
  قانون محاسبات عمومي 

   تعاريف-فصل اول

 پيش بيني   و حاوي  يكسال مالي تهيه  براي  است آه  مالي دولت  بودجه آل آشور برنامه– 1ماده 
 و   سياستها منجر به نيل  براي انجام عملياتي آه   هزينه ها  و برآورد  تامين اعتبار درآمدها و ساير منابع

  :وده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود  هدفهاي قانوني آشور ، ب به
  : بودجه عمومي دولت آه شامل اجزاء زير است-1

 پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار آه بطور مستقيم و يـا غيـر مـستقيم در سـال مـالي قـانون                         –الف  
  .بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري آل اخذ ميگردد 

هاي آه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي                 پيش پرداخت  –ب  
  .دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد 

  . بودجه شرآتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار -2

  .وين فوق در بودجه آل آشور منظور ميشود  بودجه موسساتي آه تحت عنواني غير از عنا-3

 وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است آـه بموجـب قـانون بـه ايـن عنـوان شـناخته شـده و يـا                 – 2ماده  
  .بشود 

 موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است آه بموجب قانون ايجـاد و زيـر نظـر يكـي از قـواي                -3ماده  
  .ندارد سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه 

نظر اين قـانون موسـسه دولتـي         نهاد رياست جمهوري آه زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد از             -تبصره
  .شناخته ميشود

 شرآت دولتي واحد سازماني مشخصي است آه با اجازه قانون بـصورت شـرآت ايجـاد شـود و يـا             -4ماده  
وان شرآت دولتـي شـناخته شـده باشـد و      بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعن             

هـر شـرآت تجـاري آـه از طريـق سـرمايه گــذاري       .  درصـد سـرمايه آن متعلـق بـه دولـت باشـد      50بـيش از  
شرآتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام آه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرآتهاي دولتي اسـت ، شـرآت     

  .دولتي تلقي ميشود 

 و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص  شرآتهائي آه از طريق مضاربه-تبصره
نظر اين قانون شرآت  دولتي   از   شده يا ميشوند نزد بانكها و موسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه ايجاد

  .شوند  يشناخته نم
ند  موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هست-5ماده 

  .آه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي آه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود 

 فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيـشنهاد و                    -تبصره  
  .بتصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد 

ي است آه از اول فروردين ماه آغـاز و بـه پايـان اسـفندماه خـتم                   سال مالي يكسال هجري شمس     -6ماده  
  .ميشود 

 اعتبار عبارت از مبلغي است آه براي مصرف يا مصارف معـين بـه منظـور نيـل بـه اهـداف و اجـراي                          -7ماده  
  .برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد 

سنوات گذشته آه در بودجه مربوط اعتباري براي  ديون بالمحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت  -8ماده  
آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دسـتگاه ايجـاد      
ــد   ــده باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه–الف 

تـي ناشـي از خـدمات انجـام شـده       انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتـي و شـرآتهاي دول             – ب  
  اختيـار   از  خارج  آه  مشابه  هزينه هاي  و   مخابراتي ، پست     هزينه هاي    برق ، آب ،     مانند حق اشتراك  

  .اجرائــــــــــــــــــــــي ايجــــــــــــــــــــــاد شــــــــــــــــــــــده باشــــــــــــــــــــــد     دســــــــــــــــــــــتگاه 



انـواع ديـون بالمـانع موضـوع ايـن بنـد از             .  ساير بدهيهائي آه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشـد             –ج  
  . وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعالم خواهد شد طرف

 مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسـسه دولتـي                      -9ماده  
  .مشخص ميكند 

 درآمد عمـومي عبـارت اسـت از درآمـدهاي وزارتخانـه هـا و موسـسات دولتـي و ماليـات و سـود                 – 10ماده  
شرآتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمـدهائي آـه در قـانون بودجـه آـل           سهام  

  .آشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود

 دريافتهاي دولت عبارت است از آليه وجوهي آه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختـصاصي و         -11ماده  
اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي آه براي مصارف            درآمد شرآتهاي دولتي و ساير منابع تامين        

خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي آـه بموجـب قـانون بايـد در حـسابهاي خزانـه دار ي آـل                          
  .متمرآز شود 

گـشتي   ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي آه تحت عنوان وام ، انتـشار اوراق قرضـه ، بر    – 12ماده  
از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه آل آشور پيش بيني ميـشود و ماهيـت درآمـد                     

  .ندارند 

 وجــوه عمــومي عبــارت اســت از نقدينــه هــاي مربــوط بــه وزارتخانــه هــا و موســسات دولتــي و   – 13مــاده 
سازمانهاي مـذآور آـه     شرآتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به              

متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا براي مصارف                  
  .عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد 

 وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها آه بطور موقت در اختيـار دسـتگاههاي مـذآور در                     -1تبصره  
 ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شـرايط خـاص قابـل اسـترداد اسـت مـادام آـه                         اين ماده قرار  

دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف درآنها بدون رضايت صـاحب وجـه يـا احـراز اعـراض صـاحب آن در                      
  .حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد 

  .ازمانهاي مذآور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است اسناد و اوراق بهادار متعلق به س-2تبصره 

 درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهائي آه بموجب قانون بـراي مـصرف يـا مـصارف خـاص در       – 14ماده  
 قانون وصـول برخـي      71اصالحي طبق ماده    . (بودجه آل آشور تحت عنوان درآمداختصاصي منظور ميگردد         

  ...)از درامدهاي دولت

 درآمد شرآتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي آـه در قبـال ارائـه خـدمت و يـا فـروش آـاال و               – 15ماده  
  .ساير فعاليتهائي آه شرآتهاي مذآور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شرآتها ميگردد 

تهاي مزبـور تحـت      ساير منابع تامين اعتبار شرآتهاي دولتـي عبـارت اسـت از منـابعي آـه شـرآ                  – 16ماده  
عنوان آمك دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، آاهش سرمايه در گردش و يا عنـاوين مـشابه بموجـب قـانون                        

  .مجاز به منظور آردن آن در بودجه هاي مربوط هستند 

  . منظور از سرمايه در گردش مذآور در اين ماده مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري است-تبصره

 تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب آاال و خدمات و ساير پرداختهائي آه تحصيل يا انجـام                    – 17ماده  
  .آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است 

  . تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين – 18ماده 

  :هد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از  تع– 19ماده 

  . تحويل آاال يا انجام دادن خدمت –الف 

  . اجراي قراردادهائي آه با رعايت مقررات منعقد شده باشد –ب 

  . احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح –ج 



  .مانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون  پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در ساز–د 

 تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مـدارك اثبـات آننـده                  – 20ماده  
  .بدهي 

 حواله اجازه اي است آه آتبًا وسيله مقامات مجـاز وزارتخانـه يـا مؤسـسه دولتـي و يـا شـرآت                        – 21ماده  
ي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا سـاير دسـتگاههاي اجرائـي بـراي     دولتي و يا دستگاه اجرائ  

  .تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود 

 درخواست وجه سندي است آه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حوالـه هـاي صـادر                  – 22ماده  
 اين قانون و ساير پرداختهائي آه بموجب قانون از محل وجوه متمرآز شـده در خزانـه          21وع ماده   شده موض 

مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مرآز و يا عهده نمايندگي خزانه 
  .در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند 

 هزينه عبارت از پرداختهائي است آه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان آمـك يـا                     – 23ماده  
  .عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد 

 تنخواه گردان خزانه عبـارت اسـت از اعتبـار بـانكي در حـساب درآمـد عمـومي نـزد بانـك مرآـزي                         – 24ماده  
 آه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مـالي بـراي رفـع                    جمهوري اسالمي ايران  

احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميـشود و منتهـا تـا پايـان سـال                         
  .واريز ميگردد 

ور ايجـاد تـسهيالت      تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي آه محـل اعتبـارات مـصوب بمنظـ                – 25ماده  
الزم در پرداخت هزينه هاي جـاري و عمرانـي دسـتگاههاي اجرائـي محلـي تـابع نظـام بودجـه اسـتاني در                    

  .اختيار نمايندگيهاي خزانه در مرآز هر استان قرار ميدهد 

 تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي آه خزانه و يا نمايندگي خزانه در اسـتان از محـل                    -26ماده  
بارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار                  اعت

  .ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد 

ن حـسابداري از طـرف       تنخواه گـردان پرداخـت عبـارت اسـت از وجهـي آـه از محـل تنخـواه گـردا                     – 27ماده  
ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيـار واحـدها           
و يا مأموريني آه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائـي آن مجـاز بـدريافت تنخـواه گـردان هـستند قـرار                         

  .يشود اسناد هزينه تحويل و مجددًا وجه دريافت دارند ميگيرد تا به تدريج آه هزينه هاي مربوط انجام م

 پيش پرداخت عبارت است از پرداختي آه محـل اعتبـارات مربـوط بـر اسـاس احكـام و قراردادهـا                       – 28ماده  
  .طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد 

ا رعايـت مقـررات      علي الحساب عبارت اسـت از پرداختـي آـه بمنظـور اداي قـسمتي از تعهـد بـ                    – 29ماده  
  .صورت ميگيرد 

  : سپرده از نظر اين قانون عبارت است از – 30ماده 

جوهي آه طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگـردد                  و –الف  
   شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط استو استرداد و يا ضبط آن تابع

جوهي آه بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشـخاص حقيقـي و يـا حقـوقي                 و – ب  
  .دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذآور آال يا بعضًا قابل استرداد ميباشد 

 مجوهي آه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستاگاههاي دولتي به نفـع اشـخاص ثالـث                   –ج  
  .يع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود تود

 وجوهي آه توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يـا حـق اشـتراك آب و                    –تبصره  
برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائي آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و                      

  . مقررات مربوط به خود ميباشد از هر نظر مشمول



 ذيحساب مـأموري اسـت آـه بموجـب حكـم وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي از بـين مـستخدمين            – 31ماده  
ــالي و       ــررات م ــأمين همــاهنگي الزم در احــراي مق ــه منظــور اعمــال نظــارت و ت رســمي واجــد صــالحيت ب

اي اجرائـي محلـي ومؤسـسات و        محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرآتهاي دولتي و دسـتگاهه           
نهادهاي عمومي غير دواتي به اين سمت منصوب ميـشود و انجـام سـاير وظـايف مـشروحه زيـر را بعهـده                        

  :خواهد داشت 

  
و مقررات   و ضوابط   قانون  بر طبق  حسابها  و تنظيم  و نگاهداري  و محاسباتي  مالي ر نظارت بر امور-1

  .مربوط و صحت و سالمت آنها 
  .ارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي  نظ-2

  . نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار -3

   نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذآور -4

  . ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد -1تبصره .

 اين قانون در مورد وجوهي آه       5دهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده        ذيحساب مؤسسات و نها    -2تبصره  
از محل درآمد عمومي دريافـت ميدارنـد ، بـا حكـم وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي وبـا موافقـت آن دسـتگاه                            

  .منصوب خواهند شد 

رسـمي   معاون ذيحساب مأموريست آه با حكـم وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي از بـين آارآنـان                      – 32ماده  
  .واجد صالحيت به اين سمت منصوب ميشود 

 نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است آه در مرآز هر استان امور مربوط بـه  – 33ماده  
دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حـسابداري بـه ذيحـسابان دسـتگاههاي اجرائـي تـابع          

جه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و سائر             بودجه استاني و ابالغ اعتبار بود     
وظايفي را آه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندگي                   

  .خزانه در استان مربوط زير نظر مدير آل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد 

ال مأموري است آه از بـين مـستخدمين رسـمي واجـد صـالحيت و امانتـدار بـا موافقـت                       امين امو  -34ماده  
ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و                  
تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي آه در حكم وجه نقد است و آاالهاي تحت ابوابجمعي ، بعهـده او                     

آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مـسووايتهاي امـين امـوال در مـورد     . ر ميشود   واگذا
اموال منقول و غير منقول با رعايـت مقـررات ايـن قـانون از طـرف وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي تهيـه و بـه                              

  .تصويب هيأت وزيران ميرسد 

تخدمين رسـمي واجـد صـالحيت دسـتگاه ذيـربط بـه ايـن                آار پرداز مأموري است آه از بين مـس         – 35ماده  
سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك آاالها و خدمات مورد نيـاز طبـق دسـتور مقامـات مجـاز بـا                         

  .رعايت مقررات اقدام مي نمايد 

 عامل ذيحساب مأموري است آه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائـي مربـوط                  – 36ماده  
 مستخدمين رسمي واجد صالحيت در مواردي آه بموجب آئيننامـه اجرائـي ايـن مـاده معـين خواهـد                  از بين 

 ايـن قـانون توسـط       31شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظـايف و مـسووليتهاي موضـوع مـاده                   
اداه آار پردازان و واحدهاي تدارآاتي و ساير مـأموران و واحـدهاي دولتـي مـ               . حول ميشود   مذيحساب به او    

آه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خـود و يـا مأموريتهـاي محولـه مجـاز بـه دريافـت تنحـواه گـردان                           
پرداخت از ذيحساب ميباشد از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامـل ذيحـساب                   

  محسوب ميشود 

  اجراي بودجه -فصل دوم

  ين اعتبار درآمدها و ساير منابع تأم-1بخش 

 پيش بينـي درآمـد و يـا سـاير منـابع تـأمين اعتبـار در بودجـه آـل آـشور مجـوزي بـراي وصـول از                   – 37ماده  
اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مـورد احتيـاج بـه مجـوز قـانوني دارد مـسووليت حـصول صـحيح و بموقـع                           

  .درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد 

آمدهائي آه در بودجه آل آشور منظور نشده باشد طبـق قـوانين و مقـررات مربـوط بـه       وصول در – 38ماده  



  .خود مجاز است 

 وجوهي آه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه آل آشور وصول ميشود                  – 39ماده  
اي بيمـه بايـد بـه       و همچنين درآمدهاي شرآتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شرآته            

خزانه مكلف است . حسابهاي خزانه آه در بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود  
  .ترتيب الزم را بدهد آه شرآتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايد 

) خـصوصي و تعـاوني      (  غيـر دولتـي       درمورد شرآتهاي دولتي آه قسمتي از سهام آنها به بخـش           –تبصره  
متعلق باشد در صورتي آه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام 
مذآور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سـهام مربـوط بـه بخـش دولتـي الزم                        

  .االجراء است 

وشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه  نحوه عمل و ر– 40ماده 
فرمهاي مورد استفاده بـراي ايـن منظـور بـر اسـاس دسـتورالعملهائي خواهـد بـود آـه از طـرف وزارت امـور                           

  .اقتصادي و دارائي تهيه و ابالغ خواهد شد 

ي و شـرآتهي بيمـه مكلفنـد روشـهاي      شـرآتهاي دولتـي بـه اسـتثناء بانكهـا و مؤسـسات اعتبـار        –تبصره  
  .اجرائي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند 

باسـتثناء بانكهـا و   (  وجوهي آه وسيله وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـي و شـرآتهاي دولتـي                 – 41ماده  
يـا وثيقـه و يـا نظـائر آنهـا دريافـت             بعنوان سپرده و يا وجـه الـضمان و          ) شرآتهاي بيمه ومؤسسات اعتباري     

ميگردد بايد به حسابهاي مخصوصي آه از طرف خزانه در بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايـران و يـا شـعب           
ساير بانكهاي دولتي آه از طرف بانـك مرآـزي جمهـوري اسـالمي ايـران نماينـدگي داشـته باشـند افتتـاح                        

داشـت خواهـد بـود در آخـر هـر مـاه بـه حـساب                 ميگردد واريز شده بـه حـسابهاي مـذآور آـه بـدون حـق بر               
  .مخصوص تمرآز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود 

 رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل ميآيد و وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي مكلـف اسـت از طريـق                        –تبصره  
تـسريع و   واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرآز وجوه سپرده و يا بطريق مقتضي ديگـر موجبـات                   

  .تسهيل در رد آليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد 

 آليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي مكلفند حداآثر ظرف مدت سـه مـاه از          – 42ماده  
تاريخ اجراي اين قانون آليه وجوه سپرده هائي را آه تا تاريخ مذآور دريافـت گرديـده و نـسبت بـه رد آن بـه                          

ينفع اقدام نشده است به حساب تمرآز وجوه سپرده خزانـه نـزد بانـك مرآـزي جمهـوري اسـالمي ايـران                       ذ
  .منتقل و فهرست مشخصات آامل سپرده هاي مذآور را به خزانه اعالم نمايد 

 توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابـالغ خواهـد        42 و   41 و   39 آئيننامه نحوه اجراي مواد      -43ماده  
و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات آشور بـه مجازاتهـاي                  شد  

  .مقرر در قانون ديوان محاسبات آشور محكوم خواهند شد 

 شرآتهاي دولتي مكلفند پس از تـصويب ترازنامـه و حـساب سـود و زيـان شـرآت توسـط مجـامع                        -44ماده  
 پرداخت مبـالغ ماليـات و همچنـين سـود سـهام دولـت را در وجـه                   عمومي مربوط حداآثر ظرف يكماه ترتيب     

تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غيـر مجـاز در وجـوه عمـومي                 . وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهند       
  .محسوب ميشود 

 شرآتهاي دولتي مكلفند در صورتي آه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزيان                  –تبصره  
سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسـيده باشـد ، بـر مبنـاي ارقـام ترازنامـه و حـساب سـود                          
وزياني آه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليـات متعلقـه را طبـق قـوانين                      

ورد نظـر در اليحـه بودجـه آـل      درصد مبلغي را آه بعنوان ماليات دوره مـالي مـ        80مالياتي مربوط و يا معادل      
آشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقـرر درايـن مـاده در وجـه وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي                 

  .بطور علي الحساب پرداخت نمايند 

 مجامع عمومي شرآتهاي دواتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود ، اندوخته               – 45ماده  
جاري شرآت را آه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده اسـت طـوري تعيـين آننـد                   هاي سرمايه اي و     

  .آه موجب آاهش سود سهام دولت در بودجه آل آشور گردد 

 انواع تمبر و اوراقي آه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه آل آشور مورد اسـتفاده                  – 46ماده  
 ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسـمي دولتـي   قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه       

در شرآت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مرآب از دو نفر نماينـده وزيـر امـور اقتـصادي و             



دارائي ، يكنفر نماينده دادسـتان آـل آـشور و يكنفـر نماينـده ديـوان محاسـبات آـشور و يكنفـر بـه انتخـاب                
  .چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد مجلس شوراي اسالمي 

  . تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است -1تبصره 

 هيأت وزيران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسـناد                     -2تبصره  
ه اسكناس بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و يا چاپخانه اسالمي ايـران و         موضوع اين ماده را به چاپخان     

يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذآور انجام شود و در ايـن صـورت                
دي و  يكنفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخـاب رئـيس بانـك بـه جـاي يكنفـر از نماينـدگان وزيـر امـور اقتـصا                           

  .دارائي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت 

 ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحـوه نظـارت هيـأت مـذآور تـابع آئيننامـه اي اسـت آـه بنـا بـه                            -3تبصره  
  .پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

زارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلـت   در مواردي آه براي تقسيط بدهي اشخاص به و  – 47ماده  
به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عـدم پرداخـت بـه موقـع بـدهي بموجـب                
مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نـشده باشـد نحـوه عمـل بـر طبـق آئيننامـه اي اسـت آـه                        

  .و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه 

 چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب                 –تبصره  
دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قـانوني متخلفـين ويـا مجـرمين ذيـربط توسـط                        

  .ربوط يا ساير مراجع ذيصالح نخواهد بود دستگاههاي اجرائي م

 مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي آه بموجب احكام و اسناد الزم االجراء به                 – 48ماده  
  .مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود 

ر ميـزان مقـرر وصـول شـود اعـم از اينكـه منـشاء ايـن دريافـت                     وجوهي آه بدون مجوز و يا زائد بـ         – 49ماده  
اضافي اشتباه پرداخت آننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يـا اينكـه تحقـق                       
اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محـل درآمـد عمـومي                     

  .حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود بنحويكه در اداء 

 درمورد اضافه دريافتي از صاحبان آاال بعنوان حقوق و عوارض گمرآي مقررات مربوط اجراء ميشود                -1تبصره  
.  

  . به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد -2تبصره 

   هزينه ها و ساير پرداختها-2بخش 

 وجود اعتبار در بودجه آل آشور به خودي خود براي اشخاص اعـم از حقيقـي يـا حقـوقي ايجـاد                       – 50ماده  
  .حق نمي آند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد 

 در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر آه نوعًا انجام آن از يكسال مالي تجاوز مـي آنـد        -51ماده  
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي آه مدت اجراي آن از سال مالي               

وزارتخانه ها و مؤسسات مذآور مكلفند در بودجه ساالنه خـود اعتبـارات الزم              . تجاوز مي آند منعقد نمايند      
  .براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند 

 انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شـرايط آن از طـرف وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي و سـازمان                         –بصره  ت
  .برنامه و بودجه تعيين و ابالغ خواهد شد 

 پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله – 52ماده 
  .اهد آمد و با اعمال نظارت مالي بعمل خو

 اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزيـر يـا رئـيس مؤسـسه و           – 53ماده  
  .مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد 

 طـرف مقامـات      اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيمًا و بدون واسطه از             -1تبصره  
فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه آال يا بعضًا قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و 



  .مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض آننده نخواهد آرد 

اب  در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئـيس مؤسـسه و ذيحـس                   -2تبصره  
به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه و يـا آارآنـان تحـت نظـر او مجـاز                      

  .نخواهند بود 

 به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه                – 54ماده  
تصادي و دارائي وجوه الزم بعنوان تنخواه گـردان در        آنها در مرآز و شهرستانها و خارج از آشور وزارت امور اق           

آئيننامـه نحـوه واگـذاري خزانـه در     . اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد       
آئيننامه نحـوه واگـذاري و ميـزان و مـوارد اسـتفاده از انـواع تنخـواه گردانهـائي آـه                   . استانها قرار خواهد داد     

 آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي آند و همچنـين ترتيـب واريـز آنهـا از      واگذاري
  .طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابالغ خواهد گرديد 

 حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع ايـن مـاده بـا رعايـت مفـاد ايـن قـانون توسـط مقامـات مجـاز                    –تبصره  
ربوط و در ساير دستگاهها آـه فاقـد ذيحـساب ميباشـد ، توسـط مقامـات مجـاز نخـست                      دستگاه اجرائي م  

  .وزيري صادر خواهد شد 

 اعتباري آه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه آل آشور منظور ميشود ، – 55ماده 
يران و سـاير مقـررات عمـومي    بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وز  

دولت قابل مـصرف ميباشـد و هيـأت وزيـران مجـاز اسـت در مـورد دسـتگاههاي اجرائـي آـه داراي مقـررات                       
قانوني خاص ميباشند اجازه دهـد آـه اعتبـار واگـذاري از محـل اعتبـارات موضـوع ايـن مـاده مقـررات خـاص                           

  .دستگاه مربوط مصرف شود 

ار موضوع ايـن مـاده بـا رعايـت مفـاد ايـن قـانون توسـط مقامـات مجـاز                حواله و درخواست وجه اعتب     –تبصره  
دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها آـه فاقـد ذيحـساب ميباشـد ، توسـط مقامـات مجـاز نخـست                        

  .وزيري صادر خواهد شد 

 مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتبـاراتي آـه بطـور جداگانـه در بودجـه آـل آـشور                        – 56ماده  
منظور ميشود و مستقيمًا مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي آه در ايـن                   

  .قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود 

العـات و   در بودجـه آـل آـشور جـز در مـورد وزارت اط             ) سـري   (  منظور آـردن اعتبـار تحـت عنـوان           -57ماده  
مصرف اعتباراتي آه تحت اين عنـوان بتـصويب ميرسـد تـابع      . دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است       

مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطالعات با موافقت نخست وزيـر و صـدور حوالـه از طـرف                        
ي دفاع و صدور حواله از طرف وزير        وزير اطالعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعال           

مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگـردد                   
گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداآثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسـالمي                   . 

  .تقديم شود 

در مورد » ديون بالمحل « ه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان         اعتبارات مندرج در بودج    – 58ماده  
ــا موافقــت وزارت امــور اقتــصادي و دارائــي و در مــورد اعتبــارات عمرانــي وزارتخانــه هــا و     اعتبــارات جــاري ب

  .مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است 

اردي آه الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قرار دادها طبـق                  در مو  – 59ماده  
  .مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود 

ديـن مقـدور    در مواردي آه بنا به عللي تسجيل و يا تهيـه اسـناد ومـدارك الزم بـراي تأديـه تمـام             – 60ماده  
نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشـد ميتـوان قـسمتي از وجـه تعهـد انجـام شـده را تحـت                           

  .عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود 

 ميزان و موارد تأديه پيش پرداخـت و علـي الحـساب و همچنـين نحـوه واريـز و احتـساب آنهـا بـه                           – 61ماده  
ق آئيننامه اي است آه از طـرف وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي تهيـه و بـه تـصويب هيـأت                        هزينه قطعي طب  

  .وزيران خواهد رسيد 

  – 62ماده 

 وزارتخانه هـا ومؤسـسات دولتـي و شـرآتهاي دولتـي در صـورتي مـي تواننـد بـراي خـدمات و آاالهـاي                    -1
عـادل آـل مبلـغ آن و حقـوق و عـوارض             وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتـاح اعتبـار اسـنادي نماينـد آـه م                



  .گمرآـــــي و ســـــود بازرگـــــاني و ســـــاير هزينـــــه هـــــاي ذيـــــربط ، اعتبـــــار تـــــأمين آـــــرده باشـــــند 
 در مورد آن قسمت از آاالها و خدمات موضوع اين ماده آه بموجب قراردادهـاي منعقـده بهـاي آنهـا بايـد                        -2

افتتاح اعتبار اسنادي توسـط بانـك مرآـزي         تدريجًا و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود             
ايران بدون پيش دريافت بهاي آاالها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بـر پـيش بينـي                      
ــود       ــد بــــــــــ ــاز خواهــــــــــ ــوط مجــــــــــ ــالهاي مربــــــــــ ــه ســــــــــ ــار الزم در بودجــــــــــ   .اعتبــــــــــ

بـل از حـصول تعهـد بعنـوان          آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي آه از بابت افتتـاح اعتبـار اسـنادي ق                -3
پيش پرداخت قابـل تأديـه ميباشـد از طـرف وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي و وزارت برنامـه و بودجـه و بانـك                           

  .مرآزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

ون بودجه آل آـشور تـا آخـر    منظور در قان) سرمايه گذاري ثابت   (  آليه اعتبارات جاري و عمراني       – 63ماده  
سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سـال بايـد حـداآثر تـا پايـان                        

تعهداتي آه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقـررات   . فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود          
اشد در سالهاي بعـد بـشرح زيـر قابـل پرداخـت خواهـد       در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده ب  

  .بود

تعهدات پرداخت نـشده بودجـه      (  تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي آه تحت عنوان              -1 
  .در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود ) مصوب سالهاي قبل 

دگي و تأييـد مقامــات مجــاز   بـه بعــد طرحهـاي عمرانــي پـس از رســي   1352 تعهـدات مربــوط بـه ســالهاي   -2
دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري آـه در سـالهاي بعـد ضـمن موافقتنامـه طرحهـاي                      

  مربوط 

  .منظور مي شود

 آال متوقف   يافته و يا   طرحهائي آه عمليات آنها خاتمه در مورد ) 2( تعهدات سنوات مذآور در بند -3
 تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت گرديده است پس از رسيدگي و

سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي آه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي آه به همين 
  .منظور در بودجه هر سال پيش بيني ميشود 

مالي براي تأمين احتياجات همان سال  بهاي آاال يا خدمات موضوع قراردادهائي آه در هر سال -1تبصره  
طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان 

مدت قرارداد حداآثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي آه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از 
ي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي آنها است آال و يا بعضًا در سال مال

  .اين ماده قابل پرداخت است  ) 2( و يا  ) 1( حسب مورد از محل اعتبارات مذآور در بندهاي 

 وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد آه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف                  -2تبصره  
به اعتبارات واحدهاي خارج از آشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سـال مـالي          نشده مربوط   

 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مـذآور محـسوب           54با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده       
  .گردد

ن سـال محـسوب    چكهائي آه تا پايان هر سال عهـده حـسابهاي خزانـه صـادر ميـشود پرداخـت آ          -3تبصره  
  .ميشود 

 اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختـصاصي تـا آخـر سـال مـالي در حـدود وصـولي درآمـدهاي             – 64ماده  
مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سـال                   

 تا به حـساب درآمـد عمـومي آـشور منظـور             بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود           
تعهداتي آه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مـصوب و درآمـدهاي وصـولي مربـوط                     . گردد  

 ايـن قـانون قابـل    63ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بنـد يـك مـاده                  
  .پرداخت بود 

آمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده آه زائد بـر ميـزان پـيش بينـي شـده در بودجـه                     هر مبلغ از در    -1تبصره  
  .هاي مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي آشور واريز گردد 

 سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به                – 2تبصره  
   .خود ميباشد

 آليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در مواردي آه بموجب اين قـانون و سـاير قـوانين و مقـررات             – 65ماده  
ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصرًا از طريـق حـسابهاي بـانكي مجـاز انجـام دهنـد و                       

  :گواهي بانك دائر بر 



  . انتقال وجه به حساب ذينفع -1

  .ينفع يا قائم مقام قانوني او  پرداخت وجه به ذ-2

  . حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد -3

 در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست            -66ماده  
بود و اعتبـارات مزبـور بـر اسـاس          و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هر آدام خواهد               

درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلـس شـوراي اسـالمي و يـا مقامـاتي آـه از طـرف                  
  .ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد 

  . عناوين آمك مندرج در بودجه آل آشور منحصرًا ناظر بر اعتبارات جاري است – 67ماده 

جه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنهـا بايـد بطـور آامـل و                       بود – 68ماده  
جداگانه در بودجه آل آشور درج شود و منظور آردن اعتبار تحت عنوان آمك ضـمن بودجـه وزارتخانـه هـا و                     

 يـا بـه     مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همـان وزارتخانـه يـا مؤسـسه درلتـي و                   
  .وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است 

 اعتباراتي آه در قانون بودجـه آـل آـشور بعنـوان آمـك بـراي عمليـات جـاري شـرآتهاي دولتـي             – 69ماده  
ات مربـوط  منظور ميشود بموجب حواله و درخواست وجـه مقامـات مجـاز شـرآتهاي مـذآور بـا رعايـت مقـرر             

هرگاه پس از پايان سال مالي زيـان شـرآت بـر اسـاس تـراز نامـه و               . توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود       
  حساب سود وزيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط آمتر باشد

ه مصوب خود تـأمين   شرآت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودج               
و از آمك دولت فقط براي جبران باقيمانـده زيـان اسـتفاده نمايـد و مـازاد آمـك دريـافتي از دولـت ناشـي از                           

  .تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد 

 شرآتهاي دولتي مكلفند حداآثر ظرف مدت يكماه پـس از تـصويب ترازنامـه و حـساب سـود وزيـان                      –تبصره  
  .سط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند تو

 آليه وجوهي آه خارج از منابع داخلي شرآتهاي دولتي و اعتبارات دسـتگاههاي اجرائـي بابـت                  – 70ماده  
 خريد و تدارك مواد غذائي و آاالهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصرًا به مـصرف                  

وجوه حاصل از فروش مواد و آاالهاي مزبور بايـد مـستقيمًا بمنظـور واريـز                . تدارك همان مواد و آاالها برسد       
زيان احتمالي حاصل از خريد و فـروش        . وجوه دريافتي از اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود             
اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد اين قبيل مواد و آاالها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود   

  .حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد 

 حساب خريد و فروش مواد و آاالهـاي مزبـور بايـد بطـور مجـزا از عمليـات مـالي دسـتگاه اجرائـي                -1تبصره  
  . مذآور بطور مستقل امكان پذير باشد مربوط نگهداري شود به ترتيبي آه رسيدگي حسابهاي

 در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقـت سـازمان برنامـه و بودجـه قبـل از           – 2تبصره  
 درصد مبلغ زيان پـيش بينـي        70رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداآثر تا معادل            

  .موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد شده مربوط به خريد وفروش آاالهاي 

 هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غيـر قـانوني در وجـوه و امـوال دولتـي محـسوب                         -3تبصره  
  .خواهد شد 

 پرداخت آمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات     – 71ماده  
 شرآتهاي دولتي جز در مواردي آه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجـوهي                  دولتي و 

ضوابط پرداخت اين قبيل آمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد . ميباشند ممنوع است 
 از دريافـت    رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت آننـده بـا اخـذ رسـيد                  

آننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذآور ترتيب ديگري مقرر شده باشـد                   
.  

 دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي آه بعنوان آمك از محـل بودجـه وزارتخانـه هـا و مؤسـسات                      –تبصره  
 بودجـه آـل آـشور بـه مؤسـسات      دولتي و شرآتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهـاي   

نحوه نظارت مذآور تابع آئيننامـه اي اسـت آـه بنـا بـه        . غير دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال آند         
  .پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 



 بودجـه آـل آـشور تـابع مقـررات ايـن قـانون و سـاير                   مصرف اعتبارات جاري و عمرانـي منظـور در         – 72ماده  
  .قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد 

 مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جـز در مـواردي آـه در                   -1تبصره  
ه اين قانون بـراي بـراي آنهـا تعيـين تكليـف شـده اسـت تـابع مقـررات قـانوني مربـوط ميباشـد و در صـورتيك                   

دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشد اعتبارات مـذآور بـر اسـاس                  
  .قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود 

 مصرف درامدها و ساير منابع تأمين اعتبار شرآتهاي دولتي بر اساس بودجه هـاي مـصوب جـز در                    -2تبصره  
 براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لكـن اجـراي                مواردي آه در اين قانون    

طرحهاي عمراني شرآتهاي مذآور از نظر مقررات مالي و معامالتي تابع مفاد ايـن قـانون و سـاير قـوانين و                      
شـرآتها و سـازمانهاي دولتـي آـه شـمول مقـررات عمـومي بـه آنهـا                   . مقررات عمومي دولـت خواهـد بـود         

  .م ذآر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود مستلز

 در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي بـراي مـصرف                 -3تبصره  
اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را آه از محـل اعتبـارات منظـور در قـانون بودجـه آـل آـشور در                      

شود جزء در موارديكه در اين قـانون صـراحتًا بـراي آن تعيـين تكليـف شـده اسـت طبـق         اختيار آنها گذارده مي  
در مواردي آه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات نتظور           . مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند        

دولتـي  در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان آمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير       
گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت آننده آمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسـيد مؤسـسه                    

  .دريافت آننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود 

 اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسـسات و نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي تـابع ايـن قـانون و سـاير                        -4تبصره  
  .ميباشد قوانين و مقررات عمومي دولت 

) سـرمايه گـذاري ثابـت    (  حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبـارات جـاري و طرحهـاي عمرانـي       – 5تبصره  
مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايـد قبـل از تـصويب مراجـع قـانوني ذيـربط وسـيله حـسابرسان                       

برسي بـه ديـوان   منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسـيدگي شـود و حـساب سـاالنه آنهـا بـراي حـسا                
  .محاسبات آشور تحويل گردد 

 آئيننامه هـاي مـالي و معـامالتي مربـوط بـه اعتبـارات جـاري آن دسـته از مؤسـسات و نهادهـاي                          -6تبصره  
عمومي غير دولتي آه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قـانون                   

  .صادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ديوان محاسبات آشور توسط وزارت امور اقت

 نقصان و تفريط حاصل درابوابجمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي آه بموجب مقررات – 73ماده 
مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي آه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق                    

الم دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات آشور از محل اعتبار هزينه هاي پـيش بينـي                  مذآور با اع  
  .اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسووالن امر نخواهد بود . نشده منظور در بودجه آل آشور تأمين ميشود 

آمـد عمـومي     وجوهي آه بر اثر تعقيب مسووالن امر از اين بابت وصول خواهـد شـد بـه حـساب در                    –تبصره  
  .منظور ميگردد 

 نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با – 74ماده 
خزانه داري آل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي آه بـا                  

  .قتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد رعايت مفاد اين قانون بتصويب وزير امور ا

 مقــررات مربــوط بــه نحــوه درخواســت وجــه بــراي هزينــه هــاي دســتگاههاي اجرائــي در مرآــز و – 75مــاده 
شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابالغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود آـه از                   

  .و به موقع اجراء گذارده خواهد شد طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه 

 حـداآثر تـا اول ارديبهـشت مـاه هـر سـال بايـد بودجـه عمرانـي مـصوب آن سـال و اعتبـارات آليـه                              –تبصره  
دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابالغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دسـتگاههاي مجـري تخـصيص      

  .داده شود 

باسـتثناء بانكهـا و شـرآتهاي بيمـه و          ( مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي       براي وزارتخانه ها و      -76ماده  
و واحدهاي تابعه آنها در مرآز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي                ) مؤسسات اعتباري   

خزانه در استانها در بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و ساير بانكهاي دولتي آـه از طـرف بانـك مرآـزي                      
ي اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مـورد نيـاز حـسابهاي بـانكي بـراي پرداختهـاي                     جمهور



استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه هـا و مؤسـسات دولتـي بـا امـضاء                . مربوط افتتاح خواهد شد     
جاز دستگاه مربوط به    مشترك ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و م                 

معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانـه در اسـتان بعمـل خواهـد آمـد و آليـه پرداختهـاي دسـتگاههاي نـامبرده            
اسـتفاده از حـسابهاي بـانكي شـرآتهاي دولتـي بـا امـضاء               . منحصرًا از طريق حسابهاي مجاز خواهـد بـود          

  .م مجاز از طرف او ممكن خواهد بود مشترك مقامات مذآور در اساسنامه آنها و ذيحساب شرآت يا مقا

 ايـن قـانون مـادامي آـه از محـل درآمـد              5 مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتـي موضـوع مـاده            –تبصره  
عمــومي وجهــي دريافــت ميدارنــد در مــورد وجــوه مــذآور مــشمول مقــررات ايــن مــاده خواهنــد بــود و وجــوه 

ستگاهها بـه تـصويب ميرسـد ، توسـط خزانـه و يـا               اعتباراتي آه در قانون بودجه آل آشور براي اين قبيل د          
  .نمايندگي خزانه در استان منحصرًا از طريق حسابهاي بانكي مذآور قابل پرداخت ميباشد 

 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي آـه موضـوعي                  – 77ماده  
آن منجر به زيان و خـسارت دولـت آـردد بـه پيـشنهاد بـاالترين             جنبه فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام          

مقـام اجرائـي دسـتگاه مربـوط و تأييــد سـازمان برنامـه وبودجـه بــا موافقـت وزارت امـور اقتـصادي و دارائــي           
قراردادهاي الزم براي خريد آاال يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نماينـد مـشروط بـر اينكـه مبلـغ                       

ردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداآثر بيش از اعتبار مصوب ومـشابه آن در    اينگونه قرا 
آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعًا در مورد هـر دسـتگاه اجرائـي حـداآثر بـيش از ده درصـد                           

 و بـر اسـاس      چنانچـه در اجـراي قـراردد منعقـده        . مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحـدمربوط نباشـد          
مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا آنـد و يـا قراردادهـاي مزبـور قبـل از پايـان                       

( سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه الزم را بعنوان پيش پرداخت                   
تأديه نمايـد و در سـال       ) ال پيش بيني ميشود     از محل اعتبار خاصي آه در اجراي اين ماده در بودجه هر س            

  .بعد پس از تصويب بودجه رأسًا از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد 

 در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنـگ ، آتـش سـوزي ، زلزلـه ،              – 78ماده  
، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه آـه         سيل ، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق            

شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسالمي و يا مملكتي اعالم گردد ، رعايـت مقـررات ايـن                 به فرمان رهبر يا     
قانون نحوه هزينه آردن اعتباراتي آه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات            ( قانون الزامي نيست و تابع      

سه گـزارش امـر بايـد در اولـين جلـ          . ، ميباشـد    ) عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثتي هـستند          
  .مجلس شوراي اسالمي توسط نخست وزير تقديم گردد 

   معامالت دولتي-3بخش

 معامالت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و                   – 79ماده  
 بايد برحسب مـورد از طريـق      ) باستثناء مواردي آه مشمول مقررات استخدامي ميشود        ( اجرت آار و غيره     

  :مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير 

  
ــي باشــد         -1 ــا شــرآت دولت ــي و ي ــا مؤســسه دولت ــه ي ــه وزارتخان ــرف معامل ــه ط ــامالتي آ ــورد مع   . در م
 در مورد معامالتي آه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بـاالترين مقـام دسـتگاه اجرائـي در مرآـز و يـا                         -2

  :ها با نهادها و مؤسسات و شرآتهاي مشروحه زير استان و يا مقامات مجاز از طرف آن

 مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسـسات تابعـه آـه بـيش از پنجـاه درصـد سـهام و يـا                          –الف  
  .سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذآور باشد 

لتـي و شـرآتهاي دولتـي آـه بـر       شرآتهاي تعاوني مصرف و توزيع آارآنان وزارتخانه ها و مؤسـسات دو      -ب
  .اساس قوانين و مقررات ناظر بر شرآتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند 

  . شرآتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع آه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند –ج 

  .آه مقرون به صرفه و صالح دولت باشد 

 آه بـه تـشخيص و مـسووليت وزيـر و يـا بـاالترين مقـام دسـتگاه          در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي      -3
  اجرائي در مرآز و يا استان و يا  مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد 

 درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول آه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بـاالترين مقـام دسـتگاه                      -4
در مرآز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با آسب نظر آارشناس رسـمي دادگـستري و يـا     اجرائي  

ــد    ــد شــــــــ ــام خواهــــــــ ــته مربوطــــــــــه انجــــــــ ــد رشــــــــ ــره و متعهــــــــ   .آارشــــــــــناس خبــــــــ
   در مــورد خريــد خــدمات هنــري بــا رعايــت مــوازين اســالمي و صــنايع مــستظرفه و خــدمات آارشناســي -5



 و يا ساير آاالهائي آه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها  در مورد خريد آاالهاي انحصاري دولتي-6
  .از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعالم شده باشد 

 در مورد خريد آاالهاي مورد مصرف روزانه آه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شـهرداريها                    -7
  .شد براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده با

 درمــورد آاالهــاي ســاخت آارخانــه هــاي داخلــي و آرايــه حمــل ونقــل بــار از طريــق زمينــي آــه از طــرف -8
  .دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد 

   ثابت و  نرخ  وجود صورت  نظائر آن در  مسافرت و  هزينه– دريائي – در مورد آرايه حمل ونقل هوائي -9

  .مقطوع

مورد تعمير ماشين آالت ثابت و متحرك به تـشخيص و مـسووليت وزيـر يـا بـاالترين مقـام دسـتگاه                       در   – 10 
  .اجرائي در مرآز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها 

 در مورد خريد قطعات يدآي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و متحرك موجود و -11
 و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيـين             همچنين ادوات و ابزار   

بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر آارشناس خبره و متعهد رشته مربوط آه حسب مورد توسط وزير يا  
هد شد ، پس از باالترين مقام دستگاه اجرائي در مرآز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خوا 

  .تأييد مقامات مذآور در اين رديف 

  . در مورد معامالتي آه به تشخيص هيأت وزيران به مالحظه صرفه و صـالح دولـت بايـد مـستور بمانـد          – 12
 در مورد چاپ و صحافي آه بموجب آئيننامه خاصي آه بنا به پيشنهاد وزارت ارشـاد اسـالمي و تأييـد                      – 13

  .ائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، انجام خواهد شد وزارت امور اقتصادي و دار

 در مورد فروش آاالها و خدماتي آه مستقيمًا توسط وزارتخانه هـا و مؤسـسات دولتـي توليـد و ارائـه                       – 14
  .ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد 

ون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشوط بر          اين ماده بد   2 و 1 انجام معامالت موضوع رديفهاي      –تبصره  
آن است آه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد آننده يا انجام دهنـده آن باشـد يـا         

  .اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد 

اصـالحي  (:  و عمده بشرح زيـر تقـسيم ميـشود            معامالت دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط        – 80ماده  
24/7/1373(  

.  معـامالت متوسـط   -ب.  ريال تجـاوز نكنـد   يك ميليونمعامالتي است آه مبلغ آن از      . معامالت جزئي   –الف  
 –ج .  ميليـون ريـال تجـاوز ننمايـد     پـانزده ريـال بيـشتر باشـد و از        يـك ميليـون     معامالتي است آه مبلغ آن از       

  . ميليون ريال بيشتر باشد  پانزدهمالتي است آه مبلغ آن ازمعامالت عمده معا

 مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معـامالت عمـده                -1تبصره  
  .مبلغ برآورد است 

جرائي  مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي آاردان خبره و متعهد رشته مربوط آه توسط دستگاه ا                -2تبصره  
  .ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود 

 در مورد معامالت جزئي به آمترين بهاي        –الف  :  مناقصه در معامالت بطريق زير انجام مي پذيرد          – 81ماده  
ط بــه آمتــرين بهــاي ممكــن بــه ســ در مــورد معــامالت متو–ب . ممكــن بــه تــشخيص و مــسووليت آــارپرداز 

تدارآاتي مربوط و تأييد وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرائـي           تشخيص و مسووليت آارپرداز و مسوول واحد        
 در مورد معـامالت عمـده بـا انتـشار آگهـي مناقـصه               –ج  . در مرآز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها             

به تشخيص وزير يـا بـاالترين مقـام دسـتگاه اجرائـي وو يـا                ) مناقصه محدود   ( عمومي و يا ارسال دعوتنامه      
  . مجاز از طرف آنها مقامات

 در مـورد معـامالت جزئـي بـه بيـشترين            –الـف   : مالت به طرق زير انجام مي پذيرد        ا مزايده در مع   – 82ماده  
  .حراج با متوسط در مورد معامالت –ب . بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش 

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



در مواردي آه انجام مناقصه يا مزايـده بـر اسـاس گـزارش تـوجيهي دسـتگاه اجرائـي مربـوط بـه                         – 83ماده  
 اين قانون ميـسر يـا بـه مـصلحت نباشـد ،              84تشخيص يك هيأت سه نفره مرآب از مقامات مذآور در ماده            

 ترتيـب   ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت مزبور بـا رعايـت صـرفه و صـالح دولـت                       
انجام اينگونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطور آلي براي يك نوع آاال يـا خـدمات                      

  .تعيين و اعالم خواهد نمود 

 ايـن قـانون درمـورد دسـتگاههاي اجرائـي در           83 ترآيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضـوع مـاده            - 84ماده  
  :بود مرآز و استانها بشرح زير خواهد 

 در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مرآزي وزارتخانه ها و مؤسـسات دولتـي و همچنـين در                    –الف  
مورد مؤسـسات دولتـي مـستقر در خـارج از مرآـز ، معـاون مـالي و اداراي و يـا مقـام مـشابه وزارتخانـه يـا              

تعهد دولت به انتخاب وزيـر      مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از آارآنان خبره و م              
  .يا باالترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط 

 در مورد اعتبارات جـاري و عمرانـي غيـر اسـتاني واحـدهاي خـارج از مرآـز وزارتخانـه هـا و مؤسـسات                          –ب  
دولتي ، استاندار يا نماينده او و باالترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحـساب مربوطـه در مرآـز                      

  .استان 

 در مــورد اعتبــارات جــاري و عمرانــي دادگــستري جمهــوري اســالمي ايــران و صــدا وســيماي جمهــوري –ج 
اسالمي ايران و ديوان محاسبات آشور و ساير مؤسسات دولتي آه بصورت مستقل اداره ميـشوند و تـابع                   

سـتي صـدا و     هيچ يك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده شورايعالي قـضائي و نماينـده شـوراي سرپر                
سيماي جمهوري اسالمي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات آشور و نماينـده بـاالترين مقـام دسـتگاه                   

  .اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شرآت خواهد نمود 

 دستگاه اجرائي   او و باالترين مقام  نماينده  در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا–د 
  .حلي ذيربط و ذيحساب مربوط م
 در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شرآتهاي دولتي ، مدير عامل و يا باالترين مقام اجرائي و –ه 

  .ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي 

 در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتـي مـادام آـه از محـل درآمـد عمـومي وجهـي دريافـت                         –و  
د در صورتي آه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، ذيحـساب و دو                     ميدارن

نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا ارگان مشابه ميباشند ، ذيحساب و دو نفر به 
  .انتخـــــــــــاب بـــــــــــاالترين مقـــــــــــام اجرائـــــــــــي مؤســـــــــــسه يـــــــــــا نهـــــــــــاد مربوطـــــــــــه 

ــه ارتــش   ) 29/3/1380 و 12/2/1375ي اصــالحي هــا( –ز  ــه نيروهــاي ســه گان ــوط ب در مــورد معــامالت مرب
 در مرآـز ، فرمانـده نيـروي مربـوط            ونيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايـران       جمهوري اسالمي ايران  

 يا رئـيس سـتاد       نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران            ذيحساب مربوط يا يك     و
و در خارج از مرآز به ترتيب نماينـده نيـروي مربـوط و              ترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي حسب مورد          مش

 يـا رئـيس سـتاد       عامل ذيحساب در محل و نماينده رئـيس سـتاد مـشترك ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران                   
اسـالمي  در مورد معامالت مربوط به نيـروي انتظـامي جمهـوري             . مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي    

  . ايران، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 

بـه  و پشتيباني نيروهاي مسلح  در مورد معامالت وزارت دفاع     )29/3/1380و12/2/1375اصالحي هاي    (–ح  
اين ماده و در مورد معامالت مربوط به سـتاد مـشترك ارتـش جمهـوري اسـالمي                  ) الف  ( ترتيب مقرر در بند     

ذيحـساب مربـوط و دو نفـر بـه انتخـاب رئـيس              شترك سپاه پاسداران انقالب اسـالمي ايـران          و ستاد م   ايران
و يا رئـيس سـتاد مـشترك سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي        ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران     

  .حسب مورد

وري در مورد معامالت مربوط به نيروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران، فرمانـده نيـروي انتظـامي جمهـ                     
  .اسالمي ايران 

 اين قانون آه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بـاالترين مقـام دسـتگاه               84 و   83 هيأت موضوع مواد     – 85ماده  
اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هـر سـه نفـر اعـضاء مربـوط رسـميت دارد و                          

ظر خود نسبت به گـزارش تـوجيهي دسـتگاه اجرائـي            آليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز ن          
مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقـصه يـا مزايـده و همچنـين نحـوه انجـام معاملـه مـورد نظـر هـستند لكـن                             

  .تصميمات هيأت با رأي اآثريت اعضاء معتبر خواهد بود 

يكـصد و  عاملـه بـيش از    ايـن قـانون در صـورتيكه مبلـغ م         83در اجراي ماده    )24/7/1373اصالحي  ( – 86ماده  
 ايـن قـانون حـسب     84 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفـري موضـوع مـاده                  پنجاه



ــود      ــد بـــــــــــ ــاز خواهـــــــــــ ــر مجـــــــــــ ــات زيـــــــــــ ــد مقامـــــــــــ ــا تاييـــــــــــ ــورد بـــــــــــ   :مـــــــــــ
  . در مورد واحـدهاي مرآـزي وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـي و شـرآتهاي دولتـي ، وزيـر مربوطـه                           –الف  
ههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعـه وزارتخانـه هـا و                  در مورد دستگا   –ب  

مؤسسات دولتي در خارج از مرآز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مرآز ، اسـتاندار            
  . مربوطاستان

نه ارتش جمهوري   در مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه گا       ) 29/3/1380و12/2/1375اصالحي هاي   ( –ج  
اسالمي ايران و ستاد مـشترك ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران ، رئـيس سـتاد مـشترك ارتـش جمهـوري                         

و سـتاد مـشترك سـپاه     و در مورد معامالت نيروهاي سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي ايـران             اسالمي ايران 
 و در مـورد     سـالمي ايـران   پاسداران انقالب اسالمي ايران ، رئيس ستاد مـشترك سـپاه پاسـداران انقـالب ا               

   . و پشتيباني نيروهاي مسلح ، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحمعامالت مربوط به وزارت دفاع

در مورد معامالت مربوط به نيروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران، فرمانـده نيـروي انتظـامي جمهـوري                      
  .اسالمي ايران 

وري اسالمي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران           در مورد معامالت مربوط به دادگستري جمه       -د
و ديوان محاسبات آشور و ساير مؤسسات دولتـي آـه بـصورت مـستقل اداره ميـشوند و تـابع هـيچ يـك از                          
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس ديـوان            

  .تگاه اجرائــــــــــــي ذيــــــــــــربط محاســــــــــــبات آــــــــــــشور و بــــــــــــاالترين مقــــــــــــام دســــــــــــ
 در مورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي در صـورتي آـه بموجـب مقـررات       –ه  

مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، شورا و يا رآن مربوط و در صورتي آه فاقد شـورا و يـا                      
  يــــــا نهــــــاد مربــــــوط   ارگــــــان مــــــشابه ميباشــــــند ، بــــــاالترين مقــــــام اجرائــــــي مؤســــــسه       

 ريـال   يـك ميليـارد    در صورتي آه مبلغ معامله بـيش از          83 در اجراي ماده     )21/2/1372اصالحي   (– 87ماده   
 موآـول بـه پيـشنهاد مقامـات و مراجـع            84باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده            

  .د  و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بو86مذآور در بند هاي ذيل ماده 

 در مواردي آه رعايت برخـي از مقـررات ايـن قـانون و آئيننامـه معـامالت دولتـي در مـورد معـامالت                         -88ماده  
مربوط به آاالها و خدماتي آه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از آشور وزارتخانه ها و مؤسـسات دولتـي                     

شور مربـوط و يـا بـاالترين    واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهوري اسـالمي ايـران در آـ             
مقام سياسي آه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي آـه                     
توسط سفير و يا مقام مذآور با رعايت صرفه و صالح دولت در هر مورد يا بطـور آلـي بـراي يـك نـوع آـاال يـا         

  .خدمات تعيين ميشود انجام خواهد شد 

 ايـن  88 الـي  79 نحوه انجام معامالت و تشريفات مناقصه و مزايده وسـاير مقـررات اجرائـي مـواد              – 89ماده  
  .ب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد قانون بموجب قانوني خواهد بود آه به تصو

   نظارت مالي-فصل سوم

 انطبـاق    اعمـال نظـارت مـالي بـر مخـارج وزرتخانـه هـا و مؤسـسات و شـرآتهاي دولتـي از نظـر                         – 90ماده  
پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امـور اقتـصادي و دارائـي                       

  .است 

 نظارت عمالتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني آه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و –تبصره 
منظـور ارزشـيابي و از نظـر مطابقـت عمليـات و نتـايج           عمراني در قانون بودجه آل آشور تـآمين ميـشود ، ب           

حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه آـل آـشور و مقايـسه            
پيشرفت آار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي آه در قانون برنامه و بودجه آشور مقرر شده و يا خواهد شد                    

  .امه و بودجه ميباشد  برن وزارتآماآان بعهده

 در صورتي آه ذيحساب انجام خرجي را بر خالف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذآر – 91ماده 
مقام صادر آننده دسـتور پـس   . مستند قانوني مربوط آتباً  به مقام صادر آننده دستور خرج اعالم مي آند         

 بـا قـوانين و مقـررات تـشخيص داده و مـسووليت              از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خـود را منطبـق          
. قانوني بودن دستور خود را آتبًا با ذآر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعـالم نمايـد          

ذيحــساب مكلــف اســت وجــه ســند هزينــه مربــوط را پــس از ضــميمه نمــودن دســتور آتبــي متــضمن قبــول 
آر مـستندات قـانوني مربـوط بـه وزارت امـور لقتـصادي و دارائـي و                  مسووليت مذآور پرداخت و مراتب را با ذ       

رونوشت آنرا با ذآر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطالع به                   
وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي آه مورد را خـالف تـشخيص              . ديوان محاسبات آشور گزارش نمايد      

  . را براي اقدامات قانوني الزم به ديوان محاسبات آشور اعالم خواهد داد داد مراتب



 در مواردي آه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قـانون خـدمتي انجـام شـود يـا             – 92ماده  
رتي آـه  و در صو. مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد              

رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مـورد خـدمات انجـام شـده                        
مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبـارات سـال بعـد دسـتگاه اجرايـي مربـوط           

  .ود قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد ب

 در صورتيكه بر اساس گواهي خالف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يـا اقـدام يـا دسـتور                      – 93ماده  
وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خـالف قـانون وجهـي                        

 تصرف غير قانوني در وجوه و امـوال         پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم             
  .دولتي محسوب خواهد شد 

 وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه                  – 94ماده  
  .در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد 

   تنظيم حساب و تفريغ بودجه-فصل چهارم

 وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـي مكلفنـد نـسخه اول صورتحـساب دريافـت و                     آليه ذيحـسابان   – 95اده  م
پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حـساب نهـائي هـر سـال را                          

 قـانون ديـوان محاسـبات آـشور مقـرر      39حداآثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبـي آـه در اجـراي مـاده              
به ديوان مذآور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذآور را بدون ضميمه آردن اسناد و مدارك بـه                  ميشود  

  نحوي آه وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي آند به وزارت نامبرده ارسال نمايند

رف او  صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجـاز از طـ    -1تبصره  
  و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات آشور رسيده باشد

 مواعــد تنظــيم و ارســال صورتحــسابهاي موضــوع ايــن مــاده توســط ديــوان محاســبات آــشور بــا  – 2تبــصره 
  .هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد 

بـه صورتحـسابها و اسـناد و مـدارك      نـسبت    نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسـبات آشور        -3تبصره  
  . معين خواهد شد موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات آشور

  : به شرح زير تصويب شده است29/1/1372 قانون اصالح اين تبصره در تاريخ -4بصره ت

لكـرد سـاالنه بودجـه آـل     ـ بمنظور از ميان برداشتن موانع موجـود در راه تنظـيم حـسابها و صورتحـساب عم        

آشور يك هيات سه نفره مرآب از نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي و ديـوان محاسـبات آـشور و وزارت                    

  : امور اقتصادي و دارائي تشكيل و در موارد زير تصميمات الزم را اتخاذ مي نمايد 

هـا و مؤسـسات دولتـي و    وزارتخانـه  )  بـه بعـد   1364از سال (الف ـ در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي   

  . اعتبارات عمراني شرآتهاي دولتي آه از بودجه عمومي دولت استفاده مي آنند 

ب ـ در خصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذآور در بند الف آه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلـي   

  . به تشخيص هيات مذآور به نحوي از انحاء از بين رفته است 

 73يط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه ها ، مؤسسات و شـرآتهاي دولتـي  مـشمول مـاده     ج ـ نقصان و تفر 

  . قانون محاسبات عمومي آشور خواهند بود 

تصميمات اين هيات با اآثريت آراء قطعي و الزم االجراء خواهد بود لكن اين تصميمات آه صرفًا ناظر بر ايجاد                    

  . انع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود تسهيالت الزم در امر تنظيم حسابها مي باشد م

دستورالعمل اجرائي اين تبصره مـشترآًا توسـط وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي و ديـوان محاسـبات آـشور                       

 . حداآثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد 

 ترتيبي آه هيأت وزيران معين خواهـد نمـود حـداآثر ظـرف مـدت           دستگاههاي اجرائي مكلفند به    – 96ماده  
شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بـر اسـاس اهـداف پـيش           
بيني شده در بودجه مصوب بـه ديـوان محاسـبات آـشور و وزارت برنامـه و بودجـه و وزارت امـور اقتـصادي و          

  دارائي ارسال دارند 



 در مواقعي آه سمت ذيحساب تغيير آند و يا به هر عنوان سـمت ذيحـسابي از وي سـلب شـود                -97ماده  
ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداآثر ظرف يكمـاه از تـاريخ اشـتغال ذيحـساب جديـد بـر اسـاس دسـتور                        
 ، العملي آه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس

اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسـيده و نـسخه اول                 . تحويل و تحول نمايند     
  .آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد 

 در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا بـه هـر علتـي شـرآت او در امـر                       –تبصره  
باشد ، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات آشور و نماينـده وزارت امـور         تحويل و تحول ميسر ن    

  .اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد 

زيان خود را بالفاصـله پـس از تـصويب مجمـع              شرآتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و        – 98ماده  
در صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه آل آشور به وزارت امور اقتـصادي و دارائـي   عمومي مربوط براي درج   

  .ارسال نمايند 

اعتبـارات سـرمايه    ( شرآتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهـاي عمرانـي              -99ماده  
اهد شد تهيه   خود را طبق دستور العملي آه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خو              ) گذاري ثابت   

و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بالفاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه آل آشور                 
 ايـن  130مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده . به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند        

  .قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند 

 اين قـانون مكلفنـد صورتحـساب        5 و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده          آليه مؤسسات  – 100ماده  
اعتبارات سرمايه گـذاري ثابـت   ( دريافت و پرداخت ساالنه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني       

 را مطابق دستور العملي آه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابالغ خواهد شد تنظـيم و پـس                     ) 
از تصويب مراجع ذيربط حداآثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهـت درج در صـورت حـساب عملكـرد سـاالنه             

  .بودجه آل آشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند 

 نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تـصويب رسـيدن آئيننامـه مـالي مربـوط در اجـراي                       –تبصره  
اين قانون در مورد تنظيم و ارسـال صـورت حـسابهاي فـوق در موعـد و بـه ترتيـب مقـرر در          72 ماده 6تبصره  

  .آئيننامه مذآور عمل خواهند آرد 

 خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمرآز در خزانـه               – 101ماده  
طبقـه  . ه ديوان محاسبات آشور تحويل نمايـد        را به تفكيك انواع حسابها حداآثر ظرف مدت دو ماه تهيه و ب            

بندي انواع حسابهاي مذآور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه آل                   
  .آشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعالم خواهد شد 

 و علـي الحـسابها در سـالي آـه تـصفيه              پيش پرداختها در سالي آه به مرحلـه تعهـد ميرسـد            – 102ماده  
ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد ساالنه بودجه آل آـشور جمعـُا     

  .و خرجُا منظور ميشود 

 وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداآثرتا پايان                – 103ماده  
مات و عنـاوين درآمـد و سـاير منـابع تـأمين اعتبـار و اعتبـارات منـدرج در قـانون                       آذر ماه سال بعد طبق تقسي     

  :بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطالعات زير 

  : صورتحساب در يافتهاي خزانه شامل –الف 

  موجودي اول سال خزانه  -1
  وصولي سال مالي مربوطدرآمدهاي  -2
  رساير منابع تأمين اعتبا -3
  واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل -4

  : صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل -ب

  . پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط -1

  . پيش پرداختها -2

  . پيش پرداختهاي سالهاي قبل آه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است -3



  .دي آخر سال  موجو-4

   .بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات آشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد 

بـا بررسـي حـسابها و    )  قانون اساسـي  55مطابق اصل  (  ديوان محاسبات آشور مكلف است       – 104ماده  
 تفريـغ بودجـه   اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد ساالنه بودجه آـل آـشور نـسبت بـه تهيـه        

ساالنه اقدام و هر سـال گـزارش تفريـغ بودجـه سـال قبـل را بـه انـضمام نظـرات خـود بـه مجلـس شـوراي                               
  .اسالمي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي وبه هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد 

ئي آــه توســط وزارت امــور  ذيحــسابان و ســاير مــأموران مــالي در اجــراي تكــاليف و مــسووليتها– 105مــاده 
اقتصادي و دارائي به آنها محول ميشود ، موظفند بـه تكـاليف و مـسووليتهاي محولـه عمـل نماينـد و آليـه                         
مسووالن دستگاههاي اجرائي و آارآنان ذيحسابيها مكلـف بـه همكـاري و تـشريك مـساعي در ايـن مـورد           

  .خواهند بود 

ي و يا دادستان ديوان محاسبات آشور بموجـب رأي هيأتهـاي   متخلفين با اعالم وزارت امور اقتصادي و دارائ       
  : مستشاري ديوان  مزبور حسب آورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد 

  .اخطار آتبي بدون درج در پرونده استخدامي  -1
  . درج در پرونده استخدامي باتوبيخ آتبي  -2
  .آسر حقوق و مزايا تا حداآثر يك سوم از يكماه تا سه ماه  -3
 .صال موقت از سه ماه تا يكسال انف -4

  اموال دولتي–فصل پنجم 

 مسووليت حفظ و حراست و نگهـداري حـساب امـوال منقـول دولتـي در اختيـار وزارتخانـه هـا و         – 106ماده  
مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده آننده و نظارت و تمرآز حساب اموال مزبور با                  

در اجراي اين ماده وزارت امور اقتـصادي و دارائـي مجـاز اسـت در                .  دارائي مي باشد     وزارت امور اقتصادي و   
مواردي آه الزم تشخيص دهد به حـساب و موجـودي امـوال وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـي بـه طريـق                          
مقتضي رسـيدگي نمايـد و دسـتگاههاي مزبـور مكلـف بـه همكـاري و ايجـاد تـسهيالت الزم در ايـن زمينـه                           

 و در هر حال رسـيدگي و نظـارت وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي رافـع مـسووليت دسـتگاههاي           خواهند بود 
  .دولتي مربوط نخواهد بود 

 اسلحه و مهمـات و سـاير تجهيـزات نيروهـاي مـسلح جمهـوري اسـالمي ايـران اعـم از نظـامي و                          –تبصره  
حكم اين ماده مـستثني اسـت   انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول     

 دفاع و ارتينفهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وز. و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد 
  .تعيين خواهد شد دفاع سپاه و تصويب شورايعالي 

ؤسـسه   انتقال بالعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يـا م                – 107ماده  
دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود آه عالوه بر موافقت وزارتخانـه يـا مؤسـسه اي آـه مـال را در                         

  .اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبال تحصيل شده باشد 

 در   انتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شـرآتهاي دولتـي آـه صـد                  – 108ماده  
صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شرآت دولتي ذيربط و موافقـت وزيـر يـا بـاالترين مقـام                        
اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييـد قبلـي وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي مجـاز                       

 هر سـال بـه شـرآت دولتـي منتقـل      در صورتيكه ارزش اموال منقولي آه در اجراي اين ماده در      . مي باشد   
ميشود براساس ارزيابي آارشناس منتخب شرآت جمعًا بيش از يك ميليـون ريـال در پايـان هـر سـال بايـد                        
سرمايه معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شرآت انتقال گيرنـده مكلـف اسـت ارزش مـال                

  .منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد 

 انتقال بالعوض اموال منقـول شـرآتهاي دولتـي آـه صـد در صـد سـهام آنهـا متعلـق بـه دولـت                      – 109 ماده
ميباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربـوط و موافقـت                    

قيمـت   ( مجمع عمومي شرآت و اطالع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بـر آنكـه ارزش دفتـري               
 % 50اموالي آه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعُا از            ) تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهالك       

شـرآت انتقـال دهنـده مـال مكلـف اسـت در             . سرمايه پرداخت شده شـرآت تجـاوز نكنـد ، مجـاز ميباشـد               
نـه هـا و مؤسـسات دولتـي         صورتي آه ارزش دفتري اموال منقول شرآت آه در اجراي اين ماده بـه وزارتخا              

منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همـان سـال منظـور و در صـورت                       
  .تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شرآت را آاهش دهد 



تي ميتوانند اموال منقول خـود را بطـور امـاني            وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دول        – 110ماده  
در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتـي ومؤسـسات و نهادهـاي عمـومي غيـر                     

در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي تحويـل گيرنـده       . دولتي قرار دهند    
 اموال امـاني مـذآور داشـته باشـند مـسوول حفـظ و حراسـت و                  بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به      

نگهداري حساب اين اموال خواهنـد بـود و بايـد فهرسـت امـوال مزبـور را بـه وزارت امـور اقتـصادي و دارائـي                            
ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يـا مؤسـسه دولتـي و يـا شـرآت دولتـي ذيـربط اعـاده و               

  .امور اقتصادي و دارائي اطالع دهند مراتب را به وزارت 

 منظور از اموال منقول مذآور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است کـه ترتيـب                    -111ماده  
 ايـن   122نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضـوع مـاده                    

  .قانون تعيين خواهد گرديد 

فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي آه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تـشخيص                   -112ماده  
داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد ، با اطالع قبلي وزارت امـور اقتـصادي و                      

امالت دولتـي مجـاز     دارائي و اجازه باالترين مقام دسـتگاه اجرائـي ذيـربط بـا رعايـت مقـررات مربـوط بـه معـ                      
  .وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود . ميباشد 

 اموال منقولي آه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين مـاده مـستثني مـي                     –تبصره  
  .باشد 

سـرمايه  ( تبـارات طرحهـاي عمرانـي     آليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي آه از محـل اع -113ماده  
براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم                  ) گذاري ثابت   

از اينكه دستگاه اجرائي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرآت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمـومي                    
حهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلـق بـه دولـت اسـت و حفـظ و      غير دولتي باشد تا زماني آه اجراي طر  

حراست آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذآور براي ادامه عمليات طرح                  
رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به سـاير دسـتگاههاي دولتـي و همچنـين فـروش آنهـا                

 پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش بايد به حساب درآمـد عمـومي آـشور                    تابع مقررات فصل  
  .واريز گردد 

 امــوال منقــول و غيــر منقــول موضــوع ايــن مــاده پــس از خاتمــه اجــراي طرحهــاي مربــوط در مــورد  -1تبــصره 
د بـود و در  طرحهائي آه توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود آماآان متعلق به دولت خواهـ     

مورد طرحهائي آه مجري آنها شرآتهاي دولتي يـا نهادهـا و مؤسـسات عمـومي غيـر دولتـي هـستند بـه                        
  .حساب اموال و دارائي هاي دستگاه بهره برداري طرح منظور خواهد شد 

 درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمرانـي آـه توسـط                     -2تبصره  
زارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجـراي طـرح بـه حـساب درآمـد عمـومي           و

آشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شرآتهاي دولتـي و مؤسـسات و نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي در                       
تـي مربـوط   صورتيكه هزينه بهره برداري از منابع شرآت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمـومي غيـر دول      

تأمين شود به حساب درآمد دسـتگاه مـسوول بهـره بـرداري طـرح و در غيـر ايـن صـورت بـه حـساب درآمـد                             
  .عمومي آشور منظور خواهد گرديد 

 آليـه امـوال غيـر منقـول وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـي متعلـق بـه دولـت اسـت و حفـظ و              – 114ماده  
وزارتخانـه هـا و مؤسـسات    .  مـال را در اختيـار دارد   حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسـسه دولتـي اسـت آـه          

دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را آه در اختيـار دارنـد بـه يكـديگر واگـذار                        
  .آنند 

 فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي آه مازاد بـر نيـاز تـشخيص داده شـود            – 115ماده  
  :اموال غير منقول مشروحه زير باستثناء 

  .اموال غير منقولي آه از نفايس ملي باشد  -1
 . تأسيسات و استحكامات نظامي و آارخانجات اسلحه و مهمات سازي  -2
 .آثار و بناهاي تاريخي  -3
 اموال غير منقول آه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد آه فروش آنهـا ممنـوع                      -4

نهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و بـا رعايـت سـاير مقـررات مربـوط مجـاز                    ميباشد بنا به پيش   
 .مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي آشور واريز شود 



 در مـورد مؤسـسات دولتـي آـه زيـر نظـر هيچيـك از وزارتخانـه هـا نيـستند و بطـور مـستقل اداره                             -1تبصره  
د فــروش امــوال غيــر منقــول مربــوط در اجــراي ايــن مــاده از طــرف بــاالترين مقــام اجرائــي  ميــشوند پيــشنها

  .مؤسسات مذآور بعمل خواهد آمد 

 فروش اموال غير منقول شرآتهاي دولتي بجز اموال غير منقـول مـستثني شـده در ايـن مـاده بـا                       -2تيصره  
  .تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد 

  قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فـروش        45آن طبق ماده    ) سابق(تبع تبصره    و بال  116  ماده  - 116ماده  
  . ملغي است24/10/1370اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 

 اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسـسه مربـوط و                   – 117ماده  
ئي آه صد در صـد سـهام آنهـا متعلـق بـه دولـت اسـت مـي                    با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شرآتها       

باشد اموال مزبور توسط آارشناس يا آارشناسان منتخب مجمع عمومي شـرآت بـه قيمـت روز ارزيـابي و                    
  .پس از تأييد مجمع عمومي شرآت معادل قيمت مذآور افزايش مي يابد 

سـرمايه و سـهام آنهـا متعلـق بـه       اموال غير منقول متعلق به شرآتهاي دولتي آـه صـد در صـد      -118ماده  
دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه هـا و مؤسـسات دولتـي ميباشـد ، مـشروط بـر        
اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعًا از پنجـاه درصـد سـرمايه پرداخـت شـده شـرآت تجـاوز                       

  .يه شرآت آسر مي شود معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرما. ننمايد 

 اموال غير منقول متعلق به شرآتهائي آه صـد در صـد سـهام آنهـا متعلـق بـه دولـت اسـت بـا              – 119ماده  
بهاي اينگونه امـوال بـا توافـق مجـامع عمـومي            . تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد          

ر و به سرمايه شـرآت انتقـال گيرنـده افـزوده            مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شرآت انتقال دهنده آس          
  .ميگردد 

 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حـق اسـتفاده از امـوال               – 120ماده  
غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي واگـذار                 

سسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه در اين صورت مؤ. نمايد 
داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذآور بوده و بايد پـس از رفـع نيـاز عـين مـال بـه وزارتخانـه يـا          

  .مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطالع دهند 

 و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شـوراي اسـالمي تـابع مقـررات                 منقول ل وانتقال اموال   نق -121ماده  
  .اين فصل نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود 

 آئين نامه مربوط به نحوه اجـراي فـصل پـنجم ايـن قـانون و چگـونگي رسـيدگي و نظـارت و                         – 122ماده  
تـصويب  ه  از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بـ          تمرآز حساب اموال منقول و غير منقول دولت         

  .هيأت وزيران خواهد رسيد 

  

  مقررات متفرقه–فصل ششم 

 سهام و اسـناد مالكيـت امـوال غيـر منقـول و تـضمين نامـه هـا و سـاير اوراق بهـادار متعلـق بـه                       -123ماده  
ا بايد بـه ترتيـب و در محـل يـا     وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شرآته     

خزانـه داري آـل   . محل هائي آه از طرف وزارت امور اقتـصادي و دارائـي تعيـين مـي شـود نگهـداري شـود                   
آشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذآور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و 

عمل اجرائي مربوط آه توسط وزارت امور اقتـصادي و         ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورال        
  .دارائي تهيه و ابالغ خواهد گرديد معين ميشود 

 حسابهاي خزانه در بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتـي آـه از                -124ماده  
دار آل آـشور و يـا       طرف بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه             

مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حـداقل امـضاء مـشترك دو                       
نفر از مقامات خزانه داري آل آه آارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار آل آـشور و در غيـاب او                       

 عهـده دار وظـايف او مـي باشـد خواهـد بـود آليـه             مقامي آه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتـاً          
مكاتباتي آه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانـه گـردد بايـد حـداقل بـا دو امـضاء مقامـات مجـاز                         

  .مذآور در اين ماده صادر شود 



 خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خـود از موجـودي حـسابهاي اختـصاصي از جملـه حـساب                     -125ماده  
رآمد شرآتهاي دولتي و سپرده موقتًا استفاده نمايد مشروط بر اينكـه بالفاصـله پـس از درخواسـت                   تمرآز د 

  .سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد 

 حقوقي آه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام                   -126ماده  
  .م االجراء خواهد بود آال يا بعضًا قابل بخشودن نيست قطعي محاآم دادگستري آه الز

 آليه لوايح آه جنبه مالي دارد بايد عالوه بر امضاي نخـست وزيـر و وزيـر مـسوول امـضاي وزيـر                        – 127ماده  
آليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي آه جنبـه  . امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد     

رتي قابل طرح در هيأت وزيران است آه قبال به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر                  مالي دارد در صو   
  .وزارت مزبور آسب شده باشد 

 نمونه اسنادي آه براي پرداخت هزينه هاي مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و                  – 128ماده  
ان محاسبات آشور تعيين ميشود و دستورالعمل       روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تأييد ديو         

  .هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد شد 

  . در مورد دريافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزينه آسور ريال دريافت و پرداخت نميشود – 129ماده 

 ايـن قـانون   4 و3 و 2تي با توجـه بـه مـواد          از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دول          – 130ماده  
آليه مؤسسات انتفـاعي و  . منحصرًا بصورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرآت دولتي مجاز خواهد بود            

بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي آه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتـي يـا     
ند مكلفند حداآثر ظرف مدت يكسال از تـاريخ اجـراي ايـن قـانون بـا                 شرآت دولتي ايجاد شده و اداره ميشو      

رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند واال بـا انقـضاء ايـن فرصـت                        
  .حسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود ممؤسسه دولتي 

ر جريان تحقق انقالب اسالمي و يا پس از آن بنـا بـه ضـرورتهاي انقـالب                   نهادها و مؤسساتي آه د     –تبصره  
اسالمي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نيـاز خـود را از محـل اعتبـارات منظـور در قـانون                        
بودجه آل آشور مستقيمًا از خزانه دريافت مي نمايند ، در صـورتيكه وضـعيت حقـوقي آنهـا بموجـب قـانون                

 5 و 4 ، 3 ، 2ن نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذآور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد       معي
  .اين قانون تطبيق دهند 

 در مواردي آه بايد وجوهي طبق مقـررات بعنـوان حـق تمبـر و يـا از طريـق الـصاق و ابطـال تمبـر                            -131ماده  
هاي مناسب ديگري را بـراي وصـول اينگونـه درآمـدها            وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند روش        

موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود آه از طـرف وزارت                   . تعيين نمايد   
  . تهيه خواهد شد ييامور اقتصاد و دارا

زنامـه و   مجامع عمومي شرآتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پـس از پايـان سـال مـالي ترا           – 132ماده  
   .يندشرآت را رسدگي و تصويب نما) شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ( حساب سود وزيان 

در صورت قابـل طـرح و        ) ي عمران ي و طرحها  يات جار يشامل عمل ( ان  ي ترازنامه و حساب سود وز     -1تبصره  
رائي مورد رسيدگي   ب در مجمع عموم خواهد بود آه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دا               يتصو

  .قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد 

 هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شرآت هاي دولتي مكلف است پـس از پايـان سـال                      -2تبصره  
مالي حداآثر تا پايان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط ر جهت رسيدگي به حسابرس 

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف        . ت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد        منتخب وزار 
است پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزيان وضمائم مربوط حداآثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي الزم     

  .را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد 

وعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربـوط از طـرف هيـأت مـديره و يـا                        م -3تبصره  
هيــأت عامــل بــه حــسابرس منتخــب وزارت امــور اقتــصادي و دارائــي حــداآثر تــا دو مــاه ومهلــت رســيدگي  

ه تأييـد  حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداآثر تا سه ماه با ارائه دالئل قابل توجيهي آـه بـ          
  .وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است 

 در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود وزيـان شـرآتهاي دولتـي بـه                    -133ماده  
دالئل موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمـومي مكلفنـد هيـأت عامـل شـرآت را حـسب مـورد موظـف                        

ود نسبت به رفع ايرادات و اشـكاالت اقـدام نماينـد و مجـددًا ترتيـب مجمـع                   نمايند در مهلتي آه تعيين ميش     
عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزيـان هـر                      



سال مالي شرآت هاي دولتي بايد حداآثر تا ثايان آذر ماه سال بعد بتصويب مجـامع عمـومي آنهـا رسـيده      
  .باشد 

 تصويب تراز نامه و حساب سود وزيـان شـرآتهاي دولتـي از طـرف مجـامع عمـومي مربـوط مـانع از                   –تبصره  
  .تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسووالن امر در رابطه با عملكرد شرآت نخواهد بود 

  انحالل شرآتهاي دولتي منحصرًا بـا اجـازه قـانون مجـاز ميباشـد مگـر آنكـه در اساسـنامه هـاي                       -134ماده  
  .مربوط ترتيبات ديگري مقرر باشد 

 شرآتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شرآت را آه بمنظور افزايش بنيه  – 135ماده  
مالي شرآت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي آه اندوخته مزبـور معـادل سـرمايه ثبـت          

  .شده شرآت بشود 

  .شرآت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد  افزايش سرمايه –تبصره 

 سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بـدهيهاي ارزي شـرآتهاي دولتـي درآمـد يـا هزينـه تلقـي                       -136ماده  
ذخيره تسعير دارائيها   « مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذآور بايد در حساب             . نمي گردد   

در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبـور بـدهكار باشـد               .  شود   منظور» و بدهيهاي ارزي    
  .اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد 

 در صورتيكه مانـده حـساب ذخيـره تـسعير دارائيهـا و بـدهيهاي ارزي در پايـان سـال مـالي از مبلـغ                   –تبصره  
اد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه           سرمايه ثبت شده شرآت تجاوز نمايد مبلغ ماز       

  .شرآت مي باشد 

 وزارتخانه ها و مؤسـسات دولتـي و شـرآتهاي دولتـي و مؤسـسات و نهادهـاي عمـومي غيـر                       – 137ماده  
دولتي مكلفند آليه اطالعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را آه در اجراي اين قـانون                   

  .ام وظايف خود الزم بداند مستقيمًا در اختيار وزارتخانه مذآور قرار دهند براي انج

 صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران با رعايت قانون اداره صـدا وسـيماي جمهـوري اسـالمي             – 138ماده  
 مجلــس شــوراي اســالمي از نظــر شــمول ايــن قــانون در حكــم شــرآت دولتــي 1359/ 10/ 8ايــران مــصوب 

  .محسوب ميگردد 

ور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بـر                م وزارت ا  -139اده  م
هزينه هاي دستگاههاي دلتي و نيز تجهيز آادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي آه به پيشنهاد                 

 قـانون بودجـه سـال       65وزارت مذآور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، نسبت بـه تأسـيس آموزشـگاه                 
  . تأمين ميشود 1360

رده ميشود و از تاريخ مذآور قانون محاسبات عمـومي          ا اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذ        – 140ماده  
 و اصالحات بعـدي آن و آليـه قـوانين و مقـررات عمـومي در مـواردي آـه بـا ايـن قـانون                           15/10/1349مصوب  

  .مغايرت دارد ملغي است 

 تـا زمانيكـه آئـين نامـه هـاي           15/10/1349ين نامه هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب          آئ –تبصره  
اجرائي اين قانون تصويب و ابالغ نشده است جز در مواردي آه با متن اين قانون مغايرت دارد به قـوت خـود                       

  .باقي است 

 


