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 قانون محاسبات عمومی کشور  

  کلیات - فصل اول

  – 1ماده 

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براي یکسال مالی تهیه و حاوي پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین 

سه  اعتبار و برآورد هزینه ها براي انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهاي قانونی کشور ، بوده و از

  :قسمت بشرح زیر تشکیل میشود 

  :بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است -1

پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله  –الف 

  .دستگاهها از طریق حسابهاي خزانه داري کل اخذ میگردد 

ز محل درآمد عمومی و یا اختصاصی براي اعتبارات جاري و عمرانی و اختصاصی پیش پرداختهاي که ا –ب 

  .دستگاههاي اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد 

  .بودجه شرکتهاي دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار  -2

  .در بودجه کل کشور منظور میشود بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق  -3

   – 2ماده 

  .وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود 

   -3ماده 

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قواي سه گانه اداره میشود و 

  .عنوان وزارتخانه ندارد 

   -4ماده 

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه 

درصد سرمایه آن متعلق به  50صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 

گذاري شرکتهاي دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه . دولت باشد

  .آن متعلق به شرکتهاي دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود 

شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانکها و  - تبصره 

  .شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند موسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه ایجاد 

   -5ماده 

موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون 

  .بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود 



یل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب فهرست این قب –تبصره 

  .مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید 

   -6ماده 

  .سال مالی یکسال هجري شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود 

   -7ماده 

یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت  اعتبار عبارت از مبلغی است که براي مصرف

  .بتصویب مجلس شوراي اسالمی میرسد 

   -8ماده 

دیون بالمحل عبارتست از بدهیهاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده 

  .طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از 

  .احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه  –الف 

انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك  –ب 

  .برق ، آب ، هزینه هاي مخابراتی ، پست و هزینه هاي مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد 

انواع دیون بالمانع موضوع این بند از طرف وزارت . شد سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده با –ج 

  .امور اقتصادي و دارائی تعیین و اعالم خواهد شد 

   -9ماده 

  .مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند 

   - 10ماده 

وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهاي دولتی و درآمد عمومی عبارت است از درآمدهاي 

درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی 

  .منظور میشود

   - 11ماده 

اختصاصی و درآمد شرکتهاي دریافتهاي دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد 

دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که براي مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند 

  .اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهاي خزانه دار ي کل متمرکز شود 

   - 12ماده 

منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهاي سالهاي  سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از

  .قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند 

   – 13ماده 



هادها و وجوه عمومی عبارت است از نقدینه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و ن

موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهاي مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست 

  .و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا براي مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد 

ر موقت در اختیار دستگاههاي مذکور در این ماده قرار وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطو - تبصره 

میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههاي مزبور 

میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه 

  .میگردد عمومی تلقی 

   – 14ماده 

درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون براي مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت 

عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه 

  .اختصاصی را حذف نماید 

   – 15ماده 

هاي دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کاال و سایر فعالیتهائی که درآمد شرکت

  .شرکتهاي مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد 

   – 16ماده 

عنوان کمک دولت ، وام ،  سایر منابع تامین اعتبار شرکتهاي دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهاي مزبور تحت

استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه هاي 

  .مربوط هستند 

   – 17ماده 

تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها براي نیل به 

  .جراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائی ضروري است ا

   – 18ماده 

  .تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینه معین 

   – 19ماده 

  :تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از 

  .تحویل کاال یا انجام دادن خدمت  –الف 

  .اجراي قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد  –ب 

  .احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصالح  –ج 

  .پیوستن به قراردادهاي بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون  –د 



   – 20ماده 

  .به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهی تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت 

   – 21ماده 

حواله اجازه اي است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی 

خت از محلی و یا نهادهاي عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههاي اجرائی براي تأدیه تعهدات و بدهیهاي قابل پردا

  .محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود 

   – 22ماده 

 21درخواست وجه سندي است که ذیحساب براي دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 

سب مورد از محل این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد ح

اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت 

  .دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند 

   – 23ماده 

ابه با هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مش

  .رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد 

   – 24ماده 

تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران که 

همان سال به بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی براي رفع احتیاجات نقدي خزانه در 

  .وزارت امور اقتصادي و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد 

.بودجه عمومی دولت تعیین میگردد%) 3(میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد  -تبصره

   – 25ماده  

تسهیالت الزم در پرداخت هزینه تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد 

هاي جاري و عمرانی دستگاههاي اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهاي خزانه در مرکز هر 

  .استان قرار میدهد 

   - 26ماده 

وب براي تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مص

انجام بعضی از هزینه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال 

  .حواله هاي صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد 

   – 27ماده 



اري از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابد

رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون 

و آئیننامه هاي اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه هاي مربوط انجام 

  .ناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند میشود اس

   – 28ماده 

پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از 

  .انجام تعهد صورت میگیرد 

   – 29ماده 

  .رعایت مقررات صورت میگیرد علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور اداي قسمتی از تعهد با 

   – 30ماده 

  :سپرده از نظر این قانون عبارت است از 

مجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیري از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و  –الف 

  .استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهاي مربوط است 

جوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت و –ب 

  .میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کال یا بعضاً قابل استرداد میباشد 

یع میگردد تا مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههاي دولتی به نفع اشخاص ثالث تود –ج 

  .با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود 

وجوهی که توسط دستگاههاي دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ،  –تبصره 

 تلکس ، گاز و نظائی آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول

  .مقررات مربوط به خود میباشد 

   – 31ماده 

ذیحساب مأموري است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت به 

منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی الزم در احراي مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و 

هاي اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و شرکتهاي دولتی و دستگاه

  :انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت 

نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداري و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و  -1

  .سالمت آنها 

  .اسناد و دفاتر مالی  نظارت بر حفظ -2

  .نگاهداري و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار  -3



  .نگاهداري حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور  -4

  .ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد  -1تبصره 

این قانون در مورد وجوهی که از محل  5غیر دولتی موضوع ماده  ذیحساب مؤسسات و نهادهاي عمومی -2تبصره 

  .درآمد عمومی دریافت میدارند ، با حکم وزارت امور اقتصادي و دارائی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد 

   – 32ماده 

صالحیت به این  معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادي و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد

  .سمت منصوب میشود 

   – 33ماده 

نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان 

استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذیحسابان دستگاههاي اجرائی تابع بودجه استانی و ابالغ اعتبار بودجه 

ستانی و افتتاح حسابهاي جاري دولتی در سطح استان و سائر وظایفی را که بموجب این قانون و آئیننامه هاي هاي ا

اجرائی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادي و 

  .دارائی محل انجام خواهد داد 

   - 34ماده 

ري است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم امین اموال مأمو

وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهاي اموال و 

آئیننامه مربوط به شرایط و طرز .  اوراقی که در حکم وجه نقد است و کاالهاي تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود

انتخاب و حدود وظایف و مسووایتهاي امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از 

  .طرف وزارت امور اقتصادي و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد 

  – 35ماده 

سمی واجد صالحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و کارپرداز مأموري است که از بین مستخدمین ر

  .نسبت به خرید و تدارك کاالها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید 

   – 36ماده 

ین عامل ذیحساب مأموري است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدم

رسمی واجد صالحیت در مواردي که بموجب آئیننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام 

کار پردازان و . این قانون توسط ذیحساب به او وحول میشود  31قسمتی از وظایف و مسوولیتهاي موضوع ماده 

به اقتضاي طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا  واحدهاي تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهاي دولتی ماداه که

مأموریتهاي محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه 

  .گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود 



  اجراي بودجه -فصل دوم

  و سایر منابع تأمین اعتباردرآمدها -1بخش 

   – 37ماده 

پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و 

نونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائی در هر مورد احتیاج به مجوز قا

  .مربوط میباشد 

   – 38ماده 

  .وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است 

   – 39ماده 

نظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهاي وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار م

شرکتهاي دولتی به استثناي بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه باید به حسابهاي خزانه که در بانک مرکزي 

خزانه مکلف است ترتیب الزم را بدهد که شرکتهاي دولتی . جمهوري اسالمی ایران افتتاح میگردد تحویل شود 

  .ند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید بتوان

متعلق باشد در ) خصوصی و تعاونی ( درمورد شرکتهاي دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی  –تبصره 

د و صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباش

  .در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی الزم االجراء است 

   – 40ماده 

نحوه عمل و روشهاي اجرائی در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهاي مورد استفاده 

وزارت امور اقتصادي و دارائی تهیه و ابالغ خواهد شد  براي این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف

.  

شرکتهاي دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهی بیمه مکلفند روشهاي اجرائی وصول  –تبصره 

  .درآمدهاي خود را به تأیید وزارت امور اقتصادي و دارائی برسانند 

   – 41ماده 

باستثناء بانکها و شرکتهاي بیمه ومؤسسات ( مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و 

بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهاي مخصوصی که از ) اعتباري 

طرف بانک مرکزي جمهوري  طرف خزانه در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و یا شعب سایر بانکهاي دولتی که از

اسالمی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شده به حسابهاي مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود 

  .در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود 



و دارائی مکلف است از طریق واگذاري  رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل میآید و وزارت امور اقتصادي –تبصره 

تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه 

  .سپرده هاي موضوع این ماده را فراهم نماید 

   – 42ماده 

مدت سه ماه از تاریخ اجراي این قانون کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی مکلفند حداکثر ظرف 

کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب 

تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده هاي 

  .م نماید مذکور را به خزانه اعال

   - 43ماده 

توسط وزیر امور اقتصادي و دارائی تصویب و ابالغ خواهد شد و متخلف از  42و  41و  39آئیننامه نحوه اجراي مواد 

اجراي این مواد به موجب رأي هیأتهاي مستشاري دیوان محاسبات کشور به مجازاتهاي مقرر در قانون دیوان 

  .محاسبات کشور محکوم خواهند شد 

   - 44ماده 

شرکتهاي دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر 

. ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائی بدهند 

  .عمومی محسوب میشود تخلف از اجراي این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه 

شرکتهاي دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل  –تبصره 

آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد ، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی که بر حسابرس 

درصد  80ارائه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل  منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائی

مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در الیحه بودجه کل کشور براي آنها پیش بینی شده است به ترتیب 

  .مایند مقرر دراین ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائی بطور علی الحساب پرداخت ن

   – 45ماده 

مجامع عمومی شرکتهاي دواتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود ، اندوخته هاي سرمایه اي و 

جاري شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوري تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت 

  .در بودجه کل کشور گردد 

   – 46ماده 

بر و اوراقی که براي وصول درآمدهاي عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع انواع تم

گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی 

ادي و دارائی ، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتص



یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شوراي اسالمی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه 

  .دولتی ذیربط میگردد 

  .تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائی است  -1تبصره 

هیأت وزیران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع  -2تبصره 

این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و یا چاپخانه اسالمی ایران و یا چاپخانه یکی 

انجام شود و در این صورت یکنفر از مقامات بانک دیگر از بانکهاي دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور 

مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جاي یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادي و دارائی در هیأت مزبور عضویت 

  .خواهد داشت 

نهاد وزارت ترتیب اجراي این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آئیننامه اي است که بنا به پیش -3تبصره 

  .امور اقتصادي و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

   – 47ماده 

در مواردي که براي تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز 

خاص و یا مقررات عمومی تعیین جریمه هاي نقدي ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات 

تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامه اي است که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی تهیه و پس از تصویب 

  .هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود 

یفاي طلب دولت از چنانچه بدهیهاي موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد است –تبصره 

طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین ویا مجرمین ذیربط توسط دستگاههاي اجرائی 

  .مربوط یا سایر مراجع ذیصالح نخواهد بود 

   – 48ماده 

ه قطعیت رسیده مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد الزم االجراء به مرحل

  .است بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهاي مستقیم قابل وصول خواهد بود 

   – 49ماده 

وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت 

اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا 

دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویکه در اداء حق ذینفع تأخیري صورت 

  .نگیرد رد شود 

  .درمورد اضافه دریافتی از صاحبان کاال بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء میشود  -1تبصره 

  .به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد  -2ره تبص

  و سایر پرداختهاهزینه ها -2بخش 



   – 50ماده 

از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم 

  .اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید 

   - 51ماده 

در مورد آن قسمت از هزینه هاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و 

دهائی که مدت اجراي آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد مؤسسات دولتی میتوانند براي مدت متناسب قراردا

وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم براي پرداخت تعهدات مربوط را . نمایند 

  .مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند 

رت امور اقتصادي و دارائی و سازمان برنامه و انواع هزینه هاي موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزا –تبصره 

  .بودجه تعیین و ابالغ خواهد شد 

   – 52ماده 

پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت 

  .مالی بعمل خواهد آمد 

   – 53ماده 

تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و  اختیار و مسوولیت تشخبص و انجام تعهد و

  .تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد 

اختیارات و مسوولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به  -1تبصره 

قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب  سایر مقامات مستگاه مربوطه کال یا بعضاً

  .اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد 

در اجراي این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهاي مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص  -2تبصره 

  .یس مؤسسه و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهاي وزیر یا رئ

   – 54ماده 

به منظورایجاد تسهیل در پرداخت هزینه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهاي تابعه آنها در مرکز و 

یحسابان مربوط شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادي و دارائی وجوه الزم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذ

آئیننامه . آئیننامه نحوه واگذاري خزانه در استانها قرار خواهد داد . و نمایندگیهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد 

نحوه واگذاري و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاري آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این 

ی کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادي و دارائی تصویب و ابالغ خواههد قانون ضرورت پیدا م

  .گردید 



حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی  –تبصره 

  .امات مجاز نخست وزیري صادر خواهد شد مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مق

   – 55ماده 

اعتباري که تحت عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود ، بنا به پیشنهاد وزراي 

ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و 

وزیران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائی که داراي مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار هیأت 

  .واگذاري از محل اعتبارات موضوع این ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود 

مجاز دستگاه اجرائی حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات  –تبصره 

  .مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیري صادر خواهد شد 

   – 56ماده 

مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً 

اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردي که در این قانون براي آنها تعیین تکلیف شده مربوط به هزینه هاي دستگاه 

  .است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی تعیین میشود 

   - 57ماده 

در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطالعات و دستگاههاي نظامی و ) سري ( منظور کردن اعتبار تحت عنوان 

رف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین مص. انتظامی ممنوع است 

نیست و در مورد اطالعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطالعات و در مورد دستگاههاي نظامی و 

ه ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و ب

گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق . و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد 

  .نخست وزیر به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شود 

   – 58ماده 

در مورد اعتبارات جاري با » بالمحل دیون « اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان 

موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههاي 

  .اجرائی با تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است 

   – 59ماده 

یط مندرج در احکام یا قرار دادها طبق مقررات وجهی در مواردي که الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرا

  .پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود 

   – 60ماده 



در مواردي که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد ومدارك الزم براي تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام 

د میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات وجه مورد تعه

  .مجاز پرداخت نمود 

   – 61ماده 

میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامه 

  .دي و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اي است که از طرف وزارت امور اقتصا

  – 62ماده 

وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی در صورتی می توانند براي خدمات و کاالهاي وارداتی مورد نیاز  -1

بازرگانی و سایر خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود 

  .هزینه هاي ذیربط ، اعتبار تأمین کرده باشند 

در مورد آن قسمت از کاالها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها باید تدریجاً و یا  -2

بدون پیش بطور یکجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانک مرکزي ایران 

دریافت بهاي کاالها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار الزم در بودجه سالهاي 

  .مربوط مجاز خواهد بود 

آئیننامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت  -3

ه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسالمی قابل تأدی

  .ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

   – 63ماده 

و  منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد) سرمایه گذاري ثابت ( کلیه اعتبارات جاري و عمرانی 

پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه 

تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و . برگشت داده شود 

  .هد بود پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زیر قابل پرداخت خوا

تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب ( تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان  -1

  .در بودجه سالهاي بعد منظور میشود ) سالهاي قبل 

به بعد طرحهاي عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههاي  1352تعهدات مربوط به سالهاي  -2

  .ر زمان تأدیه تعهد از محل اعتباري که در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور میشود اجرائی د

در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کال متوقف گردیده است )  2(تعهدات سنوات مذکور در بند  -3

یه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههاي اجرائی در زمان تأد



قالب طرحی که از محل برنامه مربوط ویا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود 

.  

بهاي کاال یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی براي تأمین احتیاجات همان سال طبق  -1تبصره 

قد و از محل اعتبارات جاري ویا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد مقررات منع

حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کال و یا بعضاً 

تصادي و دارائی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اق

  .این ماده قابل پرداخت است )  2( و یا )  1( بندهاي 

وزارت امور اقتصادي و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده  -2تبصره 

مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از کشور وزارتخانه ها و 

  .این قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذکور محسوب گردد 54آئیننامه موضوع ماده 

  .چکهائی که تا پایان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود  -3تبصره 

   – 64ماده 

محل درآمدهاي اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهاي مربوط قابل تعهد و اعتبارات مصوب از 

پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال 

تی که تا آخر سال مالی با رعایت تعهدا. بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد 

مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل 

  .این قانون قابل پرداخت بود  63اعتبار موضوع بند یک ماده 

پیش بینی شده در بودجه هاي مصوب هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان  -1تبصره 

  .مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد 

سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد  – 2تبصره 

.  

   – 65ماده 

مواردي که بموجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگري مقرر  کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفندجز در

  :شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طریق حسابهاي بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر 

  .انتقال وجه به حساب ذینفع  -1

  .پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او  -2

  .ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد حواله در وجه  -3

   - 66ماده 



در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر 

رف دبیر یک از آنها تابع آئیننامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از ط

شوراي نگهبان و رئیس مجلس شوراي اسالمی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت 

  .میباشد 

   – 67ماده 

  .عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است 

   – 68ماده 

احدهاي وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل بودجه هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و و

کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی براي پرداخت به 

مچنین واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه درلتی و یا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و ه

  .پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است 

   – 69ماده 

اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک براي عملیات جاري شرکتهاي دولتی منظور میشود بموجب 

. حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهاي مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود 

هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش 

بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی 

ران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط براي جب

  .دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید 

شرکتهاي دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان توسط مجمع  –تبصره 

  .ده را به خزانه مسترد نمایند عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ما

   – 70ماده 

کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهاي دولتی و اعتبارات دستگاههاي اجرائی بابت خرید و تدارك مواد 

غذائی و کاالهاي اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و کاالها برسد 

ل از فروش مواد و کاالهاي مزبور باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب هاي وجوه حاص. 

زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کاالها بر اساس قوانین و مقررات . بانکی مربوط تودیع شود 

منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائی قابل  مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس

  .پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد 

حساب خرید و فروش مواد و کاالهاي مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرائی مربوط نگهداري  -1تبصره 

  .شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهاي مذکور بطور مستقل امکان پذیر باشد 



در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسیدگی  – 2 تبصره

درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به  70حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائی حداکثر تا معادل 

  .ت میباشد خرید وفروش کاالهاي موضوع این ماده بطور علی الحساب قابل پرداخ

  .هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد  -3تبصره 

   – 71ماده 

پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي 

ضوابط . وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است  دولتی جز در مواردي که به اقتضاي

پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط 

ر خواهد شد مگر ذیحسابان دستگاههاي پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظو

  .آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگري مقرر شده باشد 

دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و  –تبصره 

ت شرکتهاي دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهاي بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخ

نحوه نظارت مذکور تابع آئیننامه اي است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و . میشود نظارت مالی اعمال کند 

  .دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

  مکرر ـ  71ماده 

این قانون، به ) 2(ضوع ماده ها و مؤسسات دولتی، شرکتهاي دولتی مو پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه

هاي اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غیر نقدي به جز در مواردي که در مقررات قانونی مربوط  دستگاه

هاي دولتی و احداث خوابگاههاي دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش  شود و مبالغی که به دانشگاه تعیین شده یا می

هاي علمیه و آموزش و پرورش و  شناسی، طرحهاي تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه اد ایرانعالی، فرهنگستانها و بنی

و شهرکهاي علمی و صنعتی ) ره(سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی 

  . دد، ممنوع استگر هاي بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می فناوري و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه

این قانون ) 4(ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی با رعایت ماده  هدایاي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانه

هاي مذکور افتتاح شده یا  داري کل کشور براي دستگاه شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه اهدا می

اي خواهد بود که توسط وزارت  نامه ور با رعایت هدفهاي اهدا کننده، برابر آیینمصرف وجوه مذک. شود واریز گردد می

ها و  هدایایی که به طور غیر نقدي به وزارتخانه. رسد امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می

ن گونه موارد را باید طبق گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهاي دولتی ای مؤسسات دولتی اهدا می

هدایاي اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی . اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند

شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعالم نکند با نظر شوراي مشارکت مردمی با  هدایاي خاص تلقی می) ره(

.به مصرف خواهد رسید) ره(ینی بهزیستی و کمیته امداد امام خم



   – 72ماده 

مصرف اعتبارات جاري و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی 

  .دولت میباشد 

مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصی براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي که در این قانون  -1تبصره 

براي براي آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههاي اجرائی ذیربط 

داراي مقررات قانونی خاص براي این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل 

  .مصرف خواهد بود 

تأمین اعتبار شرکتهاي دولتی بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي که مصرف درامدها و سایر منابع  -2تبصره 

در این قانون براي آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجراي طرحهاي عمرانی 

ی دولت خواهد بود شرکتهاي مذکور از نظر مقررات مالی و معامالتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عموم

شرکتها و سازمانهاي دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده . 

  .خواهند بود 

در صورتیکه مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دواتی داراي مقررات قانونی خاصی براي مصرف اعتبارات  -3تبصره 

ري را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده خود باشند میتوانند اعتبارات جا

میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتاً براي آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به 

ه وزارتخانه ها و در مواردي که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودج. مصرف برسانند 

مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه 

پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد 

  .نمود 

ات و نهادهاي عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات اعتبارات طرحهاي عمرانی مؤسس -4تبصره 

  .عمومی دولت میباشد 

مؤسسات و ) سرمایه گذاري ثابت ( حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمرانی  – 5تبصره 

برسان منتخب وزارت امور اقتصادي و نهادهاي عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسا

  .دارائی رسیدگی شود و حساب ساالنه آنها براي حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد 

آئیننامه هاي مالی و معامالتی مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر  -6تبصره 

می مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمو

  .توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

   – 73ماده 



نقصان و تفریط حاصل درابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و 

د و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعالم دستگاه نگهداري وجه نق

اجرائی مربوط با رأي دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه هاي پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور 

  .این اقدام مانع تعقیب قانونی مسووالن امر نخواهد بود . تأمین میشود 

وجوهی که بر اثر تعقیب مسووالن امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد  –تبصره 

.  

   – 74ماده 

نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهاي نمایندگیهاي خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داري کل و 

ي تابعه هر استان بموجب آئیننامه اي که با رعایت مفاد این قانون بتصویب دستگاههاي اجرائی مستقر در شهرستانها

  .وزیر امور اقتصادي و دارائی میرسد معین خواهد شد 

   – 75ماده 

مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزینه هاي دستگاههاي اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات 

هاي نقدي بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائی  مربوط به ابالغ اعتبار و حواله

  .تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد 

حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و  –تبصره 

  .موافقتنامه ها به آنها ابالغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصیص داده شود 

   - 76ماده 

و ) بانکها و شرکتهاي بیمه و مؤسسات اعتباري باستثناء ( براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی 

واحدهاي تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزي 

جمهوري اسالمی ایران و سایر بانکهاي دولتی که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نمایندگی داشته باشند 

استفاده از حسابهاي مزبور در مورد . تعداد مورد نیاز حسابهاي بانکی براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد  ، به

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترك دیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و الاقل یکنفر دیگر از مقامات 

یندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهاي مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نما

استفاده از حسابهاي بانکی شرکتهاي دولتی با . دستگاههاي نامبرده منحصراً از طریق حسابهاي مجاز خواهد بود 

  .امضاء مشترك مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود 

این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی  5مؤسسات ونهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده  –تبصره 

دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل 

نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق  کشور براي این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد ، توسط خزانه و یا

  .حسابهاي بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد 



   – 77ماده 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند براي رفع احتیاجات سال بعد در مواردي که موضوعی جنبه فوري و فوتی 

شنهاد باالترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و دانسته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت کردد به پی

تأیید سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائی قراردادهاي الزم براي خرید کاال یا خدمات مورد 

هر  نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در

مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر 

چنانچه در اجراي . دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحدمربوط نباشد 

نوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهاي قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بع

مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائی میتواند وجوه الزم را بعنوان پیش 

ل تأدیه نماید و در سا) از محل اعتبار خاصی که در اجراي این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود ( پرداخت 

  .بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید 

   – 78ماده 

در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سیل ، بیماریهاي همه 

به فرمان رهبر یا شوراي رهبري گیر و بیماریهاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنین موارد مشابه که 

قانون نحوه هزینه ( بعنوان ضرورتهاي اسالمی و یا مملکتی اعالم گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع 

، ) کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند 

  .باید در اولین جلسه مجلس شوراي اسالمی توسط نخست وزیر تقدیم گردد  گزارش امر. میباشد 

  معامالت دولتی -3بخش 

   – 79ماده 

( معامالت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاري و اجرت کار و غیره 

برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر  باید) باستثناء مواردي که مشمول مقررات استخدامی میشود 

  :در موارد زیر 

  .در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد  -1

در مورد معامالتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت باالترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا  -2

  :مات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهاي مشروحه زیر مقا

مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت  –الف 

  .آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذکور باشد 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی که بر اساس قوانین و شرکتهاي تعاونی مصرف و توزیع کارکنان  -ب

  .مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاونی تشکیل و اداره میشوند 



  .شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند  –ج 

  .که مقرون به صرفه و صالح دولت باشد 

ید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در در مورد خر -3

  .مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد 

ترین مقام دستگاه اجرائی در درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا باال -4

مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستري و یا کارشناس خبره و متعهد 

  .رشته مربوطه انجام خواهد شد 

  در مورد خرید خدمات هنري با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی -5

ید کاالهاي انحصاري دولتی و یا سایر کاالهائی که داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف در مورد خر -6

  .دستگاههاي ذیربط دولتی نرخهاي معینی تعیین و اعالم شده باشد 

ا در مورد خرید کاالهاي مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههاي ذیربط دولتی و یا شهرداریها براي آنه -7

  .نرخ ثابتی تعیین شده باشد 

درمورد کاالهاي ساخت کارخانه هاي داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههاي دولتی  -8

  .ذیربط براي آنها نرخ تعیین شده باشد 

  .و مقطوع  هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت –دریائی  –در مورد کرایه حمل ونقل هوائی  -9

در مورد تعمیر ماشین آالت ثابت و متحرك به تشخیص و مسوولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در  – 10

  .مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها 

در مورد خرید قطعات یدکی براي تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آالت ثابت و متحرك موجود و  - 11

مچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیري دقیق و لوازم آزمایشگاههاي علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهاي مورد ه

معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه 

طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأیید مقامات مذکور در این اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از 

  .ردیف 

  .در مورد معامالتی که به تشخیص هیأت وزیران به مالحظه صرفه و صالح دولت باید مستور بماند  – 12

امور  در مورد چاپ و صحافی که بموجب آئیننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسالمی و تأیید وزارت – 13

  .اقتصادي و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد 

در مورد فروش کاالها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ  – 14

  .فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد 



این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشوط بر آن است  2و 1انجام معامالت موضوع ردیفهاي  –تبصره 

که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و 

  .توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد 

   – 80ده ما

معامالتی است . معامالت جزئی  –الف : معامالت دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود 

معامالتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال . معامالت متوسط  -ب. که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند 

معامالت عمده معامالتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال  –ج . د بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننمای

  .بیشتر باشد 

مبناي نصاب در خرید براي معامالت جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معامالت عمده مبلغ  -1تبصره 

  .برآورد است 

بوط که توسط دستگاه اجرائی ذیربط مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مر -2تبصره 

  .انتخاب میشود خواهد بود 

   – 81ماده 

در مورد معامالت جزئی به کمترین بهاي ممکن به تشخیص و  –الف : مناقصه در معامالت بطریق زیر انجام می پذیرد 

در مورد معامالت متوط به کمترین بهاي ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول  –ب . مسوولیت کارپرداز 

. واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها 

به تشخیص وزیر ) مناقصه محدود ( دعوتنامه در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال  –ج 

  .یا باالترین مقام دستگاه اجرائی وو یا مقامات مجاز از طرف آنها 

   – 82ماده 

در مورد معامالت جزئی به بیشترین بهاي ممکن به تشخیص و  –الف : مزایده در معامالت به طرق زیر انجام می پذیرد 

  .الت عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی در مورد معام –ب . مسوولیت مأمور فروش 

   – 83ماده 

در مواردي که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره 

و این قانون میسر یا به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگري انجام  84مرکب از مقامات مذکور در ماده 

در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صالح دولت ترتیب انجام اینگونه معامالت را با رعایت سایر مقررات 

  .مربوط درهر مورد یا بطور کلی براي یک نوع کاال یا خدمات تعیین و اعالم خواهد نمود 

   – 84ماده 

دستگاههاي اجرائی در مرکز و استانها بشرح  این قانون درمورد 83ترکیب هیأت ترك مناقصه و مزایده موضوع ماده 

  :زیر خواهد بود 



در مورد اعتبارات جاري و عمرانی واحدهاي مرکزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد  –الف 

مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، معاون مالی و اداراي و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب 

ورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی م

  .ذیربط 

در مورد اعتبارات جاري و عمرانی غیر استانی واحدهاي خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ، استاندار  –ب 

  .ه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان یا نماینده او و باالترین مقام دستگا

در مورد اعتبارات جاري و عمرانی دادگستري جمهوري اسالمی ایران و صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران و  –ج 

دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها 

د بجاي نماینده شورایعالی قضائی و نماینده شوراي سرپرستی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و نماینده نمیباشن

رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده باالترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد 

  .نمود 

ار یا نماینده او و باالترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و در مورد اعتبارات جاري و عمرانی استانی ، استاند –د 

  .ذیحساب مربوط 

در مورد عملیات جاري و طرحهاي عمرانی شرکتهاي دولتی ، مدیر عامل و یا باالترین مقام اجرائی و ذیحساب  –ه 

  .مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی 

ی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولت –و 

صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا 

قام اجرائی ارگان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارگان مشابه میباشند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب باالترین م

  .مؤسسه یا نهاد مربوطه 

در مورد معامالت مربوط به نیروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمی ایران در مرکز ، فرمانده نیروي مربوط و  –ز 

یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده 

  . یحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران نیروي مربوط و عامل ذ

این ماده و در مورد معامالت مربوط به ستاد مشترك ) الف ( در مورد معامالت وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند  –ح 

هوري اسالمی ایران ارتش جمهوري اسالمی ایران ، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترك ارتش جم

.  

   – 85ماده 

این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات  84و  83هیأت موضوع مواد 

مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در 



نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضاي ترك یا مناقصه یا  جلسات هیأت و ابراز

  .مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأي اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود 

   – 86ماده 

میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب  20این قانون در صورتیکه مبلغ معامله بیش از  83در اجراي ماده 

  :این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود  84هیأت سه نفري موضوع ماده 

  .در مورد واحدهاي مرکزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی ، وزیر مربوطه  –الف 

در مورد دستگاههاي اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات  –ب 

  .دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط 

در مورد معامالت مربوط به نیروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمی ایران و ستاد مشترك ارتش جمهوري  –ج 

اسالمی ایران ، رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران و در مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع ، وزیر 

  .دفاع 

، صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و دیوان  در مورد معامالت مربوط به دادگستري جمهوري اسالمی ایران -د

محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات 

دولتی نیستند به ترتیب شوراي عالی قضائی ، شوراي سرپرستی رئیس دیوان محاسبات کشور و باالترین مقام 

  .ط دستگاه اجرائی ذیرب

در مورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر  –ه 

شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارگان مشابه میباشند ، 

  .باالترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوط 

   – 87ماده 

در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت  83در اجراي ماده 

و تأیید شوراي اقتصاد  86موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند هاي ذیل ماده  84سه نفري موضوع ماده 

  .خواهد بود 

   - 88ماده 

برخی از مقررات این قانون و آئیننامه معامالت دولتی در مورد معامالت مربوط به کاالها و  در مواردي که رعایت

خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهاي خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و 

اسی که در غیاب سفیر عهده دار مسوولیت سفیر دولت جمهوري اسالمی ایران در کشور مربوط و یا باالترین مقام سی

انجام وظایف او میباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صالح 

  .دولت در هر مورد یا بطور کلی براي یک نوع کاال یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد 

   – 89ماده 



این قانون بموجب قانونی  88الی  79مناقصه و مزایده وسایر مقررات اجرائی مواد  نحوه انجام معامالت و تشریفات

  .خواهد بود که به تصوب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید 

  نظارت مالی - فصل سوم

   – 90ماده 

ن قانون و اعمال نظارت مالی بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات ای

  .سایر قوانین ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائی است 

نظارت عمالتی دولت بر اجراي فعالیتها و طرحهاي عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاري و عمرانی  –تبصره 

ت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و در قانون بودجه کل کشور تآمین میشود ، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابق

سیاستهاي تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهاي 

زمانبندي به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده برنامه و بودجه 

  .میباشد 

   – 91ماده 

صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خالف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط در 

مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه . کتبا ً به مقام صادر کننده دستور خرج اعالم می کند 

سوولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و م

ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از . قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعالم نماید 

ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به 

مور لقتصادي و دارائی و رونوشت آنرا با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائی و وزارت ا

وزارت امور اقتصادي و دارائی در صورتی که مورد . رونوشت آنرا جهت اطالع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید 

  .وان محاسبات کشور اعالم خواهد داد را خالف تشخیص داد مراتب را براي اقدامات قانونی الزم به دی

   – 92ماده 

در مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصویب دولت 

و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا . درآید ، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوطه میباشد 

فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در 

حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب 

  .قانونی متخلف نخواهد بود 

   – 93ماده 



س گواهی خالف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه در صورتیکه بر اسا

دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون وجهی پرداخت یا تعهدي علیه دولت 

  .دولتی محسوب خواهد شد  امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال

   – 94ماده 

وزارت امور اقتصادي و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال 

  .نظارت قبل از خرج اقدام نماید 

  تنظیم حساب و تفریغ بودجه –فصل چهارم 

   – 95ماده 

مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 

اصل اسناد و مدارك مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به 

وم قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه د 39ترتیبی که در اجراي ماده 

صورتحسابهاي مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارك به نحوي که وزارت امور اقتصادي و دارائی معین می کند 

  به وزارت نامبرده ارسال نمایند

صورتحسابهاي فوق باید به امضاء باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب  -1تبصره 

  .ه دیوان محاسبات کشور رسیده باشدو گواهی نمایند

مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهاي موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت  – 2تبصره 

  .امور اقتصادي و دارائی قابل تغییر میباشد 

  .نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد  -3تبصره 

   – 96ماده 

دستگاههاي اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان 

هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان 

  .دارائی ارسال دارند محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و 

   - 97ماده 

در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وي سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدي 

مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستور العملی که توسط وزارت امور اقتصادي و 

این صورت مجلس باید به . یحسابی را با تنظیم صورت مجلس ، تحویل و تحول نمایند دارائی تهیه میشود سوابق ذ

  .امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال گردد 



و در امر تحویل و در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت ا –تبصره 

تحول میسر نباشد ، ابوابجمعی وي با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادي و دارائی با 

  .تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد 

   – 98ماده 

ب مجمع عمومی مربوط براي درج شرکتهاي دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود وزیان خود را بالفاصله پس از تصوی

  .در صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال نمایند 

   - 99ماده 

خود را ) اعتبارات سرمایه گذاري ثابت (شرکتهاي دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهاي عمرانی 

مور اقتصادي و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی طبق دستور العملی که از طرف وزارت ا

مربوط بالفاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال 

  .اشند این قانون نیز مشمول حکم این ماده میب 130مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده . نمایند 

   – 100ماده 

این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت ساالنه  5کلیه مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده 

را مطابق دستور العملی که از طرف ) اعتبارات سرمایه گذاري ثابت ( خود اعم از اعتبارات جاري و یا طرحهاي عمرانی 

یه و ابالغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع ذیربط حداکثر تا پایان شهریور وزارت امور اقتصادي و دارائی ته

ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال 

  .دارند 

ماده  6ربوط در اجراي تبصره نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آئیننامه مالی م –تبصره 

این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آئیننامه مذکور عمل  72

  .خواهند کرد 

   – 101ماده 

خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع 

طبقه بندي انواع حسابهاي مذکور . حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید  حسابها

در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادي و 

  .دارائی تعیین و اعالم خواهد شد 

   – 102ماده 

ا در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان پیش پرداخته

  .سال محسوب و در صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور جمعاُ و خرجاُ منظور میشود 

   – 103ماده 



تا پایان آذر ماه سال بعد طبق وزارت امور اقتصادي و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر

تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با 

  :صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطالعات زیر 

  :صورتحساب در یافتهاي خزانه شامل  –الف 

  موجودي اول سال خزانه  -1

  سال خزانهدرآمدهاي اول  -2

  سایر منابع تأمین اعتبار -3

  واریز پیش پرداختهاي سالهاي قبل -4

  :صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل  -ب

  .پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط  -1

  .پیش پرداختها  -2

  .مصوب سال مالی منظور شده است  پیش پرداختهاي سالهاي قبل که به پاي اعتبارات -3

  .موجودي آخر سال  -4

  .بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید 

   – 104ماده 

با بررسی حسابها و اسناد و مدارك و تطبیق با ) قانون اساسی  55مطابق اصل ( دیوان محاسبات کشور مکلف است 

عملکرد ساالنه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گزارش تفریغ صورت حساب 

بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را 

  .رسیدگی وبه هیأتهاي مستشاري ارجاع نماید 

   – 105ماده 

مأموران مالی در اجراي تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی به آنها  ذیحسابان و سایر

محول میشود ، موظفند به تکالیف و مسوولیتهاي محوله عمل نمایند و کلیه مسووالن دستگاههاي اجرائی و کارکنان 

خلفین با اعالم وزارت امور اقتصادي و مت. ذیحسابیها مکلف به همکاري و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود 

دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأي هیأتهاي مستشاري دیوان مزبور حسب کورد به مجازاتهاي 

  :زیر محکوم خواهند شد 

  .اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی  -1

  .توبیخ کتبی بدون درج در پرونده استخدامی  -2

  .و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه  کسر حقوق -3

  .انفصال موقت از سه ماه تا یکسال  -4



  پنجم اموال دولتی –فصل 

   – 106ماده 

مسوولیت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با 

نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائی وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی لستفاده کننده و 

در اجراي این ماده وزارت امور اقتصادي و دارائی مجاز است در مواردي که الزم تشخیص دهد به حساب و . می باشد 

به موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طریق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههاي مزبور مکلف 

همکاري و ایجاد تسهیالت الزم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادي و 

  .دارائی رافع مسوولیت دستگاههاي دولتی مربوط نخواهد بود 

اظ اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لح –تبصره 

رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود 

فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزیران دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی تعیین . میباشد 

  .خواهد شد 

   – 107ماده 

از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی  انتقال بالعوض اموال منقول دولت

امکان پذیر خواهد بود که عالوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه اي که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور 

  .اقتصادي و دارائی قبال تحصیل شده باشد 

   – 108ماده 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکتهاي دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به انتقال بالعوض اموال منقول 

دولت باشد بنا به تقاضاي شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا باالترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی 

صورتیکه ارزش اموال منقولی که در  در. انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادي و دارائی مجاز می باشد 

اجراي این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از 

یک میلیون ریال در پایان هر سال باید سرمایه معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال 

  .ل منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نماید گیرنده مکلف است ارزش ما

   – 109ماده 

انتقال بالعوض اموال منقول شرکتهاي دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و 

مؤسسات دولتی بنا به تقاضاي وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطالع قبلی 

اموالی ) قیمت تمام شده منهاي تجمع ذخیره استهالك ( زارت امور اقتصادي و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتري و

. سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند ، مجاز میباشد %  50که در اجراي این ماده انتقال داده میشود جمعاُ از 

ري اموال منقول شرکت که در اجراي این ماده به شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفت



وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال 

منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش 

  .دهد 

   – 110ماده 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه 

در این صورت وزارتخانه . ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی ومؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی قرار دهند 

لتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دو

مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به 

ولتی و یا شرکت دولتی وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه د

  .ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائی اطالع دهند 

   - 111ماده 

منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است که ترتیب نگهداري حساب نقل 

  .این قانون تعیین خواهد گردید  122وضوع ماده و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه م

   - 112ماده 

فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز 

ین مقام سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطالع قبلی وزارت امور اقتصادي و دارائی و اجازه باالتر

وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال . دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معامالت دولتی مجاز میباشد 

  .باید به حساب درآمد عمومی واریز شود 

  .اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد  –تبصره 

   - 113ماده 

براي اجراي ) سرمایه گذاري ثابت ( کلیه اموال و دارائیهاي منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهاي عمرانی 

طرحهاي مزبور خریداري و یا بر اثر اجراي این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح ، 

ا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجراي طرحهاي وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و ی

مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرائی ذیربط می باشد و در 

سایر  صورتیکه از اموال مذکور براي ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاري عین و یا حق استفاده از آنها به

دستگاههاي دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید 

  .به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد 

اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهائی که  -1تبصره 

ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجري  توسط وزاتخانه



آنها شرکتهاي دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی هاي دستگاه بهره 

  .برداري طرح منظور خواهد شد 

این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهاي عمرانی که توسط وزارتخانه درآمدهاي ناشی از بهره برداري از  -2تبصره 

ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهاي 

ز منابع مورد اجراي شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی در صورتیکه هزینه بهره برداري ا

شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره 

  .برداري طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید 

   – 114ماده 

است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق . مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد 

  .استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند 

   – 115ماده 

ا و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ه

  : مشروحه زیر 

  .اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد  -1

  .تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازي  -2

  .آثار و بناهاي تاریخی  -3

لح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به اموال غیر منقول که در رابطه با مصا -4

پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این 

  .قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود 

زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند در مورد مؤسسات دولتی که  -1تبصره 

پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجراي این ماده از طرف باالترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور بعمل 

  .خواهد آمد 

ماده با تصویب مجمع فروش اموال غیر منقول شرکتهاي دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این  -2تبصره 

  .عمومی آنها مجاز میباشد 

   – 116ماده 

وزارت امور اقتصادي و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجراي قوانین و 

این  115مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 

  .قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درامد عمومی کشور واریز نماید 



مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده وزارت امور  –تبصره 

  .اقتصادي و دارائی میباشد 

   – 117ماده 

نقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران اموال غیر م

قابل انتقال به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا 

د مجمع عمومی شرکت معادل قیمت کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیی

  .مذکور افزایش می یابد 

   - 118ماده 

اموال غیر منقول متعلق به شرکتهاي دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت 

ه اموال انتقالی ، وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشد ، مشروط بر اینکه قیمت دفتري اینگون

معادل قیمت دفتري اموال مزبور از سرمایه شرکت . مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید 

  .کسر می شود 

   – 119ماده 

اموال غیر منقول متعلق به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها 

بهاي اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه . انتقال به یکدیگر میباشد قابل 

  .شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد 

   – 120ماده 

اموال غیر منقول دولتی مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از 

در این صورت مؤسسات و . بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی واگذار نماید 

نهادهاي عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال 

نیاز عین مال به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور مذکور بوده و باید پس از رفع 

  .اقتصادي و دارائی اطالع دهند 

   - 121ماده 

نقل وانتقال اموال و غیر منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آئین نامه 

  .خاص خود خواهد بود 

   – 122ماده 

آئین نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و 

  .غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید 

  مقررات متفرقه –فصل ششم 



   - 123ماده 

منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی سهام و اسناد مالکیت اموال غیر 

و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادي و 

صحیح سهام و اسناد و اوراق خزانه داري کل کشور مکلف است بر نگهداري . دارائی تعیین می شود نگهداري شود 

مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط 

  .که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائی تهیه و ابالغ خواهد گردید معین میشود 

   - 124ماده 

می ایران و یا شعب سایر بانکهاي دولتی که از طرف بانک مرکزي حسابهاي خزانه در بانک مرکزي جمهوري اسال

جمهوري اسالمی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا 

که کارمند  مسدود میگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري کل

رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادي و دارائی موقتاً 

عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد باید 

  .در این ماده صادر شود حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور 

   - 125ماده 

خزانه مجاز است براي رفع احتیاجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهاي 

دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بالفاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را 

  .مسترد دارد 

   - 126ماده 

حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها براي دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم 

  .دادگستري که الزم االجراء خواهد بود کال یا بعضاً قابل بخشودن نیست 

   – 127ماده 

ضاي وزیر امور اقتصادي و دارائی را کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید عالوه بر امضاي نخست وزیر و وزیر مسوول ام

کلیه تصویبنامه هاي پیشنهادي دستگاههاي اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در . نیز داشته باشد 

  .هیأت وزیران است که قبال به وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد 

   – 128ماده 

براي پرداخت هزینه هاي مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب  نمونه اسنادي که

با موافقت وزارت دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل هاي اجرائی این قانون از طرف 

  .وزارت مزبور ابالغ خواهد شد 

   – 129ماده 



  .اخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود در مورد دریافت درآمد و پرد

   – 130ماده 

این قانون منحصراً بصورت  4و 3و 2از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 

انی وابسته به دولت و کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگ. وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود 

سایر دستگاههاي دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند 

مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجراي این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع 

انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی وحسوب و تابع مقررات این قانون در مورد  حقوقی فوق تطبیق دهند واال با

  .مؤسسات دولتی خواهند بود 

نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقالب اسالمی و یا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقالب اسالمی بوجود  –تبصره 

محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از 

خزانه دریافت می نمایند ، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد ، مکلفند ظرف مدت 

  .این قانون تطبیق دهند  5و  4،  3،  2مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 

   - 131ماده 

دي که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور در موار

موارد و نحوه عمل و . اقتصادي و دارائی میتواند روشهاي مناسب دیگري را براي وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید 

  .وزارت امور اقتصاد و دارائ تهیه خواهد شد  روش هاي جایگزینی بموجب آئین نامه اي خواهد بود که از طرف

   – 132ماده 

شامل ( مجامع عمومی شرکتهاي دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود وزیان 

  .شرکت را رسدگی و تصویب نماند ) عملیات جاري و طرحهاي عمرانی 

در صورت قابل طرح و تصوب در مجمع ) عمالت جار و طرحها عمران شامل ( ترازنامه و حساب سود وزان  -1تبصره 

عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش 

  .حسابرسی را همراه داشته باشد 

س از پایان سال مالی حداکثر هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت هاي دولتی مکلف است پ -2تبصره 

تا پایان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمائم مربوط ر جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور 

حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و . اقتصادي و دارائی تسلیم نماید 

حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهاي الزم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به حساب سود وزیان وضمائم مربوط 

  .مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید 

موعد مقرر براي تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل  -3تبصره 

داکثر تا دو ماه ومهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائی ح



اقتصادي و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دالئل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادي و دارائی برسد قابل 

  .تمدید است 

   - 133ماده 

دولتی به دالئل موجهی قابل در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکتهاي 

تصویب نباشد ، مجامع عمومی مکلفند هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود 

نسبت به رفع ایرادات و اشکاالت اقدام نمایند و مجدداً ترتیب مجمع عمومی را براي تصویب ترازنامه و حساب سود 

ه و حساب سود وزیان هر سال مالی شرکت هاي دولتی باید حداکثر تا ثایان آذر ماه وزیان بدهند ، در هر حال ترازنام

  .سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد 

تصویب تراز نامه و حساب سود وزیان شرکتهاي دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی  –تبصره 

  .با عملکرد شرکت نخواهد بود  تخلفات احتمالی مسووالن امر در رابطه

   - 134ماده 

انحالل شرکتهاي دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه هاي مربوط ترتیبات دیگري مقرر 

  .باشد 

   – 135ماده 

دولتی شرکتهاي دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت 

  .بعنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود 

  .افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد  –تبصره 

   - 136ماده 

مابه التفاوت . نمی گردد  سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهاي ارزي شرکتهاي دولتی درآمد یا هزینه تلقی

در . منظور شود » ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهاي ارزي « حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهاي مذکور باید در حساب 

صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود وزیان همان سال منظور 

  .خواهد شد 

صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهاي ارزي در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت  در –تبصره 

  .شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد 

   – 137ماده 

نهادهاي عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطالعات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و مؤسسات و 

مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائی را که در اجراي این قانون براي انجام وظایف خود الزم بداند 

  .مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند 

   – 138ماده 



 1359/ 10/ 8ه صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران مصوب صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران با رعایت قانون ادار

  .مجلس شوراي اسالمی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد 

   - 139ماده 

وزارت اور اقتصادي و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه هاي 

کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه اي که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب دستگاههاي دلتی و نیز تجهیز 

  .تأمین میشود  1360قانون بودجه سال  65هیأت وزیران خواهد رسید ، نسبت به تأسیس آموزشگاه 

   – 140ماده 

می مصوب این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذلرده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمو

و اصالحات بعدي آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردي که با این قانون مغایرت دارد ملغی  15/10/1349

  .است 

تا زمانیکه آئین نامه هاي اجرائی این  15/10/1349آئین نامه هاي اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب  –تبصره 

  . ي که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است قانون تصویب و ابالغ نشده است جز در موارد

تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار وسیصد وشصت و شش  67ماده و  140انون فوق مشتمل بر 

  .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است  10/6/1366مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 







































قانون دیوان محاسبات کشور

 هاي بعدي با اصالحیه 1361بهمن ماه  11مصوب 

 فصل اول ـ هدف

ـ هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران عبارت است از  1ماده 

: اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداري از بیت المال از طریق

، شرکتهاي دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوي  ها،مؤسسات ف ـ کنترل عملیات و فعالیتهاي مالی کلیه وزارتخانهال

.کنند ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می

ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهاي مالی تعیین 

. مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه ودجهشده در ب

. آن به مجلس شوراي اسالمی ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه

 فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

دریافتها و پرداختها و نیز صورتهاي مالی ـ حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهاي درآمد و هزینه وسایر  2ماده 

.دستگاهها از نظرمطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط وضوابط الزم االجراء

، شرکتهاي دولتی و سایر واحدها که  ها،سازمانها، مؤسسات تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه

قانون  45و  44نمایند و به طور کلی هرواحد اجرایی که بر طبق اصول  اء از بودجه کل کشور استفاده میاز انح به نحوي

مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر  واحدهایی که شمول. باشد عمومی بر آنها مترتب بشود، می اساسی مالکیت

.باشند تعریف می نام است نیز مشمول این

لیات مالی در دستگاهها به منظوراطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا ـ بررسی وقوع عم 3ماده 

.هزینه و سایر دریافتها و پرداختها انجام

.ـ رسیدگی به موجودي حساب اموال و داراییهاي دستگاهها 4ماده 

برد مؤثر آنها در جهت نیل به مناسب مالی و کار هاي از برقراري روشها و دستورالعمل اطمینان ـ بررسی جهت 5ماده 

. مورد رسیدگی اهداف دستگاههاي

داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در  ـ اعالم نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده 6ماده 

. شده جهت حفظ حقوق  بیت المال مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهاي انجام دستگاههاي

ـ رسیدگی به حساب کسري ابوابجمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختالف حساب مأمورین ذیربط دولتی در  7ماده 

. اجراي قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون

مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیها، رسیدگیها و  ـ تجزیه و تحلیل الیحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه 8ماده 

. مجلس شوراي اسالمی احسابرسیهاي انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوي نظرات بهی



تواند از  قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می مکرر ـ دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف  8ماده 

وان محاسبات به از تایید صالحیت توسط دی حسابرسان مذکور پس. حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید خدمات

.گردند عنوان حسابرس موردتایید آن دیوان محسوب می

محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه  تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان

.وبودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید

 فصل سوم ـ سازمان و تشکیالت

باشد و در امور مالی و اداري استقالل  اسالمی می اسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورايـ دیوان مح 9ماده 

محاسبات و بودجه مجلس شوراي  داشته و اعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان

هاي آن با رعایت  هزینه هد و تسجیل، انجام تع تشخیص. شود بودجه کل کشور منظور می اسالمی جداگانه در الیحه

.محاسبات و یا کسانی است که از طرف وي مجاز به این امور بشوند قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان

نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ  آیین تبصره ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع

.گردد به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می قانون اساسی جهت تصویب 74و با رعایت اصل این اصالحیه تهیه  تصویب

.ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکزاستانها نیز داراي تشکیالت استان خواهد بود 10ماده 

یون دیوان محاسبات و قانونگذاري به پیشنهاد کمیس ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره 11ماده 

.شود شوراي اسالمی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می بودجه مجلس

دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام  تبصره ـ برکناري رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون

.گیرد می

هر هیأت . باشد هفت هیأت مستشاري میـ دیوان محاسبات کشور داراي یک دادسرا و حداقل سه وحداکثر  12ماده 

.مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود مرکب از سه

20/5/1370تبصره ـ حذف شده در تاریخ 

.شود ـ دادسراي دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعدادکافی دادیار و یک دفتر تشکیل می 13ماده 

قانونگذاري به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات  ر پس از افتتاح هر دورهـ دادستان دیوان محاسبات کشو 14ماده 

شود،برکناري دادستان دیوان محاسبات به  شوراي اسالمی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می و بودجه مجلس

.محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود پیشنهاد کمیسیون دیوان

:تشکیالت دیوان محاسبات کشور عبارتنداز ـ سایر اعضاي 15ماده 

 الف ـ چهار معاون

 ب ـ تعداد مشاور الزم

 و کارشناس فنی حسابرس)  حسابرسی(ج ـ تعداد کافی 

 د ـ مستخدمین اداري



:آید می هاي مستشاري از طریق زیر به عمل ـ انتخاب هیأت 16ماده 

پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی  اسامیرئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل 

،بودجه و امور مالی مجلس  االمکان از میان افرادواجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات

فر و سه ن نفر را به عنوان اعضاي اصلی هیأت مستشاري 9افراد مذکور حداقل  کمیسیون از بین. پیشنهاد خواهد نمود

.محاسبات کشور معرفی خواهد کرد را به عنوان اعضاي جانشین انتخاب و به رئیس دیوان

ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس  هیأت ، تعیین رؤساي هاي مستشاري ـ افزایش تعداد هیأت1تبصره 

.باشد محاسبات کشور می دیوان

دیوان محاسبات کشور به ازاي هر هیأت پنج نفر را که  یسهاي مستشاري رئ ـ در صورت نیاز به افزایش هیأت 2تبصره 

. ، بودجه وامور مالی مجلس معرفی خواهد نمود مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات واجد شرایط

ن نفر را به عنوان عضو جانشی کمیسیون از میان افرادپیشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاري و یک

.کشور معرفی خواهد کرد انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات

20/5/1370ـ حذف شده در تاریخ  17ماده 

و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاري به  ـ رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهاي مستشاري تا انتخاب 18ماده 

. خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بالمانع است کار خود ادامه

در .  خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است ـ جلسات هیأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسمیت 19ه ماد

محاسبات کشور کمبود از بین  آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان مواردي که عده

.خواهند نمودمستشاران سایر هیأتها انتخاب و دررسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت 

رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت  با انتخاب و از طرف 16ـ اعضاء جانشین موضوع ماده  20ماده 

:مستشاري درخواهند آمد هیأتهاي

.ـ در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأتها 1

.ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند4ی بیش از ـ در مواردي که هر یک از مستشاران به علتی براي مدت 2

کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههاي مربوط  تبصره ـ اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به

.شود انجام خواهند داد به آنهاارجاع می

نماید و  المال اقدام می فظ حقوق  بیتـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین ومقررات مالی در ح 21ماده 

تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یااین مأموریت را به یکی از دادیاران محول  وظایف خود می در انجام

.نماید

هاي مالی و هر نوع سند و یا مدرك مورد نیاز در  ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا ساالنه وصورت 1تبصره 

، علیه مسؤول یا  ردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعالماختیا

.دیوان محاسبات کشور ارسال نماید هاي مستشاري به رئیس مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت



معی مسؤولین و موارد مذکور در ماده ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به موردکسري ابوابج 2تبصره 

باشد، رسیدگی و  محاسبات کشور می این قانون وهمچنین سایر مواردي که رسیدگی به آنها در صالحیت دیوان 23

رئیس دیوان محاسبات  هاي مستشاري به پس از تکمیل پرونده یاصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأت

.کشور اعالم دارد

هاي مذکور  س دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأتـ رئی 3تبصره 

.دهد ارجاع

آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان  ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع 22ماده 

رسد و تا تصویب آیین نامه فوق   می سالمیقانون اساسی به تصویب مجلس شوراي ا 74مزبور تهیه و بارعایت اصل 

.کشوري خواهد بود الذکر تابع قانون استخدام

 هاي مستشاري فصل چهارم ـ نحوه کار هیأت

:نمایند به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأي می هاي مستشاري عالوه بر موارد مذکور در این قانون ـ هیأت 23ماده 

، دفاترقانونی و صورتحساب کسري و یا اسناد و مدارك در  ، حساب درآمد و هزینه یالف ـ عدم ارائه صورتهاي مال

.دیوان محاسبات کشور موعد مقرر به

. ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی

و همچنین عدم ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور دربودجه عمومی به حساب مربوط 

.گردد می بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت واریز وجوهی که

.گردد بیت المال می د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به

صمیم نادرست که باعث اتالف دولتی و یا هر خرج یا ت ، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه ه  ـ سوء استفاده

.بیت المال شود یا تضییع

 هاي کسري ابوابجمعی مسؤولین مربوط و ـ پرونده

ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و  ذي ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسؤولین

. سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان

.مقامات مسؤول صورت گیرد ح ـ پرداخت و دریافتهایی که خالف قوانین موجود به دستور کتبی

. ط ـ تأیید و یا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی وخارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه

.توسط دیوان محاسبات کشورحسابهاي صادره  هاي حسابرسی و گواهی ي ـ رسیدگی و صدور رأي نسبت به گزارش

ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدوررأي نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد  ـ هیأت 1تبصره 

:نمایند هاي اداري ذیل محکوم می مجازات به

. الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

. ا یک سالب ـ کسر حقوق  و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه ت



. ج ـ انفصال موقت از یکماه تا یکسال

. د ـ اخراج از محل خدمت

. ه  ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

، پرونده را از طریق  نسبت به ضرر و زیان وارده ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعالم رأي ـ هیأت 2تبصره 

. قضایی ارسال خواهدداشتمحاسبات کشور براي تعقیب به مراجع  دادسراي دیوان

این ماده قطعی و الزم االجرا است و در  1ـ آراي هیأتهاي مستشاري در موارد بندهاي الف و ب وج تبصره  3تبصره 

مورد بندهاي د،و، ه  در مدت بیست روز از تاریخ ابالغ در هیأتی مرکب از سه نفر ازمستشاران که در پرونده مطروحه 

.باشد رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر می با تعیینسابقه رأي نداشته باشند 

ضرري به بیت المال وارد شده است از طرف هیأتهاي  ـ هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسؤوالن بدون سوء نیت 24ماده 

یس این قانون صادر خواهد شد و در موردتخلفاتی که ناشی از دستور رئ 28رأي به جبران آن طبق ماده  مستشاري

مورد جهت  جمهوري و نخست وزیر و وزراءبوده و اثر مالی داشته باشد عالوه بر جبران ضرر گزارش الزم حسب

.استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد

از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع  ـ هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی 25ماده 

این امر مانع از ادامه رسیدگی . نماید دستان دیوان محاسبات کشور براي تعقیب به مراجع قضایی اعالمدا را از طریق

.کشور نخواهد بود مزبور در دیوان محاسبات

اي از  ـ آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده اوبراي اجراء به دستگاههاي مربوط ابالغ و نسخه 26ماده 

درصورتی که آراء مزبور بالاجراء بماند . نماید ور اقتصادي و دارایی ارسال و در اجراي آنها مراقبت میام آن به وزارت

.کشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسالمی اعالم نماید دادستان دیوان محاسبات

کشور باشد در اختیار دادستان دیوان محاسبات  ـ هیأتهاي مستشاري اسناد و مدارکی را که مورد تقاضاي 27ماده 

.گذارد مشار الیه می

محکوم علیه از طرف وي و دادستان قابل  ـ آراء هیأتهاي مستشاري ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ به 28ماده 

نماید حکم صادره  تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحکم می مرجع.  تجدیدنظر است

هیأتهاي مستشاري مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد ویا حضوري  که رأي صادره در صورتی.  قطعی است

.رأي قطعی و الزم االجراء خواهد بود بوده و ابالغ نیز واقعی باشد با انقضاي موعد مذکور این

رع به شود از یکنفر حاکم ش است که تشکیل می ـ مرجع رسیدگی به تقاضاي تجدیدنظر محکمه صالحه 1تبصره 

قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس وبه انتخاب رئیس دیوان که در  انتخاب شوراي

.محل تشکیل محکمه مذکور در تهران خواهد بود. باشند پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته



آراي غیابی با انقضاي موعد مقرر در ماده ـ در مواردي که ابالغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیزدر مورد  2تبصره 

محاسبات مکلف است پرونده را با انضمام رأي صادره و بااظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در  دادستان دیوان 28

.ماده خواهد بود اعالم قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این. نماید تبصره یک این ماده ارسال

:شود اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می ـ تقاضاي 29ماده 

.اشتباهی شده باشد الف ـ در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداري

اقالمی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده  ب ـ در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که

. است

دست آید که محرزشود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده ج ـ هرگاه پس از صدور رأي و حکم اسنادي ب

.لیکن بعللی دردسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد

اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حکم قطعی  د ـ هرگاه رأي و حکم به استناد اسنادي صادر شده که مجعول بودن

.ثابت شده باشد

شود که حکم قبلی را صادر  اي رسیدگی و موردصدور حکم واقع می اده دادرسی در محکمهـ تقاضاي اع 1تبصره 

تقاضاي اعاده .  واقع شده است نموده است ومنحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضا اعاده دادرسی

. نیست مگر پس از اخذ تأمین مقتضی دادرسی موجب توقف اجراي حکم

.ت ظرف یک ماه نظر خود را مبنی برقبول و یا رد تقاضاي اعاده دادرسی اعالم نمایدـ محکمه مکلف اس 2تبصره 

دادرسی نبوده و  تجدیدنظر تابع تشریفات آیین هاي مستشاري و محکمه ها در هیأت ـ رسیدگی به پرونده 30ماده 

. رسیدگی خواهند دادوقت  و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوان محاسبات کشور دستور تعیین هاي مستشاري هیأت

ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطالع اشخاصی که حضور آنان درجلسه  دفتر بالفاصله به هر نحوي که ابالغ وقت

هیأت و یا محکمه پس ازاستماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رأي و یا . رساند ، می رسیدگی الزم است

عدم . گیرد هاي مستشاري و محکمه تجدیدنظر نیزبالفاصله به ترتیب فوق  انجام می ابالغ آراي هیأت. نماید می حکم

.پس از ابالغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود ربط حضور اشخاص ذي

محاسبات کشور میسر نباشد ضابطین دادگستري سراسر  ـ در صورتی که ابالغ وقت به وسیله دفتر دیوان 1تبصره 

.باشند فتر مذکور میکشورمکلف به ابالغ اوراق  د

.گیرد هاي مستشاري و محکمه تجدیدنظرنیز بالفاصله به ترتیب فوق  انجام می ـ ابالغ آراي هیأت 2تبصره 

شود موردي که قبالً رسیدگی و نسبت به آن رأي  ـ هرگاه یکی از هیأتهاي مستشاري ضمن رسیدگی متوجه 31ماده 

.محکوم علیه یا دادستان اعالم کند باید حسب مورد مراتب را کتباً به از موارد اعاده دادرسی است صادر گردیده است

دادگاه تجدیدنظر با هیأتها و دادگاه صادر کننده رأي و  ـ تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهاي مستشاري و احکام 32ماده 

.باشد حکم می

.اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بودـ مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره برطبق مقررات  33ماده 



ـ رسیدگی و صدور رأي از دیوان محاسبات کشور وهمچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت  34ماده 

.در مورداشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهاي اداري یاتعقیب کیفري در مراجع صالحه نخواهد بود

تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدیدنظر  تواند درخواست ن محاسبات کشور میـ دادسراي دیوا 35ماده 

قرار مذکور . نماید محکمه مذکور در صورتی که دالیل درخواست تأمین را کافی بداند،قرار مقتضی صادر می.بنماید

.باشد مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجراء می طبق مقررات اجرایی

اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست  ـ هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران 36ماده 

تصمیمات هیأت با رأي اکثریت مطلق .شود محاسبات کشور براي رسیدگی به موارد زیر تشکیل می رئیس دیوان

: حاضرین در جلسه معتبراست

. مستشاري هاي ف هیأتالف ـ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظای

. ب ـ صدور رأي در خصوص تفریغ بودجه بوده و گزارش نهایی آن

.عمومی را الزم بداند ج ـ سایر مواردي که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت

شود و دادستان  دیوان محاسبات کشور اعالم می تبصره ـ تاریخ جلسات هیأت عمومی ودستور جلسه به دادستان

.باشد حضور دراین جلسه بوده و داراي حق رأي می مکلف به

 فصل پنجم ـ مقررات متفرقه

،  محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات ـ تخلفات اعضاي هیأت مستشاري با اعالم رئیس دیوان 37ماده 

ه توسط کمیسیون اجرایی این ماد دستورالعمل. گیرد مجلس شوراي اسالمی مورد رسیدگی قرار می بودجه و امور مالی

.خواهد شد دیوان محاسبات مجلس تصویب

20/5/1370ـ ملغی در تاریخ  38ماده 

، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي که دیوان  مالی ، صورتهاي ـ دستگاهها مکلفند حسابهاي درآمد و هزینه 39ماده 

یدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات حسابرسی ورس. نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند محاسبات کشورتعیین می

.گیرد کشور در ادارات دیوان یامحل خود آن دستگاهها انجام می

هاي مالی و مدارك مزبور که توسط دستگاهها به  حساب ، حفظ اسناد، دفاتر صورت تبصره ـ مدت و نحوه نگهداري

گردد، به صورت عین و  کشور تهیه میمحاسبات  شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور ارسال می دیوان

و همچنین طریقه محو اسناد و  همچنین طرزتبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن

کشور به تصویب کمیسیون  دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات مدارك مزبور به موجب

.مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید امور مالی، بودجه و  دیوان محاسبات

. اسناد تبدیلی به نحو فوق  در حکم اسناد اصلی است

مالی و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها بعهده  ـ تعیین نحوه حفظ و نگهداري و بایگانی صورتحسابهاي 40ماده 

. کشور است دیوان محاسبات



ارد پیش بینی شده دراین قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان ـ دیوان محاسبات کشور عالوه بر مو 41ماده 

.نماید شودرسیدگی و اظهار نظر می محاسبات را که ازطرف مجلس شوراي اسالمی حسب مورد به آن ارجاع می

توانددر تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و  ـ دیوان محاسبات کشور براي انجام وظایف خود می 42ماده 

ایران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات  ر تمامی مواردمستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوري اسالمید

نمایند مکلف به پاسخگویی  می تابعه و کلیه اشخاص وسازمانهایی که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده

.محاسبات عمومی مستثنی شده باشندکه از قانون  باشند حتی در مواردي مستقیم می

20/5/1370ـ ملغی در تاریخ  43ماده 

تغییرات و اصالحات بعدي آن و آیین نامه اجرایی و  ـ تشکیالت تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه 44ماده 

تخدامی و دیوان کمیسیون مشترك امور اداري و اس هاي این قانون توسط دیوان مذکور تهیه و به تصویب نامه سایرآیین

.محاسبات وبودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید

و مواداصالحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در  1352ـ قانون دیوان محاسبات مصوب سال  45ماده 

. که با این قانون مغایر است از تاریخ اجراي این قانون ملغی است مواردي

هاي مورد عمل تا حدي که با  نرسیده مقررات آیین نامه هاي اجرایی این قانون به تصویب نامهتبصره ـ تا زمانی که آیین 

.قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود مفاد این

. محاسبات با رئیس دیوان است ـ اداره کلیه امور مالی و استخدامی واداري دیوان 46ماده 

ایران در سازمان بین المللی مؤسسات عالی  جمهوري اسالمی ـ ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور 47ماده 

  .باشد می بالمانع)  آسوساي(و سازمان آسیایی و مؤسسات عالی حسابرسی ) اینتوساي(حسابرسی 

    


