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وزارت نگاهی به پنجمین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادي 
 اموراقتصادي و دارایی

 ∗ یجعفر باباجان
 

 
 چکیده

 یاز مدت حسابانیو ذ رانیمحاسبات کشور و مشارکت مد وانید يبا همکار ییو دارا يوزارت امور اقتصاد
مورد نظر  حهیآماده کرده است. لا بیتصو ندیفرا لیتکم يو برا هیته يدیجد یمحاسبات عموم حهیقبل لا

کشور از زمان  یقانون محاسبات عموم نیبه عنوان پنجم یاسلام يمجلس شورا بیدر صورت تصو
همواره بر  ادشدهیاز جمله قانون  رانیو مقررات در ا نیقوان نی. تدوشودیمحسوب م رانیدر ا گذاريقانون

آن  یمواد اضاف یکار قرار گرفته و برخ يمبنا یکه قانون قبل یمعن نی. بدردگییاساس آزمون و خطا انجام م
به آن اضافه  يدیدر قالب احکام جد دهیاجرا مشخص گرد هايآن که در طول سال هايیحذف و کاست

 دیکشور با یمحاسبات عموم دیقانون جد نیتدو ياست که نگارنده معتقد است برا یدر حال نی. اشودیم
نظارت و  يمناسب برا یمدل افتهیتوسعه  يکشورها یمحاسبات عموم نیاز قوان یقیتطب ايبا انجام مطالعه

 کرد. نیآن تدو ياستخراج و احکام قانون را بر مبنا شورمانک یطیمح هايیژگیبر و یمبتن یکنترل داخل
 نیرو، نگارنده در ا نیاستفاده نشده است. از ا ییالگو نیاز چن يشنهادیپ یمحاسبات عموم حهیلا نیتدو در

و ساختارساز قانون محاسبات  يدیاحکام کل ،یقیتطب قیمقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحق
 قیتحق جی. نتادینما سهیمقا يشنهادیپ یمحاسبات عموم حهیلا يدیرا با احکام کل یموردعمل فعل یعموم

با قانون مورد عمل دارد  هاییسو وجوه تشابه و تفاوت کیاز  يشنهادیپ حهیاست  که لا تیواقع نیا انگریب
 برخوردار است. زین هایییو کاست هاتیاز قابل گر،ید يو از سو
وجوه تشابه، وجوه  یشنهادي،پ یمحاسبات عموم یحهچهارم، لا یقانون محاسبات عموم :یديکل واژگان

 .هایکاست ها،یتتفاوت، قابل
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 مقدمه
شوراي عالی اداري، مسئولیت  20/1/1393مورخ  562/93/206بر اساس مصوبه شماره 

تنظیم لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور با رویکرد کنترل هدفمند نتیجه و 
محصول و حسابداري عملکرد یا مشارکت دیوان محاسبات کشور به عهده وزارت امور 
اقتصادي و دارایی محول گردید. وزارت یادشده بر این باور است که با تشکیل 

حسابان و مشاوران دانشگاهی با راهبري هاي ملی و استانی متشکل از مدیران و ذيکارگروه
کشور براي اصالح  و بازنگري قانون محاسبات  داري کلمعاونت نظارت مالیو خزانه

نویس لایحه محاسبات پنجم کشور را تهیه کرده است. عمومی کشور اقدام و پیش
نامه ) جدول منضم به تصویب25) و ردیف (20نویس مذکور در اجراي بند (پیش
دید. الذکر به دیوان محاسبات عمومی کشور به عنوان دستگاه اجرایی همکار ارسال گرفوق

وزارت امور اقتصادي و دارایی پس از دریافت نظرات دیوان محاسبات و سایر نظرات 
داري کل کشور نظران، لایحه پیشنهادي را از طریق معاونت نظارت مالی و خزانهصاحب

مجدداً مورد بررسی قرار داده و مجدداً براي دریافت نظرات دیوان محاسبات کشور به این 
ست. با این ترتیب، متن لایحه یادشده با لحاظ کردن نظرات دیوان دیوان ارسال داشته ا

محاسبات کشور و اشخاص ذیصلاح تهیه و تدوین و براي طی فرایند تصویب ارائه شده 
 است. 

لایحه محاسبات عمومی پیشنهادي که از زمان مشروطیت تاکنون به عنوان پنجمین  
طی فرایند تصویب آماده شده است  لایحه محاسبات عمومی کشور تهیه و تدوین و براي

اگر چه لایحه محاسبات عمومی .باشدماده و تعدادي تبصره می 95فصل و  7حاوي 
پیشنهادي به تصویب مجلس شوراي اسلامی نرسیده و لایحه یادشده در فرایند تصویب در 

بات مجلس با تغییراتی مواجه خواهد گردید اما مقایسه و تحلیل تطبیقی آن با قانون محاس
و اصلاحات و تغییرات بعدي آن و نقد و بررسی  1366عمومی چهارم مصوب شهریور 

 رسد. احکام کلیدي آن ضروري به نظر می
براي این منظور، احکام کلیدي و بنیادین قانون محاسبات عمومی چهارم کشور مصوب  

لی همراه با اصلاحات بعدي آن با احکام کلیدي و ساختارساز نظارت ما 1366سال 
بینی شده در لایحه پنجم پیشنهادي محاسبات عمومی کشور ، با روشی تطبیقی و پیش

شود. نگارنده بر این باور است که تهیه و تدوین قانون محاسبات عمومی تحلیلی مقایسه می
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هاي محیطی حاکم بر این قانون، مستلزم انجام یک مطالعه جدید، افزون بر شناخت ویژگی
مقررات مالی و محاسباتی سایر کشورها با هدف دستیابی به یک الگوي  تطبیقی از قوانین و

مناسب نظارت و کنترل مالی و محاسباتی است. دستیابی به یک الگوي نظام نظارت و 
هاي محیطی کشور، شرایط را براي استقرار یک نظام کنترل مالی مناسب و مبتنی بر ویژگی

و بکارگیري منابع مالی، از طریق تهیه و کنترل و نظارت مالی حاکم بر تحصیل، مصرف 
 تدوین قانون محاسبات عمومی کشور فراهم خواهد نمود. 

در مقدمه لایحه پیشنهادي تصریح شده است، بازنگري در قانون محاسبات عمومی  
نویس قانون و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با هدف تهیه پیش 1366کشور مصوب سال 

هاي انجام شده و کسب آراء و نظرات ، بر اساس بررسیپنجم محاسبات عمومی کشور
نظران مالی و نقطه نظرات اصلاحی دیوان محاسبات کشور صورت گرفته است. این صاحب

هاي گذشته و در همان شیوه تدوین قوانین و مقررات مالی و محاسباتی است که در دهه
ین شیوه مرسوم، نگارش هاي پس از مشروطیت در ایران مرسوم بوده است. در اطول سال

قوانین مالی و محاسباتی، به صورت معمول قانون مورد عمل فعلی و اصلاحات و تغییرات 
 گیرد. بعدي آن، مبنا و ملاك اصلاحات قرار می

بینی شده در قانون فعلی که از اعتبار کافی در این شیوه، آن دسته از احکام کلیدي پیش 
لی آینده نیز کاربرد دارد، عینًا یا با اندك اصلاحات برخوردار است و در نظام نظارت ما
الاجرایی که در طول شود. پس از آن، احکام لازمعبارتی در لایحه پیشنهادي ابقا می

هاي نظام نظارت مالی مورد عمل هاي اجراي قانون فعلی با هدف تأمین برخی کاستیسال
ی لازم براي اعمال نظارت مالی بینی شده است و هنوز از کارایدر مقررات اصلاحی پیش

گردد. این در حالی است که افزون بر همه مؤثر است، به احکام لایحه پیشنهادي اضافه می
این احکام، برخی احکام کلیدي و موردنیاز آتی که در ارتقاي سطح نظام نظارت مالی 

ادي موردنظر تأثیرگذار است نیز به طریق مقتضی در احکام نظام نظارت مالی پیشنه
 شود. موردنظر لایحه جدید، گنجانده می

یکی از معایب اساسی این شیوه نگارش و تدوین قوانین، آن است که تفکر جدیدي بر  
گردد، بلکه کماکان تفکر قدیمی، بر ساختار شود حاکم نمیساختار قانونی که تدوین می

ی با اضافه شدن هاي قانون قبلکلی قانون جدید حاکم خواهد بود و تنها برخی کاستی
 تعدادي احکام جدید مرتفع خواهد شد.

نگارنده بر این باور است که در این قبیل شیوه تدوین قوانین و مقررات، قطع نظر از این  
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کند. که در هر حوزه تخصصی که باشد، بنیان تفکر حاکم بر تدون قانون تغییر چندانی نمی
شود تنها تغییرات شکلی قوانین حاصل میاي که در این شیوه تدوین و بازنگري در نتیجه

است و منجر به تغییر و تحول ساختاري وپ بنیادي در تفکر حاکم بر قانون نخواهد شد. 
براي رهایی از این دور تسلسل که بیش از صد سال و از آغاز مشروطیت تاکنون در تدوین 

در برخی مقالات و  تري که قبلاً همقوانین و مقررات گرفتار آن هستیم، راه کار مناسب
ام وجود دارد. نگارنده بر این عقیده است که راه مقابله با شیوه هایم به آن اشاره کردهنوشته

اي که باشد، انجام مطالعه تطبیقی درباره قدیمی نگارش قوانین و مقررات در هر حوزه
عه یافته قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر سایر کشورها از جمله کشورهاي توس

 و در حال توسعه است. 
به بیان دیگر، براي دستیابی به یک نظام نظارت و کنترل مالی مناسب و مبتنی بر  

یاد تري عمل کرد یا به قول زندههاي محیطی کشورمان باید به شیوه قابل قبولویژگی
نه اینک و قبل از هر گو» . ها را باید شست، جور دیگر باید دیدچشم«سهراب سپهري 

قضاوتی، ابتدا احکام کلیدي و ساختارساز قانون محاسبات  عمومی چهارم و مورد پیش
عمل فعلی و اصلاحات و تعدیلات بعدي آن با احکام کلیدي و ساختار نظام نظارت و 

بینی شده در لایحه  پیشنهادي پنجم محاسبات عمومی کشور، مقایسه کنترل  هاي مالی پیش
بینی شده در لایحه جدید، استخراج و مورد مشابه و متفاوت پیششود.پس از آن، احکام می

 گیرد. مقایسه قرار می
در چنین فرایندي که وجوه تشابه و وجوه تفاوت لایحه پیشنهادي پنجم با قانون  

توان به شود، میمحاسبات مورد عمل فعلی و اصلاحات و تغییرات بعدي آن روشن می
در لایحه و میزان تأثیرگذاري آن در نظام نظارت و کنترل  بینی شدههاي احکام پیشقابلیت

ها و موردنظر آن پی برد. افزون بر این، در این بررسی تطبیقی، ضمن دستیابی به قابلیت
بینی شده در احکام لایحه پیشنهادي و تغییراتی که در نظام نظارتی مورد هایی پیشنوآوري

 آن نیز آشکار خواهد شد.  هاي احتمالینظر لایحه منظور شده، کاستی

 روش انجام تحقیق
در این تحقیق از روش تحقیق تطبیقی استفاده شده است. تحقیق تطبیقی، کاربرد روشی 

کوشیم تا اختلافات و تشابهات دو یا چند پدیده را از طریق مقایسه است که در آن می
ت وجود شباهت یا دریابیم.  به بیان دیگر تحقیق تطبیقی یعنی بررسی به منظور دریاف
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اختلاف بین دو پدیده براي شناسایی و  تمایز بین دو مفهوم است. تا یک شیئی با شیئی 
توان توان گفت این شیئ آن نیست. به بیان دیگر بدون مقایسه نمیدیگر مقایسه نشود، نمی

چیزي را تمییز داد، تعریف نمود و به شناخت رسید.  مغایرت در همه جا وجود دارد و 
واع و انحاي مختلف از طریق مقایسه و تطبیق قابل مشاهده است. این در حالی است که ان

شود و  دو چیز کاملاً یکسان نیز با هم دو چیز کاملاً متفاوت و مختلف با هم مقایسه نمی
هاي مورد گردند، بلکه مقایسه و تطبیق زمانی میسر است که بین پدیدهمقایسه و تطبیق نمی

 ).1382هایی وجود داشته باشد(اعرابی،ا و تفاوتهبررسی شباهت
به بیان دیگر، مطالعه تطبیقی عبارت است از کنار هم نهادن دو پدیده که با یکدیگر  

ها به کمک جانبه آنحداقل یک وجه مشترك دارند و بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل همه
ه و  اختلافشان (الوانی و پذیر به منظور شناخت نقاط تشابهاي مقایسهمتغیرها یا ملاك

شاهی). همانطور که بیان شد، در این پژوهش از روش تحقیق تطبیقی استفاده سلطانی عرب
هاي داخلی موضوع معنی که احکام کلیدي و ساختار نظام نظارت و کنترلشده است. بدین

و اصلاحات بعدي آن با  1366قانون محاسبات عمومی کشور مورد عمل مصوب سال 
هاي داخلی محاسبات عمومی پیشنهادي وزارت امور کلیدي نظام نظارت و کنترل احکام

اقتصادي و دارایی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این واقعیت 
است که لایحه محاسبات عمومی پیشنهادي وزارت یاد شده در مقایسه با قانون محاسبات 

اي هاي در خور ملاحظهاز وجوه تشابه و تفاوت 1366عمومی کشور مصوب سال 
هاي قابل قبول برخوردار است. این در حالی است که اگرچه لایحه پیشنهادي از قابلیت

 هایی نیز مواجه است.هاي داخلی بهره گرفته است، اما با کاستیاحکام نظارت و کنترل

 بررسی تطبیقی احکام کلیدي نظام نظارت مالی پیشنهادي 
هاي مالی موضوع لایحه پیشنهاي هاي نظام نظارت و کنترلدستیابی به قابلیتبراي 

هاي احتمالی آن  که قرار است پس از بحث و بررسی و محاسبات عمومی و کاستی
تصویب در مجلس شوراي اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور به اجرا 

رساز این لایحه با قانون محاسبات عمومی در آید، بررسی تطبیقی احکام کلیدي و ساختا
امري ضروري است. براي این منظور، احکام کلیدي و ساختارساز نظام  1366مصوب سال 

با  1366هاي مالی و مورد عمل در قانون محاسبات عمومی مصوب سال نظارت و کنترل
پیشنهادي  هاي مالی موردنظر لایحهبینی شده در نظام نظارت و کنترلاحکام کلیدي پیش
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 گیرد. محاسبات عمومی به شرح موارد زیر مورد مقایسه قرار می

 وجوه تشابه و تفاوت در احکام کلیدي 
در این قسمت احکام کلیدي مشابه ومتفاوتی که در فصول قانون محاسبات عمومی مصوب 

و اصلاحات و تعدیلات بعدي آن با لایحه پیشنهادي محاسبات عمومی، قطع نظر  1366سال 
هاي عبارتی که تأثیر چندانی در مفاهیم احکام ندارند، به شرح از برخی اصلاحات و تفاوت

 شود: زیر ارائه می
 اریفتع -ل اول فص

بینی شده در لایحه پیشنهادي جز در چند مورد همان تعاریف واژگان تخصصی پیش 
منظور شده بود.  1366تعاریف واژگانی است که در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 

که در لایحه پیشنهادي نیز  1366بدیهی است که تعاریف منظور در قانون محاسبات سال 
است. به رغم این وجوه تشابه فراوان در تعاریف  تکرار شده است، تعاریفی ضروري بوده

خورد. براي مثال در ارائه هاي جزئی نیز به چشم میواژگان تخصصی، برخی تفاوت
تعاریف، مختصر اصلاحات عبارتی در برخی تعاریف واژگان قبلی انجام شده و برخی 

 77از ماده اي و ارزش خالص نیز هاي سرمایهواژگان نظیر درآمد، طرح تملک دارایی
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این قسمت از تعاریف اضافه شده است. این 

قسمت تعاریف به نحوي اصلاح شده است که با  22در حالی است که تعریف هزینه در بند 
اجرایی با  حسابداري تعهدي سازگار باشد. برخی تعاریف اضافی نیز نظیر تعریف دستگاه

برداشته شده است.  1351تعاریف منظور در قانون برنامه و بودجه مصوب سال  اصلاحاتی از
در نهایت تعداد محدودي تعاریف جدید نظیر نظارت مالی، تأمین منابع مالی، ودیعه و 

بینی شده است. ناگفته نماند که تعریف مجري طرح در این قسمت از لایحه پیش
بینی شده بود در لایحه حذف پیش 1366 الحساب که در قانون  محاسبات مصوب سالعلی

شده است.این درحالی است که این واژه تخصصی که پیشینه قابل قبولی در ادبیات مالی 
کشور دارد، در برخی احکام فصول لایحه پیشنهادي استفاده شده است. افزون بر این، 

 تباط دارد. حسابرسی جامع مورد تعریف قرار گرفته است که به قانون دیوان محاسبات ار

 کلیات: –اجراي بودجه  –فصل دوم 
این عنوان در لایحه پیشنهادي منظور شده است به جز  احکامی که در این فصل و تحت  



  7 باباجانی

بینی شده در بخش اول از فصل دوم قانون محاسبات در موارد محدودي با احکام پیش
با برخی اصلاحات  با عنوان درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار 1366عمومی مصوب سال 

عبارتی کم و بیش جزئی مشابه است. این در حالی است که برخی احکام جدید و متفاوتی  
به ترتیب درباره محول نمودن حسن اجراي بودجه به بالاترین مقام دستگاه  3و2نیزدرمواد

اجرایی و تعین شرایط براي انتصاب در پست معاونت اداري مالی نیز در این فصل از لایحه 
 بینی شده است.پیشنهادي ،پیش

  مصارف –اجراي بودجه  –فصل سوم 
همین عنوان در لایحه پیشنهادي منظور شده است نیز به   تحتاحکامی که در این فصل و 

بینی شده در بخش دوم از فصل دوم قانون محاسبات جز در موارد محدودي با احکام پیش
ها با برخی اصلاحات عبارتی کم و تتحت عنوان هزینه و سایر پرداخ 1366مصوب سال 

بیش جزئی مشابه است. اگر چه برخی احکام جدید و محدود متفاوتی هم به شرح موارد 
 زیر در لایحه پیشنهادي منظور گردیده است :

تعیین تکلیف مصرف اعتباراتی که تحت عنوان (سري) در بودجه کل کشور به  –الف 
 بع این قانون و سایر قوانین نیست. رسد و تاتصویب مجلس شوراي اسلامی می

قانون محاسبات عمومی کشور  60الحساب که در ماده حذف حکم مربوط به علی –ب 
 بینی شده بود. پیش 1366مصوب سال 

اي تا پایان دوره زمانی اجراي هاي سرمایهمصرف مانده وجوه اعتبارات تملک دارایی –ج 
 طرح. 

ها از طریق حساب هاي بانکی مجاز به صورت کاغذي یا اجازه انجام پرداخت –د 
 ). 25الکترونیکی (ماده 

 34در تبصره اي ماده » کانون حسابداران رسمی بخش دولتی«بینی تشکیل پیش -هـ 
هاي اجرایی دولتی ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب سپرده داراي سود براي دستگاه –و 

 ).37(تبصره ماده 

  معاملات دولتی –فصل چهارم 
این فصل از لایحه پیشنهادي که به معاملاتی دولتی اختصاص یافته است، حاوي احکامی 

بینی شده است. یش1383است که اغلب آنها در قانون برگزاري مناقصات مصوب سال
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بینی لایحه پیشنهادي پیش 42بند در ماده  17افزون بر این تعدادي اصلاحات ضروري در 
هاي قانون یادشده را برطرف نماید. این درحالی است که در ده است تا برخی نارساییش

اي ضمن ارائه تعریفی از مزایده که در قانون برگزاري مناقصات نادیده گرفته قالب تبصره
هاي منظور در این قانون را به موارد مربوط به برگزاري مزایده نیز تسري شده بود، نصاب
 داده شده است. 

 نظام حسابداري و حسابرسی –فصل پنجم 
بینی شده در این فصل از لایحه پیشنهادي ، از وجوه تشابه کمتري نسبت به احکام پیش 

برخوردار است. این  1366بینی شده در قانون محاسبات عمومی مصوب سال احکام پیش
وم درباره بدان معنی است که در این فصل از لایحه پیشنهادي، احکام مترقی و مورد لز

استقرار یک نظام حسابداري و گزارشگري مالی نهادهاي بخش عمومی به شرح 
 بینی شده است : مواردزیرپیش

هاي حسابداري و حسابرسی بخش عمومی براي ایجاد مرکز تحقیقات و پژوهش –الف 
اصلاح و ابلاغ استانداردهاي حسابداري و حسابرسی بخش عمومی (ماده  تدوین، تکمیل،

44.(  
تهیه نظام حسابداري بخش عمومی مبتنی بر استانداردهاي حسابداري بخش عمومی  –ب 

 ). 47(ماده 
هاي مالی ماهانه و تسلیم به مبادي هاي اجرایی دایر بر تهیه صورتتکلیف دستگاه –ج 

 ). 48قانونی به صورت الکترونیکی (ماده 
هاي ردولتی و شرکتهاي مالی مؤسسات و نهادهاي عمومی غیحسابرسی صورت –د 

دولتی توسط کانون حسابداري رسمی بخش دولتی و سازمان حسابرسی و ارائه گزارش 
 ). 48ماده  5مربوط به منظور رسیدگی به دیوان محاسبات کشور (تبصره 

هاي دولتی (مواد هاي مالی شرکتانجام برخی تعدیلات و اصلاحات درباره صورت -هـ 
 . هاي مربوط)و تبصره 51و  50
داري کل دایر بر تهیه صورت وضعیت مالی تلفیقی بخش عمومی، تکلیف خزانه –و 

صورت تغییرات در وضعیت مالی و صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و 
 ). 52همچنین تهیه صورت گردش نقدي خزانه (ماده 

ه و ارائه آن به تعیین تکلیف براي دیوان محاسبات کشور درباره تهیه تفریغ بودجه سالان –ز 
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 ). 53مجلس (ماده 
هاي اجرایی دایر بر در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات مالی مورد تکلیف تمامی دستگاه –ح 

داري کل که در اجراي این قانون براي انجام وظایف قانونی لازم باشد درخواست خزانه
 ).54(ماده 

تعیین تکلیف براي دیوان محاسبات کشور دایر بر تسلیم گزارش اقدام انجام شده در  –ط 
 خصوص تخلفات

اگر چه احکام متفاوتی درباره نظام حسابداري و گزارشگري مالی در این فصل از لایحه  
پیشنهادي و با هدف استقرار یک سیستم حسابداري مناسب به عنوان جزء جدایی ناپذیر 

بینی شده است اما برخی احکام مشابه و مورد لزوم پاسخگویی عمومی پیشنظام مسئولیت 
 نیز کماکان منظور شده است.  1366در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 

 نظارت مالی  –فصل ششم 
بینی و منظور شده است. دلیل این امر در این فصل از لایحه اساسًا احکام متفاوتی پیش

گردد بر می 1366ت مالی قانون محاسبات عمومی مصوب سال عمدتاً به ساختار فصل نظار
و تبصره آن راجع به نظارت مالی و عملیاتی و  90بینی حکمی در ماده که تنها به پیش

حکمی درباره اختلاف نظر ذیحساب و مقام مجاز خرج و حکمی هم در مورد پرداخت 
ود. این در حالی است که در مخارج زائد بر اعتبار مصوب و بر خلاف مقررات، اکتفا شده ب

بینی شده فصل نظارت مالی لایحه پیشنهادي موا د متعدد و متفاوتی به شرح مواردزیر پیش
 است : 

داري کل با هدف تمرکز در مدیریت مالی بخش اصلاح و ارتقائ ساختار خزانه –الف 
 ). 56عمومی و ایجاد وحدت رویه و نظارت مالی (ماده 

دار کل کشور در سطح استانداران و سفرا (تبصره یک ماده ي خزانهبینی همترازپیش –ب 
56 .( 
داري کل العاده خاص مشاغل تخصصی براي کارکنان خزانهبینی اختصاص فوقپیش –ج 

 ). 56ماده  2کشور (تبصره 
دار کل به پیشنهاد و حکم وزیر امور اقتصادي و دارایی و تأیید هیأت انتصاب خزانه –د 

 ).57صورت دارا بودن ضوابط و شرایطی که تعیین شده است (ماده وزیران در 
دار کل و عزل و تغییر او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادي و تصویب تمدید حکم خزانه -هـ 
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 ). 2و  1هاي هیأت وزیران (تبصره
بینی نهادي موسوم به شوراي نظارت مالی داري کل کشور و پیشتعیین وظایف خزانه –و 

 و تبصره مربوط).  58(ماده 
هاي اجرایی، تأکید بر انتصاب این بینی وظایف مفصلی براي ذیحسابان دستگاهپیش –ز 

داري کل و نحوه انتصاب ذیحساب وزارت اطلاعات از بین ذیحسابان از بین کارکنان خزانه
 و تبصره).  59کارکنان این وزارت (ماده 

راه با رعایت ضوابط دستگاه محل خدمت و اي ذیحسابان همتأکید بر استقلال حرفه –ح 
نامه رفتار اي و قوانین و مقررات و همچنین اداي سوگند بر طبق آیینآیین نامه رفتار حرفه

 ). 5و  4هاي داري کل (تبصرهاي ابلاغی توسط خزانهحرفه
تعیین شرایط و ضوابط مربوط به انتصاب افراد به عنوان ذیحساب یا معاون ذیحساب  –ط 
 ). 60راه با گذراندن دوره ویژه آموزش مشاغل ذیحسابی (ماده هم
هاي اجرایی که با تأیید سازمان مدیریت و تعیین ضوابط مصرف اعتبارات دستگاه –ي 

ریزي مبتنی بر عملکرد و حسابداري تعهدي ریزي کشور موفق به اجراي بودجهبرنامه
 تصویب هیأت وزیران.  ریزي واند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهشده

  اموال دولتی و اوراق بهادار –فصل هفتم 
است که احکام مشابه و  95تا  69این فصل از لایحه پیشنهادي حاوي احکامی در مواد 

در خود جاي داده است. در این قسمت به  1366متفاوتی را با قانون محاسبات عمومی 
شود. در احکام متفاوت آن اشاره میوجوه تشابه این احکام و سپس و در مرحله بعد به 

عمدتاً به احکام  122تا  106و در قالب مواد  1366قانون محاسبات عمومی مصوب سال 
هاي حاکم بر اموال منقول و غیرمنتقول دولتی و حفظ و حراست و مربوط به مسئولیت

سات و ها و مؤسنگهداري آنها و همچنین نحوه نقل و انتقال این اموال بین وزارتخانه
هاي دولتی پرداخته شده بود. در لایحه پیشنهادي محاسبات عمومی نیز این احکام شرکت

بینی شده در قانون قطع نظر از برخی اصلاحات عبارتی به شیوه مشابهی با احکام پیش
بینی و منظور شده است. این در حالی است که پیش 1366محاسبات عمومی مصوب سال 

 بینی شده است: واردزیر نیزپیشاحکام متفاوتی به شرح م
این فصل تصریح شده است که کلیه اموال غیرمنقولی که براي استفاده  69در ماده  –الف 

هاو مؤسسات دولتی به یکی از طرق قانونی تملک و به نام نهادهاي یادشده وزارتخانه
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جمهوري خریداري یا ایجاد شده متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن نام دولت 
شود. در این ماده قانونی داري کل کشور درج میاسلامی به عنوان مالک با نمایندگی خزانه

بینی شده است که تعدادي از آنها حاوي احکام جدیدي درباره تبصره پیش 14، حدود 
کند که به منظور جلوگیري از اموال غیرمنقول است که وضعیت این اموال را روشن می

 شود. حث درباره آنها خودداري میاطاله کلام از ب
هاي دولتی تأکید و مقرر هاي غیرجاري شرکتبر تجدید ارزیابی دارایی 81در ماده  –ب 

گردیده است مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی معاف از مالیات بوده و باید به حساب افزایش 
 سرمایه شرکت منظور شود. 

هاي آن، احکام مربوط به نقل و انتقال اموال منقول  غیرمنقول و تبصره 82در ماده  –ج 
برخی نهادهاي خاص نظیر مجلس شوراي اسلامی، شوراي نگهبان، مجمع تشخیص 

بینی شده ها و مراکز آموزشی پژوهشی و نیروهاي مسلح، پیشمصلحت نظام، دانشگاه
 است. 

که » هاي اجراییهیأت تعیین کارشناسی براي دستگاه«، هیأتی موسوم به 83در ماده  –د 
بینی شده که باید در اموال غیرمنقول و سهام دارند، پیشنیاز به ارزیابی اموال منقول،

 داري کل مستقر باشند. خزانه
مقرر گردیده است که کلیه امور مربوط به خرید، فروش و نقل و انتقال  86در ماده  -هـ 

داري کل هاي اجرایی توسط خزانهده یا مورد خریداري دستگاهخودروهاي مورد استفا
شود. در تبصره یک این ماده کمیسیونی براي تعیین سقف تعداد و نوع کشور انجام می

 بینی شده است. خودروهاي یادشده نیز پیش
هاي اجرایی موضوع تبصره یک مقرر گردیده است که دستگاه 4و  3، 2هاي در تبصره –و 

هاي مازاد خود را به فروش برسانند، استفاده غیرمجاز از مکلفند اتومبیل 86ماده 
خودروهاي دولتی ممنوع است و دریافت هر نوع خودرو از اشخاص حقیقی یا حقوقی از 

 هاي اجرایی به جز در مواردي که در مقررات معین شده باشد، ممنوع است. دستگاه

 بحث وتحلیل احکام کلیدي لایحه پیشنهادي
بینی شده در مبانی قانونی حاکم بر راي ارائه یک تحلیل مناسب از احکام کلیدي پیشب

بندي ابتدا باید به ساختار کلی هاي حسابداري و گزارشگري مالی، حسابرسی و بودجهنظام
هاي تطبیقی که نگارنده به عمل آورده است به سه شیوه ها توجه شود. در بررسیاین نظام
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هاي یادشده دست یافته است. در برخی کشورها ی قانونی حاکم بر نظاممتفاوت تدوین مبان
شود. در چنین بینی و تدوین میاحکام قانونی این سه نظام نظارتی در قانونی واحد پیش

ها در ارتباط و تعامل با یکدیگر، یک نظام قوانینی، احکام کلیدي و ساختارساز این نظام
کند. در بعضی و بکارگیري منابع عمومی حاکم مینظارتی واحدي را بر تحصیل، مصرف 

کشورها، احکام قانونی حاکم بر نظام حسابداري و گزارشگري مالی و نظام حسابرسی 
اي از تدوین مبانی قانونی شود. در چنین شیوهبینی و تدوین میمستقل در یک قانون پیش

لی داخلی حاکم بر قوه مبتنی بر نظارت مالی بر منابع عمومی، احکام قانونی نظارت ما
مجریه با احکام قانونی نظارت مالی که از سوي حسابرس مستقل (دیوان محاسبات) بر قوه 

شود، در ارتباط و تعامل با یکدیگر یک نظام نظارتی مناسبی براي مجریه اعمال می
کند. در برخی کشورهاي دیگر نظیر تحصیل، مصرف و بکارگیري منابع عمومی فراهم می

احکام نظارتی در سه قانون جداگانه موسوم به محاسبات عمومی، دیوان محاسبات و  ایران،
اي در تدوین قوانین و مقررات شود. بکارگیري چنین شیوهبینی میبرنامه و بودجه پیش

حاکم بر نظارت مالی، ممکن است تعامل و ارتباط احکام این سه نظام نظارتی را با مشکل 
 مواجه کند. 

بندي خرده ه قبلاً نیز بیان شده است، حسابداري، حسابرسی و بودجههمان طور ک 
هایی هستند که در تعامل و ارتباط با یکدیگر شرایط را براي ایفا و ارزیابی نظام نظام

مسئولیت پاسخگویی عمومی حاکم بر تحصیل، مصرف و بکارگیري منابع عمومی را 
هاي هاي فوق بر قابلیتنی قانونی خرده نظامکنند. از این رو، تعامل و ارتباط مبافراهم می

نظام مسئولیت پاسخگویی حاکم بر منابع عمومی تأثیرگذار خواهد بود. نکته مهم دیگري 
هاي نظارتی مرتبط با مسئولیت هاي هر یک از خرده نظامکه به نظر نگارنده بر قابلیت

قررات حاکم بر این پاسخگویی عمومی تأثیرگذار خواهد بود، شیوه تدوین قوانین و م
هاي مرسوم هاست. همان طور که در مقدمه این مقاله بیان گردید، یکی از شیوهخرده نظام

تدوین مبانی قانونی نظارت مالی جدید، اصلاح و بازنگري و حذف برخی احکام و اضافه 
نمودن احکام دیگري به قانون مورد عمل است. مشکل اصلی در این شیوه تدوین قانون 

کند. این در این است که تفکر حاکم بر نظام نظارت مالی تغییر چندانی پیدا نمیجدید 
حالی است که اگر قرار باشد قانونی جدید و مترقی تدوین شود، با انجام یک مطالعه 
تطبیقی از قوانین و مقررات نظارتی مورد عمل در سایر کشورها، ابتدا باید به یک مدل 

هاي محیطی دست یافت و سپس بر اساس ساختار مدل ژگینظارتی روزآمد و مبتنی بر وی
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 یادشده، احکام کلیدي و ساختارساز قانون موردنیاز را در دستور کار قرار داد. 
نویس لایحه محاسبات عمومی و تفکر اینک قطع نظر از بکارگیري شیوه نگارش پیش 

حاکم بر تدوین احکام کلیدي آن، ضمن چشم پوشی از برخی تغییرات و اصلاحات جزیی 
توان برخی کند، میو عبارتی که تأثیر چندانی در ساختار نظام مالی و محاسباتی ایجاد نمی

 هاي مشهود در لایحه را به اختصاروبه شرح زیر برشمرد. ها، ایرادات و کاستیقابلیت

 قابلیت هاي لایحه پیشنهادي
توان به با یک نگاه اجمالی به ساختار کلی لایحه پیشنهادي درباره محاسبات عمومی، می

برخی تغییرات نسبتاً بنیادي و تأثیرگذار در نظام مالی و محاسباتی در لایحه موردنظر به 
 اشاره کرد: شرح خلاصه زیر 

. در فصول اول تا چهارم لایحه، برخی تغییرات و اصلاحات در احکام کلیدي فصول 1 
به عمل آمده است. این تغییرات و  1366اول تا سوم قانون محاسبات عمومی مصوب سال 

اصلاحات اگر چه در ساختار کلی نظام مالی و محاسباتی قانون مورد عمل فعلی تغییري 
بینی شده در یجاد نکرده است اما موجب شفافیت در احکام کلیدي پیشاساسی و بنیادي ا

 این فصول شده است و برخی ابهامات موجود را مرتفع نموده است. 
در فصل پنجم لایحه پیشنهادي که احکام ساختارساز نظام حسابداري و گزارشگري  -2 

بینی شده است د زیر پیشاي به شرح موارکشد، احکام نسبتاً پیشرفتهمالی را به تصویر می
 تواند شرایط لازم را براي ایجاد تحول در نظام یادشده فراهم کند. که در نوع خود می

هاي حسابداري و حسابرسی بخش بینی ایجاد مرکز تحقیقات و پژوهشپیش –الف  
لایحه با هدف تدوین، تکمیل، اصلاح و ابلاغ استانداردهاي حسابداري  44عمومی در ماده 

سابرسی این بخش امر مبارکی است. فکر ایجاد چنین مرکزي بیانگر این واقعیت است و ح
که وزارت امور اقتصادي و دارایی به عقب ماندگی نظام حسابداري و حسابرسی بخش 
عمومی ایران از تحولاتی که در کشورهاي توسعه یافته و بعضاً در حال توسعه روي داده پی 

تصریح شده است اگر به درستی  45همان گونه که در ماده برده است. ایجاد چنین مرکزي 
استقرار یابد و از افرادي آگاه به مبانی نظري و عملی در حوزه حسابداري و حسابرسی 

فنی و تجربیات جهانی بهره گیرد، می  –بخش عمومی استفاده کرده و از تحولات علمی 
 ها فراهم کند. متواندزمینه لازم را براي ایجاد تحول اساسی در این نظا

دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نهادهاي بخش عمومی حق  –ب  
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دارد نسبت به نظام حسابداري و گزارشگري مالی این نهادها اظهارنظر اصلاحی داشته باشد 
و در اغلب کشورها نیز این نهاد قانون اساسی در تدوین اصول و استانداردهاي حسابداري 

ل دارد. ازاین رو، درخواست همکاري از این نهاد قانون اساسی توسط مشارکتی فعا
 داري کل کشور، این همکاري را استحکام می بخشد. خزانه

تأکید بر تهیه نظام حسابداري بخش عمومی مبتنی بر استانداردهاي حسابداري  –ج  
دي هاي اجرایی از نقاط قوت این بخش از لایحه پیشنهابخش عمومی براي دستگاه

 شود اما تحقق چنین امري در سال اول اجراي قانون، مورد تردید است. محسوب می
هاي مالی به صورت ماهانه و به شیوه الکترونیکی تأکید بر تهیه و تنظیم صورت –د 

 هاي لایحه پیشنهادي است که با شرایط امروز جهان همخوانی دارد. (برخط) هم از نوآوري
دي که قرار است جایگزین فصل سوم تحت همین عنوان در فصل ششم لایحه پیشنها -3

هاي اساسی برخوردار شود از تفاوت1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 
بینی شده در این فصل، هاي احکام کلیدي پیشها و قابلیتاست. در این قسمت به نوآوري

 شود. به شرح موارد زیر و به اختصار اشاره می
لایحه پیشنهادي، مقرر گردیده است که دولت موظف است نسبت  56ه در ماد –الف  

داري کل کشور اقدام نماید. با توجه به مفاد احکام بعدي، به به اصلاح ارتقاء ساختار خزانه
رسد منظور از اصلاح و ارتقاء ساختار موردنظر در این ماده همانا تبدیل شدن نظر می

ه وزارت امور اقتصادي و دارایی به سازمان داري کل کشور از معاونت هزینخزانه
 باشد. داري کل کشور خزانه

دار کل کشور همتراز مقرر گردیده است که خزانه 56در تبصره یک ماده  –ب  
داري شود. چنین پیشنهادي در صورت ارتقاء ساختار خزانهاستانداران و سفیران ارزیابی می

داري امر معقولی کل کشور از معاونت وزارت امور اقتصادي و دارایی به سازمان خزانه
 است. 

العاده خاص براي مشاغل تخصصی کارکنان ه، برقراري فوقدر تبصره دو این ماد –ج  
بینی شده است که به نظر نگارنده به ویژه در مورد ذیحسابان داري کل کشور پیشخزانه

هاي سنگینی برعهده هاي اجرایی امر قابل قبولی است. ذیحسابان یادشده مسئولیتدستگاه
ها افزایش نیز ا قانون مورد عمل این مسئولیتلایحه ، در مقایسه ب 59اند و بر طبق ماده داشته

هایی که هاي خاص و متناسب با مسئولیتالعادهیافته است. از این رو، برقراري فوق
 ناپذیر است. ذیحسابان برعهده دارند، امري اجتناب



  15 باباجانی

دار کل کشور به پیشنهاد وزیر امور لایحه مقرر گردیده است که خزانه 57در ماده  –د  
شود و شرایط ساله منصوب می 5و دارایی و تأیید هیأت وزیران براي یک دوره اقتصادي 

دار کل از معاونت وزیر بینی شده است. ارتقاي سطح خزانهنسبتاً قابل قبولی براي او پیش
داري کل امري معقول و پسندیده اي است. افزون بر این، دارایی به رئیس سازمان خزانه

ا بود مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته بینی شرایطی نظیر دارپیش
هاي تخصصی از سوي دیگر، بیانگر ارتقاي تخصصی از یک سو و سوابق کافی در زمینه

دار کل است. این در حالی است که عزل و نصب این مقام به پیشنهاد وزیر شأن خزانه
 دهد. تردید قرار میدارایی تا حدودي استقلال او را در انجام وظایف قانونی مورد 

هاي این لایحه لایحه از نوآوري 58داري کل کشور در ماده تعیین وظایف خزانه -هـ  
تواند در نیز می» شوراي نظارت مالی«بینی شود. این در حالی است که پیشمحسوب می

هاي اجرایی در سطح ایجاد وحدت رویه و هماهنگی اقدامات نظارتی ذیحسابان دستگاه
 مک کند. کشور ک

هاي اجرایی که به تفصیل در ماده هاي ذیحسابان دستگاهتعیین وظایف و مسئولیت –و  
تواند در کاهش برخی ابهامات و اختلاف نظرهاي بین آنها با مقامات بیان شده است، می 59

 هاي اجرایی محل استقرار مؤثر باشد. اجرایی دستگاه
رفتار  اي ذیحسابان همراه با رعایت آیینبینی حکمی درباره استقلال حرفهپیش –ز  

ماده فوق منعکس  5و  4هاي اي و اداي سوگند توسط آنها که به ترتیب در تبصرهحرفه
 ناپذیر است. شده است، امري ضروري و اجتناب

تعیین شرایط لازم براي انتصاب به سمت ذیحساب یا معاون ذیحساب در  –ح  
هاي لایحه پیشنهادي محسوب یحه، یکی دیگر از نوآوريلا 60هاي اجرایی در ماه دستگاه

هاي شود. با توجه به تحولاتی که در ارتقاي سطح تحصیلات و تخصص در حوزهمی
حسابداري و حسابرسی ایجاد شده است و به ویژه ایجاد رشته حسابداري بخش عمومی در 

ش از پیش فراهم هاي کشور، تحقق چنین شرایطی براي انتصاب به این سمت بیدانشگاه
 است. 

ریزي دایر بر ایجاد تسهیلاتی براي اجراي بودجه 62بینی حکمی در ماده پیش –ط  
تواند مبتنی بر عملکرد و حسابداري تعهدي بر اساس رویکرد کنترل نتیجه و محصول، می

 ریزي فراهم کند. تري براي استقرار این نوع بودجهشرایط مناسب
لایحه پیشنهادي که به ترتیب بر مجوز استفاده  65و  64ر مواد بینی احکامی دپیش –ي  
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از امضاي الکترونیکی براي مبادلات پولی و اسناد الکترونیکی مالی و حسابداري اشاره دارد 
هایی به مدیران براي بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی یا بینی دادن مشوقو همچنین پیش

 آید. یحه به شمار میهاي لاوري، از نوآوريافزایش بهره
فصل هفتم که به اموال دولتی و اوراق بهادار اختصاص یافته است، اگرچه بیشتر  -4 

بینی شده در فصل اموال دولتی قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال احکام پیش
را در خود جاي داده است اما احکام تکمیلی جدیدي به آن اضافه شده است. براي  1366

اي تبصره، احکامی از برخی قوانین این فصل با تعداد درخور ملاحظه 69ده مثال در ما
موجود و مرتبط با اموال دولتی گنجانده شده است تا برخی کاستی هاي مربوط به اموال 
دولتی و اوراق بهادار مرتفع شود. افزون بر این، احکام جدیدي نیز درباره اموال دولتی در 

 شود: به برخی از آنها به شرح موارد زیر اشاره می این فصل قابل مشاهده است که
تعیین تکلیف براي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور دایر بر اصلاح اسناد اموال  –الف  

 ). 69ماده  11غیرمنقول دولتی و صدور اسناد جدید بر اي آنها (تبصره 
ستفاده از تجهیزات با ا» هاي اجراییجامع اموال غیرمنقول دستگاه«ایجاد سامانه  –ب  

هاي اجرایی در سامانه اي و الزام به ثبت اطلاعات مربوط به این اموال توسط دستگاهرایانه
 ). 69ماده  12یادشده (تبصره 

هاي اجرایی با هدف شناسایی و ساماندهی فضاهاي اداري توسط دستگاه –ج  
 ). 69ماده  13هاي اجرایی نیازمند (تبصره واگذاري فضاهاي مازاد به دستگاه

هاي اجرایی دایر بر تعیین و ثبت ارزش ریالی اموال و تعیین تکلیف براي دستگاه –د  
 ). 69ماده  14هاي مالی (تبصره ها در صورتدارایی

هاي غیرجاري در هر پنج هاي دولتی دایر بر تجدید ارزیابی داراییتکلیف شرکت -هـ  
 ). 81ش سرمایه شرکت و معاف از مالیات (ماده سال یکبار و احتساب مبالغ حاصل به افزای

هاي خاص نظیر تعیین تکلیف نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول برخی دستگاه –و  
ها و مجلس شوراي اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي نگهبان، دانشگاه

مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از یک سو و نقل و انتقال اموال یادشده نیروهاي مسلح 
 ). 82از سوي دیگر (ماده 

داري مستقر در خزانه» هاي اجراییهیأت تعیین کارشناسی براي دستگاه«بینی پیش –ز  
 ). 83براي ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول و اوراق بهادار (ماه 

هاي دولتی از طریق الزام وزارت دارایی به ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکت –ح  
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وري، هاي مرتبط با بهرهنهادهاي حسابرسی بخش خصوصی یا دولتی بر اساس شاخص
هاي قانونی و تحقق اهداف به ویژه تحلیل ها و انجام مأموریتسودآوري و بازدهی دارایی

نقش و عملکرد هر شرکت در بهبود یا تخریب وضعیت اقتصاد کشور وارسال گزترش آن 
 ). 87براي مجلس شوراي اسلامی (ماده 

ونیکی یا دیجیتال در حکم نوشته به جاي پذیرش داده پیام الکترونیکی و امضاي الکتر –ط 
 ). 94تأیید کتبی یا صدور اجازه و سند یا سایر مدارك (ماده 

 ایرادات و اشکالات لایحه پیشنهادي
اي اساسی و نگارنده ایرادات و اشکالات لایحه پیشنهادي محاسبات عمومی را به شیوه 

تغییرات و اصلاحات در قانون حاکم  دهد و اساساً با انجام برخیبنیادي مورد توجه قرار می
بر نظام نظارت و کنترل داخلی پیشین و تدوین لایحه جدید مخالف است. همان طور که 
قبلاً نیز بیان شده است، نگارنده بر این عقیده است که مبنا قراردادن قانون قبلی و رفع 

ف تدوین قانونی هاي آن که در طول اجراي آن ایجاد شده است با هدها و نارساییکاستی
برد. به بیان دیگر، در این شیوه نگارش قوانین جدید، تفکر حاکم جایگزین ره به جایی نمی

کند بر نظام نظارت و کنترل بر تحصیل، مصرف و بکارگیري منابع مالی تغییر چندانی نمی
ارت هاي حاکم بر نظام نظها و خلاءهاي قانونی، برخی نارساییبلکه با ترمیم برخی کاستی

شود. در طول سده گذشته، قوانین محاسبات عمومی و کنترل داخلی براي مدتی مرتفع می
کشور با همین شیوه تدوین شده است. این در حالی است که راهکارهاي مناسب دیگري 
نیز براي تدوین یک نظام نظارت و کنترل داخلی مطلوب و تأثیرگذار بر تحصیل، مصرف 

می که احکام کلیدي آن به صورت معمول در قانون محاسبات و بکارگیري منابع مالی عمو
 شود، وجود دارد. عمومی کشور متبلور می

همان طور که قبلًا بیان شده است، نگارنده در تدوین قانون محاسبات جدید بر انجام  
مطالبات تطبیقی تأکید دارد. به بیان دیگر، در صورتی که بخواهیم به یک نظام نظارت و 

هاي خلی از طریق استقرار یک قانون محاسبات عمومی مدرن و مبتنی با ویژگیکنترل دا
اي تطبیقی از قوانین و مقررات مالی محاسباتی محیطی کشورمان دست یابیم باید مطالعه

اي، تعدادي از کشورهاي پیشرفته جهان را در دستور کار قرار داد. در چنین مطالعه
شود تا حاکم بر منابع عمومی مقایسه و تحلیل می هاي نظارت و کنترلساختارهاي نظام

هاي محیطی کشور، به یک نظام نظارت و کنترل مناسب و ضمن توجه کافی به ویژگی
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هاي یادشده دست یافت. در صورت تحقق چنین امري، شرایط لازم براي مبتنی بر ویژگی
چوب ساختار تدوین احکام نظارت و کنترل در قانون محاسبات عمومی جدید و در چار

تواند مورد تعیین شده فراهم خواهد شد. اینک برخی نکات اساسی که به نظر نگارنده می
شود با این امید که در تدوین قانون بازنگري و اتخاذ تصمیم قرار گیرد به شرح زیر ارائه می

 محاسبات عمومی پیشنهادي جدید ، مورد توجه قرار گیرد. 

بر الیحھ تفكر ذیحساب محور حاكم  –الف 
 پیشنھادي 
تحلیلی نظري پیرامون سیستم نظارت مالی «اي با عنوان نگارنده در مقاله

 31که در فصلنامه  بررسی هاي حسابداري وحسابرسی شماره » کشورازمنظزپاسخگویی
به چاپ رسید، سیستم نظارت مالی ذیحساب محور را مورد نقد و بررسی 1382بهار سال

له ،نگارنده بر این موضوع تأکید کرده بود که اگر وزارت امور قرار داده است. در آن مقا
شود را به اقتصادي و دارایی بخواهد مسئولیت نظارت مالی که وظیفه ذاتی او محسوب می

اي از این مسئولیت را به عهده وزراء و تر اعمال نماید باید سهم درخور ملاحظهنحو مطولب
در نظام هاي سیاسی مردم سالار که امور کشور به  هاي اجرایی محول نماید.رؤساي دستگاه

شود، مقامات منتخب در مقابل مردم و نمایندگان قانونی آنها اتکاي آراي عمومی اداره می
مسئولیت پاسخگویی دارند. در قوانین اساسی این کشورها از جمله ایران، مبانی قانونی 

بینی گردیده و پیشمسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول در قبال مردم 
 137و  134سازوکارهاي تحقق این مسئولیت نیز مشخص شده است. در قسمت اخیر اصل 

جمهور و وزراء (قوه مجریه) در قبال قانون اساسی کشورمان بر مسئولیت پاسخگویی رئیس
همان قانون نیز  89و  88، 76قوه مقننه و هر دو در مقابل مردم تأکید دارد. در اصول 

هاي تحقق مسئولیت پاسخگویی از طریق تحقیق و تفحص نمایندگان در امور سازوکار
جمهور و وزراء و عنداللزوم استیضاح ایشان توسط کشور و با طرح سؤال از رئیس

 نمایندگان قانونی مردم ، مشخص شده است. 
هر یک از وزیران مسئول «قانون اساسی مقرر گردیده است  137همان طور که در اصل 

جمهور و مجلس است و در اموري که به تصویب خاص خویش در برابر رئیسوظایف 
ها و وزیران در اجراي برنامه» رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستهیأت وزیران می

جمهور و نمایندگان قانونی مردم مسئولیت ها و تحقق اهداف آنها در قبال رئیسفعالیت
سوي قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور پاسخگویی دارند. دیوان محاسبات کشور از 
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از طرف قوه قضائیه نیز بر حسن اجراي آن نظارت خواهند داشت. وظایف هر یک از 
شود ، در هایی که قراراست اجرا ها و فعالیتها و مؤسسات دولتی در قالب برنامهوزارتخانه

سد. بنابراین، وزیران و ربینی و به تصویب نمایندگان مردم میبودجه سالانه کل کشور پیش
جمهور و نماینگان مجلس ، هاي اجرایی مستقیم یا غیرمستقیم در قبال رئیسرؤساي دستگاه

ها و تحقق اهداف مصوب مندرج در بودجه سالانه کل ها و فعالیتدر مورد اجراي برنامه
هاي کشور مسئولیت پاسخگویی دارند. مسئولیت پاسخگویی وزیران و رؤساي دستگاه

اجرایی هم جنبه مالی و هم جنبه عملیاتی دارد. با این ترتیب، مقامات منتخب مسئول در 
بینی هاي پیشهاي مصوب و دستیابی به هدفها و پروژهها، طرحها، فعالیتاجراي برنامه

شده آنها، دو نوع پاسخگویی شامل مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی را مشترکًا 
 برعهده دارند. 

هاي اجرایی و در مسئولیت پاسخگویی مالی، هر یک از وزیران یا رؤساي دستگاه 
ها، مردم و کند. از طریق این گزارشنهایت دولت را به ارائه دلایل و گزارش هایی ملزم می

نمایندگان قانونی آنها و نهادهاي  نظارتی مستقل ، متقاعدمی شوندکه اعمال وفعالیت 
شده دربودجه سالانه نهادهاي تحت سرپرستی این مقامات، از نظر هاوبرنامه هاي چیش بینی 

تحصیل درآمدها و سایر منابع مالی و مصرف و بکارگیري منابع عمومی در چارچوب 
ها و در جهت تحقق اهداف اي و منطبق با برنامههاي بودجهقوانین و مقررات و محدودیت

ها و عملیاتی، دولت و وزارتخانهمصوب آنها ، انجام گرفته است. مسئولیت پاسخگویی 
کند تا از طریق آن مجلس و هایی ملزم میمؤسسات دولتی تابعه را به ارائه گزارش

هاازیک ها و فعالیتشهروندان به عنوان صاحبان حق، ازنظرمیزان دستیابی به اهداف برنامه
رسو،آگاه سوو از نظر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي منابع مالی مصرف شده ازدیگ

شوند. در این نوع مسئولیت پاسخگویی، مسئولان موظفند در مورد چگونگی اجراي برنامه 
هاي مصوب و میزان تحقق اهداف آنها، به مردم و نمایندگان ها و پروژهها، طرحها، فعالیت

 قانونی آنها گزارش دهند. 
به تحویل و ، علاوه بر وظایف مربوط 1366در قانون محاسبات عمومی مصوب سال  

شود، سه وظیفه اصلی دیگر شامل داري محسوب میتحول وجوه که نوعی عملیات خزانه
ها با قوانین و مقررات و تأمین اعتبار (کنترل بودجه)، تطبیق هزینه (خرج) و سایر پرداخت

همچنین نگهداري و تنظیم حساب ماهانه و سالانه، به ذیحسابان مأمور و منصوب وزارت 
دي و دارایی محول شده است. از یک نظر، ممکن است چنین استنباط شود که امور اقتصا
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ها به ذیحسابان که مأمورین وزارتخانه دیگري هستند و از محول نمودن این مسئولیت
استقلال نسبی نیز برخوردارند، سطح نظارت مالی قبل از خرج را ارتقاء خواهد بخشید. 

ت که اولاً تداوم اجراي این سیستم نظارتی سنتی و پذیر استحقق این امر، در صورتی امکان
ذیحساب محور ضروري باشد، دوماً شرایط و امکانات لازم براي اعمال نظارت مالی توسط 

 ). 1381هاي اجرایی ، فراهم باشد (باباجانی، ذیحسابان مستقر در دستگاه
را تحلیل  »حورذیحساب م«اگر از منظر جایگاه مسئولیت پاسخگویی، نظام نظارت مالی  

اي در قانون نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که سطح نظارت مالی تا حد درخور ملاحظه
هاي مربوط به کنترل بودجه، یادشده تنزل یافته است. بدین معنی که با انتقال مسئولیت

رعایت قوانین و مقررات در مصرف اعتبارات و نگهداري حساب و گزارشگري مالی، 
یت پاسخگویی مالی از وزیر یک وزارتخانه به یک مدیر میانی منتخب سطح مسئول

هاي فوق از عوامل کلیدي تشکیل وزارتخانه دیگر تنزل یافته است. به بیان دیگر، مسئولیت
هاي اجرایی باید در دهنده مسئولیت پاسخگویی مالی بوده و وزیران و رؤساي دستگاه

ها از سطح وزیر ه نگارنده با انتقال این نوع مسئولیتایفاي آنها ملزم باشند. دلیل این امر ک
یا رئیس مؤسسه به ذیحساب مأمور و منصوب وزارت امور اقتصادي و دارایی مخالف است 
این است که بودجه برنامه مالی و عملیاتی دستگاه اجرایی است و درآمد و مخارج چنین 

هاي حاکم بر شود. محدودیت اي باید بر اساس قوانین و مقررات تحصیل و مصرفبرنامه
اي مناسب اجرا شود تا اي مناسب رعایت و به شیوهآن از طریق یک سیستم کنترل بودجه

هایی که براي آن در نظر گرفته شده است ، محقق گردد. این در حالی است که هدف
آمدهاي آن باید از طریق انتشار چگونگی اجراي بودجه و میزان دستیابی به اهداف و پی

هاي مالی و عنداللزوم عملیاتی به اطلاع عموم مردم و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارش
اي از اعمال نظارت و کنترل بر برنامه هاي مالی با این ترتیب ، بخش درخور ملاحظه

شود که نقشی در تنظیم برنامه هاي مالی و ها ، به عهده ذیحسابانی محول میدستگاه
هاي بندي نداشته اند. به نظر نگارنده و بر اساس تجاربی که در سالدجهعملیاتی از طریق بو

ها از وزیر یا رئیس خدمت در سمت ذیحساب داشته است، انتقال این گونه مسئولیت
اي فراهم کرده اجرایی به مدیري از مدیران وزارت امور اقتصادي و دارایی، زمینه دستگاه

ها ، مسئولیت عدم دستیابی به ها و طرحجري برنامهاست که بعضًا برخی از این مقامات م
هاي سالانه و پنج ساله را ناشی از حضور ذیحساب تلقی بینی شده در بودجههاي پیشهدف
 کنند. 
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لایحه پیشنهادي محاسبات عمومی، بیانگر این واقعیت است  59نگاهی اجمالی به ماده  
ه قانون محاسبات عمومی مصوب سال هاي ذیحساب نه تنها نسبت بکه وظایف و مسئولیت

بینی وظایف و کاهش نیافته بلکه افزایش نسبتًا چشمگیري هم دارد. پیش 1366
هاي قبلی و جدید ذیحساب در قانون  موردعمل ولایحه پیشنهادي ، بیانگر تقویت مسئولیت

کنندگان لایحه پیشنهادي محاسبات تدوین "ذیحساب محور"تفکر حاکم بر سیستم 
است. نگارنده، در پژوهشی تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی تعدادي از  عمومی

کشورهاي پنج قاره جهان، به این نتیجه دست یافت که در اغلب این کشورها ، ذیحساب یا 
شود. هاي اجرایی از بین کارکنان وزارت دارایی انتخاب و منصوب نمیمدیر مالی دستگاه

ارت دارایی این کشورها ، از وظیفه و مسئولیت اعمال هر چند این بدان معنی نیست که وز
نظارت و کنترل درباره تحصیل، مصرف و بکارگیري منابع عمومی غفلت نماید، بلکه 

را تغییر داده و به  "ذیحساب محور "منظور این است که شیوه اعمال نظارت و کنترل سنتی
 نمایند. اجرایی اعمال میهاي طریق مناسب دیگري وظایف نظارت و کنترل را بر دستگاه

اعمال نظارت و کنترل بردرآمدها و  "ذیحساب محور "به بیان دیگر، شیوه سنتی 
مخارج نهادهاي بخش عمومی ، در بیشتر کشورهاي مورد مطالعه منسوخ شده است و 

تري جایگزین گردیده است. در اغلب کشورهاي مورد مطالعه ، هاي مدرن و پیشرفتهشیوه
فوق بر عهده رئیس دستگاه اجرایی یا معاون اجرایی (معاون اداري مالی)  هايمسئولیت

توانند بخشی از وظایف و مسئولیت خود را به رئیس یا است. هر چند که این مقامات می
مدیر حسابداري تفویض کند. این قبیل کشورها ، براي اعمال نظارت و کنترل بر تحصیل، 

گیرند. در برسی داخلی و کمیته حسابرسی بهره میمصرف و بکارگیري منابع مالی از حسا
وظیفه نظارت و  Controllerبرخی کشورهاي مورد مطالعه نظیر مالزي ، مقامی موسوم به 

کنترل بر تحصیل، مصرف و بکارگیري منابع را برعهده دارد. با این ترتیب، با توجه به 
ی در درون قوه مجریه، در هاي داخلهاي به عمل آمده از قوانین حاکم بر کنترلبررسی

قانون محاسبات عمومی کشورهایی نظیر قبرس، آفریقاي جنوبی، آرژانتین، اسلونی، نیجریه 
 و سودان جنوبی ، نظارت مالی و کنترل داخلی بر عهده مقام ارشد کنترلی با عناوین: 

Certifing  Officer, Controlling Officer, Chief  Financial Officer, 
Permanent   Officer, Principle Accountable Officer باشد. این در حالی می

است که در ایران، این وظیفه خطیر بر عهده ذیحساب منصوب وزارت دارایی محول 
گردیده که لزوماً باید از بین کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارایی انتخاب و منصوب 

 شود. 
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  4ا ت 1م تغییرات بنیادي در فصول عد -ب 
همان طور که قبلًا بیان گردید، به لحاظ این که در تدوین احکام کلیدي نظام نظارت و 

اي تطبیقی انجام نشده است، لذا کنترل مورد نظر در قانون محاسبات عمومی کشور، مطالعه
لایحه پیشنهادي، تغییري بنیادین در احکام کلیدي  4تا  1بینی شده در فصول احکام پیش

بینی شده در فصول عمل نیامده است. به همین دلیل، احکام کلیدي پیش این فصول  نیز به
مصارف و معاملات  –کلیات، اجراي بودجه  –چهارگانه شامل تعاریف، اجراي بودجه 

دولتی، کم و بیش همان احکامی است که در قانون محاسبات عمومی چهارم کشور 
رتی در احکام این فصول صورت بینی شده است ، هر چندکه تغییرات و اصلاحاتی عباپیش

اي تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی گرفته است. این در حالی است که اگر مطالعه
گرفت، قطعاً احکام نسبتاً تعدادي از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه صورت می

جدیدي که ساختار نظارت مالی منظور در قانون محاسبات عمومی مورد عمل را تغییر 
 گردید.داد، منظور میمی

 بینی برخی احکام غیرمرتبطپیش - پ
با عنایت به این که لایحه پیشنهادي مربوط به محاسبات عمومی کشور است، از این رو، 

بینی برخی احکام مربوط به حسابرسی مستقل که متولی آن دیوان محاسبات کشور پیش
سابرسی جامع در بخش عمومی در است، دراین قانون ضرورتی ندارد. بنابراین ، تعریف ح

بینی احکامی درباره تعیین تکلیف براي دیوان فصل اول تعاریف و همچنین پیش 37بند 
محاسبات دایر بر حسابرسی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه و تهیه گزارش تفریغ 

و تبصره مربوط باید در قانون دیوان محاسبات کشور منعکس شود که  53بودجه در ماده 
 بینی شده است. ضاً هم پیشبع

 الحساب و حکم مربوطذف تعریف علیح -ت 
بینی الحساب و پیشهمان طور که قبلاً نیز بیان شده است، ارائه تعریفی درباره واژه علی 

به لحاظ شرایط  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال  60حکم مربوط در ماده 
ارگیري منابع مالی در کشور بوده است و هاي محیطی حاکم بر مصرف و بکو ویژگی

مغایرتی با بکارگیري حسابداري نقدي یا تعهدي ندارد. دلیل این امر این است که واژه 
رود که تسجیل تمام دین میسر نیست اما بخشی از دین الحساب در مواردي به کار میعلی

ي منابع مالی به باید پرداخت شود. براي چنین مواردي که در فرایند مصرف و بکارگیر
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الحساب و حکم مربوط در قانون بینی تعریف واژه علیدهد، پیشویژه در ایران رخ می
ضروري بوده است. از آنجا که ضرورت  1366محاسبات عمومی کشور مصوب سال 

بینی شده در تحقق چنین امري کماکان به قوت خود باقی است و در برخی از احکام پیش
الحساب و بینی تعریف علیاي هم استفاده شده است، لذا پیشین واژهلایحه پیشنهادي از چن

 ناپذیر است. حکم مربوط براي پرداخت آن ،امري اجتناب
قانون برنامه و بودجه نیز از  23از سوي دیگر، در شرایط عمومی پیمان موضوع ماده  

ر گردیده است شرایط عمومی پیمان مقر 37الحساب استفاده شده است. در ماده واژه علی
هایی که بابت آنها به عمل هاي موقت و پرداختکه مقادیر درج شده در صورت وضعیت

گیري و محاسباتی، در الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازهآید جنبه موقت و علیمی
شود. در تبصره هاي بعدي یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع میصورت وضعیت

شده است که هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف  همین ماده نیز تصریح
مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد، پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده 

درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است به عنوان  70تا 
شود.این درحالی پرداخت میالحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار علی

است که صورت وضعیت موردنظر همراه با دلایل رد آن براي تصحیح به مهندس مشاور 
روز دوباره به  5گردانده می شود تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر پس از بر

رداخت شرح یادشده براي کارفرما ارسال و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمانکار پ
الحساب و حکم مربوط در لایحه پیشنهادي گردد. با توجه به موارد فوق ، حذف واژه علی

 محاسبات عمومی، مشکلات خاص خود را به همراه دارد. 

 چه باید کرد
ها و ایرادات و اشکالات لایحه پنجم محاسبات عمومی کشور به آنچه که درباره قابلیت

ام کلیدي لایحه ارائه گردید، به معنی پذیرش این شرح مطالب بالا در مورد تحلیل احک
شیوه تدوین ساختار نظام نظارت و کنترل از طریق قانون محاسبات عمومی نیست. همان 
طور که در مقدمه این مقاله بیان گردید، نگارنده با این شیوه تدوین لایحه پیشنهادي 

بر تحصیل، مصرف و محاسبات عمومی که تفکر حاکم بر نظام نظارت و کنترل داخلی 
کند، مشکلی اساسی دارد. شاه بیت و نکته کلیدي بکارگیري منابع آن تغییري اساسی نمی

که در سه قانون محاسبات  "ذیحساب محور است"لایحه موردنظر، سیستم نظارت مالی 
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پیشین نه تنها تغییري نکرده است بلکه تفکر آن تقویت نیز شده است. در لایحه پیشنهادي، 
د قوانین محاسبات عمومی دوم، سوم و چهارم (مورد عمل فعلی) کماکان ذیحساب همانن

داري کل، مسئولیت اصلی نظارت و کنترل بر تحصیل، مصرف و بکارگیري منصوب خزانه
 منابع مالی را برعهده دارد. 

بینی شده بر اساس پژوهشی تطبیقی که نگارنده در مورد سیستم  هاي نظارت مالی پیش 
در قوانین محاسبات عمومی تعدادي از کشورها انجام داده است، اگر چه مسئولیت اصلی 
نظارت و کنترل حاکم بر تحصیل، مصرف و بکارگیري منابع عمومی برعهده وزارت 

یق مأمورین منتخب و منصوب وزارت یادشده در محل دارایی بوده است اما این مهم از طر
شود. به بیان دیگر، در این قیل کشورها ، ضمن آن که مقامات دستگاه اجرایی اعمال نمی

ها و مؤسسات دولتی مسئولیت نظارت و کنترل بر منابع مالی را برعهده اجرایی وزارتخانه
کنند، وزارت دارایی نیز بر اعمال میدارند و این مهم را از طریق انتصاب مدیران مالی خود 

اساس وظیفه ذاتی خود و با استفاده از سازوکارهاي لازم بر حسن اجراي آن نظارت 
 کند. می

حال، نگارنده بر این عقیده است که قبل از تدوین لایحه محاسبات عمومی ايعلی 
علی تحقیقی اساسی ف "ذیحساب محور "جدید، ابتدا باید درباره تداوم سیستم  نظارت مالی

انجام شود و پس از تعیین تکلیف براي این مهم، نسبت به تدوین احکام نظارت و کنترل 
مالی در قانون محاسبات عمومی کشور اقدام شود. تجربه نسبتاً مناسبی براي انجام چنین 

تاکنون براي حدود مدت  1384پژوهشی  نیزدر حال حاضر وجود دارد. براي مثال از سال 
هاي دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از یک سو ال است که دانشگاهس 15

هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوي دیگر، براي و دانشگاه
گیرند. با هاي مالی از مدیران مالی منصوب رؤساي این نهادها بهره مینظارت و کنترل

ها، هادها، قبل و بعد از اجراي قانون مالی و معاملاتی دانشگاهانجام پژوهشی درباره این ن
توان به نتایج قابل قبولی درباره حضور ذیحساب منصوب وزارت ارایی قبل از اجراي می

ها پس از اجراي قانون یادشده، دست قانون و انتصاب مدیر مالی از سوي رؤساي دانشگاه
 یافت. 

ي دیوان محاسبات کشور دایر بر دسترسی محقق به انجام چنین پژوهشی نیازمند همکار 
سال بعد از  15سال قبل و  15هاي مستشاري درباره تخلفات مالی آراي قطعی صادره هیأت

هاست. به بیان دیگر، با مقایسه میزان تخلفات مالی از اجراي قانون مالی و معاملاتی دانشگاه
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سال  15ها)، تعداد و نوع تخلفات نظر مبلغ (با تعدیل آن بر اساس شاخص عمومی قیمت
قبل از اجراي قانون یادشده که ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادي و دارایی در این 

سال بعد که مدیر مالی منصوب رئیس دانشگاه مسئولیت نظارت  15نهادها مستقر بوده و 
نین قبل از خرج را برعهده گرفته است، اطلاعات مفیدي به دست خواهد آمد. نتایج چ

تواند اطلاعات مفیدي درباره استمرار پژوهشی اگر به درستی و با دقت انجام شود، می
هاي اجرایی یا استقرار مدیر مالی منصوب توسط حضور ذیحساب منصوب در دستگاه

 دستگاه اجرایی، فراهم کند. 
نتیجه چنین پژوهشی اگر حکایت از افزایش یا کاهش معنادار درباره میزان، تعداد و  

توان درباره ها داشته باشد، مینوع تخلفات قبل و بعد از اجراي قانون مالی معاملاتی دانشگاه
هاي استمرار یا عدم استمرار ذیحساب مصوب وزارت امور اقتصادي و دارایی در دستگاه

ازم اتخاذ نمود. به بیان دیگر، اگر نتیجه این تحقیق بیانگر این واقعیت اجرایی، تصمیم ل
سال از اجراي قانون مالی و معاملاتی دانشگاه هاو حضور  15باشد که در طول مدت 

داري در میزان، مدیران مالی منصوب رؤساي دانشگاه ها به جاي ذیحساب، تفاوت معنی
توان درباره استمرار حضور ذیحساب در شد، میتعداد و نوع تخلفات مالی وجود نداشته با

هاي دولتی وابسته شود که تعداد دانشگاههاي اجرایی تجدید نظر نمود. یادآوري میدستگاه
تواند نمونه آماري قابل قبولی به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و آموزش پزشکی می

 براي این تحقیق فراهم کند.
م ضروري است که پس از انجام تحقیق لازم درباره مرکز ثقل در پایان ذکر این نکته مه 

منصوب  "ذیحساب"و بنیادین نظام نظارت و کنترل مالی یعنی استقرار یا عدم استقرار 
هاي توان با انجام یک مطالعه تطبیقی از نظاموزارت امور اقتصادي و دارایی، آنگاه می

ن یک سیستم نظارت مالی پیشرفته در نظارتی مورد عمل در سایر کشورها، نسبت به تدوی
قالب قانون محاسبات عمومی ، اقدام کرد. افزون بر این، در بررسی تطبیقی قوانین 
محاسبات عمومی برخی کشورهاي مورد مطالعه، احکامی درباره ایجاد حسابرسی داخلی و 

ین بینی چنکمیته حسابرسی در نهاهاي بخش عمومی این نهادها مشاهده گردید که پیش
تواند به تقویت نظام نظارت و احکامی در قانون محاسبات عمومی جدید ایران هم می

 کنترل داخلی در نهادهاي درون قوه مجریه کمک کند. 
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