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فصل اول ـ تعاريف
هازُ  - 1تَزرِ ٗل ٗشَض تطًاهِ هالي زٍلت است ِٗ تطاي يٖ سال هالي تْيِ ٍ حاٍي پيشتيٌي زضآهسّا ٍ سايط هٌاتن
تاهيي اهتثاض ٍ تطآٍضز ّعيٌِ ّا تطاي اًزام هولياتي ِٗ هٌزط تِ ًيل سياستْا ٍ ّسُْاي ٓاًًَي هيشوَز توَزُ ٍ اظ سوِ
ٓسوت تِ شطح ظيط تش٘يل هيشَز:
 - 1تَزرِ هوَهي زٍلت ِٗ شاهل ارعا ظيط است :
الَ  -پيش تيٌي زضياُتْا ٍ هٌاتن تاهيي اهتثاض ِٗ تِ ؿَض هستٔين ٍ يا ًيط هستٔين زض سال هالي ٓاًَى تَزرِ تِ ٍسويلِ
زستگاُّا اظ ؿطيْ حساتْاي ذعاًِزاضي ٗل اذص هيگطزز.
ب  -پيشتيٌي پطزاذتْايي ِٗ اظ هحل زضآهسّاي هوَهي ٍ يا اذتظاطي تطاي اهتثاضات راضي هوطاًوي ٍ اذتظاطوي
زستگاّْاي ارطايي هيتَاًس زض سال هالي هطتَؽ اًزام گطزز.
 - 2تَزرِ شطٗتْاي زٍلتي ٍ تاًْ٘ا شاهل پيشتيٌي زضآهسّا ٍ سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض.
 - 3تَزرِ هَسساتي ِٗ تحت هٌَاًي ًيط اظ هٌاٍيي َُّ زض تَزرِ ٗل ٗشَض هٌلَض هيشَز.
هازُ ٍ - 2ظاضتراًِ ٍاحس ساظهاًي هشرظي است ِٗ تِ هَرة ٓاًَى تِ ايي هٌَاى شٌاذتِ شسُ ٍ يا تشَز.
هازُ  - 3هَسسِ زٍلتي ٍاحس ساظهاًي هشرظي است ِٗ تِ هَرة ٓاًَى ايزاز ٍ ظيط ًلط ي٘ي اظ َٓاي سِ گاًِ ازاضُ
هيشَز ٍ هٌَاى ٍظاضتراًِ ًساضز.
تثظطُ ًْ -از ضياست روَْضي ِٗ ظيط ًلط ضياست روَْضي ازاضُ هيگطزز .اظ ًلط ايي ٓاًَى هَسسوِ زٍلتوي شوٌاذتِ
هيشَز.
هازُ  - 4شطٗت زٍلتي ٍاحس ساظهاًي هشرظي است ِٗ تا اراظُ ٓاًَى تِ طَضت شطٗت ايزاز شوَز ٍ يوا توِ ح٘ون
ٓاًَى ٍ يا زازگاُ طالح هلي شسُ ٍ يا هظازضُ شسُ ٍ تِ هٌَاى شطٗت زٍلتي شٌاذتِ شسُ تاشس ٍ تويش اظ  50زضطوس
سطهايِ آى هتولْ تِ زٍلت تاشسّ .ط شطٗت تزاضي ِٗ اظ ؿطيْ سطهايِ گصاضي شطٗتْاي زٍلتي ايزاز شَز هوازام ٗوِ
تيش اظ پٌزاُ زضطس سْام آى هتولْ تِ شطٗتّاي زٍلتي است شطٗت زٍلتي تلٔي هيشَز.
تثظطُ  -شطٗتْايي ِٗ اظ ؿطيْ هؼاضتِ ٍ هعاضهِ ٍ اهخال ايٌْا تِ هٌلَض تِ ٗاض اًساذتي سپطزُّاي اشراص ًعز تاًْ٘ا ٍ
هَسسات اهتثاضي ٍ شطٗتْاي تيوِ ايزاز شسُ يا هيشًَس اظ ًلط ايي ٓاًَى شطٗت زٍلتي شٌاذتِ ًويشًَس.
هازُ  - 5هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهيًيط زٍلتي اظ ًلط ايي ٓاًَى ٍاحسّاي ساظهاًي هشرظي ّسوتٌس ٗوِ توا ارواظُ
ٓاًَى تِ هٌلَض اًزام ٍكايَ ٍ ذسهاتي ِٗ رٌثِ هوَهيزاضز تش٘يل شسُ ٍ يا هيشَز.
تثظطُ ُْ -طست ايي ٓثيل هَسسات ٍ ًْازّا تا تَرِ تِ َٓاًيي ٍ هٔطضات هطتَؽ اظ ؿطٍ زٍلت پيشٌْاز ٍ تِ تظَية
هزلس شَضاي اسالهيذَاّس ضسيس.
هازُ  - 6سال هالي يٖ سال ّزطي شوسي است ِٗ اظ اٍل ُطٍضزيي هاُ آًاظ ٍ تِ پاياى اسٌِس هاُ ذتن هيشَز.
هازُ  - 7اهتثاض هثاضت اظ هثلٌي است ِٗ تطاي هظطٍ يا هظاضٍ هويي تِ هٌلَض ًيل تِ اّساٍ ٍ اروطاي تطًاهوِّواي
زٍلت تِ تظَية هزلس شَضاي اسالهيهيضسس.
هازُ  - 8زيَى تالهحل هثاضت ا ست اظ تسّيْاي ٓاتل پطزاذت سٌَات گصشتِ ِٗ زض تَزرِ هطتَؽ اهتثاضي تطاي آًْوا
هٌلَض ًشسُ ٍ يا ظائس تط اهتثاض هظَب ٍ زض ّط زٍ طَضت تِ ي٘ي اظ ؿطّ ظيط تسٍى اذتياض زستگاُ ايزاز شسُ تاشس:
الَ  -اح٘ام ٓـوي طازضُ اظ ؿطٍ هطارن طالحِ.
ب  -اًَام تسّي تِ ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي ًاشي اظ ذسهات اًزام شسُ هاًٌس حوْ اشوتطإ
تطّ آب ّعيٌِّا هراتطاتي پست ٍ ّعيٌِّاي هشاتِ ِٗ ذاضد اظ اذتياض زستگاُ ارطايي ايزاز شسُ تاشس.
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د  -سايط تسّيْايي ِٗ ذاضد اظ اذتياض زستگاُ ايزاز شسُ تاشس .اًَام زيَى تالهحل هَػَم ايي تٌس اظ ؿوطٍ ٍظاضت
اهَض آتظازي ٍ زاضايي توييي ٍ اهالم ذَاّس شس.
هازُ  - 9هَاز ّعيٌِ ًَم ّعيٌِ ضا زض زاذل تَزرِ ٍ يا ٓسوتي اظ ُواليت يٖ ٍظاضتراًِ يا هَسسوِ زٍلتوي هشورض
هيٌٗس.
هازُ  - 10زضآهس هوَهي هثاضت است اظ زضآهسّاي ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ هاليات ٍ سَز سوْام شوطٗتْاي
زٍلتي ٍ ٍ زضآهس حاطل اظ اًحظاضات ٍ هال٘يت ٍ سايط زضآهسّايي ِٗ زض ٓاًَى تَزرِ ٗل ٗشَض تحت هٌَاى زضآهوس
هوَهي هٌلَض هيشَز.
هازُ  - 11زضياُتْاي زٍلت هثاضت است اظ ٗليِ ٍرَّي ِٗ تحت هٌَاى زضآهس هوَهي ٍ زضآهس اذتظاطوي ٍ زضآهوس
شطٗتْاي زٍلتي ٍ سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض ٍ سپطزُّا ٍ ّسايا تِ استخٌا ّسايايي ِٗ تطاي هظاضٍ ذاطي اّسا هيگطزز ٍ
هاًٌس ايٌْا ٍ سايط ٍرَّي ِٗ تِ هَرة ٓاًَى تايس زض حساتْاي ذعاًِزاضي ٗل توطٗع شَز.
هازُ  - 12سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض هثاضتٌس اظ هٌاتوي ِٗ تحت هٌَاى ٍام اًتشاض اٍضاّ ٓطػِ تطگشوتي اظ پطزاذتْواي
سالْاي ٓثل ٍ هٌاٍيي هشاتِ زض ٓاًَى تَزرِ ٗل ٗشَض پيشتيٌي هيشَز ٍ هاّيت زضآهس زاضًس.
هازُ ٍ - 13رَُ هوَهي هثاضت است اظ ًٔسيٌِّاي هطتَؽ تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتوي ٍ شوطٗتْاي زٍلتوي ٍ
ًْازّا ٍ هَسسات هوَهي ًيط زٍلتي ٍ هَسسات ٍاتستِ تِ ساظهاًْاي هصَٗض ِٗ هتولوْ توِ حوْ اُوطاز ٍ هَسسوات
ذظَطي ًيست ٍ ططٌُلط اظ ًحَُ ٍ هٌشا تحظيل آى هٌحظطا تطاي هظاضٍ هوَهي تِ هَرة ٓواًَى ٓاتول زذول ٍ
تظطٍ هيتاشس.
تثظطُ ٍ - 1رَّي ًليط سپطزُ ٍرِ الؼواى ٍ هاًٌس آًْا ِٗ تِ ؿَض هَٓت زض اذتياض زستگاّْاي هصَٗض زض ايي هوازُ
ٓطاض هي گيطز ٍ پس اظ أًؼا هست هويي ٍ يا حظَل شطايؾ ذاص ٓاتل استطزاز است هازام ِٗ زض اذتياض زسوتگاُّواي
هعتَض هي تاشس تظطٍ زض آًْا تسٍى ضػايت طاحة ٍرِ يا احطاظ اهطاع طاحة آى زض ح٘ن تظطٍ ًيط ٓواًًَي زض
ٍرَُ هوَهي تلٔي هيگطزز.
تثظطُ  - 2ا سٌاز ٍ اٍضاّ تْازاض هتولْ تِ ساظهاًْاي هصَٗض زض ايي هازُ ًيع زض ح٘ن ٍرَُ هوَهي اسوت .هوازُ - 14
زضآهس اذتظاطي هثاضت است اظ زضآهسّايي ِٗ تِ هَرة ٓاًَى تطاي هظطٍ يا هظاضٍ ذاص زض تَزرِ ٗول ٗشوَض
تحت هٌَاى زضآهس اذتظاطي هٌلَض هيگطزز ٍ زٍلت هَكَ است حساٗخط تا سِ سوال پوس اظ تظوَية ايوي ٓواًَى
تَزرِ اذتظاطي ضا حصٍ ًوايس.
هازُ  - 15زضآهس شطٗتْاي زٍلتي هثاضت است اظ زضآهسّايي ِٗ زض ٓثوال اضائوِ ذوسهت ٍ يوا ُوطٍ ٗواي ٍ سوايط
ُواليتْايي ِٗ شطٗتْاي هصَٗض تِ هَرة َٓاًيي ٍ هٔطضات هزاظ تِ اًزام آًْا ّستٌس هايس آى شطٗتْا هيگطزز.
هازُ  - 16سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض شطٗتْاي زٍلتي هثاضت است اظ هٌاتوي ِٗ شطٗتْاي هعتَض تحت هٌَاى ٗوٖ زٍلت
ٍام استِازُ اظ شذائط ٗاّش سطهايِ زض گطز ٍ يا هٌاٍيي هشاتِ توِ هَروة ٓواًَى هزواظ توِ هٌلوَض ٗوطزى آى زض
تَزرِّاي هطتَؽ ّستٌس.
تثظطُ  -هٌلَض اظ سطهايِ زض گطز هصَٗض زض ايي هازُ هاظاز زاضاييّاي راضي تط تسّيْاي راضي است.
هازُ  - 17تشريض هثاضت است اظ توييي ٍ اًتراب ٗاي ٍ ذسهات ٍ سايط پطزاذتْايي ِٗ تحظيل يا اًزام آًْا توطاي
ًيل تِ ارطاي تطًاهِ ّاي زستگاّْاي ارطايي ػطٍضي است .
هازُ  - 18تاهيي اهتثاض هثاضت است اظ اذتظاص زازى توام يا ٓسوتي اظ اهتثاض هظَب تطاي ّعيٌِ هويي .
هازُ  - 19توْس اظ ًلط ايي ٓاًَى هثاضت است اظ ايزاز زيي تط شهِ زٍلت ًاشي اظ:
الَ  -تحَيل ٗاي يا اًزام زازى ذسهت .
ب  -ارطاي ٓطاضزازّايي ِٗ تا ضهايت هٔطضات هٌؤس شسُ تاشس.
د  -اح٘ام طازض شسُ اظ هطارن ٓاًًَي ٍ شيظالح .
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ز  -پيَستي تِ ٓطاضزازّاي تيي الوللي ٍ هؼَيت زض ساظهاًْا يا هزاهن تيي الوللي تا اراظُ ٓاًَى .
هازُ  - 20تسزيل هثاضت است اظ توييي هيعاى تسّي ٓاتل پطزاذت تِ هَرة اسٌاز ٍ هساضٕ احثات ٌٌٗسُ تسّي .
هازُ  - 21حَالِ اراظُاي است ِٗ ٗتثا ٍسيلِ هٔاهات هزاظ ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي ٍ يا شطٗت زٍلتي ٍ يا زستگاُ
ارطايي هحلي ٍ يا ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي ٍ يا سايط زستگاّْاي ارطايي توطاي تازيوِ توْوسات ٍ توسّيْاي ٓاتول
پطزاذت اظ هحل اهتثاضات هطتَؽ تِ هْسُ شيحساب زض ٍرِ شيٌِن طازض هيشَز.
هازُ  - 22زضذَاس ت ٍرِ سٌسي است ِٗ شيحساب تطاي زضياُت ٍرِ تِ هٌلَض پطزاذوت حَالوِّواي طوازض شوسُ
هَػَم هازُ  21ايي ٓاًَى ٍ سايط پطزاذتْايي ِٗ تِ هَرة ٓاًَى اظ هحل ٍرَُ هتوطٗع شسُ زض ذعاًِ هزاظ هيتاشوس
حسة هَضز اظ هحل اهتثاضات ٍ يا ٍرَُ هطتَؽ هْسُ ذعاًِ زض هطٗع ٍ يا هْسُ ًوايٌوسگي ذعاًوِ زض اسوتاى زض ٍروِ
حساب تاً٘ي پطزاذت زستگاُ ارطايي شيطتؾ طازض هيٌٗس.
هازُ ّ - 23عيٌِ هثاضت اظ پطزاذتْايي است ِٗ تِ ؿَض ٓـوي تِ شيٌِن زض ٓثال توْس يا تحت هٌَاى ٗوٖ يوا هٌواٍيي
هشاتِ تا ضهايت َٓاًيي ٍ هٔطضات هطتَؽ طَضت هيگيطز.
هازُ  - 24تٌرَاُگطزاى ذ عاًِ هثاضت است اظ اهتثاض تاً٘ي زض حساب زضآهس هووَهي ًوعز تاًوٖ هطٗوعي روْوَضي
اسالهي ايطاى ِٗ تِ هَرة ٓاًَى اراظُ استِازُ اظ آى تِ هيعاى هويي زض ّط سال هالي تطاي ضُن احتيارات ًٔسي ذعاًوِ
زض ّواى سال تِ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي زازُ هيشَز ٍ هٌتْا تا پاياى سال ٍاضيع هيگطزز.
هازُ  - 25تٌرَاُ گطزاى استاى هثاضت است اظ ٍرْي ِٗ ذعاًِ اظ هحل اهتثاضات هظَب تِ هٌلَض ايزاز تسْيالت يظم
زض پطزاذت ّعيٌِ ّاي راضي ٍ هوطاًي زستگاّْاي ارطايي هحلي تاتن ًلام تَزرِ استاًي زض اذتياض ًوايٌسگاى ذعاًوِ
زض هطٗع ّط استاى ٓطاض هيزّس.
هازُ  - 26تٌرَاُ گطزاى حساتساضي هثاضت است اظ ٍرْي ِٗ ذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى اظ هحول اهتثواضات
هظَب تطاي اًزام توؼي اظ ّعيٌِ ّاي سال راضي ٍ توْسات ٓاتل پطزاذت سوالْاي ٓثول زض اذتيواض شيحسواب ٓوطاض
هيزّس تا زض ٓثال حَالِّاي طازض شسُ ٍاضيع ٍ تا طسٍض زضذَاست ٍرِ هزسا زضياُت گطزز.
هازُ  - 27تٌرَاُ گطزاى پطزاذت هثاضت است اظ ٍرْي ِٗ اظ هحل تٌرَاُگطزاى حساتساضي اظ ؿطٍ شيحساب تا تاييس
ٍظيط يا ضييس هَسسِ ٍ يا هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا تطاي اًزام تطذي اظ ّعيٌِّا زض اذتياض ٍاحسّا ٍ يا هاهَضيٌي ِٗ
تِ هَرة ايي ٓاًَى ٍ آيييًاهِّاي ارطايي آى هزاظ تِ زضياُت تٌرَاُگطزاى ّستٌس ٓطاض هيگيوطز توا توِ توسضيذ ٗوِ
ّعيٌِّاي هطتَؽ اًزام هيشَز اسٌاز ّعيٌِ تحَيل ٍ هزسزا ٍرِ زضياُت زاضًس.
هازُ  - 28پيش پطزاذت هثاضت است اظ پطزاذتي ِٗ اظ هحل اهتثاضات هطتَؽ توط اسواا اح٘وام ٍ ٓطاضزازّوا ؿثوْ
هٔطضات پيش اظ اًزام توْس طَضت هيگيطز.
هازُ  - 29هلي الحساب هثاضت است اظ پطزاذتي ِٗ تِ هٌلَض ازاي ٓسوتي اظ توْس تا ضهايت هٔطضات طَضت هيگيطز.
هازُ  - 30سپطزُ اظ ًلط ايي ٓاًَى هثاضت است اظ:
الَ ٍ -رَّي ِٗ ؿثْ َٓاًيي ٍ هٔطضات تِ هٌلَض تاهيي ٍ يا رلَگيطي اظ تؼيين حَّٔ زٍلوت زضياُوت هويگوطزز ٍ
استطزاز ٍ يا ػثؾ آى تاتن شطايؾ هٔطض زض ٓاًَى ٍ هٔطضات ٍ ٓطاضزازّاي هطتَؽ است .
ب ٍ -رَّي ِٗ تِ هَرة ٓطاضّا ٍ يا اح٘ام طازضُ اظ ؿطٍ هطارن ٓؼايي اظ اشراص حٔئي ٍ يا حٔوَٓي زضياُوت
هيگطزز ٍ تِ هَرة ٓطاضّا ٍ اح٘ام هطارن هصَٗض ٗال يا توؼا ٓاتل استطزاز هيتاشس.
د ٍ -رَّي ِٗ تط اساا هٔطضات ٓاًًَي تَسؾ اشراص ًعز زستگاّْاي زٍلتي تِ ًِن اشراص حالج تَزين هيگوطزز
تا تا ضهايت هٔطضات هطتَؽ تِ شيٌِن پطزاذت شَز.
تثظطُ ٍ -رَّي ِٗ تَسؾ زستگاّْاي زٍلتي تِ هَرة هٔطضات تحت هٌَاى ٍزيوِ ٍ يا حْ اشتطإ آب ٍ تطّ تلِي
تل٘س گاظ ٍ ًلايط آًْا اظ اشراص زضياُت هي شَز اظ ًلط ايي ٓاًَى سپطزُ تلٔي ًوويگوطزز ٍ اظ ّوط ًلوط هشووَل
هٔطضات هطتَؽ تِ ذَز هيتاشس.
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هازُ  - 31شيحساب هاهَضي است ِٗ تِ هَرة ح٘ن ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اظ تيي هسترسهيي ضسوي ٍاروس
طالحيت تِ هٌلَض اهوال ًلاضت ٍ تاهيي ّواٌّگي يظم زض ارطاي هٔوطضات هوالي ٍ هحاسوثاتي زض ٍظاضتراًوِ ّوا ٍ
هَسسات ٍ شطٗتْاي زٍلتي ٍ زستگاّْاي ارطايي هحلي ٍ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيوط زٍلتوي توِ ايوي سووت
هٌظَب هيشَز ٍ اًزام سايط ٍكايَ هشطٍحِ ظيط ضا تِ هْسُ ذَاّس زاشت :
ً - 1لاضت تط اهَض هالي ٍ هحاسثاتي ٍ ًگاّساضي ٍ تٌلين حساتْا تط ؿثْ ٓاًَى ٍ ػَاتؾ ٍ هٔطضات هطتَؽ ٍ طحت
ٍ سالهت آًْا.
ً - 2لاضت تط حِق اسٌاز ٍ زُاتط هالي .
ً - 3گاّساضي ٍ تحَيل ٍ تحَل ٍرَُ ٍ ًٔسيٌِ ٍ سپطزُّا ٍ اٍضاّ تْازاض.
ً - 4گاّساضي حساب ٍ اهَال زٍلتي ًلاضت تط اهَال هصَٗض.
تثظطُ  - 1شيحساب ظيط ًلط ضييس زستگاُ ارطايي ٍكايَ ذَز ضا اًزام هيزّس.
تثظطُ  - 2شيحساب هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي هَػَم هازُ  5ايي ٓاًَى زض هَضز ٍرَّي ٗوِ اظ هحول
زضآهس هوَهي زضياُت هيزاضًس تا ح٘ن ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تا هَأُت آى زستگاُ هٌظَب ذَاٌّس شس.
هازُ  - 32هواٍى شيحساب هاهَضي است ِٗ تا ح٘ن ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايوي اظ تويي ٗاضٌٗواى ضسووي ٍاروس
طالحيت تِ ايي سوت هٌظَب هيشَز.
هازُ ً - 33وايٌسگي ذعاًِ زض استاى ٍاحس ساظهاًي هشرظي است ِٗ زض هطٗع ّط اسوتاى اهوَض هطتوَؽ توِ زضياُوت
تٌرَاُگطزاى استاى ٍ ٍاگصاضي تٌرَاُ گطزاى حساتساضي تِ شيحساتاى زستگاّْاي ارطايي تاتن ًلوام تَزروِ اسوتاًي ٍ
اتالى اهتثاض تَزرِ ّاي استاًي ٍ اُتتاح حساتْاي راضي زٍلتي زض سـح استاى ٍ سايط ٍكايِي ضا ِٗ توِ هَروة ايوي
ٓاًَى ٍ آيييًاهِّاي ارطايي آى تط هْسُ ٍاحس هعتَض هحَل هي شَز تِ ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى هطتَؽ ظيط ًلط هسيط
ٗل اهَض آتظازي ٍ زاضايي هحل اًزام ذَاّس زاز.
هازُ  - 34اهيي اهَال هاهَضي است ِٗ اظ تيي هسترسهيي ضسوي ٍارس طالحيت ٍ اهاًتساض تا هَأُت شيحسواب ٍ توِ
هَرة ح٘ن ٍظاضتراًِ يا هَسسِ شيط تؾ تِ ايوي سووت هٌظوَب ٍ هسوتَليت حطاسوت ٍ تحَيول ٍ تحوَل ٍ تٌلوين
حساتْاي اهَال ٍ اٍضآي ِٗ زض ح٘ن ٍرِ ًٔس است ٍ ٗايّاي تحت اتَاتزووي تِ هْسُ اٍ ٍاگصاض هيشَز .آيوييًاهوِ
هطتَؽ تِ شطايؾ ٍ ؿطظ اًتراب ٍ حسٍز ٍكايَ ٍ هستَليتْاي اهيي اهَال زض هَضز اهَال هٌَٔل ٍ ًيط هٌَٔل تا ضهايت
هٔطضات ايي ٓاًَى اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تْيِ ٍ تِ تظَية ّيات ٍظيطاى هيضسس.
هازُ ٗ - 35اضپطزاظ هاهَضي است ِٗ اظ تيي هسترسهيي ضسوي ٍارس طالحيت زستگاُ شيطتؾ تِ ايوي سووت هٌظوَب
هي شَز ٍ ًسثت تِ ذطيس ٍ تساضٕ ٗايّا ٍ ذسهات هَضز ًياظ ؿثْ زستَض هٔاهات هزواظ توا ضهايوت هٔوطضات آوسام
هيًوايس.
هازُ  - 36هاهل شيحساب هاهَضي است ِٗ تا هَأُت شيحساب ٍ تِ هَرة ح٘ون زسوتگاُ ارطايوي هطتوَؽ اظ تويي
هسترسهيي ضسوي ٍارس طالحيت زض هَاضزي ِٗ تِ هَرة آييي ًاهِ ارطايي ايي هازُ هويي ذَاّس شس توِ ايوي سووت
هٌظَب ٍ اًزام ٓسوتي اظ ٍكايَ ٍ هستَليتْاي هَػَم هازُ  31ايي ٓاًَى تَسؾ شيحساب تِ اٍ هحَل هيشَزٗ .واض
پطزاظاى ٍ ٍاحسّاي تساضٗاتي ٍ سايط هاهَضاى ٍ ٍاحسّاي زٍلتي هازام ِٗ تِ آتؼاي ؿثن ٍ هاّيت ٍكايَ ٓاًًَي ذَز
ٍ يا هاهَضيتْاي هحَلِ هزاظ تِ زضياُت تٌرَاُگطزاى پطزاذت اظ شيحساب هي تاشٌس اظ لحاف هٔطضات هطتَؽ تِ ٍاضيوع
تٌرَاُگطزاى زضياُتي زض ح٘ن هاهل شيحساتوحسَب هيشًَس.
فصل دوم  -اجراي بودجه
بخش اول  -درآمذها و ساير منابع تامين اعتبار
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هازُ  - 37پيش تيٌي زضآهس ٍ يا سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض زض تَزرِ ٗل ٗشَض هزَظي تطاي ٍطوَل اظ اشوراص تلٔوي
ًوي گطزز ٍ زض ّط هَضز احتياد تِ هزَظ ٓاًًَي زاضز .هستَليت حظَل طحيح تِ هَٓون زضآهوسّا توِ هْوسُ ضٍسواي
زستگاّْاي ارطايي هطتَؽ هيتاشس.
هازُ ٍ - 38طَل زضآهسّايي ِٗ زض تَزرِ ٗل ٗشَض هٌلَض ًشسُ تاشس ؿثْ َٓاًيي ٍ هٔطضات هطتَؽ توِ ذوَز هزواظ
است .
هازُ ٍ - 39رَّي ِٗ اظ هحل زضآهسّا ٍ سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض هٌلَض زض تَزرِ ٗل ٗشَض ٍطَل هيشَز ٍ ّوچٌيي
زضآهسّاي شطٗتْاي زٍلتي تِ استخٌاي تاًْ٘ا ٍ هَسسات اهتثاضي ٍ شطٗتّاي تيوِ تايس تِ حسابّاي ذعاًِ ٗوِ زض
تاًٖ هطٗعي روَْضي اسالهي ايطاى اُتتاح هيگطزز تحَيل شَز.ذعاًِ ه٘لَ است تطتية يظم ضا تسّس ِٗ شوطٗتْاي
زٍلتي تتَاًٌس زض حسٍز تَزرِ هظَب اظ ٍرَُ ذَز استِازُ ًوايٌس.
تثظطُ  -زض هَضز شطٗتْاي زٍلتي ِٗ ٓسوتي اظ سْام آًْا تِ ترش ًيط زٍلتي (ذظَطي ٍ تواًٍي ) هتولوْ تاشوس زض
طَضتي ِٗ اساسٌاهِ آًْا تا ّط يٖ اظ هَاز ايي ٓاًَى هٌايط تاشس تا هَأُت طاحثاى سْام هصَٗض ٓاتل ارطا هيتاشوس ٍ
زض ًيط ايي طَضت هَاز ايي ٓاًَى ًسثت تِ سْام هطتَؽ تِ ترش زٍلتي يظمايرطا است .
هازُ ً - 40حَُ هول ٍ ضٍشْاي ارطايي زض هَضز ٍطَل زضآهسّاي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتوي ًوًَوِ ُطهْواي
هَضز استِازُ تطاي ايي هٌلَض تط اساا زستَضالوولْايي ذَاّس تَز ِٗ اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تْيوِ ٍ
اتالى ذَاّس شس.
تثظطُ  -شطٗتْاي زٍلتي تِ استخٌا تاًْ٘ا ٍ هَسسات اهتثواضي ٍ شوطٗتْاي تيووِ ه٘لٌِوس ضٍشوْاي ارطايوي ٍطوَل
زضآهسّاي ذَز ضا تِ تاييس ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تطساًٌس.
هازُ ٍ - 41رَّي ِٗ ٍسيلِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي (تِ استخٌا تاًْ٘وا ٍ شوطٗتْاي تيووِ ٍ
هَسسات اهتثاضي ) تِ هٌَاى سپطزُ ٍ يا ٍرِ الؼواى ٍ يا ٍحئِ ٍ يا ًلائط آًْا زضياُت هيگوطزز تايوس توِ حسواتْاي
هرظَطي ِٗ اظ ؿطٍ ذعاًِ زض تاًٖ هطٗعي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ يا شوة سايط تاًْ٘اي زٍلتي ِٗ اظ ؿطٍ تاًٖ
هطٗعي روَْضي اسالهي ايطاى ًوايٌسگي زاشتِ تاشٌس اُتتاح هي گطزز ٍاضيع شَز ٍرَُ ٍاضيع شسُ تِ حساتْاي هوصَٗض
ِٗ تسٍى حْ تطزاشت ذَاّس تَز تايس زض آذط ّط هاُ تِ حساب هرظَص توطٗع ٍرَُ زض ذعاًِ هٌتٔل شَز.
تثظطُ  -ضز ٍرَُ سپطزُ ؿثْ هٔطضات ذَز تِ هول هيآيس ٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايوي ه٘لوَ اسوت اظ ؿطيوْ
ٍاگصاضي تٌرَاُ گطزاى ضز سپطزُ اظ حساب توطٗع ٍرَز سپطزُ يا تِ ؿطيْ هٔتؼي زيگط هَرثات تسوطين ٍ تسوْيل زض
ضز ٗليِ سپطزُّاي هَػَم ايي هازُ ضا ُطاّن ًوايس.
هازُ ٗ - 42ليِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي ه٘لٌِس حساٗخط كطٍ هست سِ هاُ اظ تاضيد اروطاي
ايي ٓاًَى ٗليِ ٍرَُ سپطزُ ّايي ضا ِٗ تا تاضيد هصَٗض زضياُت گطزيسُ ٍ ًسثت تِ ضز آى تِ شيٌِن آسام ًشسُ است توِ
حساب توطٗع ٍرَُ سپطزُ ذعاًِ ًعز تاًٖ هطٗعي روَْضي اسالهي ايطاى هٌتٔل ٍ ُْطست هشرظات ٗاهل سپطزُّاي
هصَٗض ضا تِ ذعاًِ اهالم ًوايٌس.
هازُ  - 43آيييًاهِ ًحَُ ارطاي هَاز  42 ٍ 41 ٍ 39تَسؾ ٍظيط اهَض آتظازي ٍ زاضايي تظَية ٍ اتالى ذَاّس شوس
ٍ هترلَ اظ ارطاي ايي هَاز تِ هَرة ضاي ّياتْاي هستشاضي زيَاى هحاسثات ٗشَض تِ هزاظاتْواي هٔوطض زض ٓواًَى
هحاسثات ٗشَض هحَ٘م ذَاٌّس شس.
هازُ  - 44شطٗتْاي زٍلتي ه٘لٌِس پس اظ تظَية تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى شطٗت تَسؾ هزاهن هوَهي هطتَؽ
حساٗخط كطٍ يٖ هاُ تطتية پطزاذت هثالي هاليات ٍ ّوچٌيي سَز سْام زٍلوت ضا زض ٍروِ ٍظاضت اهوَض آتظوازي ٍ
زاضايي تسٌّس .ترلَ اظ ارطاي ايي هازُ زض ح٘ن تظطٍ ًيط هزاظ زض ٍروَُ هووَهي هحسوَب هويشوَز .تثظوطُ -
شطٗتْاي زٍلتي ه٘لٌِس زض طَضتي ِٗ تا پاياى شْطيَض هاُ ّط سال تطاظ ًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى سال ٓثل آًْوا توِ
تظَية هزاهن هوَهي هطتَؽ ًطسيسُ تاشس تط هثٌاي اضٓام تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياًي ِٗ توِ حسواتطا هٌتروة

قانون محاسبات عمومي كشور

ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اضائِ زازُ اًس هاليات هتولِٔ ضا ؿثْ َٓاًيي هالياتي هطتَؽ ٍ يا هوازل  80زضطس هثلٌي ضا
ِٗ تِ هٌَاى هاليات زٍضُ هالي هَضز ًلط زض ييحِ تَزرِ ٗل ٗشَض تطاي آًْا پيشتيٌي شسُ است تِ تطتية هٔطض زض ايي
هازُ زض ٍرِ ظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تِ ؿَض هلي الحساب پطزاذت ًوايٌس.
هازُ  - 45هزاهن هوَهي شطٗتْاي زٍلتي هزاظ ًيستٌس زض هَٓن تظَية پيشٌْاز تٔسين سَز اًسٍذتِّاي سطهايِاي ٍ
راضي شطٗت ضا ِٗ زض هِاز اساسٌاهِ آًْا پيشتيٌي شسُ است ؿَضي توييي ٌٌٗس ِٗ هَرة ٗاّش سَز سْام زٍلت زض
تَزرِ ٗل ٗشَض گطزز.
هازُ  - 46اًَام توثط ٍ اٍضآي ِٗ تطاي ٍطَل زضآهسّاي هوَهي هٌلَض زض تَزروِ ٗول ٗشوَض هوَضز اسوتِازُ ٓوطاض
هيگيطًس ٍ اًَام گصضًاهِ شٌاسٌاهِ سٌس هال٘يت ٍ ّوچٌيي سايط اٍضاّ ٍ اسوٌاز ضسووي زٍلتوي زض شوطٗت سوْاهي
چاپراًِ زٍلتي ايطاى تحت ًلاضت ّياتي هطٗة اظ زٍ ًِط ًوايٌسُ ٍظيوط اهوَض آتظوازي ٍ زاضايوي يوٖ ًِوط ًوايٌوسُ
زازستاًي ٗل ٗشَض ٍ يٖ ًِط ًوايٌسُ زيَاى هحاسثات ٗشَض ٍ يٖ ًِط تِ اًتراب هزلوس شوَضاي اسوالهي چواج ٍ
تحَيل ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي شيطتؾ هيگطزز.
تثظطُ  - 1تشريض اٍضاّ ٍ اسٌاز هشوَل ايي هازُ تا ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي است .
تثظطُ ّ - 2يات ٍظيطاى هزاظ است زض طَضت آتؼا چاج ٍ تحَيول تووام ٍ يوا ٓسووتي اظ توثوط ٍ اٍضاّ ٍ اسوٌاز
هَػَم ايي هازُ ضا تِ چاپراًِ اسٌ٘اا تاًٖ هطٗعي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ چاپراًِ ي٘ي زيگط اظ تاًْ٘اي زٍلتوي
هحَل ًوايس تا تحت ًلاضت ّيات هصَٗض اًزام شَز ٍ زض ايي طَضت يٖ ًِط اظ هٔاهات تاًٖ هطتَؽ ًيع توِ اًترواب
ضييس تاًٖ تِ راي يٖ ًِط اظ ًوايٌسگاى ٍظيط اهَض آتظازي ٍ زاضايي زض ّيات هعتَض هؼَيت ذَاّس زاشت .
تثظطُ  - 3تطتية ارطاي ايي هازُ ٍ ّوچٌيي ًحَُ ًلاضت ّيات هصَٗض تاتن آيييًاهِاي است ِٗ تٌا تِ پيشٌْاز ٍظاضت
اهَض آتظازي ٍ زاضايي تِ تظَية ّيات ٍظيطاى ذَاّس ضسيس.
هازُ  - 47زض هَاضزي ِٗ تطاي تٔسيؾ تسّي اشراص تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ يا زازى هْلت تِ توسّ٘اضاى
هعتَض ٍ ًيع رطيوِّاي ًٔسي ًاشي اظ استٌ٘اٍ ٍ يا هسم پطزاذت تِ هَٓن تسّي تِ هَرة هٔطضات ذاص ٍ يا هٔطضات
هوَهي توييي ت٘ليَ ًشسُ تاشس ًحَُ هول تط ؿثْ آيييًاهِاي است ِٗ تَسؾ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايوي تْيوِ ٍ
پس اظ تظَية ّيات ٍظيطاى تِ هَٓن ارطا گصاضزُ هيشَز.
تثظطُ  -چٌاًچِ تسّيْاي هَػَم ايي هازُ اظ اضت٘اب رطائن ٍ يا ترلِاتي ًاشي شسُ تاشس اسوتيِاي ؿلوة زٍلوت اظ
ؿطيْ تٔسيؾ تسّي ٍ يا زازى هْلت هاًن اظ تؤية ٓاًًَي هترلِيي ٍ يا هزطهيي شيوطتؾ تَسوؾ زسوتگاّْاي ارطايوي
هطتَؽ يا سايط هطارن شيظالح ًرَاّس تَز.
هازُ  - 48هـالثات ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي اظ اشراطي ِٗ تِ هَرة اح٘ام ٍ اسوٌاز يظمايروطا توِ هطحلوِ
ٓـويت ضسيسُ است تط ؿثْ هٔطضات ارطايي هالياتّاي هستٔين ٓاتل ٍطَل ذَاّس تَز.
هازُ ٍ - 49رَّي ِٗ تسٍى هزَظ يا ظائس تط هيعاى هٔطض ٍطَل شَز اهن اظ ايي ِٗ هٌشا ايي زضياُوت اػواُي اشوتثاُ
پطزا ذت ٌٌٗسُ يا هاهَض ٍطَل ٍ يا هسم اًـثاّ هثلي ٍطَلي تا هَضز تاشس ٍ يا ايي ِٗ تحْٔ اػواُِ زضيواُتي توط احوط
ضسيسگي زستگاُ شيطتؾ ٍ يا هٔاهات ٓؼايي حاطل شَز تايس اظ هحل زضآهس هوَهي تِ ًحَي ِٗ زض ازاي حوْ شيٌِون
تاذيطي طَضت ًگيطز ضز شَز.
تثظطُ  - 1زض هَضز اػاُِ زضياُتي اظ طاحثاى ٗاي تِ هٌَاى حَّٔ ٍ هَاضع گوطٗي هٔطضات هطتَؽ ارطا هيشَز.
تثظطُ  - 2تِ هـالثات اشراص تاتت اػاُِ پطزاذتي آًاى ذساضت تاذيط تازيِ تولْ ًويگيطز.
بخش دوم  -هزينهها و ساير پرداختها
هازُ ٍ - 50رَز اهتثاض زض تَزرِ ٗل ٗشَض تِ ذَزي ذَز تطاي اشراص اهون اظ حٔئوي ٍ يوا حٔوَٓي ايزواز حوْ
ًويٌٗس ٍ استِازُ اظ اهتثاضات تايس تا ضهايت هٔطضات هطتَؽ تِ ذَز تِ هول آيس.
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هازُ  - 51زض هَضز آى ٓسوت اظ ّعيٌِ ّاي راضي هستوط ٗوِ ًَهوا اًزوام آى اظ يوٖ سوال هوالي تزواٍظ هويٌٗوس
ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي هيتَاًٌس تطاي هست هتٌاسة ٓطاضزازّايي ِٗ هوست اروطاي آى اظ سوال هوالي تزواٍظ
هيٌٗس هٌؤس ًوايٌسٍ .ظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات هصَٗض ه٘لٌِس زض تَزروِ سوايًِ ذوَز اهتثواضات يظم توطاي پطزاذوت
توْسات هطتَؽ ضا هٔسم تط سايط اهتثاضات هٌلَض ًوايٌس.
تثظطُ  -اًَام ّعيٌِّاي هَػَم ايي هازُ ٍ شطايؾ آى اظ ؿطٍ ٍظاضت اهوَض آتظوازي ٍ زاضايوي ٍ ٍظاضت تطًاهوِ ٍ
تَزرِ توييي ٍ اتالى ذَاّس شس.
هازُ  - 52پطزاذت ّعيٌِ ّا تِ تطتية پس اظ ؿي هطاحل تشريض ٍ تاهيي اهتثاض ٍ توْس ٍ تسزيل ٍ حَالِ ٍ تا اهوال
ًلاضت هالي تِ هول ذَاّس آهس.
هازُ  - 53اذتياض ٍ هستَليت تشريض ٍ ا ًزام توْس ٍ تسزيل ٍ حَالِ تِ هْسُ ٍظيط يا ضيويس هَسسوِ ٍ هسوتَليت
تاهيي اهتثاض ٍ تـثيْ پطزاذت تا َٓاًيي ٍ هٔطضات تِ هْسُ شيحساب هيتاشس.
تثظطُ  - 1اذتياضات ٍ هستَليتْاي هَػَم ايي هازُ حسة هَضز هستٔيوا ٍ تسٍى ٍاسـِ اظ ؿطٍ هٔاهات َُّ ٍ سايط
هٔاهات زستگاُ هطتَؽ ٗال يا توؼا ٓاتل تَِيغ ذَاّس تَز ل٘ي زض ّيچ هَضز تَِيغ اذتياض ٍ هستَليت سلة اذتياض
ٍ هستَليت اظ تَِيغ ٌٌٗسُ ًرَاّس ٗطز.
تثظطُ  - 2زض ارطاي ايي هازُ تَِيغ اذتياضات ٍ هستَليت ّاي هطتَؽ تِ ٍظيط يوا ضيويس هَسسوِ ٍ شيحسواب توِ
شرض ٍاحس ٍ ًيع تَِيغ اذتياض ٍ هستَليتّاي ٍظيط يا ضييس هَسسِ تِ شيحساب ٍ يا ٗاضٌٗاى تحت ًلط اٍ هزواظ
ًرَاّس تَز.
هازُ  - 54تِ هٌلَض ايزاز تسْيل زض پطزاذت ّعيٌِّاي ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍٍاحسّاي تاتوِ آًْا زض هطٗع
ٍ شْطستاًْا ٍ ذاضد اظ ٗشَض ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٍرَّالظم تِ هٌَاى تٌرَاُگطزاى زض اذتيواض شيحسواتاى
هطتَؽ ٍ ًوايٌسگيْاي ذعاًِ زض استاًْا ٓطاضذَاّس زاز.آييي ًاهوِ ًحوَُ ٍاگوصاضي ٍ هيوعاى ٍ هوَاضز اسوتِازُ اظ اًوَام
تٌرَاُ گطزاى زض اذتياض شيحساتاًوطتَؽ ٍ ًوايٌسگيْاي ذعاًِ زض استاًْا ٓطاض ذَاّس زاز .آيوييًاهوِ ًحوَُ ٍاگوصاضي ٍ
هيعاى ٍ هَاضز استِازُ اظ اًَام تٌرَاُ گطزاًْايي ِٗ اگصاضيأًْا تط حسة ايي هازُ ٍ سايط هَاز ايي ٓاًَى ػوطٍضت پيوسا
هي ٌٗسٍ ّوچٌيي تطتية ٍاضيع آًْا اظ ؿطٍ ٍظيط اهَض آتظازي ٍ زاضايي تظَية ٍ اتالى ذَاّس گطزيس.
هازُ  - 55اهتثاضي ِٗ تحت هٌَاى ّعيٌِّاي پيشتيٌي شسُ زض ٓاًَى تَزرِ ٗل ٗشَض هٌلَض هيشَز تٌا توِ پيشوٌْاز
ٍظضاي شيطتؾ ٍ تاييس ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ تظَية ّيات ٍظيطاى تاضهايت هٔطضات ايوي ٓواًَى ٍ سوايط هٔوطضات
هوَهي زٍلت ٓاتل هظطٍ هي تاشس ٍ ّيات ٍظيطاى هزاظاست زض هَضز زستگاّْاي ارطايي ِٗ زاضاي هٔوطضات ٓواًًَي
ذاص هيتاشٌ س اراظُ زّس ِٗ اهتثاضٍاگصاضي اظ هحل اهتثاضات هَػَم ايي هازُ ؿثْ هٔطضات ذاص زسوتگاُ هطتوَؽ
هظطٍ شَز.
تثظطُ  -حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ اهتثاض هَػَم ايي هازُ تا ضهايت هِاز ايي ٓاًَى تَسؾ هٔاهاتوزاظ زستگاُ ارطايوي
هطتَؽ ٍ زض سايط زستگاّْا ِٗ ُآس شيحساب هيتاشٌس تَسؾ هٔاهات هزاظًرست ٍظيطي طازض ذَاّس شس.
هازُ  - 56هطرن طسٍض حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ اظ هحل اهتثاضاتي ِٗ تِ ؿَض رساگاًِ زض تَزرِ ٗول ٗشوَض هٌلوَض
هيشَز ٍ هستٔيوا هطتَؽ تِ ّعيٌِّاي زستگاُ ارطايي ذاطي ًوي تاشس رع زض هَاضزي ِٗ زض ايوي ٓواًَى توطاي آًْوا
توييي ت٘ليَ شسُ است تَسؾ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي توييي هيشَز.
هازُ  - 57هٌلَض ٗطزى اهتثاض تحت هٌَاى (سطي ) زض تَزرِ ٗل ٗشَض رع زض هَضز ٍظاضت اؿالهات ٍ زسوتگاّْاي
ًلاهي ٍ اًتلاهي هوٌَم است  .هظطٍ اهتثاضاتي ِٗ تحت ايي هٌَاى تِ تظَية هي ضسس تاتن هٔطضات ايي ٓاًَى ٍ سايط
َٓ اًيي ًيست ٍ زض هَضز ٍظاضت اؿالهات تا هَأُت ًرست ٍظيط ٍ طسٍض حَالِ اظ ؿطٍ ٍظيط اؿالهوات ٍ زض هوَضز
زستگاّْاي ًلاهي ٍ اًتلاهي تا تاييس شَضاي هالي زُام ٍ طسٍض حَالِ اظ ؿطٍ ٍظيط هطتَؽ پطزاذت ٍ تِ تطتيوة توا
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ايي ٓثيل ّعيٌِّا تايس حوساٗخط

گَاّي هظطٍ ًرست ٍظيط ٍ شَضاي هالي زُام تِ ّعيٌِ ٓـوي هٌلَض هيگطزز گعض
كطٍ شش هاُ اظ ؿطيْ ًرست ٍظيط تِ هزلس شَضاي اساهي تٔسين شَز.
هازُ  - 58اهتثاضات هٌسضد زض تَزرِ ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي تحت هٌَاى "زيَى تالهحل "زض هَضز اهتثواضات
راضي تا هَأُت ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٍ زض هَضز اهتثاضات هوطاًي ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتوي ٍ سوايط
زستگاّْاي ارطايي تا تاييس ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ ٓاتل هظطٍ است .
هازُ  - 59زض هَاضزي ِٗ يظم است ٓثل اظ اًزام توْس تط اساا شطايؾ هٌسضد زض اح٘ام يا ٓطاضزازّوا ؿثوْ هٔوطضات
ٍرْي پطزاذت شَز هيتَاى تِ تشريض هٔاهات هزاظ هثالٌي تِ هٌَاى پيشتيٌي پطزاذت تازيِ ًوَز.
هازُ  - 60زض هَاضزي ِٗ تٌا تِ هللي تسزيل ٍ يا تْيِ اسٌاز ٍ هساضٕ يظم تطاي تازيِ توام زيوي هٔوسٍض ًثوَزُ ٍ يوا
پطزاذت توام ٍرِ هَضز توْس هيسط ًثاشس هي تَاى ٓسوتي اظ ٍرِ توْس اًزام شسُ ضا تحت هٌوَاى هلوي الحسواب توِ
تشريض هٔاهات هزاظ پطزاذت ًوَز.
هازُ  - 61هيعاى ٍ هَاضز تازيِ پيش پطزاذت ٍ هلي الحساب ٍ ّوچٌيي ًحَُ ٍاضيع ٍ احتساب آًْا توِ ّعيٌوِ ٓـووي
ؿثْ آيييًاهِاي است ِٗ اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تْيِ ٍ تِ تظَية ّيات ٍظيطاى ذَاّس ضسيس.

هازُ – 62
ٍ - 1ظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي زض طَضتي هيتَاًٌس تطاي ذسهات ٍ ٗايّاي ٍاضزاتي هَضز ًياظ
ذَز آسام تِ اُتتاح اهتثاض اسٌازي ًوايٌس ِٗ هوازل ٗل هثلي آى ٍ حَّٔ ٍ هَاضع گوطٗي ٍ سوَز تاظضگواًي ٍ سوايط
ّعيٌِ ّاي شيطتؾ اهتثاض تاهيي ٗطزُ تاشٌس.
 - 2زض هَضز آى ٓسوت اظ ٗايّا ٍ ذسهات هَػَم ايي هازُ ِٗ تِ هَرة ٓطاضزازّاي هٌؤسُ تْاي آًْا تايس تسضيزا ٍ
يا تِ ؿَض ي٘زا زض سالْاي توس تِ ُطٍشٌسُ پطزاذت شَز اُتتاح اهتثاض اسٌازي تَسؾ تاًٖ هطٗعي ايطاى توسٍى پويش
زضياُت تْاي ٗايّا ٍ ذسهات هعتَض تا توْس ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ هشوط تط پيشتيٌي اهتثاض يظم زض تَزرِ سوالْاي
هطتَؽ هزاظ ذَاّس تَز.
 - 3آييي ًاهِ ارطايي ايي هازُ شاهل هثالٌي ِٗ اظ تاتت اُتتاح اهتثاض اسٌازي ٓثول اظ حظوَل توْوس توِ هٌوَاى پويش
پطزاذت ٓاتل تازيِ هيتاشس اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٍ ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ تاًٖ هطٗعي روَْضي
اسالهي ايطاى تْيِ ٍ تِ تظَية ّيات ٍظيطاى ذَاّس ضسيس.
هازُ ٗ - 63ليِ اهتثاضات راضي ٍ هوطاًي (سطهايِ گصاضي حاتت ) هٌلَض زض ٓاًَى تَزرِ ٗل ٗشَض تا آذط سال هوالي
ٓاتل توْس ٍ پطزاذت است ٍ هاًسُ ٍرَُ اهتثاضات هظطٍ ًشسُ ّط سال تايس حساٗخط تا پاياى ُطٍضزيي هاُ سال توس توِ
ذعاًِ تطگشت زازُ شَز .توْساتي ِٗ تا آذط سال هالي هطتَؽ تا ضهايت هٔطضات زض حسٍز اهتثاض هظَب ايزاز شوسُ ٍ
پطزاذت ًشسُ تاشس زض سالْاي توس تِ شطح ظيط ٓاتل پطزاذت ذَاّس تَز:
 - 1توْسات هطتَؽ تِ اهتثاضات راضي اظ هحل اهتثاض ذاطي ِٗ تحت هٌَاى (توْسات پطزاذت ًشسُ تَزروِ هظوَب
سالْاي ٓثل ) زض تَزرِ سالْاي توس هٌلَض هيشَز.
 - 2توْسات هطتَؽ تِ سالْاي  1352تِ توس ؿطحْاي هوطاًي پس اظ ضسويسگي ٍ تاييوس هٔاهوات هزواظ زسوتگاّْاي
ارطايي زض ظهاى تازيِ توْس اظ هحل اهتثاضي ِٗ زض سالْاي توس ػوي هَأُتٌاهِ ؿطحْاي هطتَؽ هٌلَض هيشَز.
 - 3توْسات سٌَات هصَٗض زض تٌس ( )2زض هَضز ؿطحْايي ِٗ هوليات آًْا ذاتوِ ياُتِ ٍ يا ٗال هتَٓوَ گطزيوسُ اسوت
پس اظ ضسيسگي ٍ تاييس هٔاهات هزاظ زستگاّْاي ارطايي زض ظهاى تازيِ توْس ٍ تا هَأُت ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزروِ زض
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ٓالة ؿطحي ِٗ اهتثاض آى هحل تطًاهِ هطتَؽ ٍ يا اظ هحل ضزيَ ذاطي ِٗ تِ ّويي هٌلَض زض تَزرِ ّط سال پيشتيٌي
هيشَز.
تثظطُ  - 1تْاي ٗاي يا ذسهات هَػَم ٓطاضزازّايي ِٗ زض ّط سال هالي تطاي تواهيي احتياروات ّوواى سوال ؿثوْ
هٔطضات هٌؤس ٍ اظ هحل اهتثاضات راضي ٍ يا هوطاًي هظَب تاهيي شسُ است هشطٍؽ تط آً٘وِ پايواى هوست ٓوطاضزاز
حساٗخط آذط ّواى سال هالي تَزُ ٍلي تِ هللي ِٗ ذاضد اظ اذتياض ؿطُيي ٓطاضزاز ٍ يا ي٘ي اظ آًْا است ٗال ٍ يا توؼا
زض سال هالي توس تِ هطحلِ توْس هي ضسس تا تاييس ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي حسة هَضز اظ هحل اهتثاضات هوصَٗض
زض تٌسّاي ( )2( ٍ )1ايي هازُ ٓاتل پطزاذت است .
تثظطُ ٍ - 2ظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي هزاظ است تطتيثي اتراش ًوايس ِٗ زض طَضت لعٍم هاًسُ ٍرَُ هظطٍ ًشسُ
هطتَؽ تِ اهتثاضات ٍاحسّاي ذاضد اظ ٗشَض ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي زض پاياى ّط سال هالي توا ضهايوت هِواز
آيييًاهِ هَػَم هازُ  54ايي ٓاًَى تِ پاي تٌرَاُ گطزاى سال توس ٍاحسّاي هصَٗض هحسَب گطزز.
تثظطُ  - 3چْ٘ايي ِٗ تا پاياى ّط سال هْسُ حساتْاي ذعاًِ طازض هيشَز پطزاذت آى سال هحسَب هيشَز.
هازُ  - 64اهتثاضات هظَب اظ هحل زضآهسّاي اذتظاطي تا آذط سال هالي زض حسٍز ٍطَلي زضآهسّاي هطتَؽ ٓاتل
توْس ٍ پطزاذت هي تاشس ٍ هاًسُ ٍرَُ اهتثاضات اظ هحل زضآهس اذتظاطي هظطٍ ًشسُ ّط سال تايس تا پاياى ُطٍضزيي
هاُ سال توس تِ ذعاًِ تطگشت زازُ شَز تا تِ حساب زضآهس هوَهي ٗشَض هٌلَض گطزز .توْساتي ِٗ تا آذط سال هالي تا
ضهايت هٔطضات زض حسٍز اهتثاض هظَب ٍ زضآهسّاي ٍطَلي هطتَؽ ايزاز شسُ ٍ پطزاذت ًشسُ تاشس زض سالّاي توس
اظ هحل اهتثاض هَػَم تٌس يٖ هازُ  63ايي ٓاًَى ٓاتل پطزاذت ذَاّس تَز.
تثظطُ ّ - 1ط هثلي اظ زضآهسّاي اذتظاطي هَػَم ايي هازُ ِٗ ظائس تط هيعاى پيشتيٌي شسُ زض تَزرِّواي هظوَب
هطتَؽ ٍطَل شَز ٓاتل هظطٍ ًثَزُ ٍ تايس تِ حساب زضآهس هوَهي ٗشَض ٍاضيع گطزز.
تثظطُ  - 2ساظهاى تاهيي ارتواهي اظ شوَل هٔطضات ايي هازُ هستخٌي است ٍ هشوَل هٔطضات هطتَؽ تِ ذَز هيتاشس.
هازُ ٗ - 65ليِ زستگاّْاي ارطايي ه٘لٌِس رع زض هَاضزي ِٗ تِ هَرة ايي ٓاًَى ٍ يا سايط َٓاًيي ٍ هٔطضات تطتيوة
زيگطي هٔطض شسُ تاشس پطزاذتْاي ذَز ضا هٌحظطا اظ ؿطيْ حساتْاي تاً٘ي هزاظ اًزام زٌّس ٍ گَاّي تاًٖ زائط تط:
 - 1اًتٔال ٍرِ تِ حساب شيٌِن .
 - 2پطزاذت ٍرِ تِ شيٌِن يا ٓائن هٔام ٓاًًَي اٍ.
 - 3حَالِ زض ٍرِ شيٌِن يا ٓائن هٔام ٓاًًَي اٍ .پطزاذت هحسَب هيگطزز.
هازُ  - 66زض هَضز تَزرِ شَضاي ًگْثاى ٍ هزلس شَضاي اسالهي ضهايت هٔطضات ايي ٓاًَى العاهي ًيست ٍ هظوطٍ
اهتثاضات ّط يٖ اظ آًْا تاتن آييي ًاهِ زاذلي ذاص ّط ٗسام ذَاّس تَز ٍ اهتثاضات هعتَض تط اساا زضذَاست ٍرِ اظ
ؿطٍ زتيط شَضاي ًگْثاى ٍ ضييس هزلس شَضاي اسالهي ٍ يا هٔاهاتي ِٗ اظ ؿطٍ ايشاى هزاظ ّستٌس تَسوؾ ذعاًوِ
ٓاتل پطزاذت هيتاشس.
هازُ  - 67هٌاٍيي ٗوٖ هٌسضد زض تَزرِ ٗل ٗشَض هٌحظطا ًاكط تط اهتثاضات راضي است .
هازُ  - 68تَزرِ ّط يٖ اظ ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ ٍاحسّاي ٍاتستِ تِ آًْا تايس تِ ؿَض ٗاهل ٍ رساگاًِ زض
تَزرِ ٗل ٗشَض زضد شَز ٍ هٌلَض ٗطزى اهتثاض تحت هٌَاى ٗوٖ ػوي تَزرِ ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي توطاي
پطزاذت تِ ٍاحسّاي تاتوِ ٍ ٍاتستِ ّواى ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي ٍ يا تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي زيگوط ٍ
ّوچٌيي پطزاذت ّط ًَم ٍرِ اظ ايي تاتت هوٌَم است .
هازُ  - 69اهتثاضاتي ِٗ زض ٓاًَى تَزرِ ٗل ٗشَض تِ هٌَاى ٗوٖ تطاي هوليات راضي شطٗتْاي زٍلتي هٌلَض هيشَز
تِ هَرة حَالِ ٍ زضذَاست ٍرِ هٔاهات هزاظ شطٗتْاي هصَٗض تا ضهايت هٔطضات هطتَؽ تَسؾ ذعاًِ ٓاتل پطزاذت
ذَاّس تَزّ .ط گاُ پس اظ پاياى سال هالي ظياى شطٗت تط اساا تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى هظَب هزون هوَهي
اظ هثلي پيش تيٌي شسُ زض تَزرِ هظَب هطتَؽ ٗوتط تاشس شطٗت ه٘لَ است اتتوسا ظيواى حاطولِ ضا اظ هحول هٌواتن

قانون محاسبات عمومي كشور

زاذلي پيش تيٌي شسُ زض تَزرِ هظَب ذَز تاهيي ٍ اظ ٗوٖ زٍلت ُٔؾ تطاي رثطاى تآيواًسُ ظياى اسوتِازُ ًوايوس ٍ
هاظاز ٗوٖ زضياُتي اظ زٍلت ًاشي اظ تٔليل ظياى پيشتيٌي شسُ ضا تِ حساب ذعاًِ ٍاضيع ًوايس.
تثظطُ  -شطٗتْاي زٍلتي ه٘لٌِس حساٗخط كطٍ هست يٖ هاُ پس اظ تظَية تطاظًاهِ ٍ حساب سوَز ٍ ظيواى تَسوؾ
هزون هوَهي ٍرَُ ٓاتل تطگشت هَػَم ايي هازُ ضا تِ ذعاًِ هستطز ًوايٌس.
هازُ ٗ - 70ليِ ٍرَّي ِٗ ذاضد اظ هٌاتن زاذلي شطٗتْاي زٍلتي ٍ اهتثاضات زستگاّْاي ارطايي تاتت ذطيس ٍ تساضٕ
هَاز ًصايي ٍ ٗايّاي اساسي هَضز ًياظ هاهِ اذتظاص زازُ هيشَز تايس هٌحظطا توِ هظوطٍ توساضٕ ّوواى هوَاز ٍ
ٗايّا تطسسٍ .رَُ حاطل اظ ُطٍ ه َاز ٍ ٗايّاي هعتَض تايس هستٔيوا تِ هٌلَض ٍاضيع ٍرَُ زضياُتي اظ ايي تاتت توِ
حساتْاي تاً٘ي هطتَؽ تَزين شَز .ظياى احتوالي حاطل اظ ذطيس ٍ ُطٍ ايي ٓثيل هَاز ٍ ٗايّا تط اساا ٓوَاًيي ٍ
هٔطضات هطتَؽ ٍ زض حسٍز اهتثاضات هظَب پس اظ ضسيسگي ٍ تاييس حساتطا هٌترة ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي
ٓاتل پطزاذت ٍ احتساب تِ ّعيٌِ ٓـوي هيتاشس.
تثظطُ  - 1حساب ذطيس ٍ ُطٍ هَاز ٍ ٗايّاي هعتَض تايس تِ ؿَض هزعا اظ هوليات هالي زسوتگاُ ارطايوي هطتوَؽ
ًگْساضي شَز تِ تطتيثي ِٗ ضسيسگي حساتْاي هصَٗض تِ ؿَض هستٔل اه٘اى پصيط تاشس.
تثظطُ  - 2زض هَاضز لعٍم تٌا تِ پيشٌْاز زستگاُ ارطايي هطتَؽ ٍ هَأُت ٍظاضت تطًاهوِ ٍ تَزروِ ٓثول اظ ضسويسگي
حساتطا هٌترة ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي حساٗخط تا هوازل  70زضطس هثلي ظياى پيشتيٌي شسُ هطتَؽ تِ ذطيس
ٍ ُطٍ ٗايّاي هَػَم ايي هازُ تِ ؿَض هلي الحساب ٓاتل پطزاذت هيتاشس.
تثظطُ ّ - 3ط ًَم ترلَ اظ هٔطضات ايي هازُ زض ح٘ن تظطٍ ًيط ٓاًًَي زض ٍرَُ ٍ اهَال زٍلتوي هحسوَب ذَاّوس
شس.
هازُ  - 71پطزاذت ٗوٖ ٍ يا اهاًِ تِ اُطاز ٍ هَسسات ًيط زٍلتي اظ هحل تَزرِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتوي ٍ
شطٗتّاي زٍلتي رع زض هَاضزي ِٗ تِ آتؼاي ٍكايَ ٓاًًَي هطتَؽ ًاگعيط اظ تازيِ چٌيي ٍرَّي هيتاشوٌس هوٌوَم
است  .ػَاتؾ پطزاذت ايي ٓثيل ٗوٖ ّا ٍ اهاًات تِ تظَية هزلس شَضاي سالهي ذَاّس ضسيس ٍ ٍرَُ پطزاذتي اظ
ايي تاتت تَسؾ شيحساتاى زستگاّْاي پطزاذت ٌٌٗسُ تا اذص ضسيس اظ زضياُت ٌٌٗسُ تِ حسواب ّعيٌوِ ٓـووي هٌلوَض
ذَاّس شس هگط آًِ٘ زض ػَاتؾ هصَٗض تطتية زيگطي هٔطض شسُ تاشس.
تثظطُ  -زٍلت ه٘لَ است تط هظطٍ اهتثاضاتي ِٗ تِ هٌَاى ٗوٖ اظ هحل تَزرِ ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسوات زٍلتوي ٍ
شطٗتْاي زٍلتي ٍ يا اظ هحل اهتثاضات هٌلَض زض سايط ضزيِْاي تَزرِ ٗل ٗشَض تِ هَسسوات ًيوط زٍلتوي پطزاذوت
هيشَز ًلاضت هالي اهوال ٌٗسً .حَُ ًلاضت هصَٗض تاتن آيييًاهِاي است ِٗ تٌا تِ پيشوٌْاز ٍظاضت اهوَض آتظوازي ٍ
زاضايي ٍ ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ تِ تظَية ّيات ٍظيطاى ذَاّس ضسيس.
هازُ  - 72هظطٍ اهتثاضات راضي ٍ هوطاًي هٌلَض زض تَزرِ ٗل ٗشَض تاتن هٔوطضات ايوي ٓواًَى ٍ سوايط ٓوَاًيي ٍ
هٔطضات هوَهي زٍلت هيتاشس.
تثظطُ  - 1هظطٍ اهتثاضات اظ هحل زضآهسّاي اذتظاطي تط اساا تَزرِّاي هظَب روع زض هوَاضزي ٗوِ زض ايوي
ٓاًَى تطاي آًْا توييي ه٘لَ شسُ است تاتن هٔطضات ٓاًًَي هطتَؽ هيتاشس ٍ زض طَضتيِ٘ زستگاّْاي ارطايي شيوطتؾ
زاضاي هٔط ضات ٓاًًَي ذاص تطاي ايي هَػَم ًثاشٌس اهتثاضات هصَٗض تط اساا َٓاًيي ٍ هٔطضات هوَهي زٍلتي ٓاتول
هظطٍ ذَاّس تَز.
تثظطُ  - 2هظطٍ زضآهسّا ٍ سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض شطٗتْاي زٍلتي تط اساا تَزرِّاي هظَب رع زض هَاضزي ِٗ
زض ايي ٓاًَى تطاي آًْا توييي ت٘ليَ شسُ است تاتن هٔطضات ٓاًًَي هطتَؽ هيتاشوس ل٘وي اروطاي ؿطحْواي هوطاًوي
شطٗت ّاي هصَٗض اظ ًلط هٔطضات هالي ٍ هواهالتي تاتن هِاز ايي ٓاًَى ٍ سايط َٓاًيي ٍ هٔطضات هوَهي زٍلت ذَاّوس
تَز .شطٗتْا ٍ ساظهاًْاي زٍلتي ِٗ شوَل هٔطضات هوَهي تِ آًْا هستلعم شٗط ًام اسوت ًيوع هشووَل هِواز ايوي هوازُ
ذَاٌّس تَز.
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تثظطُ  - 3زض طَضتي ِٗ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي زاضاي هٔطضات ٓاًًَي ذاطي تطاي هظطٍ اهتثاضات
ذَز تاشٌس هي تَاًٌس اهتثاضات راضي ضا ِٗ اظ هحل اهتثاضات هٌلَض زض ٓاًَى تَزرِ ٗل ٗشَض زض اذتياض آًْوا گوصاضزُ
هيشَز رع زض هَاضزي ِٗ زض ايي ٓا ًَى ططاحتا تطاي آى توييي ت٘ليَ شسُ است ؿثْ هٔوطضات هطتوَؽ توِ ذوَز توِ
هظطٍ تطساًٌس .زض هَاضزي ِٗ اهتثاضات هَػَم ايي تثظوطُ اظ هحول اهتثواضات هٌلوَض زض تَزروِ ٍظاضتراًوِ ّوا ٍ
هَسسات زٍلتي تِ هٌَاى ٗوٖ زض اذتياض هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي گصاضزُ هيشَز .شيحسواب زسوتگاُ
پطزاذت ٌٌٗسُ ٗوٖ ٍرَُ پطزاذتي اظ ايي تاتت ضا تا اذص ضسيس هَسسِ زضياُت ٌٌٗسُ تِ ّعيٌِ ٓـوي هٌلوَض ذَاّوس
ًوَز.
تثظطُ  - 4اهتثاضات ؿطحْاي هوطاًي هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهيًيط زٍلتي تاتن ايي ٓاًَى ٍ سايط َٓاًيي ٍ هٔوطضات
هوَهيزٍلت هيتاشس.
تثظطُ  - 5حساب ٍ اسٌاز ّعيٌِ هطتَؽ تِ اهتثاضات راضي ٍ ؿطحْاي هوطاًي (سطهايِ گصاضي حاتوت ) هَسسوات ٍ
ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي تايس ٓثل اظ تظَية هطارن ٓاًًَي شيطتؾ ٍسيلِ حساتطساى هٌترة ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ
زاضايي ضسيسگي شَز ٍ حساب سايًِ آًْا تطاي حساتطسي تِ زيَاى هحاسثات ٗشَض تحَيل گطزز.
تثظطُ  - 6آيييًاهِ ّاي هالي ٍ هواهالتي هطتَؽ تِ اهتثاضات راضي آى زستِ اظ هَسسوات ٍ ًْازّواي هووَهي ًيوط
زٍلتي ِٗ تِ هَرة ٓاًَى اظ شوَل هٔطضات هوَهي هستخٌي شسُ ٍ يا تشَز تا ضهايت ٓاًَى زيَاى هحاسثات َٗض تَسؾ
ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تٌلين ٍ تِ تظَية ّيات ٍظيطاى ذَاّسضسيس.
هازُ ًٔ - 73ظاى ٍ تِطيؾ حاطل زض اتَاتزووي هاهَضيي ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ِٗ تِ هَرة هٔطضات هزاظ تِ
اذص ٍ ًگْساضي ٍرِ ًٔس ٍ يا اٍضآي ِٗ زض ح٘ن ٍرِ ًٔس است هيتاشس ًسثت تِ ٍرَُ ٍ يوا اٍضاّ هوصَٗض توا اهوالم
زستگاُ ارطايي هطتَؽ تا ضاي زيَاى هحاسثات ٗشَض اظ هحل اهتثاض ّعيٌِّاي پيشتيٌي ًشسُ هٌلوَض زض تَزروِ ٗول
ٗشَض تاهيي هيشَز .ايي آسام هاًن تؤية ٓاًًَي هستَيى اهط ًرَاّس تَز.
تثظطُ ٍ -رَّي ِٗ تط احط تؤية هستَيى اهط اظ ايي تاتت ٍطَل ذَاّس شس تِ حساب زضآهس هوَهي هٌلَض هيگطزز.
هازُ ً - 74حَُ اًزام ٍ حسٍز ٍكايَ ٍ هسوتَليتْاي ًوايٌوسگيْاي ذعاًوِ زض اسوتاًْا ٍ چگوًَگي اضتثواؽ آًْوا توا
ذعاًِ زاضي ٗل ٍ زستگاّْاي ارطايي هستٔطزض شْطستاًْاي تاتوِ ّط استاى تِ هَرة آيييًاهِاي ِٗ توا ضهايوت هِواز
ائٌاًَى تِ تظَية ٍظيط اهَض آتظازي ٍ زاضايي هيضسس هويي ذَاّس شس.
هازُ  - 75هٔطضات هطتَؽ تِ ًحَُ زضذَاست ٍرِ تطاي ّعيٌِّاي زستگاّْاي ارطايي زض هطٗوع ٍ شْطسوتاًْا ٍ ًيوع
هٔطضات هطتَؽ تِ اتالى اهتثاض ٍ حَالِ ّاي ًٔسي تِ هَرة زستَضالوولي ذَاّس تَز ِٗ اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي
ٍ زاضايي تْيِ ٍ تِ هَٓن ارطا گصاضزُ ذَاّس شس.
تثظطُ  -حساٗخط تا اٍل اضزيثْشت هاُ ّط سال تايس تَزرِ هوطاًوي هظوَب آى سوال ٍ اهتثواضات ٗليوِ زسوتگاّْا ٍ
هَأُتٌاهِ ّا تِ آًْا اتالى ٍ هٔساضي اظ اهتثاضات ؿثْ ٓاًَى تِ زستگاّْاي هزطي ترظيض زازُ شَز.
هازُ  - 76تطاي ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي (تِ اسوتخٌا تاًْ٘وا ٍ شوطٗتْاي تيووِ ٍ هَسسوات
اهتثاضي ) ٍ ٍاحسّاي تاتوِ آًْا زض هطٗع ٍ شْطستاًْا حسة هَضز اظ ؿطٍ ذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي ذعاًِ زض اسوتاًْا زض
تاًٖ هطٗعي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ يا سايط تاًْ٘اي زٍلتي ِٗ اظ ؿوطٍ تاًوٖ هطٗوعي روْوَضي اسوالهي ايوطاى
ًوايٌسگي زاشتِ تاشٌس تِ توساز هَضز ًياظ حساتْاي تاً٘ي تطاي پطزاذتْواي هطتوَؽ اُتتواح ذَاّوس شوس .اسوتِازُ اظ
حساتْاي هعتَض زض هَضز ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي تا اهؼا هشتطٕ شيحساب ٍ يا هٔام هزاظ اظ ؿطٍ اٍ ٍ يآل
يٖ ًِط زيگط اظ هٔاهات هستَل ٍ هزاظ زستگاُ هطتَؽ تِ هوطُي ذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى تِ هول ذَاّوس
آهس ٍ ٗليِ پطزاذتْاي زستگاّْاي ًاهثطزُ هٌحظطا اظ ؿطيْ حساتْاي تاً٘ي هوصَٗض هزواظ ذَاّوس توَز .اسوتِازُ اظ
حساتْاي تاً٘ي شطٗتْاي زٍلتي تا اهؼا هشتطٕ هٔاهات هصَٗض زض اساسٌاهِ آًْا ٍ شيحساب شطٗت يا هٔوام هزواظ اظ
ؿطٍ اٍ هو٘ي ذَاّس تَز.
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تثظطُ  -هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي هَػَم هازُ  5ايي ٓاًَى هازاهي ِٗ اظ هحل زضآهوس هووَهي ٍرْوي
زضياُت هي زاضًس ٍ زض هَضز ٍرَُ هصَٗض هشوَل هٔطضات ايي هازُ ذَاٌّس تَز ٍ ٍرَُ اهتثاضاتي ِٗ زض ٓاًَى تَزروِ
ٗل ٗشَض تطاي ايي ٓثيل زستگاّْا تِ تظَية هي ضسس تَسؾ ذعاًِ ٍ يا ًوايٌسگي ذعاًِ زض استاى هٌحظوطا اظ ؿطيوْ
حساتْاي تاً٘ي هصَٗض ٓاتل پطزاذت هيتاشس.
هازُ ٍ - 77ظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي هيتَاًٌس تطاي ضُن احتيارات سال توس اظ زض هَاضزي ٗوِ هَػوَهي رٌثوِ
َُضي ٍ َُتي زاشتِ ٍ تاذيط زض اًزام آى هٌزط تِ ظياى ٍ ذساضت زٍلت گطزز تِ پيشٌْاز تايتطيي هٔام ارطايي زستگاُ
هطتَؽ ٍ تاييس ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ تا هَأُت ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٓطاضزازّاي يظم تطاي ذطيس ٗواي يوا
ذسهات هَضز ًياظ تا ضهايت هٔطضات هٌؤس ًوايٌس هشطٍؽ تط ايي ِٗ هثلي آى گًَِ ٓطاضزازّا تِ تشريض ٍظاضت تطًاهِ
ٍ تَزرِ زض ّط هَضز حساٗخط تيش اظ اهتثاض هظَب ٍ هشاتِ آى زض آى سوال ٍ يوا زض طوَضت رسيوس توَزى هَػوَم
هزوَها زض هَضز ّط زستگاُ ارطايي حساٗخط تيش اظ زُ زضطس هزوَم اهتثاضات ًيط پطسوٌلي هظوَب ٍاحوس هطتوَؽ
ًثاشس .چٌاًچِ زض ارطاي ٓطاضز از هٌؤسُ ٍ تط اساا هٔطضات هطتَؽ پطزاذت ٍرَّي تِ هٌَاى پيش پطزاذت ػطٍضت
پيسا ٌٗس ٍ يا ٓطاضزازّاي هعتَض ٓثل اظ پاياى سال هالي تِ هطحلِ توْس تطسس ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي هويتَاًوس
ٍرَُ يظم ضا تِ هٌَاى پيش پطزاذت (اظ هحل اهتثاض ذاطي ِٗ زض ارطاي ايي هوازُ زض تَزروِ ّوط سوال پويشتيٌوي
هيشَز) تازيِ ًوايس ٍ زض سال توس پس اظ تظَية تَزرِ ضاسا اظ اهتثاضات زستگاُ هطتَؽ ٍاضيع ًوايس.
هازُ  - 78زض هَضز هراضد هطتَؽ تِ حَازث هْن ٍ ًاگْاًي هول٘توي اظ ٓثيول رٌو آتوش سوَظي ظلعلوِ سويل
تيواضيْاي ّوِگيط ٍ تيواضيّاي هطتَؽ تِ حَازث َُّ حظط آتظازي ٍ ّوچٌيي هَاضز هشاتِ ِٗ تِ ُطهاى ضّثوط يوا
شَضاي ضّثطي تِ هٌَاى ػطٍضتْاي اسالهي ٍ يا هول٘تي اهالم گطزز ضهايت هٔطضات ايي ٓاًَى العاهي ًيسوت ٍ تواتن
(ٓاًَى ًحَُ ّعيٌِ ٗطزى اهتثاضاتي ِٗ تِ هَرة ٓاًَى اظ شوَل ٓاًَى هحاسثات هوَهي ٍ سايط هٔطضات هوَهي زٍلت
هستخٌي ّستٌس) هي تاشس .گعاض اهط تايس زض اٍليي رلسِ هزلس شَضاي اسالهي تَسؾ ًرست ٍظيط تٔسين گطزز.
بخش سوم  -معامالت دولتي
هازُ  - 79هواهالت ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي اهن اظ ذطيس ٍ ُطٍ ٍ اراضُ ٍ استزاضُ ٍ پيواً٘واضي ٍ اروطت
ٗاض ٍ ًيطُ (تِ استخٌا هَاضزي ِٗ هشوَل هٔطضات استرساهي هي شَز) تايس حسة هَضز اظ ؿطيْ هٌآظِ يا هعايسُ اًزام
شَز هگط زض هَاضز ظيط:
 - 1زض هَضز هواهالتي ِٗ ؿطٍ هواهلِ ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي ٍ يا شطٗت زٍلتي تاشس.
 - 2زض هَضز هواهالتي ِٗ اًزام آًْا تِ ت شريض ٍ هستَليت تايتطيي هٔام زستگاُ ارطايي زض هطٗع ٍ يوا اسوتاى ٍ يوا
هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا تا ًْازّا ٍ هَسسات ٍ شطٗتْاي هشطٍحِ ظيط:
الَ  -هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي ٍ هَسسات تاتوِ ِٗ تيش اظ پٌزاُ زضطس سْام ٍ يا سطهايِ ٍ يا هال٘يت
آًْا هتولْ تِ هَسسات ٍ ًْازّاي هصَٗض تاشس.
ب  -شطٗتْاي تواًٍي هظطٍ ٍ تَظين ٗاضٌٗاى ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي ِٗ تط اساا َٓاًيي ٍ
هٔطضات ًاكط تط شطٗتْاي تواًٍي تش٘يل ٍ ازاضُ هيشًَس.
د  -شطٗتْا ٍ هَسسات تواًٍي تَليس ٍ تَظين ِٗ تحت ًلاضت هستٔين زٍلت تش٘يل ٍ ازاضُ هيگطزًس ِٗ هٔوطٍى توِ
ططُِ طالح زٍلت تاشس.
 - 3زض هَضز ذطيس اهَال ٍ ذسهات ٍ حَٔٓي ِٗ تِ تشريض ٍ هستَليت ٍظيط ٍ يا تايتطيي هٔام زسوتگاُ ارطايوي زض
هطٗع ٍ يا استاى ٍ يا هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا هٌحظطتِطز تَزُ ٍ زاضاي اًَام هشاتِ ًثاشس.
 - 4زض هَضز ذطيس يا استزاضُ اهَال ًيط هٌَٔل ِٗ تِ تشريض ٍ هستَليت ٍظيط ٍ يا تايتطيي هٔام زستگاُ ارطايي زض
هطٗع ٍ يا استاى ٍ يا هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا تا ٗسة ًلط ٗاضشٌاا ضسوي زازگستطي ٍ يا ٗاضشٌاا ذثطُ ٍ هتوْس
ضشتِ هطتَؿِ اًزام ذَاّس شس.
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 - 5زض هَضز ذطيس ذسهات ٌّطي تا ضهايت هَاظيي اسالهي ٍ طٌاين هستلطُِ ٍ ذسهات ٗاضشٌاسي .
 - 6زض هَضز ذطيس ٗايّاي اًحظاضي زٍلتي ٍ يا سايط ٗايّايي ِٗ زاضاي ُطٍشٌسُ اًحظواضي توَزُ ٍ توطاي آًْوا اظ
ؿطٍ زستگاّْاي شيطتؾ زٍلتي ًطذْاي هويٌي توييي ٍ اهالم شسُ تاشس.
 - 7زض هَضز ذطيس ٗايّاي هَضز هظطٍ ضٍظاًِ ِٗ زض هحل اظ ؿطٍ زستگاّْاي شيطتؾ زٍلتي ٍ يا شوْطزاضيْا توطاي
آًْا ًطخ حاتتي توييي شسُ تاشس.
 - 8زض هَضز ٗايّاي ساذت ٗاضذاًِ ّاي زاذلي ٍ ٗطايِ حول ٍ ًٔل تاض اظ ؿطيْ ظهيٌي ٗوِ اظ ؿوطٍ زسوتگاّْاي
زٍلتي شيطتؾ تطاي آًْا ًطخ توييي شسُ تاشس.
 - 9زض هَضز ٗطايِ حول ٍ ًٔل َّايي زضيايي ّعيٌِ هساُطت ٍ ًلائط آى زض طَضت ٍرَز ًطخ حاتت ٍ هٔـَم .
 - 10زض هَضز توويط هاشيي آيت حاتت ٍ هتحطٕ تِ تشريض ٍ هستَليت ٍظيط يا تايتطيي هٔوام زسوتگاُ ارطايوي زض
هطٗع ٍ يا استاى ٍ يا هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا.
 - 11زض هَضز ذطيس ٓـوات ي سٗي تطاي توَيغ يا ت٘ويل لَاظم ٍ تزْيعات هاشيي آيت حاتوت ٍ هتحوطٕ هَروَز ٍ
ّوچٌيي ازٍات ٍ اتعاض ٍ ٍسائل اًساظُ گيطي زٓيْ ٍ لَاظم آظهايشگاّْاي هلوي ٍ ٌُي ٍ ًلائط آى تا توييي تْاي هوَضز
هواهلِ حسآل ٍسيلِ يٖ ًِط ٗاضشٌاا ذثطُ ٍ هتوْس ضشتِ هطتَؽ ِٗ حسة هَضز تَسؾ ٍظيط يا تايتطيي هٔام زستگاُ
ارطايي زض هطٗع ٍ يا استاى ٍ يا هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا اًتراب ذَاّس شس پس اظ تاييس هٔاهوات هوصَٗض زض ايوي
ضزيَ .
 - 12زض هَضز هواهالتي ِٗ تِ تشريض ّيات ٍظيطاى تِ هالحلِ ططُِ ٍ طالح زٍلت تايس هستَض تواًس.
 -13زض هَضز چات ٍ طحاُي ِٗ تِ هَرة آييي ًاهِ ذاطي ِٗ تٌا تِ پيشٌْاز ٍظاضت اضشاز اسوالهي ٍ تاييوس ٍظاضت
اهَض آتظازي ٍ زاضايي تِ تظَية ّيات ٍظيطاى هيضسس اًزام ذَاّس شس.
 - 14زض هَضز ُطٍ ٗايّا ٍ ذسهاتي ِٗ هستٔيوا تَسؾ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي تَليس ٍ اضائِ هيشَز ٍ ًطخ
ُطٍ آًْا تَسؾ هطارن ٓاًًَي هطتَؽ توييي هيگطزز.
تثظطُ  -اًزام هواهالت هَػَم ضزيَّاي  2ٍ 1ايي هازُ تسٍى ضهايت تشطيِات هٌآظِ ٍ يا هعايسُ هشوطٍؽ توط آى
است ِٗ زستگاُ ُطٍشٌسُ هَضز هواهلِ ضا زض اذتياض زاشتِ يا تَليسٌٌٗسُ يا اًزام زٌّسُ آى تاشس يا ايي ِٗ ٍكيِِ تْيِ ٍ
تَظين ٍ ُطٍ هَضز هواهلِ ضا تِ هْسُ زاشتِ تاشس.
هازُ  - 80هواهالت زٍلتي تِ سِ زستِ رعيي هتَسؾ ٍ هوسُ تِ شطح ظيطتٔسين هيشَز:
الَ  -هواهالت رعيي  :هواهالتي است ِٗ هثلي آى اظ سيظس ّعاض ضيال تزاٍظ ًٌ٘س.
ب  -هواهالت هتَسؾ :هواهالتي است ِٗ هثلي آى اظ سيظس ّعاض ضيال تيشتط تاشس ٍ اظ زٍ هيليَى ضيال تزاٍظ ًٌوايس.
د  -هواهالت هوسُ  :هواهالتي است ِٗ هثلي آى اظ زٍ هيليَى ضيال تيشتط تاشس.
تثظطُ  - 1هثٌاي ًظاب زض ذطيس تطاي هواهالت رعئي ٍ هتَسؾ هثلي هَضز هواهلِ ٍ زض هَضز هوواهالت هووسُ هثلوي
تطآٍضز است .
تثظطُ  - 2هثٌاي ًظاب زض ُطٍ هثلي اضظياتي ٗاضزاى ذثطُ ٍ هتوْس ضشتِ هطتَؽ ِٗ تَسؾ زستگاُ ارطايوي شيوطتؾ
اًتراب هيشَز ذَاّس تَز.
هازُ  - 81هٌآظِ زض هواهالت تِ ؿطّ ظيط اًزام هيپصيطز:
الَ  -زض هَضز هواهالت رعئي تِ ٗوتطيي تْاي هو٘ي تِ تشريض ٍ هستَليت ٗاضپطزاظ.
ب  -زض هَضز هواهالت هتَسؾ تِ ٗوتطيي تْاي هو٘ي تِ تشريض ٍ هسوتَليت ٗواضپطزاظ ٍ هسوتَل ٍاحوس توساضٗاتي
هطتَؽ ٍ تاييس ٍظيط يا تايتطيي هٔام زستگاُ ارطايي زض هطٗع ٍ يا استاى ٍ يا هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا.
د  -زض هَضز هواهالت هوسُ تا اًتشاض آگْي هٌآظِ هوَهي ٍ يا اضسال زهَت ًاهِ (هٌآظِ هحسٍز) تِ تشريض ٍظيط
يا تايتطيي هٔام زستگاُ ارطايي ٍ هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا.
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هازُ  - 82هعايسُ زض هواهالت تِ ؿطيْ ظيط اًزام هيپصيطز:
الَ  -زض هَضز هواهالت رعيي تِ تيشتطيي تْاي هو٘ي تِ تشريض ٍ هستَليت هاهَض ُطٍ .
ب  -زض هَضز هواهالت هتَسؾ تا حطاد .
د  -زض هَضز هواهالت هوسُ تا اًتشاض آگْي هعايسُ هوَهي .
هازُ  - 83زض هَاضزي ِٗ اًزام هٌآظِ يا هعايسُ تط اساا گعاض تَريْي زستگاُ ارطايي هطتَؽ توِ تشوريض يوٖ
ّيات سِ ًِطُ هطٗة اظ هٔاهات هصَٗض زض هازُ  84ايي ٓاًَى هيسط يا تِ هظلحت ًثاشس هيتَاى هواهلوِ ضا توِ ؿطيوْ
زيگطي اًزام زاز ٍ زض ايي طَضت ّيات هعتَض تا ضهايت ططُِ ٍ طالح زٍلت تطتية اًزام آى گًَوِ هوواهالت ضا توا
ضهايت سايط هٔطضات هطتَؽ زض ّط هَضز يا تِ ؿَض ٗلي تطاي يٖ ًَم ٗاي يا ذسهت توييي ٍ اهالم ذَاّس ًوَز.
هازُ  - 84تطٗية ّيات تطٕ هٌآظِ ٍ هعايسُ هَػَم هازُ  83ايي ٓاًَى زض هَضز زسوتگاّْاي ارطايوي زض هطٗوع ٍ
استاًْا تِ شطح ظيط ذَاّس تَز:
الَ  -زض هَضز اهتثاضات راضي ٍ هوطاًي ٍاحسّاي هطٗعي ٍظاضتراًوِّوا ٍ هَسسوات زٍلتوي ٍ ّوچٌويي زض هوَضز
هَسسات زٍلتي هستٔط زض ذاضد اظ هطٗع هواٍى هالي ٍ ازاضي ٍ يا هٔام هشاتِ ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي حسة هَضز
ٍ شيحساب هطتَؽ ٍ يٖ ًِط زيگط اظ ٗاضٌٗاى ذثطُ ٍ هتوْس زٍلت تِ اًتراب ٍظيط يا تايتطيي هٔوام زسوتگاُ ارطايوي
شيطتؾ.
ب  -زض هَضز اهتثاضات راضي ٍ هوطاًي ًيط استاًي ٍاحسّاي ذاضد اظ هطٗع ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي استاًساض
يا ًوايٌسُ اٍ ٍ تايتطيي هٔام زستگاُ ارطايي زض هحل ٍ هاهل شيحساب هطتَؽ زض هطٗع استاى .
د  -زض هَضز اهتثاضات راضي ٍ هوطاًي زازگستطي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ طسا ٍ سيواي روَْضي اسالهي ايوطاى ٍ
زيَاى هحاسثات ٗشَض ٍ سايط هَسسات زٍلتي ِٗ تِ طَضت هستٔل ازاضُ هيشًَس ٍ تاتن ّيچ يوٖ اظ ٍظاضتراًوِ ّوا
ًوي تاشٌس تِ راي ًوايٌسُ ٍظيط تِ تطتية ًوايٌسُ شَضاي هالي ٓؼايي ٍ ًوايٌوسُ شوَضاي سطپطسوتي طوسا ٍ سويواي
روَْضي اسالهي ايطاى ٍ ًوايٌسُ ضييس زيَاى هحاسثات ٗشَض ٍ ًوايٌسُ تايتطيي هٔام زستگاُ ارطايي شيطتؾ زض ّيات
هَػَم ايي هازُ شطٗت ذَاّس ًوَز.
ز  -زض هَضز اهتثاضات راضي ٍ هوطاًي استاًي استاًساض ٍ يا ًوايٌسُ اٍ ٍ تايتطيي هٔام زستگاُ ارطايي هحلي شيطتؾ ٍ
شيحساب هطتَؽ.
ّو – زض هَضز هوليات راضي ٍ ؿطحْاي هوطاًي شطٗتْاي زٍلتي هسيط هاهل ٍ يا تايتطيي هٔام ارطايوي ٍ شيحسواب
هطتَؽ ٍ يٖ ًِط تِ اًتراب هزون هوَهي .
ٍ  -زض هَضز هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي هازام ِٗ اظ هحل زضآهس هووَهي ٍرْوي زضياُوت هويزاضًوس زض
طَضتي ِٗ تِ هَرة هٔطضات هطتَؽ ظيط ًلط شَضا ٍ يا اضٗاى هشاتِ ازاضُ هيشًَس .شيحساب ٍ زٍ ًِط تِ اًتراب شَضا
يا اضٗاى هطتَؽ ٍ زض طَضتي ِٗ ُآس شَضا يا اضٗاى هشاتِ هيتاشٌس شيحساب ٍ زٍ ًِط تِ اًتراب تايتطيي هٔام ارطايي
هَسسِ يا ًْاز هطتَؿِ .
ظ  -زض هَضز هواهالت هطتَؽ تِ ًيطٍّاي سِ گاًِ اضتش روَْضي اسالهي ايطاى زض هطٗوع ُطهاًوسُ ًيوطٍي هطتوَؽ ٍ
شيحساب هطتَؽ ٍ يٖ ًِط تِ اًتراب ضييس ستاز هشتطٕ اضتش روَْضي اسالهي ايطاى ٍ زض ذاضد اظ هطٗع تِ تطتية
ًوايٌسُ ُطهاًسُ ًيطٍي هطتَؽ ٍ هاهل شيحساب زض هحل ٍ ًوايٌسُ ضييس ستاز هشتطٕ اضتش روَْضي اسالهي ايطاى .
ح  -زض هَضز هواهالت ٍظاضت زُام تِ تطتية هٔطض زض تٌس (الَ ) ايي هازُ ٍ زض هَضز هواهالت هطتَؽ تِ ستاز هشتطٕ
اضتش روَْضي اسالهي ايطاى شيحساب هطتَؽ ٍ زٍ ًِط تِ اًتراب ضييس ستاز هشتطٕ اضتش روَْضي اسالهي ايطاى .
هازُ ّ - 85يات هَػَم هَاز  84 ٍ 83ايي ٓاًَى ِٗ زض ّط هَضز تٌا تِ زهَت ٍظيوط يوا يوا توايتطيي هٔوام زسوتگاُ
ارطايي ٍ يا هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا تش٘يل هي شَز تا حؼَض ّط سِ ًِط اهؼا هطتَؽ ضسوويت زاضز ٍ ٗليوِ اهؼوا
ه٘لَ تِ حؼَض زض رلسات ّيات ٍ اتطاظ ًلط ذَز ًسثت تِ گعاض تَريْي زستگاُ ارطايي هطتَؽ زض هَضز تٔاػاي
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تطٕ هٌآظِ يا هعايسُ ٍ ّوچٌيي ًحَُ اًزام هواهلِ هَضز ًلط ّستٌس ل٘ي تظويوات ّيات تا ضاي اٗخطيت اهؼا هوتثوط
ذَاّس تَز.
هازُ  - 86زض ارطاي هازُ  83ايي ٓاًَى زض طَضتي ِٗ هثلي هواهلِ تيش اظ  20هيليَى ضيال تاشس اًزام هواهلِ پوس اظ
تظَية ّيات سِ ًِطي هَػَم هازُ  84ايي ٓاًَى حسة هَضز تا تاييس هٔاهات ظيط هزاظ ذَاّس تَز:
الَ  -زض هَضز ٍاحسّاي هطٗعي ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي ٍظيط هطتَؿِ .
ب  -زض هَضز زستگاّْاي ارطايي هحلي تاتن ًلام تَزرِ استاًي ٍ سايط ٍاحسّاي تاتووِ ٍظاضتراًوِ ّوا ٍ هَسسوات
زٍلتي زض ذاضد اظ هطٗع ٍ ّوچٌيي زض هَضز هَسسات زٍلتي هستٔط زض ذاضد اظ هطٗع استاًساض استاى هطتَؽ.
د  -زض هَضز هواهالت هطتَؽ تِ ًيطٍّاي سِ گاًِ اضتش روَْضي اسالهي ايطاى ٍ سوتاز هشوتطٕ اضتوش روْوَضي
اسالهي ايطاى ضييس ستاز هشتطٕ اضتش روَْضي اسالهي ايطاى زض هَضز هواهالت هطتَؽ تِ ٍظاضت زُام ٍظيط زُام .
ز  -زض هَضز هواهالت هطتَؽ تِ زازگستطي روَْضي اسالهي ايطاى طسا ٍ سيواي روْوَضي اسوالهي ايوطاى ٍ زيوَاى
هحاسثات ٗشَض ٍ سايط هَسسات زٍلتي ِٗ تِ طَضت هستٔل ازاضُ هويشوًَس ٍ تواتن ّويچ يوٖ اظ ٍظاضتراًوِ ّوا ٍ
هَسسات زٍلتي ًيستٌس تِ تطتية شَضاي هالي ٓؼايي شَضاي سطپطستي ضييس زيَاى هحاسوثات ٗشوَض ٍ توايتطيي
هٔام زستگاُ ارطايي شيطتؾ.
ّو – زض هَضز هواهالت هطتَؽ تِ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي زضطَضتي ِٗ تِ هَرة هٔطضات هطتَؽ ظيوط
ًلط شَضا ٍ يا اضٗاى هشاتِ ازاضُ هي شًَس شَضا ٍ يا ضٗي هطتَؽ ٍ زض طَضتي ِٗ ُآس شَضا ٍ يا اضٗاى هشاتْوي تاشٌس
تايتطيي هٔام ارطايي هَسسِ يا ًْاز هطتَؽ.
هازُ  - 87زض ارطاي هازُ  83زض طَضتي ِٗ هثلي هواهلِ تيش اظ زٍيست هيليَى ضيوال تاشوس اًزوام هواهلوِ پوس اظ
تظَية ّيات سِ ًِطي هَػَم هازُ  84هََٗل تِ پيشٌْاز هٔاهات ٍ هطارن هصَٗض زض تٌسّاي شيل هوازُ  ٍ 86تاييوس
شَضاي آتظاز ذَاّس تَز.
هازُ  - 88زض هَاضزي ِٗ ضهايت تطذي اظ هٔطضات ايي ٓاًَى ٍ آيييًاهِ هواهالت زٍلتي زض هَضز هواهالت هطتوَؽ توِ
ٗايّا ٍ ذسهاتي ِٗ زض هحل هَضز ًياظ ٍاحسّاي ذاضد اظ ٗشَض ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍآون هويشوَز توِ
تشريض ٍ هستَليت سِيط زٍلت روَْضي اسالهي ايطاى زض ٗشَض هطتَؽ ٍ يا تايتطيي هٔام سياسي ِٗ زض ًياب سِيط
هْسُ زاض اًزام ٍكايَ اٍ تاشس هٔسٍض ًثاشس هواهلِ تِ تطتيثي ِٗ تَسؾ سِيط ٍ يا هٔام هصَٗض تا ضهايت ططُِ ٍ طالح
زٍلت زض ّط هَضز يا تِ ؿَض ٗلي تطاي يٖ ًَم ٗاي يا ذسهات توييي هيشَز اًزام ذَاّس شس.
هازُ ً - 89حَُ اًزام هواهالت ٍ تشطيِات هٌآظِ ٍ هعايسُ ٍ سايط هٔطضات ارطايي هَاز  79الوي  88ايوي ٓواًَى توِ
هَرة ٓاًًَي ذَاّس تَز ِٗ تِ تظَية هزلس شَضاي اسالهي ذَاّس ضسيس.
فصل سوم  -نظارت مالي
هازُ  - 90اهوال ًلاضت هالي تط هراضد ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي اظ ًلط اًـثاّ پطزاذتّا تا
هٔطضات ايي ٓاًَى ٍ سايط َٓاًيي ٍ هٔطضات ضارن تِ ّط ًَم ذطد تِ هْسُ ٍظاضت اهَض آتظاز ٍ زاضايي است .
تظطُ ً -لاضت هولياتي زٍلت تط ارطاي ُواليتْا ٍ ؿطحْاي هوطاًي ِٗ ّعيٌِ آًْا اظ هحل اهتثاضات راضي ٍ هوطاًوي
هٌلَض زض ٓاًَى تَزرِ ٗل ٗشَض تاهيي هيشَز تِ هٌلَض اضظشياتي ٍ اظ ًلط هـاتٔت هوليات ٍ ًتايذ حاطلِ تا ّسُْا
ٍ سياستْاي توييي شسُ زض َٓاًيي تطًاهِ هوطاًي ٍ َٓاًيي تَزرِ ٗل ٗشَض ٍ هٔايسِ پيشطُت ٗاض توا روسٍلْاي ظهواى
تٌسي تِ تطتيثي ِٗ زض ٓاًَى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٗشَض هٔطض شسُ ٍ يا ذَاّس شس ٗواٗاى تِ هْسُ ٍظاضت تطًاهوِ ٍ تَزروِ
هيتاشس.
هازُ  - 91زض طَضتي ِٗ شيحساب اًزام ذطري ضا تط ذالٍ ٓاًَى ٍ هٔطضات تشريض زّس هطاتة ضا تا شٗوط هسوتٌس
ٓاًًَي هطتَؽ ٗتثا تِ هٔام طازضٌٌٗسُ زستَض ذطد اهالم هي ٌٗوس .هٔوام طوازضٌٌٗسُ زسوتَض پوس اظ ٍطوَل گوعاض
شيحسووواب چٌاًچوووِ زسوووتَض ذوووَز ضا هٌـثوووْ توووا ٓوووَاًيي ٍ هٔوووطضات تشوووريض زازُ ٍ هسوووتَليت
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ٓاًًَي تَزى زستَض ذَز ضا ٗتثا تا شٗط هستٌس ٓاًًَي تِ هْسُ تگيطز ٍ هطاتة ضا تِ شيحسواب اهوالم ًوايوس .شيحسواب
ه٘لَ است ٍرِ سٌس ّعيٌِ هطتَؽ ضا پس اظ ػويوِ ًوَزى زستَض ٗتثي هتؼوي ٓثوَل هسوتَليت هوصَٗض پطزاذوت ٍ
هطاتة ضا تا شٗط هستٌسات ٓاًًَي هطتَؽ تِ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٍ ضًٍَشت آى ضا رْوت اؿوالم توِ زيوَاى
هحاسثات ٗشَض گعاض ًوايسٍ .ظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي زض طَضتي ِٗ هَضز ضا ذالٍ تشوريض زاز هطاتوة ضا
تطاي آساهات ٓاًًَي يظم تِ زيَاى هحاسثات ٗشَض اهالم ذَاّس زاشت .
هازُ  - 92زض هَاضزي ِٗ تط احط توْس ظائس تط اهتثاض يا هسم ضهايت هٔطضات ايي ٓاًَى ذسهتي اًزام شَز يوا هوالي توِ
تظطٍ زٍلت زضآيس زستگاُ ارطايي شيطتؾ ه٘لَ تِ ضز هواهلِ هطتَؽ هيتاشس ٍ .زض طَضتي ِٗ ضز هيي آى هيسط ًثَزُ
ٍ يا ُطٍشٌسُ اظ ٓثَل اهتٌام زاشتِ تاشس ٍ ّوچٌيي زض هَضز ذسهات اًزام شسُ ه٘لَ تِ ٓثَل ٍ ٍرِ هَضز هواهلوِ زض
حسٍز اهتثاضات هَرَز يا اهتثاضات سال توس زستگاُ ارطايي هطتَؽ ٓاتل پطزاذت است ٍ آساهات ُوَّ هواًن تؤيوة
ٓاًًَي هترلَ ًرَاّس تَز.
هازُ  - 93زض طَضتي ِٗ تط اساا گَاّي ذالٍ ٍآن شيحساب ًسثت تِ تاهيي اهتثاض ٍ يا آسام يا زسوتَض ٍظيوط يوا
ضييس هَسسِ زٍلتي يا هٔاهات هزاظ اظ ؿطٍ آًْا ظائس تط اهتثاض هظَب ٍ يا تط ذالٍ ٓاًَى ٍرْي پطزاذت يا توْسي
هليِ زٍلت اهؼا شَز ّط يٖ اظ ايي ترلِات زض ح٘ن تظطٍ ًيط ٓاًًَي زض ٍرَُ ٍ اهَال زٍلتي هحسَب ذَاّس شس.
هازُ ٍ - 94ظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ه٘لَ است تا ضهايت َٓاًيي ٍ هٔطضات ًسثت توِ ايزواز ٍحوست ضٍيوِ زض
هَضز اهوال ًلاضت ٓثل اظ ذطد آسام ًوايس.
فصل چهارم  -تنظيم حساب و تفريغ بودجه
هازُ ٗ - 95ليِ شيحساتاى ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ه٘لٌِس ًسرِ اٍل طَضتحساب زضياُت ٍ پطزاذت ّط هاُ ضا
ّوطاُ تا اطل اسٌاز ٍ هساضٕ هطتَؽ هٌتْي تا آذط هاُ توس ٍ حساب ًْايي ّط سال ضا حساٗخط تا پاياى ذطزاز هاُ سوال
توس تِ تطتيثي ِٗ زض ارطاي هازُ ٓ 39اًَى زيَاى هحاسثات ٗشَض هٔطضهي شَز تِ زيَاى هوصَٗض تحَيول ٍ ًسورِ زٍم
طَضتحساتْاي هصَٗض ضا تسٍى ػويوِ ٗطزى اسٌاز ٍ هساضٕ تِ ًحَي ِٗ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي هويي هيٌٗس تِ
ٍظاضت ًاهثطزُ اضسال ًوايٌس.
تثظطُ  - 1طَضتحساتْاي َُّ تايس تِ اهؼا تايتطيي هٔام زسوتگاُ ارطايوي هطتوَؽ ٍ يوا هٔوام هزواظ اظ ؿوطٍ اٍ ٍ
شيحساب ٍ گَاّي ًوايٌسُ زيَاى هحاسثات ٗشَض ضسيسُ تاشس.
تثظطُ  - 2هَاهس تٌلين ٍ اضسال طَضتحساتْاي هَػَم ايي هازُ تَسؾ زيَاى هحاسثات ٗشَض توا ّوواٌّگي ٍظاضت
اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٓاتل تٌييط هيتاشس.
تثظطُ ً - 3حَُ حساتطسي يا ضسيسگي زيَاى هحاسثات ٗشَض ًسثت تِ طَضتحساتْا ٍ اسٌاز ٍ هساضٕ هَػوَم ايوي
هازُ زض آيييًاهِّاي ارطايي ٓاًَى زيَاى هحاسثات ٗشَض هويي ذَاّس شس.
تثظطُ  - 4زض هَاضز اػـطاضي ًليط سيل ٍ آتش سَظي زض طَضتي ِٗ تِ تشريض ّياتي هطٗوة اظ ًوايٌوسُ هزلوس
شَضاي اسالهي ٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٍ زيَاى هحاسثات ٗشَض زستطسي تِ اطل هساضٕ رْت اًؼووام توِ
اسٌاز ٍ طَضتحسابّاي هاّاًِ هيسط ًثاشس شيحساب هطتَؽ هي تَاًس ًسد زيگط ٍ يوا تظوَيط هوساضٕ ضا توِ رواي
هساضٕ اطلي تِ اسٌاز طَضتحساتْا ػويوِ ًوايس هَاضز شوَل ٍ ًحَُ ارطاي ايي تثظطُ هشوتطٗا تَسوؾ ٍظاضت اهوَض
آتظازي ٍ زاضايي ٍ زيَاى هحاسثات ٗشَض تْيِ ٍ تِ هَضز ارطا گصاضزُ ذَاّس شس.
هازُ  - 96زستگاّْاي ارطايي ه٘لٌِس تِ تطتيثي ِٗ ّيات ٍظيطاى هويي ذَاّس ًوَز حساٗخط كطٍ هست شش هاُ پس
اظ پاياى ّط سال هالي گعاض هوليات اًزام شسُ ؿي آى سال ضا تط اساا اّساٍ پيشتيٌي شسُ زض تَزرِ هظَب توِ
زيَاى هحاسثات ٗشَض ٍ ٍظاضت تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اضسال زاضًس.
هازُ  - 97زض هَآوي ِٗ سوت شيحساب تٌييط ٌٗس ٍ يا تِ ّط هٌَاى سوت شيحساتي اظ ٍي سلة شَز شيحساتاى ٓثلي
ٍ توسي ه٘لٌِس حساٗخط كطٍ يٖ هاُ اظ اظ تاضيد اشتٌال شيحساب رسيس تط اساا زستَضالوولي ِٗ تَسؾ ٍظاضت اهَض
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آتظازي ٍ زاضايي تْيِ هيشَز سَاتْ شيحساتي ضا تا تٌلين طَضت هزلس تحَيل ٍ تحَل ًوايٌس .ايي طَضت هزلس
تايس تِ اهؼا تحَيل زٌّسُ ٍ تحَيل گيطًسُ ضسيسُ ٍ ًسرِ اٍل آى تِ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اضسال گطزز.
تثظطُ  -زض هَاضزي ِٗ شيحساب اظ تحَيل اتَاتزووي ذَز استٌ٘اٍ ًوايس يا تِ ّط هلتي شطٗت اٍ زض اهوط تحَيول ٍ
تحَل هيسط ًثاشس اتَاتزووي ٍي تا حؼَض ًوايٌسُ زيَاى هحاسثات ٗشَض ٍ ًوايٌسُ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايوي ا
تٌلين طَضت هزلس تِ شيحساب رسيس تحَيل ذَاّس شس.
هازُ  - 98شطٗتّاي زٍلتي ه٘لٌِس تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى ذَز ضا تالُاطلِ پس اظ تظوَية هزوون هووَهي
هطتَؽ تطاي زضد زض طَضتحساب هول٘طز سايًِ تَزرِ ٗل ٗشَض تِ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اضسال ًوايٌس.
هازُ  - 99شطٗت ّاي زٍلتي ه٘لٌِس طَضت حساب زضياُت ٍ پطزاذت ؿطحْاي هوطاًي (اهتثاضات سوطهايِ گوصاضي
حاتت ) ذَز ضا هـاتْ زستَضالوول ِٗ اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تٌلين ذَاّس شس تْيِ ٍ پس اظ تظوَية
هزون هوَهي هطتَؽ تالُاطلِ رْت زضد زض طَضتحساب هول٘طز سايًِ تَزرِ ٗل ٗشَض تِ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ
زاضايي اضسال ًوايٌس .هَسسات اًتِاهي ٍاتستِ تِ زٍلت هَػَم هازُ  130ايوي ٓواًَى ًيوع هشووَل ح٘ون ايوي هوازُ
هيتاشس.
هازُ ٗ - 100ليِ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهيًيط زٍلتي هَػَم هازُ  5ايي ٓواًَى ه٘لٌِوس طَضتحسواب زضياُوت ٍ
پطزاذت سايًِ ذَز اهن اظ اهتثاضات رواضي ٍ يوا ؿطحْواي هوطاًوي (اهتثواضات سوطهايِ گوصاضي حاتوت ) هـواتْ
زستَضالوولي ِٗ اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تْيِ ٍ اتالى ذَاّس شس تٌلين ٍ پس اظ تظَية هطارن ٓاًًَي
شيطتؾ حساٗخط تا پاياى شْطيَض هاُ سال توس رْت زضد زض طَضتحساب هول٘طز سايًِ تَزرِ ٗول ٗشوَض توِ ٍظاضت
اهَض آتظازي ٍ زاضايي اضسال زاضًس.
تثظطُ ًْ -ازّا ٍ هَسسات هشوَل ايي هازُ پس اظ تِ تظَية ضسيسى آيييًاهِ هالي هطتَؽ زض ارطاي تثظطُ  6هوازُ
 72ايي ٓاًَى زض هَضز تٌلين ٍ اضسال طَضت حساتْاي َُّ زض هَهس ٍ تِ تطتية هٔوطض زض آيوييًاهوِ هوصَٗض هوول
ذَاٌّس ٗطز.
هازُ  - 101ذعاًِ ه٘لَ است طَضتحساب زضياُتْا ٍ پطزاذتْاي هاّاًِ حساتْاي زضآهوس هتوطٗوع زض ذعاًوِ ضا توِ
تِ٘يٖ اً َام حساتْا حساٗخط كطٍ هست زٍ هاُ تْيِ ٍ تِ زيَاى هحاسثات ٗشوَض تحَيول ًوايوس .ؿثٔوِ تٌوسي اًوَام
حساتْاي هصَٗض زض ايي هازُ تا زض ًلط گطُتي ؿثِٔ تٌسي زضآهسّا ٍ اهتثاضات زض ٓاًَى تَزرِ ٗل ٗشَض تَسؾ ٍظاضت
اهَض آتظازي ٍ زاضايي توييي ٍ اهالم ذَاّس شس.
هازُ  - 102پيش پطزاذتْا زض سالي ِٗ تِ هطحلِ توْس هي ضسس ٍ هلي الحساتْا زض سالي ِٗ تظِيِ هيشَز تِ حسواب
ٓـوي ّواى سال هحسَب ٍ زض طَضت حساب هول٘طز سايًِ تَزرِ ٗل ٗشَض رووا ٍ ذطرا هٌلَض هيشَز.
هازُ ٍ - 103ظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ه٘لَ است طَضتحساب هول٘طز ّط سال هالي ضا حساٗخط تا پاياى آشض هاُ
سال توس ؿثْ تٔسيوات ٍ هٌاٍيي زضآهس ٍ سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض ٍ اهتثاضات هٌسضد زض ٓاًَى تَزرِ سال هطتَؽ تْيِ
ٍ ّوطاُ تا طَضت گطز ًٔسي ذعاًِ حاٍي اؿالهات ظيط:
الَ  -طَضتحساب زضياُتْاي ذعاًِ شاهل :
 - 1هَرَزي اٍل سال ذعاًِ .
 - 2زضآهسّاي ٍطَلي سال هالي هطتَؽ.
 - 3سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض.
ٍ - 4اضيع پيش پطزاذتْاي سالْاي ٓثل .
ب  -طَضتحساب پطزاذتْاي ذعاًِ شاهل :
 - 1پطزاذتي اظ هحل اهتثاضات ٍ سايط هٌاتن تاهيي اهتثاض هٌلَض زض ٓاًَى تَزرِ سال هطتَؽ.
 - 2پيش پطزاذتْا.
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 - 3پيش پطزاذتْاي سالْاي ٓثل ِٗ تِ پاي اهتثاضات هظَب سال هالي هٌلَض شسُ است .
 - 4هَرَزي آذط سال تِ ؿَض ّوعهاى يٖ ًسرِ تِ زيَاى هحاسثات ٗشَض ٍ يٖ ًسرِ توِ ّيوات ٍظيوطاى تسولين
ًوايس.
هازُ  - 104زيَاى هحاسثات ٗشَض ه٘لَ است (هـاتْ اطل ٓ 55اًَى اساسي ) تا تطضسي حساتْا ٍ اسٌاز ٍ هساضٕ ٍ
تـثيْ تا طَضت حساب هول٘طز سايًِ تَزرِ ٗل ٗشَض ًسثت تِ تْيِ تِطيي تَزرِ سايًِ آسام ٍ ّط سوال گوعاض
تِطيي تَزرِ سال ٓثل ضا تِ اًؼوام ًلطات ذَز تِ هزلس شَضاي اسالهي تسلين ٍ ّط ًَم ترلَ اظ هٔطضات ايي ٓاًَى
ضا ضسيسگي ٍ تِ ّياتْاي هستشاضي اضرام ًوايس.
هازُ  - 105شيحساتاى ٍ سايط هاهَضاى هالي زض ارطاي ت٘اليَ ٍ هستَليتْايي ِٗ تَسؾ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي
تِ آًْا هحَل هي شَز هَكٌِس تِ ت٘اليَ ٍ هستَليتْاي هحَلِ هول ًوايٌوس ٍ ٗليوِ هسوتَيى زسوتگاّْاي ارطايوي ٍ
ٗاضٌٗاى شيحساتي ّا ه٘لَ تِ ّو٘اضي ٍ تشطيٖ هساهي زض ايي هَضز ذَاٌّس تَز .هترلِويي توا اهوالم ٍظاضت اهوَض
آتظازي ٍ زاضايي ٍ يا زازستاى زيَاى هحاسثات ٗشَض تِ هَرة ضاي ّياتْاي هستشاضي زيَاى هعتَض حسة هَضز توِ
هزاظاتْاي ظيط هحَ٘م ذَاٌّس شس:
 - 1اذـاض ٗتثي تسٍى زضد زض پطًٍسُ استرساهي .
 - 2تَتيد ٗتثي تا زضد زض پطًٍسُ استرساهي .
ٗ - 3سط حَّٔ ٍ هعايا تا حساٗخط يٖ سَم اظ يٖ هاُ تا سِ هاُ .
 - 4اًِظال هَٓت اظ سِ هاُ تا يٖ سال .
فصل پنجم  -اموال دولتي
هازُ  - 106هستَليت حِق ٍ حطاست ٍ ًگْساضي حساب اهَال هٌَٔل زٍلتي ٍ ًيط هٌَٔل زض اذتياض ٍظاضتراًوِ ّوا ٍ
هَسسات زٍلتي يا ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي استِازُ ٌٌٗسُ ٍ ًلاضت ٍ توطٗع حساب اهوَال هعتوَض توا ٍظاضت اهوَض
آتظازي ٍ زاضايي هيتاشس .زض ارطاي ايي هازُ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي هزاظ است زض هَاضزي ِٗ يظم تشريض
زّس تِ حساب ٍ هَرَزي اهَال ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي تِ ؿطّ هٔتؼي ضسيسگي ًوايس ٍ زستگاّْاي هعتوَض
ه٘لَ تِ ّو٘اضي ٍ ايزاز تسْيالت يظم زض ايي ظهيٌِ ذَاٌّس تَز ٍ زض ّوط حوال ضسويسگي ٍ ًلواضت ٍظاضت اهوَض
آتظازي ٍ زاضايي ضُن هستَليت زستگاّْاي زٍلتي هطتَؽ ًرَاّس تَز.
تثظطُ  -اسلحِ ٍ هْوات ٍ سايط تزْيعات ًيطٍّاي هسلح روَْضي اسالهي ايطاى اهن اظ ًلواهي ٍ اًتلواهي اظ لحواف
ضسيسگي ٍ ًلاضت ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اظ شوَل ح٘ن ايي هازُ هستخٌي است ٍ تاتن هٔطضات هطتَؿِ تِ ذَز
هي تاشسُْ .طست سايط تزْيعات هَػَم ايي تثظطُ تِ پيشٌْاز ٍظاضتيي زُام ٍ سپاُ ٍ تظوَية شوَضاي هوالي زُوام
توييي ذَاّس شس.
هازُ  - 107اًتٔال تالهَع اهَال هٌَٔل زٍلت اظ يٖ ٍظاضت ذاًِ يا هَسسِ زٍلتي تِ ٍظاضتراًِ يوا هَسسوِ زٍلتوي
زيگط زض طَضتي اه٘اى پصيط ذَاّس تَز ِٗ هالٍُ تط هَأُت ٍظاضتراًِ يا هَسسِاي ِٗ هال ضا زض اذتياض زاضز هَأُت
ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٓثال تحظيل شسُ تاشس.
هازُ  - 108اًتٔال تالهَع اهَال هٌَٔل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي تِ شطٗتْاي زٍلتي ِٗ طس زضطس سوْام آًْوا
هتولْ تِ زٍلت تاشس تٌا تِ تٔاػاي شطٗت زٍلتي شيطتؾ ٍ هَأُت ٍظيط يا تايتطيي هٔام ارطايي ٍظاضتراًِ يا هَسسوِ
زٍلتي اًتٔال زٌّسُ هال تا تاييس ٓثلي ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي هزاظ هي تاشس .زض طَضتي ِٗ اضظ اهَال هٌَٔلي
ِٗ زض ارطاي ايي هازُ زض ّط سال تِ شطٗت زٍلتي هٌتٔل هيشَز تط اساا اضظياتي ٗاضشٌاا هٌترة شطٗت رووا تيش
اظ يٖ هيليَى ضيال تاشس زض پاياى ّط سال تايس سطهايِ شطٗت هوازل هثلي اضظياتي شسُ اُوعايش ياتوس ٍ زض ّوط حوال
شطٗت اًتٔال گيطًسُ ه٘لَ است اضظ هال هٌتٔل شسُ ضا تِ حساتْاي هطتَؽ هٌلَض ًوايس.
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هازُ  - 109اًتٔال تالهَع اهَال هٌَٔل شطٗتْاي زٍلتي ِٗ طس زضطس سوْام آًْوا هتولوْ توِ زٍلوت هويتاشوس توِ
ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي تٌا تِ تٔاػاي ٍظيط يا ضييس هَسسِ زٍلتي هطتَؽ ٍ هَأُت هزون هووَهي شوطٗت ٍ
اؿالم ٓثلي ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي هشطٍؽ تط آًِ٘ اضظ زُتوطي (ٓيووت تووام شوسُ هٌْواي تزوون شذيوطُ
استْالٕ ) اهَالي ِٗ زض ارطاي ايي هازُ اًتٔال زازُ هيشَز رووا اظ  %50سطهايِ پطزاذت شسُ شوطٗت تزواٍظ ًٌ٘وس
هزاظ هيتاش س .شطٗت اًتٔال زٌّسُ هال ه٘لَ است زض طَضتي ِٗ اضظ زُتطي اهَال هٌَٔل شطٗت ِٗ زض ارطاي ايي
هازُ تِ ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي هٌتٔل هيشَز تا يٖ هيليَى ضيال تاشس هوازل هثلي هعتَض تِ حساب ّعيٌِ ّواى
سال هٌلَض ٍ زض طَضت تزاٍظ ايي هثلي اظ يٖ هيليَى ضيال هوازل اضظ زُتطي اهَال هٌتٔل شسُ سوطهايِ شوطٗت ضا
ٗاّش زّس.
هازُ ٍ - 110ظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي هيتَاًٌس اهَال هٌَٔل ذَز ضا تِ ؿَض اهواًي زض اذتيواض
سايط ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسساتسٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي ٍ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتوي ٓوطاض زٌّوس .زض ايوي
طَضت ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي ٍ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتوي تحَيول گيطًوسُ
تسٍى ايي ِٗ حْ تظطُات هال٘اًِ ًسثت تِ اهَال اهاًي هصَٗض زاشتِ تاشٌس هستَل حِق ٍ حطاست ٍ ًگْساضي حساب
ايي اهَال ذَاٌّس تَز ٍ تايس ُْطست اهَال هعتَض ضا تِ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اضسال ٍ هيي اهوَال ضا پوس اظ
ضُن ًياظ تِ ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي ٍ يا شطٗت زٍلتي شيطتؾ اهازُ ٍ هطاتة ضا تِ ٍظاضت اهَض آتظوازي ٍ زاضايوي
اؿالم زٌّس.
هازُ  - 111هٌلَض اظ اهَال هٌَٔل هصَٗض زض ُظل پٌزن ايي ٓاًَى اهَال هٌَٔل ٍ ًيط هظطُي است ٍ تطتية ًگْساضي
حساب ًٔل ٍ اًتٔال اهَال هٌَٔل هظطُي ٍ زض ح٘ن هظطُي زض آيييًاهِ هَػَم هازُ  122ايي ٓواًَى تويويي ذَاّوس
گطزيس.
هازُ ُ - 112طٍ اهَال هٌَٔل ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ِٗ اسٔاؽ شسُ ٍ يا هاظاز تط ًياظ تشريض زازُ هيشَز
ٍ هَضز ًياظ سايط ٍظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي ًثاشس تا اؿالم ٓثلي ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ٍ اراظُ تايتطيي
هٔام زستگاُ ارطايي شيطتؾ تا ضهايت هٔطضات هطتَؽ تِ هواهالت زٍلتي هزاظ هيتاشسٍ .رَُ حاطل اظ ُطٍ ايي ٓثيل
اهَال تايس تِ حساب زضآهس هوَهي ٍاضيع شَز.
تثظطُ  -اهَال هٌَٔلي ِٗ ُطٍ آًْا تِ هَرة ٓاًَى هوٌَم هيتاشس اظ شوَل ايي هازُ هستخٌي هيتاشس .هازُ - 113
ٗليِ اهَال ٍ زاضاييْاي هٌَٔل ٍ ًيط هٌَٔلي ِٗ اظ هحل اهتثاضات ؿطحْاي هوطاًي (سطهايِ گصاضي حاتت ) تطاي ارطاي
ؿطحْاي هعتَض ذطيساضي ٍ يا تط احط ارطاي ايي ؿطحْا ايزاز ٍ يا تولٖ هيشَز اهن اظ ايي ِٗ زستگاُ ارطايي ؿوطح
ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي يا شطٗت زٍلتي ٍ يا هَسسِ ٍ ًْاز هوَهي ًيط زٍلتي تاشس تا ظهاًي ِٗ اروطاي ؿطحْواي
هطتَؽ ذاتوِ ًياُتِ است هتولْ تِ زٍلت است ٍ حِق ٍ حطاست آًْا تا زسوتگاّْاي ارطايوي شيوطتؾ هويتاشوس ٍ زض
طَضتي ِٗ اظ اهَال هصَٗض تطاي ازاهِ هوليات ؿطح ضُن ًياظ شَز ٍاگصاضي هيي ٍ يا حوْ اسوتِازُ اظ آًْوا توِ سوايط
زستگاّْاي زٍلتي ٍ ّوچٌيي ُطٍ آًْا تاتن هٔطضات ُظل پٌزن ايي ٓاًَى ذَاّس تَز ٍ ٍرَُ حاطل اظ ُطٍ تايوس
تِ حساب زضآهس هوَهي ٗشَض ٍاضيع گطزز.
تثظطُ  - 1اهَال هٌَٔل ٍ ًيط هٌَٔل هَػَم ايي هازُ پس اظ ذاتوِ ارطاي ؿطحْاي هطتَؽ زض هوَضز ؿطحْوايي ٗوِ
تَسؾ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ارطا هي شَز ٗواٗاى هتولْ تِ زٍلت ذَاّس تَز ٍ زض هَضز ؿطحْايي ِٗ هزطي
آًْا شطٗت ّاي زٍلتي يا ًْازّا ٍ هَسسات هوَهي ًيط زٍلتي ّستٌس تِ حساب اهَال ٍ زاضاييّاي زسوتگاُ هسوتَل
تْطُ تطزاضي ؿطح هٌلَض ذَاّس شس.
تثظطُ  - 2زضآهسّاي ًاشي اظ تْطُ تطزاضي اظ ايوي ًوَم اهوَال ٍ زاضاييْوا زض هوَضز ؿطحْواي هوطاًوي ٗوِ تَسوؾ
ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ارطا هي شَز ٓثل ٍ توس اظ ذاتوِ ارطاي ؿطح تِ حساب زضآهوس هووَهي ٗشوَض ٍ زض
هَضز ؿطحْاي هَضز ارطاي شطٗتْاي زٍلتي ٍ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتوي زض طوَضتي ٗوِ ّعيٌوِ تْوطُ

قانون محاسبات عمومي كشور

تطزاضي اظ هحل هٌاتن شطٗت ٍ يا هٌاتن زاذلي هَسسِ ٍ ًْاز هوَهي ًيط زٍلتي هطتَؽ تاهيي شَز تِ حسواب زضآهوس
زستگاُ هستَل تْطُ تطزاضي ؿطح ٍ زض ًيط ايي طَضت تِ حساب زضآهس هوَهي ٗشَض هٌلَض ذَاّس گطزيس.
هازُ ٗ - 114ليِ اهَال ًيط هٌَٔل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي هتولْ تِ زٍلت اسوت ٍ حِوق ٍ حطاسوت آًْوا توا
ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي است ِٗ هال ضا زض اذتياض زاضزٍ .ظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي هيتَاًٌس تا تظَية ّيوات
ٍظيطاى حْ استِازُ اظ اهَال هعتَض ضا ِٗ زض اذتياض زاضًس تِ ي٘سيگط ٍاگصاض ٌٌٗس.
هازُ ُ - 115طٍ اهَال ًيط هٌَٔل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ِٗ هاظاز تط ًياظ تشريض زازُ هيشَز توِ اسوتخٌا
اهَال ًيط هٌَٔل هشطٍحِ ظيط:
 - 1اهَال ًيط هٌَٔلي ِٗ اظ ًِايس هلي تاشس.
 - 2تاسيسات ٍ استح٘اهات ًلاهي ٍ ٗاضذاًزات اسلحِ ٍ هْوات ساظي .
 - 3آحاض ٍ تٌاّاي تاضيري .
 - 4اهَال ًيط هٌَٔل ِٗ زض ضاتـِ تا هظالح ٍ هٌاُن هلي زض تظطٍ زٍلت تاشس ِٗ ُطٍ آًْا هوٌَم هيتاشوس تٌوا توِ
پيشٌْاز ٍظيط هطتَؽ تا تظَية ّيات ٍظيطاى ٍ تا ضهايت سايط هٔطضات هطتَؽ هزاظ هيتاشس ٍرَُ حاطل اظ ُوطٍ
ايي ٓثيل اهَال تايس تِ حساب زضآهس هوَهي ٗشَض ٍاضيع شَز.
تثظطُ  - 1زض هَضز هَسسات زٍلتي ِٗ ظيط ًلط ّيچ يٖ اظ ٍظاضتراًِ ّا ًيستٌس ٍ تِ ؿوَض هسوتٔل ازاضُ هويشوًَس
پيشٌْاز ُطٍ اهَال ًيط هٌَٔل هطتَؽ زض ارطاي ايي هازُ اظ ؿطٍ تايتطيي هٔام ارطايي هَسسات هوصَٗض توِ هوول
ذَاّس آهس.
تثظطُ ُ - 2طٍ اهَال ًيط هٌَٔل شطٗتْاي زٍلتي تزع اهَال ًيط هٌَٔل هستخٌي شسُ زض ايي هازُ تا تظوَية هزوون
هوَهي آًْا هزاظ هيتاشس.
هازُ ٍ - 116ظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ه٘لَ است اهَال ًيط هٌَٔلي ضا ِٗ زض ٓثال هـالثات زٍلت ٍ يا زض ارطاي
َٓاًيي ٍ هٔطضات ذاص ٍ يا اح٘ام زازگاّْا تِ تولٖ زٍلت زضآهسُ ٍ يا زضآيس چٌاًچِ اظ هستخٌيات هَػَم هازُ 115
ايي ٓاًَى ًثاشس تا ضهايت هٔطضات هطتَؽ تِ ُطٍ ضساًيسُ ٍ حاطل ُطٍ ضا تِ زضآهس ٗشَض ٍاضيع ًوايس.
تثظطُ  -هازام ِٗ اهَا ل هَػَم ايي هازُ تِ ُطٍ ًطسيسُ ًگْساضي ٍ ازاضُ ٍ تْطُ تطزاضي اظ آى تِ هْسُ ٍظاضت اهوَض
آتظازي ٍ زاضايي هيتاشس.
هازُ  - 117اهَال ًيط هٌَٔل ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي تِ پيشٌْاز ٍظيط يا ضييس هَسسِ هطتوَؽ ٍ توا تظوَية
ّيات ٍظيطاى ٓاتل اًتٔال تِ شطٗتْايي ِٗ طس زضطس سْام آًْا هتولْ تِ زٍلت اسوت هويتاشوس .اهوَال هعتوَض تَسوؾ
ٗاضشٌاا يا ٗاضشٌاساى هٌترة هزون هوَهي شطٗت تِ ٓيوت ضٍظ اضظياتي ٍ پوس اظ تاييوس هزوون هووَهي سوطهايِ
شطٗت هوازل ٓيوت هصَٗض اُعايش هيياتس.
هازُ  - 118اهَال ًيط هٌَٔل هتولْ تِ شطٗتْاي زٍلتي ِٗ طس زضطس سطهايِ ٍ سْام آًْا هتولوْ توِ زٍلوت اسوت توا
تظَية ّيات ٍظيطاى ٓاتل اًتٔال تِ ٍظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي هيتاشس هشطٍؽ تط ايي ِٗ ٓيوت زُتطي آى گًَوِ
اهَال اًتٔالي هزوَها اظ پٌزاُ زضطس سطهايِ پطزاذت شسُ شطٗت تزاٍظ ًٌوايس .هوازل ٓيوت زُتطي اهوَال هعتوَض اظ
سطهايِ شطٗت ٗسط هيشَز.
هازُ  - 119اهَال ًيط هٌَٔل هتولْ تِ شطٗتْايي ِٗ طس زضطس سْام آًْا هتولْ تِ زٍلوت اسوت توا تظوَية هزواهن
هوَهي آًْا ٓاتل اًتٔال تِ ي٘سيگط هي تاشس .تْاي آى گًَِ اهَال تا تَاُْ هزاهن هوَهي هطتَؽ تويويي ٍ هووازل آى اظ
سطهايِ شطٗت اًتٔال زٌّسُ ٗسط ٍ تِ سطهايِ شطٗت اًتٔال گيطًسُ اُعٍزُهيگطزز.
هازُ ٍ - 120ظاضتراًِّا ٍ هَسسات زٍلتي هيتَاًٌس پس اظ تظَية ّيات ٍظيطاى حْ استِازُ اظ اهوَال ًيوط هٌٔوَل
زٍلتي هاظاز تط احتياد ذَز ضا تِ ؿَض هَٓت تِ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي ٍاگصاض ًوايس .زض ايوي طوَضت
هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي اًتٔال گيطًسُ تسٍى ايي ِٗ حْ تظطٍ هال٘اًِ زاشوتِ تاشوٌس هسوتَل حِوق ٍ
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حطاست اهَال هصَٗض تَزُ ٍ تايس پس اظ ضُن ًياظ هيي هال ضا تِ ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي شيطتؾ اهازُ ٍ هطاتة ضا تِ
ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اؿالم زٌّس.
هازُ ًٔ - 121ل ٍ اًتٔال اهَال هٌَٔل ٍ ًيط هٌَٔل شَضاي ًگْثاى ٍ هزلس شَضاي اسالهي تاتن هٔوطضات ايوي ُظول
ًثَزُ ٍ تاتن آيييًاهِ ذاص ذَز ذَاّس تَز.
هازُ  - 122آييي ًاهِ هطتَؽ تِ ًحَُ ارطاي ُظل پٌزن ايي ٓاًَى ٍ چگًَگي ضسويسگي ٍ ًلواضت ٍ توطٗوع حسواب
اهَال هٌَٔل ٍ ًيط هٌَٔل زٍلت اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تْيِ ٍ تِ تظَية ّيات ٍظيطاى ذَاّس ضسيس.
فصل ششم  -مقررات متفرقه
هازُ  - 123سْام ٍ اسٌاز هال٘يت اهَال ًيط هٌَٔل ٍ تؼويي ًاهِّا ٍ سايط اٍضاّ تْوازاض هتولوْ توِ ٍظاضتراًوِّوا ٍ
هَسسات زٍلتي ٍ ّوچٌيي سْام هتولْ تِ زٍلت زض شطٗتْا تايس تِ تطتية ٍ زض هحل ٍ يوا هحول ّوايي ٗوِ اظ ؿوطٍ
ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي توييي هيشَز ًگاّساضي شَز .ذعاًِ زاضي ٗل ٗشَض ه٘لَ است تط ًگْوساضي طوحيح
سْام ٍ اسٌاز ٍ اٍضاّ هصَٗض ًلاضت ًوايس ٍ سْام ٍ اسٌاز ٍ تؼويي ًاهِ ّا ٍ سايط اٍضاّ تْازاض هشوَل ايوي هوازُ توِ
هَرة زستَضالوول ارطايي هطتَؽ ِٗ تَسؾ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تْيِ ٍ اتالى ذَاّس گطزيس هويي هيشَز.
هازُ  - 124حساتْاي ذعاًِ زض تاًٖ هطٗعي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ يا شوة سايط تاًْ٘اي زٍلتي ِٗ اظ ؿطٍ تاًٖ
هطٗعي روَْضي اسالهي ايطاى ًوايٌسگي زاشتِ تاشٌس تِ زضذَاست ذعاًِ زاض ٗل ٗشَض ٍ يوا هٔوام هزواظ اظ ؿوطٍ اٍ
اُتتاح ٍ يا هسسٍز هي گطزز ٍ استِازُ اظ حساتْاي هعتَض تا حسآل اهؼاء هشتطٕ زٍ ًِط اظ هٔاهات ذعاًِزاضي ٗل ٗوِ
ٗاضهٌس ضسوي زٍلت تاشٌس تِ هوطُي ذعاًِ زاض ٗل ٗشَض ٍ زض ًياب اٍ هٔاهي ِٗ ؿثْ ح٘ون ٍظيوط اهوَض آتظوازي ٍ
زاضايي هَٓتا هْسُزاض ٍكايَ اٍ هي تاشس ذَاّس تَز ٗليِ ه٘اتثاتي ِٗ هَرثٌٔل ٍ اًتٔال هَرَزي حساتْاي ذعاًِ گطزز
تايس حسآل تا زٍ اهؼا هٔاهات هزاظ هصَٗض زض ايي هازُ طازض شَز.
هازُ  - 125ذعاًِ هزاظ است تطاي ضُن احتيارات ذَز اظ هَرَزي حساتْاي اذتظاطوي اظ رولوِ حسواب توطٗوع
زضآهس شطٗتْاي زٍلتي ٍ سپطزُ هَٓتا استِازُ ًوايس هشطٍؽ تط ايي ِٗ تالُاطلِ پس اظ زضذَاست ساظهاى شيطتؾ ٍرَُ
استِازُ شسُ ضا هستطز زاضز.
هازُ  - 126حَٔٓي ِٗ تط احط ترلَ اظ شطايؾ هٌسضد زض ٓطاضزازّا تطاي زٍلت ايزاز هيشَز رع زض هَضز اح٘ام ٓـوي
هحاٗن زازگستطي ِٗ يظمايرطا ذَاّس تَز ٗال يا توؼا ٓاتل ترشَزى ًيست .
هازُ ٗ - 127ليِ لَايح ِٗ رٌثِ هالي زاضز تايس هالٍُ تط اهؼاي ًرست ٍظيط ٍ ٍظيط هستَل اهؼاي ٍظيط اهَض آتظازي
ٍ زاضايي ضا ًيع زاشتِ تاشسٗ .ليِ تظَيثٌاهِّاي پيشٌْازي زستگاّْاي ارطايي ِٗ رٌثِ هالي زاضز زض طَضتي ٓاتل ؿطح
زض ّيات ٍظيطاى است ِٗ ٓثال تِ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي اضسال ٍ ًلط ٍظاضت هعتَض ٗسة شسُ تاشس.
هازُ ً - 128وًَِ اسٌازي ِٗ تطاي پطزاذت ّعيٌِّا هَضز ٓثَل ٍآون هويشوَز ٍ ّوچٌويي هوساضٕ ٍ زُواتط ٍ ضٍ
ًگْساضي حساب تا هَأُت ٍظاضت زاضايي ٍ تاييس زيَاى هحاسثات ٗشَض توييي هيشَز ٍ زستَضالوولّاي ارطايي ايي
ٓاًَى اظ ؿطٍ ٍظاضت هعتَض اتالى ذَاّس شس.
هازُ  - 129زض هَضز زضياُت زضآهس ٍ پطزاذت ّعيٌِ ٗسَض ضيال زضياُت ٍ پطزاذت ًويشَز.
هازُ  - 130اظ تاضيد تظَية ايي ٓاًَى ايزاز يا تش٘يل ساظهاى زٍلتي تا تَرِ تِ هَاز  4 ٍ 3 ٍ 2ايي ٓاًَى هٌحظوطا
تِ طَضت ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي يا شطٗت زٍلتي هزاظ ذَاّس تَزٗ .ليِ هَسسات اًتِاهي ٍ تاظضگاًي ٍاتستِ توِ
زٍلت ٍ سايط زستگاّْاي زٍلتي ِٗ تِ طَضتي ًيط اظ ٍظاضتراًِ يا هَسسِ زٍلتي يا شطٗت زٍلتي ايزواز شوسُ ٍ ازاضُ
هي شًَس ه٘لٌِس حساٗخط كطٍ هست يٖ سال اظ تاضيد ارطاي ايي ٓاًَى تا ضهايت هٔطضات هطتَؽ ٍػن ذَز ضا تا ي٘ي
اظ سِ ٍػن حَٔٓي تـثيْ زٌّس ٍاي تا أًؼا ايي ُططت هَسسِ زٍلتي هحسَب ٍ تاتن هٔطضات ايوي ٓواًَى زض هوَضز
هَسسات زٍلتي ذَاٌّس تَز.
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تثظطُ ًْ -ازّا ٍ هَسساتي ِٗ زض رطياى تحْٔ أًالب اسالهي ٍ يا پس اظ آى تٌا تِ ػطٍضتْاي أًوالب اسوالهي توِ
ٍرَز آهسُ اًس ٍ توام يا ٓسوتي اظ اهتثاضات هَضز ًياظ ذَز ضا اظ هحل اهتثاضات هٌلَض زض ٓواًَى تَزروِ ٗول ٗشوَض
هستٔيوا اظ ذعاًِ زضياُت هيًوايٌس زض طَضتي ِٗ ٍػويت حَٔٓي آًْا تِ هَرة ٓاًَى هويي ًشسُ تاشس ه٘لٌِس كطٍ
هست هصَٗض زض ايي هازُ ٍػن حَٔٓي ذَز ضا تا ي٘ي اظ هَاز  5 ٍ 4 3 2ايي ٓواًَى تـثيوْ زٌّوس .هوازُ  - 131زض
هَاضزي ِٗ تايس ٍرَّي ؿثْ هٔطضات تِ هٌَاى حْ توثط ٍ يا اظ ؿطيْ الظاّ ٍ اتـال توثط ٍطَل شوَز ٍظاضت اهوَض
آتظازي ٍ ز اضايي هي تَاًس ضٍشْاي هٌاسة زيگطي ضا تطاي ٍطَل آى گًَِ زضآهسّا توييي ًوايس .هَاضز ٍ ًحَُ هوول
ٍ ضٍ ّاي رايگعيٌي تِ هَرة آيييًاهِاي ذَاّس تَز ِٗ اظ ؿطٍ ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تْيِ ذَاّس شس.
هازُ  - 132هزاهن هوَهي شطٗتْاي زٍلتي ه٘لٌِس كطٍ شش هاُ پس اظ پاياى سال هالي تطاظًاهِ ٍ حسواب سوَز ٍ
ظياى (شاهل هوليات راضي ٍ ؿطحْاي هوطاًي ) شطٗت ضا ضسيسگي ٍ تظَية ًوايٌس.
تثظطُ  - 1تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى (شاهل هوليات راضي ٍ ؿطحْاي هوطاًي ) زض طَضتي ٓاتل ؿطح ٍ تظَية
زض هزون هوَهي ذَاّس تَز ِٗ اظ ؿطٍ حساتطسي هٌترة ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي هَضز ضسيسگي ٓطاض گطُتِ ٍ
گعاض حساتطسي ضا ّوطاُ زاشتِ تاشس.
تثظطُ ّ - 2يات هسيطُ ٍ يا ّيات هاهل حسة هَضز زض شطٗتّاي زٍلتي ه٘لَ است پس اظ پاياى سال هالي حساٗخط
تا پاياى ذطزاز هاُ تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى ٍ ػوائن هطتَؽ ضا رْت ضسيسگي تِ حساتطا هٌترة ٍظاضت اهَض
آتظازي ٍ زاضايي تسلين ًوايس .حساتطا هٌترة ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ه٘لَ است پس اظ ٍطَل تطاظًواهَْ
حساب سَز ٍ ظياى ٍ ػوائن هطتَؽ حساٗخط كطٍ هست زٍ هاُ ضسيسگيْاي يظم ضا اًزام زازُ ٍ گعاض حساتطسي ضا
تِ هٔاهات ٍ هطارن شيطتؾ تسلين ًوايس.
تثظطُ  - 3هَهس هٔطض تطاي تسلين تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى ٍ ػوائن هطتَؽ اظ ؿطٍ ّيات هوسيطُ ٍ يوا ّيوات
هاهل تِ حساتطا هٌترة ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي حساٗخط تا زٍ هاُ ٍ هْلت ضسيسگي حساتطا هٌترة ٍظاضت
اهَض آتظازي ٍ زاضايي حساٗخط تا سِ هاُ تا اضائِ زيئل ٓاتل تَريْي ِٗ تِ تاييس ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي تطسوس
ٓاتل توسيس است .
هازُ  - 133زض طَضتي ِٗ پس اظ تش٘يل هزاهن هوَهي تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى شوطٗتْاي زٍلتوي توِ زيئول
هَرْي ٓاتل تظَية ًثاشس هزاهن هوَهي ه٘لٌِس ّيات هسيطُ يا ّيات هاهل شطٗت ضا حسة هَضز هَكَ ًوايٌس زض
هْلتي ِٗ توييي هي شَز ًسثت تِ ضُن ايطازات ٍ اش٘ايت آسام ًوايٌس ٍ هزسزا تطتية تش٘يل هزون هووَهي ضا توطاي
تظَية تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى تسٌّس زض ّط حال تطاظًاهِ ٍ حساب سَز ٍ ظياى ّط سال هوالي شوطٗتّواي
زٍلتي تايس حساٗخط تا پا ياى آشض هاُ سال توس تِ تظَية هزاهن هوَهي آًْا ضسيسُ تاشس .تثظطُ  -تظوَية تطاظًاهوِ ٍ
حساب سَز ٍ ظياى شطٗتْاي زٍلتي اظ ؿطٍ هزاهن هوَهي هطتَؽ هاًن اظ تؤية ٓاًًَي ترلِات احتوالي هستَيى اهط
زض ضاتـِ تا هول٘طز شطٗت ًرَاّس تَز.
هازُ  - 134اًحالل شطٗتْاي زٍلتي هٌحظطا تا اراظُ ٓاًَى هزاظ هيتاشس هگط آى ِٗ زض اساسٌاهِّاي هطتَؽ تطتيثات
زيگطي هٔطض شسُ تاشس.
هازُ  - 135شطٗتْاي زٍلتي ه٘لٌِس ّط سال هوازل زُ زضطس سَز ٍيژُ شطٗت ضا ِٗ تِ هٌلَض اُعايش تٌيِ هالي شطٗت
زٍلتي تِ هٌَاى اًسٍذتِ ٓاًًَي هَػَم ًوايٌس تا ٍٓتي ِٗ اًسٍذتِ هعتَض هوازل سطهايِ حثت شسُ شطٗت تشَز.
تثظطُ  -اُعايش سطهايِ شطٗت اظ هحل اًسٍذتِ ٓاًًَي هزاظ ًويتاشس.
هازُ  - 136سَز ٍ ظياى حاطل اظ تسويط زاضاييْا ٍ تسّيْاي اضظي شطٗتْاي زٍلتي زضآهس يا ّعيٌِ تلٔي ًويگطزز .هاتِ
التِاٍت حاطل اظ تسويط زاضاييْا ٍ تسّي ْاي هصَٗض تايس زض حساب تصذيطُ تسويط زاضاييْوا ٍ توسّيْاي اضظي توٌلوَض
شَز .زض طَضتي ِٗ زض پاياى سال هالي هاًسُ حساب شذيطُ هعتَض تسّ٘اض تاشس ايي هثلي تِ حساب سَز ٍ ظياى ّواى
سال هٌلَض ذَاّس شس.
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تثظطُ  -زض طَضتي ِٗ هاًسُ حساب شذيطُ تسويط زاضاييْا ٍ تسّيْاي اضظي زض پاياى سال هالي اظ هثلي سوطهايِ حثوت
شسُ شطٗت تزاٍظ ًوايس هثلي هاظاز پس اظ ؿي هطاحل ٓاًًَي ٓاتل اًتٔال تِ حساب سطهايِ شطٗت هيتاشس.
هازُ ٍ - 137ظاضتراًِ ّا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ شطٗتْاي زٍلتي ٍ هَسسات ٍ ًْازّاي هوَهي ًيط زٍلتي ه٘لٌِس ٗليوِ
اؿالهات هالي هَضز زضذَاست ٍظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ضا ِٗ زض ارطاي ايي ٓاًَى تطاي اًزام ٍكايَ ذَز يظم
تساًس هستٔيوا زض اذتياض ٍظاضتراًِ هصَٗض ٓطاض زٌّس.
هازُ  - 138طسا ٍ سيواي روَْضي اسالهي ايطاى تا ضهايت ٓاًَى ازاضُ طسا ٍ سيواي روَْضي اسالهي ايطاى هظَب
 8/10/1359هزلس شَضاي اسالهي اظ ًلط شوَل ايي ٓاًَى زض ح٘ن شطٗت زٍلتي هحسَب هيگطزز.
هازُ ٍ - 139ظاضت اهَض آتظازي ٍ زاضايي ه٘لَ است تِ هٌلَض ُوطاّن آٍضزى هَرثوات ًلواضت هوالي ُطاگيوط توط
ّعيٌِ ّاي زستگاّْاي زٍلتي ٍ ًيع تزْيع ٗازض هالياتي ٍ حساتطسي ؿثْ اساسٌاهِاي ِٗ تِ پيشٌْاز ٍظاضت هوصَٗض توِ
تظَية ّيات ٍظيطاى ذَاّس ضسيس ًسثت تِ تاسيس آهَظشگاُ هالي اذتظاطي تطاي ايي اهط آسام ًوايس ٍ ّعيٌوِ آى
تط اساا تثظطُ ٓ 65اًَى تَزرِ سال  1360تاهيي هيشَز.
هازُ  - 140ايي ٓاًَى اظ تاضيد تظَية تِ هَضز ارطا گصاضزُ هي شَز ٍ اظ تواضيد هوصَٗض ٓواًَى هحاسوثات هووَهي
هظَب  ٍ 15/10/1349اطالحات توسي آى ٍ ٗليِ َٓاًيي ٍ هٔطضات هوَهي زض هَاضزي ِٗ تا ايي ٓاًَى هٌايطت زاضز
هلٌي است .
تثظطُ  -آيييًاهِّاي ارطايي ٓاًَى هحاسثات هوَهي هظَب 1349/10/15تا ظهاًي ِٗ آيييًاهِّواي ارطايوي ايوي
ٓاًَى تظَية ٍ اتالى ًشسُ است رع زض هَاضزي ِٗ تا هتي ايي ٓاًَى هٌايطت زاضز تِ َٓت ذَز تآي است ٓ .اًَى َُّ
هشتول تط شش ُظل ٍ  140هازُ ٍ  67تثظطُ زض رلسِ ضٍظ ي٘شٌثِ اٍل شْطيَض يٖ ّعاض ٍ سيظس ٍ شظت ٍ شش
هزلس شَضاي اسالهي تظَية ٍ زض تاضيد  1366/06/10تِ تاييس شَضاي ًگْثاى ضسيسُ است .

