
  

  

  

 کلیات -فصل اول

  )1ماده 
بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد  سال مالی تهیه و حاوي پیش بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براي یک

 شرح زیر تشکیله ، بوده و از سه قسمت بهاي قانونی کشور ها و به هدف ها براي انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست هزینه
  :شود می

  :بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است - 1

ها از  وسیله دستگاهه طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به ها و منابع تامین اعتبار که ب بینی دریافت پیش )الف
  .گردد داري کل اخذ می هاي خزانه طریق حساب

هاي اجرائی  و یا اختصاصی براي اعتبارات جاري و عمرانی و اختصاصی دستگاههاي که از محل درآمد عمومی  پیش پرداخت )ب
  .اند در سال مالی مربوط انجام دهدتو می

  .بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار ها شامل پیش هاي دولتی و بانک بودجه شرکت -2

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

   )2ماده 
  .شوده موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا به وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که ب

   )3ماده 
شود و عنوان  موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قواي سه گانه اداره میه موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که ب

  .وزارتخانه ندارد

   )4ماده 
حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی ه صورت شرکت ایجاد شود و یا به کت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بشر

هر شرکت . درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد 50عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ه شده و یا مصادره شده و ب
، هاي دولتی است ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهاي دولتی ایجاد شود رکتگذاري ش تجاري که از طریق سرمایه
  .شود شرکت دولتی تلقی می

ها و  هاي اشخاص نزد بانک کار انداختن سپردهه منظور به ها ب ی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینهای شرکت )تبصره
  .شوند شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شده یا میهاي بیمه ایجاد  موسسات اعتباري و شرکت

  



  

  

  

  )5ماده 
منظور انجام ه موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون ب

  .شود ، تشکیل شده و یا میایف و خدماتی که جنبه عمومی داردوظ

یب مجلس شوراي تصوه قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و ب فهرست این )تبصره
  .اسالمی خواهد رسید

   )6ماده 
  .شود ماه ختم می سال هجري شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند سال مالی یک

   )7ماده 
تصویب مجلس ه ي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت باعتبار عبارت از مبلغی است که برا

  .رسد شوراي اسالمی می

   )8ماده 
ها منظور نشده و یا زائد بر  هاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباري براي آن دیون بالمحل عبارتست از بدهی
  .ون اختیار دستگاه ایجاد شده باشدبه یکی از طرق زیر بداعتبار مصوب و در هر دو صورت 

  .م قطعی صادره از طرف مراجع صالحهاحکا )الف

ت انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هاي دولتی ناشی از خدما ها و موسسات دولتی و شرکت انواع بدهی به وزارتخانه )ب
  .ار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشداختی ازهاي مشابه که خارج  هاي مخابراتی، پست و هزینه هزینه

ز طرف وزارت امور اقتصادي و انواع دیون بالمانع موضوع این بند ا. از اختیار دستگاه ایجاد شده باشدی که خارج های سایر بدهی )ج
  .دارایی تعیین و اعالم خواهد شد

   )9ماده 
  .کند لیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص می، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعامواد هزینه

   )10ماده 
هاي دولتی و درآمد حاصل از  ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت درآمد عمومی عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه

  .شود می ی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظورنحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایا

  

  



  

  

  

  )11ماده 
هاي دولتی و سایر  هاي دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت دریافت

 هها و سایر وجوهی که ب گردد و مانند این ها و هدایا به استثناء هدایائی که براي مصارف خاصی اهداء می منابع تامین اعتبار و سپرده
  .داري کل متمرکز شود هاي خزانه موجب قانون باید در حساب

  )12ماده 
هاي قبل و عناوین  هاي سال ، برگشتی از پرداخترتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضهسایر منابع تامین اعتبار عبا

  .درآمد ندارندشود و ماهیت  بینی می مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش

  )13 ماده
لتی و نهادها و موسسات عمومی هاي دو ها و موسسات دولتی و شرکت هاي مربوط به وزارتخانه  وجوه عمومی عبارت است از نقدینه

نظر از نحوه و منشاء  هاي مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف دولتی و موسسات وابسته به سازمانغیر
  .باشد موجب قانون قابل دخل و تصرف میه عمومی ببراي مصارف  تحصیل آن منحصراً

گیرد و  هاي مذکور در این ماده قرار می طور موقت در اختیار دستگاهه ها که ب ، وجه الضمان و مانند آنوجوهی نظیر سپرده )تبصره
ها  آن باشد تصرف در ر میهاي مزبو پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاه

  .گردد بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می

  )14ماده 
موجب قانون براي مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان ه ی که بمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایدرآ

تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف دد و دولت موظف است حداکثر گر درآمد اختصاصی منظور می
  .نماید

   )15ماده 
هاي  ی که شرکتیها ی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کاال و سایر فعالیتیهاي دولتی عبارت است از درآمدها درآمد شرکت

  .گردد ها می عاید آن شرکتها هستند  موجب قوانین و مقررات مجاز آنه مذکور ب

  )16ماده 
، استفاده از ، وامهاي مزبور تحت عنوان کمک دولت هاي دولتی عبارت است از منابعی که شرکت سایر منابع تامین اعتبار شرکت

  .هاي مربوط هستند موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجهه ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بذخائر

   )17ده ما
ها براي نیل به اجراي  ی که تحصیل یا انجام آنهای ، عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداختتشخیص
  .هاي اجرایی ضروري است هاي دستگاه برنامه



  

  

  

  )18ماده 
  .از اعتبار مصوب براي هزینه معین تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی

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

  .تحویل کاال یا انجام دادن خدمت) الف

  .با رعایت مقررات منعقد شده باشد ی کهاجراي قراردادهای )ب

  .در شده از مراجع قانونی و ذیصالحاحکام صا )ج

  .المللی با اجازه قانون ها یا مراجع بین مانالمللی و عضویت در ساز پیوستن به قراردادهاي بین )د

   )20ماده 
  .اسناد و مدارك اثبات کننده بدهی تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب

  )21ماده 
محلی و یا اي است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی  حواله اجازه

هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط  ی براي تأدیه تعهدات و بدهیهاي اجرای نهادهاي عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاه
  .شود حساب در وجه ذینفع صادر می عهده ذي

  )22ماده 
این قانون و  21موضوع ماده هاي صادر شده  منظور پرداخت حوالهه حساب براي دریافت وجه ب درخواست وجه سندي است که ذي

باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه  موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میه ی که بهای سایر پرداخت
  .کند مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر می

  )23ماده 
نفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین  طور قطعی به ذيه ی است که بهای هزینه عبارت از پرداخت

  .گیرد و مقررات مربوط صورت می

  )24ماده 
موجب ه می ایران که بگردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزي جمهوري اسال تنخواه

قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی براي رفع احتیاجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و 
  .گردد شود و منتها تا پایان سال واریز می دارائی داده می



  

  

  

   .گردد جه عمومی دولت تعیین میبود%) 3(گردان خزانه حداکثر تا سه درصد  میزان تنخواه )تبصره

  )25ماده 
هاي جاري و  منظور ایجاد تسهیالت الزم در پرداخت هزینهه گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعتبارات مصوب ب تنخواه

  .دهد میهاي خزانه در مرکز هر استان قرار  ی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگییهاي اجرا عمرانی دستگاه

   )26ماده 
گردان حسابداري عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضی از  تنخواه
هاي صادر شده واریز  دهد تا در قبال حواله حساب قرار می هاي قبل در اختیار ذي هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال هزینه

  .دریافت گردد با صدور درخواست وجه مجدداًو 

  )27ماده 
حساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و  گردان حسابداري از طرف ذي گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه تنخواه

ی آن هاي اجرای نامه انون و آئینموجب این قه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که ب ها برخی از هزینه یا مقامات مجاز از طرف آن
تحویل و مجدداً وجه شود اسناد هزینه  هاي مربوط انجام می گیرد تا به تدریج که هزینه گردان هستند قرار می دریافت تنخواهه مجاز ب

  .دریافت دارند

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

  .گیرد می

  )29ماده 
  .گیرد منظور اداي قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میه الحساب عبارت است از پرداختی که ب علی

   )30ماده 
  :سپرده از نظر این قانون عبارت است از 

گردد و استرداد و یا ضبط  از تضییع حقوق دولت دریافت میمنظور تأمین و یا جلوگیري ه مجوهی که طبق قوانین و مقررات ب )الف
  .قراردادهاي مربوط است آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و

ه گردد و ب منظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میه وجوهی که ب )ب
  .باشد یا بعضاً قابل استرداد می کالً موجب قرارها و احکام مراجع مذکور

گردد تا با رعایت  هاي دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاه )ج
  .رداخت شودمقررات مربوط به ذینفع پ



  

  

  

، گاز و ا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلکسن ودیعه و یموجب مقررات تحت عنواه هاي دولتی ب وجوهی که توسط دستگاه )تبصره
  .باشد گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی ها از اشخاص دریافت می ی آننظای

   )31ماده 
صالحیت به منظور اعمال ی از بین مستخدمین رسمی واجد ب حکم وزارت امور اقتصادي و دارایموجه ذیحساب مأموري است که ب

هاي  هاي دولتی و دستگاه ها و مؤسسات و شرکت نظارت و تأمین هماهنگی الزم در احراي مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه
ه عهده شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را ب تی به این سمت منصوب میولی محلی ومؤسسات و نهادهاي عمومی غیر داجرای

  :تخواهد داش

ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت  نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداري و تنظیم حساب - 1
  .ها آن

  .نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی -2

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

  .و نظارت بر اموال مذکورال دولتی نگاهداري حساب امو -4

  .دهد ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می) 1تبصره 

این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی  5دولتی موضوع ماده حساب مؤسسات و نهادهاي عمومی غیرذی) 2تبصره 
  .وافقت آن دستگاه منصوب خواهند شدا مب ی وا حکم وزارت امور اقتصادي و دارای، بدارند دریافت می

   )32ماده 
ی از بین کارکنان رسمی واجد صالحیت به این سمت منصوب ا حکم وزارت امور اقتصادي و دارایمعاون ذیحساب مأموریست که ب

  .شود می

  )33ماده 
گردان استان و واگذاري  افت تنخواهنمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دری

هاي  هاي استانی و افتتاح حساب ی تابع بودجه استانی و ابالغ اعتبار بودجههاي اجرای حسابان دستگاه گردان حسابداري به ذي تنخواه
زبور محول ی آن بر عهده واحد مهاي اجرای نامه موجب این قانون و آئینه ر وظایفی را که بن و سایجاري دولتی در سطح استا

  .نظر مدیر کل امور اقتصادي و دارایی محل انجام خواهد دادشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر  می

  )34ماده 
موجب حکم وزارتخانه یا ه حساب و ب امین اموال مأموري است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت و امانتدار با موافقت ذي

  نقد هاي اموال و اوراقی که در حکم وجه  نصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابمؤسسه ذیربط به این سمت م



  

  
  
  
  

د وظایف و نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدو آئین. شود عهده او واگذار میه ، باست و کاالهاي تحت ابوابجمعی
ی تهیه ز طرف وزارت امور اقتصادي و دارایرعایت مقررات این قانون ا هاي امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با یتمسوول

  .رسد و به تصویب هیأت وزیران می

  )35ماده 
شود و نسبت به خرید  پرداز مأموري است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می کار

  .نماید مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام میو تدارك کاالها و خدمات مورد نیاز طبق دستور 

  )36ماده 
ی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد یحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایعامل ذیحساب مأموري است که با موافقت ذ

ز وظایف و ی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی امه اجراینا موجب آئینه صالحیت در مواردي که ب
ایر مأموران و کار پردازان و واحدهاي تدارکاتی و س. شود این قانون توسط ذیحساب به او وحول می 31هاي موضوع ماده  مسوولیت

گردان  هاي محوله مجاز به دریافت تنحواه که به اقتضاي طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت اي هواحدهاي دولتی ماد
  .شود گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می باشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه می پرداخت از ذیحساب

  اجراي بودجه -فصل دوم

  و سایر منابع تأمین اعتبار درآمدها -1بخش 

  )37ماده 
گردد و در هر مورد  یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقی نمی بینی درآمد و پیش

  .باشد ی مربوط میهاي اجرای عهده رؤساي دستگاهه موقع درآمدها به احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و ب

  )38ماده 
  .و مقررات مربوط به خود مجاز است نشده باشد طبق قوانین ی که در بودجه کل کشور منظوروصول درآمدهای

   )39ماده 
هاي  شود و همچنین درآمدهاي شرکت وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می

که در بانک مرکزي جمهوري اسالمی  هاي خزانه هاي بیمه باید به حساب ها و مؤسسات اعتباري و شرکت دولتی به استثناي بانک
مصوب از  هاي دولتی بتوانند در حدود بودجه خزانه مکلف است ترتیب الزم را بدهد که شرکت. گردد تحویل شود ایران افتتاح می

  .وجوه خود استفاده نماید

متعلق باشد در صورتی که  )خصوصی و تعاونی ( دولتی ها به بخش غیر هاي دولتی که قسمتی از سهام آن درمورد شرکت )تبصره
باشد و در غیر اینصورت مواد  ها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می اساسنامه آن

  .ستاین قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی الزم االجراء ا



  

  

  

  )40ماده 
هاي مورد استفاده براي این  ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرم درآمدهاي وزارتخانهی در مورد وصول هاي اجرای نحوه عمل و روش

  .ز طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ خواهد شدی خواهد بود که اهای منظور بر اساس دستورالعمل

ی وصول درآمدهاي هاي اجرای روش ي بیمه مکلفنداه ها و مؤسسات اعتباري و شرکت هاي دولتی به استثناء بانک شرکت )تبصره
  .تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی برسانندخود را به 

   )41ماده 
ه ب) هاي بیمه ومؤسسات اعتباري ها و شرکت استثناء بانکه ب(هاي دولتی  ها و مؤسسات دولتی و شرکت وجوهی که وسیله وزارتخانه
هاي مخصوصی که از طرف خزانه در بانک  گردد باید به حساب ها دریافت می ر آنیالضمان و یا وثیقه و یا نظا عنوان سپرده و یا وجه

هاي دولتی که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نمایندگی داشته  مرکزي جمهوري اسالمی ایران و یا شعب سایر بانک
ز بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکهاي مذکور که بدون حق برداشت خواهد  گردد واریز شده به حساب باشند افتتاح می

  .وجوه سپرده در خزانه منتقل شود

گردان رد  ی مکلف است از طریق واگذاري تنخواهآید و وزارت امور اقتصادي و دارای عمل میه رد وجوه سپرده طبق مقررات ب )تبصره
ي موضوع این ماده را ها تسهیل در رد کلیه سپردهطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و ه سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا ب

  .فراهم نماید

  )42ماده 
هاي دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجراي این قانون کلیه وجوه  ها و مؤسسات دولتی و شرکت کلیه وزارتخانه

م نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه ی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقداهای سپرده
  .ي مذکور را به خزانه اعالم نمایدها نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده

   )43ماده 
از اجراي این مواد ی تصویب و ابالغ خواهد شد و متخلف توسط وزیر امور اقتصادي و دارای 42و  41و  39نامه نحوه اجراي مواد  ینآی

ان محاسبات کشور محکوم خواهند هاي مقرر در قانون دیو هاي مستشاري دیوان محاسبات کشور به مجازات به موجب رأي هیأت
  .شد

   )44ماده 
ماه  هاي دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک شرکت

تخلف از اجراي این ماده . ر وجه وزارت امور اقتصادي و دارایی بدهنداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را دترتیب پرد
  .شود در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می

ها به  قبل آنزیان سال  هاي دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و شرکت )تبصره
  منتخب وزارت امور زیانی که بر حسابرس  ، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشدتصوی



  

  

  

عنوان مالیات دوره ه درصد مبلغی را که ب 80اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل  ی ارائه دادهاقتصادي و دارای
ر وجه وزارت امور اقتصادي این ماده د بینی شده است به ترتیب مقرر در ها پیش مورد نظر در الیحه بودجه کل کشور براي آن مالی
  .الحساب پرداخت نمایند طور علیه ی بو دارای

  )45ماده 
ي و جاري شرکت را که ا هاي سرمایه ، اندوختهدر موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سودهاي دواتی مجاز نیستند  مجامع عمومی شرکت
  .سهام دولت در بودجه کل کشور گرددبینی شده است طوري تعیین کنند که موجب کاهش سود  ها پیش در مفاد اساسنامه آن

   )46ماده 
، گیرند و انواع گذرنامه انواع تمبر و اوراقی که براي وصول درآمدهاي عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می

امه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی شناسن
نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و  نفر نماینده دادستان کل کشور و یک ، یکماینده وزیر امور اقتصادي و داراییمرکب از دو نفر ن

  .گردد می چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط مینفر به انتخاب مجلس شوراي اسال یک

  .ده با وزارت امور اقتصادي و دارایی استتشخیص اوراق و اسناد مشمول این ما) 1تبصره 

صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به  هیأت وزیران مجاز است در) 2تبصره 
هاي دولتی محول  پخانه اسکناس بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و یا چاپخانه اسالمی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکچا

 نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جاي یک نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یک
  .در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت یر اقتصادي و داراییندگان وزیر امونفر از نما

شنهاد وزارت امور اي است که بنا به پی نامه ترتیب اجراي این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آئین) 3تبصره 
  .یران خواهد رسیدی به تصویب هیأت وزاقتصادي و دارای

   )47ماده 
هاي  ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه ص به وزارتخانهدر مواردي که براي تقسیط بدهی اشخا

موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد ه نقدي ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی ب
ی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء ایتوسط وزارت امور اقتصادي و دار اي است که نامه نحوه عمل بر طبق آئین

  .شود گذارده می

م و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفاي طلب دولت از طریق تقسیط اي موضوع این ماده از ارتکاب جرایه چنانچه بدهی )تبصره
یا سایر مراجع ذیصالح ی مربوط اي اجرایه یا مجرمین ذیربط توسط دستگاه بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و

  .نخواهد بود

  



  

  

  

  )48ماده 
یت رسیده است بر طبق موجب احکام و اسناد الزم االجراء به مرحله قطعه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که ب مطالبات وزارتخانه
  .مستقیم قابل وصول خواهد بودهاي  ی مالیاتمقررات اجرای

   )49ماده 
وز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وجوهی که بدون مج

وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی 
  .ذینفع تأخیري صورت نگیرد رد شود که در اداء حق نحوي هحاصل شود باید از محل درآمد عمومی ب

  .شود عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء میه درمورد اضافه دریافتی از صاحبان کاال ب) 1تبصره 

  .گیرد به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی )2تبصره 

  ها و سایر پرداخت ها هزینه - 2بخش 

   )50ماده 
کند و استفاده از اعتبارات باید  وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی

  .ه عمل آیدبا رعایت مقررات مربوط به خود ب

   )51ماده 
ها و مؤسسات دولتی  کند وزارتخانه سال مالی تجاوز می هاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از یک در مورد آن قسمت از هزینه

ها و مؤسسات  وزارتخانه. کند منعقد نمایند ی که مدت اجراي آن از سال مالی تجاوز میوانند براي مدت متناسب قراردادهایت می
  .م بر سایر اعتبارات منظور نمایندبودجه ساالنه خود اعتبارات الزم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدمذکور مکلفند در 

و بودجه تعیین و ابالغ  ی و سازمان برنامهز طرف وزارت امور اقتصادي و دارایهاي موضوع این ماده و شرایط آن ا انواع هزینه )تبصره
  .خواهد شد

   )52ماده 
ه عمل ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بها به  پرداخت هزینه
  .خواهد آمد

   ) 53ماده 
ص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق اختیار و مسوولیت تشخی

  .باشد ده ذیحساب میعهه پرداخت با قوانین و مقررات ب

  



  

  

  

طرف مقامات فوق به سایر مقامات  هاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از ختیارات و مسوولیتا) 1تبصره 
یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض  ستگاه مربوطه کالًد

  .ردنخواهد ک کننده

حساب به شخص واحد و نیز  هاي مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذي در اجراي این ماده تفویض اختیارات و مسوولیت) 2تبصره 
  .نان تحت نظر او مجاز نخواهند بودهاي وزیر یا رئیس مؤسسه و یا کارک تفویض اختیار و مسوولیت

  )54ماده 
ها و خارج  ها در مرکز و شهرستان ها و مؤسسات دولتی و واحدهاي تابعه آن هاي وزارتخانه نهایجاد تسهیل در پرداخت هزی به منظور

هاي خزانه در  حسابان مربوط و نمایندگی گردان در اختیار ذي عنوان تنخواهه ی وجوه الزم بکشور وزارت امور اقتصادي و دارای از
نامه نحوه واگذاري و میزان و موارد استفاده  ینآی. خواهد داد ها قرار در استان نامه نحوه واگذاري خزانه ینآی. ها قرار خواهد داد استان

کند و همچنین ترتیب واریز  ها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می ی که واگذاري آنهای گردان از انواع تنخواه
  .گردید از طرف وزیر امور اقتصادي و دارایی تصویب و ابالغ خواهدها  آن

ی مربوط و در ون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایحواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قان )تبصره
  .ت مجاز نخست وزیري صادر خواهد شد، توسط مقاماباشد حساب می ها که فاقد ذي سایر دستگاه

  )55ماده 
ربط و تأیید  ، بنا به پیشنهاد وزراي ذيشود شده در قانون بودجه کل کشور منظور میبینی ن هاي پیش اعتباري که تحت عنوان هزینه

باشد و هیأت وزیران مجاز است در  سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می
که اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع این ماده  باشند اجازه دهد ی که داراي مقررات قانونی خاص میهاي اجرای مورد دستگاه

  .قررات خاص دستگاه مربوط مصرف شودم

ی مربوط و در ون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایحواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قان )تبصره
  .د شدوزیري صادر خواه نخست، توسط مقامات مجاز باشد حساب می ها که فاقد ذي سایر دستگاه

  )56ماده 
شود و مستقیماً مربوط به  طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میه مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که ب

رت امور ها تعیین تکلیف شده است توسط وزا باشد جز در مواردي که در این قانون براي آن ی خاصی نمیهاي دستگاه اجرای هزینه
  .شود ی تعیین مییاقتصادي و دارا

   )57ماده 
هاي نظامی و انتظامی ممنوع  در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطالعات و دستگاه) سري(منظور کردن اعتبار تحت عنوان 

در مورد اطالعات با رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و  تصویب میه مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان ب. است
  عالی دفاع و صدور  هاي نظامی و انتظامی با تأیید شوراي وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطالعات و در مورد دستگاه موافقت نخست



  

  
  
  
  

. گردد عالی دفاع به هزینه قطعی منظور می وزیر و شوراي حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست
  .به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شود وزیر ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست گزارش این قبیل هزینه

  )58ماده 
وافقت وزارت در مورد اعتبارات جاري با م» دیون بالمحل«ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان  اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه

ان برنامه ی با تأیید سازمهاي اجرای ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه ارات عمرانی وزارتخانهی و در مورد اعتبامور اقتصادي و دارای
  .و بودجه قابل مصرف است

  )59ماده 
در مواردي که الزم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قرار دادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود 

  .خت تأدیه نمودعنوان پیش پرداه از مبالغی بتوان به تشخیص مقامات مج می

   )60ماده 
مدارك الزم براي تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد  در مواردي که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و

  .قامات مجاز پرداخت نموده تشخیص مالحساب ب توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی تعهد میسر نباشد می

  )61ماده 
ز اي است که ا نامه ینها به هزینه قطعی طبق آی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آن پرداخت و علی میزان و موارد تأدیه پیش

  .به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدی تهیه و طرف وزارت امور اقتصادي و دارای

  )62ماده 
توانند براي خدمات و کاالهاي وارداتی مورد نیاز خود اقدام به  هاي دولتی در صورتی می ت دولتی و شرکتها ومؤسسا وزارتخانه - 1

هاي ذیربط، اعتبار  افتتاح اعتبار اسنادي نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه
  .تأمین کرده باشند

طور ه ها باید تدریجاً و یا ب موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنه ا و خدمات موضوع این ماده که بدر مورد آن قسمت از کااله -2
دریافت بهاي کاالها و  هاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانک مرکزي ایران بدون پیش جا در سال یک

  .هاي مربوط مجاز خواهد بود بینی اعتبار الزم در بودجه سال پیشخدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر 

پرداخت قابل تأدیه  عنوان پیشه ی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بنامه اجرای ینآی -3
تصویب کزي جمهوري اسالمی ایران تهیه و به ی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرز طرف وزارت امور اقتصادي و دارایباشد ا می

  .هیأت وزیران خواهد رسید

  



  

  

  

  )63ماده 
منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و ) گذاري ثابت سرمایه(کلیه اعتبارات جاري و عمرانی 

تعهداتی که تا . اده شوددین ماه سال بعد به خزانه برگشت دمانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فرور
ه شرح زیر قابل هاي بعد ب آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال

  .پرداخت خواهد بود

در ) هاي قبل هدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالتع(تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان  - 1
  .شود هاي بعد منظور می بودجه سال

ی در زمان هاي اجرای هاي عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه به بعد طرح 1352هاي  تعهدات مربوط به سال -2
  .شود مربوط منظور می هاي نامه طرح هاي بعد ضمن موافقت تأدیه تعهد از محل اعتباري که در سال

متوقف گردیده است پس از  ها خاتمه یافته و یا کالً ی که عملیات آنهای در مورد طرح) 2(تعهدات سنوات مذکور در بند  -3
ی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحی که از هاي اجرای رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه

  .شود بینی می یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش امه مربوط ومحل برن

ی که در هر سال مالی براي تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از ي کاال یا خدمات موضوع قراردادهایبها) 1تبصره 
نکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آ محل اعتبارات جاري و

تأیید رسد با  و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می ها است کالً به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آن
  .این ماده قابل پرداخت است) 2(ا و ی) 1(ی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهاي وزارت امور اقتصادي و دارای

ی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به زارت امور اقتصادي و دارایو) 2تبصره 
این  54 نامه موضوع ماده ینیان هر سال مالی با رعایت مفاد آیها و مؤسسات دولتی در پا اعتبارات واحدهاي خارج از کشور وزارتخانه

  .گردان سال بعد واحدهاي مذکور محسوب گردد قانون به پاي تنخواه

  .شود شود پرداخت آن سال محسوب می هاي خزانه صادر می ی که تا پایان هر سال عهده حسابهای چک)3تبصره 

  )64ماده 
باشد و  ابل تعهد و پرداخت میاعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهاي مربوط ق

مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود 
ي تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدها. ساب درآمد عمومی کشور منظور گرددتا به ح

این قانون قابل پرداخت  63ده هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ما وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال
  .بود

  



  

  

  

هاي مصوب مربوط وصول  بینی شده در بودجه هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش) 1تبصره 
  .ساب درآمد عمومی کشور واریز گرددباید به ح ، قابل مصرف نبوده وشود

  .باشد سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود می) 2تبصره 

   )65ماده 
رر شده باشد موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگري مقه جز در مواردي که ب ی مکلفندهاي اجرای کلیه دستگاه
  :مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر برهاي بانکی  هاي خود را منحصراً از طریق حساب پرداخت

  .انتقال وجه به حساب ذینفع - 1

  .به ذینفع یا قائم مقام قانونی اوپرداخت وجه  - 2

  .گردد م قانونی او پرداخت محسوب میحواله در وجه ذینفع یا قائم مقا - 3

   )66ماده 
ها  ورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آندر م
نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شوراي نگهبان و رئیس  ینتابع آی

  .باشد ز طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میمجلس شوراي اسالمی و یا مقاماتی که ا

   )67ماده 
  .حصراً ناظر بر اعتبارات جاري استعناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور من

   )68ماده 
درج  طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشوره ها باید ب ها و مؤسسات دولتی و واحدهاي وابسته به آن بودجه هر یک از وزارتخانه

ها و مؤسسات دولتی براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته  شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه
ر نوع وجه از این بابت ممنوع ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت ه همان وزارتخانه یا مؤسسه درلتی و یا به وزارتخانه

  .است

   )69ماده 
موجب حواله و ه شود ب هاي دولتی منظور می عنوان کمک براي عملیات جاري شرکته اراتی که در قانون بودجه کل کشور باعتب

هرگاه پس از پایان . وسط خزانه قابل پرداخت خواهد بودهاي مذکور با رعایت مقررات مربوط ت درخواست وجه مقامات مجاز شرکت
بینی شده در بودجه مصوب  زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش حساب سود و نامه وسال مالی زیان شرکت بر اساس تراز

بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از  مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش
بینی شده را به  دولت ناشی از تقلیل زیان پیشمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از  کمک دولت فقط براي جبران باقی

  .واریز نمایدحساب خزانه 



  

  

  

زیان توسط مجمع عمومی  ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و هاي دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک شرکت )تبصره
  .ن ماده را به خزانه مسترد نمایندوجوه قابل برگشت موضوع ای

  )70ماده 
ی و کاالهاي اجرایی بابت خرید و تدارك مواد غذایهاي  هاي دولتی و اعتبارات دستگاه ج از منابع داخلی شرکتکلیه وجوهی که خار

وجوه حاصل از فروش مواد و . ف تدارك همان مواد و کاالها برسدشود باید منحصراً به مصر اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می
زیان احتمالی حاصل . یع شودهاي بانکی مربوط تود ریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابمنظور واه کاالهاي مزبور باید مستقیماً ب

از خرید و فروش این قبیل مواد و کاالها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید 
  .باشد به هزینه قطعی می ی قابل پرداخت و احتسابمنتخب وزارت امور اقتصادي و دارایحسابرس 

ی مربوط نگهداري شود به مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایطور ه حساب خرید و فروش مواد و کاالهاي مزبور باید ب)1تبصره 
  .پذیر باشد طور مستقل امکانه هاي مذکور ب ترتیبی که رسیدگی حساب

ب و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخ ی مربوطلزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایدر موارد  )2تبصره 
فروش کاالهاي موضوع این  بینی شده مربوط به خرید و درصد مبلغ زیان پیش 70ی حداکثر تا معادل وزارت امور اقتصادي و دارای

  .باشد الحساب قابل پرداخت می طور علیه ماده ب

  .قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شددر حکم تصرف غیر مقررات این مادههر نوع تخلف از ) 3تبصره 

  )71ماده 
هاي دولتی جز در  ها و مؤسسات دولتی و شرکت دولتی از محل بودجه وزارتخانهیا اعانه به افراد و مؤسسات غیر پرداخت کمک و

ها  ضوابط پرداخت این قبیل کمک. د ممنوع استباشن مواردي که به اقتضاي وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می
کننده  هاي پرداخت حسابان دستگاه تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذيه و اعانات ب

  .ر شده باشدمذکور ترتیب دیگري مقرکننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط  با اخذ رسید از دریافت

هاي دولتی  ها و مؤسسات دولتی و شرکت عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانهه دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که ب )تبصره
. شود نظارت مالی اعمال کند دولتی پرداخت میهاي بودجه کل کشور به مؤسسات غیر و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف

ه تصویب هیأت ی و وزارت برنامه و بودجه برایاي است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دا نامه ینابع آینحوه نظارت مذکور ت
  .وزیران خواهد رسید

  )مکرر 71ماده 
هاي اجرایی  این قانون، به دستگاه) 2(هاي دولتی موضوع ماده  ها و مؤسسات دولتی، شرکت گونه وجهی توسط وزارتخانهپرداخت هر

شود و مبالغی  نقدي به جز در مواردي که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میکمک یا هدیه به صورت نقدي و غیر نوانبه ع
شناسی،  ها و بنیاد ایران هاي دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان هاي دولتی و احداث خوابگاه که به دانشگاه

  هاي علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و  حوزه هاي تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و طرح



  

  
  
  
  

هاي بهداشتی و ورزشی روستایی  هاي علمی و صنعتی فناوري و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه و شهرك) ره(کمیته امداد امام خمینی 
  . گردد، ممنوع است پرداخت می

شود  این قانون اهدا می) 4(هاي دولتی با رعایت ماده  ها، مؤسسات دولتی و شرکت به وزارتخانههدایاي نقدي که براي مصارف خاص 
مصرف . شود واریز گردد هاي مذکور افتتاح شده یا می داري کل کشور براي دستگاه باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه

اي خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب  مهنا هاي اهدا کننده، برابر آیین وجوه مذکور با رعایت هدف
گردد مشمول مقررات اموال دولتی  ها و مؤسسات دولتی اهدا می هدایایی که به طور غیر نقدي به وزارتخانه. رسد هیئت وزیران می
هدایاي اهدا شده به سازمان . فاتر خود ثبت نمایندهاي دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداري در د خواهد بود و شرکت

شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعالم نکند با نظر  هدایاي خاص تلقی می) ره(بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی 
   .به مصرف خواهد رسید) ره(شوراي مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 

   )72ماده 
  .باشد ف اعتبارات جاري و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میمصر

هاي مصوب جز در مواردي که در این قانون براي براي  مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصی براساس بودجه )1تبصره 
ی ذیربط داراي مقررات قانونی هاي اجرای باشد و در صورتیکه دستگاه ات قانونی مربوط میها تعیین تکلیف شده است تابع مقرر آن

  .عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بودخاص براي این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات 

اي مصوب جز در مواردي که در این قانون ه هاي دولتی بر اساس بودجه مدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتمصرف درآ) 2تبصره 
هاي مذکور از نظر  هاي عمرانی شرکت باشد لکن اجراي طرح ها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می براي آن

دولتی که  هاي ها و سازمان شرکت. ودمقررات مالی و معامالتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد ب
  .مشمول مفاد این ماده خواهند بود ها مستلزم ذکر نام است نیز شمول مقررات عمومی به آن

در صورتیکه مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دواتی داراي مقررات قانونی خاصی براي مصرف اعتبارات خود باشند ) 3تبصره 
 شود جزء در مواردي ها گذارده می نون بودجه کل کشور در اختیار آنتوانند اعتبارات جاري را که از محل اعتبارات منظور در قا می

در مواردي که اعتبارات . ات مربوط به خود به مصرف برسانندکه در این قانون صراحتاً براي آن تعیین تکلیف شده است طبق مقرر
نوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهاي عه ها و مؤسسات دولتی ب موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه

حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه  شود ذي عمومی غیر دولتی گذارده می
  .به هزینه قطعی منظور خواهد نمود دریافت کننده

ابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت هاي عمرانی مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی ت اعتبارات طرح) 4تبصره 
  .باشد می

مؤسسات و نهادهاي عمومی ) گذاري ثابت سرمایه(هاي عمرانی  حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاري و طرح )5تبصره 
ی رسیدگی شود و حساب دارای ارت امور اقتصادي وغیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وز

  .ه دیوان محاسبات کشور تحویل گرددها براي حسابرسی ب ساالنه آن



  

  

  

ه هاي مالی و معامالتی مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی که ب نامه ینآی) 6تبصره 
توسط وزارت امور اقتصادي و  عایت قانون دیوان محاسبات کشورموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با ر

  .به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدی تنظیم و دارای

  )73ماده 
موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد ه ها و مؤسسات دولتی که ب نقصان و تفریط حاصل درابوابجمعی مأمورین وزارتخانه

ی مربوط با رأي دیوان وراق مذکور با اعالم دستگاه اجرایباشند نسبت به وجوه و یا ا د است میو یا اوراقی که در حکم وجه نق
ب قانونی این اقدام مانع تعقی. شود بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین می هاي پیش محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه

  .مسووالن امر نخواهد بود

  .گردد مسووالن امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میوجوهی که بر اثر تعقیب  )تبصره

  )74ماده 
هاي  داري کل و دستگاه ها با خزانه ها و چگونگی ارتباط آن هاي خزانه در استان هاي نمایندگی نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیت

ه تصویب وزیر امور اقتصادي و اي که با رعایت مفاد این قانون ب نامه ینه موجب آیهاي تابعه هر استان ب ی مستقر در شهرستاناجرای
  .رسد معین خواهد شد ی میدارای

   )75ماده 
ها و نیز مقررات مربوط به ابالغ  ی در مرکز و شهرستانهاي اجرای هاي دستگاه مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزینه

و به موقع اجراء گذارده ی تهیه ز طرف وزارت امور اقتصادي و دارایورالعملی خواهد بود که اموجب دسته هاي نقدي ب اعتبار و حواله
  .خواهد شد

ها  ها به آن ها و موافقتنامه حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه )تبصره
  .هاي مجري تخصیص داده شود دستگاه ابالغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به

  )76ماده 
و واحدهاي تابعه ) هاي بیمه و مؤسسات اعتباري ها و شرکت باستثناء بانک(هاي دولتی  ها و مؤسسات دولتی و شرکت براي وزارتخانه

مهوري اسالمی ایران و ها در بانک مرکزي ج ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در مرکز و شهرستان آن
هاي بانکی  ، به تعداد مورد نیاز حسابالمی ایران نمایندگی داشته باشندهاي دولتی که از طرف بانک مرکزي جمهوري اس سایر بانک

ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترك  هاي مزبور در مورد وزارتخانه استفاده از حساب. هاي مربوط افتتاح خواهد شد براي پرداخت
نفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی  حساب و یا مقام مجاز از طرف او و الاقل یک دي

استفاده . هاي مجاز خواهد بود هاي نامبرده منحصراً از طریق حساب هاي دستگاه عمل خواهد آمد و کلیه پرداخته خزانه در استان ب
م مجاز از طرف حساب شرکت یا مقا ها و ذي هاي دولتی با امضاء مشترك مقامات مذکور در اساسنامه آن هاي بانکی شرکت از حساب

  .او ممکن خواهد بود



  

  

  

دارند  این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می 5نهادهاي عمومی غیر دولتی موضوع ماده  مؤسسات و )تبصره
ها  در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور براي این قبیل دستگاه

  .باشد هاي بانکی مذکور قابل پرداخت می ، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابرسد به تصویب می

  )77ماده 
توانند براي رفع احتیاجات سال بعد در مواردي که موضوعی جنبه فوري و فوتی دانسته و تأخیر  ها و مؤسسات دولتی می نهوزارتخا

بودجه با  ی دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه ود به پیشنهاد باالترین مقام اجرایدر انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت کرد
ی قراردادهاي الزم براي خرید کاال یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط و دارایصادي موافقت وزارت امور اقت

مشابه آن در آن سال  بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و
ی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی رد هر دستگاه اجرایر موو یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً د

عنوان پیش پرداخت ه د منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی باچنانچه در اجراي قرارد. مربوط نباشد مصوب واحد
تواند وجوه  ی میاقتصادي و دارای وزارت امور ضرورت پیدا کند و یا قراردادهاي مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد،

تأدیه نماید و در ) شود بینی می از محل اعتبار خاصی که در اجراي این ماده در بودجه هر سال پیش(عنوان پیش پرداخت ه الزم را ب
  .تبارات دستگاه مربوط واریز نمایدسال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اع

  )78ماده 
هاي  گیر و بیماري هاي همه ، بیماريسوزي، زلزله، سیل هم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتشربوط به حوادث مدر مورد مخارج م

ي اسالمی و ها عنوان ضرورته ، حصر اقتصادي و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شوراي رهبري بمربوط به حوادث فوق
موجب قانون از ه قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که ب(نون الزامی نیست و تابع ، رعایت مقررات این قایا مملکتی اعالم گردد

گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس . باشد ، می)شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند
  .سالمی توسط نخست وزیر تقدیم گرددشوراي ا

  معامالت دولتی -3بخش 

   )79ماده 
باستثناء مواردي (و پیمانکاري و اجرت کار و غیره ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره  عامالت وزارتخانهم

  :ایده انجام شود مگر در موارد زیرباید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مز) شود که مشمول مقررات استخدامی می

  .ؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشدزارتخانه یا مدر مورد معامالتی که طرف معامله و - 1

ی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از وولیت باالترین مقام دستگاه اجرایها به تشخیص و مس در مورد معامالتی که انجام آن -2
  :هاي مشروحه زیر ها با نهادها و مؤسسات و شرکت طرف آن

به  ها متعلق و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی )الف
  .مؤسسات و نهادهاي مذکور باشد



  

  

  

هاي دولتی که بر اساس قوانین و مقررات  ها و مؤسسات دولتی و شرکت هاي تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه شرکت) ب
  .شوند اره میهاي تعاونی تشکیل و اد ناظر بر شرکت

  .گردند ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می شرکت )ج

  .که مقرون به صرفه و صالح دولت باشد 

ی در مرکز و یا استان و یا باالترین مقام دستگاه اجرای در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر -3
  .بوده و داراي انواع مشابه نباشد فرده ها منحصر ب و یا مقامات مجاز از طرف آن

ی در مرکز و یا و یا باالترین مقام دستگاه اجرای منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیرمورد خرید یا استیجاره اموال غیردر -4
تعهد رشته مربوطه انجام ري و یا کارشناس خبره و مها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگست استان و یا مقامات مجاز از طرف آن

  .خواهد شد

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

اي ه ها از طرف دستگاه ی که داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنانحصاري دولتی و یا سایر کاالهای در مورد خرید کاالهاي - 6
  .اي معینی تعیین و اعالم شده باشده ذیربط دولتی نرخ

ها نرخ ثابتی  ها براي آن هاي ذیربط دولتی و یا شهرداري در مورد خرید کاالهاي مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه -7
  .تعیین شده باشد

هاي دولتی ذیربط براي  یق زمینی که از طرف دستگاهنقل بار از طر هاي داخلی و کرایه حمل و مورد کاالهاي ساخت کارخانه در -8
  .ها نرخ تعیین شده باشد آن

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

ی در مرکز و یا استان و اه اجرایستگآالت ثابت و متحرك به تشخیص و مسوولیت وزیر یا باالترین مقام د در مورد تعمیر ماشین –10
  .ها یا مقامات مجاز از طرف آن

آالت ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و  در مورد خرید قطعات یدکی براي تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین -11
نفر  ن بهاي مورد معامله حداقل وسیله یکر آن با تعییهاي علمی و فنی و نظای گیري دقیق و لوازم آزمایشگاه ابزار و وسایل اندازه

ی در مرکز و یا استان و یا مقامات یر یا باالترین مقام دستگاه اجرایکارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وز
  .تأیید مقامات مذکور در این ردیف ، پس ازها انتخاب خواهد شد مجاز از طرف آن

  .فه و صالح دولت باید مستور بماندخیص هیأت وزیران به مالحظه صردر مورد معامالتی که به تش –12



  

  

  

تأیید وزارت امور اقتصادي و نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسالمی و  ینه موجب آیدر مورد چاپ و صحافی که ب –13
  .رسد، انجام خواهد شد ی به تصویب هیأت وزیران میدارای

ها  شود و نرخ فروش آن ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می دماتی که مستقیماً توسط وزارتخانهدر مورد فروش کاالها و خ –14
  .گردد توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می

شوط بر آن است که دستگاه این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده م 2 و 1هاي  انجام معامالت موضوع ردیف )تبصره
معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله ، مورد فروشنده
  .ه عهده داشته باشدرا ب

   )80ماده 
از معامالتی است که مبلغ آن . معامالت جزئی) الف: شود شرح زیر تقسیم میه ، متوسط و عمده بمعامالت دولتی به سه دسته جزئی

معامالتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال . معامالت متوسط) ب. نکند سیصد هزار ریال تجاوز
  .آن از دو میلیون ریال بیشتر باشدمعامالت عمده معامالتی است که مبلغ  )ج. تجاوز ننماید 

  .رد معامالت عمده مبلغ برآورد استوسط مبلغ مورد معامله و در مومبناي نصاب در خرید براي معامالت جزئی و مت) 1تبصره 

شود  ی ذیربط انتخاب میرشته مربوط که توسط دستگاه اجرای مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد) 2تبصره 
  .خواهد بود

   )81ماده 
مکن به تشخیص و مسوولیت عامالت جزئی به کمترین بهاي مدر مورد م) الف: پذیرد طریق زیر انجام میه مناقصه در معامالت ب

در مورد معامالت متوط به کمترین بهاي ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و  )ب. کارپرداز
در مورد معامالت عمده با انتشار ) ج. ها ی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایتأیید وز

و یا مقامات مجاز از یر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی به تشخیص وز) مناقصه محدود(آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه 
  .ها طرف آن

   )82ماده 
بهاي ممکن به تشخیص و مسوولیت در مورد معامالت جزئی به بیشترین  –الف : مزایده در معامالت به طرق زیر انجام می پذیرد 

  .در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی  –ب . مأمور فروش 

  )83ماده 
ی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از ر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایدر مواردي که انجام مناقصه یا مزایده ب

  توان معامله را به طریق دیگري انجام و در این صورت هیأت  ، میحت نباشدا به مصلاین قانون میسر ی 84مقامات مذکور در ماده 
  



  

  
  
  
  

طور کلی براي ه هر مورد یا ب مزبور با رعایت صرفه و صالح دولت ترتیب انجام اینگونه معامالت را با رعایت سایر مقررات مربوط در
  .خدمات تعیین و اعالم خواهد نمود یک نوع کاال یا

   )84ماده 
ه شرح زیر خواهد ها ب ی در مرکز و استانهاي اجرای این قانون درمورد دستگاه 83یب هیأت ترك مناقصه و مزایده موضوع ماده ترک
  :بود

سات دولتی مستقر ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤس در مورد اعتبارات جاري و عمرانی واحدهاي مرکزي وزارتخانه )الف
نفر دیگر از  حساب مربوط و یک الی و اداراي و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذي، معاون مدر خارج از مرکز

  .یر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربطکارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وز

او و  ، استاندار یا نمایندهیمؤسسات دولتها و  در مورد اعتبارات جاري و عمرانی غیر استانی واحدهاي خارج از مرکز وزارتخانه )ب
  .حساب مربوطه در مرکز استان ی در محل و عامل ذيباالترین مقام دستگاه اجرای

سیماي جمهوري اسالمی ایران و دیوان محاسبات  در مورد اعتبارات جاري و عمرانی دادگستري جمهوري اسالمی ایران و صدا و )ج
جاي نماینده ه باشند ب ها نمی شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ورت مستقل اداره میصه کشور و سایر مؤسسات دولتی که ب

ی و نماینده شوراي سرپرستی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و عالی قضای شوراي
  .ت خواهد نمودموضوع این ماده شرک ی ذیربط در هیأتاینده باالترین مقام دستگاه اجراینم

  رائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط در مورد اعتبارات جاري و عمرانی استانی ، استاندار یا نماینده او و باالترین مقام دستگاه اج )د

 حساب مربوط و یک ی و ذيیر عامل و یا باالترین مقام اجرای، مدهاي دولتی هاي عمرانی شرکت در مورد عملیات جاري و طرح )ه
  .میه انتخاب مجمع عمونفر ب

موجب ه دارند در صورتی که ب در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می )و
که  حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتی ، ذيشوند مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره می

  .فر به انتخاب باالترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطهحساب و دو ن ، ذيباشند د شورا یا ارگان مشابه میفاق

نفر به انتخاب  ، فرمانده نیروي مربوط و یکرتش جمهوري اسالمی ایران در مرکزدر مورد معامالت مربوط به نیروهاي سه گانه ا )ز
حساب در  ران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروي مربوط و عامل ذيرئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ای

  . مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران محل و نماینده رئیس ستاد

مشترك ارتش جمهوري  این ماده و در مورد معامالت مربوط به ستاد) الف(در مورد معامالت وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند  )ح
  .مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد ، ذيایران اسالمی



  

  

  

   )85ماده 
ی و یا مقامات مجاز از طرف یر یا باالترین مقام دستگاه اجرایاین قانون که در هر مورد بنا به دعوت وز 84و  83هیأت موضوع مواد 

مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود شود با حضور هر سه نفر اعضاء  ها تشکیل می آن
ی مربوط در مورد تقاضاي ترك یا مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر سبت به گزارش توجیهی دستگاه اجراین

  .أي اکثریت اعضاء معتبر خواهد بودهستند لکن تصمیمات هیأت با ر

  )86ماده 
میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفري  20که مبلغ معامله بیش از  این قانون در صورتی 83در اجراي ماده 

  :تایید مقامات زیر مجاز خواهد بوداین قانون حسب مورد با  84موضوع ماده 

   .تی، وزیر مربوطههاي دول ها و مؤسسات دولتی و شرکت در مورد واحدهاي مرکزي وزارتخانه )الف

ها و مؤسسات دولتی در خارج از  ی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهاي تابعه وزارتخانههاي اجرای در مورد دستگاه )ب
  .سات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطمرکز و همچنین در مورد مؤس

، مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران نه ارتش جمهوري اسالمی ایران و ستاددر مورد معامالت مربوط به نیروهاي سه گا )ج
  .ورد معامالت مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاعرئیس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران و در م

محاسبات کشور و ، صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و دیوان به دادگستري جمهوري اسالمی ایراندر مورد معامالت مربوط  )د
ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شوراي  شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه صورت مستقل اداره میه سایر مؤسسات دولتی که ب

  .شور و باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط، شوراي سرپرستی رئیس دیوان محاسبات کقضائی عالی

موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ه هادهاي عمومی غیر دولتی در صورتی که بدر مورد معامالت مربوط به مؤسسات و ن )ه
باشند، باالترین مقام اجرایی  ، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارگان مشابه میشوند ارگان مشابه اداره می
  .مؤسسه یا نهاد مربوط

  )87ماده 
معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفري  در صورتی که مبلغ 83در اجراي ماده 

  .و تأیید شوراي اقتصاد خواهد بود 86هاي ذیل ماده هاد مقامات و مراجع مذکور در بندموکول به پیشن 84موضوع ماده 

  )88ماده 
ولتی در مورد معامالت مربوط به کاالها و خدماتی که در نامه معامالت د ینیت برخی از مقررات این قانون و آیدر مواردي که رعا

شود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوري  ها و مؤسسات دولتی واقع می محل مورد نیاز واحدهاي خارج از کشور وزارتخانه
  ، معامله ، مقدور نباشدباشد یدار انجام وظایف او م اسالمی ایران در کشور مربوط و یا باالترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده

  



  

  
  
  
  

طور کلی براي یک نوع کاال یا خدمات ه به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صالح دولت در هر مورد یا ب
  .شود انجام خواهد شد تعیین می

   )89ماده 
موجب قانونی خواهد بود که ه این قانون ب 88الی  79ی مواد اقصه و مزایده وسایر مقررات اجراینحوه انجام معامالت و تشریفات من

  .وب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسیدبه تص

  نظارت مالی - فصل سوم

   )90ماده 
ها با مقررات این قانون و سایر  هاي دولتی از نظر انطباق پرداخت ها و مؤسسات و شرکت اعمال نظارت مالی بر مخارج وزرتخانه

  .ه عهده امور اقتصادي و دارایی استنوع خرج، ب مقررات راجع به هر قوانین و

ها از محل اعتبارات جاري و عمرانی در قانون  هاي عمرانی که هزینه آن ها و طرح نظارت عمالتی دولت بر اجراي فعالیت )تبصره
هاي تعیین شده  یاستها و س منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفه ، بشود بودجه کل کشور تآمین می

بندي به ترتیبی که در قانون برنامه و  هاي زمان در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول
  .باشد عهده برنامه و بودجه میه بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان ب

   )91ماده 
انونی مربوط کتبا ً به ، مراتب را با ذکر مستند قررات تشخیص دهدبر خالف قانون و مقحساب انجام خرجی را  در صورتی که ذي

حساب چنانچه دستور خود را منطبق  مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذي. کند کننده دستور خرج اعالم میمقام صادر
تباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را ک

ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت . حساب اعالم نماید ذي
را با ذکر مستندات قانونی  ی و رونوشت آنوط به وزارت امور لقتصادي و دارایمذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مرب

وزارت امور اقتصادي و . دیوان محاسبات کشور گزارش نماید را جهت اطالع به ی و رونوشت آنوط به وزارت امور اقتصادي و دارایمرب
  .ان محاسبات کشور اعالم خواهد دادی در صورتی که مورد را خالف تشخیص داد مراتب را براي اقدامات قانونی الزم به دیودارای

  )92ماده 
، دستگاه شود یا مالی به تصویب دولت درآیددر مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام 

و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد . باشد اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوطه می
همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه و 

  .ع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بوداجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مان

  



  

  

  

  )93ماده 
ن اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا حساب نسبت به تأمی که بر اساس گواهی خالف واقع ذي در صورتی

ها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون وجهی پرداخت یا تعهدي علیه دولت امضاء شود هر یک از این  مقامات مجاز از طرف آن
  .تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد

  )94ماده 
ال نظارت قبل از خرج ی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمتصادي و دارایت امور اقوزار

  .اقدام نماید

  تنظیم حساب و تفریغ بودجه –فصل چهارم 

  )95ماده 
اخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و حساب دریافت و پرد ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورت حسابان وزارتخانه کلیه ذي

 39ماه سال بعد به ترتیبی که در اجراي ماده  مدارك مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد
ه کردن هاي مذکور را بدون ضمیم حساب شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورت قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می

  .ی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایندوي که وزارت امور اقتصادي و دارایاسناد و مدارك به نح

حساب و گواهی  ی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذيامضاء باالترین مقام دستگاه اجرایهاي فوق باید به  حساب صورت)1تبصره 
  .دنماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باش

اهنگی وزارت امور اقتصادي هاي موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هم حساب مواعد تنظیم و ارسال صورت )2تبصره 
  .باشد ی قابل تغییر میو دارای

  .یوان محاسبات کشور معین خواهد شدنحوه حسابرسی یا رسیدگی د) 3تبصره 

  )96ماده 
هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی  ی مکلفند به ترتیبی کههاي اجرای دستگاه

بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت  گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش
  .ی ارسال دارندیبرنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارا

  )97ماده 
حسابان قبلی و بعدي مکلفند  حسابی از وي سلب شود ذي حساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذي عی که سمت ذيدر مواق

ی تهیه توسط وزارت امور اقتصادي و دارای العملی که حساب جدید بر اساس دستور ماه از تاریخ اشتغال ذي حداکثر ظرف یک
این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و . حویل و تحول نمایندحسابی را با تنظیم صورت مجلس، ت شود سوابق ذي می

  .آن به وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال گرددتحویل گیرنده رسیده و نسخه اول 



  

  

  

در امر تحویل و تحول میسر  حساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او که ذي در مواردي )تبصره
ی با تنظیم صورت مجلس به اینده وزارت امور اقتصادي و دارایابوابجمعی وي با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نم ،نباشد
  .حساب جدید تحویل خواهد شد ذي

   )98ماده 
زیان خود را بالفاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط براي درج در  هاي دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و شرکت
  .ور به وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال نمایندحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کش رتصو

   )99ماده 
خود را طبق دستور ) اعتبارات سرمایه گذاري ثابت (شرکتهاي دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهاي عمرانی 

د شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بالفاصله جهت درج العملی که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائی تنظیم خواه
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت . در صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادي و دارائی ارسال نمایند 

  .این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند  130موضوع ماده 

   )100ماده 
حساب دریافت و پرداخت ساالنه خود اعم از  این قانون مکلفند صورت 5دولتی موضوع ماده نهادهاي عمومی غیر کلیه مؤسسات و

ز طرف وزارت امور اقتصادي و العملی که ارا مطابق دستور) گذاري ثابت اعتبارات سرمایه(هاي عمرانی  اعتبارات جاري و یا طرح
تصویب مراجع ذیربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در ی تهیه و ابالغ خواهد شد تنظیم و پس از دارای
  .ور به وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال دارندحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کش صورت

انون این ق 72ماده  6نامه مالی مربوط در اجراي تبصره  یناین ماده پس از به تصویب رسیدن آینهادها و مؤسسات مشمول  )تبصره
  .نامه مذکور عمل خواهند کرد ینوق در موعد و به ترتیب مقرر در آیهاي ف در مورد تنظیم و ارسال صورت حساب

   )101ماده 
ها  هاي درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حساب هاي ماهانه حساب ها و پرداخت حساب دریافت خزانه مکلف است صورت

هاي مذکور در این ماده با در نظر  بندي انواع حساب طبقه. حویل نمایدبه دیوان محاسبات کشور تحداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و 
  .توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین و اعالم خواهد شد قانون بودجه کل کشور بندي درآمدها و اعتبارات در گرفتن طبقه

   )102ماده 
شود به حساب قطعی همان سال  الحسابها در سالی که تصفیه می رسد و علی ها در سالی که به مرحله تعهد می پرداخت پیش

  .شود محسوب و در صورت حساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور جمعاُ و خرجاُ منظور می

  

  



  

  

  

   )103ماده 
ق تقسیمات و تا پایان آذر ماه سال بعد طب حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر ی مکلف است صورتوزارت امور اقتصادي و دارای

ردش نقدي خزانه عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گ
  :حاوي اطالعات زیر

  :هاي خزانه شامل یافتحساب در صورت )الف

   .موجودي اول سال خزانه - 1

  .درآمدهاي اول سال خزانه - 2

  .ین اعتبارسایر منابع تأم - 3

  .هاي قبل هاي سال پرداخت واریز پیش - 4

  :هاي خزانه شامل حساب پرداخت صورت )ب

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

  .ها پرداخت پیش - 2

  .شده استرات مصوب سال مالی منظور هاي قبل که به پاي اعتبا هاي سال پرداخت پیش - 3

  .موجودي آخر سال - 4

  .نسخه به هیأت وزیران تسلیم نمایدطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک ه ب

  )104ماده 
حساب  ها و اسناد و مدارك و تطبیق با صورت با بررسی حساب) قانون اساسی 55مطابق اصل (دیوان محاسبات کشور مکلف است 
نسبت به تهیه تفریغ بودجه ساالنه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام  عملکرد ساالنه بودجه کل کشور

هاي مستشاري ارجاع  به هیأت نظرات خود به مجلس شوراي اسالمی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و
  .نماید

  )105ماده 
، شود ها محول می ی به آنرت امور اقتصادي و دارایی که توسط وزاهای یف و مسوولیتحسابان و سایر مأموران مالی در اجراي تکال ذي

  ها مکلف به  حسابی ی و کارکنان ذيهاي اجرای هاي محوله عمل نمایند و کلیه مسووالن دستگاه موظفند به تکالیف و مسوولیت
  



  

  
  
  
  

ی و یا دادستان دیوان محاسبات مور اقتصادي و دارایاعالم وزارت امتخلفین با . یک مساعی در این مورد خواهند بودهمکاري و تشر
  :هاي زیر محکوم خواهند شد هاي مستشاري دیوان مزبور حسب کورد به مجازات موجب رأي هیأته کشور ب

  .تبی بدون درج در پرونده استخدامیاخطار ک - 1

  .تبی بدون درج در پرونده استخدامیتوبیخ ک - 2

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

  .ل موقت از سه ماه تا یک سالانفصا - 4

  پنجم اموال دولتی –فصل 

   )106ماده 
ها یا مؤسسه  ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه مسوولیت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه

ماده وزارت امور  در اجراي این. باشد ی میدارایال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دولتی لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب امو
ها و مؤسسات دولتی به طریق  ی مجاز است در مواردي که الزم تشخیص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانهاقتصادي و دارای

الت الزم در این زمینه خواهند بود و در هر حال هاي مزبور مکلف به همکاري و ایجاد تسهی مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه
  .هاي دولتی مربوط نخواهد بود ی رافع مسوولیت دستگاهنظارت وزارت امور اقتصادي و دارایرسیدگی و 

اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و ) تبصره
فهرست سایر . باشد ی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میامور اقتصادي و دارای نظارت وزارت

  .عالی تعیین خواهد شد تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزیران دفاع و سپاه و تصویب شوراي

   )107ماده 
پذیر  ه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکانانتقال بالعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسس

وافقت وزارت امور اقتصادي و دارایی قبال تحصیل اي که مال را در اختیار دارد م خواهد بود که عالوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه
  .شده باشد

   )108ماده 
ها متعلق به دولت باشد بنا  هاي دولتی که صد در صد سهام آن ی به شرکتها و مؤسسات دولت انتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه
قبلی  ی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأییدافقت وزیر یا باالترین مقام اجرایبه تقاضاي شرکت دولتی ذیربط و مو

لی که در اجراي این ماده در هر سال به شرکت دولتی که ارزش اموال منقو در صورتی. باشد ی مجاز میوزارت امور اقتصادي و دارای
  شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال در پایان هر سال باید سرمایه معادل مبلغ  منتقل می

  



  

  
  
  
  

هاي مربوط منظور  ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حساب
  .نماید

   )109ماده 
ها و مؤسسات دولتی  باشد به وزارتخانه ها متعلق به دولت می هاي دولتی که صد در صد سهام آن انتقال بالعوض اموال منقول شرکت

ی ارایقبلی وزارت امور اقتصادي و د بنا به تقاضاي وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطالع
شود  اموالی که در اجراي این ماده انتقال داده می) قیمت تمام شده منهاي تجمع ذخیره استهالك(مشروط بر آنکه ارزش دفتري 

شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش . باشد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می% 50جمعاُ از 
شود تا یک میلیون ریال باشد معادل  ها و مؤسسات دولتی منتقل می ر اجراي این ماده به وزارتخانهدفتري اموال منقول شرکت که د

تقل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتري اموال من
  .شده سرمایه شرکت را کاهش دهد

  )110ماده 
ها و  طور امانی در اختیار سایر وزارتخانهه توانند اموال منقول خود را ب هاي دولتی می مؤسسات دولتی و شرکتها و  وزارتخانه

ها و مؤسسات و  در این صورت وزارتخانه. ادهاي عمومی غیر دولتی قرار دهندمؤسسات و نه هاي دولتی و مؤسسات دولتی و شرکت
اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ نهادهاي عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون 

ی ارسال و عین را به وزارت امور اقتصادي و دارایو حراست و نگهداري حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور 
ر اقتصادي و دارایی یربط اعاده و مراتب را به وزارت امواموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذ

  .اطالع دهند

  )111ماده 
 منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است که ترتیب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال

  .تعیین خواهد گردیداین قانون  122ین نامه موضوع ماده منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آی

  )112ماده 
ها  ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه فروش اموال منقول وزارتخانه
بط با رعایت مقررات ی ذیراجازه باالترین مقام دستگاه اجرایی و امور اقتصادي و دارای، با اطالع قبلی وزارت و مؤسسات دولتی نباشد

  .د به حساب درآمد عمومی واریز شودوجوه حاصل از فروش این قبیل اموال بای. باشد مربوط به معامالت دولتی مجاز می

  .باشد ، از شمول این ماده مستثنی میباشد موجب قانون ممنوع میه ها ب اموال منقولی که فروش آن )تبصره

  )113ماده 
هاي  براي اجراي طرح) گذاري ثابت سرمایه(هاي عمرانی  منقولی که از محل اعتبارات طرحنقول و غیرهاي م یکلیه اموال و دارای

، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح ها ایجاد و یا تملک می مزبور خریداري و یا بر اثر اجراي این طرح
  هاي مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت  ولتی باشد تا زمانی که اجراي طرحیا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر د



  

  
  
  
  

که از اموال مذکور براي ادامه عملیات طرح رفع نیاز  باشد و در صورتی ی ذیربط میهاي اجرای ها با دستگاه است و حفظ و حراست آن
ها تابع مقررات فصل پنجم این قانون  ی و همچنین فروش آنهاي دولت ها به سایر دستگاه شود واگذاري عین و یا حق استفاده از آن
  .ساب درآمد عمومی کشور واریز گرددخواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید به ح

ها و  ی که توسط وزاتخانههای هاي مربوط در مورد طرح منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجراي طرحاموال منقول و غیر)1تبصره 
تی یا نهادها هاي دول ها شرکت ی که مجري آنهای شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح جراء میمؤسسات دولتی ا

  .برداري طرح منظور خواهد شد ی هاي دستگاه بهرهولتی هستند به حساب اموال و دارایدو مؤسسات عمومی غیر

ها و مؤسسات  هاي عمرانی که توسط وزارتخانه ها در مورد طرح یرایبرداري از این نوع اموال و دا درآمدهاي ناشی از بهره) 2تبصره 
هاي  هاي مورد اجراي شرکت شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرح دولتی اجراء می

بع داخلی مؤسسه و نهاد و یا منابرداري از منابع شرکت  که هزینه بهره دولتی در صورتیتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردول
مد برداري طرح و در غیر این صورت به حساب درآ دولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهرهعمومی غیر

  .عمومی کشور منظور خواهد گردید

  )114ماده 
تی است ها با وزارتخانه یا مؤسسه دول آنها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست  منقول وزارتخانهکلیه اموال غیر

توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در  ها و مؤسسات دولتی می وزارتخانه. که مال را در اختیار دارد
  .یار دارند به یکدیگر واگذار کننداخت

   )115ماده 
  : خیص داده شود باستثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیرمازاد بر نیاز تشها و مؤسسات دولتی که  منقول وزارتخانهفروش اموال غیر

  .اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد - 1

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

  .آثار و بناهاي تاریخی -3

باشد بنا به پیشنهاد وزیر  ها ممنوع می باشد که فروش آن منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولتاموال غیر -4
حساب باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به  مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می

  .درآمد عمومی کشور واریز شود

شوند پیشنهاد فروش  طور مستقل اداره میه ها نیستند و ب هیک از وزارتخان در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ )1تبصره 
  .ه عمل خواهد آمدی مؤسسات مذکور بماده از طرف باالترین مقام اجرای منقول مربوط در اجراي ایناموال غیر



  

  

  

ومی منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمه جز اموال غیرهاي دولتی ب منقول شرکتفروش اموال غیر )2تبصره 
  .باشد ها مجاز می آن

  )116ماده 
منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجراي قوانین و مقررات خاص و یا وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است اموال غیر

یت مقررات مربوط این قانون نباشد با رعا 115ها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده  احکام دادگاه
  .به درامد عمومی کشور واریز نمایدبه فروش رسانیده و حاصل فروش را 

ه عهده وزارت امور اقتصادي و برداري از آن ب فروش نرسیده نگهداري و اداره و بهرهه مادام که اموال موضوع این ماده ب )تبصره
  .باشد ی میدارای

  )117ماده 
سات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به ها و مؤس منقول وزارتخانهاموال غیر
باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع  ها متعلق به دولت است می صد سهام آنهایی که صددر شرکت

  .ابدی قیمت مذکور افزایش می عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی شرکت معادل

   )118ماده 
ها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل  صد سرمایه و سهام آنهاي دولتی که صددر منقول متعلق به شرکتاموال غیر

از پنجاه درصد ، مجموعاً یمت دفتري اینگونه اموال انتقالی، مشروط بر اینکه قباشد ها و مؤسسات دولتی می انتقال به وزارتخانه
  .شود معادل قیمت دفتري اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می. پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید سرمایه

  )119ماده 
ها قابل انتقال به  ها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آن صد سهام آنهایی که صددر منقول متعلق به شرکتاموال غیر
گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به بهاي این. باشد یکدیگر می

  .گردد سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می

   )120ماده 
یاج خود را منقول دولتی مازاد بر احتوزیران حق استفاده از اموال غیر توانند پس از تصویب هیأت ها و مؤسسات دولتی می وزارتخانه

دولتی انتقال صورت مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردر این . ت به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی واگذار نمایدطور موقه ب
گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال به 

  .را به وزارت امور اقتصادي و دارایی اطالع دهنددولتی ذیربط اعاده و مراتب وزارتخانه یا مؤسسه 

   )121ماده 
نقل وانتقال اموال و غیر منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آئین نامه خاص خود 

  .خواهد بود 



  

  

  

   )122ماده 
منقول دولت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر جم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارتین نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنآی
  .و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسیدی تهیه ز طرف وزارت امور اقتصادي و دارایا

  مقررات متفرقه –فصل ششم 

   )123ماده 
ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام  متعلق به وزارتخانه ها و سایر اوراق بهادار نامه منقول و تضمینسهام و اسناد مالکیت اموال غیر
شود  ی تعیین میز طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی که اهای ها باید به ترتیب و در محل یا محل متعلق به دولت در شرکت

ید سهام و تضمین داري کل کشور مکلف است بر نگهداري صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نما خزانه. نگهداري شود
ی تهیه و توسط وزارت امور اقتصادي و دارای ی مربوط کهین ماده به موجب دستورالعمل اجرایها و سایر اوراق بهادار مشمول ا نامه

  .شود ابالغ خواهد گردید معین می

   )124ماده 
از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمی هاي دولتی که  حسابهاي خزانه در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و یا شعب سایر بانک

گردد و استفاده از  دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود می ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه
دار کل  انهرسمی دولت باشند به معرفی خز داري کل که کارمند اء مشترك دو نفر از مقامات خزانههاي مزبور با حداقل امض حساب

باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که  دار وظایف او می طبق حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی موقتاً عهدهکشور و در غیاب او مقامی که 
  .مجاز مذکور در این ماده صادر شودهاي خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات  موجب نقل و انتقال موجودي حساب

  )125ماده 
هاي دولتی و  هاي اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت مجاز است براي رفع احتیاجات خود از موجودي حساب خزانه

  .وجوه استفاده شده را مسترد دارد سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بالفاصله پس از درخواست سازمان ذیربط

  )126ماده 
شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستري که الزم  در قراردادها براي دولت ایجاد می حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج

  .د کال یا بعضاً قابل بخشودن نیستاالجراء خواهد بو

   )127ماده 
. شته باشدامضاي وزیر امور اقتصادي و دارایی را نیز دا وزیر و وزیر مسوول کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید عالوه بر امضاي نخست

ال به ی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبهاي اجرای هاي پیشنهادي دستگاه نامه کلیه تصویب
  .و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد ی ارسالوزارت امور اقتصادي و دارای

  



  

  

  

  )128ماده 
هداري حساب با موافقت ود و همچنین مدارك و دفاتر و روش نگش هاي مورد قبول واقع می نمونه اسنادي که براي پرداخت هزینه

طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد  ی این قانون ازهاي اجرای شود و دستورالعمل ی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میوزارت دارای
  .شد

   )129ماده 
  .شود و پرداخت نمیدر مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت 

   ) 130ماده 
صورت وزارتخانه یا ه این قانون منحصراً ب 4 و 3 و 2از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 

لتی که به هاي دو کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه. تی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بودمؤسسه دول
سال از تاریخ  شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می

اجراي این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند واال با انقضاء این فرصت مؤسسه 
  .در مورد مؤسسات دولتی خواهند بودو تابع مقررات این قانون حسوب  دولتی و

اند و  وجود آمدهه هاي انقالب اسالمی ب نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقالب اسالمی و یا پس از آن بنا به ضرورت )تبصره
، نمایند کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت میتمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه 

ع حقوقی خود را ، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضه موجب قانون معین نشده باشدها ب که وضعیت حقوقی آن در صورتی
  .این قانون تطبیق دهند 5و  4، 3، 2با یکی از مواد 

  )131ماده 
ل شود وزارت امور اقتصادي و حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصو عنوانه در مواردي که باید وجوهی طبق مقررات ب

ه هاي جایگزینی ب موارد و نحوه عمل و روش. صول اینگونه درآمدها تعیین نمایدهاي مناسب دیگري را براي و تواند روش ی میدارای
  .ه خواهد شداز طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیاي خواهد بود که  نامه ینموجب آی

  )132ماده 
شامل عملیات جاري (زیان  هاي دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و مجامع عمومی شرکت

  .یدگی و تصویب نماندشرکت را رس) هاي عمرانی و طرح

قابل طرح و تصوب در مجمع عموم خواهد  در صورت) ها عمران شامل عمالت جار و طرح(ان یز ترازنامه و حساب سود و )1تبصره 
  .ارش حسابرسی را همراه داشته باشدی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزمنتخب وزارت امور اقتصاد و دارای بود که از طرف حسابرس

ن پایان سال مالی حداکثر تا پایاهاي دولتی مکلف است پس از  هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت )2تبصره 
  منتخب وزارت امور اقتصادي و دارایی تسلیم زیان و ضمائم مربوط ر جهت رسیدگی به حسابرس  ردادماه ترازنامه و حساب سود وخ



  

  

  

زیان وضمائم مربوط  ی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود ومنتخب وزارت امور اقتصادي و دارایحسابرس . نماید
  .قامات و مراجع ذیربط تسلیم نمایدالزم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مهاي  حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی

زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس  موعد مقرر براي تسلیم ترازنامه و حساب سود و) 3تبصره 
ی حداکثر تا اقتصادي و دارایابرس منتخب وزارت امور مهلت رسیدگی حس ی حداکثر تا دو ماه ومنتخب وزارت امور اقتصادي و دارای

  .تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی برسد قابل تمدید استسه ماه با ارائه دالئل قابل توجیهی که به 

   )133ماده 
، یب نباشدبه دالئل موجهی قابل تصوهاي دولتی  زیان شرکت که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و در صورتی

شود نسبت به رفع ایرادات و  مجامع عمومی مکلفند هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین می
، در هر حال ترازنامه و زیان بدهند اشکاالت اقدام نمایند و مجدداً ترتیب مجمع عمومی را براي تصویب ترازنامه و حساب سود و

ها رسیده  تصویب مجامع عمومی آنه ایان آذر ماه سال بعد باکثر تا پهاي دولتی باید حد لی شرکتزیان هر سال ما حساب سود و
  .باشد

هاي دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات  زیان شرکت تصویب تراز نامه و حساب سود و )تبصره
  .درابطه با عملکرد شرکت نخواهد بواحتمالی مسووالن امر در 

   )134ماده 
  .ي مربوط ترتیبات دیگري مقرر باشدها باشد مگر آنکه در اساسنامه هاي دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می انحالل شرکت

  )135ماده 
عنوان ه منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به هاي دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که ب شرکت

  .معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود انونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبوراندوخته ق

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

  )136ماده 
حاصل از التفاوت  مابه. گردد هاي دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی هاي ارزي شرکت یها و بدهیسود وزیان حاصل از تسعیر دارای

که در پایان  در صورتی. منظور شود» هاي ارزي ها و بدهی یذخیره تسعیر دارای«هاي مذکور باید در حساب  ها و بدهی یتسعیر دارای
  .زیان همان سال منظور خواهد شد سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و

هاي ارزي در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت  ها و بدهی یره تسعیر دارایکه مانده حساب ذخی در صورتی )تبصره
  .باشد تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می

  



  

  

  

   )137ماده 
تی مکلفند کلیه اطالعات مالی مورد دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیرهاي دول ها و مؤسسات دولتی و شرکت)وزارتخانه

ختیار وزارتخانه ی را که در اجراي این قانون براي انجام وظایف خود الزم بداند مستقیماً در اخواست وزارت امور اقتصادي و دارایدر
  .مذکور قرار دهند

  )138ماده 
مجلس  1359/ 10/ 08المی ایران مصوب سیماي جمهوري اس سیماي جمهوري اسالمی ایران با رعایت قانون اداره صدا و صدا و

  .گردد شوراي اسالمی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب می

   )139ماده 
لتی و نیز وهاي د هاي دستگاه ی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینهوزارت اور اقتصادي و دارای
، نسبت به به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیداي که به پیشنهاد وزارت مذکور  رسی طبق اساسنامهتجهیز کادر مالیاتی و حساب

  .شود تأمین می 1360قانون بودجه سال  65تأسیس آموزشگاه 

   )140ماده 
و اصالحات  15/10/1349شود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب  رده میه مورد اجراء گذااین قانون از تاریخ تصویب ب

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

ی این قانون تصویب و هاي اجرای نامه ینکه آی تا زمانی 15/10/1349ی قانون محاسبات عمومی مصوب هاي اجرای ین نامهآی )تبصره
  . ون مغایرت دارد به قوت خود باقی استابالغ نشده است جز در مواردي که با متن این قان

شصت و شش مجلس  سیصد و هزار و تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یک 67ماده و  140انون فوق مشتمل بر ق
 .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 10/06/1366شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 


