قانــــــون محاسبات
عمومي

فصل اول -تعاريف
ماده  – 1بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و
ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني
كشور  ،بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
 -1بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه
بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي
دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
 -2بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
 -3بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .
ماده  – 2وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده  -3موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قوواي سوه نانوه
اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
ماده  -4شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجواد شوود و يوا بحكوم
قانون و يا دادناه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شركت دولتوي شوناخته شوده باشود و بويش از 50
درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد .هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه نذاري شوركتهاي دولتوي ايجواد
شود  ،مادام كه پنجاه درصود سوهام آن متعلوق بوه شوركتهاي دولتوي اسوت  ،شوركت دولتوي تلقوي ميشوود .
تبصره شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها
و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند .
ماده  -5موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سوازماني مشخصوي هسوتند كوه بوا
اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد  ،تشكيل شده و يا ميشود .
تبصره – فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولوت
پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد .
ماده  -6سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود .
ماده  -7اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهوداف و اجوراي برناموه
هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد .

ماده  -8ديون بالمحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات نذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها
منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده
باشد .
الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق
اشتراك برق  ،آب  ،هزينه هاي مخابراتي  ،پست و هزينه هاي مشابه كه خارج ازاختيار دستگاه اجرائي ايجاد
شده باشد .
ج – ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد  .انواع ديون بالمانع موضوع اين بند از طرف
وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعالم خواهد شد .
ماده  -9مواد هزينه  ،نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليوت يوو وزارتخانوه يوا موسسوه دولتوي
مشخص ميكند .
ماده  – 10درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه هوا و موسسوات دولتوي و ماليوات و سوود سوهام
شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشوور تحوت
عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.
ماده  -11دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمود عموومي و درآمود اختصاصوي و
درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي
اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي كل متمركز شود .
ماده  – 12ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحوت عنووان وام  ،انتشوار اوراق قرضوه  ،برنشوتي از
پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند .
ماده  – 13وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط بوه وزارتخانوه هوا و موسسوات دولتوي و شوركتهاي
دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كوه متعلوق حوق افوراد و
موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي بموجوب قوانون
قابل دخل و تصرف ميباشد .
تبصره  -1وجوهي نظير سپرده  ،وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دسوتگاههاي
مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مودت معوين و يوا حصوول شوراي خواص قابول
استرداد است مادام كه دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف درآنها بودون رضوايت صواحب
وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد .

ماده  – 14درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهائي كه بموجب قوانون بوراي مصورف يوا مصوارف خواص در
بودجه كل كشور تحت عنوان درآمداختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تا سوه سوال پوس از
تصويب اين قانون  ،بودجه اختصاصي را حذف نمايد .
ماده  – 15درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خدمت و يا فورو كوا و سواير
فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد .
ماده  – 16ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شوركتهاي مزبوور تحوت عنووان
كمو دولت  ،وام  ،استفاده از ذخائر  ،كاهش سرمايه در نرد و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور
كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند .
ماده  – 17تشخيص  ،عبارت است از تعيين و انتخاب كا و خدمات و ساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها
براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است .
ماده  – 18تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين .
ماده  – 19تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از :
الف – تحويل كا يا انجام دادن خدمت .
ب – اجراي قراردادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح .
د – پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون .
ماده  – 20تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجوب اسوناد و مودارك اثبوات كننوده
بدهي .
ماده  – 21حواله اجازه اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا
دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير د ولتي و يوا سواير دسوتگاههاي اجرائوي بوراي تتديوه تعهودات و
بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود .
ماده  – 22درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شوده
موضوع ماده  21اين قانون و ساير پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجووه متمركوز شوده در خزانوه مجواز
ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندني خزانه در استان
در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيرب صادر ميكند .
ماده  – 23هزينه عبارت از پرداختهائي است كه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحوت عنووان كموو يوا
عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد .

ماده  – 24تنخواه نردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانو مركزي جمهوري
اسالمي ايران كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقودي
خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز ميگردد .
ماده  – 25تنخواه نردان استان عبارت است از وجهي كه محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيالت زم در
پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نماينودنيهاي
خزانه در مركز هر استان قرار ميدهد .
ماده  -26تنخواه نردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانوه و يوا نماينودني خزانوه در اسوتان از محول
اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابول پرداخوت سوالهاي قبول در اختيوار
ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت نردد .
ماده  – 27تنخواه نردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه نردان حسابداري از طرف ذيحسواب
با تتييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا موتموريني
كه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مجاز بدريافت تنخواه نردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه
هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .
ماده  – 28پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه محل اعتبارات مربوط بر اساس احكوام و قراردادهوا طبوق
مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .
ماده  – 29علي الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور اداي قسمتي از تعهود بوا رعايوت مقوررات صوورت
ميگيرد .
ماده  – 30سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :
الف – مجوهي كه طبق قوانين و مقررات بمنظور تتمين و يا جلونيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و
استرداد و يا ضب آن تابع شراي مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است .
ب – وجوهي كه بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت
ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كال يا بعضاً قابل استرداد ميباشد .
ج – مجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توس اشخاص نزد دستاناههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع
ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .
تبصره – وجوهي كه توس دستگاههاي دولتي بموجب مقوررات تحوت عنووان وديعوه و يوا حوق
اشتراك آب و برق  ،تلفن  ،تلكس  ،ناز و نظائي آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قوانون
سپرده تلقي نميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .

ماده  – 31ذيحساب متموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي
واجد صالحيت به منظور اعمال نظارت و تتمين هماهنگي زم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه
ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي به اين
سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت :
 -1نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضواب و مقررات مربوط و
صحت و سالمت آنها .
 -2نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
 -3نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
 -4نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور .
تبصره  -1ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد .
تبصره  -2ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  5ايون قوانون در موورد
وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت ميدارند  ،با حكم وزارت اموور اقتصوادي و دارائوي وبوا
موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .
ماده  – 32معاون ذيحساب متموريست كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين كاركنوان رسومي واجود
صالحيت به اين سمت منصوب ميشود .
ماده  – 33نمايندني خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت
تنخواه نردان استان و وانذاري تنخواه نردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي تابع بودجه اسوتاني و
ابالغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و سائر وظايفي را كه بموجب اين
قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندني خزانه در استان مربوط زير نظر
مدير كل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد .
ماده  -34امين اموال متموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و
بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيرب به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحوول و تنظويم
حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد اسوت و كا هواي تحوت ابووابجمعي  ،بعهوده او وانوذار ميشوود .
آئيننامه مربوط به شراي و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووايتهاي امين اموال در مورد اموال منقوول و غيور
منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيتت وزيران ميرسد
.
ماده  – 35كار پرداز متموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت دستگاه ذيرب بوه ايون سومت
منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كا ها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات
اقدام مي نمايد .

ماده  – 36عامل ذيحساب متموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين
مستخدمين رسمي واجد صالحيت در مواردي كه بموجب آئيننامه اجرائي اين ماده معين خواهود شود بوه ايون
سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي موضوع ماده  31اين قانون توس ذيحساب به او وحوول
ميشود  .كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير متموران و واحدهاي دولتي ماداه كه به اقتضاي طبع و ماهيوت
وظايف قانون ي خود و يا متموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنحواه نردان پرداخت از ذيحساب ميباشد از لحوا
مقررات مربوط به واريز تنخواه نردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشود .

فصل دوم – اجراي بودجه
بخش  – 1درآمدها و ساير منابع اعتبار
ماده  – 37پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تتمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصوول از اشوخاص
تلقي نمي نردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صوحيح و بموقوع درآمودها بعهوده
رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد .
ماده  – 38وصول درآمدهائي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط بوه خوود
مجاز است .
ماده  – 39وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تتمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصوول ميشوود و
همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسوابهاي
خزانه كه در بانو مرك زي جمهوري اسالمي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود  .خزانه مكلف است ترتيوب زم را
بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايد .
تبصره – درمورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها بوه بخوش غيور دولتوي ( خصوصوي و
تعاوني ) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يوو از موواد ايون قوانون مغواير باشود بوا
موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت موواد ايون قوانون نسوبت بوه
سهام مربوط به بخش دولتي زم ا جراء است .
ماده  – 40نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانوه هوا و مؤسسوات دولتوي و نمونوه
فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه از طرف وزارت اموور اقتصوادي و
دارائي تهيه و ابالغ خواهد شد .
تبصره – شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهي بيمه مكلفند روشهاي
اجرائي وصول درآمدهاي خود را به تتييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند .

ماده  – 41وجوهي كه وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكهوا و شوركتهاي
بيمه ومؤسسات اعتباري ) بعنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظوائر آنهوا دريافوت ميگوردد بايود بوه
حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانو مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا شعب ساير بانكهواي دولتوي
كه از طرف بانو مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندني داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شده به حسوابهاي
مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل
شود .
تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل ميآيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از
طريق وانذاري تنخواه نردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده و يا بطريق مقتضوي ديگور
موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد .
ماده  – 42كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تواري
اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هائي را كه تا تاري مذكور دريافت نرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام
نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانو مركوزي جمهووري اسوالمي ايوران منتقول و فهرسوت
مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعالم نمايد .
ماده  -43آئيننامه نحوه اجراي مواد  39و  41و  42توس وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابالغ خواهد شد
و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيتتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشوور بوه مجازاتهواي مقورر در
قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد .
ماده  -44شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توس مجوامع عموومي
مربوط حداكثر ظرف يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سوهام دولوت را در وجوه وزارت اموور
اقتصادي و دارائي بدهند  .تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود .
تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازناموه و حسواب
سود وزيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد  ،بر مبناي ارقام ترازناموه
و حساب سود وزياني كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليوات
متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل  80درصد مبلغي را كه بعنوان ماليات دوره مالي
مورد نظر در يحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر دراين ماده در
وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي الحساب پرداخت نمايند .
ماده  – 45مجامع عمومي شركتهاي دواتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود  ،اندوخته هواي
سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيوين كننود كوه موجوب
كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور نردد .

ماده  – 46انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قورار
مي نيرند و انواع نذرنامه  ،شناسنامه  ،سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسوناد رسومي دولتوي در شوركت
سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيتتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصوادي و دارائوي  ،يكنفور
نماينده دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلوس شووراي اسوالمي
چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيرب ميگردد .
تبصره  -1تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره  -2هيتت وزيران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يوا قسومتي از تمبور و
اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانو مركزي جمهوري اسالمي ايوران و يوا
چاپخانه اسالمي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيتت
مذكور انجام شود و در اين صورت يكنفر از مقامات بانو مربوط نيز به انتخواب رئويس بانوو بوه
جاي يكنفر از نمايندنان وزير امور اقتصادي و دارائي در هيتت مزبور عضويت خواهد داشت .
تبصره  -3ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيتت مذكور تابع آئيننامه اي است كه
بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيتت وزيران خواهد رسيد .
ماده  – 47در مواردي كه براي تقسي بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتوي و يوا دادن مهلوت بوه
بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت بوه موقوع بودهي بموجوب مقوررات
خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئيننامه اي است كه توس وزارت اموور
اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيتت وزيران به موقع اجراء نذارده ميشود .
تبصره – چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكواب جورائم و يوا تخلفواتي ناشوي شوده باشود
استيفاي طلب دولت از طريق تقسي بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفوين ويوا
مجرمين ذيرب توس دستگاههاي اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذيصالح نخواهد بود .
ماده  – 48مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد زم ا جراء به مرحله
قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود .
ماده  – 49وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء ايون دريافوت اضوافي
اشتباه پرداخت كننده يا متمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي
بر اثر رسيدني دستگاه ذيرب و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويكوه در اداء حوق
ذينفع تتخيري صورت نگيرد رد شود .
تبصره  -1درمورد اضافه دريافتي از صاحبان كا بعنوان حقوق و عوارض نمركي مقررات مربووط
اجراء ميشود .
تبصره  -2به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تتخير تتديه تعلق نمي نيرد .

بخش  -2هزينه ها و ساير پرداختها

ماده  – 50وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقووقي ايجواد حوق
نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد .
ماده  -51در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً انجوام آن از يكسوال موالي تجواوز موي كنود
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجواوز
مي كند منعقد نمايند  .وزارتخانه ها و مؤسسات موذكور مكلفنود در بودجوه سوا نه خوود اعتبوارات زم بوراي
پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .
تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شراي آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائوي و
سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابالغ خواهد شد .
ماده  – 52پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تتمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حوالوه و
با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .
ماده  – 53اختيار و مسووليت تشخب ص و انجام تعهد و تسوجيل وحوالوه بوه عهوده وزيور يوا رئويس مؤسسوه و
مسووليت تتمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .
تبصره  -1اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف
مقامات فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه كال يا بعضاً قابل تفويض خواهود بوود لكون در هوي
مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد .
تبصره  -2در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسوه و
ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه و يا كاركنوان
تحت نظر او مجاز نخواهند بود .
ماده  – 54به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها
در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه زم بعنوان تنخواه نردان در اختيار
ذيحسابان مربوط و نمايندنيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد  .آئيننامه نحوه وانذاري خزانه در استانها قرار
خواهد داد  .آئيننامه نحوه وانذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه نردانهائي كه وانذاري آنها بر حسب
اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و
دارائي تصويب و ابالغ خواههد نرديد .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توس مقامات
مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد  ،توس مقامات مجاز
نخست وزيري صادر خواهد شد .
ماده  – 55اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود  ،بنوا
به پيشنهاد وزراي ذيرب و تتييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيتت وزيران و ساير مقررات عموومي دولوت
قابل مصرف ميباشد و هيتت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائوي كوه داراي مقوررات قوانوني خواص
ميباشند اجازه دهد كه اعتبار وانذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه مربووط مصورف
شود .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توس مقاموات
مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد  ،توس مقامات مجاز
نخست وزيري صادر خواهد شد .
ماده  – 56مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جدانانه در بودجه كل كشور منظور
ميشود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در ايون قوانون بوراي
آنها تعيين تكليف شده است توس وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود .
ماده  -57منظور كردن اعتبار تحوت عنووان ( سوري ) در بودجوه كول كشوور جوز در موورد وزارت اطالعوات و
دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است  .مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقوررات
اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطالعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطالعات و
در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تتييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و بوه
ترتيب با نواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد  .نزار اين قبيل هزينوه
ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسالمي تقديم شود .
ماده  – 58اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان « ديوون بالمحول » در موورد
اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمرانوي وزارتخانوه هوا و مؤسسوات
دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تتييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده  – 59در مواردي كه زم است قبل از انجام تعهد بر اساس شراي مندرج در احكوام يوا قورار دادهوا طبوق
مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تتديه نمود .
ماده  – 60در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك زم براي تتديه تمام دين مقدور نبوده و
يا پرداخت تمام وجه مور د تعهد ميسر نباشد ميتوان قسومتي از وجوه تعهود انجوام شوده را تحوت عنووان علوي
الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .

ماده  – 61ميزان و موارد تتديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنهوا بوه هزينوه
قطعي طبق آئيننامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيتت وزيوران خواهود
رسيد .
ماده – 62
 -1وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كا هاي وارداتي مورد
نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض نمركي و سود بازرناني
و ساير هزينه هاي ذيرب  ،اعتبار تتمين كرده باشند .
 -2در مورد آن قسمت از كا ها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً
و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توس بانو مركزي ايران بدون
پيش دريافت بهاي كا ها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار زم در
بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود .
 -3آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش
پرداخت قابل تتديه ميباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانو مركزي
جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيتت وزيران خواهد رسيد .
ماده  – 63كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه نذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال
مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه
سال بعد به خزانه برنشت داده شود  .تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار
مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود .
 -1تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه
مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود .
 -2تعهدات مربوط به سالهاي  1352به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدني و تتييد مقامات مجاز دستگاههاي
اجرائي در زمان تتديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود
.
 -3تعهدات سنوات مذكور در بند ( ) 2در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كال متوقف نرديده
است پس از رسيدني و تتييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تتديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و
بودجه در قالب طرحي كه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال
پيش بيني ميشود .
تبصره  -1بهاي كا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي بوراي توتمين احتياجوات
همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصووب توتمين شوده اسوت
مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللوي كوه خوارج از
اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كال و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد

با تتييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي (  ) 1و يا (
 ) 2اين ماده قابل پرداخت است .
تبصره  -2وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لوزوم مانوده
وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در
پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده  54اين قانون به پاي تنخواه نردان سوال
بعد واحدهاي مذكور محسوب نردد.
تبصره  -3چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانوه صوادر ميشوود پرداخوت آن سوال
محسوب ميشود .
ماده  – 64اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط
قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان
فروردين ماه سال بعد به خزانه برنشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور نردد  .تعهداتي كه تا
آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده
باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يو ماده  63اين قانون قابل پرداخت بود .
تبصره  -1هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در
بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود  ،قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشوور
واريز نردد .
تبصره  – 2سازمان تتمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشومول مقوررات
مربوط به خود ميباشد .
ماده  – 65كليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در مواردي كه بموجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات ترتيب
ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و نواهي بانو دائر
بر :
 -1انتقال وجه به حساب ذينفع .
 -2پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او .
 -3حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد .
ماده  -66در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي رعايت مقوررات ايون قوانون الزاموي نيسوت و
مصرف اعتبارات هر يو از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هور كودام خواهود بوود و اعتبوارات مزبوور بور اسواس
درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسالمي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز
هستند توس خزانه قابل پرداخت ميباشد .
ماده  – 67عناوين كمو مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است .

ماده  – 68بودجه هر يو از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جدانانه
در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمو ضمن بودجه وزارتخانوه هوا و مؤسسوات
دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته هموان وزارتخانوه يوا مؤسسوه درلتوي و يوا بوه وزارتخانوه هوا و
مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است .
ماده  – 69اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمو براي عمليات جاري شوركتهاي دولتوي منظوور
ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقوررات مربووط توسو خزانوه
قابل پرداخت خواهد بود  .هرناه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس تراز ناموه و حسواب سوود وزيوان
مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان
حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تتمين و از كمو دولت فق براي جبوران
باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمو دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شوده را بوه حسواب
خزانه واريز نمايد .
تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب
سود وزيان توس مجمع عمومي وجوه قابل برنشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند .
ماده  – 70كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و
تدارك مواد غذائي و كا هاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك هموان
مواد و كا ها برسد  .وجوه حاصل از فرو مواد و كا هاي مزبور بايد مستقيماً بمنظور واريوز وجووه دريوافتي از
اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود  .زيان احتمالي حاصول از خريود و فورو ايون قبيول موواد و
كا ها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدني و تتييد حسابرس منتخوب
وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد .
تبصره  -1حساب خريد و فرو مواد و كا هاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه
اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدني حسابهاي مذكور بطور مستقل امكان پذير
باشد .
تبصره  – 2در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه
قبل از رسيدني حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل  70درصد مبلغ
زيان پيش بيني شده مربوط به خريد وفرو كا هاي موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل
پرداخت ميباشد .
تبصره  -3هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي
محسوب خواهد شد .
ماده  – 71پرداخت كمو و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محول بودجوه وزارتخانوه هوا و مؤسسوات
دولتي و شركتهاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربووط نوانزير از تتديوه چنوين وجووهي

ميباشند ممنوع است  .ضواب پرداخت اين قبيل كمو ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد
و وجوه پرداختي از اين بابت توس ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخوذ رسويد از دريافوت كننوده بوه
حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضواب مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمو از محل بودجوه وزارتخانوه هوا و
مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در سواير رديفهواي بودجوه كول
كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند  .نحوه نظارت موذكور توابع
آئيننامه اي است كه بنوا بوه پيشونهاد وزارت اموور اقتصوادي و دارائوي و وزارت برناموه و بودجوه
بتصويب هيتت وزيران خواهد رسيد .
ماده  – 72مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و
مقررات عمومي دولت ميباشد .
تبصره  -1مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براسواس بودجوه هواي مصووب جوز در
مواردي كه در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شوده اسوت توابع مقوررات قوانوني مربووط
ميباشد و در صورتيكه دستگاههاي اجرائي ذيرب داراي مقررات قانوني خاص بوراي ايون موضووع
نباشد اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود .
تبصره  -2مصرف درامدها و ساير منابع تتمين اعتبار شوركتهاي دولتوي بور اسواس بودجوه هواي
مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده اسوت توابع مقوررات قوانوني
مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظور مقوررات موالي و معوامالتي
تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولوت خواهود بوود  .شوركتها و سوازمانهاي
دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند
بود .
تبصره  -3در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي بوراي
مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كوه از محول اعتبوارات منظوور در قوانون
بودجه كل كشور در اختيار آنها نذارده ميشود جزء در موارديكه در اين قوانون صوراحتاً بوراي آن
تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند  .در مواردي كه اعتبارات
موضوع اين تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان كمو
در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت كننده
كمو وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينوه قطعوي منظوور
خواهد نمود .
تبصره  -4اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتوي توابع ايون قوانون و
ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .

تبصره  – 5حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( سرمايه نوذاري
ثابت ) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قوانوني ذيورب وسويله
حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصوادي و دارائوي رسويدني شوود و حسواب سوا نه آنهوا بوراي
حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل نردد .
تبصره  -6آئيننامه هاي مالي و معوامالتي مربووط بوه اعتبوارات جواري آن دسوته از مؤسسوات و
نهادهاي عمومي غير دولتي كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشووند
با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توس وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظويم و بوه تصوويب
هيتت وزيران خواهد رسيد .
ماده  – 73نقصان و تفري حاصل درابوابجمعي متمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتوي كوه بموجوب مقوررات
مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد اسوت ميباشوند نسوبت بوه وجووه و يوا اوراق
مذكور با اعالم دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشوده
منظور در بودجه كل كشور تتمين ميشود  .اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسوو ن امر نخواهد بود .
تبصره – وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوو ن امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد
عمومي منظور ميگردد .
ماده  – 74نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندنيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتبواط آنهوا بوا
خزانه داري كل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي كه بوا رعايوت
مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد .
ماده  – 75مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مركز و شهرستانها و
نيز مقررات مربوط به ابالغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود كوه از طورف وزارت اموور
اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء نذارده خواهد شد .
تبصره – حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصووب آن سوال و اعتبوارات
كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابالغ و مقداري از اعتبوارات طبوق قوانون بوه دسوتگاههاي
مجري تخصيص داده شود .
ماده  -76براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات
اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندني خزانه در استانها
در بانو مركزي جمهوري اسالمي ايران و ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانو مركزي جمهوري اسالمي ايوران
نمايندني داشته باشند  ،به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد  .استفاده
از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و
اقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندني خزانه در استان بعمل

خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسوابهاي مجواز خواهود بوود  .اسوتفاده از
حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شوركت يوا مقوام
مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .
تبصره – مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  5اين قوانون موادامي كوه از محول
درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود
و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دسوتگاهها بوه تصوويب ميرسود ،
توس خزانه و يا نمايندني خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت
ميباشد .
ماده  – 77وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه
فوري و فوتي دانسته و تتخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت كردد به پيشنهاد با ترين مقام اجرائي
دستگاه مربوط و تتييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت اموور اقتصوادي و دارائوي قراردادهواي زم بوراي
خريد كا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشوروط بور اينكوه مبلوغ اينگونوه قراردادهوا بوه
تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و يا در صوورت
جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي
مصوب واحدمربوط نباشد  .چنانچه در اجراي قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنووان
پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال موالي بوه مرحلوه تعهود برسود  ،وزارت
اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه زم را بعنوان پيش پرداخت ( از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين مواده
در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تتديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه
مربوط واريز نمايد .
ماده  – 78در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و نانهاني مملكتي از قبيل جنگ  ،آتش سوزي  ،زلزله  ،سيل
 ،بيماريهاي همه نير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق  ،حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرموان
رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسالمي و يا مملكتي اعالم نردد  ،رعايت مقوررات ايون قوانون الزاموي
نيست و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قوانون محاسوبات عموومي و سواير
مقررات عمومي دولت مستثتي هستند )  ،ميباشد  .نزار امر بايد در اولوين جلسوه مجلوس شووراي اسوالمي
توس نخست وزير تقديم نردد .
ماده  – 79معامالت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فرو و اجاره و استجاره و پيمانكاري و
اجرت كار و غيره ( باستثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه
يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :
 -1در مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .
 -2در مورد معامالتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت با ترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و

يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا
مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد .
ب -شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس
قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .
ج – شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند .
كه مقرون به صرفه و صالح دولت باشد .
 -3در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا با ترين مقام دستگاه اجرائي
در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .
 -4درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا با ترين مقام دستگاه
اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادنستري و يا
كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .
 -5در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسالمي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي
 -6در مورد خريد كا هاي انحصاري دولتي و يا ساير كا هائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از
طرف دستگاههاي ذيرب دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعالم شده باشد .
 -7در مورد خريد كا هاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيرب دولتي و يا شهرداريها
براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .
 -8درمورد كا هاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل ونقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي
دولتي ذيرب براي آنها نرخ تعيين شده باشد .
 -9در مورد كرايه حمل ونقل هوائي – دريائي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
 – 10در مورد تعمير ماشين آ ت ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا با ترين مقام دستگاه اجرائي
در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .
 -11در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آ ت ثابت و متحرك موجود و
همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه نيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي
مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توس وزير يا با ترين
مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد  ،پس از تتييد مقامات
مذكور در اين رديف .
 – 12در مورد معامالتي كه به تشخيص هيتت وزيران به مالحظه صرفه و صالح دولت بايد مستور بماند .
 – 13در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسالمي و تتييد وزارت
امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيتت وزيران ميرسد  ،انجام خواهد شد .
 – 14در مورد فرو كا ها و خدماتي كه مستقيماً توس وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و
نرخ فرو آنها توس مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد .

تبصره – انجام معامالت موضوع رديفهاي  1و 2اين مواده بودون رعايوت تشوريفات مناقصوه و يوا
مزايده مشوط بر آن است كه دستگاه فروشنده  ،مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا
انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فرو مورد معامله را بعهده داشته باشد .
ماده  – 80معامالت دولتي به سه دسته جزئي  ،متوس و عمده بشرح زيور تقسويم ميشوود  :الوف – معوامالت
جزئي  .معامالتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند  .ب -معامالت متوس  .معامالتي اسوت كوه
مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد  .ج – معامالت عمده معامالتي است
كه مبلغ آن ازدو ميليون ريال بيشتر باشد .
تبصره  -1مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزئي و متوس مبلوغ موورد معاملوه و در موورد
معامالت عمده مبلغ برآورد است .
تبصره  -2مبناي نصاب در فرو مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهود رشوته مربووط كوه توسو
دستگاه اجرائي ذيرب انتخاب ميشود خواهد بود .
ماده  – 81مناقصه در معامالت بطريق زير انجام مي پذيرد  :الف – در مورد معامالت جزئي بوه كمتورين بهواي
ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز  .ب – در مورد معامالت متوط به كمترين بهاي ممكن بوه تشوخيص و
مسووليت كارپرداز و مسوول واحد تداركاتي مربوط و تتييد وزير يا با ترين مقام دستگاه اجرائوي در مركوز و يوا
استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها  .ج – در مورد معامالت عمده با انتشار آنهي مناقصه عمومي و يوا ارسوال
دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخيص وزير يا با ترين مقام دستگاه اجرائي وو يا مقامات مجاز از طرف آنها .
ماده  – 82مزايده در معلمالت به طرق زير انجام مي پذيرد  :الف – در مورد معامالت جزئي به بيشوترين بهواي
ممكن به تشخيص و مسووليت متمور فرو  .ب – در مورد معامالت عمده با انتشار آنهي مزايده عمومي .
ماده  – 83در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس نزار توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به تشوخيص
يو هيتت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده  84اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد  ،ميتوان معامله را
به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيتت مزبور با رعايت صرفه و صالح دولت ترتيب انجام اينگونه معوامالت
را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطور كلي براي يو نوع كا يا خدمات تعيين و اعالم خواهد نمود
.
ماده  - 84تركيب هيتت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده  83اين قانون درمورد دستگاههاي اجرائي در مركز و
استانها بشرح زير خواهد بود :
الف – در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد
مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز  ،معاون مالي و اداراي و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي
حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا با ترين مقام
دستگاه اجرائي ذيرب .

ب – در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ،
استاندار يا نماينده او و با ترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان .
ج – در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادنستري جمهوري اسالمي ايران و صدا وسيماي جمهوري اسالمي
ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هي يو از
وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده با ترين مقام دستگاه اجرائي ذيرب در هيتت
موضوع اين ماده شركت خواهد نمود .
د – در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني  ،استاندار يا نماينده او و با ترين مقام دستگاه اجرائي محلي
ذيرب و ذيحساب مربوط .
ه – در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي  ،مدير عامل و يا با ترين مقام اجرائي و
ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي .
و – در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در
صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارنان مشابه اداره ميشوند  ،ذيحساب و دو نفر به انتخاب
شورا يا ارنان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا ارنان مشابه ميباشند  ،ذيحساب و دو نفر به انتخاب با ترين
مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه .
ز – در مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه نانه ارتش جمهوري اسالمي ايران در مركز  ،فرمانده نيروي مربوط
و يكنفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده
فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران .
ح – در مورد معامالت وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند ( الف ) اين ماده و در مورد معامالت مربوط به ستاد
مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران  ،ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش
جمهوري اسالمي ايران .
ماده  – 85هيتت موضوع مواد  83و  84اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يوا بوا ترين مقوام دسوتگاه
اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفور اعضواء مربووط رسوميت دارد و كليوه
اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيتت و ابراز نظر خود نسبت به نزار تووجيهي دسوتگاه اجرائوي مربووط در
مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيتت بوا
رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود .
ماده  – 86در اجراي ماده  83اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از  20ميليون ريال باشد انجام معامله
پس از تصويب هيتت سه نفري موضوع ماده  84اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
الف – در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي  ،وزير مربوطه .
ب – در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات
دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز  ،استاندار استان مربوط .
ج – در مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه نانه ارتش جمهوري اسالمي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري

اسالمي ايران  ،رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و در مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع ،
وزير دفاع .
د -در مورد معامالت مربوط به دادنستري جمهوري اسالمي ايران  ،صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و
ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هي يو از وزارتخانه ها و
مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي  ،شوراي سرپرستي رئيس ديوان محاسبات كشور و
با ترين مقام دستگاه اجرائي ذيرب .
ه – در مورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه بموجب مقررات مربوط
زير نظر شورا و يا ارنان مشابه اداره ميشوند  ،شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا ارنان مشابه
ميباشند  ،با ترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط .
ماده  – 87در اجراي ماده  83در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از
تصويب هيتت سه نفري موضوع ماده  84موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بند هاي ذيل ماده  86و
تتييد شوراي اقتصاد خواهد بود .
ماده  -88در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئيننامه معامالت دولتي در مورد معامالت مربووط
به كا ها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع ميشوود
به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوط و يا با ترين مقام سياسوي كوه در
غياب سفي ر عهده دار انجام وظايف او ميباشد  ،مقدور نباشد  ،معامله به ترتيبي كه توس سفير و يا مقام مذكور
با رعايت صرفه و صالح دولت در هر مورد يا بطور كلي براي يو نوع كا يا خدمات تعيين ميشود انجام خواهود
شد .
ماده  – 89نحوه انجام معامالت و تشريفات مناقصه و مزايده وساير مقررات اجرائي مواد  79الي  88ايون قوانون
بموجب قانوني خواهد بود كه به تصوب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد .
بخش  -3معامالت دولتي
ماده  – 50وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقووقي ايجواد حوق
نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد .
ماده  -51در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً انجوام آن از يكسوال موالي تجواوز موي كنود
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجواوز
مي كند منعقد نمايند  .وزارتخانه ها و مؤسسات موذكور مكلفنود در بودجوه سوا نه خوود اعتبوارات زم بوراي
پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شراي آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائوي و
سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابالغ خواهد شد .
ماده  – 52پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تتمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حوالوه و
با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .
ماده  – 53اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسوجيل وحوالوه بوه عهوده وزيور يوا رئويس مؤسسوه و
مسووليت تتمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .
تبصره  -1اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف
مقامات فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه كال يا بعضاً قابل تفويض خواهود بوود لكون در هوي
مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد .
تبصره  -2در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسوه و
ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه و يا كاركنوان
تحت نظر او مجاز نخواهند بود .
ماده  – 54به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها
در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه زم بعنوان تنخواه نردان در اختيار
ذيحسابان مربوط و نمايندنيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد  .آئيننامه نحوه وانذاري خزانه در استانها قرار
خواهد داد  .آئيننامه نحوه وانذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه نردانهائي كه وانذاري آنها بر حسب
اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و
دارائي تصويب و ابالغ خواههد نرديد .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توس مقامات
مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد  ،توس مقامات مجاز
نخست وزيري صادر خواهد شد .
ماده  – 55اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود  ،بنوا
به پيشنهاد وزراي ذيرب و تتييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيتت وزيران و ساير مقررات عموومي دولوت
قابل مصرف ميباشد و هيتت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائوي كوه داراي مقوررات قوانوني خواص
ميباشند اجازه دهد كه اعتبار وانذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه مربووط مصورف
شود .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توس مقاموات
مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد  ،توس مقامات مجاز
نخست وزيري صادر خواهد شد .
ماده  – 56مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جدانانه در بودجه كل كشور منظور
ميشود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در ايون قوانون بوراي
آنها تعيين تكليف شده است توس وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود .
ماده  -57منظور كردن اعتبار تحوت عنووان ( سوري ) در بودجوه كول كشوور جوز در موورد وزارت اطالعوات و
دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است  .مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقوررات
اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطالعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطالعات و
در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تتييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و بوه
ترتيب با نواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد  .نزار اين قبيل هزينوه
ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسالمي تقديم شود .
ماده  – 58اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان « ديوون بالمحول » در موورد
اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمرانوي وزارتخانوه هوا و مؤسسوات
دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تتييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده  – 59در مواردي كه زم است قبل از انجام تعهد بر اساس شراي مندرج در احكوام يوا قورار دادهوا طبوق
مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تتديه نمود .
ماده  – 60در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك زم براي تتديه تمام دين مقدور نبوده و
يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسومتي از وجوه تعهود انجوام شوده را تحوت عنووان علوي
الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .
ماده  – 61ميزان و موارد تتديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنهوا بوه هزينوه
قطعي طبق آئيننامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيتت وزيوران خواهود
رسيد .
ماده – 62
 -1وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كا هاي وارداتي مورد
نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض نمركي و سود بازرناني
و ساير هزينه هاي ذيرب  ،اعتبار تتمين كرده باشند .
 -2در مورد آن قسمت از كا ها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً

و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توس بانو مركزي ايران بدون
پيش دريافت بهاي كا ها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار زم در
بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود .
 -3آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش
پرداخت قابل تتديه ميباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانو مركزي
جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيتت وزيران خواهد رسيد .
ماده  – 63كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه نذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال
مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فوروردين مواه
سال بعد به خزانه برنشت داده شود  .تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايوت مقوررات در حودود اعتبوار
مصوووب ايجوواد شووده و پرداخووت نشووده باشوود در سووالهاي بعوود بشوورح زيوور قابوول پرداخووت خواهوود بووود .
 -1تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنووان ( تعهودات پرداخوت نشوده بودجوه
مصووووووووب سوووووووالهاي قبووووووول ) در بودجوووووووه سوووووووالهاي بعووووووود منظوووووووور ميشوووووووود .
 -2تعهدات مربوط به سالهاي  1352به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدني و تتييد مقامات مجاز دستگاههاي
اجرائي در زمان تتديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود
.
 -3تعهدات سنوات مذكور در بند ( ) 2در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كال متوقوف نرديوده
است پس از رسيدني و تتييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تتديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و
بودجه در قالب طرحي كه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال
پيش بيني ميشود .
تبصره  -1بهاي كا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي بوراي توتمين احتياجوات
همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصووب توتمين شوده اسوت
مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللوي كوه خوارج از
اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كال و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد
با تتييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي (  ) 1و يا (
 ) 2اين ماده قابل پرداخت است .
تبصره  -2وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لوزوم مانوده
وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در
پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده  54اين قانون به پاي تنخواه نردان سوال
بعد واحدهاي مذكور محسوب نردد.
تبصره  -3چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال
محسوب ميشود .

ماده  – 64اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط
قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان
فروردين ماه سال بعد به خزانه برنشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور نردد  .تعهداتي كه تا
آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده
باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يو ماده  63اين قانون قابل پرداخت بود .
تبصره  -1هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در
بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود  ،قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور
واريز نردد .
تبصره  – 2سازمان تتمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات
مربوط به خود ميباشد .
ماده  – 65كليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در مواردي كه بموجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات ترتيب
ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و نواهي بانو دائر
بر :
 -1انتقال وجه به حساب ذينفع .
 -2پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او .
 -3حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد .
ماده  -66در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي رعايت مقوررات ايون قوانون الزاموي نيسوت و
مصرف اعتبارات هر يو از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هور كودام خواهود بوود و اعتبوارات مزبوور بور اسواس
درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسالمي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز
هستند توس خزانه قابل پرداخت ميباشد .
ماده  – 67عناوين كمو مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است .
ماده  – 68بودجه هر يو از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جدانانه
در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمو ضمن بودجه وزارتخانوه هوا و مؤسسوات
دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته هموان وزارتخانوه يوا مؤسسوه درلتوي و يوا بوه وزارتخانوه هوا و
مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است .
ماده  – 69اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمو براي عمليات جاري شوركتهاي دولتوي منظوور
ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقوررات مربووط توسو خزانوه
قابل پرداخت خواهد بود  .هرناه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس تراز ناموه و حسواب سوود وزيوان
مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان

حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تتمين و از كمو دولت فق براي جبوران
باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمو دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شوده را بوه حسواب
خزانه واريز نمايد .
تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پوس از تصوويب ترازناموه و حسواب
سود وزيان توس مجمع عمومي وجوه قابل برنشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند .
ماده  – 70كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و
تدارك مواد غذائي و كا هاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك هموان
مواد و كا ها برسد  .وجوه حاصل از فرو مواد و كا هاي مزبور بايد مستقيماً بمنظور واريوز وجووه دريوافتي از
اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود  .زيان احتمالي حاصول از خريود و فورو ايون قبيول موواد و
كا ها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدني و تتييد حسابرس منتخوب
وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد .
تبصره  -1حساب خريد و فرو مواد و كا هاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليوات موالي دسوتگاه
اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدني حسابهاي مذكور بطور مسوتقل امكوان پوذير
باشد .
تبصره  – 2در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه
قبل از رسيدني حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل  70درصد مبلغ
زيان پيش بيني شده مربوط به خريد وفرو كا هاي موضوع اين ماده بطور علي الحسواب قابول
پرداخت ميباشد .
تبصره  -3هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و امووال دولتوي
محسوب خواهد شد .
ماده  – 71پرداخت كمو و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محول بودجوه وزارتخانوه هوا و مؤسسوات
دولتي و شركتهاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربووط نوانزير از تتديوه چنوين وجووهي
ميباشند ممنوع است  .ضواب پرداخت اين قبيل كمو ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد
و وجوه پرداختي از اين بابت توس ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخوذ رسويد از دريافوت كننوده بوه
حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضواب مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمو از محل بودجوه وزارتخانوه هوا و
مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در سواير رديفهواي بودجوه كول
كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند  .نحوه نظارت موذكور توابع
آئيننامه اي است كه بنوا بوه پيشونهاد وزارت اموور اقتصوادي و دارائوي و وزارت برناموه و بودجوه
بتصويب هيتت وزيران خواهد رسيد .

ماده  – 72مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قووانين و
مقررات عمومي دولت ميباشد .
تبصره  -1مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براسواس بودجوه هواي مصووب جوز در
مواردي كه در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شوده اسوت توابع مقوررات قوانوني مربووط
ميباشد و در صورتيكه دستگاههاي اجرائي ذيرب داراي مقررات قانوني خاص بوراي ايون موضووع
نباشد اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود .
تبصره  -2مصرف درامدها و ساير منابع تتمين اعتبار شوركتهاي دولتوي بور اسواس بودجوه هواي
مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده اسوت توابع مقوررات قوانوني
مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظور مقوررات موالي و معوامالتي
تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولوت خواهود بوود  .شوركتها و سوازمانهاي
دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند
بود .
تبصره  -3در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي بوراي
مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كوه از محول اعتبوارات منظوور در قوانون
بودجه كل كشور در اختيار آنها نذارده ميشود جزء در موارديكه در اين قوانون صوراحتاً بوراي آن
تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند  .در مواردي كه اعتبارات
موضوع اين تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان كمو
در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت كننده
كمو وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينوه قطعوي منظوور
خواهد نمود .
تبصره  -4اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتوي توابع ايون قوانون و
ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .
تبصره  – 5حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( سرمايه نوذاري
ثابت ) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قوانوني ذيورب وسويله
حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصوادي و دارائوي رسويدني شوود و حسواب سوا نه آنهوا بوراي
حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل نردد .
تبصره  -6آئيننامه هاي مالي و معوامالتي مربووط بوه اعتبوارات جواري آن دسوته از مؤسسوات و
نهادهاي عمومي غير دولتي كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشووند
با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توس وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظويم و بوه تصوويب
هيتت وزيران خواهد رسيد .
ماده  – 73نقصان و تفري حاصل درابوابجمعي متمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتوي كوه بموجوب مقوررات
مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد اسوت ميباشوند نسوبت بوه وجووه و يوا اوراق

مذكور با اعالم دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشوده
منظور در بودجه كل كشور تتمين ميشود  .اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسوو ن امر نخواهد بود .
تبصره – وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوو ن امر از اين بابت وصول خواهد شد بوه حسواب درآمود
عمومي منظور ميگردد .
ماده  – 74نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندنيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتبواط آنهوا بوا
خزانه داري كل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي كه بوا رعايوت
مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد .
ماده  – 75مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مركز و شهرستانها و
نيز مقررات مربوط به ابالغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود كوه از طورف وزارت اموور
اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء نذارده خواهد شد .
تبصره – حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصووب آن سوال و اعتبوارات
كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابالغ و مقداري از اعتبوارات طبوق قوانون بوه دسوتگاههاي
مجري تخصيص داده شود .
ماده  -76براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات
اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندني خزانه در استانها
در بانو مركزي جمهوري اسالمي ايران و ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانو مركزي جمهوري اسالمي ايوران
نمايندني داشته باشند  ،به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد  .استفاده
از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و
اقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندني خزانه در استان بعمل
خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسوابهاي مجواز خواهود بوود  .اسوتفاده از
حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شوركت يوا مقوام
مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .
تبصره – مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  5اين قوانون موادامي كوه از محول
درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود
و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دسوتگاهها بوه تصوويب ميرسود ،
توس خزانه و يا نمايندني خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت
ميباشد .

ماده  – 77وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه
فوري و فوتي دانسته و تتخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت كردد به پيشنهاد با ترين مقام اجرائي
دستگاه مربوط و تتييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت اموور اقتصوادي و دارائوي قراردادهواي زم بوراي
خريد كا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشوروط بور اينكوه مبلوغ اينگونوه قراردادهوا بوه
تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و يا در صوورت
جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي
مصوب واحدمربوط نباشد  .چنانچه در اجراي قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنووان
پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال موالي بوه مرحلوه تعهود برسود  ،وزارت
اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه زم را بعنوان پيش پرداخت ( از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين مواده
در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تتديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه
مربوط واريز نمايد .
ماده  – 78در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و نانهاني مملكتي از قبيل جنگ  ،آتش سوزي  ،زلزله  ،سيل
 ،بيماريهاي همه نير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق  ،حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرموان
رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسالمي و يا مملكتي اعالم نردد  ،رعايت مقوررات ايون قوانون الزاموي
نيست و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قوانون محاسوبات عموومي و سواير
مقررات عمومي دولت مستثتي هستند )  ،ميباشد  .نزار امر بايد در اولوين جلسوه مجلوس شووراي اسوالمي
توس نخست وزير تقديم نردد .

فصل سوم :نظارت مالي
ماده  – 90اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختهوا بوا
مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج  ،بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عمالتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهواي عمرانوي كوه هزينوه آنهوا از محول
اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه كل كشور تآمين ميشود  ،بمنظوور ارزشويابي و از نظور
مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيوين شوده در قووانين برناموه عمرانوي و
قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبنودي بوه ترتيبوي كوه در قوانون
برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه ميباشد .
ماده  – 91در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خالف قانون و مقررات تشخيص دهد  ،مراتوب را بوا ذكور
مستند قانوني مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعالم مي كند  .مقام صوادر كننوده دسوتور پوس از
وصول نزار ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقوررات تشوخيص داده و مسوووليت قوانوني

بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحسواب اعوالم نمايود  .ذيحسواب
مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دسوتور كتبوي متضومن قبوول مسوووليت موذكور
پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت اموور لقتصوادي و دارائوي و رونوشوت آنورا بوا ذكور
مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطالع به ديوان محاسوبات كشوور
نزار نمايد  .وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خالف تشخيص داد مراتب را بوراي اقودامات
قانوني زم به ديوان محاسبات كشور اعالم خواهد داد .
ماده  – 92در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا موالي
به تصويب دولت درآيد  ،دستگاه اجرايي ذيرب مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد  .و در صورتي كه رد عين آن
ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلوف بوه قبوول و
وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابول پرداخوت اسوت و
اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .
ماده  – 93در صورتيكه بر اساس نواهي خالف واقع ذيحساب نسبت به تتمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا
رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خالف قانون وجهوي پرداخوت يوا
تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يو از اين تخلفوات در حكوم تصورف غيور قوانوني در وجووه و امووال دولتوي
محسوب خواهد شد .
ماده  – 94وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويوه در
مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .

فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده  – 95كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر
ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هور سوال را حوداكثر توا پايوان
خردادماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده  39قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديووان موذكور
تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كوردن اسوناد و مودارك بوه نحووي كوه وزارت اموور
اقتصادي و دارائي معين مي كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند
تبصره  -1صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء با ترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از
طرف او و ذيحساب و نواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد
تبصره  – 2مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توس ديوان محاسبات كشور با
هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .

تبصره  -3نحوه حسابرسي يا رسيدني ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد .
ماده  – 96دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي كه هيتت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شوش
ماه پس از پايان هر سال مالي نزار عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پويش بينوي شوده در
بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .
ماده  -97در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان
قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاري اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دسوتور العملوي كوه توسو
وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس  ،تحويل و تحول نماينود .
اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل نيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و
دارائي ارسال نردد .
تبصره – در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او
در امر تحويل و تحول ميسر نباشد  ،ابوابجمعي وي با حضور نماينوده ديووان محاسوبات كشوور و
نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويول خواهود
شد .
ماده  – 98شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود وزيان خود را بالفاصله پس از تصويب مجمع عمومي
مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سا نه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند
.
ماده  -99شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه نذاري
ثابت ) خود را طبق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شود تهيوه و پوس از
تصويب مجمع عمومي مربوط بالفاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سا نه بودجه كل كشور به وزارت امور
اقتصادي و دارائي ارسال نمايند  .مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده  130ايون قوانون نيوز مشومول
حكم اين ماده ميباشند .
ماده  – 100كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  5اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت
و پرداخت سا نه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني ( اعتبارات سرمايه نوذاري ثابوت ) را مطوابق
دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابالغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجوع
ذيرب حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سا نه بودجه كول كشوور بوه
وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .

تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آئيننامه موالي مربووط در
اجراي تبصره  6ماده  72اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعود و بوه
ترتيب مقرر در آئيننامه مذكور عمل خواهند كرد .
ماده  – 101خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به
تفكيو انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد  .طبقه بندي انواع
حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر نرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه كل كشور توسو
وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعالم خواهد شد .
ماده  – 102پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه ميشوود بوه
حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سا نه بودجه كل كشوور جمعوا و خرجوا منظوور
ميشود .
ماده  – 103وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثرتا پايان آذر
ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تتمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال
مربوط تهيه و همراه با صورت نرد نقدي خزانه حاوي اطالعات زير :
الف – صورتحساب در يافتهاي خزانه شامل :
 -1موجودي اول سال خزانه
 -2درآمدهاي اول سال خزانه
 -3ساير منابع تتمين اعتبار
 -4واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل
ب -صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل :
 -1پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تتمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .
 -2پيش پرداختها .
 -3پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .
 -4موجودي آخر سال .
بطور همزمان يو نسخه به ديوان محاسبات كشور و يو نسخه به هيتت وزيران تسليم نمايد .
ماده  – 104ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل  55قانون اساسي ) با بررسوي حسوابها و اسوناد و
مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سا نه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سا نه اقدام و هر
سال نزار تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمي تسليم و هر نوع تخلف از
مقررات اين قانون را رسيدني وبه هيتتهاي مستشاري ارجاع نمايد .
ماده  – 105ذيحسابان و ساير متموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي كه توس وزارت امور اقتصادي و
دارائي به آنها محول ميشود  ،موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسوو ن دستگاههاي

اجرائي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريو مساعي در اين مورد خواهند بود .
متخلفين با اعالم وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب رأي هيتتهاي
مستشاري ديوان مزبور حسب كورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد :
 -1اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
 -2توبي كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
 -3كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يو سوم از يكماه تا سه ماه .
 -4انفصال موقت از سه ماه تا يكسال .

فصل پنجم  :اموال دولتي
ماده  – 106مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات
دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده كننده و نظارت و تمركوز حسواب امووال مزبوور بوا وزارت اموور
اقتصادي و دارائي مي باشد  .در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز اسوت در موواردي كوه زم
تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضوي رسويدني نمايود و
دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيالت زم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسويدني و
نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .
تبصره – اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم از نظامي و
انتظامي از لحا رسيدني و نظوارت وزارت اموور اقتصوادي و دارائوي از شومول حكوم ايون مواده
مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد  .فهرست ساير تجهيزات موضوع ايون تبصوره
به پيشنهاد وزيران دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي تعيين خواهد شد .
ماده  – 107انتقال بالعوض اموال منقول دولت از يو وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي
ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه عالوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كوه موال را در اختيوار دارد
موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبال تحصيل شده باشد .
ماده  – 108انتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتوي كوه صود در صود
سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيرب و موافقوت وزيور يوا بوا ترين مقوام اجرائوي
وزارتخانه يا مؤسس ه دولتي انتقال دهنده مال با تتييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائوي مجواز موي باشود  .در
صورتيكه ارز اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود براساس ارزيابي
كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يو ميليون ريال در پايان هر سال بايد سرمايه معادل مبلغ ارزيابي شده
افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال نيرنده مكلف است ارز مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور
نمايد .

ماده  – 109انتقال بالعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد بوه
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتوي مربووط و موافقوت مجموع عموومي
شركت و اطالع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارز دفتوري ( قيموت تموام شوده منهواي
تجمع ذخيره استهالك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعا از  % 50سرمايه پرداخوت شوده
شركت تجاوز نكند  ،مجاز ميباشد  .شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صوورتي كوه ارز دفتوري امووال
منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل ميشود تا يو ميليون ريال باشود
معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يو ميليوون ريوال معوادل
ارز دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد .
ماده  – 110وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقوول خوود را بطوور امواني در
اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ومؤسسات و نهادهاي عموومي غيور دولتوي قورار
دهند  .در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل نيرنوده بودون اينكوه حوق
تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين امووال
خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز
به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيرب اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطوالع
دهند .
ماده  -111منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصورفي اسوت كوه ترتيوب
نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده  122اين قوانون
تعيين خواهد نرديد .
ماده  -112فرو اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نيواز تشوخيص داده
شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد  ،با اطالع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه
با ترين مقام دستگاه اجرائي ذيرب با رعايت مقررات مربوط به معامالت دولتي مجاز ميباشد  .وجووه حاصول از
فرو اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود .
تبصره – اموال منقولي كه فرو
مستثني مي باشد .

آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد  ،از شمول اين ماده

ماده  -113كليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه نذاري
ثابت ) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملو ميشود اعوم از اينكوه
دستگاه اجرائي طرح  ،وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا
زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دسوتگاههاي
اجرائي ذيرب مي باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود وانذاري عين و يوا

حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فرو آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد
بود و وجوه خاصل از فرو بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نردد .
تبصره  -1اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در
مورد طرحهائي كه توس وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود كماكان متعلق به دولت
خواهد بود و در مورد طرحهائي كه مجري آنها شركتهاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير
دولتي هستند به حساب اموال و دارائي هاي دستگاه بهره برداري طرح منظور خواهد شد .
تبصره  -2درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهواي عمرانوي
كه توس وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب
درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شوركتهاي دولتوي و مؤسسوات و نهادهواي
عمومي غير دولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از منابع شركت و يا منوابع داخلوي مؤسسوه و
نهاد عمومي غير دولتي مربوط تتمين شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره بورداري طورح و
در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد نرديد .
ماده  – 114كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنهوا
با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد  .وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب
هيتت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر وانذار كنند .
ماده  – 115فرو اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود
باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير :
 -1اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد .
 -2تتسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
 -3آثار و بناهاي تاريخي .
 -4اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فرو آنها ممنوع ميباشد بنا
به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيتت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از
فرو اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود .
تبصره  -1در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيو از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل
اداره ميشوند پيشنهاد فرو اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف با ترين مقام
اجرائي مؤسسات مذكور بعمل خواهد آمد .
تيصره  -2فرو اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين
ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد .
ماده  – 116وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در
اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادناهها به تملو دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات

موضوع ماده  115اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فرو
عمومي كشور واريز نمايد .
تبصره – مادام كه اموال موضوع اين ماده بفرو
بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد .

رسانيده و حاصل فرو

را به درامد

نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن

ماده  – 117اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با
تصويب هيتت وزيران قابل انتقال به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال
مزبور توس كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تتييد مجمع
عمومي شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد .
ماده  -118اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است
با تصويب هيتت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد  ،مشروط بر اينكه قيمت دفتري
اينگونه اموال انتقالي  ،مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد  .معادل قيمت دفتري
اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود .
ماده  – 119اموال غير منقول متعلق به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب
مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد  .بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و
معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال نيرنده افزوده ميگردد .
ماده  – 120وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيتت وزيران حق استفاده از اموال غير
منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي وانذار نمايد  .در
اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال نيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند
مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيرب
اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطالع دهند .
ماده  -121نقل وانتقال اموال و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي تابع مقررات اين فصل نبوده
و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود .
ماده  – 122آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدني و نظارت و تمركز
حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيتت وزيران
خواهد رسيد .

فصل ششم -مقررات متفرقه
ماده  -123سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و
مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي كه از طرف
وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود  .خزانه داري كل كشور مكلوف اسوت بور نگهوداري
صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به
موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توس وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيوه و ابوالغ خواهود نرديود معوين
ميشود .
ماده  -124حسابهاي خزانه در بانو مركزي جمهوري اسالمي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف
بانو مركزي جمهوري اسالمي ايران نمايندني داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از
طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه
داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير
امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال
موجودي حسابهاي خزانه نردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود .
ماده  -125خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حسواب تمركوز
درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بالفاصله پس از درخواست سازمان ذيرب
وجوه استفاده شده را مسترد دارد .
ماده  -126حقوقي كه بر اثر تخلف از شراي مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جوز در موورد احكوام
قطعي محاكم دادنستري كه زم ا جراء خواهد بود كال يا بعضاً قابل بخشودن نيست .
ماده  – 127كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد عالوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضواي وزيور اموور
اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد  .كليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در
صورتي قابل طرح در هيتت وزيران است كه قبال به وزارت امور اقتصوادي و دارائوي ارسوال و نظور وزارت مزبوور
كسب شده باشد .
ماده  – 128نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه هاي مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و
رو نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تتييد ديوان محاسبات كشور تعيين ميشود و دستورالعمل هاي
اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد شد .
ماده  – 129در مورد دريافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود .

ماده  – 130از تاري تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي بوا توجوه بوه موواد  2و 3و 4ايون قوانون
منحصراً بصورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود  .كليه مؤسسات انتفاعي و بازرناني
وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتوي يوا شوركت دولتوي
ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاري اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط
وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند وا با انقضاء اين فرصت مؤسسوه دولتوي وحسووب و
تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود .
تبصره – نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقالب اسالمي و يا پس از آن بنا به ضورورتهاي
انقالب اسالمي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خوود را از محول اعتبوارات
منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه دريافت موي نماينود  ،در صوورتيكه وضوعيت
حقوقي آنها بموجب قانون معين نشده باشد  ،مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي
خود را با يكي از مواد  4 ، 3 ، 2و  5اين قانون تطبيق دهند .
ماده  -131در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبور وصوول
شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد .
موارد و نحوه عمل و رو هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود كوه از طورف وزارت اموور اقتصواد و
دارائ تهيه خواهد شد .
ماده  – 132مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب
سود وزيان ( شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) شركت را رسدني و تصويب نماند .
تبصره  -1ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عمالت جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح
و تصوب در مجمع عموم خواهد بود كه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائي
مورد رسيدني قرار نرفته و نزار حسابرسي را همراه داشته باشد .
تبصره  -2هيتت مديره و يا هيتت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلوف اسوت پوس از
پايان سال مالي حداكثر تا پايان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربووط ر جهوت
رسيدني به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائوي تسوليم نمايود  .حسوابرس منتخوب
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازناموه و حسواب سوود وزيوان وضومائم
مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدنيهاي زم را انجام داده و نزار حسابرسي را به مقامات
و مراجع ذيرب تسليم نمايد .
تبصره  -3موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربووط از طورف هيوتت
مديره و يا هيتت عامل به حسابرس منتخب وزارت اموور اقتصوادي و دارائوي حوداكثر توا دو مواه
ومهلت رسيدني حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا سه ماه با ارائه د ئول
قابل توجيهي كه به تتييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است .

ماده  -133در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود وزيان شركتهاي دولتي بوه د ئول
موجهي قابل تصويب نباشد  ،مجامع عمومي مكلفند هيتت عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتوي
كه تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكا ت اقدام نمايند و مجدداً ترتيب مجمع عمومي را بوراي تصوويب
ترازنامه و حساب سود وزيان بدهند  ،در هر حال ترازنامه و حساب سود وزيان هر سال مالي شركت هاي دولتوي
بايد حداكثر تا ثايان آذر ماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد .
تبصره – تصويب تراز نامه و حساب سود وزيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عموومي مربووط
مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوو ن امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود .
ماده  -134انحالل شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكوه در اساسونامه هواي مربووط
ترتيبات ديگري مقرر باشد .
ماده  – 135شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه بمنظور افزايش بنيه مالي
شركت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شوركت
بشود .
تبصره – افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .
ماده  -136سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يوا هزينوه تلقوي نموي
نردد  .مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيهوا و بودهيهاي موذكور بايود در حسواب « ذخيوره تسوعير دارائيهوا و
بدهيهاي ارزي » منظور شود  .در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ
به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال موالي از
مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابول انتقوال بوه
حساب سرمايه شركت مي باشد .
ماده  – 137وزارتخ انه ها و مؤسسات دولتي و شوركتهاي دولتوي و مؤسسوات و نهادهواي عموومي غيور دولتوي
مكلفند كليه اطالعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را كه در اجراي اين قانون براي انجوام
وظايف خود زم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند .
ماده  – 138صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران با رعايت قانون اداره صدا وسيماي جمهووري اسوالمي ايوران
مصوب  1359 /10 /8مجلس شوراي اسالمي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب ميگردد .
ماده  -139وزارت اور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبوات نظوارت موالي فرانيور بور
هزينه هاي دستگاههاي دلتي و نيز تجهيز كادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كوه بوه پيشونهاد وزارت

مذكور به تصويب هيتت وزيران خواهد رسيد  ،نسبت به تتسيس آموزشگاه  65قانون بودجه سوال  1360توتمين
ميشود .
ماده  – 140اين قانون از تاري تصويب بمورد اجراء نذلرده ميشود و از تاري مذكور قوانون محاسوبات عموومي
مصوب  1349/10/15و اصالحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغوايرت
دارد ملغي است .
تبصره – آئين نامه هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب  1349/10/15توا زمانيكوه آئوين
نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب و ابالغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت
دارد به قوت خود باقي است  .قانون فوق مشتمل بر  140ماده و  67تبصره در جلسه روز يكشنبه
اول شهريور ماه يكهزار وسيصود وشصوت و شوش مجلوس شووراي اسوالمي تصوويب و در تواري
 1366/6/10به تتييد شوراي نگهبان رسيده است .

