
 فصل اول
 :  تعاريف -

 بودجه آل آشور برنامه مالي دولت است آه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و – ١ماده 
ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي آه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني 

 : ميشود آشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل
 : بودجه عمومي دولت آه شامل اجزاء زير است-١

 پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار آه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه –الف 
 .بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري آل اخذ ميگردد 

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

 . بودجه شرآتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار -٢
 .ميشود  بودجه موسساتي آه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه آل آشور منظور -٣

 . وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است آه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود – ٢ماده 
 موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است آه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه -٣ماده 

 .اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد 
 سازماني مشخصي است آه با اجازه قانون بصورت شرآت ايجاد شود و يا بحكم  شرآت دولتي واحد-٤ماده 

 ٥٠قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شرآت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 
هر شرآت تجاري آه از طريق سرمايه گذاري شرآتهاي دولتي ايجاد . درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد

 .شود ، مادام آه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرآتهاي دولتي است ، شرآت دولتي تلقي ميشود 
تبصره شرآتهائي آه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد 

ون شرآت دولتي شناخته بانكها و موسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قان
 .نميشوند 

 موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند آه با -٥ماده 
 .اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي آه جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود 

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

 . سال مالي يكسال هجري شمسي است آه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود -٦ماده 
اهداف و اجراي  اعتبار عبارت از مبلغي است آه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به -٧ماده 

 .برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد 
 ديون بالمحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته آه در بودجه مربوط اعتباري براي -٨ماده 

آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه 
 . شده باشد ايجاد
 . احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه –الف 
 انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شرآتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق –ب 

اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه آه خارج ازاختيار دستگاه اجرائي ايجاد 
 .د شده باش

انواع ديون بالمانع موضوع اين بند از طرف .  ساير بدهيهائي آه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد –ج 
 .وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعالم خواهد شد 

 مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي -٩ماده 
 .خص ميكند مش

 درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام – ١٠ماده 
شرآتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي آه در قانون بودجه آل آشور 

 .تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود
رت است از آليه وجوهي آه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و  دريافتهاي دولت عبا-١١ماده 

درآمد شرآتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي آه براي مصارف 
خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي آه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي آل 

 .رآز شود متم
 ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي آه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از – ١٢ماده 

 .پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه آل آشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند 



وط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شرآتهاي  وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مرب– ١٣ماده 
دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذآور آه متعلق حق افراد و 
موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي بموجب 

 .قانون قابل دخل و تصرف ميباشد 
 وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها آه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذآور در -١ه تبصر

اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام آه 
راض صاحب آن دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف درآنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اع

 .در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد 
 درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهائي آه بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص – ١٤ماده 

در بودجه آل آشور تحت عنوان درآمداختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداآثر تا سه سال پس 
 .، بودجه اختصاصي را حذف نمايد از تصويب اين قانون 

 درآمد شرآتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي آه در قبال ارائه خدمت و يا فروش آاال و ساير – ١٥ماده 
 .فعاليتهائي آه شرآتهاي مذآور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شرآتها ميگردد 

هاي دولتي عبارت است از منابعي آه شرآتهاي مزبور تحت عنوان  ساير منابع تامين اعتبار شرآت– ١٦ماده 
آمك دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، آاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به 

 .منظور آردن آن در بودجه هاي مربوط هستند 
ر پرداختهائي آه تحصيل يا انجام  تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب آاال و خدمات و ساي– ١٧ماده 

 .آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است 
 . تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين – ١٨ماده 
 :اشي از  تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ن– ١٩ماده 
 . تحويل آاال يا انجام دادن خدمت –الف 
 . اجراي قراردادهائي آه با رعايت مقررات منعقد شده باشد –ب 
 . احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح –ج 
 . پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون –د 

جيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات آننده بدهي  تس– ٢٠ماده 
. 

 حواله اجازه اي است آه آتبًا وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرآت دولتي و – ٢١ماده 
 اجرائي براي تأديه تعهدات و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي

 .بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود 
 درخواست وجه سندي است آه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده – ٢٢ماده 

ز محل وجوه متمرآز شده در خزانه مجاز  اين قانون و ساير پرداختهائي آه بموجب قانون ا٢١موضوع ماده 
ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مرآز و يا عهده نمايندگي خزانه در 

 .استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند 
 در قبال تعهد يا تحت عنوان آمك يا  هزينه عبارت از پرداختهائي است آه بطور قطعي به ذينفع– ٢٣ماده 

 .عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد 
 تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مرآزي – ٢٤ماده 

 سال مالي براي رفع جمهوري اسالمي ايران آه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر
احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز 

 .ميگردد 
 تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي آه محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيالت الزم – ٢٥ماده 

 دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني
 .نمايندگيهاي خزانه در مرآز هر استان قرار ميدهد 

 تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي آه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل -٢٦ماده 
ات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهد

 .ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد 
 تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي آه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف – ٢٧ماده 

يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيار واحدها ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و 
و يا مأموريني آه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مجاز بدريافت تنخواه گردان هستند قرار 
 .ميگيرد تا به تدريج آه هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجددًا وجه دريافت دارند 



 پيش پرداخت عبارت است از پرداختي آه محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق – ٢٨ ماده
 .مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد 

 علي الحساب عبارت است از پرداختي آه بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت – ٢٩ماده 
 .ميگيرد 

 : قانون عبارت است از  سپرده از نظر اين– ٣٠ماده 
 مجوهي آه طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد –الف 

 .و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است 
ائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي  وجوهي آه بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قض–ب 

 .دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذآور آال يا بعضًا قابل استرداد ميباشد 
 مجوهي آه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستاگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع –ج 

  .ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود
 وجوهي آه توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق –تبصره 

، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائي آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و از هر 
 .نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد 

است آه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي  ذيحساب مأموري – ٣١ماده 
واجد صالحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي الزم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در 

وزارتخانه ها و مؤسسات و شرآتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير 
 :ن سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت دواتي به اي

 نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط -١
 .و صحت و سالمت آنها 

 . نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي -٢
 . نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار  نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و-٣
 . نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذآور -٤

 . ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد -١تبصره 
 اين قانون در مورد وجوهي آه ٥ ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده -٢تبصره 
حل درآمد عمومي دريافت ميدارند ، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي وبا موافقت آن دستگاه از م

 .منصوب خواهند شد 
 معاون ذيحساب مأموريست آه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين آارآنان رسمي – ٣٢ماده 

 .واجد صالحيت به اين سمت منصوب ميشود 
ه در استان واحد سازماني مشخصي است آه در مرآز هر استان امور مربوط به  نمايندگي خزان– ٣٣ماده 

دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي تابع بودجه 
يفي را استاني و ابالغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و سائر وظا

آه بموجب اين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندگي خزانه در 
 .استان مربوط زير نظر مدير آل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد 

وافقت ذيحساب  امين اموال مأموري است آه از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت و امانتدار با م-٣٤ماده 
و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و 

تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي آه در حكم وجه نقد است و آاالهاي تحت ابوابجمعي ، بعهده او واگذار ميشود 
وايتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسو. 

غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت 
 .وزيران ميرسد 

 آار پرداز مأموري است آه از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت دستگاه ذيربط به اين سمت – ٣٥ماده 
ت به خريد و تدارك آاالها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت منصوب ميشود و نسب

 .مقررات اقدام مي نمايد 
 عامل ذيحساب مأموري است آه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين – ٣٦ماده 

 ماده معين خواهد شد به اين سمت مستخدمين رسمي واجد صالحيت در مواردي آه بموجب آئيننامه اجرائي اين
 اين قانون توسط ذيحساب به او وحول ٣١منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي موضوع ماده 

آار پردازان و واحدهاي تدارآاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي ماداه آه به اقتضاي طبع و . ميشود 
وله مجاز به دريافت تنحواه گردان پرداخت از ذيحساب ميباشد ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي مح

 .از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشود 
 



 :فصل دوم اجراي بودجه
  درآمدها وساير منابع تامين اعتبار-١بخش 

 
 در بودجه آل آشور مجوزي براي وصول از  پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار– ٣٧ماده 

اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع 
 .درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد 

مربوط به خود  وصول درآمدهائي آه در بودجه آل آشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات – ٣٨ماده 
 .مجاز است 

 وجوهي آه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه آل آشور وصول ميشود – ٣٩ماده 
و همچنين درآمدهاي شرآتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شرآتهاي بيمه بايد به حسابهاي 

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

متعلق ) خصوصي و تعاوني (  درمورد شرآتهاي دولتي آه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي –تبصره 
ها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذآور قابل باشد در صورتي آه اساسنامه آن

 .اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي الزم االجراء است 
 نمونه  نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و– ٤٠ماده 

فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود آه از طرف وزارت امور 
 .اقتصادي و دارائي تهيه و ابالغ خواهد شد 

 شرآتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شرآتهي بيمه مكلفند روشهاي اجرائي –تبصره 
 .يد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند وصول درآمدهاي خود را به تأي

باستثناء بانكها و شرآتهاي (  وجوهي آه وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي – ٤١ماده 
بعنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد بايد به ) بيمه ومؤسسات اعتباري 
 از طرف خزانه در بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و يا شعب ساير بانكهاي حسابهاي مخصوصي آه

دولتي آه از طرف بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شده به 
حسابهاي مذآور آه بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرآز وجوه سپرده در 

 .زانه منتقل شود خ
 رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل ميآيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق –تبصره 

واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرآز وجوه سپرده و يا بطريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و 
  .تسهيل در رد آليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد

 آليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي مكلفند حداآثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ – ٤٢ماده 
اجراي اين قانون آليه وجوه سپرده هائي را آه تا تاريخ مذآور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام 

ي جمهوري اسالمي ايران منتقل و فهرست نشده است به حساب تمرآز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مرآز
 .مشخصات آامل سپرده هاي مذآور را به خزانه اعالم نمايد 

 توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابالغ ٤٢ و ٤١ و ٣٩ آئيننامه نحوه اجراي مواد -٤٣ماده 
بات آشور به خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاس

 .مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات آشور محكوم خواهند شد 
 شرآتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرآت توسط مجامع عمومي -٤٤ماده 

 مربوط حداآثر ظرف يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور
تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب . اقتصادي و دارائي بدهند 

 .ميشود 
 شرآتهاي دولتي مكلفند در صورتي آه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزيان –تبصره 

رقام ترازنامه و حساب سود وزياني سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد ، بر مبناي ا
آه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي 

 درصد مبلغي را آه بعنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در اليحه بودجه آل آشور ٨٠مربوط و يا معادل 
يب مقرر دراين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي براي آنها پيش بيني شده است به ترت

 .الحساب پرداخت نمايند 
 مجامع عمومي شرآتهاي دواتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود ، اندوخته هاي – ٤٥ماده 

ن آنند آه موجب سرمايه اي و جاري شرآت را آه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيي
 .آاهش سود سهام دولت در بودجه آل آشور گردد 



 انواع تمبر و اوراقي آه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه آل آشور مورد استفاده – ٤٦ماده 
قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در 

مي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مرآب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و شرآت سها
دارائي ، يكنفر نماينده دادستان آل آشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات آشور و يكنفر به انتخاب مجلس 

 .شوراي اسالمي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد 
 .يص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است  تشخ-١تبصره 
 هيأت وزيران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و -٢تبصره 

اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و يا چاپخانه اسالمي 
ن و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذآور انجام شود و در اين ايرا

صورت يكنفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يكنفر از نمايندگان وزير امور 
 .اقتصادي و دارائي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت 

ي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذآور تابع آئيننامه اي است آه بنا به پيشنهاد  ترتيب اجرا-٣تبصره 
 .وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

 در مواردي آه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به – ٤٧ماده 
ز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي بموجب مقررات بدهكاران مزبور و ني

خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئيننامه اي است آه توسط وزارت 
 .امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود 

نانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت  چ–تبصره 
از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين ويا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي 

 .اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذيصالح نخواهد بود 
نه ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي آه بموجب احكام و اسناد الزم االجراء به  مطالبات وزارتخا– ٤٨ماده 

 .مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود 
 وجوهي آه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت – ٤٩ماده 

 پرداخت آننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافي اشتباه
اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي 

 .بنحويكه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود 
ي از صاحبان آاال بعنوان حقوق و عوارض گمرآي مقررات مربوط اجراء  درمورد اضافه دريافت-١تبصره 
 .ميشود 
 . به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد -٢تبصره 

 
  : هزينه ها و ساير پرداختها-٢بخش 

 
از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق  وجود اعتبار در بودجه آل آشور به خودي خود براي اشخاص اعم – ٥٠ماده 

 .نمي آند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد 
 در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر آه نوعًا انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي آند -٥١ماده 

هائي آه مدت اجراي آن از سال مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قرارداد
وزارتخانه ها و مؤسسات مذآور مكلفند در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم . تجاوز مي آند منعقد نمايند 

 .براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند 
ت امور اقتصادي و دارائي و  انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزار–تبصره 

 .سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابالغ خواهد شد 
 پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و – ٥٢ماده 

 .با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد 
جيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و  اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تس– ٥٣ماده 

 .مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد 
 اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيمًا و بدون واسطه از طرف مقامات -١تبصره 

بل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه آال يا بعضًا قا
 .مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض آننده نخواهد آرد 

 در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به -٢تبصره 
مؤسسه و يا آارآنان تحت نظر او مجاز شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس 

 .نخواهند بود 



 به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه – ٥٤ماده 
آنها در مرآز و شهرستانها و خارج از آشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه الزم بعنوان تنخواه 

آئيننامه نحوه واگذاري . بان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد گردان در اختيار ذيحسا
آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائي . خزانه در استانها قرار خواهد داد 

د و همچنين ترتيب واريز آنها آه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي آن
 .از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابالغ خواههد گرديد 

 حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز –تبصره 
 مجاز نخست وزيري دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها آه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات

 .صادر خواهد شد 
 اعتباري آه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه آل آشور منظور ميشود ، بنا – ٥٥ماده 

به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و ساير مقررات عمومي 
ن مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي آه داراي مقررات قانوني دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيرا

خاص ميباشند اجازه دهد آه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه 
 .مربوط مصرف شود 

 حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز –تبصره 
دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها آه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري 

 .صادر خواهد شد 
 مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي آه بطور جداگانه در بودجه آل آشور – ٥٦ماده 

ي نميباشد جز در مواردي آه در اين منظور ميشود و مستقيمًا مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاص
 .قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود 

در بودجه آل آشور جز در مورد وزارت اطالعات و ) سري (  منظور آردن اعتبار تحت عنوان -٥٧ماده 
ي آه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مصرف اعتبارات. دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است 

مقررات 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 تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف 

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

 .اسالمي تقديم شود 
در » ديون بالمحل «  اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان – ٥٨ماده 

مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها 
 .و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است 

حكام يا قرار دادها طبق  در مواردي آه الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در ا– ٥٩ماده 
 .مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود 

 در مواردي آه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك الزم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و – ٦٠ماده 
يتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد م

 .به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود 
 ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه – ٦١ماده 

ه و به تصويب هيأت وزيران قطعي طبق آئيننامه اي است آه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهي
 .خواهد رسيد 

 – ٦٢ماده 
 وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و آاالهاي وارداتي -١

مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند آه معادل آل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرآي و سود 
 .هزينه هاي ذيربط ، اعتبار تأمين آرده باشند بازرگاني و ساير 

 در مورد آن قسمت از آاالها و خدمات موضوع اين ماده آه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد -٢
تدريجًا و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مرآزي 

بهاي آاالها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني ايران بدون پيش دريافت 
 .اعتبار الزم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود 

 آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي آه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش -٣
وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مرآزي پرداخت قابل تأديه ميباشد از طرف 

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



منظور در قانون بودجه آل آشور تا آخر ) سرمايه گذاري ثابت (  آليه اعتبارات جاري و عمراني – ٦٣ماده 
انده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداآثر تا پايان سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و م

تعهداتي آه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در . فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود 
 .حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود 

تعهدات پرداخت نشده بودجه ( ت مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي آه تحت عنوان  تعهدا-١
 .در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود ) مصوب سالهاي قبل 

 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز ١٣٥٢ تعهدات مربوط به سالهاي -٢
 از محل اعتباري آه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد

 .منظور ميشود 
در مورد طرحهائي آه عمليات آنها خاتمه يافته و يا آال متوقف گرديده  ) ٢( تعهدات سنوات مذآور در بند -٣

قت سازمان برنامه است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با مواف
و بودجه در قالب طرحي آه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي آه به همين منظور در بودجه 

 .هر سال پيش بيني ميشود 
 بهاي آاال يا خدمات موضوع قراردادهائي آه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال -١تبصره 

رات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان طبق مقررات منعقد و از محل اعتبا
مدت قرارداد حداآثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي آه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از 
ب آنها است آال و يا بعضًا در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حس

 .اين ماده قابل پرداخت است  ) ٢( و يا  ) ١( مورد از محل اعتبارات مذآور در بندهاي 
 وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد آه در صورت لزوم مانده وجوه -٢تبصره 

ايان هر سال مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از آشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پ
 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذآور ٥٤مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده 

 .محسوب گردد
 . چكهائي آه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود -٣تبصره 

صي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي  اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصا– ٦٤ماده 
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 برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي آشور منظور گردد 

الي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد تعهداتي آه تا آخر سال م
 . اين قانون قابل پرداخت بود ٦٣شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 

دجه هاي  هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده آه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بو-١تبصره 
 .مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي آشور واريز گردد 

 سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به – ٢تبصره 
 .خود ميباشد 

ن قانون و ساير قوانين و مقررات  آليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در مواردي آه بموجب اي– ٦٥ماده 
ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصرًا از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و 

 :گواهي بانك دائر بر 
 . انتقال وجه به حساب ذينفع -١
 . پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او -٢
 .قانوني او پرداخت محسوب ميگردد  حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام -٣

 در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و -٦٦ماده 
مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هر آدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس 

 و رئيس مجلس شوراي اسالمي و يا مقاماتي آه از طرف ايشان درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان
 .مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد 

 . عناوين آمك مندرج در بودجه آل آشور منحصرًا ناظر بر اعتبارات جاري است – ٦٧ماده 
بايد بطور آامل و  بودجه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها – ٦٨ماده 

جداگانه در بودجه آل آشور درج شود و منظور آردن اعتبار تحت عنوان آمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه درلتي و يا به وزارتخانه 

 .ه از اين بابت ممنوع است ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وج
 اعتباراتي آه در قانون بودجه آل آشور بعنوان آمك براي عمليات جاري شرآتهاي دولتي منظور – ٦٩ماده 

ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرآتهاي مذآور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه 
 مالي زيان شرآت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزيان هرگاه پس از پايان سال. قابل پرداخت خواهد بود 



مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط آمتر باشد شرآت مكلف است ابتدا 
زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از آمك دولت فقط براي 

اده نمايد و مازاد آمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به جبران باقيمانده زيان استف
 .حساب خزانه واريز نمايد 

 شرآتهاي دولتي مكلفند حداآثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان –تبصره 
 .ايند توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نم

 آليه وجوهي آه خارج از منابع داخلي شرآتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد – ٧٠ماده 
و تدارك مواد غذائي و آاالهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصرًا به مصرف تدارك 

 مزبور بايد مستقيمًا بمنظور واريز وجوه وجوه حاصل از فروش مواد و آاالهاي. همان مواد و آاالها برسد 
زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل . دريافتي از اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود 

مواد و آاالها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد 
 .ي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد

 حساب خريد و فروش مواد و آاالهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي -١تبصره 
 .مربوط نگهداري شود به ترتيبي آه رسيدگي حسابهاي مذآور بطور مستقل امكان پذير باشد 

ه پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از  در موارد لزوم بنا ب– ٢تبصره 
 درصد مبلغ زيان پيش بيني ٧٠رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداآثر تا معادل 

 .شده مربوط به خريد وفروش آاالهاي موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد 
وع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب  هر ن-٣تبصره 

 .خواهد شد 
 پرداخت آمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات – ٧١ماده 

ر از تأديه چنين وجوهي دولتي و شرآتهاي دولتي جز در مواردي آه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزي
ضوابط پرداخت اين قبيل آمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد . ميباشند ممنوع است 

رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت آننده با اخذ رسيد از دريافت آننده به 
 .ابط مذآور ترتيب ديگري مقرر شده باشد حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضو

 دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي آه بعنوان آمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات –تبصره 
دولتي و شرآتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه آل آشور به مؤسسات غير 

نحوه نظارت مذآور تابع آئيننامه اي است آه بنا به پيشنهاد . آند دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال 
 .وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

 مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه آل آشور تابع مقررات اين قانون و ساير – ٧٢ماده 
 . دولت ميباشد قوانين و مقررات عمومي

 مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي آه -١تبصره 
در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتيكه 

باشد اعتبارات مذآور بر اساس دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع ن
 .قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود 

 مصرف درامدها و ساير منابع تأمين اعتبار شرآتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در -٢تبصره 
ن اجراي مواردي آه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لك

طرحهاي عمراني شرآتهاي مذآور از نظر مقررات مالي و معامالتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و 
شرآتها و سازمانهاي دولتي آه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذآر . مقررات عمومي دولت خواهد بود 

 .نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود 
رتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف  در صو-٣تبصره 

اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را آه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه آل آشور در 
است طبق اختيار آنها گذارده ميشود جزء در موارديكه در اين قانون صراحتًا براي آن تعيين تكليف شده 

در مواردي آه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات . مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند 
نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان آمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير 

 اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت آننده آمك وجوه پرداختي از
 .دريافت آننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود 

 اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين -٤تبصره 
 .و مقررات عمومي دولت ميباشد 

) سرمايه گذاري ثابت ( حهاي عمراني  حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طر– ٥تبصره 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب 



وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب ساالنه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات آشور 
 .تحويل گردد 

ي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي  آئيننامه هاي مال-٦تبصره 
غير دولتي آه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان 

 .محاسبات آشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 
 نقصان و تفريط حاصل درابوابجمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي آه بموجب – ٧٣ماده 

مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي آه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا 
زينه هاي پيش اوراق مذآور با اعالم دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات آشور از محل اعتبار ه

 .اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسووالن امر نخواهد بود . بيني نشده منظور در بودجه آل آشور تأمين ميشود 
 وجوهي آه بر اثر تعقيب مسووالن امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي –تبصره 

 .منظور ميگردد 
ليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با  نحوه انجام و حدود وظايف و مسوو– ٧٤ماده 

خزانه داري آل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي آه با رعايت 
 .مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد 

حوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مرآز و  مقررات مربوط به ن– ٧٥ماده 
شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابالغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود آه از 

 .طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد 
ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات آليه دستگاهها  حداآثر تا اول ارديبهشت –تبصره 

 .و موافقتنامه ها به آنها ابالغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود 
باستثناء بانكها و شرآتهاي بيمه و (  براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي -٧٦ماده 
و واحدهاي تابعه آنها در مرآز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي ) ؤسسات اعتباري م

خزانه در استانها در بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و ساير بانكهاي دولتي آه از طرف بانك مرآزي 
بانكي براي پرداختهاي مربوط جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد نياز حسابهاي 

استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك . افتتاح خواهد شد 
ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي 

 خواهد آمد و آليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصرًا از طريق خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان بعمل
استفاده از حسابهاي بانكي شرآتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذآور در . حسابهاي مجاز خواهد بود 

 .اساسنامه آنها و ذيحساب شرآت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود 
 اين قانون مادامي آه از محل درآمد عمومي ٥ير دولتي موضوع ماده  مؤسسات ونهادهاي عمومي غ–تبصره 

وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذآور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي آه در 
قانون بودجه آل آشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در 

 .منحصرًا از طريق حسابهاي بانكي مذآور قابل پرداخت ميباشد استان 
 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي آه موضوعي – ٧٧ماده 

جنبه فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت آردد به پيشنهاد باالترين مقام 
 دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي اجرائي

الزم براي خريد آاال يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه 
بار مصوب ومشابه آن در آن قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداآثر بيش از اعت

سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعًا در مورد هر دستگاه اجرائي حداآثر بيش از ده درصد 
چنانچه در اجراي قراردد منعقده و بر اساس . مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحدمربوط نباشد 

 آند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا
( سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه الزم را بعنوان پيش پرداخت 

تأديه نمايد و در سال بعد ) از محل اعتبار خاصي آه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود 
 .سًا از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد پس از تصويب بودجه رأ

 در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، – ٧٨ماده 
سيل ، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه آه به 

ي بعنوان ضرورتهاي اسالمي و يا مملكتي اعالم گردد ، رعايت مقررات اين فرمان رهبر يا شوراي رهبر
قانون نحوه هزينه آردن اعتباراتي آه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات ( قانون الزامي نيست و تابع 

گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس . ، ميباشد ) عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثتي هستند 
 .راي اسالمي توسط نخست وزير تقديم گردد شو



 معامالت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و – ٧٩ماده 
بايد برحسب مورد از طريق ) باستثناء مواردي آه مشمول مقررات استخدامي ميشود ( اجرت آار و غيره 

 :ر در موارد زير مناقصه يا مزايده انجام شود مگ
 . در مورد معامالتي آه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرآت دولتي باشد -١
 در مورد معامالتي آه انجام آنها به تشخيص و مسووليت باالترين مقام دستگاه اجرائي در مرآز و يا استان -٢

 : مشروحه زير و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرآتهاي
 مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه آه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و –الف 

 .يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذآور باشد 
 شرآتهاي تعاوني مصرف و توزيع آارآنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي آه بر -ب

 .قوانين و مقررات ناظر بر شرآتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند اساس 
 . شرآتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع آه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند –ج 

 .آه مقرون به صرفه و صالح دولت باشد 
ا باالترين مقام دستگاه  در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي آه به تشخيص و مسووليت وزير و ي-٣

 .اجرائي در مرآز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد 
 درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول آه به تشخيص و مسووليت وزير و يا باالترين مقام دستگاه -٤

مجاز از طرف آنها با آسب نظر آارشناس رسمي دادگستري و يا اجرائي در مرآز و يا استان و يا مقامات 
 .آارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد 

  در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسالمي و صنايع مستظرفه و خدمات آارشناسي-٥
وشنده انحصاري بوده و براي  در مورد خريد آاالهاي انحصاري دولتي و يا ساير آاالهائي آه داراي فر-٦

 .آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعالم شده باشد 
 در مورد خريد آاالهاي مورد مصرف روزانه آه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا -٧

 .شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد 
خانه هاي داخلي و آرايه حمل ونقل بار از طريق زميني آه از طرف  درمورد آاالهاي ساخت آار-٨

 .دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد 
 هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و – دريائي – در مورد آرايه حمل ونقل هوائي -٩

 .مقطوع 
ه تشخيص و مسووليت وزير يا باالترين مقام دستگاه  در مورد تعمير ماشين آالت ثابت و متحرك ب– ١٠

 .اجرائي در مرآز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها 
 در مورد خريد قطعات يدآي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و متحرك موجود -١١

مايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آز
بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر آارشناس خبره و متعهد رشته مربوط آه حسب مورد توسط وزير يا 

باالترين مقام دستگاه اجرائي در مرآز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از 
 .اين رديف تأييد مقامات مذآور در 

 . در مورد معامالتي آه به تشخيص هيأت وزيران به مالحظه صرفه و صالح دولت بايد مستور بماند – ١٢
 در مورد چاپ و صحافي آه بموجب آئيننامه خاصي آه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسالمي و تأييد – ١٣

 .ام خواهد شد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، انج
 در مورد فروش آاالها و خدماتي آه مستقيمًا توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود – ١٤

 .و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد 
مشوط  اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده ٢ و١ انجام معامالت موضوع رديفهاي –تبصره 

بر آن است آه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد آننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه 
 .وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد 

 معامالت –الف :  معامالت دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود – ٨٠ماده 
معامالتي است .  معامالت متوسط -ب. معامالتي است آه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند . جزئي 

 معامالت عمده معامالتي –ج . آه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد 
 .است آه مبلغ آن ازدو ميليون ريال بيشتر باشد 

 مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معامالت عمده -١تبصره 
 .مبلغ برآورد است 

 مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي آاردان خبره و متعهد رشته مربوط آه توسط دستگاه اجرائي -٢تبصره 
 .ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود 



 در مورد معامالت جزئي به آمترين –الف : ت بطريق زير انجام مي پذيرد  مناقصه در معامال– ٨١ماده 
 در مورد معامالت متوط به آمترين بهاي ممكن به –ب . بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت آارپرداز 

تشخيص و مسووليت آارپرداز و مسوول واحد تدارآاتي مربوط و تأييد وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرائي 
 در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مناقصه –ج . آز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها در مر

به تشخيص وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرائي وو يا ) مناقصه محدود ( عمومي و يا ارسال دعوتنامه 
 .مقامات مجاز از طرف آنها 

 در مورد معامالت جزئي به بيشترين –الف :  مي پذيرد  مزايده در معلمالت به طرق زير انجام– ٨٢ماده 
 در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مزايده –ب . بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش 

 .عمومي 
 در مواردي آه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به – ٨٣ماده 

 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد ، ميتوان ٨٤ره مرآب از مقامات مذآور در ماده تشخيص يك هيأت سه نف
معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صالح دولت ترتيب انجام 

ا خدمات اينگونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطور آلي براي يك نوع آاال ي
 .تعيين و اعالم خواهد نمود 

 اين قانون درمورد دستگاههاي اجرائي در ٨٣ ترآيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده - ٨٤ماده 
 :مرآز و استانها بشرح زير خواهد بود 

 در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مرآزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در –الف 
رد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مرآز ، معاون مالي و اداراي و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه مو

دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از آارآنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا 
 .باالترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط 

غير استاني واحدهاي خارج از مرآز وزارتخانه ها و مؤسسات  در مورد اعتبارات جاري و عمراني –ب 
دولتي ، استاندار يا نماينده او و باالترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مرآز 

 .استان 
 در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسالمي ايران و صدا وسيماي جمهوري –ج 

و ديوان محاسبات آشور و ساير مؤسسات دولتي آه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ اسالمي ايران 
يك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي 

ه اجرائي ذيربط جمهوري اسالمي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات آشور و نماينده باالترين مقام دستگا
 .در هيأت موضوع اين ماده شرآت خواهد نمود 

 در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او و باالترين مقام دستگاه اجرائي محلي –د 
 .ذيربط و ذيحساب مربوط 

ترين مقام اجرائي و  در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شرآتهاي دولتي ، مدير عامل و يا باال–ه 
 .ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي 

 در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام آه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند –و 
در صورتي آه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، ذيحساب و دو نفر به 

ب شورا يا ارگان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا ارگان مشابه ميباشند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب انتخا
 .باالترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه 

 در مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمي ايران در مرآز ، فرمانده نيروي –ز 
ب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و در خارج از مرآز به ترتيب مربوط و يكنفر به انتخا

نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي 
ت اين ماده و در مورد معامال) الف (  در مورد معامالت وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند –ح . ايران 

مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران ، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد 
 .مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران 

 اين قانون آه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا باالترين مقام ٨٤ و ٨٣ هيأت موضوع مواد – ٨٥ماده 
نها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آ

دارد و آليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه 
اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن 

 .أي اآثريت اعضاء معتبر خواهد بود تصميمات هيأت با ر
 ميليون ريال باشد انجام معامله ٢٠ اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از ٨٣ در اجراي ماده – ٨٦ماده 

 : اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود ٨٤پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 
 . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي ، وزير مربوطه  در مورد واحدهاي مرآزي–الف 



 در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و –ب 
مؤسسات دولتي در خارج از مرآز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مرآز ، استاندار 

 .ط استان مربو
 در مورد معامالت مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمي ايران و ستاد مشترك ارتش –ج 

جمهوري اسالمي ايران ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و در مورد معامالت مربوط به 
 .وزارت دفاع ، وزير دفاع 

در مورد معامالت مربوط به دادگستري جمهوري اسالمي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و  -د
ديوان محاسبات آشور و ساير مؤسسات دولتي آه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه 

ديوان محاسبات آشور ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس 
 .و باالترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط 

 در مورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي آه بموجب مقررات –ه 
مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، شورا و يا رآن مربوط و در صورتي آه فاقد شورا و 

 .ميباشند ، باالترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط يا ارگان مشابه 
 در صورتي آه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس ٨٣ در اجراي ماده – ٨٧ماده 

 موآول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذآور در بند هاي ذيل ماده ٨٤از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 
 .وراي اقتصاد خواهد بود  و تأييد ش٨٦

 در مواردي آه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئيننامه معامالت دولتي در مورد معامالت -٨٨ماده 
مربوط به آاالها و خدماتي آه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از آشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي 

ري اسالمي ايران در آشور مربوط و يا باالترين مقام واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهو
سياسي آه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي آه توسط سفير و 

يا مقام مذآور با رعايت صرفه و صالح دولت در هر مورد يا بطور آلي براي يك نوع آاال يا خدمات تعيين 
 . خواهد شد ميشود انجام

 اين ٨٨ الي ٧٩ نحوه انجام معامالت و تشريفات مناقصه و مزايده وساير مقررات اجرائي مواد – ٨٩ماده 
 .قانون بموجب قانوني خواهد بود آه به تصوب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد 

 
  : معامالت دولتي -٣بخش 

 
اي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق  وجود اعتبار در بودجه آل آشور به خودي خود بر– ٥٠ماده 

 .نمي آند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد 
 در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر آه نوعًا انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي آند -٥١ماده 

تناسب قراردادهائي آه مدت اجراي آن از سال مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت م
وزارتخانه ها و مؤسسات مذآور مكلفند در بودجه ساالنه خود اعتبارات الزم . تجاوز مي آند منعقد نمايند 

 .براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند 
ن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و  انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آ–تبصره 

 .سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابالغ خواهد شد 
 پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و – ٥٢ماده 

 .با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد 
جام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و  اختيار و مسووليت تشخبص و ان– ٥٣ماده 

 .مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد 
 اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيمًا و بدون واسطه از طرف مقامات -١تبصره 

 يا بعضًا قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه آال
 .مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض آننده نخواهد آرد 

 در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به -٢تبصره 
وزير يا رئيس مؤسسه و يا آارآنان تحت نظر او مجاز شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي 

 .نخواهند بود 
 به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه – ٥٤ماده 

آنها در مرآز و شهرستانها و خارج از آشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه الزم بعنوان تنخواه 
آئيننامه نحوه واگذاري .  اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد گردان در

آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائي . خزانه در استانها قرار خواهد داد 



رت پيدا مي آند و همچنين ترتيب واريز آنها آه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرو
 .از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابالغ خواههد گرديد 

 حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز –تبصره 
، توسط مقامات مجاز نخست وزيري دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها آه فاقد ذيحساب ميباشد 

 .صادر خواهد شد 
 اعتباري آه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه آل آشور منظور ميشود ، بنا – ٥٥ماده 

به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و ساير مقررات عمومي 
 و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي آه داراي مقررات قانوني دولت قابل مصرف ميباشد

خاص ميباشند اجازه دهد آه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه 
 .مربوط مصرف شود 

 مقامات مجاز  حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط–تبصره 
دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها آه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري 

 .صادر خواهد شد 
 مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي آه بطور جداگانه در بودجه آل آشور – ٥٦ماده 

اه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي آه در اين منظور ميشود و مستقيمًا مربوط به هزينه هاي دستگ
 .قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود 

در بودجه آل آشور جز در مورد وزارت اطالعات و ) سري (  منظور آردن اعتبار تحت عنوان -٥٧ماده 
مصرف اعتباراتي آه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع . دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است 

مقررات 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 تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف 

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

 .اسالمي تقديم شود 
در »  بالمحل ديون«  اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان – ٥٨ماده 

مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها 
 .و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است 

يط مندرج در احكام يا قرار دادها طبق  در مواردي آه الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرا– ٥٩ماده 
 .مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود 

 در مواردي آه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك الزم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و – ٦٠ماده 
 ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد

 .به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود 
 ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه – ٦١ماده 

 و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران قطعي طبق آئيننامه اي است آه از طرف وزارت امور اقتصادي
 .خواهد رسيد 

 – ٦٢ماده 
 وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و آاالهاي وارداتي -١

مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند آه معادل آل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرآي و سود 
 .رگاني و ساير هزينه هاي ذيربط ، اعتبار تأمين آرده باشند باز
 در مورد آن قسمت از آاالها و خدمات موضوع اين ماده آه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد -٢

تدريجًا و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مرآزي 
ن پيش دريافت بهاي آاالها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني ايران بدو

 .اعتبار الزم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود 
 آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي آه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش -٣

يباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مرآزي پرداخت قابل تأديه م
 .جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

منظور در قانون بودجه آل آشور تا آخر ) سرمايه گذاري ثابت (  آليه اعتبارات جاري و عمراني – ٦٣ماده 
رداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداآثر تا پايان سال مالي قابل تعهد و پ

تعهداتي آه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در . فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود 
 .ود حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد ب



تعهدات پرداخت نشده بودجه (  تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي آه تحت عنوان -١
 .در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود ) مصوب سالهاي قبل 

 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز ١٣٥٢ تعهدات مربوط به سالهاي -٢
ان تأديه تعهد از محل اعتباري آه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط دستگاههاي اجرائي در زم

 .منظور ميشود 
در مورد طرحهائي آه عمليات آنها خاتمه يافته و يا آال متوقف گرديده  ) ٢( تعهدات سنوات مذآور در بند -٣

عهد و با موافقت سازمان برنامه است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه ت
و بودجه در قالب طرحي آه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي آه به همين منظور در بودجه 

 .هر سال پيش بيني ميشود 
 بهاي آاال يا خدمات موضوع قراردادهائي آه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال -١تبصره 

 از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان طبق مقررات منعقد و
مدت قرارداد حداآثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي آه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از 

ي و دارائي حسب آنها است آال و يا بعضًا در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصاد
 .اين ماده قابل پرداخت است  ) ٢( و يا  ) ١( مورد از محل اعتبارات مذآور در بندهاي 

 وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد آه در صورت لزوم مانده وجوه -٢تبصره 
ات دولتي در پايان هر سال مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از آشور وزارتخانه ها و مؤسس

 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذآور ٥٤مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده 
 .محسوب گردد

 . چكهائي آه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود -٣تبصره 
رآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي  اعتبارات مصوب از محل د– ٦٤ماده 

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 برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي آشور منظور گردد 

 تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد تعهداتي آه
 . اين قانون قابل پرداخت بود ٦٣شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 

يني شده در بودجه هاي  هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده آه زائد بر ميزان پيش ب-١تبصره 
 .مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي آشور واريز گردد 

 سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به – ٢تبصره 
 .خود ميباشد 

ي آه بموجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات  آليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در موارد– ٦٥ماده 
ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصرًا از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و 

 :گواهي بانك دائر بر 
 . انتقال وجه به حساب ذينفع -١
 . پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او -٢
 .يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد  حواله در وجه ذينفع -٣

 در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و -٦٦ماده 
مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هر آدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس 

 شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسالمي و يا مقاماتي آه از طرف ايشان درخواست وجه از طرف دبير
 .مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد 

 . عناوين آمك مندرج در بودجه آل آشور منحصرًا ناظر بر اعتبارات جاري است – ٦٧ماده 
بسته به آنها بايد بطور آامل و  بودجه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وا– ٦٨ماده 

جداگانه در بودجه آل آشور درج شود و منظور آردن اعتبار تحت عنوان آمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه درلتي و يا به وزارتخانه 

 .اخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرد
 اعتباراتي آه در قانون بودجه آل آشور بعنوان آمك براي عمليات جاري شرآتهاي دولتي منظور – ٦٩ماده 

ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرآتهاي مذآور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه 
 از پايان سال مالي زيان شرآت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزيان هرگاه پس. قابل پرداخت خواهد بود 

مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط آمتر باشد شرآت مكلف است ابتدا 
زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از آمك دولت فقط براي 

نده زيان استفاده نمايد و مازاد آمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به جبران باقيما
 .حساب خزانه واريز نمايد 



 شرآتهاي دولتي مكلفند حداآثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان –تبصره 
 .زانه مسترد نمايند توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خ

 آليه وجوهي آه خارج از منابع داخلي شرآتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد – ٧٠ماده 
و تدارك مواد غذائي و آاالهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصرًا به مصرف تدارك 

واد و آاالهاي مزبور بايد مستقيمًا بمنظور واريز وجوه وجوه حاصل از فروش م. همان مواد و آاالها برسد 
زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل . دريافتي از اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود 

مواد و آاالها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد 
 .ت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد حسابرس منتخب وزار

 حساب خريد و فروش مواد و آاالهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي -١تبصره 
 .مربوط نگهداري شود به ترتيبي آه رسيدگي حسابهاي مذآور بطور مستقل امكان پذير باشد 

رد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از  در موا– ٢تبصره 
 درصد مبلغ زيان پيش بيني ٧٠رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداآثر تا معادل 

 .شده مربوط به خريد وفروش آاالهاي موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد 
 هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب -٣تبصره 

 .خواهد شد 
 پرداخت آمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات – ٧١ماده 

ي مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي دولتي و شرآتهاي دولتي جز در مواردي آه به اقتضاي وظايف قانون
ضوابط پرداخت اين قبيل آمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد . ميباشند ممنوع است 

رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت آننده با اخذ رسيد از دريافت آننده به 
 .گر آنكه در ضوابط مذآور ترتيب ديگري مقرر شده باشد حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد م

 دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي آه بعنوان آمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات –تبصره 
دولتي و شرآتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه آل آشور به مؤسسات غير 

نحوه نظارت مذآور تابع آئيننامه اي است آه بنا به پيشنهاد . ت مالي اعمال آند دولتي پرداخت ميشود نظار
 .وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

 مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه آل آشور تابع مقررات اين قانون و ساير – ٧٢ماده 
 . مقررات عمومي دولت ميباشد قوانين و
 مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي آه -١تبصره 

در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتيكه 
ي اين موضوع نباشد اعتبارات مذآور بر اساس دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص برا

 .قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود 
 مصرف درامدها و ساير منابع تأمين اعتبار شرآتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در -٢تبصره 

بوط ميباشد لكن اجراي مواردي آه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مر
طرحهاي عمراني شرآتهاي مذآور از نظر مقررات مالي و معامالتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و 

شرآتها و سازمانهاي دولتي آه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذآر . مقررات عمومي دولت خواهد بود 
 .نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود 

 در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف -٣بصره ت
اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را آه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه آل آشور در 

ين تكليف شده است طبق اختيار آنها گذارده ميشود جزء در موارديكه در اين قانون صراحتًا براي آن تعي
در مواردي آه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات . مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند 

نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان آمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير 
وه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت آننده آمك وج

 .دريافت آننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود 
 اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين -٤تبصره 

 .و مقررات عمومي دولت ميباشد 
) سرمايه گذاري ثابت ( رات جاري و طرحهاي عمراني  حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبا– ٥تبصره 

مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب 
وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب ساالنه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات آشور 

 .تحويل گردد 



ننامه هاي مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي  آئي-٦تبصره 
غير دولتي آه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان 
 .د محاسبات آشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسي

 نقصان و تفريط حاصل درابوابجمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي آه بموجب – ٧٣ماده 
مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي آه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا 

 محل اعتبار هزينه هاي پيش اوراق مذآور با اعالم دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات آشور از
 .اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسووالن امر نخواهد بود . بيني نشده منظور در بودجه آل آشور تأمين ميشود 

 وجوهي آه بر اثر تعقيب مسووالن امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي –تبصره 
 .منظور ميگردد 

 وظايف و مسووليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با  نحوه انجام و حدود– ٧٤ماده 
خزانه داري آل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي آه با رعايت 

 .مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد 
ات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مرآز و  مقرر– ٧٥ماده 

شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابالغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود آه از 
 .طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد 

اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات آليه دستگاهها  حداآثر تا –تبصره 
 .و موافقتنامه ها به آنها ابالغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود 

تهاي بيمه و باستثناء بانكها و شرآ(  براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي -٧٦ماده 
و واحدهاي تابعه آنها در مرآز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي ) مؤسسات اعتباري 

خزانه در استانها در بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و ساير بانكهاي دولتي آه از طرف بانك مرآزي 
نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد 

استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك . افتتاح خواهد شد 
ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي 

در استان بعمل خواهد آمد و آليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصرًا از طريق خزانه و يا نمايندگي خزانه 
استفاده از حسابهاي بانكي شرآتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذآور در . حسابهاي مجاز خواهد بود 

 .اساسنامه آنها و ذيحساب شرآت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود 
 اين قانون مادامي آه از محل درآمد عمومي ٥ادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده  مؤسسات ونه–تبصره 

وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذآور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي آه در 
انه در قانون بودجه آل آشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ، توسط خزانه و يا نمايندگي خز

 .استان منحصرًا از طريق حسابهاي بانكي مذآور قابل پرداخت ميباشد 
 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي آه موضوعي – ٧٧ماده 

ن مقام جنبه فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت آردد به پيشنهاد باالتري
اجرائي دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي 

الزم براي خريد آاال يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه 
ثر بيش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداآ

سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعًا در مورد هر دستگاه اجرائي حداآثر بيش از ده درصد 
چنانچه در اجراي قراردد منعقده و بر اساس . مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحدمربوط نباشد 

خت ضرورت پيدا آند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پردا
( سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه الزم را بعنوان پيش پرداخت 

تأديه نمايد و در سال بعد ) از محل اعتبار خاصي آه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود 
 .صويب بودجه رأسًا از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد پس از ت

 در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، – ٧٨ماده 
سيل ، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه آه به 

يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسالمي و يا مملكتي اعالم گردد ، رعايت مقررات اين فرمان رهبر 
قانون نحوه هزينه آردن اعتباراتي آه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات ( قانون الزامي نيست و تابع 

 جلسه مجلس گزارش امر بايد در اولين. ، ميباشد ) عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثتي هستند 
 .شوراي اسالمي توسط نخست وزير تقديم گردد 

 
 : نظارت مالي -فصل سوم



 اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شرآتهاي دولتي از نظر انطباق – ٩٠ماده 
پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و 

 .ارائي است د
 نظارت عمالتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني آه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري –تبصره 

و عمراني در قانون بودجه آل آشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج 
اني و قوانين بودجه آل آشور و مقايسه پيشرفت حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمر

آار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي آه در قانون برنامه و بودجه آشور مقرر شده و يا خواهد شد آماآان 
 .بعهده برنامه و بودجه ميباشد 

با  در صورتي آه ذيحساب انجام خرجي را بر خالف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را – ٩١ماده 
مقام صادر آننده دستور پس . ذآر مستند قانوني مربوط آتباً  به مقام صادر آننده دستور خرج اعالم مي آند 

از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت 
. مراتب را به ذيحساب اعالم نمايد قانوني بودن دستور خود را آتبًا با ذآر مستند قانوني به عهده بگيرد و 

ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور آتبي متضمن قبول مسووليت 
مذآور پرداخت و مراتب را با ذآر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور لقتصادي و دارائي و رونوشت 

ور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطالع به ديوان آنرا با ذآر مستندات قانوني مربوط به وزارت ام
وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي آه مورد را خالف تشخيص داد . محاسبات آشور گزارش نمايد 

 .مراتب را براي اقدامات قانوني الزم به ديوان محاسبات آشور اعالم خواهد داد 
 بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا  در مواردي آه بر اثر تعهد زائد– ٩٢ماده 

و در صورتي آه . مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد 
رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به 
قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت 

 .است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود 
 در صورتيكه بر اساس گواهي خالف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير – ٩٣ماده 
يس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خالف قانون وجهي يا رئ

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

ايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت  وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رع– ٩٤ماده 
 .رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد 

 
 :و تفريغ بودجه  تنظيم حساب–فصل چهارم 

 
 آليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت – ٩٥ماده 

رك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداآثر تا هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدا
 قانون ديوان محاسبات آشور مقرر ميشود به ديوان ٣٩پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي آه در اجراي ماده 

مذآور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذآور را بدون ضميمه آردن اسناد و مدارك به نحوي آه وزارت 
  اقتصادي و دارائي معين مي آند به وزارت نامبرده ارسال نمايندامور

 صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او -١تبصره 
 و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات آشور رسيده باشد

وضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات آشور با هماهنگي  مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي م– ٢تبصره 
 .وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد 

 . نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات آشور معين خواهد شد -٣تبصره 
  دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي آه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداآثر ظرف مدت شش– ٩٦ماده 

ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در 
بودجه مصوب به ديوان محاسبات آشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال 

 .دارند 
مت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان  در مواقعي آه سمت ذيحساب تغيير آند و يا به هر عنوان س-٩٧ماده 

قبلي و بعدي مكلفند حداآثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستور العملي آه توسط 
وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول 

ويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اين صورت مجلس بايد به امضاء تح. نمايند 
 .اقتصادي و دارائي ارسال گردد 



 در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شرآت او در امر –تبصره 
و نماينده وزارت امور تحويل و تحول ميسر نباشد ، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات آشور 

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

 شرآتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود وزيان خود را بالفاصله پس از تصويب مجمع – ٩٨ماده 
قتصادي و عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه آل آشور به وزارت امور ا

 .دارائي ارسال نمايند 
اعتبارات سرمايه ( شرآتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني -٩٩ماده 

خود را طبق دستور العملي آه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه ) گذاري ثابت 
 درج در صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه آل آشور و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بالفاصله جهت

 اين ١٣٠مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده . به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند 
 .قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند 

د صورتحساب  اين قانون مكلفن٥ آليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده – ١٠٠ماده 
اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ( دريافت و پرداخت ساالنه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني 

را مطابق دستور العملي آه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابالغ خواهد شد تنظيم و پس ) 
د جهت درج در صورت حساب عملكرد ساالنه از تصويب مراجع ذيربط حداآثر تا پايان شهريور ماه سال بع

 .بودجه آل آشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند 
 نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آئيننامه مالي مربوط در اجراي تبصره –تبصره 

د و به ترتيب مقرر در آئيننامه  اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موع٧٢ ماده ٦
 .مذآور عمل خواهند آرد 

 خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمرآز در خزانه – ١٠١ماده 
طبقه بندي . را به تفكيك انواع حسابها حداآثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات آشور تحويل نمايد 

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

 پيش پرداختها در سالي آه به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي آه تصفيه ميشود به – ١٠٢ماده 
ن سال محسوب و در صورت حساب عملكرد ساالنه بودجه آل آشور جمعُا و خرجُا منظور حساب قطعي هما

 .ميشود 
 وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداآثرتا – ١٠٣ماده 

 مندرج در قانون پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات
 :بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطالعات زير 

 : صورتحساب در يافتهاي خزانه شامل –الف 
  موجودي اول سال خزانه -١
  درآمدهاي اول سال خزانه-٢
  ساير منابع تأمين اعتبار-٣
  واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل-٤
 :تهاي خزانه شامل  صورتحساب پرداخ-ب
 . پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط -١
 . پيش پرداختها -٢
 . پيش پرداختهاي سالهاي قبل آه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است -٣
 . موجودي آخر سال -٤

 .آشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات 
با بررسي حسابها و اسناد و )  قانون اساسي ٥٥مطابق اصل (  ديوان محاسبات آشور مكلف است – ١٠٤ماده 

مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد ساالنه بودجه آل آشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه ساالنه اقدام و 
ه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمي تسليم و هر نوع هر سال گزارش تفريغ بودج

 .تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي وبه هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد 
 ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي آه توسط وزارت امور – ١٠٥ماده 

 ميشود ، موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و آليه مسووالن اقتصادي و دارائي به آنها محول
 .دستگاههاي اجرائي و آارآنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود 

 متخلفين با اعالم وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات آشور بموجب رأي هيأتهاي
 :مستشاري ديوان مزبور حسب آورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد 



 . اخطار آتبي بدون درج در پرونده استخدامي -١
 . توبيخ آتبي بدون درج در پرونده استخدامي -٢
 . آسر حقوق و مزايا تا حداآثر يك سوم از يكماه تا سه ماه -٣
 . انفصال موقت از سه ماه تا يكسال -٤
 

 : اموال دولتي -پنجمفصل 
 مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و – ١٠٦ماده 

مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده آننده و نظارت و تمرآز حساب اموال مزبور با 
زارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در اجراي اين ماده و. وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد 

در مواردي آه الزم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق 
مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيالت الزم در اين زمينه خواهند بود 

ر اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امو
 .نخواهد بود 

 اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم از نظامي و انتظامي –تبصره 
از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع 

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

 انتقال بالعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه – ١٠٧ماده 
ود آه عالوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي آه مال را در دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد ب

 .اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبال تحصيل شده باشد 
 انتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شرآتهاي دولتي آه صد در صد – ١٠٨ماده 

تقاضاي شرآت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا باالترين مقام اجرائي سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به 
در . وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد 
صورتيكه ارزش اموال منقولي آه در اجراي اين ماده در هر سال به شرآت دولتي منتقل ميشود براساس 

زيابي آارشناس منتخب شرآت جمعًا بيش از يك ميليون ريال در پايان هر سال بايد سرمايه معادل مبلغ ار
ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شرآت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي 

 .مربوط منظور نمايد 
لتي آه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به  انتقال بالعوض اموال منقول شرآتهاي دو– ١٠٩ماده 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي 
قيمت تمام شده منهاي ( شرآت و اطالع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري 

سرمايه پرداخت شده  % ٥٠ اموالي آه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعُا از )تجمع ذخيره استهالك 
شرآت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي آه ارزش دفتري اموال . شرآت تجاوز نكند ، مجاز ميباشد 

ون ريال باشد منقول شرآت آه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميلي
معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل 

 .ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شرآت را آاهش دهد 
ر  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني د– ١١٠ماده 

اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي 
در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه . قرار دهند 

حراست و نگهداري حساب اين حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذآور داشته باشند مسوول حفظ و 
اموال 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 شرآت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور 

 .اقتصادي و دارائي اطالع دهند 
 منظور از اموال منقول مذآور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است که ترتيب -١١١ماده 

 اين ١٢٢نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده 
 .قانون تعيين خواهد گرديد 

ي آه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده  فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولت-١١٢ماده 
شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد ، با اطالع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي 

وجوه . و اجازه باالترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معامالت دولتي مجاز ميباشد 
 . اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود حاصل از فروش

 . اموال منقولي آه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد –تبصره 



سرمايه (  آليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي آه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني -١١٣ماده 
براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود ) گذاري ثابت 

اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرآت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي 
ست و حفظ و حراست غير دولتي باشد تا زماني آه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت ا

آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذآور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز 
شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات 

 .وش بايد به حساب درآمد عمومي آشور واريز گردد فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فر
 اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد -١تبصره 

طرحهائي آه توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود آماآان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد 
ي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و طرحهائي آه مجري آنها شرآتها

 .دارائي هاي دستگاه بهره برداري طرح منظور خواهد شد 
 درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمراني آه توسط -٢تبصره 

و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي آشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل 
و در مورد طرحهاي مورد اجراي شرآتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه 

هزينه بهره برداري از منابع شرآت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به 
ول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي آشور منظور حساب درآمد دستگاه مسو

 .خواهد گرديد 
 آليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست – ١١٤ماده 

سات دولتي ميتوانند با وزارتخانه ها و مؤس. آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است آه مال را در اختيار دارد 
 .تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را آه در اختيار دارند به يكديگر واگذار آنند 

 فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي آه مازاد بر نياز تشخيص داده شود – ١١٥ماده 
 : باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير 

 .منقولي آه از نفايس ملي باشد  اموال غير -١
 . تأسيسات و استحكامات نظامي و آارخانجات اسلحه و مهمات سازي -٢
 . آثار و بناهاي تاريخي -٣
 اموال غير منقول آه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد آه فروش آنها ممنوع ميباشد -٤

يران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وز
 .حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي آشور واريز شود 

 در مورد مؤسسات دولتي آه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند -١تبصره 
اجراي اين ماده از طرف باالترين مقام اجرائي مؤسسات مذآور پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در 

 .بعمل خواهد آمد 
 فروش اموال غير منقول شرآتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب -٢تيصره 

 .مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد 
 منقولي را آه در قبال مطالبات دولت و يا  وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اموال غير– ١١٦ماده 

در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات 
 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درامد ١١٥موضوع ماده 

 .عمومي آشور واريز نمايد 
 مادام آه اموال موضوع اين ماده بفروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده –تبصره 

 .وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد 
 اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با – ١١٧ماده 

 به شرآتهائي آه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال تصويب هيأت وزيران قابل انتقال
مزبور توسط آارشناس يا آارشناسان منتخب مجمع عمومي شرآت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد 

 .مجمع عمومي شرآت معادل قيمت مذآور افزايش مي يابد 
 صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت  اموال غير منقول متعلق به شرآتهاي دولتي آه-١١٨ماده 

است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد ، مشروط بر اينكه قيمت 
معادل . دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعًا از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شرآت تجاوز ننمايد 

 .ور از سرمايه شرآت آسر مي شود قيمت دفتري اموال مزب
 اموال غير منقول متعلق به شرآتهائي آه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب – ١١٩ماده 

بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و . مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد 
 .ل دهنده آسر و به سرمايه شرآت انتقال گيرنده افزوده ميگردد معادل آن از سرمايه شرآت انتقا



 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال – ١٢٠ماده 
غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار 

ين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه در ا. نمايد 
داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذآور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال به وزارتخانه يا 

 .مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطالع دهند 
 نقل وانتقال اموال و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي تابع مقررات اين فصل -١٢١ده ما

 .نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود 
 آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمرآز – ١٢٢ماده 

ولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت حساب اموال منقول و غير منقول د
 .وزيران خواهد رسيد 

 
 :رقه ف مقررات مت–فصل ششم 

 
 سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه -١٢٣ماده 

شرآتها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي آه از ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در 
خزانه داري آل آشور مكلف است بر . طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود 

نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذآور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار 
تورالعمل اجرائي مربوط آه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابالغ مشمول اين ماده به موجب دس

 .خواهد گرديد معين ميشود 
 حسابهاي خزانه در بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي آه از -١٢٤ماده 

زانه دار آل آشور و يا مقام طرف بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خ
مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از 

مقامات خزانه داري آل آه آارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار آل آشور و در غياب او مقامي آه 
موقتًا عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود آليه مكاتباتي آه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي 

موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذآور در اين ماده 
 .صادر شود 

 خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب -١٢٥ماده 
رآز درآمد شرآتهاي دولتي و سپرده موقتًا استفاده نمايد مشروط بر اينكه بالفاصله پس از درخواست تم

 .سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد 
 حقوقي آه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد -١٢٦ماده 

 .ه الزم االجراء خواهد بود آال يا بعضًا قابل بخشودن نيست احكام قطعي محاآم دادگستري آ
 آليه لوايح آه جنبه مالي دارد بايد عالوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير – ١٢٧ماده 

آليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي آه جنبه مالي . امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد 
در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است آه قبال به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر دارد 

 .وزارت مزبور آسب شده باشد 
 نمونه اسنادي آه براي پرداخت هزينه هاي مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و – ١٢٨ماده 

د ديوان محاسبات آشور تعيين ميشود و دستورالعمل روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تأيي
 .هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد شد 

 در مورد دريافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزينه آسور ريال دريافت و پرداخت نميشود – ١٢٩ماده 
. 

 اين قانون ٤ و٣ و٢ن دولتي با توجه به مواد  از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازما– ١٣٠ماده 
آليه مؤسسات انتفاعي و . منحصرًا بصورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرآت دولتي مجاز خواهد بود 

بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي آه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا 
 ميشوند مكلفند حداآثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت شرآت دولتي ايجاد شده و اداره

مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند واال با انقضاء اين فرصت مؤسسه 
 .دولتي وحسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود 

 آه در جريان تحقق انقالب اسالمي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقالب  نهادها و مؤسساتي–تبصره 
اسالمي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون 

ن معين بودجه آل آشور مستقيمًا از خزانه دريافت مي نمايند ، در صورتيكه وضعيت حقوقي آنها بموجب قانو



 اين ٥ و ٤ ، ٣ ، ٢نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذآور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 
 .قانون تطبيق دهند 

 در مواردي آه بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر -١٣١ماده 
د روشهاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتوان

موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود آه از طرف . درآمدها تعيين نمايد 
 .وزارت امور اقتصاد و دارائ تهيه خواهد شد 

 ترازنامه و حساب  مجامع عمومي شرآتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي– ١٣٢ماده 
 .شرآت را رسدگي و تصويب نماند ) شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ( سود وزيان 

در صورت قابل طرح و ) شامل عمالت جار و طرحها عمران (  ترازنامه و حساب سود وزان -١تبصره 
ي مورد تصوب در مجمع عموم خواهد بود آه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائ

 .رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد 
 هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شرآت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي -٢تبصره 

حداآثر تا پايان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط ر جهت رسيدگي به حسابرس منتخب 
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است . مور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد وزارت ا

پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزيان وضمائم مربوط حداآثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي الزم را 
 .انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد 

 مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا  موعد-٣تبصره 
هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداآثر تا دو ماه ومهلت رسيدگي حسابرس 

أييد وزارت امور منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداآثر تا سه ماه با ارائه دالئل قابل توجيهي آه به ت
 .اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است 

 در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود وزيان شرآتهاي دولتي به دالئل -١٣٣ماده 
موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمومي مكلفند هيأت عامل شرآت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي 

نسبت به رفع ايرادات و اشكاالت اقدام نمايند و مجددًا ترتيب مجمع عمومي را براي تصويب آه تعيين ميشود 
ترازنامه و حساب سود وزيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزيان هر سال مالي شرآت هاي 

 .دولتي بايد حداآثر تا ثايان آذر ماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد 
 تصويب تراز نامه و حساب سود وزيان شرآتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از –صره تب

 .تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسووالن امر در رابطه با عملكرد شرآت نخواهد بود 
بوط  انحالل شرآتهاي دولتي منحصرًا با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مر-١٣٤ماده 

 .ترتيبات ديگري مقرر باشد 
 شرآتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شرآت را آه بمنظور افزايش بنيه – ١٣٥ماده 

مالي شرآت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي آه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده 
 .شرآت بشود 

 .ت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد  افزايش سرمايه شرآ–تبصره 
 سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شرآتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي -١٣٦ماده 

ذخيره تسعير دارائيها و « مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذآور بايد در حساب . گردد 
در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين . د منظور شو» بدهيهاي ارزي 

 .مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد 
 در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ –تبصره 

پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شرآت سرمايه ثبت شده شرآت تجاوز نمايد مبلغ مازاد 
 .مي باشد 

 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي – ١٣٧ماده 
مكلفند آليه اطالعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را آه در اجراي اين قانون براي 

 .وظايف خود الزم بداند مستقيمًا در اختيار وزارتخانه مذآور قرار دهند انجام 
 صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران با رعايت قانون اداره صدا وسيماي جمهوري اسالمي – ١٣٨ماده 

 مجلس شوراي اسالمي از نظر شمول اين قانون در حكم شرآت دولتي محسوب ١٣٥٩/ ١٠/ ٨ايران مصوب 
 .ميگردد 

 وزارت اور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير -١٣٩ ماده
بر هزينه هاي دستگاههاي دلتي و نيز تجهيز آادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي آه به پيشنهاد 

ون بودجه سال  قان٦٥وزارت مذآور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، نسبت به تأسيس آموزشگاه 
 . تأمين ميشود ١٣٦٠



 اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذلرده ميشود و از تاريخ مذآور قانون محاسبات – ١٤٠ماده 
 و اصالحات بعدي آن و آليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي آه با اين ١٥/١٠/١٣٤٩عمومي مصوب 

 .قانون مغايرت دارد ملغي است 
 تا زمانيكه آئين نامه هاي ١٥/١٠/١٣٤٩امه هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب  آئين ن–تبصره 

اجرائي اين قانون تصويب و ابالغ نشده است جز در مواردي آه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود 
يكهزار  تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه ٦٧ ماده و ١٤٠قانون فوق مشتمل بر . باقي است 

 به تأييد شوراي نگهبان ١٠/٦/١٣٦٦وسيصد وشصت و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 .رسيده است 

 


