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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه 
افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. 
درخشان،  خدمات  ارائه ی  با  است  امیدوار  دانش  چتر  انتشارات 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون محاسبات عمومی كشور 
مصوب 1366/6/1

 فصل اول: تعاريف
 ماده 1- بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای 
منابع  سایر  و  درآمدها  پیش بینی  و حاوی  تهیه  مالی  یک سال 
تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها  برای انجام عملیاتی که منجر به 
نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود، بوده و از سه قسمت به 

شرح زیر تشکیل می شود:
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

طور  به  که  اعتبار  تأمین  منابع  و  دریافتها  پیش بینی    الف- 
مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله 

دستگاه ها از طریق حسابهای  خزانه  داری کل اخذ می  گردد.
ب- پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی و یا 
اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای 

اجرایی می  تواند  در سال مالی مربوط انجام گردد.
2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها 

و سایر منابع تأمین اعتبار.
3- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در 
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بودجه کل کشور منظور می شود.1
به  که  است  مشخصی  سازمانی  واحد  وزارتخانه   -2  ماده 

موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
 ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به 
موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می  شود 

و عنوان وزارتخانه  ندارد.
  تبصره- نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری 
اداره می گردد از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود.

 ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با 
اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا 
دادگاه صالح ملی شده  و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی 
شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت 
شرکتهای  طریق  سرمایه گذاری  از  که  تجاری  شرکت  باشد.هر 
دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق 

به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
امثال  و  از طریق مضاربه و مزارعه  شرکتهایی که    تبصره- 
و  بانکها  نزد  به کارانداختن سپرده های اشخاص  به منظور  اینها 
مؤسسات اعتباری و  شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر 

این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.

وظایف  و  نخست وزیري حذف  اساسي درسال ۱۳۶8 سمت  قانون  بازنگري  به موجب   -۱
آن در مقام رئیس دولت به رئیس جمهور واگذار گردید براین اساس در موادی که عبارت 

نخست وزیر ذکرشده بود،حذف و عنوان رئیس جمهور جایگزین گردید.
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 ماده 5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این 
قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به 
تشکیل  دارد،  عمومی  جنبه  که  و خدماتی  وظایف  انجام  منظور 

شده و یا می شود. 
به  توجه  با  نهادها  و  مؤسسات  قبیل  این  فهرست   تبصره- 
تصویب  به  و  پیشنهاد  دولت  طرف  از  مربوط  مقررات  و  قوانین 

مجلس شورای اسالمی  خواهد رسید.
 ماده 6- سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول 

فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.
یا  مصرف  برای  که  است  مبلغی  از  عبارت  اعتبار   -7  ماده 
مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت 

به تصویب مجلس  شورای اسالمی می  رسد.
 ماده 8- دیون بالمحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت 
منظور  آنها  برای  اعتباری  مربوط  بودجه  در  که  سنوات گذشته 
نشده و یا زائد براعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی ازطرق 

زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
  الف- احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب- انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای 
دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، 
هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار 

دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
شده  ایجاد  دستگاه  اختیار  از  خارج  که  بدهیهایی  سایر  ج- 


