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 بسمه تعالي

 

 ذيحسابي و اداره كل امور مالي 

 ذيحسابي 

 

قانون محاسبات  75درخصوص روش ابالغ اعتبار موضوع ماده  21/11/1377مورخ  47113/9742/54شماره دستورالعمل  

الحيه به تائيد ديوان محاسبات كشور رسيده است باتوجه به اصـ  19/11/1377مورخ  683/100/2عمومي كشور كه طي نامه شماره 

 3/7/1379مـورخ   24013/5532/54و  21/12/1378مورخ  48641/10549/54و  27/4/1378مورخ  15113/2569/54هاي شماره 

ديوان محاسبات كشور به شرح زيـر اصـالح و جـايگزين دسـتورالعملهاي مزبـور و سـاير        7/6/79مورخ  456/401/2و نامه شماره 

 .ده و جهت اجراء ابالغ ميگردددستورالعملهاي قبلي موضوع ماده مزبور گردي

عمراني و از محل درآمد اختصاصي و يا اعتبارات تخصيص داده شده رديفهاي  ،روش ابالغ اعتبار در مورد اعتبارات جاري -الف

عمومي به واحدهاي تابعه و استاني كه اعتبارات آنها ضمن بودجه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط منظور شده اسـت بشـرح زيـر    

 .باشد مي

 هدرخواست ابالغ اعتبار مربوط به هريك از دستگاههاي اجرائي مذكور با امضاء مشترك باالترين مقام دستگاه اجرائي دارنـد  -1

اعتبار و يا مقام مجاز از طرف وي و ذيحساب مربوط براساس مشخصات اعتباري مربوط، اعتبارات جاري تخصيص داده شده 

اعتبـارات عمرانـي تخصـيص    ) ا رديف عمـومي يشماره طبقه بندي برنامه و فصول هزينه  عنوان و –شماره طبقه بندي دستگاه (

عنوان و شماره طبقه بندي برنامه و طرح عمراني و يا رديف عمومي و عنـوان و شـماره    –شماره طبقه بندي دستگاه (داده شده 

عنـوان و   –بنـدي دسـتگاه    هشـماره طبقـ  (و اعتبارات از محل درآمد اختصاصي وصولي ) طبقه بندي طرح عمراني از محل آن

حسب مورد با ذكر مبلغ و مشخصات واحد تابعه و استاني گيرنده اعتبار تكميل و به اداره كل خزانـه  ) شماره طبقه بندي برنامه

 .ارسال گردد

 ،رياز انجام بررسي و تطبيق موضوع مورد درخواست با مشخصـات اعتبـارات تخصـيص داده شـده جـا      ساداره كل خزانه پ  -2

عمراني و اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي وصولي نسبت به تامين اعتبار اقدام و مراتب موافقت كتبي خود را مبنـي بـر   

ابالغ اعتبار بطور مستقيم و راساً توسط ذيحساب و دستگاه اجرائي درخواست كننده اعالم و معادل مبلغ مورد درخواست را به 

ن حسابداري به حساب بانك پرداخت ذيحسابي دسـتگاه اجرائـي درخواسـت كننـده ابـالغ      عنوان افزايش موقت تنخواه گردا

 .اعتبار واريز مينمايد
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ضمناً چنانچه در ابتداي هرسه ماه از سال تخصيص اعتبـارات جـاري فصـل اول و چهـارم دسـتگاههاي اجرائـي داراي بودجـه        

وق و مزاياي واحدهاي تابعـه و اسـتاني دسـتگاههاي اجرائـي     متمركز ابالغ نشود، به منظور حواله وجوه مربوط به پرداخت حق

ذيحساب مربوط ميتواند با امضاي مشترك باالترين مقام دستگاه اجرائـي و يـا مقـام مجـاز از طـرف وي از اداره كـل        ،مذكور

ساب آن بـه عنـوان   ت به پابپائي و اعمال حباز ابالغ تخصيص اعتبار اقدام الزم نس سخزانه درخواست تنخواه گردان نمايد و پ

 .دورابالغ اعتبار بعمل آ

ذيحساب و دستگاه اجرائي دارنده اعتبار پس از وصول موافقت كتبي خزانه معادل سهم اعتبار تعيـين شـده بـراي هـر اسـتان و       -3

ه اجرائـي  بـه ذيحسـاب دسـتگا    "مراتب اين ابالغ اعتبار قبالً به تائيد خزانه رسـيده اسـت   "واحد تابعه را راساً و با درج عبارت 

گيرنده اعتبار، ابالغ و معادل وجه آن را از محل تنخواه گردان حسابداري موقت دريافتي از خزانه به حساب ذيحسابي دستگاه 

خزانـه معـين اسـتان مربـوط و      ،خزانـه  ،اجرائي گيرنده اعتبار منتقل و مراتب را به ذيحسابي و دسـتگاه اجرائـي گيرنـده اعتبـار    

ت دستگاه اجرائي گيرنده اعتبار در مركز و اداره كل ديوان محاسبات استان مربوط حسـب مـورد   حسابرس كل ديوان محاسبا

 .اعالم و در دفاتر ثبت مينمايد

ذيحسابي و دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار در موارد مذكور و همچنـين سـاير موارديكـه بـه موجـب مقـررات قـانون          -4

هـاي  تفعاليبراساس شرح  اعتبار ابالغ ميشود بعنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بودجه و ساير قوانين و مقررات

 .مندرج در موافقتنامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابالغي تخصيص داده شده عمل نمايند

را براسـاس مشخصـات   ذيحساب و دستگاه اجرائي در مركز يا استان بايستي در پايان سال وجوه مصرف نشده مبـالغ دريـافتي     -5

اعتباري به حساب مربوط نزد خزانه يا خزانه معين استان واريز و تائيديه اخذ نمايند تا چنانچه در سال يا سـالهاي بعـد تعهـدات    

 .پرداخت نشده از محل آن باقي مانده باشد با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند

ريافت و پرداخت ماهانه و نهائي ذيحسابي دسـتگاه اجرائـي گيرنـده    عمليات حسابداري وجوه مزبور در دفاتر، صورتحساب د  -6

، "جـاري  –اعتبار ابالغي  "اعتبار براساس مشخصات اعتبارات ابالغي در گروه حسابهاي بودجه اي حسب مورد طي سرفصل 

مال حسـاب و حسـابهاي   اع) بستانكار(و دستگاه اجرائي ) بدهكار( "اختصاصي –اعتبار ابالغي  "و  "عمراني –اعتبار ابالغي "

معين براساس مشخصات اعتبار ابالغي نگاهداري و عمليات دريافـت و پرداخـت وجـوه مـذكور برحسـب مشخصـات اعتبـار        

مربوط در گروه حسابهاي دريافت و پرداخت وجوه ابالغي اعمال حسـاب و حسـابهاي معـين مـورد لـزوم نگاهـداري و بابـت        

گواهي از ذيحسابي ابـالغ دهنـده برحسـب مشخصـات اعتبـار ابالغـي اخـذ و         "الغي اعتبار اب.. .حساب دريافتي بابت "وجوه 
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 .همراه با فرمهاي عملكرد بودجه مطابق مشخصات اعتبارات ابالغي فوق االشاره تكميل و ضميمه حساب نهائي ارائه شود

اين دستورالعمل حتـي االمكـان از    ذيحسابان و مسئوالن ادارات كل امور مالي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مركزي با ابالغ -7

واگذاري هرگونه وجهي تحت عنوان تنخواه گردان پرداخت به ذيحسابان ادارات كل اسـتانها و واحـدهاي مسـتقر در اسـتانها     

خودداري نمايند ضمناً وظايف ذيحساب در دستگاههائي كه مشمول قانون محاسبات عمـومي كشـور نبـوده و گيرنـده اعتبـار      

 .ران مالي و ياعناوين مشابه نسبت به انجام اين دستورالعمل اقدام خواهند نمودميباشند را مدي

بدين ترتيب دستگاههاي اجرائي كه اعتبارات واحدهاي تابعه و استاني آنان ضمن بودجـه وزارتخانـه و يـا موسسـه دولتـي مربـوط       

وش ابالغ اعتبـار و يـا واگـذاري تنخـواه گـردان      منظور شده است براي واگذاري وجوه واحدهاي تابعه و استاني مخير به انتخاب ر

پرداخت خواهند بود بديهي است با انتخاب هريك از روشهاي مزبور بايستي حسب مورد ضوابط تعيين شده در اين دستورالعمل و 

 .يا آئين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده و واريز انواع تنخواه گردانها رعايت گردد

اعتبار در مورد اعتباراتي كه در اختيار يك دستگاه اجرائـي بـوده و ضـرورتاً ميبايسـت توسـط سـاير دسـتگاههاي         روش ابالغ -ب

 .قابل انجام است) الف(اجرائي هزينه گردد با رعايت ضوابط مذكور در بندهاي قسمت 

 

 دابوالفضل فاطمي زادهسي                   

 معاون هزينه و خزانه دار كل كشور


