در بند ( - ٣
در قالب طرحي كه اعتبار آن محل  ]٨[ريزي كشور تأديه تعهد و با موافقت سازمان مديريت و برنامه مجاز دستگاههاي اجرايي در زمانمقامات

  شود.بيني ميخاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيشبرنامه مربوط و يا از محل رديف

بهاي كاال يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل  - ١تبصره 
عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه جاري و يا اعتبارات

رسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و قرارداد و يا يكي از آنها است كالً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميخارج از اختيار طرفين
  ) اين ماده قابل پرداخت است.٢) ويا(١اعتبارات مذكور در بندهاي( حلدارايي حسب مورد از م

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات  - ٢تبصره 
) اين قانون به پاي ۵۴نامه موضوع ماده(ي با رعايت مفاد آيينها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالواحدهاي خارج از كشور وزارتخانه

  سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.گردان تنخواه

  ]٩[شود.شود پرداخت آن سال محسوب ميچكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي - ٣تبصره 

باشد اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي - ۶۴ماده 
ه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماو

عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط حساب درآمد
  رداخت خواهد بود.) اين قانون قابل پ۶٣هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده(ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال

هاي مصوب مربوط وصول شود، بيني شده در بودجههر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش - ١تبصره 
  مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. قابل

  ]١٠[باشد.ني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميسازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستث - ٢تبصره 

ديگري مقرر شده  كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب - ۶۵ماده 
  پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:باشد

  انتقال وجه به حساب ذينفع. - ١ 

  پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او. - ٢

  حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او. - ٣

  گردد.پرداخت محسوب مي



رعايت مقررات اين قانون الزامي  ]١١[در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخيص مصلحت نظام - ۶۶ماده 
نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف آيينعنيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تاب

يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند و ]١٢[دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسالمي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
  باشد.توسط خزانه قابل پرداخت مي

  عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. - ۶٧ماده 

جداگانه در بودجه كل كشور درج  ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل وبودجه هر يك از وزارتخانه - ۶٨ماده 
ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه شود و

  ممنوع است.ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانهوزارتخانه يا 

شود به موجب حواله و  اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور مي - ۶٩ماده 
  وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.درخواست

بيني شده در بودجه يان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيشهر گاه پس از پايان سال مالي ز
بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيشمصوب

بيني شده را به حساب خزانه واريز يد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيشجبران باقيمانده زيان استفاده نمادولت فقط براي
  نمايد.

شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل  -تبصره 
  نمايند.برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد 

كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كاالهاي  - ٧٠ماده 
  شود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كاالها برسد.اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي

اي مزبور بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. وجوه حاصل از فروش مواد و كااله
كاالها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و

  باشد.پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميادي و دارايي قابلو تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتص

حساب خريد و فروش مواد و كاالهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه  - ١تبصره 
  پذير باشد.رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان

زوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت در موارد ل -  ٢تبصره 
بيني شده مربوط به خريد و فروش كاالهاي موضوع اين ماده به طور ) درصد مبلغ زيان پيش٧٠اقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل(امور
  باشد.پرداخت مي الحساب قابلعلي

  هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد. - ٣تبصره 

هاي دولتي جز ها و مؤسسات دولتي و شركتپرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه - ٧١ماده 
  باشند ممنوع است.وني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميمواردي كه به اقتضاي وظايف قاندر

ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي سالمي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان ضوابط پرداخت اين قبيل كمك
شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد كننده با اخذ رسيد از دريافتپرداختدستگاههاي

  ]١٣[شده باشد.

تي و شركتهاي دولتي و يا از ها و مؤسسات دولدولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه -تبصره 
  شود نظارت مالي اعمال كند.اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غيردولتي پرداخت ميمحل

اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت نامهنحوه نظارت مذكور تابع آيين
  رسيد. يران خواهدوز

) اين قانون، به دستگاههاي ٢ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه -مكرر  ٧١ماده 
بالغي كه به شود و معنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مياجرائي به

شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايراندانشگاههاي 
ه) و رهاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (حوزهدانشگاهي و

  گردد، ممنوع است.هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت ميفناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژهشهركهاي علمي و صنعتي



شود بايد تنها ) اين قانون اهداء مي۴ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه
شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا ميكي مجاز كه توسط خزانهحساب بانبه

رسد. اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مينامهاهداء كننده، برابر آيينرعايت هدفهاي 
گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي ها و مؤسسات دولتي اهداء ميبه وزارتخانهرنقدي هدايايي كه به طور غي

حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني گونه موارد را بايد طبق اصولاين
كننده هدف خود را اعالم نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام چنانچه اهداءشود وميره) هداياي خاص تلقي (

  ]١۴[ره) به مصرف خواهد رسيد.خميني (

مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت  - ٧٢ماده 
  باشد.مي

هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه - ١تبصره 
باشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين ات قانوني مربوط مياست تابع مقررمكلف شده 

  مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.موضوع نباشند اعتبارات

هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه - ٢تبصره 
هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معامالتي باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتتكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميتعيين

ولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دتابع مفاد اين
  مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.ذكر نام است نيز 

در صورتي كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند  - ٣تبصره 
شود جز در مواردي كه در اين نون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مياعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قاتوانندمي

تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره قانون صراحتاً براي آن
وان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي گذارده ها و مؤسسات دولتي به عنوزارتخانهاز محل اعتبارات منظور در بودجه 

  كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافتكنندهشود. ذيحساب دستگاه پرداختمي

  باشد.تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مياعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي  - ۴تبصره 

گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي سرمايهحساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني( -  ۵تبصره 
و دارايي رسيدگي شود و حساب ساالنه آنها براي  قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي بايد

  ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.حسابرسي به

هاي مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه به موجب قانون نامهآيين -  ۶تبصره 
رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با از

  وزيران خواهد رسيد.تصويب هيأت

ها و مؤسسات دولتي كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين وزارتخانه - ٧٣ماده 
باشد نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعالم دستگاه اجرايي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور نقد است مي يا اوراقي كه در حكم وجهنقد و

  شود، اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئوالن امر نخواهد بود.بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين ميهاي پيشاعتبار هزينهاز محل 

  گردد.عقيب مسئوالن امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميوجوهي كه بر اثر ت -تبصره 

داري كل و دستگاههاي نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه - ٧۴ماده 
اي كه با رعايت مفاد اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي نامهآيينمستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان به موجب اجرائي 

  شد.رسد معين خواهد مي

هاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابالغ مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه - ٧۵ماده 
ستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد هاي نقدي به موجب دحوالهاعتبار و

  شد.

ها به آنها ابالغ و حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه -تبصره 
  به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود. از اعتبارات طبق قانونمقداري 

به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (براي وزارتخانه - ٧۶ماده 
جمهوري اسالمي ايران و يا ساير  در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزيآنها 

طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي بانكهاي دولتي كه از
يحساب و يا مقام مجاز از ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ذاستفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانهمربوط افتتاح خواهد شد.



گاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و مقامات مسئول و مجاز دستطرف او و الاقل يك نفر ديگر از
انكي شركتهاي دولتي با منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهاي ب كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده

  بود.و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهدامضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها 

دارند در مورد ) اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي۵مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده( -تبصره 
ول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب وجوه مذكور مشم

  باشد.خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت ميرسد، توسطمي

ند براي رفع احتياجات سال بعد از در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و توانها و مؤسسات دولتي ميوزارتخانه - ٧٧ماده 
انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد باالترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و تأييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت تأخير در

اي خريد كاال يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اين كه مبلغ اقتصادي و دارايي قراردادهاي الزم بروزارت امور
مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال در هر  ]١۵[ريزي كشور تشخيص سازمان مديريت و برنامهآن گونه قراردادها به

هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد
نوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا مقررات مربوط پرداخت وجوهي به عمربوط نباشد. چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس

تواند وجوه الزم را به عنوان پيش پرداخت امور اقتصادي و دارايي ميقراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد، وزارت
ً از شود) تأديه نمايد و دميبيني از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش( ر سال بعد پس از تصويب بودجه رأسا

  اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.

 هايسوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همه گير و بيماريدر مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش - ٧٨ماده 

به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسالمي و يا مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه 
قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع (مملكتي اعالم

  باشد.مقررات عمومي دولت مستثني هستند)، ميمحاسبات عمومي و ساير

  تقديم گردد. ]١۶[جمهورر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسالمي توسط رئيسگزارش ام

  معامالت دولتي - ٣بخش 

به استثناء و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( ها و مؤسسات دولتي اعم از خريدمعامالت وزارتخانه - ٧٩ماده 
  شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:كه مشمول مقررات استخدامي ميمواردي

  .در مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد - ١

 در مورد معامالتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها - ٢

  نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:با

 ا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات ومؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و ي -الف 

  نهادهاي مذكور باشد.

ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه -ب 
  شوند.تعاوني تشكيل و اداره ميشركتهاي 

  گردندكه مقرون به صرفه صالح دولت باشد.و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميشركتها و مؤسسات تعاوني توليد  -ج 

در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا  - ٣
  اي انواع مشابه نباشد.مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و دار مقامات

در مورد خريد يا استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا  - ۴
  شد.مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد 

  در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسالمي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي. - ۵

در مورد خريد كاالهاي انحصاري دولتي و يا ساير كاالهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط  - ۶
  نرخهاي معيني تعيين و اعالم شده باشد.دولتي 

در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين  - ٧
  شده باشد.



 هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخدر مورد كاالهاي ساخت كارخانه - ٨

  شده باشد. تعيين

  در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. - ٩

در مورد تعمير ماشين آالت ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات  - ١٠
  ف آنها.مجاز از طر

در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و  - ١١
گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و اندازهوسائل 

كه حسب مورد توسط وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب تعهد رشته مربوطم
  مذكور در اين رديف.خواهد شد، پس از تأييد مقامات

  بماند.در مورد معامالتي كه به تشخيص هيأت وزيران به مالحظه صرفه و صالح دولت بايد مستور  - ١٢

نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و تأييد وزارت امور اقتصادي در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آيين - ١٣
  رسد، انجام خواهد شد.تصويب هيأت وزيران ميو دارايي به

ً توسط وزارتخانه - ١۴ شود و نرخ فروش آنها توسط دولتي توليد و ارائه مي ها و مؤسساتدر مورد فروش كاالها و خدماتي كه مستقيما
  گردد.قانوني مربوط تعيين ميمراجع

) اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه ٢) و(١هاي(انجام معامالت موضوع رديف -تبصره 
يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده فروشنده،

  داشته باشد.

  شود:معامالت دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي - ٨٠ماده 

  معامالت جزئي، معامالتي است كه مبلغ آن از يك ميليون لایر تجاوز نكند. -الف 

  مالت متوسط، معامالتي است كه مبلغ آن از يك ميليون لایر بيشتر باشد و از پانزده ميليون لایر تجاوز ننمايد.معا -ب 

  ]١٧[معامالت عمده، معامالتي است كه مبلغ آن از پانزده ميليون لایر بيشتر باشد. -ج 

  مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معامالت عمده مبلغ برآورد است. - ١تبصره 

شود خواهد ميمبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب  - ٢تبصره 
  بود.

  پذيرد:مناقصه در معامالت به طرق زير انجام مي - ٨١ماده 

  در مورد معامالت جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز. -الف 

تأييد وزير يا در مورد معامالت متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط و  -ب 
  مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.باالترين

مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا باالترين مقام نامه (در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت -ج 
  اجرايي و مقامات مجاز از طرف آنها.دستگاه

  پذيرد:مزايده در معامالت به طريق زير انجام مي - ٨٢ده ما

  در مورد معامالت جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش. -الف 

  در مورد معامالت متوسط با حراج. -ب 

  در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي. -ج 



قصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از در مواردي كه انجام منا - ٨٣ماده 
توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، مي ٨۴مذكور در ماده مقامات

نه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كاال يا صالح دولت ترتيب انجام اينگورعايت صرفه و
  خواهد نمود.خدمت تعيين و اعالم

اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها به شرح زير خواهد  ٨٣تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده  - ٨۴ماده 
  بود:

ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در ر مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانهد -الف 
از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خارج

  انتخاب وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.به خبره و متعهد دولت 

ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه - ب 
  دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان.باالترين مقام

تبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسالمي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ديوان محاسبات كشور در مورد اع -ج 
باشند به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده ها نميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانهساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره ميو

نده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده قضايي و نمايشوراي عالي
  اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.باالترين مقام دستگاه

  گاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و باالترين مقام دست -د 

 در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مدير عامل و يا باالترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب -هـ 

  مجمع عمومي.

دارند در صورتي كه به موجب ريافت ميدر مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي د -و 
شوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره ميمقررات

  باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب باالترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.مييا اركان مشابه

گانه ارتش جمهوري اسالمي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران در مركز، فرمانده در مورد معامالت نيروهاي سه -ز 
ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران نيروي مربوط و

حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك مي ايرانانقالب اسال
  ]١٨[يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي حسب مورد.ارتش جمهوري اسالمي ايران

الف) اين ماده و در مورد معامالت مربوط به ستاد در مورد معامالت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند ( -ح 
بوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد جمهوري اسالمي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران ذيحساب مرمشترك ارتش

  ]١٩[اسالمي ايران و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي حسب مورد.مشترك ارتش جمهوري

) اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا يا باالترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز ٨۴) و(٨٣(هيأت موضوع مواد -  ٨۵ماده 
شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر تشكيل مياز طرف آنها

ايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند توجيهي دستگاه اجرخود نسبت به گزارش
  اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.لكن تصميمات هيأت با رأي

باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت  ]٢٠[ميليون لایر ١۵٠اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از  ٨٣در اجراي ماده  - ٨۶ماده 
  اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود: ٨۴موضوع ماده نفريسه

  دولتي، وزير مربوطه. ها و مؤسسات دولتي و شركتهايدر مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه -الف 

ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه - ب 
  همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط.و

تش جمهوري اسالمي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران، رئيس ستاد مشترك گانه اردر مورد معامالت نيروهاي سه -ج 
جمهوري اسالمي ايران و در مورد معامالت نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي ارتش

يران و در مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي اايران، رئيس
ي اسالمي ايران فرمانده نيروي انتظامي جمهوري [و]در مورد معامالت مربوط به نيروي انتظامي جمهور ]٢١[مسلحدفاع و پشتيباني نيروهاي

  ]٢٢[اسالمي ايران. 



ن و ديوان محاسبات كشور و در مورد معامالت مربوط به دادگستري جمهوري اسالمي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرا -د 
ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانهمؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره ميساير

  سرپرستي، رئيس ديوان محاسبات كشور و باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.قضايي، شوراي

به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان در مورد معامالت مربوط  -هـ 
باشند، باالترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد شوند، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مياداره ميمشابه 

  مربوط.

ماده ر صورتي كه مبلغ معامله بيش از يك ميلياردلایر باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوعد ٨٣در اجراي ماده  - ٨٧ماده 
  ]٢٣[و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود. ٨۶موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده  ٨۴

نامه معامالت دولتي در مورد معامالت مربوط به كاالها و خدماتي كه در در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين - ٨٨ماده 
و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسالمي  شود به تشخيصها و مؤسسات دولتي واقع ميمورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانهمحل

باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط دار انجام وظايف او ميمربوط و يا باالترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهدهايران در كشور
  شود انجام خواهد شد.يا خدمت تعيين ميرعايت صرفه و صالح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كاال سفير و يا مقام مذكور با

اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه  ٨٨الي  ٧٩نحوه انجام معامالت و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد  - ٨٩ماده 
  تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد.به

  نظارت مالي -فصل سوم 

ها با مقررات اين قانون و ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختر مخارج وزارتخانهاعمال نظارت مالي ب - ٩٠ماده 
  قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.ساير

از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها  -تبصره 
شود، به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه كشور تأمين ميبودجه كل

كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا بندي به ترتيبي بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانعمراني و قوانين
  باشد.وزارت برنامه و بودجه ميخواهد شد كماكان به عهده 

ً به  - ٩١ماده  در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خالف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا
كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و صادركننده دستور خرج اعالم ميمقام

ً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مقررات مراتب را به ذيحساب اعالم نمايد. تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتبا
س از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر است وجه سند هزينه مربوط را پذيحساب مكلف

وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطالع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور مستندات قانوني مربوط به
تب را براي اقدامات قانوني الزم به ديوان محاسبات كشور اعالم خواهد مورد را خالف تشخيص داد مرااقتصادي و دارايي در صورتي كه

  داشت.

در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد،  - ٩٢ماده 
صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و باشد. و در اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط ميدستگاه 

خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط همچنين در مورد
  بود. اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهدقابل پرداخت است و

در صورتي كه بر اساس گواهي خالف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا  - ٩٣ماده 
مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خالف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات مقامات

  غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد. حكم تصرفدر 

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از  - ٩۴ماده 
  اقدام نمايد.خرج

  تنظيم حساب و تفريغ بودجه -فصل چهارم 

ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد سابان وزارتخانهكليه ذيح - ٩۵ماده 
قانون  ٣٩مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده و

شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي ميكشور مقرر ديوان محاسبات
  ]٢۴[كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.و دارايي معين ميكه وزارت امور اقتصادي



صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء باالترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده  - ١تبصره 
  محاسبات كشور رسيده باشد.ديوان

كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات  - ٢تبصره 
  باشد.تغيير ميقابل

هاي نامهنحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين - ٣تبصره 
  قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.اجرايي

ان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره به منظور از مي - ۴تبصره 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات الزم مركب از

  نمايد:را اتخاذ مي

ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي كه به بعد) وزارتخانه ١٣۶۴از سال اد و مدارك ناقص سنواتي (در مورد اسن -الف 
  كنند.عمومي دولت استفاده مياز بودجه

ور به هاي مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكدر خصوص اسناد و مدارك دستگاه -ب 
  انحاء از بين رفته است.نحوي از

قانون محاسبات عمومي كشور خواهند  ٧٣ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه -ج 
  بود.

ً ناظر برتصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و الزم ايجاد تسهيالت الزم در امر تنظيم  االجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفا
  باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود.ميحسابها

ً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از  دستورالعمل اجرايي اين تبصره مشتركا
  ]٢۵[خواهد شد.قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته تصويب اين

دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي  - ٩۶ماده 
بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و سازمان مديريت و م شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيشعمليات انجاگزارش
  اقتصادي و دارايي ارسال دارند.و وزارت امور ]٢۶[ريزي كشور برنامه

در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند  - ٩٧ماده 
شود سوابق ارايي تهيه ميظرف يك ماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دحداكثر

تنظيم صورت مجلس، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول ذيحسابي را با
  اقتصادي و دارايي ارسال گردد.آن به وزارت امور

ايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول در مواردي كه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نم -تبصره 
ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ميسرنباشد،

  شد.خواهد  ذيحساب جديد تحويل

ود را بالفاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج هاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خشركت - ٩٨ماده 
  صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.در

گذاري ثابت) خود را اعتبارات سرمايههاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (شركت - ٩٩ماده 
تورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بالفاصله جهت دسمطابق

  صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.درج در

  باشند.ن نيز مشمول حكم اين ماده مي) اين قانو١٣٠مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده(

) اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت ساالنه خود اعم ۵(كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده - ١٠٠ماده 
ارت امور اقتصادي و گذاري ثابت)، را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزاعتبارات سرمايهاعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (از

خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب دارايي تهيه و ابالغ
  كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.عملكرد ساالنه بودجه كل

اين قانون در مورد  ٧٢ماده  ۶نامه مالي مربوط در اجراي تبصره از به تصويب رسيدن آيين نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس -تبصره 
  نامه مذكور عمل خواهند كرد.ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيينتنظيم و



ز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمرك - ١٠١ماده 
بندي بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقهمدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقهظرف

  خواهد شد. اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعالمدرآمدها و

شود به حساب قطعي همان سال محسوب الحسابها در سالي كه تصفيه ميرسد و عليپيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي - ١٠٢ماده 
  شود.در صورت حساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور ميو

ورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ص - ١٠٣ماده 
عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي و

  اطالعات زير:

  صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل: -الف 

  جودي اول سال خزانه.مو - ١

  درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط. - ٢

  ساير منابع تأمين اعتبار. - ٣

  واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل. - ۴

  صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل: -ب 

  پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط. - ١

  ا.پيش پرداخته - ٢

  پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است. - ٣

  موجودي آخر سال. - ۴

  به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.

رسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت قانون اساسي) با بر ۵۵مطابق اصل ديوان محاسبات كشور مكلف است ( - ١٠۴ماده 
عملكرد ساالنه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات حساب

  مستشاري ارجاع نمايد.شوراي اسالمي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي خود به مجلس

 شود،ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي - ١٠۵ماده 

ه همكاري و تشريك ها مكلف بموظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئوالن دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي
  در اين مورد خواهند بود.مساعي

متخلفين با اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب 
  مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:مورد به

  اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي. - ١

  توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي. - ٢

  كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه. - ٣

  انفصال موقت از سه ماه تا يك سال. - ۴

  اموال دولتي -فصل پنجم 



مؤسسات دولتي با  ها ومسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي وغيرمنقول در اختيار وزارتخانه - ١٠۶ماده 
  باشد.كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مييا مؤسسه دولتي استفادهوزارتخانه

ها و در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه الزم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه
دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيالت الزم در اين زمينه خواهند بود و در هر تمؤسسا

  نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رافع مسئوليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.حال رسيدگي و

هاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيرو -تبصره 
باشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوطه به خود ميوزارت

  و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد. ]٢٧[وري اسالمي ايران پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهاين تبصره به

 مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكانپذيرانتقال بالعوض اموال منقول دولت از يك وزارت خانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا  - ١٠٧ماده 

اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبالً تحصيل شده خواهد بود كه عالوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه
  باشد.

صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه انتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه - ١٠٨ماده 
مور تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا باالترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت ابه

شود بر ر هر سال به شركت دولتي منتقل ميباشد. در صورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده ددارايي مجاز مياقتصادي و
منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون لایر باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش اساس ارزيابي كارشناس
  نمايد. انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظوريابد و در هر حال شركت

ها و مؤسسات دولتي بنا باشد به وزارتخانهانتقال بالعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي - ١٠٩ماده 
كه تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطالع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنبه

ً از قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهالك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميدفتري (ارزش سرمايه پرداخت  %۵٠شود جمعا
  باشد.تجاوز نكند، مجاز ميشده شركت

ها و مؤسسات دولتي ه به وزارتخانهشركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماد
شود تا يك ميليون لایر باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون لایر ميمنتقل

  دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.معادل ارزش

ها و توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانهو شركتهاي دولتي ميها و مؤسسات دولتي وزارتخانه - ١١٠ماده 
ها و مؤسسات دولتي و دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانهمؤسسات

ل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويشركتهاي دولتي و
حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال باشند مسئول حفظ و

يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و و عين اموال را پس از رفع نياز
  اطالع دهند.

منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال  - ١١١ماده 
  اين قانون تعيين خواهد گرديد. ١٢٢ه نامه موضوع مادمنقول مصرفي و در حكم مصرفي در آييناموال

شود و مورد نياز ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده ميفروش اموال منقول وزارتخانه - ١١٢ماده 
م دستگاه اجرايي ذيربط با ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطالع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه باالترين مقاوزارتخانهساير

  باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.مربوط به معامالت دولتي مجاز ميرعايت مقررات

  باشد.باشد، از شمول اين ماده مستثني مياموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي -تبصره 

گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي سرمايهكليه اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ( - ١١٣ماده 
شود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميمزبور

ؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و مشركت دولتي و يا
باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا دستگاههاي اجرايي ذيربط ميحراست آنها با

دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد يرحق استفاده از آنها به سا
  واريز گردد.به حساب درآمد عمومي كشور

ا و هاموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه - ١تبصره 
هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركتدولتي اجراء ميمؤسسات

  برداري طرح منظور خواهد شد.هاي دستگاه مسئول بهرههستند به حساب اموال و داراييعمومي غيردولتي



ها و مؤسسات دولتي ري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانهبردادرآمدهاي ناشي از بهره - ٢تبصره 
شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و مياجرا

داري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط برعمومي غيردولتي در صورتي كه هزينه بهرهنهادهاي
  برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.حساب درآمد دستگاه مسئول بهرهتأمين شود به

ه دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ها و مؤسسات دولتي متعلق بكليه اموال غيرمنقول وزارتخانه - ١١۴ماده 
توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار ها و مؤسسات دولتي ميكه مال را در اختيار دارد. وزارتخانهاست

  واگذار كنند.دارند به يكديگر 

شود به استثناء اموال غيرمنقول مشروحه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده ميخانهفروش اموال غيرمنقول وزارت - ١١۵ماده 
  زير:

  اموال غيرمنقولي كه از نفايس ملي باشد. - ١

  سازي.تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات - ٢

  آثار و بناهاي تاريخي. - ٣

  باشدبا مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي اموال غيرمنقول كه در رابطه - ۴

باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز ميبنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب
  به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.

شوند پيشنهاد فروش اموال ها نيستند و به طور مستقل اداره ميدولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانهدر مورد مؤسسات  - ١تبصره 
  مربوط در اجراي اين ماده از طرف باالترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد.غيرمنقول

  باشد.ي شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميفروش اموال غيرمنقول شركتهاي دولتي بجز اموال غيرمنقول مستثن - ٢تبصره 

  ]٢٨[لغو شد. - ١١۶ماده 

ا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير ياموال غيرمنقول وزارتخانه - ١١٧ماده 
باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است ميبه

  يابد.يروز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مقيمت

اموال غيرمنقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل  - ١١٨ماده 
ً از پنجاه درصد سرمايولتي ميها و مؤسسات دبه وزارتخانهانتقال ه باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري آن گونه اموال انتقالي، مجموعا

  شود.تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر ميپرداخت شده شركت

اموال غيرمنقول متعلق به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به  - ١١٩ماده 
دهنده كسر و به سرمايه شركت مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال باشد. بهاي اينگونه اموال با توافقمييكديگر

  گردد.افزوده ميانتقال گيرنده

توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود ها و مؤسسات دولتي ميوزارتخانه - ١٢٠ماده 
قت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده طور مورا به

حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا بدون اين كه
  و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطالع دهند.همؤسسه دولتي ذيربط اعاد

نامه خاص نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين - ١٢١ماده 
  خواهد بود.خود

نون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قاآيين - ١٢٢ماده 
  طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.دولت از

  مقررات متفرقه -فصل ششم 



ها و مؤسسات دولتي و همچنين به وزارتخانه ها و ساير اوراق بهادار متعلقنامهسهام و اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و تضمين - ١٢٣ماده 
شود نگاهداري هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميمتعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محلسهام
  شود.

ها و ساير نامهو سهام و اسناد و تضمينداري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد خزانه
مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابالغ خواهد گرديد، معين اوراق بهادار

  شود.مي

ولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا شعب ساير بانكهاي د - ١٢۴ماده 
گردد و استفاده از دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانهاسالمي

ور و در دار كل كشعرفي خزانهداري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به محداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانهحسابهاي مزبور با
باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال دار وظايف او ميوزير امور اقتصادي و دارايي موقتاً عهدهغياب او مقامي كه طبق حكم

  حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد

خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و  - ١٢۵ماده 
  موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اين كه بالفاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.سپرده

شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري ايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميحقوقي كه بر اثر تخلف از شر - ١٢۶ماده 
  االجرا خواهد بود كالً يا بعضاً قابل بخشودن نيست.الزمكه

و وزير مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را  ]٢٩[كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد عالوه بر امضاي نخست وزير - ١٢٧ماده 
  نيز داشته باشد.

هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است كه قبالً به وزارت امور كليه تصويبنامه
  دارايي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.دي واقتصا

شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت ها مورد قبول واقع مينمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه - ١٢٨ماده 
اي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور هشود و دستورالعملدارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميوزارت امور اقتصادي و 

  ابالغ خواهد شد.

  شود.در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور لایر دريافت و پرداخت نمي - ١٢٩ماده 

زارتخانه يا اين قانون منحصراً به صورت و ۴و  ٣و  ٢از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد  - ١٣٠ماده 
دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي مؤسسه

انون با شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قيا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميغير از وزارتخانه
وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند واال با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع رعايت مقررات مربوط

  دولتي خواهند بود.مقررات اين قانون در مورد مؤسسات

اند و تمام يا رتهاي انقالب اسالمي به وجود آمدهنهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقالب اسالمي و يا پس از آن بنا به ضرو -تبصره 
نمايند، در صورتي كه از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت ميقسمتي

 ۵و  ۴، ٣، ٢ضع حقوقي خود را با يكي از مواد به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده ووضعيت حقوقي آنها
  اين قانون تطبيق دهند.

در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات به عنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور  - ١٣١ماده 
هاي جايگزيني به عيين نمايد. موارد و نحوه عمل و روشتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تدارايي مياقتصادي و
  خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.اينامهموجب آيين

شامل عمليات جاري مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان ( - ١٣٢ماده 
  طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.و

شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان ( - ١تبصره 
ابرسي را همراه داشته بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسخواهد
  باشد.

هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت - ٢تبصره 
  د.حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايترازنامه و



حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف 
  رسيدگيهاي الزم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.مدت دو ماه

حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و  - ٣تبصره 
وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه منتخب

  دارايي برسد قابل تمديد است.توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و با ارائه دالئل قابل

قابل تصويب   در صورتي كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دالئل موجهي  - ١٣٣ماده 
رفع ايرادات و  شود نسبت بهمجامع عمومي مكلفند هيأت مديره يا هيأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين مينباشد،

جدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب اقدام نمايند و ماشكاالت
  هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.سال مالي شركتسود و زيان هر

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي  -تبصره 
  امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.مسئوالن

  اي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.هباشد مگر آن كه در اساسنامهانحالل شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز مي - ١٣۴ماده 

شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه به منظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي به عنوان  - ١٣۵ماده 
  قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.اندوخته

  باشد.يش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نميافزا -تبصره 

  گردد.سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي - ١٣۶ماده 

  زي" منظور شود.ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارداراييها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب"التفاوت حاصل از تسعيرمابه

  در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.

ايد در صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نم - تبصره 
  باشد.مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت ميمبلغ

ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند كليه اطالعات مالي وزارتخانه - ١٣٧ماده 
ون براي انجام وظايف خود الزم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانمورد

  مذكور قرار دهند.

 ٨/١٠/١٣۵٩صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -  ١٣٨ماده 

  گردد.مي شوراي اسالمي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوبمجلس

هاي دستگاههاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه - ١٣٩ماده 
س اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به تأسيتجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامهو نيز

  شود.تأمين مي ١٣۶٠) قانون بودجه سال ۶۵اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره(آموزشگاه عالي

 ١۵/١٠/١٣۴٩شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجراء گذارده مي - ١۴٠ماده 

  قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است. اصالحات بعدي آن و كليهو 

هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابالغ نامهتا زماني كه آيين ١۵/١٠/١٣۴٩هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب نامهآيين -تبصره 
  ود باقي است.است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خنشده

  ضمائم: 

  ) قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن۶۶قانون شمول ماده ( -١ 

  ۵/١٢/١٣٧۶مصوب 



خواهد بود و عبارت  ١/۶/١٣۶۶) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۶۶مجمع تشخيص مصلحت نظام مشمول ماده ( - ١ماده 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت مجلس شوراي اسالمي" در سطر اول ماده مذكور و عبارت "م" پس از عبارت "تشخيص مصلحت نظامجمع"

  گردد.رئيس مجلس شوراي اسالمي" در قسمت اخير ماده مذكور اضافه ميعبارت "نظام" پس از

  باشد.مجمع تشخيص مصلحت نظام" ميدر اين قانون هر جا مجمع ذكر شود منظور " -تبصره 

بودجه مجمع به تفكيك برنامه و مواد هزينه وسيله امور مالي مجمع تهيه و پس از تاييد مجمع به سازمان برنامه و بودجه  - ٢اده م
  گردد.ميپيشنهاد

مان باشد و مراتب به اطالع سازها و يا مواد هزينه در قالب اعتبارات مصوب با تصويب مجمع مقدور ميهرگونه تغيير در برنامه - تبصره 
  و وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.برنامه و بودجه

  باشد.عهده دبير مجمع ميعهده رئيس و درصورت تفويض بهمسؤوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله به - ٣ماده 

ها و ه و پرداخت هزينهشود و مسؤوليت درخواست وجوسيله رئيس مجمع به اين سمت منصوب ميمدير مالي مجمع به - ۴ماده 
  عهده دارد.حسابها و حفظ اسناد و مدارك مالي و وجوه نقدينه و اوراق بهادار و نيز نگهداري حساب اموال مجمع را بهنگهداري

  نگهداري حسابهاي مجمع طبق اصول متداول حسابداري دولتي خواهد بود. -تبصره 

اعتبارات تخصيص يافته براساس دستور رئيس مجمع و درخواست وجه مدير مالي مجمع  ها درحدودوجوه الزم براي انجام هزينه - ۵ماده 
شود منتقل خواهد شد. استفاده از خزانه به حساب مربوط كه از طريق خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح شده يا ميتوسط

  باشد.ز ميامضاء مشترك رئيس مجمع و مدير مالي مجمع مجا حساب مذكور با

  باشد.هاي انجام شده با امضاء مشترك رئيس مجمع و مدير مالي مجمع قابل احتساب به هزينه قطعي ميكليه اسناد هزينه - ۶ماده 

حقوق رئيس و اعضاء مجمع مذكور به ترتيب معادل حقوق رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و حقوق و مزاياي كاركنان  - ٧ماده 
  نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.ت) و موقت مجمع مذكور براساس جدول منضم به آئينثابرسمي(

هرگونه تغييري كه در حقوق و مزاياي رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي  -تبصره 
  ركنان آن نيز اعمال خواهد شد.صورت گيرد درمورد رئيس و اعضاء مجمع و كااسالمي

يا فعاليت معين) احتياج به افرادي خارج از كاركنان مجمع باشد موقتاً با تصويب رئيس تواند چنانچه براي كار (امور مالي مجمع مي - ٨ماده 
  الزحمه از افراد مورد نياز استفاده نمايد.و پرداخت حقمجمع

  گردد.شود جزء اموال مجمع محسوب ميمحل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري و يا ايجاد مي كليه اموال و تأسيساتي كه از - ٩ماده 

  قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات -٢ 

  ) قانون محاسبات عمومي كشور٧١غيردولتي موضوع ماده (

  ١٧/٨/١٣٧٨مصوب 

ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي حقوقي غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي و - ١ماده 
صورتي كه دستگاههاي اجرائي ياد شده به تشخيص باالترين مقام اجرائي ذي ربط و يا مقام مجاز از طرف او به اقتضاي طبع و ماهيت در

هاي آن دستگاهها به تصويب تبار الزم براي اين منظور ضمن بودجهمربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي باشند بودجه و اعوظايف قانوني
  موارد زير مجاز خواهد بود:رسيده باشد منحصراً در

فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، به تشخيص باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او، در زمينه  -الف 
بوده و يا نيل به اهداف و وظايف مذكور را تسريع و تسهيل نمايد و در عين حال پرداخت كمك يا اعانه براي  و وظايف قانوني دستگاهاهداف

  فعاليت شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي ضروري باشد.استمرار يا توسعه 

  را بپذيرد. شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي در جهت اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرائي مربوط تعهدات مشخصي -ب 

  پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مورد نظر جزء وظايف قانوني دستگاه اجرائي ذكرشده باشد. -ج 



پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه براي رفع نيازمنديهاي مشروع و اجتناب ناپذير آنها به تشخيص  -د 
  مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد.باالترين

در كليه موارد مذكور در اين ماده پرداخت كمك و يا اعانه به صورتي كه جنبه خريد خدمت ، روز مزد و يا هر نوع رابطه  - ١تبصره 
باشد و همچنين دريافت كمك و يا اعانه به هيچ وجه علقه و حق استخدامي ميديگر اعم از رسمي و غير رسمي ايجاد كند، ممنوع استخدامي

  نخواهد نمود.براي اشخاص ايجاد

  پرداخت هر گونه كمك و يا اعانه موضوع اين قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاري دستگاهها مجاز خواهد بود. - ٢تبصره 

  ت مستقيم و يا غيرمستقيم و به شرح زير انجام خواهد شد:پرداخت كمك و يا اعانه به صور - ٢ماده 

از در صورتي كه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و مستقيماً به شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسيد -الف 
در اجراي اين بند اعالميه بانكي مبني بر  شخص حقيقي و يا مقام مجاز شخص حقوقي غيردولتي مزبور به هزينه قطعي منظور خواهد شد.

  وجه به حساب بانكي ذي نفع نيز در حكم رسيد خواهد بود.واريز

شود در صورتي كه دستگاه اجرائي مربوط داراي در مواردي كه برحسب ضرورت كمك و يا اعانه به صورت غيرنقدي پرداخت مي -ب 
اي مذكور بر طبق مقررات مزبور و در غير اين صورت براساس مقررات عمومي مجاز معامالتي خاصي باشد ، تهيه و تدارك كاالهمقررات

اعطاي كمك و يا اعانه مذكور از طريق صدور حواله تحويل كاال عهده توليد كننده يا توزيع كننده يا فروشنده باشد و يا به خواهد بود. چنانچه
هيه و به تشخيص رئيس دستگاه اجرائي ذي ربط يا مقامات مجاز از حقيقي يا حقوقي غيردولتي مشخصي تصورت موردي و براي شخص

  ضروري نباشد رسيد اخذ شده از دريافت كننده كمك يا اعانه در حكم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود.طرف آنها انتقال كاال به انبار مقدور يا

ي پرداخت شود با اخذ رسيد از دريافت كننده وجه به هزينه چنانچه كمك و يا اعانه به صورت نقدي و غيرمستقيم به شخص حقيق -ج 
  منظور خواهد شد. در اين گونه موارد دستگاه اجرائي مربوط بايستي مراقبت نمايد كه كمك مذكور عايد ذي نفع گردد.قطعي

ده دستگاههاي اجرائي مشمول ديات قتل نفس و نقص عضو و جرح كه پرداخت آن به موجب احكام صادره از مراجع قضائي به عه - ٣ماده 
  باشد.گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مشمول مقررات اين قانون ميقانون محول مياين

پرداخت كمك و يا اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي توسط دستگاههاي مشمول اين قانون از محل اعتباراتي كه  - ۴ماده 
  گردد تابع مقررات اين قانون خواهد بود.كل كشور به صورت كمك منظور مي رديفهاي بودجهضمن

بيني ها و مؤسسات دولتي موكول به پيشپرداخت كمك و يا اعانه عالوه بر رعايت ضوابط مقرر در اين قانون در مورد وزارتخانه -  ۵ماده 
به منظور شدن در بودجه تفصيلي شركت مصوب مراجع ذي صالح نامه شرح فعاليتها و در مورد شركتهاي دولتي منوط در موافقتموضوع

  باشد.مربوط ميمقرر در اساسنامه

 

و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را «عبارت  ٢٠/٨/١٣۶٩به موجب قانون مصوب  -١
 گردد.عبارت مذكور حذف مي ٢٨/١٢/٧٣مصوب  از انتهاي ماده فوق حذف گرديد و مجدداً در قانون»حذف نمايد.

  اين تبصره الحاق گرديده است. ٢٧/١١/١٣٨٠قانون مصوب  ١به موجب ماده   -١

شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اموراداري و  ١۶/٢١/١٣٧٨مورخ  ۴۵٠/١۴موجب مصوبه شماره به - ]٣[
جايگزين حذف و عبارت فوق » وزارت برنامه و بودجه«كشور ايجاد گرديد. لذا عنواناستخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي

  گرديد.

شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان  ١۶/١٢/١٣٧٨مورخ  ۴۵٠/١۴موجب مصوبه شماره به - ]۴[
يجاد گرديد. كشور ابرنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي

  جايگزين گرديد.حذف و عبارت فوق » وزارت برنامه و بودجه«لذا عنوان

وزيري حذف و وظايف آن در مقام رئيس دولت نخستسمت  ١٣۶٨به موجب بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران درسال  - ]۵[
  به رئيس جمهور واگذار گرديد.

ازمان برنامه شوراي عالي اداري با ادغام دو س ١۶/١٢/١٣٧٨مورخ  ۴۵٠/١۴موجب مصوبه شماره به - ]۶[
كشور ايجاد گرديد. لذا و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي

  جايگزين گرديد.حذف و عبارت فوق » وزارت برنامه و بودجه«عنوان



  قبلي - ]٧[

  قبلي - ]٨[

  ) بشرح ذيل اصالح گرديده است:۶۴) و(۶٣هاي مذكور در مواد(مهلت ١۵/١٢/١٣٧٩بموجب قانون اصالحي مصوب  - ]٩[

براي تعهد و پرداخت هزينه هاي  ١/۶/١٣۶۶) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۶۴) و (۶٣هاي مذكور در مواد(مهلت -ماده واحده 
كه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توسط نگذاري ثابت) اعم از ايجاري و عمراني (سرمايه

هاي هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينهربط قرارگرفته باشند به ترتيب براي هزينهكل در اختيار ذيحسابي دستگاههاي ذيداريخزانه
هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به ف نشده تا تاريخگردد. مانده وجوه مصرعمراني پايان تيرماه سال بعد اصالح مي

  گردند.االجراء شدن اين قانون لغو ميالزم گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخواريز ميخزانه

بات عمومي كشور پايان مردادماه قانون محاس)٩۵آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع ماده( -١تبصره
  سال بعد خواهد بود .

  تخلف از اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب و متخلف برابر مقررات قانوني تعقيب خواهد شد. -٢تبصره

و معامالتي دانشگاهها و مؤسسات  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي -٣تبصره 
و  ٩و قانون تشكيل هيأت امناء دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب  ١٨/١٠/١٣۶٩آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 

  هاي مربوط خواهند بود.نامهشوراي عالي انقالب فرهنگي و آئين ٢٣/١٢/١٣۶٧

  قبلي - ]١٠[

قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن مصوب  ۶۶قانون شمول ماده  ١به موجب ماده  -٢
اضافه گرديد. متن كامل قانون مذكور در » رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام«و » و مجمع تشخيص مصلحت نظام«عبارات  ١٢/١٣٧۶/۵

  بخش ضمائم آمده است.

قانون محاسبات عمومي كشور به مجمع تشخيص  ۶۶قانون شمول ماده  ١به موجب ماده  -  ]١٢[
و » و مجمع تشخيص مصلحت نظام«عبارات  ۵/١٢/١٣٧۶مقررات مالي آن مصوب مصلحت نظام و 

اضافه گرديد. متن كامل قانون مذكور در بخش ضمائم آمده » رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام«
  است.

)تبصره به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده كه در بخش ٢)ماده و (۵شامل ( ١٧/٨/١٣٧٨ضوابط موضوع اين ماده در تاريخ  - ]١٣[
  ضمائم درج شده است.

  الحاق گرديد. ٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ۵به موجب ماده  -١

شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان  ١۶/١٢/١٣٧٨مورخ  ۴۵٠/١۴موجب مصوبه شماره به -  ]١۵[
كشور ايجاد گرديد. لذا برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي

  جايگزين گرديد.حذف و عبارت فوق » زارت برنامه و بودجهو«عنوان

ست ١٣۶٨به موجب بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران درسال  - ]١۶[ وزيري سمت نخ
  ر مقام رئيس دولت به رئيس جمهور واگذار گرديد.حذف و وظايف آن د

  الف،ب وج بشرح زيرحذف ومتون فوق جايگزين گرديد:بندهاي٢۴/٧/١٣٧٣موجب قانون مصوب به -١

  معامالت جزئي، معامالتي است كه مبلغ آن از سيصدهزار لایر تجاوز نكند. -الف 

  سيصدهزارلایر بيشتر باشد و از دوميليون لایر تجاوز ننمايد.معامالت متوسط، معامالتي است كه مبلغ آن از  -ب 

  معامالت عمده، معامالتي است كه مبلغ آن از دوميليون لایر بيشتر باشد. -ج 

  بشرح زير حذف و متون فوق جايگزين گرديد.» ح«و » ز»متن بندهاي  ١٢/٢/١٣٧۵مصوب بموجب قانون  -٢و ]١٨[ 



گانه ارتش جمهوري اسالمي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط و يك نفر در مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه -ز 
ارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و در خبه

  نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران.محل و

الف) اين ماده و در مورد معامالت مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري در مورد معامالت وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند ( -ح 
  حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران.ايران، ذياسالمي

  د.مبلغ بيست ميليون لایر به شرح فوق اصالح گردي ٢۴/٧/١٣٧٣بموجب قانون مصوب    - ]٢٠[

  متن بند(ج) به شرح ذيل حذف و متن فوق جايگزين گرديد: ١٢/٢/١٣٧۵به موجب قانون مصوب  - ]٢١[

المي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران، رئيس ستاد گانه ارتش جمهوري اسدر مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه -(ج 
  ارتش جمهوري اسالمي ايران ودر مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع، وزير دفاع.)مشترك

  عبارت اخير الحاق گرديد. ٢٩/٣/١٣٨٠وجب قانون مصوب بم - ]٢٢[

ميليون لایر مبلغ دويست ٢١/٢/١٣٧٢قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  ٨٧به موجب قانون تغبير نصاب معامالت موضوع ماده  -٣
  بشرح فوق اصالح گرديد.

هيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي آخرين مهلت ت   ١۵/١٢/١٣٧٩) ماده واحده قانون اصالحي مصوب ١بموجب تبصره ( -١
  قانون محاسبات عمومي كشور پايان مردادماه سال بعد خواهد بود .)٩۵موضوع ماده(

  متن تبصره بشرح زير حذف و متن فوق جايگزين گرديد. ٢٩/١/١٣٧٢بموجب قانون مصوب  -١

به تشخيص هيأتي مركب از نماينده مجلس شوراي اسالمي و  سوزي در صورتي كهدر موارد اضطراري نظير سيل و آتش - ۴تبصره (
هاي ماهانه ميسر اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورتحسابوزارت امور

تحسابها ضميمه نمايد موارد شمول و تواند نسخ ديگر و يا تصوير مدارك را به جاي مدارك اصلي به اسناد صورمينباشد، ذيحساب مربوط
 ً   توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.)نحوه اجراي اين تبصره مشتركا

شوراي عالي اداري با ادغام دو سازمان  ١۶/١٢/١٣٧٨مورخ  ۴۵٠/١۴موجب مصوبه شماره به - ]٢۶[
كشور ايجاد گرديد. لذا برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي

  جايگزين گرديد.حذف و عبارت فوق » وزارت برنامه و بودجه«عنوان

  حذف و عبارت فوق جايگزين گرديد.»وزارتين دفاع و سپاه پاسداران«عبارت ٢٨/۵/١٣۶٨به موجب قانون مصوب  -  ]٢٧[ 

) به شرح ذيل ١١۶ماده( ٢۴/١٠/١٣٧٠آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب به موجب قانون تأسيس سازمان جمع - ]٢٨[
  لغو گرديد:

ات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غيرمنقولي را كه در قبال مطالب - ١١۶ماده 
) اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط ١١۵احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده(خاص و يا

  حاصل فروش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.به فروش رسانيده و

برداري از آن به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي ضوع اين ماده به فروش نرسيده نگهداري و اداره و بهرهمادام كه اموال مو -تبصره 
  باشد.مي

وزيري سمت نخست ١٣۶٨به موجب بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران درسال -٢٩
  حذف و وظايف آن در مقام رئيس دولت به رئيس جمهور واگذار گرديد.

 


