


 قانون محاسبات عمومی در یک نگاه

 (تعاریف و اصطالحات) صل اولف

 برنامه کشور کل بودجه ـ 1 ماده

 واحد وزارتخانه ـ 2 ماده

 واحد دولتی مؤسسه ـ 3 ماده

 دولتی شرکت ـ 4 ماده

 دولتی غیر عمومی نهادهاي و مؤسسات ـ 5 ماده

 مالی سال ـ 6 ماده

 اعتبار ـ 7 ماده

 بالمحل دیون ـ 8 ماده

 هزینه مواد ـ 9 ماده

 عمومی درآمد ـ 10 ماده

 دولت دریافتهاي ـ 11 ماده

 اعتبار تأمین منابع سایر ـ 12 ماده

 عمومی وجوه ـ 13 ماده

 اختصاصی درآمد ـ 14 ماده

 دولتی شرکتهاي درآمد ـ 15 ماده

 اعتبار تأمین منابع سایر ـ 16 ماده

 تشخیص ـ 17 ماده

 اعتبار تأمین ـ 18 ماده

 تعهد ـ 19 ماده

 تسجیل ـ 20 ماده

 حواله ـ 21 ماده

 وجه درخواست ـ 22 ماده

 هزینه ـ 23 ماده

 خزانه گردانتنخواه ـ 24 ماده

 استان گردانتنخواه ـ 25 ماده

 يحسابدار گردانتنخواه ـ 26 ماده

 پرداخت گردانتنخواه ـ 27 ماده

 پرداخت پیش ـ 28 ماده

 الحسابعلی ـ 29 ماده

 سپرده ـ 30 ماده

 ذیحساب ـ 31 ماده

 ذیحساب معاون ـ 32 ماده

 استان در خزانه نمایندگی ـ 33 ماده

 اموال امین ـ 34 ماده

 کارپرداز ـ 35 ماده

 ذیحساب عامل ـ 36 ماده

 (اجراي بودجه) فصل دوم

 اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها ـ 1 بخش 

 اشخاصوصول درآمد از مجوز  -37ماده

 حوه وصول درآمدهاي پیش بینی نشده در بودجه ن-38ماده

 اریز وجوه درآمدها و سایرمنابع تامین اعتبار به خزانه و -39ماده

 وشهاي اجرایی وصول درآمدهار -40ماده

 ...ووجوه سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه واریز  -41ماده

 رد وجوه سپرده  -42ماده

 و تخلفات آن 42و41و39ین نامه موادآی -43ماده

 ي دولتیرداخت مالیات وسودسهام دولت توسط شرکتهاپ -44ماده

 و اندوخته تقسیم سوددر عمل مجامع شرکتها محدوده -45ماده

 وراق بهادار دولتیاچاپ  -46ماده

 قسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه هات -47ماده

 زارتخانه هاوصول مطالبات قطعی ونحوه  -48ماده

 وجوه اخذ شده بدون مجوزضوابط  -49ماده

 پرداختها سایر و هاهزینه ـ 2 بخش 

 وجود اعتبار به تنهایی ایجاد حق نمی کند -50ماده

 بیش از یکسال ي جاري مستمرهزینه ها -51ماده

 پرداخت هزینه ها ضوابط-52ماده

 لهاختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حوا -53ماده

 اه گردان ذیحسابیهاتنخو -54ماده

 شدهضوابط مصرف اعتبار هزینه هاي پیش بینی -55ماده

 درخواست وجه از محل اعتبارات جداگانه بودجه  ومرجع صدورحواله  -56ماده

 ضوابط اعتبارات سري -57ماده

 اعتبارات دیون بالمحل ضوابط مصرف-58ماده 

 یش پرداخت قبل از انجام تعهدپ -59ماده

 حوه پرداخت مبالغ علی الحسابن -60ماده

 یین نامه نحوه تادیه پیش پرداخت و علی الحسابآ-61ماده

 حوه افتتاح اعتباراسنادي جهت کاالهاي وارداتین-62ماده

 اعتبارت جاري وعمرانیفرصت تعهد و پرداخت -63ماده 

 اعتبارت درآمدهاي اختصاصی رصت تعهد و پرداخت ف-64ماده

 ازطریق حسابهاي بانکی انحصار پرداخت ها  -65ماده

 مجلس بودجه شوراي نگهبان و ضوابط -66ماده

 عناوین کمک فقد در بودجه جاري -67ماده

 ضوابط بودجه و عناوین کمک براي دستگاهها-68ماده

 یاعتبارت کمکی به شرکتهاي دولت ضوابط -69ماده

 ها و شرکتهادستگاهوجوه خارج از منبع داخلی  مصرف ضوابط -70ماده

 موسسات به اشخاص و ضوابط کمک و هدیه -71ماده

 هبودجر مصرف اعتبارات جاري وعمرانی د  ضوابط -72ماده

 ضوابط کسري ابوابجمعی وجوه نقد -73ماده

 حوه عمل نمایندگیهاي خزانه در استانهان -74ماده

 درمرکز وشهرستانها درخواست وجه براي هزینه هانحوه  -75ماده

 حوه افتتاح حساب براي وزارتخانه ها وموسسات دولتین -76ماده 

 حوه تنظیم قراردادها براي سال هاي آتین -77ماده

 ضوابط مخارج حوادث و اتفاقات ناگهانی-78ماده 

 دولتی معامالت ـ 3 بخش 

 موسسات دولتیحوه انجام معامالت وزارتخانه هاو ن -79ماده 

 قسیم بندي معامالت دولتیت -80ماده

 اقصهنحوه انجام من -81ماده

 هنحوه انجام مزاید-82ماده

 ضوابط ترك تشریفات -83ماده

 شریفاتتترکیب هیات ترك  -84ماده

 نحوه تصمیم گیري هیئت ترك تشریفات -85ماده

 مرجع تایید معامالت ترك تشریفات -86ماده

 مالت ترك تشریفاتمرجع تایید معا -87ماده

 حوه انجام معامالت در واحدهاي خارج از کشورن -88ماده

 تعیین رویه انجام معامالت -89ماده

 (نظارت مالی) فصل سوم

  دستگاههانظارت اموراقتصادي ودارایی برمخارج  -90ماده

 پذیرش مسئولیت مخارج غیر قانونی توسط مدیر دستگاه -91ماده

 معامالت براعتبار درتعهد زائد  -92ماده

 رداخت برخالف قانون یا زائد بر اعتبارپ -93ماده

 در نظارت قبل از خرجیجاد وحدت رویه درخصوص ا-94ماده

 )بودجه تفریغ و حساب تنظیم( فصل چهارم

  ماهانهدریافت و پرداخت  صورتحسابضوابط ارائه -95ماده

 دستگاھھا شدهعملیات انجام ساالنھ  گزارش شرایط ارائه -96ماده

 اهانه درآمد به دیوان محاسباتمارسال صورتحساب  -101ماده

 در حساب ها پیش پرداختها وعلی الحسابها زمان اعمال-102ماده



 تغییر ذیحسابتحول  حویل وتلزوم انجام  -97ماده

 یترازنامه و حساب سودوزیان شرکتهاي دولتضوابط ارائه -98ماده

 حوه ارسال صورتحساب طرحهاي عمرانی توسط شرکتهان -99ماده

 میصورتحساب دریافت وپرداخت توسط نهادهاي عمو ارسال -100ماده

 هیات وزیران رسال صورتحساب عملکرد ساالنه به دیوان وا -103ماده

 هیه  تفریق بودجه توسط دیوان محاسباتت -104ماده

 تکلیف دستگاهها و ذیحسابان به انجام شرح وظایف-105ماده 

 دولتی) (اموال مفصل پنج

 نظارت براموال منقول دولتی فظ وحراست وحمسئولیت  -106ماده

 ن وزارتخانه هاي دولتی بی منقول اموال بالعوض انتقال -107ماده

 وزارتخانه ها به شرکتهاي دولتی از منقول اموال بالعوض انتقال -108ماده

 وزارتخانه هابه  ازشرکتهامنقول   اموالانتقال بالعوض -109ماده

 ارتخانه ها،شرکتهاو نهادهاي عمومیمنقول میان وز موالانتقال امانی ا-110ماده

 تعریف اموال منقول -111ماده

 روش اموال منقول مازاد واسقاط دستگاههاف -112ماده

 اموال منقول وغیرمنقول طرحهاي عمرانی ضوابط -113ماده

 ولاموال غیرمنقضوابط نگهداري و واگذاري -114ماده

 ضوابط فروش اموال غیرمنقول-115ماده

 ضوابط اموال تملیکی-116ماده

 یرمنقول وزارتخانه ها به شرکتهاغانتقال اموال  -117ماده

 نتقال اموال غیرمنقول شرکتهاي دولتی  به وزارتخانه ها ا -118ماده

 نتقال اموال غیرمنقول  ما بین شرکتهاي دولتیا -119ماده

 فاده ازاموال غیرمنقول دولتی به نهادهاتواگذاري حق اس -120ماده

 قل وانتقال اموال شوراي نگهبان ومجلسن -121ماده

 قانون محاسبات صل پنجمآیین نامه ف -122ماده

 متفرقه) (مقررات فصل ششم

 زوم نگهداري اسناد مالکیت واوراق بهاداردرخزانه داراییل -123ماده

 مرکزي وسایربانکهارایط حسابهاي خزانه در بانک ش -124ماده

 مکان استفاده ازحسابهاي اختصاصی توسط خزانها -125ماده

 قوق ایجاد شده بر ذمه دولت ناشی از تخلف در قراردادهاح -126ماده

 زوم تایید کلیه لوایح مالی توسط وزارت داراییل -127ماده

 مونه اسناد هزینه وروش نگهداري حساب در دستگاههان -128ماده

 دریافت وپرداخت درآمد  هزینه -129ماده

 تشکیل سازمانهاي دولتی -130ماده

 وشهاي جایگزین درآمدوجوه حق تمبرر -131ماده

 سیدگی به ترازنامه وحساب سود وزیان شرکتهار -132ماده

 زیان شرکتهاوتصویب ترازنامه وحساب سود  نحوه -133ماده

 رکتهاي دولتیشانحالل  -134ماده

 رکتهاشنی اندوخته قانو -135ماده

 سعیرداراییها وبدهی هاي شرکتهاي ولتی ت -136ماده

 دستگاهها به دارایی زوم ارائه اطالعات مالی توسطل -137ماده

 حقوقی صدا وسیما ماهیت -138ماده

 یجاد آموزشگاه توسط وزارت داراییا -139ماده

 ل و نهسال چهقانون محاسبات  شدنملغی  -140ماده

 




