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محاسبات عمومی کشورقانون   
1/6/1366مصوب   

 فیتعار  -فصل اول
ن اعتبار و یر منابع تأمیدرآمدها و سا ینیبش یپ یه و حاویته یسال مالیک یه براکدولت است  یشور برنامه مالکل کبودجه  -1ماده 

 :شودیل مکیر تشی، بوده و از سه قسمت بشرح زشودیم یقانون یاستها و هدفهایل سیه منجر به نک یاتیانجام عمل یبرا هانه یبرآورد هز

 :ر استیه شامل اجزاء زکدولت  یبودجه عموم -1

له دستگاهها از یقانون بودجه بوس یم در سال مالیرمستقیا غیم و یه بطور مستقکن اعتبار یافتها و منابع تأمیدر ینیبش یپ  -الف

 .گرددیل اخذ مک یدارخزانه  یق حسابهایطر

 یدستگاهها یو اختصاص یعمران یاعتبارات جار یبرا یا اختصاصیو  یعموم یه از محل درآمدهایکپرداختهائ ینیبش یپ  -ب

 .مربوط انجام دهد یدر سال مالتواند  یم یاجرائ

 .ن اعتباریر منابع تأمیدرآمدها و سا ینیبشیها شامل پکو بان یدولت یتهاکبودجه شر  -2

 .شودیشور منظور مکل کن فوق در بودجه یر از عناویغ یه تحت عنوانک یبودجه مؤسسات -3

 .ا بشودین عنوان شناخته شده و یه بموجب قانون به اکاست  یمشخص یوزارتخانه واحد سازمان -2ماده 

شود و عنوان یگانه اداره مسه  یاز قوا یکیر نظر یجاد و زیه بموجب قانون اکاست  یمشخص یواحد سازمان یمؤسسه دولت -3ماده 

 .ندارد ارتخانهوز 

 .شودیشناخته م ین قانون مؤسسه دولتیگردد، از نظر ایاداره م یاست جمهوریر نظر ریه زک یاست جمهورینهاد ر -تبصره

ا دادگاه یم قانون و کا به حیجاد شود و یت اکه با اجازه قانون به صورت شر کاست  یمشخص یواحد سازمان یت دولتکشر  -4ماده 

 .ه آن متعلق به دولت باشدیدرصد سرما 50ش از یشناخته شده باشد و ب یت دولتکادره شده و به عنوان شر ا مصیو  شده یصالح مل
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 یتهاکش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شر یه بکجاد شود، مادام یا یدولت یتهاکشر  یگذار هیسرماق یه از طرک یت تجارکهر شر 

 .شودیم یتلق یت دولتکاست، شر  یدولت

 یها و مؤسسات اعتبارکاشخاص نزد بان یهاار انداختن سپرده کنها بمنظور بیق مضاربه و مزارعه و امثال ایه از طرک یهائتکشر  -تبصره

 .شوندیشناخته نم یت دولتکن قانون شر یشوند از نظر ایا میجاد شده یمه ایب یتهاکشر و 

ه با اجازه قانون بمنظور کهستند  یمشخص یسازمان ین قانون واحدهایاز نظر ا یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها -5ماده 

 .شودیا میل شده و کیدارد، تش یه جنبه عمومک یخدماتف ویانجام وظا

 یب مجلس شورایشنهاد و بتصوین و مقررات مربوط از طرف دولت پیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین قبیفهرست ا -تبصره

 .دیخواهد رس یاسالم

 .شودیان اسفندماه ختم مین ماه آغاز و به پایه از اول فروردکاست  یشمس یسال هجریک یسال مال -6ماده 

ب یدولت بتصو یها برنامه یل به اهداف و اجراین به منظور نیا مصارف معیمصرف  یه براکاست  یاعتبار عبارت از مبلغ -7ماده 

 .رسدیم یاسالم یشورامجلس 

ا یآنها منظور نشده و  یبرا یه در بودجه مربوط اعتبارکقابل پرداخت سنوات گذشته  یهایون بالمحل عبارتست از بدهید -8ماده 

 .جاد شده باشدیار دستگاه ایر بدون اختیاز طرق ز یکیمصوب و در هر دو صورت به  زائد بر اعتبار

 .صادره از طرف مراجع صالحه یام قطعکاح -الف

نه یبرق، آب، هز کاز خدمات انجام شده مانند حق اشترا یناش یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولت به وزارتخانه یانواع بده -ب

 .جاد شده باشدیا یار دستگاه اجرائیه خارج از اختکمشابه  یها نهیپست و هز ،یمخابرات یها

و  یزارت امور اقتصادن بند از طرف ویون بالمحل موضوع ایانواع د .جاد شده باشدیار دستگاه ایه خارج از اختک یهائیر بدهیسا -ج

 .و اعالم خواهد شدن ییتع یدارائ

 .ندیکمشخص م یا مؤسسه دولتیوزارتخانه  یکت یاز فعال یا قسمتینه را در داخل بودجه و ینه، نوع هزیمواد هز -9ماده 
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و درآمد  یدولت یهاتکات و سود سهام شر یو مال یها و مؤسسات دولت وزارتخانه یعبارت است از درآمدها یدرآمد عموم -10ماده 

 .شودیمنظور م یشور تحت عنوان درآمد عمومکل که در قانون بودجه ک یر درآمدهائیت و ساکیانحصارات و مالحاصل از 

و  یدولت یتهاکو درآمد شر  یو درآمد اختصاص یه تحت عنوان درآمد عمومک یه وجوهیلکدولت عبارت است از  یافتهایدر -11ماده 

ه ک یر وجوهینها و سایگردد و مانند ایاهداء م یمصارف خاص یه براک یائیا به استثناء هدایها و هداتبار و سپرده ن اعیتأمر منابع یسا

 .ز شودکل متمر یکدارخزانه  یحسابهاد در یبموجب قانون با

قبل و  یسالها یاز پرداختها یه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتک ین اعتبار عبارتند از منابعیر منابع تأمیسا -12ماده 

 .ت درآمد ندارندیشود و ماهیم ینیب شیشور پکل کقانون بودجه ن مشابه در یعناو

و نهادها و مؤسسات  یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولت مربوط به وزارتخانه یهانه یعبارت است از نقد یوجوه عموم -13ماده 

ست و صرفنظر از نحوه و منشاء ین یه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصکور کمذ یمانهاو مؤسسات وابسته به ساز یدولتریغ یعموم

 یتحص
 
 .باشدیبموجب قانون قابل دخل و تصرف م یمصارف عموم یبرا ل آن منحصرا

رد و یگین ماده قرار میور در اکمذ یار دستگاههایه بطور موقت در اختکالضمان و مانند آنها ر سپرده، وجه ینظ یوجوه -1تبصره 

باشد تصرف در آنها یمزبور م یار دستگاههایه در اختکط خاص قابل استرداد است مادام یا حصول شراین و یمدت معپس از انقضاء 

 .گرددیم یتلق یدر وجوه عموم یرقانونیم تصرف غکاحراز اعراض صاحب آن در حا یت صاحب وجه یبدون رضا

 .است یم وجوه عمومکز در حین ماده نیور در اکمذ یازمانهااسناد و اوراق بهادار متعلق به س -2تبصره 

شور تحت کل کا مصارف خاص در بودجه یمصرف  یه به موجب قانون براک ییعبارت است از درآمدها یدرآمد اختصاص -14ماده 

 . گرددیمنظور م یاختصاصعنوان درآمد

 یتهاکه شر ک یتهائیر فعالیاال و ساکا فروش یبال ارائه خدمت و ه در قک یعبارت است از درآمدهائ یدولت یتهاکدرآمد شر  -15ماده 

 .گرددیتها مکد آن شر ین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عایور بموجب قوانکمذ

دولت، وام استفاده  کمکمزبور تحت عنوان  یتهاکه شر ک یعبارت است از منابع یدولت یتهاکن اعتبار شر یر منابع تأمیسا -16ماده 

 .مربوط هستند یها ردن آن در بودجهکن مشابه بموجب قانون مجاز به منظور یا عناویه در گردش و یسرما اهشکائر، از ذخ

 .است یجار یهایبر بده یجار یهاین ماده مازاد دارائیور در اکه در گردش مذیمنظور از سرما -تبصره
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 یل به اجراین یا انجام آنها برایل یه تحصک یر پرداختهائیااال و خدمات و سکن و انتخاب ییص، عبارت است از تعیتشخ -17ماده 

 .است یضرور یاجرائ یدستگاهها یها برنامه

 .نینه معیهز یاز اعتبار مصوب برا یا قسمتین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یتأم -18ماده 

 :از یناشن بر ذمه دولت یجاد دین قانون عبارت است از ایتعهد از نظر ا -19ماده 

 .ا انجام دادن خدمتیاال کل یتحو -الف

 .ت مقررات منعقد شده باشدیه با رعاک یقراردادهائ یاجرا -ب

 .صالحیو ذ یام صادر شده از مراجع قانونکاح -ج

 .با اجازه قانون یالملل نیا مجامع بیت در سازمانها یو عضو یالمللن یب یوستن به قراردادهایپ -د

 .یننده بدهک اثبات کقابل پرداخت به موجب اسناد و مدار  یزان بدهین مییرت است از تعل عبایتسج -20ماده 

 وسکه کاست  یاحواله اجازه  -21ماده 
 
 یمحل یا دستگاه اجرائیو  یت دولتکا شر یو  یا مؤسسه دولتیله مقامات مجاز وزارتخانه یتبا

قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط  یهایه تعهدات و بدهیتأد یبرا یاجرائ یر دستگاههایا سایو  یردولتیغ یعموم یا نهادهایو 

 .شودینفع صادر میذحساب در وجه یعهده ذ

ن یا 21صادر شده موضوع ماده  یها افت وجه بمنظور پرداخت حوالهیدر یحساب برایه ذکاست  یدرخواست وجه سند -22ماده 

ا وجوه یباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یز شده در خزانه مجاز مکوجوه متمر ه بموجب قانون از محل ک یپرداختهائر یقانون و سا

 .ندیکربط صادر میذ یپرداخت دستگاه اجرائ کیخزانه در استان در وجه حساب بان یندگیا عهده نمایو ز کمربوط عهده خزانه در مر 

ت ین مشابه با رعایا عناوی کمکا تحت عنوان یل تعهد نفع در قبایبه ذ یه بطور قطعکاست  ینه عبارت از پرداختهائیهز -23ماده 

 .ردیگیمقررات مربوط صورت من و یقوان

ه کران یا یاسالم یجمهور یزکمر  کنزد بان یدر حساب درآمد عموم کیگردان خزانه عبارت است از اعتبار بانتنخواه  -24ماده 

خزانه در همان سال به وزارت امور  یاجات نقدیرفع احت یبرا یالن در هر سال میزان معیاجازه استفاده از آن به مبموجب قانون 

 .گرددیز میان سال واریتا پاشود و منتها یداده م یو دارائ یاقتصاد
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 .گردد ین مییدولت تع ی%( بودجه عموم 3ثر تا سه درصد )کزان تنخواه گردان خزانه حدایم -تبصره

الت الزم در پرداخت یجاد تسهیه خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور اک یگردان استان عبارت است از وجه تنخواه -25ماده 

ز هر استان قرار کخزانه در مر  یهایندگیار نمایدر اخت یتابع نظام بودجه استان یمحل یاجرائ یدستگاهها یو عمران یجار یهانه یهز

 .دهدیم

 یخزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برا یندگیا نمای ه خزانه وک یعبارت است از وجه یگردان حسابدار تنخواه -26ماده 

 یها دهد تا در قبال حوالهیحساب قرار میار ذیقبل در اخت یو تعهدات قابل پرداخت سالها یسال جار یها نهیهزاز یانجام بعض

 .افت گرددیدرخواست وجه مجدا درز و با صدور یصادر شده وار

س یا رئیر ید وزییحساب با تأیاز طرف ذ یگردان حسابداره از محل تنخواه ک یعبارت است از وجهگردان پرداخت تنخواه  -27ماده 

ننامه ین قانون و آئیه بموجب اک ینیا مأموریار واحدها و یها در اخت نهیاز هز یانجام برخ یمقامات مجاز از طرف آنها برا ایمؤسسه و 

ل ینه تحویشود اسناد هزیمربوط انجام م یها نهیه هزکج یرد تا به تدریگیستند قرار مگردان ه افت تنخواهیآن مجاز بدر یاجرائ یها

 وجه در
 
 .افت دارندیو مجددا

ش از انجام یام و قراردادها طبق مقررات پکه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احک یش پرداخت عبارت است از پرداختیپ -28ماده 

 .ردیگیمتعهد صورت 

 .ردیگیت مقررات صورت میاز تعهد با رعا یقسمت یه بمنظور اداک یالحساب عبارت است از پرداخت یعل  -29ماده 

 :ن قانون عبارت است ازیسپرده از نظر ا -30ماده 

ا ضبط آن یگردد و استرداد و یافت میع حقوق دولت درییاز تض یریا جلوگین و ین و مقررات بمنظور تأمیه طبق قوانک یوجوه -الف

 .مربوط است ین و مقررات و قراردادهایمقرر در قوانط یتابع شرا

گردد و بموجب یافت میدر یا حقوقیو  یقیاز اشخاص حق یام صادره از طرف مراجع قضائکا احیه بموجب قرارها و ک یوجوه -ب

 قابل استرداد میال کور کام مراجع مذکاحقرارها و 
 
 .باشدیا بعضا

ت مقررات یگردد تا با رعایع میبه نفع اشخاص ثالث تود یدولت یتوسط اشخاص نزد دستگاهها یه بر اساس مقررات قانونک یوجوه -ج

 .نفع پرداخت شودیبه ذ مربوط
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س، گاز و کآب و برق، تلفن، تل کا حق اشترایعه و یبموجب مقررات تحت عنوان ود یدولت یه توسط دستگاههاک یوجوه -تبصره

 .باشدیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مینم ین قانون سپرده تلقیظر اشود از نیافت میاشخاص در نظائر آنها از

ن ثابت و یو مستخدم ین رسمین مستخدمیاز ب یو دارائ یم وزارت امور اقتصادکه بموجب حکاست  یحساب مأموریذ -31ماده 

 یاجرائ یر دستگاههایباشند و در سا یم یمه فاقد عنوان رسک یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یتهاکن مشابه در شر یعناو

 در وزارتخانه یو محاسبات یمقررات مال یالزم در اجرا ین هماهنگینظارت و تأمت به منظور اعمال یواجد صالح یمانین پیمستخدم

شود ینصوب من سمت میبه ا یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها و یمحل یاجرائ یو دستگاهها یدولت یتهاکها و مؤسسات و شر 

 :ر را بعهده خواهد داشتیف مشروحه زیر وظایو انجام سا

 .م حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنهایو تنظ یو نگاهدار یو محاسبات ینظارت بر امور مال -1

 .ینظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مال -2

 .ها و اوراق بهادار و سپرده نه هایل و تحول وجوه و نقدیو تحو ینگاهدار -3

 .ورکنظارت بر اموال مذ یحساب اموال دولت ینگاهدار -4

 .دهدیف خود را انجام میوظا یس دستگاه اجرائیر نظر رئیحساب زیذ -1تبصره 

 یه از محل درآمد عمومک ین قانون در مورد وجوهیا 5موضوع ماده  یردولتیغ یعموم یحساب مؤسسات و نهادهایذ -2تبصره 

 .و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد یو دارائ یم وزارت امور اقتصادکدارند، با حیم افتیدر

ن ین ثابت و عناویو مستخدم ینان رسمکار کن یاز ب یو دارائ یم وزارت امور اقتصادکه با حکست یحساب مأموریمعاون ذ -32ماده 

ن یمستخدم یاجرائ یر دستگاههایباشند و در سا یم یفاقد عنوان رسمه ک یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یتهاکمشابه در شر 

 .شودیم ن سمت منصوبیت به ایواجد صالح یمانیپ

گردان استان  افت تنخواهیز هر استان امور مربوط به درکه در مر کاست  یمشخص یخزانه در استان واحد سازمان یندگینما -33ماده 

و  یاستان یها و ابالغ اعتبار بودجه یتابع نظام بودجه استان یاجرائ یحسابان دستگاههایبه ذ یگردان حسابدارتنخواه  یو واگذار

آن بر عهده واحد مزبور  یاجرا یهاننامه ین قانون و آئیه بموجب اکرا  یفیر وظایسطح استان و سادر  یدولت یجار یافتتاح حسابها

 .محل انجام خواهد داد یو دارائ یل امور اقتصادکر ینظر مد ریز خزانه در استان مربوط یندگیشود به نمایمحول م
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 یو نهادها یدولت یتهاکن مشابه در شر ین ثابت و عناویو مستخدم ین رسمین مستخدمیه از بکاست  ین اموال مأموریام -34ماده 

ت و امانتدار با یاجد صالحو  یمانین پیمستخدم یاجرائ یر دستگاههایباشند و در سا یم یه فاقد عنوان رسمک یردولتیغ یعموم

م یل و تحول و تنظیت حراست و تحوین سمت منصوب و مسوولیربط به ایمؤسسه ذ ایم وزارتخانه کحساب و بموجب حیموافقت ذ

ط و یننامه مربوط به شرایآئ .شودی، بعهده او واگذار میتحت ابوابجمع یاالهاکم وجه نقد است و که در حک یاموال و اوراق یحسابها

ن قانون از طرف وزارت یت مقررات ایرمنقول با رعایو غن اموال در مورد اموال منقول یام یتهایف و مسوولیانتخاب و حدود وظا طرز

 .رسدیران میأت وزیب هیه و به تصویته یو دارائ یامور اقتصاد

شود و نسبت ین سمت منصوب میربط به ایت دستگاه ذیواجد صالح ین رسمین مستخدمیه از بکاست  یارپرداز مأمورک -35ماده 

 .دینما یت مقررات اقدام میاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایاالها و خدمات مورد نک کتدار د و یبه خر

و  ین رسمین مستخدمیمربوط از ب یم دستگاه اجرائکحساب و به موجب حیه با موافقت ذکاست  یحساب مأموریعامل ذ -36ماده 

ر یباشند و در سا یم یه فاقد عنوان رسمک یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یتهاکابه در شر ن مشین ثابت و عناویمستخدم

ن ین خواهد شد به این ماده معیا یننامه اجرائیه بموجب آئک یت در مواردیصالحواجد  یمانین پیمستخدم یاجرائ یدستگاهها

 .شودیحساب به او محول مین قانون توسط ذیا 31ماده  موضوع یتهایف و مسوولیاز وظا یسمت منصوب و انجام قسمت

ا یخود و  یف قانونیت وظایطبع و ماه یه به اقتضاکمادام  یدولت یر مأموران و واحدهایو سا یاتکتدار  یارپردازان و واحدهاک

 یافتیگردان درتنخواه  زیباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریحساب میگردان پرداخت از ذافت تنخواه یمجاز به درمحوله  یتهایمأمور

 .شوندیمحساب محسوب یم عامل ذکدر ح

 بودجه یاجرا -فصل دوم
 ن اعتباریر منابع تأمیدرآمدها و سا -1بخش 

گردد و در هر  ینم یوصول از اشخاص تلق یبرا یشور مجوزکل کن اعتبار در بودجه یر منابع تأمیا سایدرآمد و  ینیبش یپ -37ماده 

 .باشدیمربوط م یاجرائ یدستگاهها یح بموقع درآمدها بعهده رؤسایت حصول صحیدارد مسوول یوز قانونمجاج به یمورد احت

 .ن و مقررات مربوط به خود مجاز استیشور منظور نشده باشد طبق قوانکل که در بودجه ک یوصول درآمدهائ -38ماده 
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 ین درآمدهایشود و همچنیشور وصول مکل کر در بودجه ن اعتبار منظویر منابع تأمیه از محل درآمدها و ساک یوجوه -39ماده 

 یاسالم یجمهور یزکمر  که در بانکخزانه  ید به حسابهایمه بایب یتهاکو شر  یها و مؤسسات اعتبارکبان یبه استثنا یدولت یتهاکشر 

 .شود لیگردد تحویران افتتاح میا

 .ندیدر حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نما بتوانند یدولت یتهاکه شر کب الزم را بدهد یلف است ترتکخزانه م

ه ک ی( متعلق باشد در صورتیو تعاون یخصوص) یردولتیاز سهام آنها به بخش غ یه قسمتک یدولت یتهاکدر مورد شر  -تبصره

ن ینصورت مواد ایر ایدر غ باشد ویور قابل اجراء مکر باشد با موافقت صاحبان سهام مذین قانون مغایاز مواد ا یکاساسنامه آنها با هر 

 .االجراء استالزم  یدولت قانون نسبت به سهام مربوط به بخش

 یمورد استفاده برا یو نمونه فرمها یها و مؤسسات دولتوزارتخانه  یدر مورد وصول درآمدها یاجرائ ینحوه عمل و روشها -40ماده 

 .ه و ابالغ خواهد شدیته یو دارائ یزارت امور اقتصاده از طرف وکخواهد بود  یاساس دستورالعملهائن منظور بر یا

خود را به  یوصول درآمدها یاجرائ یلفند روشهاکمه میب یتهاکو شر  یها و مؤسسات اعتبارکبه استثناء بان یدولت یتهاکشر  -تبصره

 .برسانند یو دارائ یامور اقتصاد د وزارتییتأ

( یمه و مؤسسات اعتباریب یتهاکها و شر کباستثناء بان) یدولت یتهاکو شر  یدولتها و مؤسسات  له وزارتخانهیه وسیکوجوه -41ماده 

 یزکمر  که از طرف خزانه در بانک یمخصوص ید به حسابهایگردد بایافت میا نظائر آنها دریقه و یا وثیالضمان و ا وجه یسپرده و  بعنوان

داشته باشند افتتاح  یندگیران نمایا یاسالم یجمهور یزکمر  کبان ه از طرفک یدولت یهاکر بانیا شعب سایو ران یا یاسالم یجمهور

ز کد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمر یه بدون حق برداشت خواهد بود باکور کمذ یحسابهاز شده به یز شود وجوه واریگردد واریم

 .وجوه سپرده در خزانه منتقل شود

گردان تنخواه  یق واگذاریلف است از طرکم یو دارائ یوزارت امور اقتصاد د ویآیرد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل م -تبصره

ن ماده را یموضوع ا یهاه سپرده یلکل در رد یع و تسهیگر موجبات تسرید یق مقتضیا بطریز وجود سپرده و کاز حساب تمر  رد سپرده

 .دیفراهم نما

ه یلکن قانون یا یخ اجرایثر ظرف مدت سه ماه از تارکلفند حداکم یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولته وزارتخانه یلک -42ماده 

ز وجوه سپرده کنفع اقدام نشده است به حساب تمر یده و نسبت به رد آن به ذیافت گردیور درکخ مذیه تا تارکرا  یهائسپرده وجوه 

 .ندیور را به خزانه اعالم نماکمذ یها امل سپردهکران منتقل و فهرست مشخصات یا یاسالم یجمهور یزکمر  کخزانه نزد بان
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 یب و ابالغ خواهد شد و متخلف از اجرایتصو یو دارائ یر امور اقتصادیتوسط وز 42و  41و  39مواد  یننامه نحوه اجرایآئ -43ماده 

وم خواهند کمحشور کوان محاسبات یمقرر در قانون د یشور به مجازاتهاکوان محاسبات ید یمستشار یأتهایه یموجب رأ ن مواد بهیا

 .شد

ثر ظرف کمربوط حدا یت توسط مجامع عمومکان شر یب ترازنامه و حساب سود و زیلفند پس از تصوکم یدولت یتهاکشر  -44ماده 

 .بدهند یو دارائ ین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادیات و همچنیپرداخت مبالغ مالب یماه ترتیک

 .شودیمحسوب م یرمجاز در وجوه عمومیتصرف غم کن ماده در حیا یتخلف از اجرا

ب یان سال قبل آنها به تصویورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان شهریه تا پاک یلفند در صورتکم یدولت یتهاکشر  -تبصره

و  یمور اقتصاده بر حسابرس منتخب وزارت اک یانیارقام ترازنامه و حساب سود و ز یده باشد، بر مبنایمربوط نرس یمجامع عموم

مورد  یات دوره مالیه بعنوان مالکرا  یدرصد مبلغ 80ا معادل یمربوط و  یاتین مالیطبق قوان ات متعلقه رایاند مالارائه داده  یدارائ

بطور  یو دارائ ین ماده در وجه وزارت امور اقتصادیب مقرر در ایاست به ترتشده  ینیب شیآنها پ یشور براکل کحه بودجه ینظر در ال 

 .ندیالحساب پرداخت نما یعل

 یو جار یاه یسرما یها م سود، اندوختهیشنهاد تقسیب پیستند در موقع تصویمجاز ن یدولت یتهاکشر  یمجامع عموم -45ماده 

شور کل کاهش سود سهام دولت در بودجه که موجب کنند کن ییتع یشده است طور ینیب شیاساسنامه آنها په در مفاد کت را کشر 

 .گردد

د و انواع رنیگ یم قرار استفاده مورد شورک لک ٴمنظور در بودجه یعموم یوصول درآمدها یه براک یانواع تمبر و اوراق -46ماده 

ران تحت نظارت یا یچاپخانه دولت یت سهامکدر شر  یدولت یر اوراق و اسناد رسمین سایت و همچنکیسند مالگذرنامه، شناسنامه، 

شور کوان محاسبات ینده دینفر نمایکشور و کل کندۂ دادستان ینفرنمایک، یو دارائ یاقتصادر امور ینده وزیر نماب از دو نفکمر  یأتیه

 .گرددیربط میذ یا مؤسسه دولتیل وزارتخانه یتحو چاپ و یاسالم ینفر به انتخاب مجلس شورایکو 

 .است یو دارائ ین ماده با وزارت امور اقتصادیص اوراق و اسناد مشمول ایتشخ -1تبصره 

ن ماده را به یاز تمبر و اوراق و اسناد موضوع ا یا قسمتیل تمام و یران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویأت وزیه -2تبصره 

أت ید تا تحت نظارت هیمحول نما یدولت یهاکگر از بانید یکیا چاپخانه یران و یا یاسالم یجمهور یزکمر  کناس بانکاسچاپخانه 

ر امور یندگان وزینفر از نمایک یبه جا کس بانیز به انتخاب رئیمربوط ن کنفر از مقامات بانیکصورت  نیجام شود و در اور انکمذ

 .خواهد داشت تیأت مزبور عضویدر ه یو دارائ یاقتصاد
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 ینهاد وزارت امور اقتصادشیه بنا به پکاست  یاننامه یور تابع آئکأت مذین نحوه نظارت هین ماده و همچنیا یب اجرایترت -3تبصره 

 .دیران خواهد رسیأت وزیب هیتصو به یو دارائ

 مهیز جریاران مزبور و نکا دادن مهلت به بدهیو  یها و مؤسسات دولت اشخاص به وزارتخانه یط بدهیتقس یه براک یدر موارد -47ماده 

ف نشده باشد یلکن تییتع یا مقررات عمومیخاص و  بموجب مقررات یا عدم پرداخت به موقع بدهیاف و کاز استن یناش ینقد یها

ران به موقع اجراء گذارده یأت وزیب هیه و پس از تصویته یو دارائ یه توسط وزارت امور اقتصادکاست  یاننامه یآئنحوه عمل بر طبق 

 .شودیم

ط یق تقسیطلب دولت از طر یفایتشده باشد اس یناش یا تخلفاتیاب جرائم و کن ماده از ارتیموضوع ا یهایچنانچه بده -تبصره

صالح یر مراجع ذیا سایمربوط  یاجرائ یربط توسط دستگاههاین ذیا مجرمین و یمتخلف یب قانونیمهلت مانع از تعق ا دادنیو  یبده

 .نخواهد بود

ده است یت رسیحلۂ قطعاالجراء به مرام و اسناد الزم که بموجب احک یاز اشخاص یها و مؤسسات دولت مطالبات وزارتخانه -48ماده 

 .م قابل وصول خواهد بودیمستق یها اتیمال یمقررات اجرائبر طبق 

ا یننده ک اشتباه پرداخت یافت اضافین دریه منشاء اکن یزان مقرر وصول شود اعم از ایا زائد بر میه بدون مجوز ک یوجوه -49ماده 

ا مقامات یربط و یدستگاه ذ یدگیبر اثر رس یافتیه تحقق اضافه درکنیا ایبا مورد باشد و  یا عدم انطباق مبلغ وصولیمأمور وصول و 

 .رد رد شودیصورت نگ یرینفع تأخیه در اداء حق ذیکبنحو ید از محل درآمد عمومیحاصل شود با یقضائ

 .شودیمقررات مربوط اجراء م کیاال بعنوان حقوق و عوارض گمر کاز صاحبان  یافتیدر مورد اضافه در -1تبصره 

 .ردیگ یه تعلق نمیر تأدیآنان خسارت تأخ یبه مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداخت -2بصره ت

 ر پرداختهایها و سا نهیهز -2بخش 

ند و استفاده از ک یجاد حق نمیا یا حقوقی یقیاشخاص اعم از حق یخود برا یشور به خودکل کوجود اعتبار در بودجه  -50ماده 

 .دیررات مربوط به خود بعمل آت مقیرعاد با یاعتبارات با

 انجام آن از کمستمر  یجار یهانه یدر مورد آن قسمت از هز -51ماده 
 
ها و مؤسسات ند وزارتخانه ک یتجاوز م یسال مالیکه نوعا

ها و مؤسسات ند وزارتخانه یند منعقد نماک یتجاوز م یآن از سال مال یه مدت اجراک یمدت متناسب قراردادهائ یبراتوانند یم یدولت

 .ندیر اعتبارات منظور نمایپرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سا یخود اعتبارات الزم برا لفند در بودجه ساالنهکور مکمذ
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ن و ابالغ ییو وزارت برنامه و بودجه تع یو دارائ یط آن از طرف وزارت امور اقتصادین ماده و شرایموضوع ا یهانه یانواع هز -تبصره

 .خواهد شد

 یل و حواله و با اعمال نظارت مالین اعتبار و تعهد و تسجیص و تأمیمراحل تشخ یب پس از طیها به ترت نهیپرداخت هز -52ماده 

 .آمدبعمل خواهد 

ق ین اعتبار و تطبیت تأمیس مؤسسه و مسوولیا رئیر یل و حواله به عهده وزیص و انجام تعهد و تسجیت تشخیار و مسوولیاخت -53ماده 

 .باشدیحساب مین و مقررات بعهده ذیقوان اخت باپرد

 و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساین ماده حسب مورد مستقیموضوع ا یتهایارات و مسوولیاخت -1تبصره 
 
ر مقامات یما

 قابل تفویال   کدستگاه مربوطه 
 
 ضیت از تفویمسوول ار ویت سلب اختیار و مسوولیض اختیچ مورد تفوین در هکض خواهد بود لیا بعضا

 .ردکننده نخواهد ک

ض یز تفویحساب به شخص واحد و نیس مؤسسه و ذیا رئیر یمربوط به وز یتهایارات و مسوولیض اختین ماده تفویا یدر اجرا -2تبصره 

 .نان تحت نظر او مجاز نخواهد بودکار کا یحساب و یس مؤسسه به ذیا رئیر یوز یتهایو مسوول اریاخت

ز و شهرستانها کتابعه آنها در مر  یو واحدها یها و مؤسسات دولتوزارتخانه  یها نهیل در پرداخت هزیجاد تسهیمنظور ابه  -54ماده 

خزانه در  یهایندگیحسابان مربوط و نمایار ذیگردان در اختوجوه الزم بعنوان تنخواه  یو دارائ یشور وزارت امور اقتصادکو خارج از 

 .استانها قرار خواهد داد

ن قانون یر مواد این ماده و سایآنها بر حسب ا یه واگذارک یگردانهائزان و موارد استفاده از انواع تنخواه یو م یننامه نحوه واگذاریآئ

 .دیب و ابالغ خواهد گردیتصو یو دارائ یر امور اقتصادیز آنها از طرف وزیب وارین ترتیو همچنند ک یدا میضرورت پ

ربط یذ یشنهاد وزرایشود، بنا به پیشور منظور مکل کنشده در قانون بودجه  ینیبش یپ یها نهیت عنوان هزه تحک یاعتبار -55ماده 

باشد و یدولت قابل مصرف م یر مقررات عمومین قانون و سایت مقررات ایران با رعایأت وزیب هیبرنامه و بودجه و تصود وزارت ییو تأ

از محل  یه اعتبار واگذارکباشند اجازه دهد یخاص م یمقررات قانون یه داراک یاجرائ یمورد دستگاهها ران مجاز است دریأت وزیه

 .دستگاه مربوط مصرف شود ن ماده طبق مقررات خاصیاعتبارات موضوع ا

مربوط و در  ین قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائیت مفاد این ماده با رعایحواله و درخواست وجه اعتبار موضوع ا -تبصره

 .صادر خواهد شد یریباشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیحساب میه فاقد ذک ر دستگاههایسا
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 یشود و مستقیشور منظور مکل که بطور جداگانه در بودجه ک یمرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتبارات -56ماده 
 
ما

ف شده است توسط وزارت یلکن تییآنها تع ین قانون برایه در اک یباشد جز در مواردینم یخاص یدستگاه اجرائ یها نهیهز مربوط به

 .شودین مییتع یو دارائ یامور اقتصاد

 یو انتظام ینظام یشور جز در مورد وزارت اطالعات و دستگاههاکل ک( در بودجه یسرردن اعتبار تحت عنوان )کمنظور  -57ماده 

ست و در مورد وزارت ین نیر قوانین قانون و سایرسد تابع مقررات ایم بین عنوان بتصویه تحت اک یمصرف اعتبارات .ممنوع است

 یعالید شوراییبا تأ یو انتظام ینظام یر اطالعات و در مورد دستگاههایر و صدور حواله از طرف وزیوز اطالعات با موافقت نخست

منظور  ینه قطعیدفاع به هز یعالیر و شورایزمصرف نخست و یب با گواهیپرداخت و به ترت ر مربوطیدفاع و صدور حواله از طرف وز

 .م شودیتقد یاسالم یر به مجلس شورایق نخست وزیماه از طرثر ظرف شش کد حدایها با نهیل هزین قبیگزارش ا .گرددیم

با موافقت  یدر مورد اعتبارات جار« ون بالمحلید»تحت عنوان  یها و مؤسسات دولت اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه -58ماده 

د وزارت ییبا تأ یاجرائ یر دستگاههایو سا یها و مؤسسات دولتوزارتخانه  یو در مورد اعتبارات عمران یو دارائ یاقتصاد وزارت امور

 .استبرنامه و بودجه قابل مصرف 

پرداخت  یطبق مقررات وجها قراردادها یام کط مندرج در احیه الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شراک یدر موارد -59ماده 

 .ه نمودیش پرداخت تأدیبعنوان پ یص مقامات مجاز مبالغیتشخ توان بهیشود م

ا پرداخت تمام وجه ین مقدور نبوده و یه تمام دیتأد یالزم برا که اسناد و مدار یا تهیل و یتسج یه بنا به عللک یدر موارد -60ماده 

 .ص مقامات مجاز پرداخت نمودیالحساب به تشخ یتعهد انجام شده را تحت عنوان عل از وجه یتوان قسمتینباشد مسر یمورد تعهد م

 یاننامه یطبق آئ ینه قطعیز و احتساب آنها به هزین نحوه واریالحساب و همچن یش پرداخت و علیه پیزان و موارد تأدیم -61ماده 

 .دیران خواهد رسیت وزأیب هیه و به تصویته یو دارائ یطرف وزارت امور اقتصاد ه ازکاست 

  -62ماده 

از خود اقدام به یمورد ن یواردات یاالهاکخدمات و  یتوانند برا یم یدر صورت یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولتوزارتخانه  -1

ن یربط، اعتبار تأمیذ یهانه یر هزیو سا یو سود بازرگان کیل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمر که معادل کند ینما یاسنادافتتاح اعتبار 

 .رده باشندک
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 و ید تدریآنها با یمنعقده بها یه بموجب قراردادهاکن ماده یاالها و خدمات موضوع اکدر مورد آن قسمت از  -2
 
جا در یکا بطور یجا

خدمات مزبور  االها وک یافت بهایش دریران بدون پیا یزکمر  کتوسط بان یبعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسناد یسالها

 .مربوط مجاز خواهد بود یاعتبار الزم در بودجه سالها ینیب شیبودجه مشعر بر پبا تعهد وزارت برنامه و 

ه یش پرداخت قابل تأدیقبل از حصول تعهد بعنوان پ یه از بابت افتتاح اعتبار اسنادک ین ماده شامل مبالغیا یننامه اجرائیآئ -3

أت یب هیه و به تصویران تهیا یاسالم یجمهور یزکمر  کو وزارت برنامه و بودجه و بان یو دارائ یقتصادوزارت امور ا باشد از طرفیم

 .دیران خواهد رسیوز

قابل تعهد و  یشور تا آخر سال مالکل کثابت( منظور در قانون بودجه  یگذاره یسرما) یو عمران یه اعتبارات جاریلک -63ماده 

ن ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود یان فروردیثر تا پاکد حدایبارات مصرف نشده هر سال بامانده وجوه اعتپرداخت است و 

بعد بشرح  یجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایرعامربوط با  یه تا آخر سال مالک یتعهدات

 :ر قابل پرداخت خواهد بودیز

 :15/12/1379قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  64و  63از قانون اصالح مواد 

 یجار ینه هایتعهد و پرداخت هز یبرا 1366/ 6/ 1شور مصوب ک ی( قانون محاسبات عموم64( و )63ور در مواد )کمذ یمهلت ها

ان یتا پا ینه ایارات هزن شده در مورد اعتبیتأم یا اختصاصیو  یه از محل اعتبارات عمومکنیثابت( اعم از ا یه گذاری)سرما یو عمران

 یار دستگاههایشور در اختکل ک ین ماه سال بعد توسط خزانه داریان فروردیتا پا یه ایسرما یها ییدارا کو اعتبارات تمل یسال مال

اصالح سال بعد  شهریورماهان یپا یعمران ینه هاین ماه و هزیان فروردیپا یجار ینه هایهز یب برایقرار گرفته باشند به ترت یاجرائ

ن و یه قوانیلک .گردند یز میمهلت ظرف ده روز به خزانه وار یور پس از انقضاکمذ یخ هایمانده وجوه مصرف نشده تا تار .گردد یم

 .گردند ین قانون لغو میخ الزم االجرا شدن ایر از تاریمقررات عام و خاص مغا

قبل( در  یتعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاوان )ه تحت عنک یاز محل اعتبار خاص یتعهدات مربوط به اعتبارات جار -1

 .شودیبعد منظور م یسالها بودجه

ه یدر زمان تأد یاجرائ ید مقامات مجاز دستگاههاییو تأ یدگیپس از رس یعمران یبه بعد طرحها 1352 یتعهدات مربوط به سالها -2

 .شودیمربوط منظور م یبعد ضمن موافقتنامه طرحها یه در سالهاک یمحل اعتبارتعهد از 
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و  یدگیده است پس از رسیال  متوقف گردکا یافته و یات آنها خاتمه یه عملک ی( در مورد طرحهائ2ور در بند )کتعهدات سنوات مذ -3

محل ه اعتبار آن از ک یه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحیدر زمان تأد یاجرائ یمجاز دستگاههاد مقامات ییتأ

 .شودیم ینیبش ین منظور در بودجه هر سال پیه به همک یخاص فیا از محل ردیبرنامه مربوط و 

اجات همان سال طبق مقررات منعقد و از ین احتیتأم یبرا یه در هر سال مالک یا خدمات موضوع قراردادهائیاال ک یبها -1تبصره 

 یبوده ول یثر آخر همان سال مالکان مدت قرارداد حدایه پاکشروط بر آنن شده است میمصوب تأم یا عمرانیو  یجارمحل اعتبارات 

 در سال مالیال و کاز آنها است  یکیا یقرارداد و ن یار طرفیه خارج از اختک یبه علل
 
د وزارت ییرسد با تأیبعد به مرحله تعهد م یا بعضا

 .ن ماده قابل پرداخت استی( ا2ا )ی( و 1) یور در بندهاکاعتبارات مذحسب مورد از محل  یو دارائ یامور اقتصاد

 ه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتباراتکد یاتخاذ نما یبیمجاز است ترت یو دارائ یوزارت امور اقتصاد -2تبصره 

ن قانون به یا 54وضوع ماده ننامه میت مفاد آئیبا رعا یان هر سال مالیدر پا یها و مؤسسات دولت شور وزارتخانهکخارج از  یواحدها

 .ور محسوب گرددکمذ یسال بعد واحدها گردان تنخواه یپا

 .شودیشود پرداخت آن سال محسوب میخزانه صادر م یان هر سال عهده حسابهایه تا پاک یهائکچ -3تبصره 

مربوط قابل تعهد و پرداخت  یدرآمدها یدر حدود وصول یتا آخر سال مال یاختصاص یاعتبارات مصوب از محل درآمدها -64ماده 

ن ماه سال بعد به خزانه برگشت یان فروردید تا پایمصرف نشده هر سال با یمانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصباشد و یم

و ت مقررات در حدود اعتبار مصوب یبا رعا یه تا آخر سال مالک یتعهدات .شور منظور گرددک یعمومداده شود تا به حساب درآمد 

ن قانون قابل یا 63ماده  یکبعد از محل اعتبار موضوع بند  ینشده باشد در سالهاجاد شده و پرداخت یمربوط ا یوصول یدرآمدها

 .پرداخت خواهد بود

 :15/12/1379قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  64و  63از قانون اصالح مواد 

 یجار ینه هایتعهد و پرداخت هز یبرا 1366/ 6/ 1شور مصوب ک یوم( قانون محاسبات عم64( و )63ور در مواد )کمذ یمهلت ها

ان یتا پا ینه این شده در مورد اعتبارات هزیتأم یا اختصاصیو  یه از محل اعتبارات عمومکنیثابت( اعم از ا یه گذاری)سرما یو عمران

 یار دستگاههایشور در اختکل ک یتوسط خزانه دارن ماه سال بعد یان فروردیتا پا یه ایسرما یها ییدارا کو اعتبارات تمل یسال مال

سال بعد اصالح شهریورماه  انیپا یعمران ینه هاین ماه و هزیان فروردیپا یجار ینه هایهز یب برایقرار گرفته باشند به ترت یاجرائ

ن و یه قوانیلک .گردند یم زیمهلت ظرف ده روز به خزانه وار یور پس از انقضاکمذ یخ هایمانده وجوه مصرف نشده تا تار .گردد یم

 .گردند ین قانون لغو میخ الزم االجرا شدن ایر از تاریمقررات عام و خاص مغا
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مصوب مربوط وصول  یها شده در بودجه ینیبش یزان پیه زائد بر مکن ماده یموضوع ا یاختصاص یهر مبلغ از درآمدها -1تبصره 

 .ز گرددیشور وارک یمد به حساب درآمد عمویمصرف نبوده و باشود، قابل 

است و مشمول  ین ماده مستثنیر از شمول مقررات ایان و عشاییروستا یمه اجتماعیو صندوق ب ین اجتماعیسازمان تأم -2تبصره 

 .باشدیمقررات مربوط به خود م

مقرر شده  یگریب دیترتن و مقررات یر قوانیا ساین قانون و یه بموجب اک یلفند جز در مواردکم یاجرائ یه دستگاههایلک -65ماده 

 از طر یپرداختهاباشد 
 
 :دائر بر کبان یمجاز انجام دهند و گواه کیبان یق حسابهایخود را منحصرا

 .نفعیانتقال وجه به حساب ذ -1

 .او یا قائم مقام قانونینفع یپرداخت وجه به ذ -2

 .گرددیاو پرداخت محسوب م یا قائم مقام قانونینفع یحواله در وجه ذ -3

 ین قانون الزامیت مقررات ایص مصلحت نظام رعایتشخ مجمع یاسالم ینگهبان و مجلس شورا یدر مورد بودجه شورا -66ده ما

دام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از کخاص هر  یننامه داخلیآئ از آنها تابع یکست و مصرف اعتبارات هر ین

شان مجاز یه از طرف اک یا مقاماتی ص مصلحت نظام ویس مجمع تشخیرئ یاسالم یلس شوراس مجینگهبان و رئ یر شورایطرف دب

 .باشدیهستند توسط خزانه قابل پرداخت م

 ناظر بر اعتبارات جارکل کمندرج در بودجه  کمکن یعناو -67ماده 
 
 .است یشور منحصرا

شور کل کامل و جداگانه در بودجه کد بطور یوابسته به آنها با یو واحدها یها و مؤسسات دولتاز وزارتخانه  یکبودجه هر  -68ماده 

تابعه و  یپرداخت به واحدها یبرا یها و مؤسسات دولتضمن بودجه وزارتخانه  کمکردن اعتبار تحت عنوان کمنظور درج شود و 

ن بابت ممنوع ین پرداخت هر نوع وجه از ایگر و همچنید یها و مؤسسات دولت ا به وزارتخانهیو  یمؤسسه دولت ایوابسته همان وزارتخانه 

 .است

( بودجه 16شور به اعتبارات تبصره )ک ی( قانون محاسبات عموم68ر ماده )یه عدم شمول قسمت اخیقانون استفسار

 :23/12/1366مصوب  یاجرائ یدستگاهها 1366مصوب سال 
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( قانون 68ر ماده )یت قسمت اخیشامل ممنوع یاجرائ یدستگاه ها 1366( بودجه مصوب سال 16اعتبارات منظور در تبصره )

  .نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خود قابل پرداخت است 1366/6/1شور مصوب ک یمحاسبات عموم

شود بموجب حواله و یمنظور م یدولت یتهاکشر  یات جاریعمل یبرا کمکشور بعنوان کل که در قانون بودجه ک یاعتبارات -69ماده 

 .ت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بودیور با رعاکمذ یتهاکوجه مقامات مجاز شر  درخواست

شده در  ینیب شیاز مبلغ پ یان مصوب مجمع عمومیت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زکان شر یز یان سال مالیهر گاه پس از پا

شده در بودجه مصوب خود  ینیب شیپ یاصله را از محل منابع داخلان حیلف است ابتدا زکت مکمتر باشد شر کمربوط  بودجه مصوب

 ینیب شیان پیل زیاز تقل یاز دولت ناش یافتیدر کمکد و مازاد یان استفاده نمایمانده زیجبران باق یدولت فقط برا کمکن و از یتأم

 .دیز نمایشده را به حساب خزانه وار

وجوه  یان توسط مجمع عمومیب ترازنامه و حساب سود و زیماه پس از تصویکت ثر ظرف مدکلفند حداکم یدولت یتهاکشر  -تبصره

 .ندین ماده را به خزانه مسترد نمایبرگشت موضوع اقابل

و  یمواد غذائ کد و تدار یبابت خر یاجرائ یو اعتبارات دستگاهها یدولت یتهاکشر  یه خارج از منابع داخلک یه وجوهیلک -70ماده 

 به مصرف تدار یشود بایاز عامه اختصاص داده مینمورد  یاساس یاالهاک
 
االها برسد وجوه حاصل از فروش کهمان مواد و  کد منحصرا

 بمنظور وارید مستقیبامزبور  یاالهاکمواد و 
 
 یان احتمالیز .ع شودیمربوط تود کیبان ین بابت به حسابهایاز ا یافتیز وجوه دریما

د ییو تأ یدگین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیاالها بر اساس قوانکل مواد و ین قبید و فروش ایحاصل از خر

 .باشدیم ینه قطعیپرداخت و احتساب به هزقابل  یو دارائ یحسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد

 یبیشود به ترت یمربوط نگهدار یدستگاه اجرائ یات مالید بطور مجزا از عملیمزبور با یاالهاکد و فروش مواد و یحساب خر -1تبصره 

 .ر باشدیپذ انکور بطور مستقل امکمذ یحسابها یدگیرس هک

حسابرس منتخب  یدگیمربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رس یشنهاد دستگاه اجرائیدر موارد لزوم بنا به پ -2تبصره 

ن یموضوع ا یاالهاکد و فروش یشده مربوط به خر ینیبش یان پیدرصد مبلغ ز 70ثر تا معادل کحدا یو دارائ یاقتصادوزارت امور

 .باشدیپرداخت مالحساب قابل  یماده بطور عل

 .محسوب خواهد شد یدر وجوه و اموال دولت یرقانونیم تصرف غکن ماده در حیهر نوع تخلف از مقررات ا -3تبصره 
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 یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولتاز محل بودجه وزارتخانه  یردولتیا اعانه به افراد و مؤسسات غیو  کمکپرداخت  -71ماده 

 .باشند ممنوع استیم ین وجوهیه چنیر از تأدیمربوط ناگز یف قانونیوظا یه به اقتضاک یموارد جز در

سط ن بابت تویاز ا ید و وجوه پرداختیخواهد رس یاسالم یب مجلس شورایها و اعانات بتصو کمکل ین قبیضوابط پرداخت ا

ه در ضوابط کمنظور خواهد شد مگر آن ینه قطعیننده به حساب هزکافت ید از دریننده با اخذ رسکپرداخت  یحسابان دستگاههایذ

 .مقرر شده باشد یگریب دیور ترتکمذ

ا یو  یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولتاز محل بودجه وزارتخانه  کمکه بعنوان ک یلف است بر مصرف اعتباراتکدولت م -تبصره

نحوه  .ندکاعمال  یشود نظارت مالیپرداخت م یردولتیشور به مؤسسات غکل کبودجه  یفهایر ردیاعتبارات منظور در سااز محل 

ران یأت وزیب هیو وزارت برنامه و بودجه بتصو یو دارائ یشنهاد وزارت امور اقتصادیه بنا به پکاست  یاننامه یور تابع آئکنظارت مذ

 .دیرس خواهد

ن قانون به ی( ا2موضوع ماده ) یدولت یتهاکو شر  یتوسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولت یپرداخت هر گونه وجه -ررکم 71ماده 

ا ین شده ییمربوط تع یه در مقررات قانونک یبه جز در موارد یرنقدیو غ یه به صورت نقدیا هدی کمکبه عنوان  یاجرائ یدستگاهها

 . شود ممنوع است یم

شود  یاهداء م یدولت یتهاکو شر  یمصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولت ین قانون برای( ا4ت ماده )یه با رعاک یدنق یایهدا

مصرف  .ز گرددیشود وار یا میور افتتاح شده کمذ یدستگاهها یشور براکل ک یه توسط خزانه دارکمجاز  کید تنها به حساب بانیبا

ب یه و به تصویته ییو دارا یه توسط وزارت امور اقتصادکخواهد بود  ین نامه ایننده برابر آئکاهداء  یت هدفهایور با رعاکوجوه مذ

 یگردد، مشمول مقررات اموال دولت یاهداء م یبه وزارتخانه ها و مؤسسات دولت یرنقدیه به طور غک ییایرسد، هدا یران میأت وزیه

اهداء شده به سازمان  یایهدا .ندیدر دفاتر خود ثبت نما یاصول حسابدار د طبقین گونه موارد را بایا یدولت یتهاکخواهد بود و شر 

خاص،  یهایماریاد بیه، ستاد اقامه نماز، بنی)ره (،مساجد، مصالها، هالل احمر، ستاد د ینیته امداد امام خمیمکشور و ک یستیبهز

ها، ، امامزادهیورزش یهاأتیج، هیبس یفرهنگ یهاونانکران، یثارگران )گلزار شهدا(، سازمان انتقال خون اید و امور ایاد شهیبن

شود و  یم یخاص تلق یایهدا یو فناور یعلم یهاکو پار  یمذهب یهاأتی، هیعلوم قرآن یهادهکها، دانشها، دارالقرآنهینیحس

)ره ( به  ینیامداد امام خمته یمکو  یستیبا سازمان بهز یت مردمکمشار  یند با نظر شوراکننده هدف خود را اعالم نکچنانچه اهداء 

 .ن قانون بال مانع استیب ایاجراء تعهدات معموله قبل از تصو .دیمصرف خواهد رس

ت خدمات یری( قانون مد5موضوع ماده ) یاجرائ یتحت هر عنوان توسط دستگاهها یافت و پرداخت هرگونه وجهیدر  -تبصره

افت و پرداخت برخالف مفاد یشور باشد و هرگونه درکن موضوع یب قواند در چهارچویبا ی( قانون محاسبات عموم5و ماده ) یشورک
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 یران مالیحسابان و مد یران، ذیربط، مد یه مسؤوالن و مقامات ذیلک .است یدر اموال دولت یرقانونیم تصرف غکن ماده در حیا

 .باشند یم مکن حیا یحسب مورد مسؤول اجرا

دولت  ین و مقررات عمومیر قوانین قانون و سایشور تابع مقررات اکل کدر بودجه  منظور یو عمران یمصرف اعتبارات جار -72ماده 

 .باشدیم

آنها  ین قانون برایه در اک یمصوب جز در موارد یها بر اساس بودجه یاختصاص یمصرف اعتبارات از محل درآمدها -1تبصره 

خاص  یمقررات قانون یربط دارایذ یاجرائ یه دستگاههایکباشد و در صورتیمربوط م یاست تابع مقررات قانون ف شدهیلکن تییتع

 .قابل مصرف خواهد بود یدولت ین و مقررات عمومیور بر اساس قوانکمذن موضوع نباشند اعتبارات یا یبرا

ون ن قانیه در اک یمصوب جز در موارد یها بر اساس بودجه یدولت یتهاکن اعتبار شر یر منابع تأمیمصرف درآمدها و سا -2تبصره 

ور از نظر مقررات کمذ یتهاکشر  یعمران یطرحها ین اجراکباشد لیمربوط م یف شده است تابع مقررات قانونیلکتن ییآنها تع یبرا

ه شمول مقررات ک یدولت یتها و سازمانهاکشر  .دولت خواهد بود ین و مقررات عمومیر قوانیقانون و سا نیتابع مفاد ا یو معامالت یمال

 .ن ماده خواهند بودیمشمول مفاد ا زیر نام است نکتلزم ذبه آنها مس یعموم

مصرف اعتبارات خود باشند  یبرا یخاص یمقررات قانون یدارا یردولتیغ یعموم یه مؤسسات و نهادهایکدر صورت -3تبصره 

ن یه در ایکشود جز در مواردیمار آنها گذارده یشور در اختکل که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کرا  یتوانند اعتبارات جاریم

 برا
 
ن یه اعتبارات موضوع اک یدر موارد .ف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانندیلکن تییتعآن  یقانون صراحتا

 یعموم یار مؤسسات و نهادهایدر اخت کمکبعنوان  یها و مؤسسات دولتوزارتخانه  تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه

ننده کافت ید مؤسسه درین بابت را با اخذ رسیاز ا یوجوه پرداخت کمکننده کحساب دستگاه پرداخت یذ .شودیگذارده م یردولتیغ

 .منظور خواهد نمود ینه قطعیبه هز

ولت د ین و مقررات عمومیر قوانین قانون و سایتابع ا یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها یعمران یاعتبارات طرحها -4تبصره 

 .باشدیم

 یعموم یثابت( مؤسسات و نهادها یگذاره یسرما) یعمران یو طرحها ینه مربوط به اعتبارات جاریحساب و اسناد هز -5تبصره 

شود و حساب  یدگیرس یو دارائ یله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادیربط وسیذ یب مراجع قانونیقبل از تصو دیبا یردولتیغ

 .ل گرددیشور تحوکوان محاسبات یدبه  یسابرسح یساالنه آنها برا
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ه بموجب ک یردولتیغ یعموم یآن دسته از مؤسسات و نهادها یمربوط به اعتبارات جار یو معامالت یمال یها ننامهیآئ -6تبصره 

 یو دارائ یقتصادشور توسط وزارت امور اکوان محاسبات یت قانون دیا بشوند با رعایشده و  یمستثن یشمول مقررات عمومقانون از

 .دیران خواهد رسیوزأت یب هیم و به تصویتنظ

 یه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهدارک یها و مؤسسات دولتن وزارتخانه یمأمور یط حاصل در ابوابجمعینقصان و تفر -73ماده 

وان ید یمربوط با رأ یا اعالم دستگاه اجرائور بکا اوراق مذیباشند نسبت به وجوه و یم وجه نقد است مکه در حک یا اوراقیوجه نقد و 

 یب قانونین اقدام مانع تعقیا .شودین میشور تأمکل کنشده منظور در بودجه  ینیبش یپ یها نهیاعتبار هز شور از محلکمحاسبات 

 .مسووالن امر نخواهد بود

 .گرددیمنظور م یب درآمد عمومن بابت وصول خواهد شد به حسایب مسووالن امر از ایه بر اثر تعقک یوجوه -تبصره

ل و یکدارارتباط آنها با خزانه  یخزانه در استانها و چگونگ یهایندگینما یتهایف و مسوولینحوه انجام و حدود وظا -74ماده 

ور ر امیب وزین قانون بتصویت مفاد ایه با رعاک یاننامه یتابعه هر استان بموجب آئ یمستقر در شهرستانها یاجرائ یدستگاهها

 .شدن خواهد یرسد معیم یو دارائ یاقتصاد

ز مقررات مربوط به یز و شهرستانها و نکدر مر  یاجرائ یدستگاهها یها نهیهز یمقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برا -75ماده 

ه و به موقع اجراء یته یو دارائ یه از طرف وزارت امور اقتصادکخواهد بود  یبموجب دستورالعمل ینقد یهاحواله  ابالغ اعتبار و

 .گذارده خواهد شد

ها به آنها  ه دستگاهها و موافقتنامهیلکمصوب آن سال و اعتبارات  ید بودجه عمرانیبهشت ماه هر سال بایثر تا اول اردکحدا -تبصره

 .ص داده شودیتخص یمجر یاز اعتبارات طبق قانون به دستگاهها یابالغ و مقدار

 ی( و واحدهایمه و مؤسسات اعتباریب یتهاکها و شر کباستثناء بان) یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولت وزارتخانه یبرا -76ماده 

ا یران و یا یاسالم یجمهور یزکمر  کخزانه در استانها در بان یندگیا نمایز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و کدر مر تابعه آنها 

 کیبان یاز حسابهایداشته باشند، به تعداد مورد ن یندگیران نمایا یاسالم یجمهور یزکر م کطرف بانه از ک یدولت یهاکر بانیسا

 کبا امضاء مشتر  یها و مؤسسات دولت مزبور در مورد وزارتخانه یاستفاده از حسابها .مربوط افتتاح خواهد شد یپرداختها یبرا

خزانه  یندگیا نمایخزانه و  یمسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرف مقاماتگر ازینفر دیکا مقام مجاز از طرف او و الاقل یحساب و یذ

 از طر نامبرده یدستگاهها یه پرداختهایلکدر استان بعمل خواهد آمد و 
 
استفاده  .ور مجاز خواهد بودکمذ کیبان یق حسابهایمنحصرا
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ن کا مقام مجاز از طرف او ممیت کحساب شر یو ذ اور در اساسنامه آنهکمقامات مذ کبا امضاء مشتر  یدولت یتهاکشر  کیبان یاز حسابها

 .خواهد بود

دارند یافت میدر یوجه یه از محل درآمد عمومک ین قانون مادامیا 5موضوع ماده  یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها -تبصره

ل دستگاهها ین قبیا یشور براکل که در قانون بودجه ک ین ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتیور مشمول مقررات اکوجوه مذ و در مورد

 از طر یندگیا نمایخزانه و  رسد، توسطیب میبه تصو
 
 .باشدیور قابل پرداخت مکمذ کیبان یق حسابهایخزانه در استان منحصرا

داشته  یو فوت ینبه فورج یه موضوعک یاجات سال بعد در مواردیرفع احت یتوانند برایم یها و مؤسسات دولتوزارتخانه   -77ماده 

د وزارت برنامه و بودجه ییدستگاه مربوط و تأ ین مقام اجرائیشنهاد باالتریان و خسارت دولت گردد به پیانجام آن منجر به زر در یو تأخ

ند مشروط یقد نمات مقررات منعیاز با رعایا خدمات مورد نیاال کد یخر یالزم برا یقراردادها یو دارائ یاقتصادبا موافقت وزارت امور 

ش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یثر بکص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حدایتشخ نگونه قراردادها بهیه مبلغ اکنیبر ا

 در موردیا در صورت جدی
 
مصوب  یرپرسنلیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیثر بکحدا یهر دستگاه اجرائ د بودن موضوع مجموعا

دا یش پرداخت ضرورت پیبعنوان پ یمقررات مربوط پرداخت وجوهقرارداد منعقده و بر اساس  یچنانچه در اجرا .مربوط نباشد واحد

تواند وجوه الزم را بعنوان یم یو دارائ یامور اقتصاد به مرحله تعهد برسد، وزارت یان سال مالیمزبور قبل از پا یا قراردادهایند و ک

د و در سال بعد پس از یه نمایشود( تأدیم ینیبش ین ماده در بودجه هر سال پیا یه در اجراک یاعتبار خاصاز محل ش پرداخت )یپ

 از اعتبارات دستگاه مربوط واریتصو
 
 .دیز نمایب بودجه رأسا

ر و یهمه گ یاهیماریل، بی، زلزله، سیسوز ل جنگ، آتشیاز قب یتکممل یدر مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهان -78ماده 

 یبعنوان ضرورتها یرهبر یا شورایه به فرمان رهبر کن موارد مشابه یو همچن یمربوط به حوادث فوق، حصر اقتصاد یهایماریب

ه بموجب قانون ک یردن اعتباراتکنه یقانون نحوه هزست و تابع )ین ین قانون الزامیت مقررات ایگردد، رعا اعالم یتکا مملیو  یاسالم

ن جلسه مجلس ید در اولیگزارش امر با .باشدیهستند(، م یدولت مستثن یمقررات عمومر یو سا یقانون محاسبات عموماز شمول 

 .م گرددیر تقدیتوسط نخست وز یاسالم یشورا

 )ره ( ینیامام خم یات دولت از سویبه ه یقانون محاسبات عموم 78ار موضوع ماده یض اختیتفو

مربوط به  ینه هایمصرف اعتبار هز یاسالم یمجلس شورا 1366مصوب  ینون محاسبات عمومقا 78ه مطابق ماده کنینظر به ا

شود یاعالم م یه توسط مقام معظم رهبرک یر مواردیر و سایهمه گ یهایماری، بیل، حصر اقتصادی، زلزله و سیجنگ، آتش سوز

 .جاد نموده است یدستگاهها ا یبرا یالتیتسهه کباشد یم 1364ردن اعتبارات خارج از شمول مصوب کنه یمشمول قانون نحوه هز
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ند تا در مخارج یض نمایأت دولت تفویرا به ه 78ر موارد مشابه موضوع ماده ید اعالم سایهذا خواهشمند است در صورت صالحدیعل

 .استفاده شود 1364ردن اعتبارات خارج از شمول مصوب کنه یالت قانون نحوه هزیمربوط از تسه

 یلتمعامالت دو  -3بخش 

به استثناء ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره )معامالت وزارتخانه– ۷۹ماده 

 :شود( باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیرکه مشمول مقررات استخدامی میمواردی

 .که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد در مورد معامالتی – ۱

در مورد معامالتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف  – ۲

 :نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیرآنها با

عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به  مؤسسات و نهادهای –الف 

 .نهادهای مذکور باشد مؤسسات و

ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه –ب 

 .شوندونی تشکیل و اداره میتعاشرکتهای 

گردندکه مقرون به صرفه صالح دولت شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می –ج 

 .باشد

یا استان و یا  در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و – ۳

 .مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد مقامات

در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و  – ۴

 .دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی

 .در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی – ۵
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دستگاههای در مورد خرید کاالهای انحصاری دولتی و یا سایر کاالهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف  – ۶

 .نرخهای معینی تعیین و اعالم شده باشدذیربط دولتی 

در مورد خرید کاالهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین  – ۷

 .شده باشد

از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای  های داخلی و کرایه حمل و نقل باردر مورد کاالهای ساخت کارخانه – ۸

 .شده باشد آنها نرخ تعیین

 .در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع – ۹

قام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا در مورد تعمیر ماشین آالت ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین م – ۱۰

 .مجاز از طرف آنهامقامات 

در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آالت ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار  – ۱۱

ا تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن باندازهو وسائل 

که حسب مورد توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف خبره و متعهد رشته مربوط

 .مذکور در این ردیفآنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات

 .به تشخیص هیأت وزیران به مالحظه صرفه و صالح دولت باید مستور بماند در مورد معامالتی که – ۱۲

نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تأیید وزارت امور در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین – ۱۳

 .رسد، انجام خواهد شدتصویب هیأت وزیران میاقتصادی و دارایی به

 توسط وزارتخانه در مورد – ۱۴
 
شود و نرخ فروش آنها توسط ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میفروش کاالها و خدماتی که مستقیما

 .گرددقانونی مربوط تعیین میمراجع

ستگاه این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که د( ۲و)( ۱های)انجام معامالت موضوع ردیف –تبصره 

مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را فروشنده،

 .به عهده داشته باشد
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 :شودیم میر تقسی، متوسط و عمده بشرح زیبه سه دسته جزئ یمعامالت دولت -80ماده 

 .ندکز نال تجاوی( ر2 /000/ 000ون )یلیه مبلغ آن از دو مک یعامالتم : ییـ نصاب معامالت جز الف

 /000/ 000ون )یلیم یشتر باشد و از سیال بی( ر2 /000/ 000ون )یلیه مبلغ آن از دو مک یمعامالت :ـ نصاب معامالت متوسط  ب

 .ندکز نال تجاوی( ر30

 .شتر باشدیال بی( ر30/ 000 /000)ون یلیم یه مبلغ آن از سک یمعامالت :ـ نصاب معامالت عمده ج

 .و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معامالت عمده مبلغ برآورد است یمعامالت جزئ ید براینصاب در خر یمبنا -1تبصره 

شود یربط انتخاب میذ یه توسط دستگاه اجرائکاردان خبره و متعهد رشته مربوط ک یابینصاب در فروش مبلغ ارز یمبنا -2تبصره 

 .خواهد بود

 :ردیپذ یر انجام میمناقصه در معامالت بطرق ز -81ماده 

 .ارپردازکت یص و مسوولین به تشخکمم ین بهایمترکبه  یدر مورد معامالت جزئ -الف

ا یر ید وزییمربوط و تأ یاتکارپرداز و مسوول واحد تدار کت یص و مسوولین به تشخکمم ین بهایمترکدر مورد معامالت متوسط به  -ب

 .ا مقامات مجاز از طرف آنهایا استان و یز و کدر مر  یمقام دستگاه اجرائ نیباالتر

ن مقام یا باالتریر یص وزیمناقصه محدود( به تشخا ارسال دعوتنامه )یو  یمناقصه عموم یدر مورد معامالت عمده با انتشار آگه -ج

 .و مقامات مجاز از طرف آنها یاجرائ دستگاه

 :ردیپذیر انجام میر معامالت به طرق زده دیمزا -82ماده 

 .ت مأمور فروشیص و مسوولین به تشخکمم ین بهایشتریبه ب یدر مورد معامالت جزئ -الف

 .در مورد معامالت متوسط با حراج -ب

 .یده عمومیمزا یدر مورد معامالت عمده با انتشار آگه -ج
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أت سه نفره یه یکص یمربوط به تشخ یدستگاه اجرائ یهیزارش توجده بر اساس گیا مزایه انجام مناقصه ک یدر موارد -83ماده 

ن صورت یانجام داد و در ا یگریق دیتوان معامله را به طریا به مصلحت نباشد، میسر ین قانون میا 84ور در ماده کمذ ب از مقاماتکمر 

 یبرا یلکا بطور یر مقررات مربوط در هر مورد یسا تینگونه معامالت را با رعایب انجام ایصالح دولت ترت ت صرفه ویأت مزبور با رعایه

 .خواهد نمودن و اعالم ییا خدمت تعیاال کنوع  یک

ر یز و استانها بشرح زکدر مر  یاجرائ ین قانون در مورد دستگاههایا 83ده موضوع ماده یمناقصه و مزا کأت تر یب هکیتر  -84ماده 

 :خواهد بود

مستقر  ین در مورد مؤسسات دولتیو همچن یها و مؤسسات دولتوزارتخانه  یزکمر  یواحدها یو عمران یدر مورد اعتبارات جار -الف

نان کار کگر از ینفر دیکحساب مربوط و یحسب مورد و ذ یا مؤسسه دولتیا مقام مشابه وزارتخانه یو  یو ادار یز، معاون مالکاز مر در خارج 

 .ربطیذ یدستگاه اجرائ ن مقامیا باالتریر یبه انتخاب وزخبره و متعهد دولت 

نده او و یا نمای، استاندار یها و مؤسسات دولتز وزارتخانه کخارج از مر  یواحدها یراستانیغ یو عمران یدر مورد اعتبارات جار -ب

 .ز استانکحساب مربوط در مر یدر محل و عامل ذ یدستگاه اجرائ ن مقامیباالتر

وان محاسبات یران و دیا یاسالم یجمهور یمایران و صدا و سیا یاسالم یجمهور یدادگستر یو عمران یدر مورد اعتبارات جار -ج

ب یر به ترتینده وزینما یباشند بجایها نم از وزارتخانه یکچیشوند و تابع هیه بصورت مستقل اداره مک یر مؤسسات دولتیساشور و ک

شور کوان محاسبات یس دینده رئیران و نمایا یاسالم یجمهور یمایصدا و س یسرپرست ینده شورایو نما یقضائ یعالینده شوراینما

 .ت خواهد نمودکن ماده شر یأت موضوع ایربط در هیذ یاجرائن مقام دستگاه ینده باالتریو نما

 .حساب مربوطیربط و ذیذ یمحل ین مقام دستگاه اجرائینده او و باالتریا نمای، استاندار و یاستان یو عمران یدر مورد اعتبارات جار -د

نفر به یکحساب مربوط و یو ذ ین مقام اجرائیا باالتریرعامل و ی، مدیدولت یتهاکشر  یعمران یو طرحها یات جاریدر مورد عمل -ھ

 .یمجمع عمومانتخاب 

ه بموجب ک یدارند در صورتیافت میدر یوجه یه از محل درآمد عمومکمادام  یردولتیغ یعموم یدر مورد مؤسسات و نهادها -و

ه فاقد شورا یکان مربوط و در صورتکا ار یحساب و دو نفر به انتخاب شورا یذ .شوندیان مشابه اداره مکا ار یر نظر شورا و یبوط زمر مقررات

 .ا نهاد مربوطهیمؤسسه  ین مقام اجرائیحساب و دو نفر به انتخاب باالتریباشند، ذیمان مشابه کا ار ی
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ز، فرمانده کران در مر یا یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروهایران و نیا یاسالم یسه گانه ارتش جمهور یروهایدر مورد معامالت ن -ز

سپاه  کس ستاد مشتر یا رئیران یا یاسالم یارتش جمهور کس ستاد مشتر ینفر به انتخاب رئ یکا یحساب مربوط یمربوط و ذ یروین

س ینده رئیحساب در محل و نمایمربوط و عامل ذ یروینده نیب نمایز به ترتکحسب مورد و در خارج از مر  یپاسداران انقالب اسالم

 .حسب مورد یسپاه پاسداران انقالب اسالم کس ستاد مشتر یا رئیران یا یاسالم یارتش جمهور کستاد مشتر 

ستاد  ن ماده و در مورد معامالت مربوط بهیب مقرر در بند )الف( ایمسلح به ترت یروهاین یبانیدر مورد معامالت وزارت دفاع و پشت -ح

س یحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیران ذیا یسپاه پاسداران انقالب اسالم کران و ستاد مشتر یا یاسالم یارتش جمهور کمشتر 

 .حسب مورد یسپاه پاسداران انقالب اسالم کس ستاد مشتر یا رئیران و یا یاسالم یارتش جمهور کستاد مشتر 

ا مقامات مجاز یو  ین مقام دستگاه اجرائیا باالتریر و یه در هر مورد بنا به دعوت وزکون ن قانیا 84و  83أت موضوع مواد یه -85ماده 

أت و ابراز نظر یلف به حضور در جلسات هکه اعضاء میلکت دارد و یشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیل مکیتش از طرف آنها

ن نحوه انجام معامله مورد نظر یده و همچنیا مزایمناقصه  کتر  یتقاضامربوط در مورد  یدستگاه اجرائ یهیتوج خود نسبت به گزارش

 .ت اعضاء معتبر خواهد بودیثرکا یأت با رأیمات هین تصمکهستند ل

ال باشد انجام معامله پس از ی( ر300 /000/ 000ون )یلیصد میه مبلغ معامله سیکن قانون در صورتیا 83ماده  یدر اجرا -86ماده 

 :ر مجاز خواهد بودید مقامات زیین قانون حسب مورد با تأیا 84موضوع ماده  یفرأت سه نیب هیتصو

 .ر مربوطهی، وزیدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولت وزارتخانه یزکمر  یدر مورد واحدها -الف

در خارج از  یسات دولتها و مؤستابعه وزارتخانه  یر واحدهایو سا یتابع نظام بودجه استان یمحل یاجرائ یدر مورد دستگاهها -ب

 .ز، استاندار استان مربوطکمستقر در خارج از مر  ین در مورد مؤسسات دولتیهمچنز وکمر 

س ستاد یران، رئیا یاسالم یارتش جمهور کران و ستاد مشتر یا یاسالم یسه گانه ارتش جمهور یروهایدر مورد معامالت ن -ج

سپاه پاسداران  کران و ستاد مشتر یا یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروهایت نران و در مورد معامالیا یاسالم یارتش جمهور کمشتر 

 یبانیران و در مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع و پشتیا یسپاه پاسداران انقالب اسالم کس ستاد مشتر یران رئیا یانقالب اسالم

ران، فرمانده یا یاسالم یجمهور یانتظام یرویربوط به ندر مورد معامالت م.مسلح یروهاین یبانیر دفاع و پشتیمسلح، وز یروهاین

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین
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شور و کوان محاسبات یران و دیا یاسالم یجمهور یمایران، صدا و سیا یاسالم یجمهور یدر مورد معامالت مربوط به دادگستر -د

 یب شورایستند به ترتین یها و مؤسسات دولت از وزارتخانه کیچیشوند و تابع هیه بصورت مستقل اداره مک یمؤسسات دولت ریسا

 .ربطیذ ین مقام دستگاه اجرائیشور و باالترکوان محاسبات یس دی، رئیسرپرست ی، شورایقضائ یعال

ان کر ا ایر نظر شورا و یه بموجب مقررات مربوط زک یدر صورت یر دولتیغ یعموم یدر مورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادها -ھ

ا نهاد یمؤسسه  ین مقام اجرائیباشند، باالتریان مشابه مکا ار یه فاقد شورا و ک ین مربوط و در صورتکا ر یشوند، شورا و یاداره م مشابه

 .مربوط

أت سه یب هیال باشد انجام معامله پس از تصویون ریلیست میش از دویه مبلغ معامله بک یدر صورت 83ماده  یدر اجرا -87ماده 

 .اقتصاد خواهد بود ید شوراییو تأ 86ل ماده یذ یور در بندهاکشنهاد مقامات و مراجع مذیول به پکمو  84ماده  موضوع ینفر

 1372,02,21مصوب  شورک ی( قانون محاسبات عموم87ر نصاب معامالت موضوع ماده )ییقانون تغ

ال به مبلغ یون ریلیست میاز مبلغ دو 1366صوب شور مک ی( قانون محاسبات عموم87صاب معامالت موضوع ماده )ن -ماده واحده

 .ابدی یر مییال تغیارد ریلیم یک

ه ک یاالها و خدماتکدر مورد معامالت مربوط به  یننامه معامالت دولتین قانون و آئیاز مقررات ا یت برخیه رعاک یدر موارد -88ماده 

 یر دولت جمهوریت سفیص و مسوولیشود به تشخیواقع م یت دولتها و مؤسساشور وزارتخانه کخارج از  یاز واحدهایمورد ن در محل

باشد، مقدور نباشد، معامله یف او میدار انجام وظار عهده یاب سفیه در غک یاسین مقام سیا باالتریمربوط و شور کران در یا یاسالم

ن ییا خدمت تعیاال کنوع  یک یبرا یلکبطور  ایت صرفه و صالح دولت در هر مورد یرعاور با کا مقام مذیر و یه توسط سفک یبیبه ترت

 .شود انجام خواهد شدیم

خواهد  ین قانون بموجب قانونیا 88 یال 79مواد  یر مقررات اجرائیده و سایفات مناقصه و مزاینحوه انجام معامالت و تشر -89ماده 

 .دیخواهد رس یاسالم یب مجلس شورایتصوه به کبود 

 ینظارت مال -فصل سوم
ن یاز نظر انطباق پرداختها با مقررات ا یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولت بر مخارج وزارتخانه یاعمال نظارت مال -90ماده 

 .است ین و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارائیقوانر یقانون و سا
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منظور در قانون  یو عمران ینه آنها از محل اعتبارات جاریه هزک یعمران یتها و طرحهایفعال یدولت بر اجرا یاتینظارت عمل -تبصره

ن شده در ییتع یاستهایج حاصله با هدفها و سیات و نتایو از نظر مطابقت عمل یابیشود، بمنظور ارزشین میشور تأمکل کبودجه 

ه در قانون برنامه و بودجه ک یبیبه ترت یندزمانب یار با جدولهاکشرفت یسه پیشور و مقاکل کبودجه ن یو قوان ین برنامه عمرانیقوان

 .باشدیوزارت برنامه و بودجه مان بعهده کماکا خواهد شد یشور مقرر شده و ک

 کمربوط  یر مستند قانونکص دهد، مراتب را با ذیرا بر خالف قانون و مقررات تشخ یحساب انجام خرجیه ذک یدر صورت -91ماده 
 
تبا

حساب چنانچه دستور خود را منطبق یننده دستور پس از وصول گزارش ذکمقام صادر  .ندک یج اعالم مننده دستور خر کصادر به مقام 

 با ذکبودن دستور خود را  یت قانونیص داده و مسوولیتشخن و مقررات یبا قوان
 
رد و مراتب را به یبه عهده بگ یر مستند قانونکتبا

ت یمتضمن قبول مسوول یتبکمه نمودن دستور ینه مربوط را پس از ضمیاست وجه سند هزلف کحساب میذ .دیحساب اعالم نمایذ

وان یو رونوشت آنرا جهت اطالع به د یو دارائ یوزارت امور اقتصادمربوط به  یر مستندات قانونکور پرداخت و مراتب را با ذکمذ

 یاقدامات قانون یص داد مراتب را برایتشخ مورد را خالفه ک یدر صورت یو دارائ یوزارت امور اقتصاد .دیشور گزارش نماکمحاسبات 

 .شور اعالم خواهد داشتکوان محاسبات یالزم به د

د، یبه تصرف دولت درآ یا مالیانجام شود  ین قانون خدمتیت مقررات ایا عدم رعایه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار ک یدر موارد -92ماده 

ا فروشنده از قبول امتناع داشته یسر نبوده و ین آن میه رد عک یو در صورت .اشدبیلف به رد معامله مربوط مکربط میذ ییاجرا دستگاه

ا اعتبارات سال بعد دستگاه یلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود کخدمات انجام شده م ن در موردیباشد و همچن

 .خلف نخواهد بودمت یب قانونیاقدامات فوق مانع تعق مربوط قابل پرداخت است و ییاجرا

 یس مؤسسه دولتیا رئیر یا دستور وزیا اقدام ین اعتبار و یحساب نسبت به تأمیخالف واقع ذ یه بر اساس گواهیکدر صورت -93ماده 

ن یاز ا یکه دولت امضاء شود هر یعل یا تعهدیپرداخت  یا بر خالف قانون وجهیمجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و ا مقامات ی

 .محسوب خواهد شد یدر وجوه و اموال دولت یرقانونیغ م تصرفکلفات در حتخ

ه در مورد اعمال نظارت قبل یجاد وحدت روین و مقررات نسبت به ایت قوانیلف است با رعاکم یو دارائ یوزارت امور اقتصاد -94ماده 

 .دیاقدام نما از خرج

 غ بودجهیم حساب و تفر یتنظ -فصل چهارم
افت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل یلفند نسخه اول صورتحساب درکم یها و مؤسسات دولتحسابان وزارتخانهیذه یلک -95ماده 

 یه در اجراک یبیان خرداد ماه سال بعد به ترتیثر تا پاکهر سال را حدا یتا آخر ماه بعد و حساب نهائ یمربوط منته کمدار اسناد و
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ردن کمه یور را بدون ضمکمذ یل و نسخه دوم صورتحسابهایور تحوکوان مذیشود به دیقرر مشور مک وان محاسباتیقانون د 39ماده 

 .ندیند به وزارت نامبرده ارسال نماکین میمع یو دارائ یه وزارت امور اقتصادک یبه نحو کاسناد و مدار 

 :15/12/1379قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  64و  63از قانون اصالح مواد 

ان یشور پاک ی( قانون محاسبات عموم95موضوع ماده ) یافت و پرداخت نهائیه و ارائه صورتحساب درین مهلت تهیخرآ -1تبصره 

 .ماه سال بعد خواهد بودمهر

 یحساب و گواهیا مقام مجاز از طرف او و ذیمربوط و  ین مقام دستگاه اجرائید به امضاء باالتریفوق با یصورتحسابها -1تبصره 

 .ده باشدیشور رسکمحاسبات  وانینده دینما

و  یوزارت امور اقتصاد یشور با هماهنگکوان محاسبات ین ماده توسط دیموضوع ا یم و ارسال صورتحسابهایمواعد تنظ -2تبصره 

 .باشدیر مییتغ قابل یدارائ

ننامه ین ماده در آئیا موضوع کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدار کوان محاسبات ید یدگیا رسی ینحوه حسابرس -3تبصره 

 .ن خواهد شدیشور معکوان محاسبات یقانون د یاجرائ یها

أت سه یه یکشور کل کرد ساالنه بودجه کم حسابها و صورتحساب عملیان برداشتن موانع موجود در راه تنظیبمنظور از م -4تبصره 

ر یل و در موارد زکیتش ییو دارا یرت امور اقتصادشور و وزاکوان محاسبات یو د یاسالم یندگان مجلس شورایب از نماکنفره مر 

 :دینما یمات الزم را اتخاذ میتصم

 یتهاکشر  یو اعتبارات عمران یبه بعد( وزارتخانه ها و مؤسسات دولت 1364) از سال  یناقص سنوات کدر مورد اسناد و مدار  -الف

 .نندک یدولت استفاده م یه از بودجه عمومک یدولت

ور کأت مذیص هیبه تشخ یلیر مترقبه و جنگ تحمیه بر اثر حوادث غکور در بند الف کمذ یدستگاهها کو مدار در خصوص اسناد  -ب

 .ن رفته استیاز انحاء از ب یبه نحو

شور ک یقانون محاسبات عموم 73مشمول ماده  یدولت یتهاکوزارتخانه ها، مؤسسات و شر  یهایط حاصل در موجودینقصان و تفر -ج

 ناظر بر اکمات ین تصمین اکو الزم االجراء خواهد بود ل یت آراء قطعیثرکأت با این هیمات ایتصم .خواهند بود
 
الت یجاد تسهیه صرفا

 توسط کن تبصره مشتر یا یدستورالعمل اجرائ .ن امر نخواهد بودیمتخلف یب قانونیباشد مانع از تعق یم حسابها میالزم در امر تنظ
 
ا
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ه و به مورد اجراء ین قانون تهیب ایثر ظرف مدت دو ماه پس از تصوکشور حداکوان محاسبات یو د یو دارائ یوزارت امور اقتصاد

 .گذاشته خواهد شد

ان هر یثر ظرف مدت شش ماه پس از پاکن خواهد نمود حدایران معیأت وزیه هک یبیلفند به ترتکم یاجرائ یدستگاهها -96ماده 

شور و کوان محاسبات یشده در بودجه مصوب به د ینیبش یبر اساس اهداف پآن سال را  یات انجام شده طیعمل گزارش یسال مال

 .ارسال دارند یو دارائ یاقتصادوزارت برنامه و بودجه و وزارت امور 

لفند کم یو بعد یحسابان قبلیسلب شود ذ یاز و یحسابیا به هر عنوان سمت ذیند و کر ییحساب تغیه سمت ذک یدر مواقع -97ماده 

شود یه میته یو دارائ یه توسط وزارت امور اقتصادک ید بر اساس دستورالعملیحساب جدیخ اشتغال ذیماه از تاریک ظرف ثرکحدا

رنده یل گیل دهنده و تحوید به امضاء تحوین صورت مجلس بایا .ندیل و تحول نمایم صورت مجلس، تحویتنظ را با یحسابیسوابق ذ

 .ارسال گردد یو دارائ یداقتصا ده و نسخه اول آن به وزارت اموریرس

سر نباشد، یل و تحول میت او در امر تحوکشر  یا به هر علتید یاف نماکخود استن یل ابوابجمعیحساب از تحویه ذیکدر موارد -تبصره

 حسابیم صورت مجلس به ذیبا تنظ یو دارائ ینده وزارت امور اقتصادیشور و نماکوان محاسبات ینده دیبا حضور نما یو یابوابجمع

 .خواهد شد لید تحویجد

درج در  یمربوط برا یب مجمع عمومیان خود را بالفاصله پس از تصویلفند ترازنامه و حساب سود و زکم یدولت یتهاکشر  -98ماده 

 .دیارسال نما یو دارائ یشور به وزارت امور اقتصادکل کرد ساالنه بودجه کصورتحساب عمل

ثابت( خود را مطابق  یگذار هیاعتبارات سرما) یعمران یافت و پرداخت طرحهایب درلفند صورت حساکم یدولت یتهاکشر  -99ماده 

مربوط بالفاصله جهت  یب مجمع عمومیه و پس از تصویم خواهد شد تهیتنظ یو دارائ یه از طرف وزارت امور اقتصادک یدستورالعمل

 .ندیارسال نما یو دارائ یشور به وزارت امور اقتصادکل کرد ساالنه بودجه کصورتحساب عملدرج در 

 .باشندین ماده میم اکز مشمول حین قانون نیا 130وابسته به دولت موضوع ماده  یمؤسسات انتفاع

افت و پرداخت ساالنه یلفند صورتحساب درکن قانون میا 5موضوع ماده  یردولتیغ یعموم یه مؤسسات و نهادهایلک -100ماده 

ه از طرف وزارت امور ک یثابت( را مطابق دستورالعمل یگذاره یاعتبارات سرما) یعمران یاا طرحهیو  یاعتبارات جار خود اعم از

ورماه سال بعد جهت یان شهریثر تا پاکربط حدایذ یب مراجع قانونیم و پس از تصویخواهد شد تنظه و ابالغ یته یو دارائ یاقتصاد

 .ارسال دارند یو دارائ یور اقتصادشور به وزارت امکل کرد ساالنه بودجه کدرج در صورتحساب عمل
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ن قانون در یا 72ماده  6تبصره  یمربوط در اجرا یننامه مالیدن آئیب رسین ماده پس از به تصوینهادها و مؤسسات مشمول ا -تبصره

 .ردکور عمل خواهند کننامه مذیب مقرر در آئیفوق در موعد و به ترت یارسال صورت حسابهام ویمورد تنظ

انواع حسابها  کیکز در خزانه را به تفکدرآمد متمر  یماهانه حسابها یافتها و پرداختهایلف است صورتحساب درکانه مخز  -101ماده 

ن ماده با در نظر یور در اکمذ یانواع حسابها یطبقه بند .دیل نمایشور تحوکوان محاسبات یه و به دیمدت دو ماه تهثر ظرف کحدا

 .ن و اعالم خواهد شدییتع یو دارائ یشور توسط وزارت امور اقتصادکل کت در قانون بودجه اعتبارا درآمدها و یگرفتن طبقه بند

همان  یشود به حساب قطعیه میه تصفک یالحسابها در سال یرسد و علیه به مرحله تعهد مک یش پرداختها در سالیپ -102ماده 

 و خکل کرد ساالنه بودجه کدر صورت حساب عمل سال محسوب و
 
 منظور مشور جمعا

 
 .شودیرجا

ان آذرماه سال بعد طبق یثر تا پاکرا حدا یرد هر سال مالکلف است صورتحساب عملکم یو دارائ یوزارت امور اقتصاد -103ماده 

ه و همراه با صورت گردش ین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیر منابع تأمین درآمد و سایعناو مات ویتقس

 :ریاطالعات ز یانه حاوخز  ینقد

 :خزانه شامل یافتهایصورتحساب در -الف

 اول سال خزانه یموجود -1

 مربوط یسال مال یوصول یدرآمدها -2

 ن اعتباریر منابع تأمیسا -3

 قبل یسالها یش پرداختهایز پیوار -4

 :خزانه شامل یصورتحساب پرداختها -ب

 .اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوطن یر منابع تأمیاز محل اعتبارات و سا یپرداخت -1

 .ش پرداختهایپ -2

 .منظور شده است یاعتبارات مصوب سال مال یه به پاکقبل  یسالها یش پرداختهایپ -3
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 .آخر سال یموجود -4

 .دیم نمایران تسلیأت وزینسخه به ه یکشور و کوان محاسبات ینسخه به د یکبطور همزمان 

ق با صورت یو تطب کحسابها و اسناد و مدار  ی( با بررسیقانون اساس 55مطابق اصل لف است )کشور مکوان محاسبات ید -104ماده 

غ بودجه سال قبل را به انضمام یغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گزارش تفریه تفریشور نسبت به تهکل کرد ساالنه بودجه کعمل حساب

 .دیارجاع نما یمستشار یأتهایو به ه یدگین قانون را رسیتخلف از مقررات ام و هر نوع یتسل یاسالم یشورا نظرات خود به مجلس

به آنها محول  یو دارائ یه توسط وزارت امور اقتصادک یتهائیف و مسوولیالکت یدر اجرا یر مأموران مالیحسابان و سایذ -105ماده 

لف به کها میحسابینان ذکار کو  یاجرائ یدستگاهها ه مسووالنیلکند و یمحوله عمل نما یتهایف و مسوولیالکموظفند به ت شود،یم

  .ن مورد خواهند بودیدر ا یمساع یکو تشر یارکهم

وان مزبور ید یمستشار یأتهایه یشور بموجب رأکوان محاسبات یا دادستان دیو  یو دارائ ین با اعالم وزارت امور اقتصادیمتخلف

 :وم خواهند شدکر محیز یمجازاتهاحسب مورد به

 یبدون درج در پرونده استخدام یتبکخطار ا -1

 یبا درج در پرونده استخدام یتبکخ یتوب -2

 ماه تا سه ماهیکسوم از  یکثر کا تا حدایسر حقوق و مزاک -3

 سالیکانفصال موقت از سه ماه تا  -4

 یاموال دولت -فصل پنجم
ا وزارتخانه ی یها و مؤسسات دولت ار وزارتخانهیاختدر  یحساب اموال منقول دولت یت حفظ و حراست و نگهداریمسوول -106ماده 

 .باشد یم یو دارائ یز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادکننده و نظارت و تمر کاستفاده  یا مؤسسه دولتی

وال وزارتخانه ام یص دهد به حساب و موجودیه الزم تشخک یمجاز است در موارد یو دارائ ین ماده وزارت امور اقتصادیا یدر اجرا

نه ین زمیالت الزم در ایجاد تسهیو ا یارکلف به همکمزبور م ید و دستگاههاینما یدگیرس یبه طرق مقتض یدولت ها و مؤسسات

 .مربوط نخواهد بود یدولت یت دستگاههایرافع مسوول یو دارائ ینظارت وزارت امور اقتصادو  یدگیخواهند بود و در هر حال رس
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و نظارت  یدگیاز لحاظ رس یو انتظام یران اعم از نظامیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایزات نیر تجهیمهمات و سااسلحه و  -تبصره

زات یر تجهیفهرست سا .باشدیاست و تابع مقررات مربوط به خود م ین ماده مستثنیم اکاز شمول ح یو دارائ یامور اقتصاد وزارت

 .ن خواهد شدییدفاع تع یعالیب شورایو سپاه و تصون دفاع یشنهاد وزارتیپن تبصره به یموضوع ا

 انکام یگر در صورتید یا مؤسسه دولتیبه وزارتخانه  یا مؤسسه دولتیوزارتخانه  یکانتقال بالعوض اموال منقول دولت از  -107ماده 

قبال   یو دارائ یوزارت امور اقتصاد ار دارد موافقتیه مال را در اختک یاا مؤسسه یه عالوه بر موافقت وزارتخانه کخواهد بود  ریپذ

 .ل شده باشدیتحص

ه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت ک یدولت یتهاکبه شر  یها و مؤسسات دولتانتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه  -108ماده 

د ییانتقال دهنده مال با تأ یمؤسسه دولتا یوزارتخانه  ین مقام اجرائیا باالتریر یربط و موافقت وزیذ یت دولتکشر  یتقاضاباشد بنا به 

 .باشد یمجاز م یدارائو  یوزارت امور اقتصاد یقبل

منتخب ارشناس ک یابیشود بر اساس ارزیمنتقل م یت دولتکن ماده در هر سال به شر یا یه در اجراک یه ارزش اموال منقولیکدر صورت

 بکشر 
 
ابد و در هر حال یش یشده افزا یابیت معادل مبلغ ارزکه شر ید سرمایل باان هر سایال باشد در پایون ریلیم یکش از یت جمعا

 .دیمربوط منظور نما یلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاکرنده میانتقال گت کشر 

و مؤسسات ها باشد به وزارتخانه یه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مک یدولت یتهاکانتقال بالعوض اموال منقول شر  -109ماده 

 یو دارائ یوزارت امور اقتصاد یت و اطالع قبلکشر  یمربوط و موافقت مجمع عموم یس مؤسسه دولتیا رئیر یوز یتقاضابنا به  یدولت

شود ین ماده انتقال داده میا یه در اجراک ی( اموالکره استهال یتجمع ذخ یمت تمام شده منهایق) یدفتره ارزش کمشروط بر آن

 از 
 
 .باشدیند، مجاز مکتجاوز ن تکه پرداخت شده شر یرما٪ س 50جمعا

ها و مؤسسات  ن ماده به وزارتخانهیا یه در اجراکت کاموال منقول شر  یه ارزش دفترک یلف است در صورتکت انتقال دهنده مال مکشر 

 یکن مبلغ از یدر صورت تجاوز انه همان سال منظور و یال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزیون ریلیم یکشود تا یممنتقل  یدولت

 .اهش دهدکت را که شر یاموال منتقل شده سرما یدفترال معادل ارزش یون ریلیم

ها ر وزارتخانه یار سایدر اخت یتوانند اموال منقول خود را بطور امانیم یدولت یتهاکو شر  یها و مؤسسات دولتوزارتخانه   -110ماده 

ها و مؤسسات  ن صورت وزارتخانهیدر ا .قرار دهند یردولتیغ یعموم یو مؤسسات و نهادها یدولت یتهاکو شر  یدولتو مؤسسات 

انه نسبت به اموال که حق تصرفات مالکنیرنده بدون ایل گیتحو یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادهاو  یدولت یتهاکو شر  یدولت

د فهرست اموال مزبور را به وزارت یموال خواهند بود و بان ایحساب ا یحراست و نگهدارور داشته باشند مسوول حفظ و کمذ یامان

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com


 

 

                 

www.ekhtebar.com 

محاسبات عمومی کشورقانون   

 33 صفحه  

ربط اعاده و مراتب را یذ یت دولتکا شر یو  یا مؤسسه دولتیبه وزارتخانه  ازین اموال را پس از رفع نیارسال و ع یو دارائ یامور اقتصاد

 .اطالع دهند یو دارائ یبه وزارت امور اقتصاد

حساب نقل و  یب نگهداریاست و ترت یرمصرفین قانون اموال منقول غیور در فصل پنجم اکمنظور از اموال منقول مذ -111ماده 

 .دین خواهد گردیین قانون تعیا 122نامه موضوع ماده ن یدر آئ یم مصرفکو در ح یمنقول مصرفانتقال اموال 

ر یاز سایشود و مورد نص داده یاز تشخیبر نا مازاد یه اسقاط شده و ک یها و مؤسسات دولت فروش اموال منقول وزارتخانه -112ماده 

ربط با یذ ین مقام دستگاه اجرائیو اجازه باالتر یو دارائ یوزارت امور اقتصاد ینباشد، با اطالع قبل یها و مؤسسات دولت وزارتخانه

 .ز شودیوار یحساب درآمد عمومد به یل اموال باین قبیوجوه حاصل از فروش ا .باشدیمجاز م یمربوط به معامالت دولت ت مقرراتیرعا

 .باشد یم ین ماده مستثنیباشد، از شمول ا یه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مک یاموال منقول -تبصره

 یاجرا یثابت( برا یگذاره یسرما) یعمران یه از محل اعتبارات طرحهاک یرمنقولیمنقول و غ یهایه اموال و دارائیلک -113ماده 

ا مؤسسه یطرح، وزارتخانه  یه دستگاه اجرائکنیشود اعم از ایم کا تملیجاد و ین طرحها ایا یا بر اثر اجرایو  یداریخرمزبور  یطرحها

افته است متعلق به یمربوط خاتمه ن یطرحها یه اجراک یباشد تا زمان یردولتیغ یمؤسسه و نهاد عموم ایو  یت دولتکا شر ی یدولت

ات طرح رفع یادامه عمل یور براکه از اموال مذیکباشد و در صورت یربط میذ یاجرائ یستگاههاد دولت است و حفظ و حراست آنها با

ن قانون ین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم ایو همچن یدولت یدستگاهها ریا حق استفاده از آنها به ساین و یع یاز شود واگذارین

 .ز گرددیوار شورک یومد به حساب درآمد عمیخواهد بود و وجوه حاصل از فروش با

ها  ه توسط وزارتخانهک یمربوط در مورد طرحهائ یطرحها ین ماده پس از خاتمه اجرایرمنقول موضوع ایاموال منقول و غ -1تبصره 

ا نهادها و ی یدولت یها تکآنها شر  یه مجرک یان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائکماکشود یاجراء م یدولتو مؤسسات 

 .طرح منظور خواهد شد یبرداردستگاه مسوول بهره  یها یهستند به حساب اموال و دارائ یردولتیغ یمؤسسات عموم

ها و مؤسسات ه توسط وزارتخانه ک یعمران یها در مورد طرحهاین نوع اموال و دارائیاز ا یبرداراز بهره  یناش یدرآمدها -2تبصره 

 یدولت یتهاکشر  یمورد اجرا یشور و در مورد طرحهاک یطرح به حساب درآمد عموم یاتمه اجراشود قبل و بعد از خیماجراء  یدولت

 یمؤسسه و نهاد عموم یا منابع داخلیت و کاز محل منابع شر  یبردار نه بهرهیه هزیکدر صورت یردولتیغ یعموم یو مؤسسات و نهادها

شور ک ین صورت به حساب درآمد عمومیر ایطرح و در غ یبردارره حساب درآمد دستگاه مسوول به ن شود بهیمربوط تأم یردولتیغ

 .دیمنظور خواهد گرد
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ا مؤسسه یمتعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه  یها و مؤسسات دولترمنقول وزارتخانه یه اموال غیلک -114ماده 

ران حق استفاده از اموال مزبور را یأت وزیب هیتوانند با تصویم یولتها و مؤسسات د وزارتخانه .ار داردیه مال را در اختکاست  یدولت

 .نندکواگذار  گریدیکار دارند به یه در اختک

رمنقول یشود باستثناء اموال غص داده یاز تشخیه مازاد بر نک یها و مؤسسات دولترمنقول وزارتخانه یفروش اموال غ -115ماده 

 :ریمشروحه ز

 .باشد یس ملیاز نفا هک یرمنقولیاموال غ -1

 یساز ارخانجات اسلحه و مهماتکو  یامات نظامکسات و استحیتأس -2

 یخیتار یآثار و بناها -3

ر مربوط یشنهاد وزیباشد بنا به پیه فروش آنها ممنوع مکدر تصرف دولت باشد  یه در رابطه با مصالح و منافع ملکرمنقول یاموال غ -4

د به حساب درآمد یل اموال باین قبیباشد وجوه حاصل از فروش ا یر مقررات مربوط مجاز میت سایران و با رعایأت وزیهب یبا تصو

 .ز شودیشور وارک یعموم

ر یشنهاد فروش اموال غیشوند پیستند و بطور مستقل اداره میها ناز وزارتخانه یکچیر نظر هیه زک یدر مورد مؤسسات دولت -1تبصره 

 .ور بعمل خواهد آمدکمؤسسات مذ ین مقام اجرائیده از طرف باالترن مایا یمربوط در اجرا منقول

آنها  یب مجمع عمومین ماده با تصویشده در ا یرمنقول مستثنیبجز اموال غ یدولت یتهاکرمنقول شر یفروش اموال غ -2تبصره 

 .باشدیمجاز م

ن یقوان یا در اجرایه در قبال مطالبات دولت و ک را یر منقولیلف است اموال غکم یو دارائ یوزارت امور اقتصاد -)منسوخ(116ماده 

ن قانون نباشد با یا 115ات موضوع ماده ید چنانچه از مستثنیا درآیدولت درآمده و  کام دادگاهها به تملکاحا یو مقررات خاص و 

 .دیز نمایشور وارکحاصل فروش را به درآمد  ده ویت مقررات مربوط به فروش رسانیرعا

 یو دارائ یاز آن بعهده وزارت امور اقتصاد یبردار و اداره و بهره یده نگهدارین ماده بفروش نرسیه اموال موضوع اکمادام  -تبصره

 .باشدیم
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ران قابل یأت وزیب هیس مؤسسه مربوط و با تصویا رئیر یشنهاد وزیبه پ یها و مؤسسات دولترمنقول وزارتخانه یاموال غ -117ماده 

ارشناسان منتخب مجمع کا یارشناس کباشد اموال مزبور توسط  یصد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مه ک یتهائکشر انتقال به 

 .ابدی یش میور افزاکمت مذیت معادل قکه شر یسرما ید مجمع عمومییو پس از تأ یابیروز ارز متیت به قکشر  یعموم

ران یأت وزیب هیه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویسرماه صد درصد ک یدولت یتهاکرمنقول متعلق به شر یاموال غ -118ماده 

 از پنجاه درصد ینگونه اموال انتقالیا یمت دفتریه قکنیباشد، مشروط بر ایم یها و مؤسسات دولتبه وزارتخانه قابل انتقال 
 
، مجموعا

 .شود یسر مکت که شر یاموال مزبور از سرما یمت دفتریمعادل ق .دیتجاوز ننمات که پرداخت شده شر یسرما

آنها قابل  یب مجامع عمومیه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویکتهائکرمنقول متعلق به شر یاموال غ -119ماده 

سر کدهنده ت انتقال که شر ین و معادل آن از سرماییمربوط تع ینگونه اموال با توافق مجامع عمومیا یبها .باشدیم گریدیکانتقال به 

 .گرددیافزوده مرنده یت انتقال گکه شر یبه سرما و

مازاد بر  یرمنقول دولتیران حق استفاده از اموال غیأت وزیب هیتوانند پس از تصو یم یها و مؤسسات دولت وزارتخانه -120ماده 

 یعموم یو نهادهان صورت مؤسسات یدر ا .دیواگذار نما یردولتیغ یعموم یاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهایاحت

از ید پس از رفع نیور بوده و باکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکحق تصرف مال هکنیرنده بدون ایانتقال گ یردولتیغ

 .اطالع دهند یو دارائ یو مراتب را به وزارت امور اقتصادربط اعاده یذ یا مؤسسه دولتین مال را به وزارتخانه یع

 نین فصل نبوده و تابع آئیتابع مقررات ا یاسالم ینگهبان و مجلس شورا یر منقول شورایو انتقال اموال منقول و غنقل  -121ماده 

 .خواهد بود نامه خاص خود

ز حساب اموال منقول و کو نظارت و تمر  یدگیرس ین قانون و چگونگیفصل پنجم ا ینامه مربوط به نحوه اجران یآئ  -122ماده 

 .دیران خواهد رسیأت وزیب هیه و بتصویته یو دارائ یطرف وزارت امور اقتصادازرمنقول دولت یغ

 مقررات متفرقه -فصل ششم
و  یها و مؤسسات دولتر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه یها و سانامه ن یرمنقول و تضمیت اموال غکیسهام و اسناد مال -123ماده 

ن ییتع یو دارائ یه از طرف وزارت امور اقتصادک یهائ ا محلیب و در محل و ید به ترتیباتها کمتعلق به دولت در شر ن سهام یهمچن

 .شود یشود نگاهداریم
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ها و  نامه نید و سهام و اسناد و تضمیور نظارت نماکح سهام و اسناد و اوراق مذیصح یلف است بر نگهدارکشور مکل ک یدار خزانه

ه و ابالغ خواهد یته یو دارائ یه توسط وزارت امور اقتصادکمربوط  یه موجب دستورالعمل اجرائن ماده بیمشمول ار اوراق بهادار یسا

 .شودین مید، معیگرد

 یجمهور یزکمر  که از طرف بانک یدولت یهاکر بانیا شعب سایران و یا یاسالم یجمهور یزکمر  کخزانه در بان یحسابها -124ماده 

گردد و استفاده یا مسدود میا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یشور و کل کدار درخواست خزانه  داشته باشند به یندگیران نمایا یاسالم

ل کدار خزانه  یدولت باشند به معرف یارمند رسمکه کل ک یداردو نفر از مقامات خزانه  کحداقل امضاء مشتر مزبور با  یاز حسابها

 عهده  یو دارائ یتصادر امور اقیوزم که طبق حک یاب او مقامیشور و در غک
 
ه ک یاتباتکه میلکباشد خواهد بود  یف او میدار وظاموقتا

 .ن ماده صادر شودیور در اکحداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذد یخزانه گردد با یحسابها یموجب نقل و انتقال موجود

 یتهاکز درآمد شر کاز جمله حساب تمر  یاختصاص یحسابها یاجات خود از موجودیرفع احت یخزانه مجاز است برا -125ماده 

 استفاده نما و سپرده یدولت
 
 .ربط وجوه استفاده شده را مسترد داردیه بالفاصله پس از درخواست سازمان ذکنید مشروط بر ایموقتا

م کمحا یام قطعکشود جز در مورد احیجاد میدولت ا یط مندرج در قراردادها برایه بر اثر تخلف از شراک یحقوق -126ماده 

 قابل بخشودن نیال  کاالجراء خواهد بود  الزم هک یدادگستر
 
 .ستیا بعضا

ز یرا ن یو دارائ یر امور اقتصادیوز یر مسوول امضایر و وزینخست وز ید عالوه بر امضایدارد با یه جنبه مالکح یه لوایلک -127ماده 

 .داشته باشد

ه قبال  به وزارت کران است یأت وزیقابل طرح در ه یدارد در صورت یه جنبه مالک یاجرائ یدستگاهها یشنهادیپ یها بنامهیه تصویلک

 .سب شده باشدکارسال و نظر وزارت مزبور  یدارائو  یامور اقتصاد

حساب با  یو دفاتر و روش نگهدار کن مدار یشود و همچنیها مورد قبول واقع م نهیپرداخت هز یه براک ینمونه اسناد -128ماده 

ن قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ یا یاجرائ یها شود و دستورالعملین مییشور تعکوان محاسبات ید دییو تأ یدارائ زارتموافقت و

 .خواهد شد

 .شودیافت و پرداخت نمیال دریسور رکنه یافت درآمد و پرداخت هزیدر مورد در -129ماده 

 بصورت وزارتخانه یا 4و  3و  2با توجه به مواد  یان دولتل سازمکیا تشیجاد ین قانون ایب ایخ تصویاز تار -130ماده 
 
ن قانون منحصرا

ه ک یدولت یر دستگاههایوابسته به دولت و سا یو بازرگان یه مؤسسات انتفاعیلک .مجاز خواهد بود یت دولتکا شر ی یدولت ا مؤسسهی
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خ یسال از تاریکثر ظرف مدت کلفند حداکشوند میداره مجاد شده و ایا یت دولتکا شر ی یا مؤسسه دولتی ر از وزارتخانهیغ یبه صورت

ن فرصت مؤسسه یق دهند واال با انقضاء ایفوق تطب یاز سه وضع حقوق یکیوضع خود را با  ت مقررات مربوطین قانون با رعایا یاجرا

 .خواهند بود یدولت ن قانون در مورد مؤسساتیمحسوب و تابع مقررات ا یدولت

حساب با  یو دفاتر و روش نگهدار کن مدار یشود و همچنیها مورد قبول واقع م نهیپرداخت هز یه براک یادنمونه اسن -128ماده 

ن قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ یا یاجرائ یها شود و دستورالعملین مییشور تعکوان محاسبات ید دییو تأ یدارائ موافقت وزارت

 .خواهد شد

ق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور یا از طریطبق مقررات بعنوان حق تمبر و  یهد وجویه باک یدر موارد -131ماده 

 یها موارد و نحوه عمل و روش .دین نمایینگونه درآمدها تعیوصول ا یرا برا یگریمناسب د یتواند روشهایم یدارائو  یاقتصاد

 .ه خواهد شدیته یو دارائ یر اقتصاده از طرف وزارت اموکخواهد بود  یانامه  نیبموجب آئ ینیگزیجا

شامل ان )یترازنامه و حساب سود و ز یان سال مالیلفند ظرف شش ماه پس از پاکم یدولت یتهاکشر  یمجامع عموم -132ماده 

 .ندیب نمایو تصو یدگیت را رسک( شر یعمران یطرحهاو  یات جاریعمل

 یب در مجمع عمومیقابل طرح و تصو ی( در صورتیعمران یو طرحها یرات جایشامل عملان )یترازنامه و حساب سود و ز -1تبصره 

را همراه داشته  یقرار گرفته و گزارش حسابرس یدگیمورد رس یو دارائ یمنتخب وزارت امور اقتصاد یه از طرف حسابرسکبود خواهد 

 .باشد

ان خردادماه یثر تا پاکحدا یان سال مالیس از پالف است پکم یدولت یهات کأت عامل حسب مورد در شر یا هیره و یأت مدیه -2تبصره 

 .دیم نمایتسل یو دارائ یبه حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد یدگیان و ضمائم مربوط را جهت رسیحساب سود و زترازنامه و 

ثر ظرف کبوط حداان و ضمائم مریلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زکم یو دارائ یحسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد

 .دیم نمایربط تسلیرا به مقامات و مراجع ذ یالزم را انجام داده و گزارش حسابرس یهایدگیرسمدت دو ماه 

أت عامل به حسابرس یا هیره و یأت مدیان و ضمائم مربوط از طرف هیم ترازنامه و حساب سود و زیتسل یموعد مقرر برا -3تبصره 

ثر تا کحدا یو دارائ یحسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد یدگیثر تا دو ماه و مهلت رسکحدا یرائو دا یوزارت امور اقتصاد منتخب

 .د استیبرسد قابل تمد یو دارائ ید وزارت امور اقتصادییه به تأک یهیتوج سه ماه با ارائه دالئل قابل

ب یقابل تصو یبه دالئل موجه یدولت یتهاکر ان شیترازنامه و حساب سود و ز یل مجامع عمومکیه پس از تشیکدر صورت -133ماده 

شود نسبت به ین مییه تعک یند در مهلتیت را حسب مورد موظف نماکأت عامل شر یا هیره یأت مدیلفند هکم یمجامع عمومنباشد، 
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 ترتیاقدام نما االتکرادات و اشیرفع ا
 
ان بدهند، در یب ترازنامه و حساب سود و زیتصو یرا برا یل مجمع عمومکیب تشیند و مجددا

 یب مجامع عمومیان آذر ماه سال بعد بتصویثر تا پاکد حدایبا یدولت یهاتکشر  یسال مالان هریهر حال ترازنامه و حساب سود و ز

 .ده باشدیآنها رس

 یحتمالتخلفات ا یب قانونیمربوط مانع از تعق یاز طرف مجامع عموم یدولت یتهاکان شر یب ترازنامه و حساب سود و زیتصو -تبصره

 .ت نخواهد بودکرد شر کامر در رابطه با عملمسووالن 

 با اجازه قانون مجاز م یدولت یتهاکانحالل شر  -134ماده 
 
مقرر  یگریبات دیمربوط ترت یهاه در اساسنامهکباشد مگر آنیمنحصرا

 .شده باشد

بعنوان  یت دولتکشر  یه مالیش بنینظور افزاه بمکت را کژه شر یلفند هر سال معادل ده درصد سود وکم یدولت یتهاکشر  -135ماده 

 .ت بشودکه ثبت شده شر یه اندوخته مزبور معادل سرماک یند تا وقتیموضوع نما یقانوناندوخته 

 .باشدیمجاز نم یت از محل اندوخته قانونکه شر یش سرمایافزا -تبصره

التفاوت مابه  .گردد ینم ینه تلقیا هزیدرآمد  یدولت یتهاکشر  یارز یهایها و بدهیر دارائیان حاصل از تسعیسود و ز -136ماده 

 .منظور شود« یارز یهایها و بدهیر دارائیره تسعیذخ»د در حساب یور باکمذ یهایها و بدهیدارائر یحاصل از تسع

نظور خواهد ان همان سال مین مبلغ به حساب سود و زیار باشد اکره مزبور بدهیمانده حساب ذخ یان سال مالیه در پایکدر صورت

 .شد

ت تجاوز که ثبت شده شر یاز مبلغ سرما یان سال مالیدر پا یارز یهایها و بدهیر دارائیره تسعیه مانده حساب ذخیکدر صورت -تبصره

 .باشد یت مکه شر یقابل انتقال به حساب سرما یمراحل قانون یمازاد پس از طد مبلغ ینما

 یه اطالعات مالیلکلفند کم یردولتیغ یعموم یو مؤسسات و نهادها یدولت یتهاکشر و  یها و مؤسسات دولتوزارتخانه   -137ماده 

 در اختیف خود الزم بداند مستقیانجام وظا ین قانون برایا یه در اجراکرا  یو دارائ یدرخواست وزارت امور اقتصادمورد 
 
ار وزارتخانه یما

 .ور قرار دهندکمذ

 1359/ 10/ 8ران مصوب یا یاسالم یجمهور یمایت قانون اداره صدا و سیران با رعایا یاسالم یجمهور یمایصدا و س -138ماده 

 .گرددیمحسوب م یت دولتکم شر کن قانون در حیاز نظر شمول ا یاسالم یشورا مجلس
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 یتگاههادس یهانه یر بر هزیفراگ یلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالکم یو دارائ یوزارت امور اقتصاد -139ماده 

د، یران خواهد رسیأت وزیب هیور به تصوکشنهاد وزارت مذیه به پک یاطبق اساسنامه  یو حسابرس یاتیادر مالکز یتجهز یو ن یدولت

ن یتأم 1360قانون بودجه سال  65نه آن بر اساس تبصره ید و هزین امر اقدام نمایا یبرا یاختصاص یس آموزشگاه عالینسبت به تأس

 .شودیم

 1349/ 10/ 15مصوب  یور قانون محاسبات عمومکخ مذیشود و از تاریب بمورد اجراء گذارده میخ تصوین قانون از تاریا -140ماده 

 .است یرت دارد ملغین قانون مغایه با اک یدر موارد ین و مقررات عمومیه قوانیلکآن و  یاصالحات بعدو 

ب ین قانون تصویا یاجرائ یهانامهن یه آئیکتا زمان 1349/ 10/ 15صوب م یقانون محاسبات عموم یاجرائ یهانامهن یآئ  -تبصره

 .است یرت دارد به قوت خود باقین قانون مغایه با متن اک یاست جز در موارد و ابالغ نشده

 یصد و شصت و شش مجلس شورایهزار و سیکورماه یشنبه اول شهریکتبصره در جلسۂ روز  67ماده و  140قانون فوق مشتمل بر 

 .ده استینگهبان رس ید شوراییبه تأ 1366/ 6/ 10خ یب و در تاریتصو یاسالم

 یبر هاشمکا  -یاسالم یس مجلس شورایرئ
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