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تعاریف–فصل اول 

بینی درآمدها و سایر منابع پیشبودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براي یک سال مالی تهیه و حاوي- 1ماده 
شود، بوده و از سه قسمت یکه منجر به نیل سیاستها و هدفهاي قانونی مبراي انجام عملیاتیهاتأمین اعتبار و برآورد هزینه

:شودتشکیل میبه شرح زیر
:بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است-1

در سال مالی قانون بودجه به وسیله بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیمپیش- الف 
.گرددمیداري کل اخذخزانهها از طریق حسابهايدستگاه

جاري عمرانی و اختصاصی بینی پرداختهایی که از محل درآمدهاي عمومی و یا اختصاصی براي اعتباراتپیش- ب 
.در سال مالی مربوط انجام گرددتوانددستگاههاي اجرایی می

.اعتباربینی درآمدها و سایر منابع تأمینبودجه شرکتهاي دولتی و بانکها شامل پیش-2

.شودمیتحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظوربودجه مؤسساتی که-3
.شده و یا بشودوزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته- 2ماده 

اره گانه ادیکی از قواي سهمؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر- 3ماده 
.نداردشود و عنوان وزارتخانهیم

قانون مؤسسه دولتی شناخته از نظر این. گرددنهاد ریاست جمهوري که زیر نظر ریاست جمهوري اداره می-تبصره 
.شودمی

ایجاد شود و یا به حکم قانون و شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت- 4ماده 
درصد سرمایه آن متعلق 50شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از و یا مصادره شده و به عنواندگاه صالح ملی شدهیا دا

پنجاه درصد گذاري شرکتهاي دولتی ایجاد شود، مادام که بیش ازسرمایهشرکت تجاري که از طریقهر. به دولت باشد
.شودتلقی میهاي دولتی است، شرکت دولتیسهام آن متعلق به شرکت

هاي اشخاص نزد بانکها و انداختن سپردهشرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار-تبصره 
.شوندشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیمیشرکتهاي بیمه ایجاد شده یامؤسسات اعتباري و

مشخصی هستند که با اجازه قانون به یر دولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانیمؤسسات و نهادهاي عمومی غ- 5ماده 
.شودتشکیل شده و یا میخدماتی که جنبه عمومی داد،منظور انجام وظایف و



دولت پیشنهاد و به تصویب فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف-تبصره 
.خواهد رسیداي اسالمیمجلس شور

.شوداسفند ماه ختم میسال مالی یک سال هجري شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان- 6ماده 
هاي دولت اهداف و اجراي برنامهاعتبار عبارت از مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به- 7ماده 

.رسدی میشوراي اسالمبه تصویب مجلس
مربوط اعتباري براي آنها منظور دیون بالمحل عبارت است از بدهیهاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه- 8ماده 

:یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشدمصوب و در هر دو صورت بهنشده و یا زائد بر اعتبار

.الحهاحکام قطعی صادره از طرف مراجع ص- الف 
انجام شده مانند حق اشتراك برق ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی ناشی از خدماتانواع بدهی به وزارتخانه- ب 

.خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشدهاي مشابه کهپست و هزینهها مخابراتی،آب، هزینه

موضوع این بند از طرف وزارت امور انواع دیون بالمحل. ه باشدسایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شد- ج 
.و اعالم خواهد شداقتصادي و دارایی تعیین

.کندوزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص میمواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک- 9ماده 
مالیات و سود سهام شرکتهاي دولتی و ها و مؤسسات دولتی وزارتخانهدرآمد عمومی عبارت است از درآمدهاي و-10ماده 

درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور انحصارات و مالکیت و سایرو درآمد حاصل از
.شودمی

مد اختصاصی و درآمد درآدریافتهاي دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و-11ماده 
گردد و هدایا به استثناء هدایایی که براي مصارف خاصی اهداء میها وتأمین اعتبار و سپردهشرکتهاي دولتی و سایر منابع

.داري کل متمرکز شودحسابهاي خزانهوجوهی که به موجب قانون باید درمانند اینها و سایر

اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهاي سالهاي ند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشارسایر منابع تأمین اعتبار عبارت-12ماده 
.شود و ماهیت درآمد ندارندبینی میکشور پیشقانون بودجه کلقبل و عناوین مشابه در

و نهادها و دولتی و شرکتهاي دولتی ها و مؤسساتهاي مربوط به وزارتخانهوجوه عمومی عبارت است از نقدینه-13ماده 
سازمانهاي مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و دولتی و مؤسسات وابسته بهمؤسسات عمومی غیر

.باشدبراي مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میمنشاء تحصیل آن منحصراًصرفنظر از نحوه و
دستگاههاي مذکور در این ماده قرار آنها که به طور موقت در اختیارالضمان و مانند وجوهی نظیر سپرده، وجه-1تبصره 

هاي مزبور شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاهمدت معین و یا حصولگیرد و پس از انقضاءمی
ر وجوهاحراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی دآنها بدون رضایت صاحب وجه یاباشد تصرف درمی

.گرددعمومی تلقی می



.وجوه عمومی استاسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذکور در این ماده نیز در حکم-2تبصره 

مصارف خاص در بودجه کل درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون براي مصرف یا-14ماده 
است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، گردد و دولت موظفر میاختصاصی منظوکشور تحت عنوان درآمد

.بودجه اختصاصی را حذف نماید

یا فروش کاال و سایر فعالیتهایی که درآمد شرکتهاي دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و-15ماده 
.گرددم آنها هستند عاید آن شرکتها میانجاموجب قوانین و مقررات مجاز بهشرکتهاي مذکور به

مزبور تحت عنوان کمک دولت، سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهاي دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهاي-16ماده 
هاي مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجهسرمایه در گردش و یا عناوینوام استفاده از ذخائر، کاهش

.ط هستندمربو

.بدهیهاي جاري استهاي جاري برمنظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی-تبصره 

تحصیل یا انجام آنها براي نیل تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداختهایی که-17ماده 
.ستدستگاههاي اجرایی ضروري اهايبه اجراي برنامه

.براي هزینه معینتأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب-18ماده 

:تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از-19ماده 

.تحویل کاال یا انجام دادن خدمت- الف 

.نعقد شده باشداجراي قراردادهایی که با رعایت مقررات م- ب 

.احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصالح- ج 

.اجازه قانونالمللی باالمللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بینپیوستن به قراردادهاي بین-د 

.کننده بدهیمدارك اثباتتسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و-20ماده 

دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اي است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسهحواله اجازه-21ه ماد
سایر دستگاههاي اجرایی براي تأدیه تعهدات و بدهیهاي قابل پرداخت از عمومی غیر دولتی و یااجرایی محلی و یا نهادهاي

.شودذینفع صادر میهمربوط به عهده ذیحساب در وجمحل اعتبارات
هاي صادر شده موضوع ماده حوالهدرخواست وجه سندي است که ذیحساب براي دریافت وجه به منظور پرداخت-22ماده 

باشد حسب مورد از از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میپرداختهایی که به موجب قانوناین قانون و سایر)21(
پرداخت و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکیربوط عهده خزانه در مرکزممحل اعتبارات و یا وجوه

.کنددستگاه اجرایی ذیربط صادر می
یا تحت عنوان کمک یا عناوین هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد-23ماده 

.گیردط صورت میمقررات مربومشابه با رعایت قوانین و



بانک مرکزي جمهوري اسالمی گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزدتنخواه-24ماده 
معین در هر سال مالی براي رفع احتیاجات نقدي خزانه در همان سال اجازه استفاده از آن به میزانایران که به موجب قانون

.گرددتا پایان سال واریز میشود و منتهاو دارایی داده میاقتصادي به وزارت امور

)27/11/1380الحاقی (تبصره 

.بودجه عمومی دولت تعیین می گردد%) 3(میزان تنخواه گردان حداکثر تا 

در به منظور ایجاد تسهیالت الزمگردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوبتنخواه-25ماده 
محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز جاري و عمرانی دستگاههاي اجراییهايپرداخت هزینه
.دهدمیهر استان قرار

در استان از محل اعتبارات مصوب گردان حسابداري عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانهتنخواه-26ماده 
دهد تا در قبال قابل پرداخت سالهاي قبل در اختیار ذیحساب قرار میهاي سال جاري و تعهداتهزینهبعضی ازبراي انجام

.درخواست وجه مجداً دریافت گرددشده واریز و با صدورهاي صادرحواله

حساب با تأیید وزیر حسابداري از طرف ذیگردانگردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواهتنخواه-27ماده 
ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب براي انجام برخی از هزینهمقامات مجاز از طرف آنهایا رییس مؤسسه و یا

هاي مربوط تدریج که هزینهگیرد تا بهگردان هستند قرار میدریافت تنخواههاي اجرایی آن مجاز بهنامهو آییناین قانون
.دارندود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافتشانجام می

احکام و قراردادها طبق مقررات پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس-28ماده 
.گیردمیپیش از انجام تعهد صورت

.گیردرعایت مقررات صورت میهد باالحساب عبارت است از پرداختی که به منظور اداي قسمتی از تععلی-29ماده 
:سپرده از نظر این قانون عبارت است از-30ماده 

گردد و استرداد و دولت دریافت میوجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیري از تضییع حقوق- الف 
.تقراردادهاي مربوط اسمقرر در قانون و مقررات ویا ضبط آن تابع شرایط

گردد و یا حقوقی دریافت میوجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی- ب 
.باشداسترداد میاحکام مراجع مذکور کالً یا بعضاً قابلو به موجب قرارها و

گردد تا با ثالث تودیع میخاصوجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتی به نفع اش- ج 
.به ذینفع پرداخت شودرعایت مقررات مربوط

اشتراك آب و برق، تلفن، وجوهی که توسط دستگاههاي دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق-تبصره 



ز هر نظر مشمول مقررات گردد و اقانون سپرده تلقی نمیشود از نظر ایناشخاص دریافت میتلکس، گاز و نظایر آنها از
.باشدمربوط به خود می

مستخدمین رسمی واجد ذیحساب مأموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارایی از بین-31ماده 
ها و مؤسسات و مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانهنظارت و تأمین هماهنگی الزم در اجرايصالحیت به منظور اعمال

شود و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میاجرایی محلی وي دولتی و دستگاههايشرکتها
:سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشتانجام

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

.نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی-2

.ها و اوراق بهادارنگاهداري و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده-3

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

.دهدذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می-1تبصره 
مورد وجوهی که از محل درآمد این قانون در5نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده ذیحساب مؤسسات و -2تبصره 

.دارایی با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شددارند، با حکم وزارت امور اقتصادي ومیعمومی دریافت

نان رسمی واجد صالحیت به کارکمعاون ذیحساب مأموري است که با حکم وزارت امور اقتصادي و دارایی از بین-32ماده 
.شودمیاین سمت منصوب

امور مربوط به دریافت نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان-33ماده 
ذیحسابان دستگاههاي اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابالغگردان حسابداري بهتنخواهگردان استان و واگذارينخواهت

سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب ایناستانی و افتتاح حسابهاي جاري دولتی درهاياعتبار بودجه
زیر نظر مدیر کل خزانه در استان مربوطشود به نمایندگیهاي اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول مینامهقانون و آیین

.امور اقتصادي و دارایی محل انجام خواهد داد

با موافقت ذیحساب و به موجب امین اموال مأموري است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت و امانتدار-34ده ما
مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهاي اموال و مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب وحکم وزارتخانه یا

نامه مربوط به شرایطآیین. شودی، به عهده او واگذار میتحت ابوابجمعاست و کاالهاياوراقی که در حکم وجه نقد
منقول با رعایت مقررات این قانون از و غیرو طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهاي امین اموال در مورد اموال منقول

.رسدتصویب هیأت وزیران میطرف وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به
شود به این سمت منصوب میوري است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت دستگاه ذیربطکارپرداز مأم-35ماده 

.نمایددستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام میتدارك کاالها و خدمات مورد نیاز طبقو نسبت به خرید و



اجرایی مربوط از بین مستخدمین هعامل ذیحساب مأموري است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگا-36ماده 
اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام نامهصالحیت در مواردي که به موجب آیینرسمی واجد

.شوداین قانون توسط ذیحساب به او محول می31ماده مسئولیتهاي موضوعقسمتی از وظایف و
اقتضاي طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و مأموران و واحدهاي دولتی مادام که بهکار پردازان و واحدهاي تدارکاتی و سایر 

باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریزگردان پرداخت از ذیحساب میتنخواهمجاز به دریافتیا مأموریتهاي محوله
.شوندمیگردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوبتنخواه

اجراي بودجه-فصل دوم 
درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار-1بخش 

گردد براي وصول از اشخاص تلقی نمیبینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزيپیش-37ماده 
رایی مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاههاي اج.مجوز قانونی داردو در هر مورد احتیاج به

.باشدمربوط می
.مقررات مربوط به خود مجاز استوصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و-38ماده 

شود و همچنین کشور وصول میوجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل-39ماده 
هاي خزانه که در بانک هاي بیمه باید به حساباعتباري و شرکتاستثناي بانکها و مؤسساتبه درآمدهاي شرکتهاي دولتی
.شودگردد تحویلایران افتتاح میمرکزي جمهوري اسالمی

.از وجوه خود استفاده نمایندخزانه مکلف است ترتیب الزم را بدهد که شرکتهاي دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب

متعلق باشد در صورتی ) تعاونیخصوصی و(د شرکتهاي دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی در مور-تبصره 
باشد و در غیر این باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا مییک از مواد این قانون مغایرکه اساسنامه آنها با هر

.االجرا استتی الزمدولقانون نسبت به سهام مربوط به بخشصورت مواد این

دولتی نمونه فرمهاي مورد ها و مؤسساتنحوه عمل و روشهاي اجرایی در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه-40ماده 
که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ خواهد اساس دستورالعملهایی خواهد بوداستفاده براي این منظور بر

.شد
روشهاي اجرایی وصول درآمدهاي ي دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه مکلفندشرکتها-تبصره 

.برسانندامور اقتصادي و داراییخود را به تأیید وزارت

استثناء بانکها و شرکتهاي بیمه و به(ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی وجوهی که وسیله وزارتخانه-41ماده 



گردد باید به حسابهاي مخصوصی و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میالضمانسپرده و یا وجهبه عنوان) سات اعتباريمؤس
بانک مرکزي و یا شعب سایر بانکهاي دولتی که از طرفخزانه در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانکه از طرف

حسابهاي مذکور که بدون حق وجوه واریز شده بهگردد واریز شودمیجمهوري اسالمی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح 
.به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شودبرداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه

دارایی مکلف است از طریق واگذاري آید و وزارت امور اقتصادي ورد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می-تبصره 
یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه از حساب تمرکز وجود سپردهگردان رد سپردهتنخواه
.را فراهم نمایدهاي موضوع این مادهسپرده

مدت سه ماه از تاریخ اجراي این ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی مکلفند حداکثر ظرفکلیه وزارتخانه-42ماده 
دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب هایی را که تا تاریخ مذکورسپردهوهقانون کلیه وج

هايجمهوري اسالمی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپردهخزانه نزد بانک مرکزيتمرکز وجوه سپرده
.مذکور را به خزانه اعالم نمایند

دارایی تصویب و ابالغ خواهد شد و توسط وزیر امور اقتصادي و42و 41و 39واد نامه نحوه اجراي مآیین-43ماده 
مستشاري دیوان محاسبات کشور به مجازاتهاي مقرر در قانون محاسبات موجب رأي هیأتهايمتخلف از اجراي این مواد به

.شدکشور محکوم خواهند
توسط مجامع عمومی مربوط حساب سود و زیان شرکتشرکتهاي دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و-44ماده 

سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارایی پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سودحداکثر ظرف یک ماه ترتیب
.بدهند

.شودتخلف از اجراي این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می
و حساب سود و زیان سال قبل آنها فند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال تراز نامهشرکتهاي دولتی مکل-تبصره 

ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت مربوط نرسیده باشد، بر مبنايبه تصویب مجامع عمومی
درصد مبلغی را که به عنوان 80مالیاتی مربوط و یا معادل طبق قوانیناند مالیات متعلقه رادارایی ارائه دادهامور اقتصادي و

است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه بینی شدهآنها پیشمالیات دوره مالی مورد نظر در الیحه بودجه کل کشور براي
.الحساب پرداخت نماینددارایی به طور علیوزارت امور اقتصادي و

اي و هاي سرمایهسود، اندوختهدولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیممجامع عمومی شرکتهاي -45ماده 
است طوري تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بینی شدهاساسنامه آنها پیشجاري شرکت را که در مفاد

.بودجه کل کشور گردد

گیرند و کشور مورد استفاده قرار مینظور در بودجه کلانواع تمبر و اوراقی که براي وصول درآمدهاي عمومی م-46ماده 
سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران سند مالکیت و همچنینانواع گذرنامه، شناسنامه،



ور و یک نفر کشاقتصادي و دارایی، یک نفر نماینده دادستانی کلمرکب از دو نفر نماینده وزیر امورتحت نظارت هیأتی
تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط چاپ ونماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسالمی

.گرددمی
.استتشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادي و دارایی-1تبصره 

تمبر و اوراق و اسناد موضوع این چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی ازهیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء-2تبصره 
اسالمی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانکهاي دولتی محول نماید تا اسکناس بانک مرکزي جمهوريماده را به چاپخانه

بانک به جاي رییسصورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخابمذکور انجام شود و در اینتحت نظارت هیأت
.خواهد داشتعضویتیک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادي و دارایی در هیأت مزبور

اي است که بنا به پیشنهاد وزارت امور نامهآیینترتیب اجراي این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع-3تبصره 
.سیدوزیران خواهد رتصویب هیأتاقتصادي و دارایی به

یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور ها و مؤسسات دولتی ودر مواردي که براي تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه-47ماده 
پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی ناشی از استنکاف و یا عدمهاي نقديو نیز جریمه

.تعیین تکلیف نشده باشد
از تصویب هیأت وزیران به موقع اي است که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و پسنامهآییننحوه عمل بر طبق

.شوداجراء گذارده می
باشد استیفاي طلب دولت از طریق چنانچه بدهیهاي موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده-تبصره 

متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههاي اجرایی مربوط یا سایر عقیب قانونیمهلت مانع از تتقسیط بدهی و یا دادن
.نخواهد بودمراجع ذیصالح

االجرا به مرحله قطعیت اسناد الزمها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام ومطالبات وزارتخانه-48ماده 
.قابل وصول خواهد بودمستقیمهايمقررات اجرایی مالیاترسیده است بر طبق

منشاء این دریافت اضافی اشتباه وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که-49ماده 
وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی یا عدم انطباق مبلغکننده یا مأمور وصول وپرداخت

تأخیري صورت درآمد عمومی به نحوي که در اداي حق ذینفعمقامات قضایی حاصل شود باید از محلیادستگاه ذیربط و
.نگیرد رد شود

.شودمقررات مربوط اجرا میدر مورد اضافه دریافتی از صاحبان کاال به عنوان حقوق و عوارض گمرکی-1تبصره 
.گیردنمیسارت تأخیر تأدیه تعلقبه مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خ-2تبصره 



ها و سایر پرداختهاهزینه-2بخش 

کند و یا حقوقی ایجاد حق نمیوجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقیقی و-50ماده 
.خود به عمل آیدرعایت مقررات مربوط بهاستفاده از اعتبارات باید با

ها و کند وزارتخانهمالی تجاوز میهاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از یک سالرد آن قسمت از هزینهدر مو-51ماده 
. کند منعقد نمایندقراردادهایی که مدت اجراي آن از سال مالی تجاوز میبراي مدت متناسبتوانندمؤسسات دولتی می

مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات الزم براي پرداخت تعهداتخودو مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه ساالنههاوزارتخانه
.اعتبارات منظور نمایند

دارایی و وزارت برنامه و بودجه هاي موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادي وانواع هزینه-تبصره 
.تعیین و ابالغ خواهد شد

و تسجیل و حواله و با اعمال مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهدها به ترتیب پس از طیپرداخت هزینه-52ماده 
.آمدنظارت مالی به عمل خواهد

رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا-53ماده 
.باشدذیحساب میقوانین و مقررات به عهدهاعتبار و تطبیق پرداخت با

از طرف مقامات فوق و سایر اختیارات و مسئولیتهاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه-1تبصره 
لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و یا بعضاً قابل تفویض خواهد بودمقامات دستگاه مربوط کالً

.نخواهد کردکنندهمسئولیت از تفویض

مؤسسه و ذیحساب به شخص هاي مربوط به وزیر یا رییسدر اجراي این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت-2ره تبص
.به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بودهاي وزیر یا رییس مؤسسهو مسئولیتواحد و نیز تفویض اختیار

و واحدهاي تابعه آنها در مرکز و ها و مؤسسات دولتیي وزارتخانههابه منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه-54ماده 
گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و دارایی وجوه الزم به عنوان تنخواهکشور وزارت امور اقتصادي وشهرستانها و خارج از

.خزانه در استانها قرار خواهد دادنمایندگیهاي

ذیحسابان مربوط و نمایندگیهاي خزانه در گردان در اختیارد استفاده از انواع تنخواهنامه نحوه واگذاري و میزان و موارآیین
.استانها قرار خواهد داد

واگذاري آنها بر حسب این ماده و سایر مواد گردانهایی کهنامه نحوه واگذاري و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواهآیین
ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی تصویب و ابالغ خواهد ینو همچنکنداین قانون ضرورت پیدا می

.گردید

شود، بنا به پیشنهاد منظور میبینی شده در قانون بودجه کل کشورهاي پیشاعتباري که تحت عنوان هزینه-55ماده 



ت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی هیأت وزیران با رعایبرنامه و بودجه و تصویبوزراي ذیربط و تأیید وزارت
باشند خاص میمورد دستگاههاي اجرایی که داراي مقررات قانونیباشد و هیأت وزیران مجاز است درمیدولت قابل مصرف

.دستگاه مربوط مصرف شودمقررات خاصاجازه دهد که اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق

مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط ه و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسطحوال-تبصره 
.توسط مقامات مجاز نخست وزیري صادر خواهد شدباشند،که فاقد ذیحساب میو در سایر دستگاهها

شود و بودجه کل کشور منظور میاگانه درمرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جد-56ماده 
باشد جز در مواردي که در این قانون براي آنها تعیین تکلیف شده نمیهاي دستگاه اجرایی خاصیهزینهمستقیماً مربوط به
.شودتعیین میامور اقتصادي و داراییاست توسط وزارت

اطالعات و دستگاههاي نظامی و ل کشور جز در مورد وزارتدر بودجه ک) سري(منظور کردن اعتبار تحت عنوان -57ماده 
رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست به تصویب میمصرف اعتباراتی که تحت این عنوان.انتظامی ممنوع است

نظامی و دستگاههايوزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطالعات و در مورداطالعات با موافقت نخستو در مورد وزارت
پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و مربوطانتظامی با تأیید شوراي عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر

ماه از طریق نخست ها باید حداکثر ظرف ششگردد گزارش این قبیل هزینهمنظور میشوراي عالی دفاع به هزینه قطعی
.به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شودوزیر

در مورد اعتبارات جاري با "بالمحلدیون"ها و مؤسسات دولتی تحت عنواناعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه-58ماده 
ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههاي اجرایی اعتبارات عمرانی وزارتخانهاقتصادي و دارایی و در موردموافقت وزارت امور

.استقابل مصرفوزارت برنامه و بودجهبا تأیید

یا قراردادها طبق مقررات وجهی در مواردي که الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام-59ماده 
.بینی پرداخت تأدیه نمودعنوان پیشتشخیص مقامات مجاز مبالغی بهتوان بهپرداخت شود می

تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تهیه اسناد و مدارك الزم برايدر مواردي که بنا به عللی تسجیل و یا -60ماده 
الحساب به تشخیص مقامات قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علیتواننباشد میتمام وجه مورد تعهد میسر

.نمودمجاز پرداخت
احتساب آنها به هزینه قطعی طبق نحوه واریز والحساب و همچنین میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی-61ماده 
.دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدطرف وزارت امور اقتصادي واي است که ازنامهآیین

-62ماده 
د کاالهاي وارداتی مورد نیاز خوتوانند براي خدمات وها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی در صورتی میوزارتخانه-1

هاي مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینهاسنادي نمایند که معادل کلاقدام به افتتاح اعتبار
.تأمین کرده باشندذیربط، اعتبار



منعقده بهاي آنها باید تدریجاً و یا به در مورد آن قسمت از کاالها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهاي-2
شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانک مرکزي ایران بدون پیش دریافت بهاي بعد به فروشنده پرداختور یکجا در سالهايط

سالهاي مربوط مجاز خواهد بینی اعتبار الزم در بودجهبودجه مشعر بر پیشخدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه وکاالها و
.بود
از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت مل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبلنامه اجرایی این ماده شاآیین-3

دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران وزارت امور اقتصادي وباشد از طرفقابل تأدیه می
.هیأت وزیران خواهد رسیدتهیه و به تصویب

منظور در قانون ) سرمایه گذاري ثابت(کلیه اعتبارات جاري و عمرانی - 2) 4/12/1393(و 1)15/12/1379اصالحی (63ماده 

قانون محاسبات عمومی کشور) 64(و )63(قانون اصالح مواد-1

براي تعهد و پرداخت 1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب) 64(و ) 63(مهلتهاي مذکور در مواد - ماده واحده 
اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال اعم از) گذاري ثابتسرمایه(عمرانی هاي جاري وهزینه

ین هاي جاري پایان فروردهزینهذیحسابی دستگاههاي ذیربط قرار گرفته باشند به ترتیب برايداري کل در اختیارخزانهمالی توسط
مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ هاي مذکور پس از انقضاي مهلت . گرددمیاصالحهاي عمرانی پایان تیرماه سال بعدماه و هزینه

.گردنداالجرا شدن این قانون لغو میالزممغایر از تاریخکلیه قوانین و مقررات عام و خاص. گردندروز به خزانه واریز میظرف ده

قانون محاسبات عمومی کشور پایان ) 95(ن مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مادهآخری-1تبصره 
.بعد خواهد بودمردادماه سال

و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب- 2تبصره 
.خواهد شد

امور مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام-3تبصره 
قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و1369.10.18عالی و تحقیقاتی مصوب مؤسسات آموزش

.هاي مربوط خواهند بودنامهگی و آئینشوراي عالی انقالب فرهن23/12/1367و9مصوب 

یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شوراي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه
.تأیید شوراي نگهبان رسیده استبه1379.12.25در تاریخ اسالمی تصویب و

مهدي کروبی-رئیس مجلس شوراي اسالمی 

، )2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون ) 26(ماده ) 4(به موجب تبصره بند -2
:1393مصوب 



بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال به ترتیب براي 
مانده وجوه مصرف . سال بعد اصالح می گرددهزینه هاي جاري، پایان فروردین ماه و هزینه هاي عمرانی، پایان تیرماه 

تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط . نشده تا تاریخ هاي مذکور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند
د با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواه

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

.شودسالهاي بعد منظور میدر بودجه) قبل
مقامات مجاز دستگاههاي اجرایی در به بعد طرحهاي عمرانی پس از رسیدگی و تأیید1352تعهدات مربوط به سالهاي -2
.شودضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور میمحل اعتباري که در سالهاي بعدان تأدیه تعهد اززم
یا کالً متوقف گردیده است پس از در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و) 2(تعهدات سنوات مذکور در بند -3

هد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که زمان تأدیه تعمجاز دستگاههاي اجرایی دررسیدگی و تأیید مقامات
.شودمیبینیخاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیشبرنامه مربوط و یا از محل ردیفاعتبار آن محل

احتیاجات همان سال طبق مقرراتبهاي کاال یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی براي تأمین-1تبصره 
تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان جاري و یا عمرانی مصوبمنعقد و از محل اعتبارات

سال مالی بعد به مرحله قرارداد و یا یکی از آنها است کالً و یا بعضاً دربه عللی که خارج از اختیار طرفینسال مالی بوده ولی
این ماده قابل ) 2(و ) 1(اعتبارات مذکور در بندهاي از محلامور اقتصادي و دارایی حسب موردرسد با تأیید وزارت تعهد می

.پرداخت است

لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت-2تبصره 
نامه موضوع مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیینها وواحدهاي خارج از کشور وزارتخانهبه اعتبارات

.سال بعد واحدهاي مذکور محسوب گرددگردانقانون به پاي تنخواهاین54ماده 

.شودسال محسوب میشود پرداخت آنچکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر می-3تبصره 
اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی -)15/12/1379اصالحی (64ماده 

درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال به 

در مورد اعتبارات «عبارت 15/12/1379قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 64(و) 63(ر ماده واحده قانون اصالح موادد
داري اي تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانههاي سرمایهبارات تملک داراییاي تا پایان سال مالی و اعتهزینه

داري کل و تا پایان سال مالی توسط خزانه«جایگزین عبارت » کل کشور در اختیار دستگاههاي اجرائی قرار گرفته باشند
.شودمی» ربط قرار گرفته باشندحسابی دستگاههاي اجرائی ذيکشور در اختیار ذي



مانده وجوه . ه سال بعد اصالح می گرددپایان تیرما،پایان فروردین ماه و هزینه هاي عمرانی،ترتیب براي هزینه هاي جاري
تعهداتی که تا آخر سال . مصرف نشده تا تاریخ هاي مذکور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند

مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال هاي بعد 
. این قانون قابل پرداخت خواهد بود) 63(اعتبار موضوع بند یک ماده از محل 
هاي مصوب مربوط شده در بودجهبینیهر مبلغ از درآمدهاي اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش-1تبصره 

.عمومی کشور واریز گرددمصرف نبوده و باید به حساب درآمدوصول شود، قابل

.باشدمقررات مربوط به خود میمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمولساز-2تبصره 
سایر قوانین و مقررات ترتیب کلیه دستگاههاي اجرایی مکلفند جز در مواردي که به موجب این قانون و یا-65ماده 

:بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر برحسابهايپرداختهاي خود را منحصراً از طریقدیگري مقرر شده باشد

.انتقال وجه به حساب ذینفع-1

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

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

.گرددپرداخت محسوب می
قانون الزامی نیست و مصرف رات ایندر مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رعایت مقر-66ماده 

کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف نامه داخلی خاص هرآییناعتبارات هر یک از آنها تابع
یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابلرییس مجلس شوراي اسالمی ودبیر شوراي نگهبان و

.باشدپرداخت می
.عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است-67ماده 

باید به طور کامل و جداگانه در بودجه ها و مؤسسات دولتی و واحدهاي وابسته به آنهابودجه هر یک از وزارتخانه-68ماده 
ها و مؤسسات دولتی براي پرداخت به وزارتخانهعنوان کمک ضمن بودجهمنظور کردن اعتبار تحتکل کشور درج شود و

همچنین پرداخت هر ها و مؤسسات دولتی دیگر ومؤسسه دولتی و یا به وزارتخانهوابسته همان وزارتخانه یاواحدهاي تابعه و
.نوع وجه از این بابت ممنوع است

شود به شرکتهاي دولتی منظور مییات جارياعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک براي عمل-69ماده 
.مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بودوجه مقامات مجاز شرکتهايموجب حواله و درخواست

بینی مجمع عمومی از مبلغ پیشهر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب
بینی شده در ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیشمربوط کمتر باشد شرکت مکلف استدر بودجه مصوبشده

جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی ازاز کمک دولت فقط برايبودجه مصوب خود تأمین و
.واریز نمایدبینی شده را به حساب خزانه دولت ناشی از تقلیل زیان پیش



سود و زیان توسط مجمع شرکتهاي دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب-تبصره 
.نمایندبرگشت موضوع این ماده را به خزانه مستردعمومی وجوه قابل

اجرایی بابت خرید و تدارك مواد کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهاي دولتی و اعتبارات دستگاههاي-70ماده 
. شود باید منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و کاالها برسدمیاساسی مورد نیاز عامه اختصاص دادهغذایی و کاالهاي

حسابهاي بانکی باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت بهمواد و کاالهاي مزبوروجوه حاصل از فروش
کاالها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در وزیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد. ودیع شودمربوط ت

پرداخت و احتساب به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارایی قابلحدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و
.باشدقطعی میهزینه

مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداري اد و کاالهاي مزبور باید به طور مجزا از عملیاتحساب خرید و فروش مو-1تبصره 
.پذیر باشدمستقل امکانرسیدگی حسابهاي مذکور به طورشود به ترتیبی که

س برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابردر موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت-2تبصره 
بینی شده مربوط به خرید و فروش درصد مبلغ زیان پیش70معادل اقتصادي و دارایی حداکثر تامنتخب وزارت امور

.باشدپرداخت میالحساب قابلماده به طور علیکاالهاي موضوع این
.وب خواهد شداموال دولتی محسهر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و-3تبصره 

ها و مؤسسات دولتی و وزارتخانهپرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه-71ماده 
.باشند ممنوع استقانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میمواردي که به اقتضاي وظایفهاي دولتی جز درشرکت

وجوه پرداختی از این بابت اعانات به تصویب مجلس شوراي سالمی خواهد رسید وها و ضوابط پرداخت این قبیل کمک
کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه دریافتکننده با اخذ رسید ازپرداختتوسط ذیحسابان دستگاههاي

.دیگري مقرر شده باشددر ضوابط مذکور ترتیب

ها و مؤسسات دولتی و وزارتخانهاراتی که به عنوان کمک از محل بودجهدولت مکلف است بر مصرف اعتب-تبصره 
شود ردیفهاي بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میاعتبارات منظور در سایرشرکتهاي دولتی و یا از محل

.نظارت مالی اعمال کند

دارایی و وزارت برنامه و بودجه به امور اقتصادي واي است که بنا به پیشنهاد وزارت نامهنحوه نظارت مذکور تابع آیین
.رسیدتصویب هیأت وزیران خواهد



)16/4/1387اصالحی (مکرر 71ماده 

این قانون به دستگاههاي ) 2(دولتی موضوع ماده پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي
ي و غیرنقدي به جز در مواردي که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا نقدصورتاجرائی به عنوان کمک یا هدیه به

.ممنوع استمیشود

مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی اهداء ها،این قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه) 4(نقدي که با رعایت ماده هدایاي
براي دستگاههاي مذکور افتتاح شده یا میشود واریز داري کل کشور خزانهمیشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط

امور اقتصادي و وجوه مذکور با رعایت هدفهاي اهداء کننده برابر آئیننامهاي خواهد بود که توسط وزارتمصرف. گردد
غیرنقدي به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اهداءطوردارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، هدایایی که به

خواهد بود و شرکتهاي دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداري در دفاتر میگردد، مشمول مقررات اموال دولتی
هدایاي خاص تلقی میشود و ) ره(هدایاي اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی. ثبت نمایندخود

مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی با نظر شورايچنانچه اهداءکننده هدف خود را اعالم نکند
.اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بالمانع است. رسیدبه مصرف خواهد) ره(

) 5(دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ماده-)4/12/1393الحاقی (تبصره 
قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه ) 5(انون مدیریت خدمات کشوري و مادهق

کلیه مسؤوالن و مقامات . دریافت و پرداخت بر خالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است
.باشندؤول اجراي این حکم میحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسربط، مدیران، ذيذي

قانون و سایر قوانین و مقررات مصرف اعتبارات جاري و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این-72ماده 
.باشدعمومی دولت می

مواردي که در این قانونهاي مصوب جز درمصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصی بر اساس بودجه-1تبصره 
باشد و در صورتی که دستگاههاي اجرایی ذیربط داراي میاست تابع مقررات قانونی مربوطبراي آنها تعیین مکلف شده

مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهدموضوع نباشند اعتباراتمقررات قانونی خاص براي این
.بود

هاي مصوب جز در مواردي که در بودجهأمین اعتبار شرکتهاي دولتی بر اساسمصرف درآمدها و سایر منابع ت-2تبصره 
هاي باشد لکن اجراي طرحهاي عمرانی شرکتمقررات قانونی مربوط میتکلیف شده است تابعاین قانون براي آنها تعیین

شرکتها و . خواهد بودمی دولتقانون و سایر قوانین و مقررات عمومقررات مالی و معامالتی تابع مفاد اینمذکور از نظر
.مشمول مفاد این ماده خواهند بوداست نیزسازمانهاي دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام



خاصی براي مصرف اعتبارات خود در صورتی که مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی داراي مقررات قانونی-3تبصره 
شود جز در منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میجاري را که از محل اعتباراتاعتباراتتوانندباشند می

در . برسانندتعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرفاین قانون صراحتاً براي آنمواردي که در
ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در وزارتخانهودجهبمواردي که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در

کمک وجوه پرداختی از اینکنندهذیحساب دستگاه پرداخت. شودغیر دولتی گذارده میاختیار مؤسسات و نهادهاي عمومی
.کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمودبابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت

قانون و سایر قوانین و مقررات انی مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی تابع ایناعتبارات طرحهاي عمر-4تبصره 
.باشدعمومی دولت می

مؤسسات و نهادهاي ) گذاري ثابتسرمایه(حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمرانی-5تبصره 
سیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارایی رسیدگی قانونی ذیربط وقبل از تصویب مراجععمومی غیر دولتی باید

.دیوان محاسبات کشور تحویل گرددساالنه آنها براي حسابرسی بهشود و حساب

مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی که هاي مالی و معامالتی مربوط به اعتبارات جاري آن دسته ازنامهآیین-6تبصره 
شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور ل مقررات عمومی مستثنیشموبه موجب قانون از
.وزیران خواهد رسیدتنظیم و به تصویب هیأتاقتصادي و دارایی

که به موجب مقررات مجاز به اخذ ها و مؤسسات دولتینقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه-73ماده 
باشد نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعالم دستگاه اجرایی است مییا اوراقی که در حکم وجه نقدهداري وجه نقد وو نگ

. شودتأمین میبینی نشده منظور در بودجه کل کشورهاي پیشاعتبار هزینهدیوان محاسبات کشور از محلمربوط با رأي
.نخواهد بوداین اقدام مانع تعقیب قانونی مسئوالن امر 

.گردددرآمد عمومی منظور میوجوهی که بر اثر تعقیب مسئوالن امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب-تبصره 
داري کل چگونگی ارتباط آنها با خزانهنحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیتهاي نمایندگیهاي خزانه در استانها و-74ماده 

اي که با رعایت مفاد این قانون به تصویب نامهتابعه هر استان به موجب آییندر شهرستانهايمستقر و دستگاههاي اجرایی
.شدرسد معین خواهدامور اقتصادي و دارایی میوزیر
مرکز و شهرستانها و نیز مقررات هاي دستگاههاي اجرایی درمقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزینه-75ماده 

دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و هاي نقدي به موجبحوالهغ اعتبار ومربوط به ابال
.اجراء گذارده خواهد شدبه موقع

اعتبارات کلیه دستگاهها و حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و-تبصره 
.قانون به دستگاههاي مجري تخصیص داده شوداز اعتبارات طبقبالغ و مقداريها به آنها اموافقتنامه

) و شرکتهاي بیمه و مؤسسات اعتباريبه استثناء بانکها(ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی براي وزارتخانه-76ماده 



دگی خزانه در استانها در بانک مرکزي مورد از طرف خزانه و یا نمایندر مرکز و شهرستانها حسبو واحدهاي تابعه آنها
داشته باشند، طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نمایندگیایران و یا سایر بانکهاي دولتی که ازجمهوري اسالمی

ها استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه.شدبه تعداد مورد نیاز حسابهاي بانکی براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد
مقامات مسئول و مجازذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و الاقل یک نفر دیگر ازو مؤسسات دولتی با امضاء مشترك

کلیه پرداختهاي دستگاههاي دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و
استفاده از حسابهاي بانکی شرکتهاي دولتی با امضاء . بوداز خواهدمنحصراً از طریق حسابهاي بانکی مذکور مجامبردهن

.و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بوداساسنامه آنهامشترك مقامات مذکور در

محل درآمد عمومی وجهی این قانون مادامی که از5مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده -تبصره 
خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور وجوه مذکور مشمول مقررات این مادهدارند و در موردمیدریافت

خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهايرسد، توسطتصویب میبراي این قبیل دستگاهها به
.باشدبانکی مذکور قابل پرداخت می

در مواردي که موضوعی جنبه فوري و توانند براي رفع احتیاجات سال بعد ازها و مؤسسات دولتی میزارتخانهو-77ماده 
خسارت دولت گردد به پیشنهاد باالترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید انجام آن منجر به زیان وفوتی داشته و تأخیر در

کاال یا خدمات مورد نیاز با قتصادي و دارایی قراردادهاي الزم براي خریدابرنامه و بودجه با موافقت وزارت اموروزارت
تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد گونه قراردادها بهرعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر این که مبلغ آن

هر دستگاهاً در موردمصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعحداکثر بیش از اعتبار
.اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد

پرداخت ضرورت پیدا کند و یا مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیشچنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس
تواند وجوه الزم را به عنوان امور اقتصادي و دارایی میبرسد، وزارتهدقراردادهاي مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تع

تأدیه نماید و در سال بعد ) شودمیبینیاز محل اعتبار خاصی که در اجراي این ماده در بودجه هر سال پیش(پیش پرداخت
.نمایدپس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز

سوزي، زلزله، سیل، بیماریهاي همه آتشورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ،در م-78ماده 
اقتصادي و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شوراي رهبري به مربوط به حوادث فوق، حصرهايگیر و بیماري

قانون نحوه هزینه کردن (ات این قانون الزامی نیست و تابعگردد، رعایت مقرراسالمی و یا مملکتی اعالمعنوان ضرورتهاي
. باشد، می)مقررات عمومی دولت مستثنی هستندو سایراعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی

.مجلس شوراي اسالمی توسط نخست وزیر تقدیم گرددگزارش امر باید در اولین جلسه



تیمعامالت دول-3بخش 

استجاره و پیمانکاري و اجرت کار و غیره ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره ومعامالت وزارتخانه-79ماده 
باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در ) شوداستخدامی میکه مشمول مقرراتبه استثناء مواردي(

:زیرموارد
.باشدرد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتیدر مو-1
اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات در مورد معامالتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت باالترین مقام دستگاه-2

:شرکتهاي مشروحه زیرنهادها و مؤسسات ومجاز از طرف آنها با

سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها و نهادهاي عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصدمؤسسات - الف 
.نهادهاي مذکور باشدمتعلق به مؤسسات و

دولتی که بر اساس قوانین و ها و مؤسسات دولتی و شرکتهايشرکتهاي تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه- ب 
.شوندتعاونی تشکیل و اداره میتهايمقررات ناظر بر شرک

گردند، که مقرون به صرفه میشرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره- ج 
.صالح دولت باشد

در مرکز و مقام دستگاه اجرایی در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین-3
.بوده و داراي انواع مشابه نباشدمجاز از طرف آنها منحصربفردیا استان و یا مقامات

باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا-4
ناس رسمی دادگستري و یا کارشناس خبره و متعهد رشته کسب نظر کارشمجاز از طرف آنها باو یا استان و یا مقامات

.شدمربوطه انجام خواهد
.کارشناسیدر مورد خرید خدمات هنري با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفه و خدمات-5

ز طرف انحصاري بوده و براي آنها ادر مورد خرید کاالهاي انحصاري دولتی و یا سایر کاالهایی که داراي فروشنده-6
.اعالم شده باشدنرخهاي معینی تعیین ودستگاههاي ذیربط دولتی

دولتی و یا شهرداریها براي آنها نرخ در مورد خرید کاالهاي مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههاي ذیربط-7
.ثابتی تعیین شده باشد

که از طرف دستگاههاي دولتی بار از طریق زمینیهاي داخلی و کرایه حمل و نقل در مورد کاالهاي ساخت کارخانه-8
.شده باشدذیربط براي آنها نرخ تعیین

.نرخ ثابت و مقطوعدر مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود-9



ام دستگاه اجرایی در مرکز و یا مقدر مورد تعمیر ماشین آالت ثابت و متحرك به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین-10
.مجاز از طرف آنهااستان و یا مقامات

ثابت و متحرك موجود و همچنین در مورد خرید قطعات یدکی براي تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آالت- 11
ین بهاي مورد معامله حداقل آزمایشگاههاي علمی و فنی و نظائر آن با تعیگیري دقیق و لوازماندازهادوات و ابزار و وسائل

اجرایی در مرکز و یا که حسب مورد توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاهکارشناس خبره و متعهد رشته مربوطوسیله یک نفر
.مذکور در این ردیفتأیید مقاماتاستان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از

.مستور بماندخیص هیأت وزیران به مالحظه صرفه و صالح دولت بایددر مورد معامالتی که به تش-12

ارشاد اسالمی و تأیید وزارت امور نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارتدر مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین- 13
.انجام خواهد شدرسد،تصویب هیأت وزیران میاقتصادي و دارایی به

شود و نرخ فروش تولید و ارائه میها و مؤسسات دولتیاتی که مستقیماً توسط وزارتخانهدر مورد فروش کاالها و خدم- 14
.گرددقانونی مربوط تعیین میآنها توسط مراجع

یا مزایده مشروط بر آن است این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و2و1هاي انجام معامالت موضوع ردیف-تبصره 
تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و عامله را در اختیار داشته یامورد مکه دستگاه فروشنده،

.معامله را به عهده داشته باشدفروش مورد

:شودمعامالت دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می-)24/7/1383اصالحی (80ماده 
.ریال تجاوز نکندیک میلیونالتی است که مبلغ آن از معام، معامالت جزیی- الف 

.میلیون ریال تجاوز ننمایدپانزده ریال بیشتر باشد و از یک میلیونمعامالتی است که مبلغ آن از ،معامالت متوسط- ب 

.میلیون ریال بیشتر باشدپانزدهمعامالتی است که مبلغ آن از ، معامالت عمده- ج 

مورد معامالت عمده مبلغ برآورد ب در خرید براي معامالت جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و درمبناي نصا-1تبصره 
.است

توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که-2تبصره 
.شود خواهد بودمی

:پذیردزیر انجام میمناقصه در معامالت به طرق -81ماده 

.در مورد معامالت جزئی به کمترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز- الف 

مسئول واحد تدارکاتی مربوط و در مورد معامالت متوسط به کمترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و- ب 
.استان و یا مقامات مجاز از طرف آنهایا مقام دستگاه اجرایی در مرکز وتأیید وزیر یا باالترین

به تشخیص وزیر یا ) مناقصه محدود(نامهدر مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت- ج 
.طرف آنهااجرایی و مقامات مجاز ازباالترین مقام دستگاه



:پذیردمزایده در معامالت به طریق زیر انجام می-82ماده 

.در مورد معامالت جزیی به بیشترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش- لف ا

.در مورد معامالت متوسط با حراج- ب 

.در مورد معامالت جزیی به بیشترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش- ج 

.در مورد معامالت متوسط با حراج- ب 

.شار آگهی مزایده عمومیدر مورد معامالت عمده با انت- ج 

اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت در مواردي که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه-83ماده 
توان معامله را به طریق دیگري انجام میسر یا به مصلحت نباشد، میاین قانون84مذکور در ماده سه نفره مرکب از مقامات

سایر مقررات صالح دولت ترتیب انجام آن گونه معامالت را با رعایتهیأت مزبور با رعایت صرفه وتداد و در این صور
.خواهد نموداعالممربوط در هر مورد یا به طور کلی براي یک نوع کاال یا خدمت تعیین و

اجرایی در مرکز و استانها دستگاههاياین قانون در مورد83ترکیب هیأت ترك مناقصه و مزایده موضوع ماده -84ماده 
:به شرح زیر خواهد بود

و همچنین در مورد مؤسسات ها و مؤسسات دولتیدر مورد اعتبارات جاري و عمرانی واحدهاي مرکزي وزارتخانه- الف 
اب مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساز مرکز، معاون مالی و اداري و یادولتی مستقر در خارج

.به انتخاب وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربطکارکنان خبره و متعهد دولتمربوط و یک نفر دیگر از

و مؤسسات دولتی، استاندار یا هادر مورد اعتبارات جاري و عمرانی غیر استانی واحدهاي خارج از مرکز وزارتخانه- ب 
.عامل ذیحساب مربوط در مرکز استانمحل ودستگاه اجرایی درنماینده او و باالترین مقام

جمهوري در مورد اعتبارات جاري و عمرانی دادگستري جمهوري اسالمی ایران و صدا و سیماي-)29/3/1380اصالحی (ج 
شوند و تابع هیچ یک از اداره میسایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقلاسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور و

قضایی و نماینده شوراي سرپرستی صدا و سیماي ترتیب نماینده شوراي عالیباشند به جاي نماینده وزیر بهنمیهاوزارتخانه
اجرایی ذیربط در هیأت دستگاهاسالمی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده باالترین مقامجمهوري

ربوط به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، فرمانده نیروي در مورد معامالت م.موضوع این ماده شرکت خواهد نمود
انتظامی جمهوري اسالمی ایران

مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و در مورد اعتبارات جاري و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و باالترین-د 
.ذیحساب مربوط

مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و اي دولتی، مدیر عامل و یا باالتریندر مورد عملیات جاري و طرحهاي عمرانی شرکته-ه 
.مجمع عمومییک نفر به انتخاب

دارند در صورتی که دریافت میدر مورد مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی-و 



ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و . شوندمیاداره مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابهبه موجب مقررات
مؤسسه یا نهاد باشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب باالترین مقام اجراییمیشورا یا ارکان مشابهدر صورتی که فاقد

.مربوطه

یروهاي سپاه پاسداران و نگانه ارتش جمهوري اسالمی ایران در مورد معامالت نیروهاي سه- )12/2/1385اصالحی (ز 
انتخاب رییس ستاد مشترك ارتشیک نفر بهیا فرمانده نیروي مربوط و ذیحساب مربوط ،انقالب اسالمی ایران در مرکز

و در خارج از مرکز به یا رییس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران حسب موردجمهوري اسالمی ایران
یا نماینده رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایرانعامل ذیحساب در محل ووترتیب نماینده نیروي مربوط 

.رییس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی حسب مورد

این ماده و ) الف(به ترتیب مقرر در بند و پشتیبانی نیروهاي مسلح در مورد معامالت وزارت دفاع -)12/2/1385اصالحی (ح 
و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایرانت مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمیمعامالدر مورد

و یا رییس ستاد مشترك انتخاب رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران، ذیحساب مربوط و دو نفر بهایران
.سپاه پاسداران انقالب اسالمی حسب مورد

یا باالترین مقام دستگاه اجرایی و یا این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا84و 83هیأت موضوع مواد -85ماده 
حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در شود باتشکیل میمقامات مجاز از طرف آنها

مناقصه یا مزایده و ربوط در مورد تقاضاي تركتوجیهی دستگاه اجرایی مابراز نظر خود نسبت به گزارشجلسات هیأت و
.اکثریت اعضاء معتبر خواهد بودرأيهمچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با

میلیونیکصد و پنجاهاین قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از 83در اجراي ماده -)24/7/1383اصالحی (86ماده 
مورد با تأیید مقامات زیر مجاز این قانون حسب84موضوع ماده نجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفريریال باشد ا
:خواهد بود

.مربوطهها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی، وزیردر مورد واحدهاي مرکزي وزارتخانه- الف 

ها و مؤسسات دولتی در وزارتخانهر واحدهاي تابعهدر مورد دستگاههاي اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سای- ب 
.در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطهمچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقرخارج از مرکز و

در مورد معامالت نیروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمی ایران و - )29/3/1380و اصالحی 12/2/1385اصالحی (ج 
ي اسالمی ایران، رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران و در مورد معامالت ستاد مشترك ارتش جمهور

نیروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، رییس ستاد مشترك 
شتیبانی نیروهاي مسلح، وزیر دفاع و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و در مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع و پ

در مورد معامالت مربوط به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، فرمانده نیروي انتظامی . پشتیبانی نیروهاي مسلح
.جمهوري اسالمی ایران



وان اسالمی ایران و دیدر مورد معامالت مربوط به دادگستري جمهوري اسالمی ایران، صدا و سیماي جمهوري-د 
ها و مؤسسات شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانهمیمؤسسات دولتی که به صورت مستقل ادارهمحاسبات کشور و سایر

سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و باالترین مقام دستگاه قضایی، شورايدولتی نیستند به ترتیب شوراي عالی
.ذیربطاجرایی

موجب مقررات مربوط زیر نظر ات و نهادهاي عمومی غیر دولتی در صورتی که بهدر مورد معامالت مربوط به مؤسس-ه 
باشند، باالترین مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میشوند، شورا و یا رکناداره میشورا و یا ارکان مشابه

.مؤسسه یا نهاد مربوطمقام اجرایی

در صورتی که مبلغ معامله بیش از یک میلیارد ریال باشد انجام معامله 83ي ماده در اجرا- )21/2/1370اصالحی (87ماده 
و تائید 86موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهاي ذیل ماده 84پس از تصویب هیات سه نفري موضوع ماده 

.شوراي اقتصاد خواهد بود

دولتی در مورد معامالت مربوط به کاالها نامه معامالتانون و آییندر مواردي که رعایت برخی از مقررات این ق-88ماده 
شود به تشخیص و ها و مؤسسات دولتی واقع میاز کشور وزارتخانهمورد نیاز واحدهاي خارجو خدماتی که در محل
دار انجام عهدهمربوط و یا باالترین مقام سیاسی که در غیاب سفیرجمهوري اسالمی ایران در کشورمسئولیت سفیر دولت

رعایت صرفه و صالح دولت در هر مورد یا مقام مذکور باوظایف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا
.شود انجام خواهد شدیا خدمات تعیین میبه طور کلی براي یک نوع کاال

این قانون به موجب 88الی 79مواد یر مقررات اجرایینحوه انجام معامالت و تشریفات مناقصه و مزایده و سا-89ماده 
.خواهد رسیدتصویب مجلس شوراي اسالمیقانونی خواهد بود که به

نظارت مالی-فصل سوم 

ها با دولتی از نظر انطباق پرداختها و مؤسسات دولتی و شرکتهاياعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه-90ماده 
.به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی استقوانین و مقررات راجعون و سایرمقررات این قان

محل اعتبارات جاري و عمرانی نظارت عملیاتی دولت بر اجراي فعالیتها و طرحهاي عمرانی که هزینه آنها از-تبصره 
ز نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و ارزشیابی و اشود، به منظورکشور تأمین میمنظور در قانون بودجه کل
بندي به زمانبودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهايقوانین برنامه عمرانی و قوانینسیاستهاي تعیین شده در

.باشدوزارت برنامه و بودجه میکماکان به عهدهترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد



مراتب را با ذکر مستند قانونی در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خالف قانون و مقررات تشخیص دهد،-91ماده 
مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه . کندمیصادرکننده دستور خرج اعالممربوط کتباً به مقام

مستند قانونی به تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکربا قوانین و مقرراتدستور خود را منطبق
وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن استذیحساب مکلف. عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعالم نماید

وزارت امور اقتصادي و بوط بهپرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مردستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور
دارایی در صورتی وزارت امور اقتصادي و. رونوشت آن را جهت اطالع به دیوان محاسبات کشور گزارش نمایددارایی و

.دیوان محاسبات کشور اعالم خواهد داشتمورد را خالف تشخیص داد مراتب را براي اقدامات قانونی الزم بهکه

قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات ایندر مواردي که -92ماده 
و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده . باشدرد معامله مربوط میاجرایی ذیربط مکلف بهدولت درآید، دستگاه

معامله در حدود اعتبارات شده مکلف به قبول و وجه موردخدمات انجامقبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورداز
.اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بودپرداخت است وموجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل

تور وزیر یا رییس اقدام یا دسدر صورتی که بر اساس گواهی خالف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا-93ماده 
اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون وجهی پرداخت یا تعهدي علیه دولت مجاز از طرف آنها زائد برمؤسسه دولتی یا مقامات

.غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شداز این تخلفات در حکم تصرفامضاء شود هر یک

به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبتوزارت امور اقتصادي و دارایی -94ماده 
.اقدام نمایدنظارت قبل از خرج

تنظیم حساب و تفریغ بودجه-فصل چهارم 

دریافت و ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحسابکلیه ذیحسابان وزارتخانه-)15/12/1379اصالحی (95ماده 
و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان مدارك مربوط منتهی تا آخر ماه بعدهر ماه را همراه با اصل اسناد وپرداخت 

شود به دیوان مذکور تحویل و کشور مقرر میقانون دیوان محاسبات39ماده ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرايمرداد
و دارایی معین اقتصادياسناد و مدارك به نحوي که وزارت امورصورتحسابهاي مذکور را بدون ضمیمه کردننسخه دوم

.کند به وزارت نامبرده ارسال نمایندمی

مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و صورتحسابهاي فوق باید به امضاء باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا-1تبصره 
.محاسبات کشور رسیده باشدگواهی نماینده دیوان



کشور با هماهنگی وزارت امور مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهاي موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات-2صره تب
.باشدتغییر میاقتصادي و دارایی قابل

و مدارك موضوع این ماده در نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد-3تبصره 
.خواهد شدقانون دیوان محاسبات کشور معیني اجراییهانامهآیین

عملکرد به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب-)29/1/1372اصالحی (4تبصره 
و دیوان محاسبات کشور و وزارت نمایندگان مجلس شوراي اسالمیساالنه بودجه کل کشور یک هیأت سه نفره مرکب از

:نمایدالزم را اتخاذ میمور اقتصادي و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیماتا

مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی ها ووزارتخانه) به بعد1364از سال (در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتی - الف 
.کنندمیعمومی دولت استفادهشرکتهاي دولتی که از بودجه

مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هاي مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیرمدارك دستگاهدر خصوص اسناد و- ب 
.انحاء از بین رفته استهیأت مذکور به نحوي از

قانون محاسبات 73ماده ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی مشمولنقصان و تفریط حاصل در موجودیهاي وزارتخانه- ج 
.عمومی کشور خواهند بود

که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیالت االجراء خواهد بود لکن این تصمیماتمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و الزمتص
.قانونی متخلفین امر نخواهد بودباشد مانع از تعقیبمیالزم در امر تنظیم حسابها

محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو دیواندستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و
.گذاشته خواهد شدقانون تهیه و به مورد اجراءماه پس از تصویب این

حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از دستگاههاي اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود-96ماده 
بینی شده در بودجه مصوب به دیوان را بر اساس اهداف پیشعملیات انجام شده طی آن سالپایان هر سال مالی گزارش

.اقتصادي و دارایی ارسال دارندبرنامه و بودجه و وزارت امورمحاسبات کشور و وزارت

سلب شود ذیحسابان قبلی و در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وي-97ماده 
جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادي ظرف یک ماه از از تاریخ اشتغال ذیحساببعدي مکلفند حداکثر

این صورت مجلس باید به امضاء. تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایندذیحسابی را باشود سوابقو دارایی تهیه می
.ارسال گردداقتصادي و داراییتحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور

شرکت او در امر تحویل و تحول در مواردي که ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی-تبصره 
محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایی با تنظیم صورت ابوابجمعی وي با حضور نماینده دیوانمیسر نباشد،

.خواهد شدجدید تحویله ذیحسابمجلس ب

از تصویب مجمع عمومی مربوط هاي دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بالفاصله پسشرکت-98ماده 



.وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال نمایندصورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور بهبراي درج در

خود ) گذاري ثابتاعتبارات سرمایه(کلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهاي عمرانیهاي دولتی مشرکت-99ماده 
اقتصادي و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی دستورالعمل که از طرف وزارت اموررا مطابق

.ارسال نمایندمور اقتصادي و داراییصورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به وزارت اجهت درج درمربوط بالفاصله

.باشدمیاین قانون نیز مشمول حکم این ماده130مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 
صورتحساب دریافت و پرداخت این قانون مکلفند5کلیه مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده - 100ماده 

، مطابق دستورالعملی که از طرف )گذاري ثابتاعتبارات سرمایه(اري و یا طرحهاي عمرانیاعتبارات جساالنه خود اعم از
پایان شهریور خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تادارایی تهیه و ابالغوزارت امور اقتصادي و

.وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال دارندکشور بهماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل

72ماده 6مربوط در اجراي تبصره نامه مالینهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آیین-تبصره 
.نامه مذکور عمل خواهند کرددر موعد و به ترتیب مقرر در آیینارسال صورت حسابهاي فوقاین قانون در مورد تنظیم و

متمرکز در خزانه را به تفکیک خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد- 101ماده 
طبقه بندي انواع حسابهاي مذکور در . محاسبات کشور تحویل نمایدمدت دو ماه تهیه و به دیوانانواع حسابها حداکثر ظرف

اقتصادي و دارایی اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت اموردها وگرفتن طبقه بندي درآماین ماده با در نظر
.تعیین و اعالم خواهد شد

شود به حساب قطعی که تصفیه میالحسابها در سالیرسد و علیپیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می- 102ماده 
.شودکشور جمعاً و خرجاً منظور میکلدر صورت حساب عملکرد ساالنه بودجههمان سال محسوب و

حداکثر تا پایان آذر ماه سال وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را- 103ماده 
اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه باعناوین درآمد و سایر منابع تأمینبعد طبق تقسیمات و
:خزانه حاوي اطالعات زیرصورت گردش نقدي

:صورتحساب دریافتهاي خزانه شامل- الف 

.موجودي اول سال خزانه-1

.درآمدهاي وصولی سال مالی مربوط-2

.سایر منابع تأمین اعتبار-3

.واریز پیش پرداختهاي سالهاي قبل-4

:صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل- ب 

.مربوطبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سالپرداختی از محل اعت-1

.پیش پرداختها-2



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

.موجودي آخر سال-4

.دنمایبه طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم
حسابها و اسناد و مدارك و با بررسی) قانون اساسی55مطابق اصل (دیوان محاسبات کشور مکلف است - 104ماده 

تهیه تفریغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گزارش تفریغ عملکرد ساالنه بودجه کل کشور نسبت بهتطبیق با صورت حساب
شوراي اسالمی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون رانظرات خود به مجلسبودجه سال قبل را به انضمام

.رسیدگی و به هیأتهاي مستشاري ارجاع نماید

وزارت امور اقتصادي و دارایی به ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجراي تکالیف و مسئولیتهایی که توسط- 105ماده 
حوله عمل نمایند و کلیه مسئوالن دستگاههاي اجرایی و کارکنان مموظفند به تکالیف و مسئولیتهايشود،آنها محول می

.در این مورد خواهند بودهمکاري و تشریک مساعیها مکلف بهذیحسابی

به موجب رأي هیأتهاي مستشاري متخلفین با اعالم وزارت امور اقتصادي و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور
:شداتهاي زیر محکوم خواهندمجازدیوان مزبور حسب مورد به

.اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی-1

.توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی-2

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

.انفصال موقت از سه ماه تا یک سال-4

اموال دولتی-فصل پنجم 

ها و مؤسسات اختیار وزارتخانهحراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتی و غیر منقول درمسئولیت حفظ و - 106ماده 
نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارایی کننده ویا مؤسسه دولتی استفادهدولتی یا وزارتخانه

.باشدمی
دهد به حساب و موجودي اموال است در مواردي که الزم تشخیصدر اجراي این ماده وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز 

نماید و دستگاههاي مزبور مکلف به همکاري و ایجاد تسهیالت دولتی به طرق مقتضی رسیدگیها و مؤسساتوزارتخانه
تگاههاي دسنظارت وزارت امور اقتصادي و دارایی رفع مسئولیتبود و در هر حال رسیدگی والزم در این زمینه خواهند
.دولتی مربوط نخواهد بود

نظامی و انتظامی از لحاظ اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اعم از-تبصره 



این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوطه به خود امور اقتصادي و دارایی از شمول حکمرسیدگی و نظارت وزارت
پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شوراي عالی دفاع تعیینموضوع این تبصره بهتجهیزاتفهرست سایر. باشدمی

.خواهد شد

وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در انتقال بالعوض اموال منقول دولت از یک وزارت خانه یا مؤسسه دولتی به- 107ماده 
اي که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور رتخانه یا مؤسسهوزاخواهد بود که عالوه بر موافقتپذیرصورتی امکان

.دارایی قبالً تحصیل شده باشداقتصادي و

دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق ها و مؤسسات دولتی به شرکتهايانتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه- 108ماده 
موافقت وزیر یا باالترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال تقاضاي شرکت دولتی ذیربط وبه دولت باشد بنا به

منقولی که در اجراي این در صورتی که ارزش اموال. باشددارایی مجاز میبا تأیید قبلی وزارت امور اقتصادي ودهنده مال
ت جمعاً بیش از یک میلیون ریال منتخب شرکارزیابی کارشناسشود بر اساسماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل می

انتقال گیرندهسرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکتباشد در پایان هر سال باید
.مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نماید

ها باشد به وزارتخانهبه دولت مید سهام آنها متعلقانتقال بالعوض اموال منقول شرکتهاي دولتی که صد درص- 109ماده 
دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطالع قبلی وزارت تقاضاي وزیر یا رییس مؤسسهو مؤسسات دولتی بنا به
اموالی که در) قیمت تمام شده منهاي تجمع ذخیره استهالك(دفتري مشروط بر آنکه ارزشامور اقتصادي و دارایی

.باشدنکند، مجاز میتجاوزسرمایه پرداخت شده شرکت% 50شود جمعاً از اجراي این ماده انتقال داده می
اجراي این ماده به شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتري اموال منقول شرکت که در

معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور باشد شود تا یک میلیون ریالمیها و مؤسسات دولتی منتقلوزارتخانه
.دفتري اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهدیک میلیون ریال معادل ارزشو در صورت تجاوز این مبلغ از

ایر خود را به طور امانی در اختیار ستوانند اموال منقولها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی میوزارتخانه- 110ماده 
در این صورت . و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی قرار دهنددولتی و شرکتهاي دولتیها و مؤسساتوزارتخانه
مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون ایندولتی و شرکتهاي دولتی وها و مؤسساتوزارتخانه

نگهداري حساب این اموال حراست وشته باشند مسئول حفظ وکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور دا
به وزارتخانه اقتصادي و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیازخواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور

.اطالع دهنددولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارایییا مؤسسه

مصرفی است و ترتیب نگهداري منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیر- 111ماده 
.این قانون تعیین خواهد گردید122نامه موضوع ماده آیینمنقول مصرفی و در حکم مصرفی درحساب نقل و انتقال اموال

شود و مازاد بر نیاز تشخیص داده میها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یازارتخانهفروش اموال منقول و- 112ماده 



نباشد، با اطالع قبلی وزارت امور اقتصادي و دارایی و اجازه باالترین مقام ها و مؤسسات دولتیوزارتخانهمورد نیاز سایر
فروش این قبیل اموال باید وجوه حاصل از. باشدمیمربوط به معامالت دولتی مجازاجرایی ذیربط با رعایت مقرراتدستگاه

.به حساب درآمد عمومی واریز شود

.باشدماده مستثنی میباشد، از شمول ایناموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می-تبصره 
براي ) گذاري ثابتسرمایه(عمرانی کلیه اموال و داراییهاي منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهاي- 113ماده 

شود اعم از این که دستگاه اجرایی طرح، این طرحها ایجاد و یا تملک میخریداري و یا بر اثر اجراياجراي طرحهاي مزبور
اجراي طرحهاي مربوط مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی کهمؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یاوزارتخانه یا

باشد و در صورتی که از اموال دستگاههاي اجرایی ذیربط میبامه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنهاخات
دولتی و همچنین دستگاههايعملیات طرح رفع نیاز شود واگذاري عین و یا حق استفاده از آنها به سایرمذکور براي ادامه

واریز از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشورون خواهد بود و وجوه حاصلفروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قان
.گردد

مربوط در مورد طرحهایی که توسط اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي-1تبصره 
مورد طرحهایی که مجري آنها متعلق به دولت خواهد بود و درشود کماکاندولتی اجراء میها و مؤسساتوزارتخانه

برداري بهرههاي دستگاه مسئولهستند به حساب اموال و داراییو مؤسسات عمومی غیر دولتیهاي دولتی یا نهادهارکتش
.طرح منظور خواهد شد

ها و ارتخانهطرحهاي عمرانی که توسط وزبرداري از این نوع اموال و داراییها در مورددرآمدهاي ناشی از بهره-2تبصره 
خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شود قبل و بعد ازمیمؤسسات دولتی اجرا

منابع شرکت و یا منابع برداري از محلعمومی غیر دولتی در صورتی که هزینه بهرهدولتی و مؤسسات و نهادهايشرکتهاي
برداري طرح و در غیر این حساب درآمد دستگاه مسئول بهرهبهدولتی مربوط تأمین شودداخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر

.عمومی کشور منظور خواهد گردیدصورت به حساب درآمد

و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت استکلیه اموال غیر منقول وزارتخانه- 114ماده 
.که مال را در اختیار داردتمؤسسه دولتی اس

مزبور را که در اختیار دارند به توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموالها و مؤسسات دولتی میوزارتخانه
.واگذار کنندیکدیگر

استثناء اموال شود بهتشخیص داده میها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیازفروش اموال غیر منقول وزارتخانه- 115ماده 
:غیر منقول مشروحه زیر

.اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد-1

.سازيتأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات-2



.آثار و بناهاي تاریخی-3

اشد بنا به پیشنهاد بآنها ممنوع میاموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش-4
باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال سایر مقررات مربوط مجاز میهیأت وزیران و با رعایتوزیر مربوط با تصویب

.درآمد عمومی کشور واریز شودباید به حساب

شوند پیشنهاد داره میطور مستقل اها نیستند و بهدر مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه-1تبصره 
.طرف باالترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمدمربوط در اجراي این ماده ازفروش اموال غیر منقول

این ماده با تصویب مجمع فروش اموال غیر منقول شرکتهاي دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در-2تبصره 
.باشدعمومی آنها مجاز می

مطالبات دولت و یا در اجراي قوانین وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال- 116ده ما
این قانون 115درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده احکام دادگاهها به تملک دولتو مقررات خاص و یا

.حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نمایدسانیده ومقررات مربوط به فروش رنباشد با رعایت

برداري از آن به عهده وزارت امور بهرهمادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداري و اداره و-تبصره 
.باشداقتصادي و دارایی می

مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت یا رییسها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر اموال غیر منقول وزارتخانه- 117ماده 
اموال مزبور توسط کارشناس یا . باشدمتعلق به دولت است میشرکتهایی که صد درصد سهام آنهاوزیران قابل انتقال به

روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمتعمومی شرکت به قیمتکارشناسان منتخب مجمع
.یابدمیمذکور افزایش 

آنها متعلق به دولت است با تصویب اموال غیر منقول متعلق به شرکتهاي دولتی که صد درصد سرمایه و سهام- 118ماده 
باشد، مشروط بر این که قیمت دفتري آن گونه اموال انتقالی، مؤسسات دولتی میها وبه وزارتخانههیأت وزیران قابل انتقال

از سرمایه شرکت کسر معادل قیمت دفتري اموال مزبور. تجاوز ننمایدایه پرداخت شده شرکتاز پنجاه درصد سرممجموعاً
.شودمی

دولت است با تصویب مجامع عمومی اموال غیر منقول متعلق به شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به- 119ماده 
افق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت اموال با توبهاي آن گونه. باشدمیآنها قابل انتقال به یکدیگر

.گرددافزوده میکسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرندهدهندهانتقال
استفاده از اموال غیر منقول دولتی توانند پس از تصویب هیأت وزیران حقها و مؤسسات دولتی میوزارتخانه- 120ماده 

در این صورت مؤسسات و . نهادهاي عمومی غیر دولتی واگذار نمایدر موقت به مؤسسات وطومازاد بر احتیاج خود را به
حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراستدولتی انتقال گیرنده بدون این کهنهادهاي عمومی غیر

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



.اقتصادي و دارایی اطالع دهند

اسالمی تابع مقررات این فصل نبوده نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي- 121ماده 
.خواهد بودنامه خاص خودو تابع آیین

نظارت و تمرکز حساب اموال این قانون و چگونگی رسیدگی ونامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجمآیین- 122ماده 
.دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدطرف وزارت امور اقتصادي ومنقول و غیر منقول دولت از

مقررات متفرقه-فصل ششم 

ها و مؤسسات بهادار متعلق به وزارتخانهها و سایر اوراقنامهسهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین- 123ماده 
هایی که از طرف وزارت امور اقتصادي شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محلمتعلق به دولت دردولتی و همچنین سهام

.شود نگاهداري شوددارایی تعیین میو

نماید و سهام و اسناد و نظارتداري کل کشور مکلف است بر نگهداري صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور خزانه
دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و مشمول این ماده به موجبها و سایر اوراق بهادارنامهتضمین

.شودگردید، معین میدارایی تهیه و ابالغ خواهد
بانکهاي دولتی که از طرف بانک یرحسابهاي خزانه در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و یا شعب سا- 124ماده 

دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا درخواست خزانهایران نمایندگی داشته باشند بهمرکزي جمهوري اسالمی
کارمند رسمی داري کل کهحداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانهاستفاده از حسابهاي مزبور باگردد ومسدود می

دار وزیر امور اقتصادي و دارایی موقتاً عهدهحکمدار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبقت باشند به معرفی خزانهدول
حداقل با دو امضاءمکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بایدباشد خواهد بود کلیهوظایف او می

.دمقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شو
جمله حساب تمرکز درآمد خزانه مجاز است براي رفع احتیاجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصی از- 125ماده 

بالفاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده موقتاً استفاده نماید مشروط بر این کهشرکتهاي دولتی و سپرده
.را مسترد دارد

شود جز در مورد احکام قطعی میر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها براي دولت ایجادحقوقی که بر اث- 126ماده 
.بعضاً قابل بخشودن نیستاالجرا خواهد بود کالً یاالزممحاکم دادگستري که

ادي و مسئول امضاي وزیر امور اقتصکلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید عالوه بر امضاي نخست وزیر و وزیر- 127ماده 
.دارایی را نیز داشته باشد



طرح در هیأت وزیران است که قبالً هاي پیشنهادي دستگاههاي اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابلکلیه تصویبنامه
.مزبور کسب شده باشددارایی ارسال و نظر وزارتبه وزارت امور اقتصادي و

مدارك و دفاتر و روش نگهداري شود و همچنینها مورد قبول واقع مینمونه اسنادي که براي پرداخت هزینه- 128ماده 
هاي اجرایی این قانون از طرف شود و دستورالعملکشور تعیین میدارایی و تأیید دیوان محاسباتحساب با موافقت وزارت

.خواهد شدوزارت مزبور ابالغ

.شودنمیل دریافت و پرداختدر مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریا- 129ماده 
این قانون منحصراً به 4و 3و 2مواد از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به- 130ماده 

کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و . مجاز خواهد بوددولتی یا شرکت دولتیصورت وزارتخانه یا مؤسسه
شوند مکلفند اداره مییا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده ودولتی که به صورتی غیر از وزارتخانهاههايسایر دستگ

وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی مقررات مربوطحداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجراي این قانون با رعایت
دولتی خواهند وب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسساتفرصت مؤسسه دولتی محستطبیق دهند واال با انقضاء این

.بود
ضرورتهاي انقالب اسالمی به وجود نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقالب اسالمی و یا پس از آن بنا به-تبصره 

دجه کل کشور مستقیماً از خزانه خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بواز اعتبارات مورد نیازاند و تمام یا قسمتیآمده
ظرف مدت مذکور در این به موجب قانون معین نشده باشد، مکلفندنمایند، در صورتی که وضعیت حقوقی آنهامیدریافت

.تطبیق دهنداین قانون5و 4، 3، 2ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 

الصاق و ابطال تمبر وصول شود عنوان حق تمبر و یا از طریقدر مواردي که باید وجوهی طبق مقررات به - 131ماده 
موارد و نحوه . دیگري را براي وصول آن گونه درآمدها تعیین نمایدتواند روشهاي مناسبدارایی میوزارت امور اقتصادي و

.تهیه خواهد شدیخواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایاينامهجایگزینی به موجب آیینهايعمل و روش

ترازنامه و حساب سود و زیان مجامع عمومی شرکتهاي دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی- 132ماده 
.تصویب نمایندشرکت را رسیدگی و) طرحهاي عمرانیشامل عملیات جاري و(

صورتی قابل طرح و تصویب در در) رانیشامل عملیات جاري و طرحهاي عم(ترازنامه و حساب سود و زیان -1تبصره 
امور اقتصادي و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارتمجمع عمومی خواهد

.باشدحسابرسی را همراه داشته
مالی حداکثر تا پایان سالهاي دولتی مکلف است پس ازهیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت-2تبصره 

مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و حساب سود و زیان و ضمائمپایان خرداد ماه ترازنامه و
.دارایی تسلیم نماید

سود و زیان و ضمائم مربوط حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب



.گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نمایدرسیدگیهاي الزم را انجام داده وف مدت دو ماهحداکثر ظر

هیأت مدیره و یا هیأت عامل به موعد مقرر براي تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف-3تبصره 
دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و اوزارت امور اقتصادي و دارایی حداکثر تحسابرس منتخب

.تمدید استتوجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی برسد قابلبا ارائه دالئل قابلدارایی حداکثر تا سه ماه

ی به دالئل موجهی شرکتهاي دولتدر صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان- 133ماده 
هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یاقابل تصویب نباشد،

اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را براي تصویبایرادات و اشکاالتشود نسبت به رفعتعیین می
هاي دولتی باید حداکثر مالی شرکتسالر هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هرترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، د

.آنها رسیده باشدتا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی

مربوط مانع از تعقیب قانونی تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهاي دولتی از طرف مجامع عمومی-تبصره 
.نخواهد بودامر در رابطه با عملکرد شرکتسئوالنتخلفات احتمالی م

هاي مربوط ترتیبات در اساسنامهباشد مگر آن کهانحالل شرکتهاي دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می- 134ماده 
.دیگري مقرر شده باشد

ظور افزایش بنیه مالی شرکت منشرکتهاي دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که به- 135ماده 
.که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشودقانونی موضوع نمایند تا وقتیدولتی به عنوان اندوخته

.باشدافزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی-تبصره 
. گردددرآمد یا هزینه تلقی نمیهاي دولتیسود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي شرکت- 136ماده 
.منظور شود"ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي"مذکور باید در حسابداراییها و بدهیهايالتفاوت حاصل از تسعیرمابه

منظور حساب سود و زیان همان سالدر صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به
.خواهد شد

سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي در پایان-تبصره 
.باشدقانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میمازاد پس از طی مراحلشرکت تجاوز نماید مبلغ

عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه و شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهايها و مؤسسات دولتیوزارتخانه- 137ماده 
دارایی را که در اجراي این قانون براي انجام وظایف خود الزم بداند درخواست وزارت امور اقتصادي واطالعات مالی مورد

.اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهندمستقیماً در

جمهوري اسالمی ایران مصوب می ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمايصدا و سیماي جمهوري اسال- 138ماده 
.گرددحکم شرکت دولتی محسوب میشوراي اسالمی از نظر شمول این قانون درمجلس1359.10.8

ي هانظارت مالی فراگیر بر هزینهوزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات- 139ماده 



اي که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت حسابرسی طبق اساسنامهتجهیز کارد مالیاتی ودستگاههاي دولتی و نیز
65بر اساس تبصره اختصاصی براي این امر اقدام نماید و هزینه آنرسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالیوزیران خواهد

.شودتأمین می1360قانون بودجه سال 
مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب شود و از تاریخاین قانون از تاریخ تصویب به مورد اجراء گذارده می- 140ه ماد

.مقررات عمومی در مواردي که با این قانون مغایرت دارد ملغی استاصالحات بعدي آن و کلیه قوانین وو1349.10.15

هاي اجرایی این قانون نامهآیینتا زمانی که1349.10.15می مصوب هاي اجرایی قانون محاسبات عمونامهآیین-تبصره 
.این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی استاست جز در مواردي که با متنتصویب و ابالغ نشده

یک هزار و سیصد و شصت و تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور67ماده و 140قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 
.شوراي نگهبان رسیده استبه تأیید1366.6.10اسالمی تصویب و در تاریخ مجلس شورايشش 

اکبر هاشمی- رییس مجلس شوراي اسالمی 


