
 

 

 

 

 

 
 



در اصطالح حقوقی چیزي است که ارزش . مال در لغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد
 کلمه مال . اقتصادي داشته و قابل تقویم به پول باشد

جمع . در اصل از واژه میل یعنی خواستن گرفته شده و به همین دلیل در فارسی به مال خواسته میگویند 
 :مال اموال است  انواع مال 

 .اموال منقول و اموال غیر منقول. قانون مدنی ایران اموال را بر دو قسم دانسته 

 :اموال منقول 

در این ... اتومبیل و  –صندلی  -میز: اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جاي دیگر باشد مانند
 در تعریف  قانون مدنی 19رابطه ماده 

 :اموال منقول مقرر داشته 

 و اصطالحات تعاریف

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید 
 .منقول است 

انواع کشتیها و دستگاه هاي عظیم متحرك مانند کامیونهاي بزرگ و ترن  قانون مدنی 21مضافا اینکه ماده 
 .را جزو اموال منقول محسوب نموده است 

 :منقول اموال غیر 

در قانون مدنی ماده . اموالی است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر وجود نداشته باشد 
 : در باره اموال غیر منقول مقرر داشته  12



مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا 
 . به نحوي که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود  بواسطه عمل انسان

اراضی ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب :آمده است  قانون مدنی 13ماده 
میشود غیر منقول است و همچنین لوله هاي که براي جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده 

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در :مقررداشته  همین قانون 14مچنین در ماده شده باشد و ه
صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوري که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود و یا محل آن 

 .بشود غیر منقول است 

  معنی و مفهوم مالکیت

عبارت از رابطه اي است که بین فرد و یک چیز مالکیت در حقیقت واژه اي است معادل ملکیت که 
شناخته و به دارنده آن چیز یعنی مالک اجازه میدهد که   مادي تصور گردیده است که  قانون آن را معتبر

مالکیت یک   مانند مالکیت ملک یا. هرنوع استفاده ممکنه را که مخالف شرع وقانون نباشد از آن ببرد
 کشتی یا لوازم و ابزار کار

 )مالک ( نواع مال بر اساس دارنده مالا

 :اموال بر اساس دارنده مال به سه گروه عمده تقسیم میشوند 

اموالی که در اختیار فرد یا مالک آن است بعنوان اموال فردي یا شخصی عنوان  :اموال شخصی  - 1
 میگردد

تیار دولت قراردارد و به به اموالی اطالق میگردد که طبق قوانین و مقررات در اخ :اموال دولتی  - 2
 .از آنها استفاده مینماید  جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدي



در مقابل واژه اموال دولتی در قوانین و مقررات جاري مشترکات عمومی عنوان : اموال عمومی  - 3
 . گردیده است 

  تصویب نامه هیاءت وزیران
وزارت  12/2/1368مورخ  557/1415/51به پیشنهاد شماره  27/4/73هیاءت وزیران در جلسه مورخ 

آئین  1366قانون محاسبات  عمومی کشور مصوب ”   122“  امور اقتصادي ودارایی و به استناد ماده 
 .نامه اموال دولتی را به شرح زیر تصویب نمود

آئین نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم این قانون و : قانون  محاسبات عمومی  “     122”   ماده 
چگونگی رسیدگی و نظارت و  تمرکز  حساب اموال منقول و  غیر منقول  دولت  از طرف  وزارت  

  .امور اقتصادي و دارایی تهیه و  به تصویب هیاءت وزیران خواهد رسید 

   آئین نامه اموال دولتی

 تعاریف –فصل اول 

 .میباشد 1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ,در این آئین نامه “  قانون “  ر از منظو – 1ماده 

اموالی است که توسط وزارت خانه ها و موسسات خریداري میشود و یا به :  “  اموال دولت “  - 2ماده 
  .هرطریق دیگربه تملک دولت درآمده یا درمی آیند 

موضوع این آئین نامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون تعاریف اموال منقول و غیر منقول : تبصره 
 .مدنی میباشد

دراین آئین نامه اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه ها و  :“  اموال امانی “ منظور از  – 3ماده 
قانون برابر مقررات و بطور موقت  در اختیار سایر  “     110“  موسسات دولتی  بر اساس  ماده   

موسسات و شرکتهاي دولتی و نیز موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی قرار گرفته یا   ,تخانه ها وزار



قانون  به موسسات و نهادهاي عمومی “     120“  همچنین اموال غیر منقولی که مطابق ماده    ,میگیرند
  .غیر دولتی واگذار میشوند 

 :قانون محاسبات عمومی  110ماده  •

وئسسات  دولتی  و  شرکتهاي دولتی  میتوانند  اموال منقول  خود را  بطور امانی  در وزارتخانه ها   م
سایر  وزارتخانه ها و موئسسات  دولتی  و  شرکتهاي دولتی و  موئسسات ونهادهاي  عمومی غیر  اختیار

 دهند  دراینصورت وزارتخانه ها و  موءسسات  دولتی و شرکتهاي دولتی  و  موءسساتدولتی قرار 
ونهادهاي عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال  امانی  
مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و   نگهداري حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست  

نیاز  به وزارتخانه اموال  مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع 
یا  موسسه دولتی  و یا شرکت  دولتی  ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارایی اطالع 

 . دهند 

 :قانون محاسبات عمومی  120ماده 

وزارتخانه ها وموسسات دولتی میتوانند پس از تصویب هیئت وزیران حق استفاده  از  اموال غیر منقول 
د  بر احتیاج  خود را  بطور  موقت به  موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی  واگذار نماید دولتی  مازا

موسسات ونهادهاي عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه در اینصورت   ,
وزارتخانه یا داشته باشند مسئول حفظ وحراست اموال مذکور بوده وباید پس از رفع نیاز عین مال رابه 

  .موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارایی اطالع دهند 

  

  

  



 :اموال منقول موضوع این آئین نامه به شرح زیر میباشد  : 4ماده 

 . اموالی هستند که بر اثر استفاده به صورت جزئی یا کلی از بین میروند :  اموال منقول مصرفی  - 1

اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی :  اموال منقول غیر مصرفی  - 2
 .را مورد استفاده قرار دادبتوان بطور مکرر آنها 

اما به   ,اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند   :اموال در حکم مصرف  - 3
تنظیم حساب براي آنها به صورت حساب اموال غیر مصرفی  , ارزش کم لحاظ طبیعت و ماهیت یا 

 .ضرورت ندارد 

فهرست اموال در حکم مصرفی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ظرف یک ماه : تبصره 
 .بعداز تصویب این آئین نامه ابالغ خواهد شد

 .اموالی است که تحت ابوابجمعی امین اموال قرارمیگرند : اموال رسیده : 5ماده  

اموالی است که طبق مقررات این آئین نامه بنحوي از ابوابجمعی امین اموال  :اموال فرستاده  : 6ماده 
 . و دستور حذف آنها صادر شده باشدخارج 

  

  

  

  



  انتقاالت: فصل دوم 
 انتقال اموال منقول غیر مصرفی: بخش اول 

قانون باید در پایان هر سال نسبت به اعمال )  109( و )  108( شرکتهاي دولتی موضوع مواد   : 7ماده 
 حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبق مفاد  قسمت

 .اخیر مواد مذکور اقدام نمایند  

انتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه و موءسسات دولتی به    :قانون محاسبات عمومی  108ماده 
کتهاي دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شرکت دولتی ذیربط و شر

موافقت وزیر یا باالترین مقام اجرائی وزارتخانه یا موءسسه دولتی انتقال دهنده مال با تائید قبلی وزرات 
 .امور اقتصادي و دارایی مجاز میباشد 

در اجراي این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود  در صورتیکه ارزش اموال منقولی که ** 
میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید  بر اساس ارزیابی کارشناسان منتخب شرکت جمعا بیش از یک

سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است 
 .  حسابهاي مربوط منظور نماید  ارزش مال منتقل شده را به

انتقال بالعوض اموال منقول شرکتهاي دولتی که صد در صد سهام  :قانون محاسبات عمومی  109ماده  
دولتی بنا به تقاضاي وزیر یا رئیس موئسسه  آنها متعلق به دولت میباشد به وزراتخانه  ها و موءسسات

ع قبلی وزارت امور اقتصادي و دارایی مشروط بر دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطال
اموالی که در اجراي این ماده انتقال ) قیمت تمام شده منهاي تجمع ذخیره استهالك ( آنکه ارزش دفتري 

 . سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند مجاز میباشد % 50داده میشود جمعا از 

ري اموال منقول شرکت در اجراي این ماده به شرکت انتقال دهنده مکلف است در صورتیکه ارزش دفت
باشد معادل مبلغ مذبور به حساب  وزارتخانه ها و موءسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال



هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز از این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتري اموال 
 .منتقل شده شرمایه شرکت را کاهش دهد 

قانون میتوانند با  110شرکتهاي دولتی در اجراي ماده  –موءسسات دولتی  –وزارتخانه ها  : 8ماده   
هماهنگی دستگاه انتقال گیرنده شرایط خاصی را به  منظورانجام  تعمیرات ضروري اموالی که به صورت 

 .امانی منمتقل میشوند و پرداخت هزینه آن و همچنین استفاده مطلوب از آن تعیین نمایند 

ا اسقاطی بودن مال و نیز احراز عدم نیاز سایر وزارتخانه ها و تشخیص مازاد بر نیاز ی   : 9ماده 
 .اجرائی ذیربط میباشدبه عهده باالترین مقام دستگاه  قانون 112موئسسات دولتی موضوع ماده 

فروش اموال منقول وزارتخانه ها وموءسسات دولتی که اسقاط   :قانون محاسبات عمومی  112ماده ** 
تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه  ها وموءسسات دولتی نباشد با شده و یا مازاد بر نیاز 

اطالع قبلی وزارت امور اقتصادي و دارایی و اجازه باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت 
وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب . مقررات مربوط به معامالت دولتی مجاز  میباشد 

 . عمومی واریز شود  درآمد

 .اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد از شمول این ماده مستثنی میباد   :تبصره 

ذیحساب یا نماینده او  –در صورتیکه به تشخیص کمیسیونی مرکب از مدیر واحد تدارکاتی  : 10ماده  
به دلیل ارزش کم اموال اسقاطی موضوع  و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به انتخاب رئیس دستگاه

مربوط اموال مزبور از ابوابجمعی دستگاه  ,قانون فروش اموال یاد شده به نفع دولت نباشد  112ماده 
 .کسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد 

اتخاذ تصمیم در مورد اموال مذکور پس از حذف از دفاتر با رعایت صرفه و صالح دولت به عهده 
  .یس دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود رئ

  

 



 اموال منقول مصرفی و در حکم مصرف: بخش دوم 

اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی دولت که در اختیار وزارتخانه ها وموءسسات دولتی   : 11ماه 
موءسسه دولتی دارنده مال یا مقام  است در صورتیکه اضافه  بر نیاز آنها باشد با موافقت وزیر یا رئیس 

  .هاي مجاز از طرف آنها قابل انتقال به  سایر وزارتخانها و موءسسات دولتی خواهد بود 

فروش اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیازوزارتخانه ها و موءسسات    :  12ماده 
وجوه . ذیحساب مربوط مجاز میباشد  دولتی و اطالعدولتی با رعایت مقررات مربوط  به معامالت  

 .حاصل از فروش اموال مذکور به حساب درآمد  عمومی کشور واریز شود 

 اموال غیرمنقول: بخش سوم  

حساب اموال غیر منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موئسسات دولتی در دفاتر اموال    :13ماده 
است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف مدت  ذیحساب مکلف . ذیحسابی مربوط نگهداري میشود 

سه ماه پس از ابالغ این آئین نامه تهیه و به وزرات امور اقتصادي و دارایی ارسال نموده و در پایان هر 
 .سال نیز تغییرات مربوط را گزارش دهد

لت که در وزارت امور اقتصادي و دارایی باید نسبت به تمرکز حساب اموال غیر منقول دو   : 14ماده 
دستگاههاي مذکور مکلفند . موءسسات دولتی میباشد اقدامات الزم را بعمل آورداختیار وزارتخانه ها و 

ضمن نگهداري حساب اموال غیر منقول در اختیار خود اطالعات و مدارك مربوط به این اموال را به 
 .رسال نمایند ترتیبی که وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین میکند به وزارت مذکور ا

قانون  123نحوه نگهداري اسناد مالکیت و محل بایگانی آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده  :تبصره 
  .دارایی تعیین خواهد شد توسط وزارت امور اقتصادي و 

 



 :قانون محاسبات عمومی 123ماده 

متعلق به وزارتخانه ها و  سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار 
موءسسات دولتی و همچنین  سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هایی که 

خزانه داري کل کشور مکلف . از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین میشود نگهداري میشود 
نماید و سهام و اسناد و تضمین نامه ها است بر نگهداري صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت 

و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور 
  . اقتصادي و دارایی تهیه وابالغ خواهد گردید معین میشود 

یه اموال غیر وزارتخانه ها و موءسسات دولتی باید به نصب تابلوي شناسایی مناسب به کل   :15ماده 
منقول دولتی در اختیار خود بنحوي که مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد 

به استثناي اماکن و تائسیساتی که به دالیل امنیتی و به تشخیص وزیر نصب تابلو ممکن ( اقدام نمایند 
 ) .نیست 

به منظور حفظ و حراست اموال غیر منقول  دستگاههاي اجرایی مشمول این ائین نامه باید   : 16ماده 
دولت که در اختیار آنها میباشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال افدامات الزم معمول و متعلق به 

 . عنداالقتضاء نسبت به گماردن نگهبان یا حصار کشی اقدام نمایند 

 اموال طرحهاي عمرانی: بخش چهارم  

قانون که براي ادامه عملیات طرح عمرانی  113موضوع ماده  انتقال  و واگذاري اموال   :17ماده  •
از  آنها رفع نیاز شده است به سایر دستگاههاي دولتی در جریان اجراي طرح با رعایت سایر 

 :مقررات مربوط در موارد زیر مجاز است 

کلیه اموال و دارائیهاي منقول و غیر منقولی که از محل    :قانون محاسبات عمومی   113ماده  •
براي اجراي طرحهاي مزبور خریداري و یا )  سرمایه گذاري ثابت ( اعتبارات طرحهاي عمرانی 



بر اثر اجراي این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه  دستگاه اجرایی طرح وزارتخانه یا 
موءسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجراي  ا شرکت دولتی و یایموءسسه دولتی 

 طرحهاي مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است  وحفظ و حراست 

آنها با دستگاه اجرایی ذیربط میباشد و در صورتیکه از اموال مذکور براي ادامه عملیات طرح رفع  •
سایر دستگاهها ي دولتی و همچنین فروش نیاز شود  واگذاري عین  و یا حق استفاده از آنها به 

آنها تابع مقررات فصل پنجم  این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از  فروش  باید به حساب 
 .درآمد عمومی کشور واریز گردد

اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در  : 1تبصره  •
انه ها و موءسسات دولتی اجرا میشود کماکان متعلق به  دولت مورد طرحهاي که توسط وزارتخ

خواهد بود و در مورد طرحهاي که مجري آنها شرکتهاي  دولتی یا نهادها و موءسسات عمومی 
غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائیهاي دستگاه مسئول بهره برداري طرح  منظور خواهد 

 .شد 

هره برداري از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهاي  درآمد هاي ناشی از ب : 2تبصره   •
عمرانی که توسط وزارتخانه ها و موءسسات دولتی اجرا میشود قبل و بعداز خاتمه اجراي طرح 
به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شرکتهاي دولتی و موءسسات و 

ه بهره برداري از محل منابع شرکت و یا منابع نهادهاي عمومی غیر دولتی در صورتیکه هزین
داخلی موءسسه و نهادعمومی غیر دولتی مربوط تامین شود به حساب  درآمد  دستگاه مسئول 

 .بهره برداري طرح و در غیر اینصورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید 

فروش  و واگذاري اموال منقول غیر مصرفی  و نیز انتقال اموال مصرفی  و در حکم ,انتقال بالعوض  - 1
قانون و مقررات )   112( و  )  110( و  )  108( و  )  107( مصرفی  حسب مورد برابر احکام مواد 

 :این  آئین نامه  



زارتخانه یا موءسسه انتقال بالعوض  اموال منقول دولت از یک و   :قانون محاسبات عمومی    107ماده 
دولتی به وزارتخانه یا موئسسه دولتی دیگر در صورتیکه  امکانپذیر خواهد بود که عالوه بر موافقت  

موافقت وزارت امور اقتصادي و دارایی قبال تحصیل ;وزارتخانه یا موءسسه اي که مال را دراختیار دارد 
 .شده باشد 

( و ) 114( غیر منقول حسب مورد برابر احکام مواد   فروش  و واگذاري اموال ,انتقال بالعوض  - 2
   قانون)  120( و )  117( و )  115

کلیه  اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موءسسات دولتی متعلق به  :قانون محاسبات عمومی    114ماده 
.  ر  دارد دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه  یا  موءسسه دولتی است که مال را  دراختیا

وزارتخانه ها و موءسسات دولتی میتوانند با تصویب هیئت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در 
 .اختیار دارند به  یکدیگر واگذار کنند 

فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موءسسات دولتی که مازاد  :قانون محاسبات عمومی    115ماده 
 :د باستثناء اموال غیر منقول  مشروحه زیر بر نیاز تشخیص داده شو

 اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد - 1

 تاءسیسات واستحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه ومهمات سازي - 2

 آثاروبناهاي تاریخی  - 3

اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع  - 4
رعایت سایر مقررات  مربوط مجاز اشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران و با میب

 .وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال بایید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود .  میباشد 

ل اداره در مورد موءسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستق : 1تبصره 
  میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجراي این 



 . ماده از طرف  باالترین مقام اجرائی موءسسات مذکور بعمل خواهد آمد 

فروش اموال غیر منقول شرکتهاي دولتی بجر اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با  : 2تبصره 
 . تصویب مجمع عمومی ْنها مجاز میباشد 

    :قانون محاسبات عمومی    117ماده 

اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موءسسات دولتی به پیشنهاد  وزیر یا رئیس موءسسه مربوط و با 
شرکتهائی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است میباشد  ران قابل انتقال بهتصویب هیئت وزی

اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس 
 .از تائید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش میابد

قانون است باید به حساب  115ناشی از اعمال حکم ماده  وجوه حاصل از فروش اموال که :تبصره 
 .شودهدرآمد عمومی کشور واریز 

اموال غیر منقول و نیز اموال منقول غیر مصرفی که در اجراي طرحهاي عمرانی با روش امانی  : 18ماده 
طرح اجرائی خریداري یا تملک میشود باید پس از خرید یا تملک در حساب اموال توسط دستگاههاي 

 .مربوط و جدا از حساب سایر اموال منظور شود 

حساب اموالی که از محل اعتبارات عمرانی خریداري میشود و مقرراست در اجراي طرحهاي  : 19ماده 
داده شود و از صورت وضعیت آنان کسر گردد مادام که در اختیار دستگاه عمرانی به پیمانکار تحویل 

  .ی مربوط نگهداري میشود اجرائی میباشد توسط دستگاه اجرائ

  

  

  

  



 سایر مقررات –بخش پنجم  •

انتقال اموال دولتی از ابوابجمعی یک امین اموال به ابوابجمعی  اموال دیگر در یک  : 20ماده  •
وزارتخانه یا موءسسه دولتی با  صدور فرم  انتقال  انجام خواهد شد و مراتب جهت انعکاس در 

 .اعالم میشود دفاتر اموال به واحد ذیحسابی مربوط

خروج مال از وزارتخانه یا موءسسه دولتی بایستی با رعایت مقررات این آئین نامه و  : 21ماده  •
شامل مشخصات کامل مال و   ,مجوز مقامات مجاز دستگاههاي ذیربط و با صدور  پروانه خروج 

نه هاي مذکور پروا ,تعیین  واحد گیرنده به امضاي امین اموال و رئیس اداره ذیربط انجام شود
 .شده است ثبت شود باید در دفاتري که به همین منظور تهیه 

واحدهاي مصرفی و در حکم مصرفی  اضافه بر نیاز  ,فروش اموال منقول غیر مصرفی  : 22ماده  •
سایر  واحدهاي دولت که  مورد  نیاز  خارج از کشور وزارتخانه ها و  موءسسات دولتی

اموال اسقاطی  و غیر قابل . با  رعایت  مقررات مجاز خواهد بود جمهوري  اسالمی ایران نباشد  
استفاده  واحد هاي  مذکور با توجه به شرایط و ظوابط حاکم  در هر محل به تشخیص رئیس 

فروش آن  ,واحد به فروش  میرسد و در صورتیکه  به تشخیص مقام مذکور به دلیل ارزش  کم 
بجمعی و دفاتر حذف و مراتب به ذیحسابی مربوطه اعالم  مقرون به صرفه نباشد بایستی از ابوا

 .شود 

بر اثر نقل وانتقال اموال منقول یا غیر منقول ,چنانچه در اجراي مقررات فصل پنجم  : 23ماده  •
سرمایه شرکتهاي دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است حسب مورد  مانده ارقام 

د توافق مجامع عمومی مربوط که کمتر از مبلغ اسمی یک سهام دفتر ارزیابی شده یا بهاي مور
کاهش و افزایش سرمایه سالهاي بعد  شرکتهاي مذکور منظور  خواهد شد و در هر  ,باشد 

صورت ارزش مجموع اموال شرکت که در اجراي مقررات این فصل قیمت گذاري شده و بدون 
 .سرمایه  شرکت تجاوز نماید % ) 50( نباید از پنجاه   ,دریافت بهاء منتقل میشود 



کلیه اختیاراتی که در این آئین نامه صرفا به وزراء تفویض شده است در مورد  : 24ماده  •
موءسسات دولتی که زیر نظر هیچک از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند به عهده 

 . باالترین مقام  اجرائی موءسسات مذکور خواهد بود 

 نظارت –فصل سوم  •

به منظور اعمال نظارت موءثربر اموال دولتی و تمرکز حساب آنهاجهت اجراي قوانین  : 25ماده  •

همچنین ایجاد  هماهنگی و وحدت رویه در  اجراي قوانین و ,و مقررات حاکم بر اموال دولتی 

ي و وظایف زیر نیز به عهده وزارت اموراقتصاد ,مقررات مذکور عالوه بر وظایف قانونی مقرر 

 :دارایی  خواهد بود 

ایجاد وحدت و هماهنگی در مورد اجراي قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی از   :الف  •

دستورالعمل نگهداري حساب اموال دولتی و سایر  . طریق تهیه و ابالغ فرمهاي اموالی 

وشهاي همچنین تدوین ضوابط و مقررات در جهت بهبود رویه ها و ر ,دستورالعملهاي الزم 

 . نظارت بر اموال دولتی 

طبقه بندي آئین نامه  ,تا زمانیکه در اجراي بند فوق طبقه بندي جدیدي ابالغ نشده است   :ب •

به قوت خود  1349مصوب قانون محاسبات  عمومی کشور )  81( اموال سابق موضوع ماده 

 .باقی است 

اي دولتی در زمینه اجراي قوانین و راهنمائی و رفع ابهامات و اشکاالتی که براي دستگاهه :ج   •

 .مقررات مربوط به اموال دولتی  بوجود می آید 



بررسی نیازهاي آموزشی در زمینه حسن اجراي  قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و  :د  •

دوره ها و برنامه  هاي ابالغ آن به دستگاهها و همکاري با دستگاهها ي  مذکور در اجراي 

 .قانون استخدام کشوري )  45( ا رعایت ماده آموزشی مربوط ب

ایجاد  اقدامات الزم در مورد دریافت به موقع صورتحسابهاي اموال دولتی و رسیدگی به  :ه  •

 .صورت حسابهاي مذکور و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر مربوط 

رد نقل وانتقال بررسی و اضهار نظر نسبت به پیشنهادهاي وزارتخانه و موءسسات دولتی در مو :و  •

 .اموال غیر منقول دولت 

اعزام مامور به منظور رسیدگی به مومجودي و حسابهاي اموال و نحوه اجراي مقررات مربوط  :ز •

 .در داخل کشوردر مواقع لزوم و همچنین برحسب درخواست  واحدهاي ذیربط 

دستگاههاي دولتی . درخواست ارائه اطالعات ئ اسناد مدارك مربوط به اموال منقول دولت  :ح  •

 .مکلف به همکاري الزم در این زمینه میباشد

وزارتخانه ها و موءسسات دولتی باید ظرف دوسال از تاریخ تصویب این آئین نامه :  26ماده  •

قید نام  وزارتخانه یا ایران و  بمنظور صدور سند رسمی مالکیت بنام دولت جمهوري اسالمی

براي آن دسته از اموال غیر منقول در اختیار خود که فاقد  ,موءسسه دولتی مربوط در آن سند 

عالوه بر تکلیف فوق  وظایف زیر نیز به عهده . آورند اقدام الزم را بعمل  ,سند رسمی میباشند 

 :وزارتخانه و موءسسات دولتی میباشد 



یر نام مالک آن دسته از اموال غیر منقول که قبال اسناد مالکیت آنها بنام وزارتخانه ها نسبت به تغی :الف 
اساس این ماده با هماهنگی و همکاري  و موءسسات دولتی صادر شده است و درج سایر موارد بر 

 .وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدام نمایند 

قانون به وزارت امور اقتصادي )  123( برابر ماده  کلیه اسناد مالکیت اموال موضوع این ماده را  :ب 
 .ودارایی ارسال دارند 

امکانات الزم را به منظور تثبیت و مستند سازي مصوبات هیئت وزیران در مورد اموال غیر منقول با  :ج 
 .هماهنگی وزارت امور اقتصادي و دارایی فراهم نمایند

نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن  ادارات ثبت اسناد محل همکاریهاي الزم را :د 
دارنده مال طبق گواهی صادر شده از سوي در اختیار . به متقاضی در اسرع وقت بعمل خواهند آورد 

 . وزارت امور اقتصادي و دارایی و اداره کل اموال دولتی معرفی خواهد شد 

  تسریع در امور مربوط فراهم آورندحسب مورد شهرداریها موظفند تسهیالت الزم را جهت  :ه 

تصویب تخریب وتغییر کاربري در اموال غیر منقول متعلق به دولت به استثناي زمین هاي  : 27ماده 
 .به اطالع وزارت امور اقتصادي ودارایی برسد سازمان زمین شهري با رعایت سایر مقررات باید 

این آئین نامه بر اساس تصویب هیئت دولت  در مواردي که نقل و انتقاالت اموال موضوع : 28ماده 
متضمن موافقت  وزیر یا باالترین مقام اجرایی در   ,مربوط پیش نویس تصویب نامه   ,انجام پذیر باشد

جهت اظهار نظر قانون قبل از طرح در هیئت دولت )   127( اختیار دارنده مال باید بر اساس مفاد ماده 
 .ارسال شود  به وزارت اموراقتصادي و دارایی

کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید عالوه بر امضاي نخست وزیر و  :قانون محاسبات عمومی  127ماده 

کلیه تصویب نامه هاي پیشنهادي . دارایی را نیز داشته باشد وزیر مسئول امضاي وزیر امور اقتصادي و 



هیئت وزیران است که قبال به وزارت  دستگاههاي اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتیکه قابل طرح در

  )جلد اول  65صفحه ( امور اقتصادي و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد 

وزارتخانها و موءسسات   ,در مورد انتقال حق استفاده از اموال غیر منقول در داخل سازمانها  : 29ماده 
انتقال مزبور باید به اطالع وزارت امور اقتصادي  و دولتی که قانونا نیازي به تصویب دولت ندارد 

 .اداره کل اموال دولتی برسد  –دارائی 

 مقررات متفرقه –فصل چهارم 

وزارتخانه ها  و موءسسات دولتی باید دستورالعمل مربوط به کیفیت حفظ و نگهداري صحیح  : 30ماده 
ت ضوابط و شرایط خاصی میباشد با آن دسته از اموال دولتی در اختیار خود را که مستلزم رعای

هماهنگی وزارت امور اقتصادي و دارایی و بر اساس اصول و موازین مربوط تنظیم و ضمن فراهم 
آوردن موجبات رعایت کامل آن یک نسخه از دستورالعمل مذکور را ظرف مدت سه ماه  از تاریخ 

ال به وزارت امور اقتصادي  و دارایی تصویب این آئین نامه یا سه ماه پس از در اختیار قرار گرفتن م
 .ارسال نمایند 

کیفیت و حمل و  ,کمیت  ,وزارتخانه ها و موءسسات دولتی باید با توجه به تشکیالت  : 31ماده 
حفظ و حراست کامل اینگونه اموال اتخاذ استقرار اموال دولتی در اختیار خود ترتیبات الزم را بمنظور 

مسئولیتهاي هر یک از واحده و عوامل اجرائی را در این خصوص بطور دقیق تعیین نمایند و وظایف و 
 .و ابالغ کنند

حفظ و حراست و نگهداري حساب اموالی که به موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه  : 32ماده 
ا زمان هزینه آنها  به حساب پیمانکار منظور شود تها و موءسسات دولتی خریداري شده و مقرر میشود 

 .در اختیار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرائی ذیربط میباشد



می باید در دفاتري ) اموال رسیده ( مشخصات کلیه اموال دولتی تحت ابوابجمعی امین اموال  : 33ماده 
ثبت و حساب آنها نگهداري میشود  دارائی تعیین  میشودکه نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادي و 

کلیه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه هاي خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال  : 34ماده 
اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و  نام در آنها بطور مسلسل شماره گذاري و پلمپ شود و در 

رد مجاز از طرف واحد مربوط قید و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ  به امضاي ذیحساب یا ف
 .بوسیله  ذیحسابی ممهور شود  ,او و امین اموال مربوط رسیده 

وزارت امور اقتصادي و دارائی جهت دستیابی و بهره وري بهتر از اطالعات مربوط به اموال   :تبصره 
 . استفاده  نمایدموضوع این آئین نامه میتواند از نرم افزار کامپیوتر 

حفظ و حراست کاالي وارد شده به انبارهاي گمرکی تابع مقررات خاص  ,نگهداري حساب  : 36ماده 
 .خود میباشد

حفظ و حراست و نگهداري حساب اموالی که براي مصارف خاص از طرف اشخاص به  : 37ماده 
رعایت نظر اهداءکنندگان مال مشمول مقررات دولت یا به دستگاههاي دولتی اهداء شده یا میشود ضمن 

 .خواهد بود این آئین نامه 

کلیه دستگاههاي مشمول این آئین نامه مکلفنددر صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در  : 38ماده 
در موراد تسامح در حفظ و نگهداري اموال دولتی آتش سوزي یا هر علت دیگري همچنین  ,اثر سرقت  

به مراجع  صالحیتدار  اداري حسب مورد  ,و استفاده غیر مجاز از اموال مذکور نسبت به اعالم موضوع 
قضایی و دیوان محاسبات کشور و پیگیري امر تا حصول نتیجه نهائی اقدام الزم را بعمل ,انتظامی  ,

اموالی را بطور امانی از شرکتهاي دولتی در در صورتیکه وزارتخانه ها و  موءسسات  دولتی   ,آورند 
 .نیز مفاد این ماده را رعایت نمایند اختیار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور 

اموال سرقت شده یا مفقود یا از بین رفته وزارتخانه ها وموءسسات دولتی در موارد زیر از  : 39ماده 
 :دفاتر مربوط حذف خواهد شد 



در صورت دستگیري سارق و بدست نیامدن مال پس از طی مراحل نهائی رسیدگی به موضوع در  - 1
 مراجع صالحیتدار

در صورت پیدا نشدن مال مفقود شده سارق یا مال سرقت شده و اعالم بی گناهی و عدم سوئنیت  - 2
 مسئولین امر توسط مراجع ذیصالح 

هرگاه مال  سرقت شده یا مفقود بعداز حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مال مانند اموال   : 1تبصره 
 .رسیده مجددا در دفاتر مربوط ثبت شود 

جنگ وحوادث مشابه  ,زلزله ,در مواردیکه اموال دولتی بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل   : 2تبصره 
رئیس موءسسه یا سازمان مربوط و یا مقام  مجاز از از بین میرود با موافقت وزیر وزارتخانه مربوط با 

 .طرف آنها اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد 

ها و موءسسات دولتی مکلفند هر گونه تغییرات کلی در اموال غیر منقول اعم از  وزارتخانه : 40ماده    
وسایر حوادث را در مرکز به وزارت امور   , زلزله ,تغییرات ناشی از سیل  ,تخریب یا تجدید بنا 

  .اقتصادي و دارایی و در استانها به ادارت کل امور اقتصادي ودارایی اعالم نمایند

اموال منقولی که با توجه به وظایف قانونی وزارتخانه ها و موءسسات دولتی و دستگاههاي   : 41ماده 
اهداء از محل اعتبارت مربوط خریداري میشوند از لحاظ اجرائی محلی به منظور کمک یا اعانه یا جهت 

بط و واگذاري به دریافت کنندگان کمک یا هدایا مشمول مقررات این آئین نامه نبوده و تابع ضوا
 .مقررات مربوط به خود خواهد بود 

کلیه کاالهاي وارد شده به انبار وزارتخانه ها و موءسسات دولتی و دستگاههاي اجرائی محلی  : 42ماده 
مشخصات آنها صرفا در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و  ,میشودتا زمانیکه در انبار دستگاه ذیربط نگهداري 

 .حساب اموالی نخواهد بود  نیازي به الصاق برچسب و نگهداري

امور اتومبیلهاي دولتی جز در مواردي که در الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهاي دولتی   : 43ماده 
وآئین نامه هاي  اجرائی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط  27/6/58و فروش اتومبیلهاي زاید مصوب 



ابط حاکم بر اموال دولتی تابع مقررات این آئین نامه براي آنها تعیین تکلیف شده است از لحاظ ضو
                                                                                                                        .خواهد بود 

                                                                                                 

                     

                                                                                                                             74888/ت /17482

15/11/1376 

  رئیس جمهور

  تصویب نامه هیاءت وزیران
بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و به استناد  5/11/1376هیاءت وزیران در جلسه مورخ 

آئین نامه موضوع ماده یاد شده را به شرح  1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب )  34( ماده 
 :زیر تصویب نمود 

آئین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و 
 اي امین اموالمسئولیته

امین اموال ماموري  است که از بین مستخدمین رسمی با موافقت ذیحساب ذیربط به موجب  : 1ماده 
منصوب و مسئولیت حفظ و حراست و تحویل و تحول حکم وزارتخانه یا موءسسه دولتی به این سمت 

ابوابجمعی خود را  و تنظیم حساب اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و همچنین کاالهاي تحت
 .بر اساس مقررات این آئین نامه و آئین نامه اموال دولتی و سایر مقررات مربوط به عهده خواهد داشت 



مقررات مربوط به صاحب جمعان در قوانین عمومی  مورد عمل وزارتخانه ها و موءسسات  : 1تبصره 
ر براي امناي اموال نیز قابل اجرا عمومی کشودولتی در صورت عدم مغایرت با مفاد قانون  محاسبات 

 .میباشد

انبارها و سایر  ,موزه ها  ,کتابخانه ها  ,مامورینی که تحت سایر ناوین شغلی در آزمایشگاهها  : 2تبصره 
از لحاظ  ,دولتی و نگهداري حساب آنها میباشند موارد عهده دار مسئولیت حفظ و حراست اموال 

 .مسئولیتهاي موضوع این آیین نامه در حکم امین اموال خواهند بود 

مسئولیت تحویل و حفظ و حراست اموالی که توسط وزارتخانه ها و موءسسات دولتی بطور  : 3تبصره 
تحویل میگردد باید به عهده یک  ,عمومی غیر دولتی امانی به شرکتهاي دولتی و موءسسات  و نهادهاي 

 ضرورت چند نفر از کارکنان ثابت  و غیر موقت دستگاههاي مذکور که در حکم امین اموال   یا حسب

مسئولیت موضوع این تبصره رافع مسئولیت دستگاه تحویل گیرنده در مورد . خواهند بود  محول  گردد
 . حفظ وحراست و اعاده اموال مذکور نخواهد بود

رکتهاي دولتی و موءسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی وزارتخانه ها و موءسسات دولتی و ش : 2ماده 
عمرانی مکلفند به منظور حفظ و حراست و تحویل و تنظیم حساب اموال طرحهاي مجري طرحهاي 

 . مزبور برابر مقررات امین اموال تعیین و منصوب نمایند

ر ارتباط با طرحهاي امین اموال در شرکتهاي دولتی و موءسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی د :تبصره 
 .کارکنان ثابت و غیر موقت آنها منصوب گردد عمرانی باید از 

 :امین اموال باید داراي شرایط زیر باشد  : 3ماده 

 داشتن حداقل مدرك تحصیلی  پایان دوره دبیرستان) الف

 داشتن صالحیت و توانایی الزم براي انجام وظایف مربوط)   ب

 سپردن تضمین مناسب در موارد و به میزانی که در مقررات مربوط پیش بینی شده است )  ج 



در صورت نبودن فرد واجد شرایط موضوع بند الف این ماده استفاده موقت از افرادي که  : 1تبصره 
داراي مدرك تحصیلی سوم متوسطه نظام آموزشی سابق یا پایان دوره ضمن داشتن سایر شرایط  

ایی نظام آموزشی فعلی باشند به شرط دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار تجربی مربوط بالمانع راهنم
 .است 

لوازم فنی و نظایر آنها ,لوازم آزمایشگاهی  ,اشیاي موزه اي  ,امناي اموال کتب کتابخانه ها  : 2تبصره 
,باید از بین کسانی انتخاب شوند که عالوه بر دارا بودن شرایط مندرج در این ماده یا تبصره یک آن 

 .حسب مورد داراي اطالعات فنی الزم نیز باشند 

امین اموال از لحاظ وظایف مربوط به نگهداري حساب اموال دولتی و تنظیم حساب آنها و  : 4ماده 
 .مقررات مربوط  زیر نظر ذیحساب انجام وظیفه مینمایدتحول اموال تحت ابوابجمعی و سایر تحویل و 

ذیحساب مکلف است در فواصل زمانی مناسب حسب مورد به تشخیص خود و حداقل سالی  :تبصره  
اموال رسیدگی و در صورت مشاهده کسري در یکبار به طریق مقتضی به موجودي حساب امین 

اموال مراتب را جهت اقدام به وزارتخانه یا موءسسه دولتی ذیربط  و وزارت امور ابوابجمعی امین 
 .اقتصادي و دارایی گزارش و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیري نماید

از اموال منقول غیر مصرفی خود با رعایت طبقه بندي  ک امین اموال مکلف است براي هر ی : 5ماده 
در مورد اموالی  که الصاق برچسب به آنها میسر ره مذکور را مربوط یک شماره اختصاص دهد و شما

 میباشد روي برچسب درج و به مال الصاق نماید و در مورد اموالی که به تشخیص و پیشنهاد دستگاه 

ثبت  ,اجرایی ذیربط و تائید وزارت امور اقتصادي و دارایی الصاق برچسب به آنها میسر نباشد 
 .تحسابها کافی خواهد بود مشخصات مال در دفاتر و صور

شماره برچسب هر طبقه از اموال موضوع این ماده در مورد واحدهایی که بدوا حساب اموال  : 1تبصره 
شماره  یک شروع و با رعایت تسلسل ادامه خواهد خود  را بر اساس این آیین نامه تنظیم مینماید از 



شماره  ,ال دولتی هستنداس آئین نامه امویافت و در مورد واحدهایی که داراي حساب اموال بر اس
 .برچسب هر طبقه به دنبال شماره برچسب هاي سابق ادامه پیدا میکند 

نوع برچسب باید مناسب با وضعیت مال به صورتیکه دوام الزم را داشته باشد تهیه و به  : 2تبصره 
مورد برخی از اموال منقول غیر صورتیکه  در در . نحوي الصاق گردد که صدمه و خسارتی به مال نیاید

مصرفی برحسب ضرورت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی برچسب خاصی تعیین و اعالم گردد 
 .امین اموال  مکلف است در مورد اینگونه اموال از همان نوع برچسب استفاده نماید 

سیده وفرستاده واحد مکلف  است مشخصات کامل اموال منقول غیر مصرفی ر امین اموال   : 6ماده 
 .ابوابجمعی خود را به ترتیب شماره تخصیصی و بر حسب نوع و طبقه اموال در دفاتر مربوط ثبت نماید 

 .ثبت دفاتر موضوع این ماده باید با رعایت دستورالعمل طبقه بندي اموال به عمل آید :تبصره 

ت مقررات به طور موقت یا دائم از امین اموال مکلف است در مواقعی که باید مالی با رعای : 7ماده 
از طرف  مقامات مجاز دستگاه مربوط واحد اداري ذیربط خارج شود با توجه به مجوز صادر شده 

پروانه خروج که داراي شماره ترتیب و حاوي مشخصات کامل باشد در سه نسخه صادر و نسخه  اول 
ویل و نسخه سوم را نزد خود نگهداري را به خارج کننده مال و نسخه دوم  را به واحد انتظامات تح

 .باشدپروانه خروج مذکور باید به امضاي امین اموال و مقام مجاز ذیربط رسیده   ,نماید 

خروج خودروهاي دولتی به منظور ارایه خدمت یا ماءموریت اداري از شمول این ماده خارج  : 1تبصره 
  .و تابع ضوابط به خود میباشد

موبیلت و موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه که به منظور خدمات یا انجام  , خروج دوچرخه : 2تبصره 
حفظ و نگهداري  آنها به عهده شخص تحویل وظایف اداري تحویل کارکنان شده یا میشود و مسئولیت 

 .گیرنده میباشد از شمول این ماده خارج است 

 .ابط خاص خود میباشدخروج موقت کتاب و نظایر آن از کتابخانه ها تابع ضو : 3تبصره 



در صورتیکه مالی بدون پروانه خروج موضوع این ماده از واحد اداري ذیربط خارج  : 4تبصره 
 .شودمسئولیت آن به عهده واحد انتظامات مربوط خواهد بود 

امین اموال مکلف است صورتحساب اموال منقول غیر مصرفی رسیده و فرستاده نیمه هر سال را  : 8ماده 
آخر فروردین ماه سال بعد  از روي دفاتراموال تا آخر مهرماه همان سال و صورتحساب نیمه دوم را تا 

اب ذیحس. در سه نسخه تنظیم و پس از امضاي خود و رئیس واحد ذیربط به ذیحسابی تحویل نماید
مربوط پس  از  بررسی صورتحساب و امضاي آن یک نسخه از آن را حسب مورد در مرکز به وزارت 
امور اقتصادي و دارایی و در استانها به اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان مربوط ارسال و نسخه 

 .دیگر آنرا به واحد متبوع ارسال و نسخه سوم را نزد خود نگهداري مینماید

امین اموال مکلف است اموال منقول رسیده وفرستاده مصرفی و درحکم مصرفی ابوابجمعی  : 9ماده 

ثبت  ,وزارت امور اقتصادي ودارایی ابالغ شده است خود را در دفتري مطابق نمونه اي که از طرف 

واحد نموده و در صورت موجودي آخر سال خود را در سه نسخه تنظیم و پس از امضاي خود و رئیس 

ذیحساب مربوط پس از بررسی صورتحساب و امضاي آن منتهی تا .ط به ذیحسابی ارسال نماید ذیرب

آخر فروردین سال بعد یک نسخه آنرا حسب مورد در مرکز به وزارت اموراقتصادي ودارایی و در 

سال استانها به اداره کل امور اقتصادي  ودارایی استان مربوطه ارسال و یک نسخه آنرا به واحد متبوع ار

دفاتر اموال باید بدون خدشه و قلم خوردگی ثبت  : 10ماده .و نسخه آخر را نزد خود نگهداري مینماید 

را به و نگهداري شود و هرگاه اشتباهی در ثبت اقالم رخ دهد امین اموال مکلف است توضیح الزم 

 . امضاي خود در ستون مالحظات در مقابل نام مال قید نماید 

ان سال مالی امین اموال ذیل آخرین ردیف ثبت شده دفاتر اموال را بسته وامضاء در پای : 11ماده 
 . مشخصات اموال سال مالی بعد استفاده خواهد نمود مینماید و از صفحه بعدي همان دفتر جهت ثبت  



ثبت مراتب حذف هر قلم از اموال فرستاده در دفاتر بایستی در مقابل مشخصات رسیده همان  :تبصره 
 .انجام شود مال 

آن دسته از دستگاههاي دولتی مشمول این آیین نامه که با توجه به طبع و ماهیت برخی از  : 12ماده 
براي حفظ و حراست و تنظیم  ,کتب کتابخانه ها و انواع کاالي انبار ,اموال دولتی از قبیل اموال موزه ها

ده نمایند با موافقت وزارت امور  و نگهداري حساب و تحویل و تحول آنها از روشهاي خاصی استفا
 .اقتصادي و دارایی در مورد این قبیل اموال بجاي استفاده از روشهاي  مربوط را اعمال خواهند نمود 

امین اموال مکلف است اموال منقول امانی رسیده را بالفاصله بدون تخصیص برچسب در  : 13ماده 
رایی تعیین میشود ثبت و فهرست آنها را در فرم دفتري که نمونه آن توسط وزارت امور اقتصادي ودا

  مربوط که به تائید ذیحساب یا اداره مجاز از طرف او نیز رسیده است در سه نسخه تنظیم و یک نسخه را 

توسط ذیحساب حسب مورد به وزارت اموراقتصادي ودارایی یا اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان 
 .رسال و نسخه سوم را نزد خود نگهداري نماید  ونسخه دوم را به واحد متبوع ا

امناي اموال واحدهاي گیرنده و  ,پس از انتقضاي زمان تعیین شده براي استفاده از مال امانی   : 14ماده 
مراتب را به موقع به واحدهاي متبوع خود کتبا  ,مذکور دهنده مال امانی مکلفند به منظور استرداد مال 

رت استرداد مال باید صورتجلسه الزم مطابق نمونه مربوط در چهار نسخه تنظیم در صو. گزارش نمایند 
و پس از تائید ذیحساب و یا افراد مجاز از طرف او نسخه اي به هریک از واحدهاي متبوع و دو نسخه  

 .دیگر آن به تحویل دهنده و تحویل گیرنده تسلیم شود 

آخر هر سال نسبت به شمارش موجودي اموال تحت  مکلف است در) انباردار( امین اموال  : 15ماده 
ذیربط مطابق فرمی که از طرف وزارت امور ابوابجمعی خود با حضور نماینده ردیس دستگاه اجرایی 

اقتصادي و دارایی تعیین میگردد در سه نسخه اقدام وپس از تائید رئیس اداره و ذیحساب مربوط حداکثر 
ا حسب مورد در مرکز به اداره کل اموال دولتی و در استانها به تا فروردین ماه سال بعد نسخه اول ر

اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان مربوط تحویل و نسخه دوم را به واحد متبوع خود ارسال و 
 .نسخه سوم را نزد خود نگهداري نماید 



را حداکثر ظرف  امین اموال مکلف است فهرست مشخصات اموال غیر منقول ابوابجمعی خود : 16ماده 
مدت شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه تهیه و به ذیحسابی مربوط ارسال و تغییرات بعدي را بالفاصله 

 .گزارش نماید 

همان  ,قانون محاسبات عمومی کشور )  34( چنانچه امین اموال منصوب شده بر اساس ماده  : 17ماده 

مورد عمل شروع فعالیت خود را با سمت امین اموال فاتر جمعدار قبلی اموال باشد امین اموال باید در د

و بر اساس این آیین نامه مشخص و تفکیک نماید و در مواردي که واحد مربوط قبال داراي جمعدار 

اموال بوده و امین اموالی غیر از جمعدار قبلی براي آن در نظر گرفته شود جمعدار سابق مکلف به 

امین اموال باد تنظیم صورتجلسه اي که به امضاي رئیس واحد و تحویل اموال ابوابجمعی خود به 

یک نسخه از صورتجلسه مزبور براي  ,ذیحساب مربوط یا نمایندگان آنها رسیده باشد خواهد بود 

 .امین اموال نگهداري میشود ذیحساب ذیربط ارسال و نسخه دیگر نزد 

در صورتی که امین اموال تغییر سمت یافته یا به نحوي از انحاء سمتامین اموالی از وي سلب  : 18ماده 
نسبت به تحویل اموال ابوابجمعی خود به این آیین نامه )  17( شود مکلف است به ترتیب مقرر در ماده 

 . امین اموال جدید اقدام نماید 

این آیین نامه از تحویل )  17( موضوع ماده در مواردي که امین اموال یا جمعدار سابق :تبصره 
ابوابجمعی خود به امین اموال جدید استنکاف نماید یا به هر علت حضور وي براي تحویل اموال  تحت 
ابوابجمعی میسر نباشد تحویل اموال و دفاتر و سوابق مربوط با حضور رئیس واحد و ذیحساب مربوط یا 

تحویل و تحول موضوع این تبصره . سبات کشور انجام خواهد شد نمایندگان آنها و نماینده دیوان محا
مانع از رسیدگی واحد ذیربط در مورد علت استنکاف یا عدم حضور امین اموال یا جمعدار سابق و 

 .اقدامات قانونی الزم در این زمینه نخواهد بود 



اطاق یا محل را با ذکر  امین اموال مکلف است صورت اموال منقول غیر مصرفی موجود در هر : 19ماده 
مشخصات کامل در سه نسخه تنظیم و پس از امضاي خود و یک نفر از کارکنان واحد ذیربط که از 

تنظیم و یک نسخه آنرا نزد خود نگهداري و نسخه دوم را  ,طرف رئیس اداره مربوط معرفی شده است 
هر نوع نقل و انتقال و . ق نماید مذکور تحویل و نسخه سوم را در اطاق یا محل مربوط الصابه کارمند 

جابجایی در اموال موضوع این ماده با رعایت مقررات مربوط و با اطالع  قبلی امین اموال ذیربط مجاز 
میباشد و کارکنان فوق الذکر که صورت اموال به امضاي آنها میرسد مکلفند قبل از هر نوع نقل و انتقال 

و نقصان در اموال مزبور مراتب را از طریق رئیس یا  و جابجایی و همچنین در صورت بروز کسري
 . کارمند ارشد واحد ذیربط براي اقدامات الزم کتبا به امین اموال مربوط  اعالم  نمایند 

امین اموال میتواند به تشخیص و موافقت رئیس هر واحد اموال منقول غیر مصرفی را که بر  :تبصره 
نفر از کارمندان میباشد و حفظ و حراست  استفاده یک یا چند اساس وظایف و ماموریتهاي محوله مور 

این قبیل اموال با توجه به حجم یا سایر خصوصیات آنها توسط یک نفر از کارمندان مذکور مقدور باشد 
با اخذ رسید ذیل صورت مشخصات اموال مزبور به ) وماشین حساب و نظایر آنها  مانند دوربین( 

ورت مشخصات مورد اشاره در سه نسخه تنظیم و نسخه اول آن نزد ایمن ص. کارمند مربوط بسپارد 
اموال نگهداري و نسخه دوم به تحویل گیرنده تسلیم ونسخه سوم در اطاق یا محل مربوط الصاق خواهد 

 .شد 

کارمندانی  که اموال موضوع این تبصره به آنها سپرده میشود تا زمانی که بر طبق وظایف و ماموریتهاي 
اموال  مذکور را در اختیار دارند در مورد حفظ و حراست آنها مسئول هستند و مکلفند این قبیل  محوله

اموال را بالفاصله پس از رفع نیاز اداري یا تغییر سمت یا بازنشستگی با اخذ رسید به امین اموال مربوط 
 .تحویل نمایند 

قتصادي و دارایی نسبت به تنظیم و دستگاههاي  دولتی مکلفند با همگاري وزارت امور ا : 20ماده 
اجراي برنامه هاي آموزشی الزم براي امناي اموال و سایر ماموران مربوط  به منظور فراهم آوردن 



موجبات حسن اجراي وظایف و مسئولیتهایی که در رابطه با اموال دولتی تحت اختیار به عهده آنها 
 .محول میباشد اقدام نمایند 

مکلف است در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن یا وارد شدن خسارت به مال  امین اموال : 21ماده 
سرقت یا آتش سوزي یا هر علت دیگر مراتب را کتبا به واحد ذیربط اطالع دهد تا پس ,ناشی از سیل 

از گواهی رئیس واحد مزبور مراتب به وزارتخانه یا موءسسه دولتی مربوط براي رسیدگی واقدام الزم 
 .دگزارش گرد

امین اموال اوراق بهادار که مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب اوراق در  : 22ماده 
حکم وجه نقد را به عهده دارد وظایف خود را با رعایت این آیین نامه و بر اساس دستورالعملی که 

 .واهد داد توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ابالغ میگردد زیر نظر ذیحاسب انجام خ

با توجه به اهمیت وظایف و مسئولیتهاي امناي اموال و ضرورت حفظ و حراست اموال دولتی  : 23ماده 
امور اداري و استخدامی کشور موظف است فوق که قسمتی از بیت المال را تشکیل میدهد سازمان 

ضوع این آیین نامه در العاده شغل امین اموال و شغل موزه دار  را که از لحاظ رعایت مسئولیتهاي مو
حکم امین اموال میباشد و همچنین موارد نظیر را به نحوي پیش بینی نماید که انگیزه جذب افراد واجد 

 . صالحیت براي مشاغل مذکور فراهم گردد

                                                                                                حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور                                                                                                         

14 /11/1376  

  

 

   

  



  بسمه تعالی

  25739/6451/51: شماره 

  16/09/1382: تاریخ 

 : وزارت 

 : ..........موءسسه 

 : ...........سازمان 

 : .........اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان 

  11/07/72ه مورخ  212ت /10424شماره  مصوبهآیین نامه اموال دولتی )  4( در اجراي  تبصره ماده 
ماده یاد شده )  3( پیوست فهرست  اموال منقول در حکم مصرفی موضوع بند هیاءت محترم وزیران به 

 . ارسال میگردد 

خواهشمند است دستور فرمائید تا در جهت حسن اجراي آیین نامه مزبور و تنظیم حساب اموال مربوط 
ت حسن ضمنا  اداره کل اموال دولتی این وزارت در جه. کلیه واحدهاي تابعه اقدام الزم بعمل آورند 

  .اجراي مقررات مذکور و نحوه تنظیم حسابهاي مربوطه آماده همکاري میباشد 

 

 مرتضی محمد خان                                                                                             

  وزیر امور اقتصادي و دارایی                                                                                        

  

  

  



فصل اول آیین نامه اموال دولتی مصوب )  4( ماده )  3( فهرست اموال در حکم مصرفی موضوع تبصره 
 :هیاءت محترم  وزیران  27/04/1372

اختمانی و همچنین اموالی که جهت نصب در ساختمان و تاءسیسات خریداري انواع مصالح س - 1
 .تاءسیسات محسوب میگردند میشود و پس از نصب  عرفا  و برابر مقررات جزء بنا و یا 

 انواع الستیک هاي خودرو  - 2

 لوازم یدکی بطور اعم  - 3

 قابلیت جابجایی و نقل و انتقال داردانواع چادر که ,ملحفه و نظایر آن ,لحاف,بالش,پتو,انواع تشک  - 4

 انواع باطري  - 5

 گاز و مخابرات و نظایر آن ,برق,فاضالب  ,لوازم مورد مصرف در شبکه هاي آب  - 6

 کیف دستی و نظایر آن ,ساك  ,چمدان  ,کفش و دستکش  ,انواع پوشاك  - 7

 انواع لوله و شیشه هاي آزمایشگاهی  - 8

 انواع میز و صندلی و تخته مورد استفاده در کالسهاي درسی  - 9

 انواع کف پوش و پرده  -10

 )نوار خام ( انواع نوار و فیلم و دیسکت  -11

( سایر اموالیکه خرید واحد آنها از تاریخ ابالغ این فهرست و یا ارزش روز آنها برابر سی هزار  -12
 .ریال یا کمتر باشد )  000/30

  

  

  



  تعالیبسمه 

  3432/2190/51: شماره 

  07/02/1373: تاریخ 

 : .....وزارت 

 : ....موءسسه

 : ....سازمان 

 : ....اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان 

در ارتباط با فهرست اموال در حکم مصرفی  16/09/1373مورخ  25739/6451/51پیرو بخشنامه 
هیاءت  محترم   11/07/1372وال دولتی مصوب فصل اول آیین نامه ام)  4( موضوع تبصره ماده  

وزیران  بمنظور تسهیل در نحوه اجراي فهرست مذکور خواهشمند است دستور فرمایند موارد زیر در 
بخشنامه مذکور نسبت به اموال مشروحه در فهرست یاد شده از زمان اجراي . این زمینه مراعات گردد 

 1349لذا نسبت به اموالیکه بر اساس مقررات آیین نامه اموال دولتی مصوب سال . تاریخ ابالغ میباشد 
بعنوان اموال غیر مصرفی قبال تنظیم حساب گردیده کسري نخواهد داشت و حساب اینگونه  اموال 

ولی در مورد اموالی که به هرعلت براي آنها تنظیم .  ن حفظ و نگهداري شود بایستی بدون تغییر کماکا
. حساب نگردیده و نیز اموالی که بعداز ابالغ تاریخ بخشنامه خریداري یا دریافت شده قابل اجرا میباشد 
ن انواع چادر که قابلیت جابجایی و نقل و انتقال را دارد در ردیف چهار فهرست مزبور منظور و بعنوا

اموال مشروحه در بندهاي یک الی یازده فهرست بدون توجه به .اموال در حکم مصرفی محسوب شود 
لیکن سایر اموالیکه در بندهاي مذکور نامبرده  ,بهاي آنها بعنوان اموال در حکم مصرفی تلقی میشوند 

ا بر اساس نظر قیمت خرید واحد آنها از تاریخ اجراي بخشنامه یاد شده و یا ارزش  روز آنهنشده و 
  کارشناس منتخب دستگاه اجرایی مربوطه سی هزار ریال و یا کمتر باشد بعنوان اموال در حکم مصرفی 

  



  . محسوب میگردند 

 وزیر امور اقتصادي و دارایی

 از طرف                                                                                             

 ابوالفضل فاطمی زاده                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسمه تعالی

  10713/2669/51: شماره 

 08/04/1376: تاریخ 

 : ....وزارت 

 : ....موءسسه 

 : ....سازمان 

 : ....اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان 

در خصوص ابالغ فهرست اموال منقول در حکم  16/09/1372مورخ  25739/6451/51پیرو بخشنامه 
هیاءت محترم   11/07/1372ه مورخ / 212ت /10434اموال دولتی مصوب مصرفی موضوع آیین نامه 

یال ر)  000/30( فهرست مذکور از  12بدینوسیله با لحاظ افزایش بهاء کاال مبلغ مقرر در بند  ,وزیران 
 .ریال یا کمتر اعالم میگردد )  000/50( یا کمتر به 

خواهشمند است دستور فرمائید تا در جهت تهیه و تنظیم حساب اموال منقول دولتی بر اساس آیین نامه 
مذکور و مقررات مربوطه به موقع اقدام الزم معمول و در صورت نیاز از خدمات آموزشی اداره کل 

  .نمایند استفاده  ,کماکان آماده همکاري میباشد اموال دولتی این وزارت که

 

 مرتضی محمد خان                                                                                       

 وزیر امور اقتصادي و دارایی

  

  



 بسمه تعالی

  10707/2586/51: شماره 

  08/04/1376: تاریخ 

 : ....وزارت 

 : ...موءسسه 

 ....:سازمان 

 : ....استانداري استان 

هیاءت محترم دولت تحت عنوان  11/07/1372ه مورخ  212ت /10434تصویبنامه  34در اجراي ماده  
مجلس  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال  122ماده  آیین نامه اموال دولتی موضوع  

حساب و تهیه دفاتر اموال و اوراق ها جهت شوراي اسالمی و لحاظ مقررات مربوط به پیوست نمونه فرم
 :مربوطه به شرح ذیل اعالم میشود 

 ) 1طبقه ( عتیقه و موزه اي و مردم شناسی ,مخصوص ثبت مشخصات اشیاءو لوازم نفیس :   1فرم 

 ) 2طبقه ( مخصوص  ثبت مشخصات فرش و انواع بافته هاي موزه اي نفیس:  2فرم 

 ) 3طبقه ( موزه اي و نفیس و داراي ارزش خاص  ,تمبرهاي یادگاريمخصوص ثبت مشخصات :  3فرم

دریایی  –هوایی  –زمینی ( مخصوص  ثبت  مشخصات انواع خودروهاي حمل و نقل و سواري : 4فرم 
 ) 4طبقه ( موتور سیکلت و موبیلت  –دوچرخه  –

 ) 5بقه ط( درمانی و آزمایشگاهی  ,مخصوص  ثبت مشخصات لوازم رشته پزشکی :  5فرم 

 ,آب و برق  ,حفاري  ,راه سازي  ,تولیدي  ,مخصوص  ثبت مشخصات ماشین آالت صنعتی : 6فرم 
 ) 6طبقه ( و نظایر آن  ,دامداري  ,کشاورزي 



 ) 7طبقه ( مخصوص  ثبت مشخصات کتب خطی و چاپی :  7فرم 

 ) 8طبقه ( مخصوص  ثبت مشخصات انواع بافته هاي دستی و ماشینی :  8فرم 

 ) 9طبقه ( مخصوص  ثبت مشخصات انواع دوربین و لنزها و متعلقات آنها :  9 فرم

 ) 10طبقه ) ( تاکسیدرمی ( مخصوص ثبت مشخصات نمونه هاي خشک شده :   10فرم 

 ) 11طبقه ( فیلم و دیسکت پر شده ,مخصوص  ثبت مشخصات انواع نوار :  11فرم 

 ) 12قه طب( مخصوص  ثبت مشخصات دام و حیوان :  12فرم 

 ) 13طبقه ( مخصوص ثبت مشخصات سایر اموال غیر مصرفی :  13فرم 

 ) 14طبقه ( دفتر مخصوص  ثبت مشخصات اموال در حکم مصرفی و مصرفی :  14فرم 

 صورت موجودي اموال منقول :  15فرم 

 مصرفی و در حکم مصرفی موجود در اطاق یا محل  ,فهرست اموال غیر مصرفی :  16فرم 

 )دفتر پروانه خروج ( مخصوص ثبت اطالعات خروج مال از نگهبانی واحد  : 17فرم 

 صورتجلسه واگذاري امانی یا موقت :  18فرم 

 سند انتقال قطعی :  19فرم  

 صورتجلسه فروش:  20فرم 

 )سرقت و غیره  ,سیل  ,آتش سوزي  ,فقدان ( صورتجلسه حوادث :  21فرم 

مورخ  14/10101در جهت نحوه استفاده از فرمهاي مذکور برخی از ضوابط مقرر در بخشنامه  ” ضمنا

یادآور است جهت اخذ هرگونه . اداره کل اموال دولتی به شرح ذیل اصالح میگردد  08/09/1350

همکاري   راهنمایی براي تهیه و تنظیم دفاتر و فرمهاي مذکور اداره کل اموال  دولتی این وزارت آماده



بخشنامه مزبور در طبع اوراق دفاتر صفحات مربوط به ثبت مشخصات اموال رسیده )  2( در بند .میباشد 

تحت عنوان اموال رسیده و فرستاده مجزا و جایگزین دفاتر قبلی و فرستاده در یک صفحه در دو قسمت 

استفاده  21لغایت  18 در این زمینه جهت تنظیم صورتحساب فرستاده حسب مورد از فرمهاي.میشود 

صورتحساب رسیده و مطابق قسمت اموال رسیده نمونه خواهد شد و جهت تنظیم اوراق مربوط به 

در .فرمهاي داده شده با حفظ عنوان فرم از نظر نام وزارتخانه یا موءسسه و اداره مربوطه استفاده شود 

مقرر در این بند بر حسب مورد در  در زمانهاي,ارسال صورتحساب اموال و مدارك مربوطه )  4( بند 

مرکز به اداره کل اموال دولتی و  در شهرستانها به اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان باید فرستاده 

  . شود 

تغییر )  21( به نمونه )  20( آیین نامه اموال دولتی از نمونه  22صورتمجلس موضوع ماده )  6( در بند 

 . مییابد 

 :شرح ذیل اصالح میگرددبه )  7( بند 

امین اموال مکلف است در مواقعی که مال یا اموالی با رعایت مقررات به طور موقت یا دائم از واحد 

اداري ذیربط باید خارج شود با توجه به مجوز صادره از طرف مقامات مجاز دستگاه مربوطه پروانه 

بخشنامه پیش بینی شده و باید داراي ن موضوع ای 20لغایت  18خروج که در ذیل اسناد فرمهاي  شماره 

شماره ترتیب باشد صادر نماید نسخه اي از اسناد مزبور که حاوي پروانه خروج است به خارج کننده 

 .و نسخه دیگر را نزد خود نگهداري نماید)نگهبان درب خروج ( مال  نسخه دوم را به واحد انتظامات 

  



  

  بسمه تعالی

  49708/809/51: شماره 

 26/08/1380: تاریخ 

 : ....وزارت 

 : ....موءسسه 

 : ....سازمان 

 : ....اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان 

در خصوص ابالغ فهرست اموال منقول در  08/04/1376مورخ  10713/2669/51پیرو بخشنامه شماره 
یاءت ه 11/07/1372ه مورخ  212ت  10424اموال دولتی مصوب حکم مصرفی موضوع آیین نامه 

)  000/50( فهرست مذکور از  12بدینوسیله بالحاظ افزایش بهاء کاالها مبلغ مقرر در بند  ,محترم وزیران
 .ریال یا کمتر اعالم میگردد )  000/100( ریال یا کمتر به 

مقتضی است  در جهت تهیه و تنظیم حساب اموال منقول دولتی بر اساس آیین نامه مذکور و مقررات 
قع اقدام الزم معمول و در صورت نیاز از خدمات آموزشی اداره کل اموال دولتی این مربوطه به مو

 . وزارت بهره گیري فرمایند 

  

 طهماسب مظاهري                                                                    

 وزیر امور اقتصادي و دارایی                                                                     

  



  

  بسمه تعالی

  6231/180/1/2: شماره 

 03/07/1380: تاریخ 

 معاونین محترم وزیر

 روءساي محترم سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها

 مراکز وابسته / موءسسات / روءسا و مدیران عامل محترم سازمانها 

 مدیران کل محترم دفاتر مستقل 

 :با سالم و احترام 

هیاءت  10/04/1380ه مورخ  18232/ت /15525شماره به پیوست مصوبه                              
جهت اطالع و ) آیین نامه مستند  سازي اموال غیر منقول دستگاههاي اجرایی ( محترم وزیران موضوع 

 . اقدام الزم ارسال میگردد

  

 علی اکبر مهرفرد                                                                                                  

 معاون اداري و مالی

  

  

  



  15525/ت /18232/ه : شماره 

  10/04/1380: تاریخ 

 تصویب نامه هیاءت وزیران

 بسمه تعالی

معاونت  –وزارت جهاد کشاورزي  - وزارت مسکن و شهر سازي   –وزارت امور اقتصادي و دارایی 
سازمان ثبت و اسناد  –سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  -حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري 

 و امالك کشور

معاونت  28/10/1379مورخ  48830بنا به پیشنهاد شماره  27/03/1380هیاءت وزیران در جلسه مورخ 
لس ریاست جمهوري و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  و با توجه حقوقی و امور مج

آیین نامه )  26( و براي تحقق ماده  1366مصوب  ,قانون محاسبات عمومی کشور )  122( به ماده 
آیین نامه مستند سازي اموال غیر منقول دستگاههاي اجرایی را به شرح زیر  ,1372دولتی مصوب اموال 

 : نمود تصویب 

 ““آیین نامه مستند سازي اموال غیر منقول دستگاههاي اجرایی  ““  

موءسسات و شرکتهاي دولتی و سایر دستگاههاي اجرایی عهده دار اجراي  ,وزارتخانه ها  : 1ماده  
احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی  که مبادرت به ) سرمایه گذاري ثابت ( طرحهاي عمرانی 

موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان متصرف درخواست صدور سند  ,اند  نموده
مورد اراضی  تحت تصرف وزارتخانه ها و موءسسات دولتی به نام دولت جمهوري اسالمی مالکیت در 

ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهاي دولتی تقاضاي صدور سند 



این آیین نامه )  6( ت  به نام شرکت نمایندو نتیجه را ظرف سه ماه به کارگروه موضوع ماده مالکی
 .گزارش دهند 

درمورد طرحهاي عمرانی در حال اجراء سند به نام دولت جمهوري اسالمی ایران به نمایندگی دستگاه 
 .صاحب طرح صادر خواهد شد 

 : اسالمی نمی باشد مواردي که سند به نام دولت جمهوري  : 2ماده  

این آیین نامه در اراضی غیر ) 1( در صورتی که ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده  :الف 
دستگاههاي مزبور موظفند ظرف   ,نیامده باشد دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در 

سه ماه  بر اساس مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه هاي 
اقدام به تملک ملک و درج مراتب  –شوراي انقالب  1358مصوب  –عمرانی و نظامی دولت   ,عمومی 

یاد شده کنند و چنانچه )  1( دولتی و ماده  اموال آیین نامه )  26( انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده 
 .در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند  ,زمین وقفی باشد 

در مورد طرحهاي عمرانی در حال اجراء سند به نام دولت جمهوري اسالمی ایران به نمایندگی دستگاه 
 . صاحب طرح صادر خواهد شد 

دستگاههاي مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد  ,نام رژیم سابق درج شده باشد چنانچه در سند  :ب 
به درج نام جمهوري اسالمی  ایران در ستون و امالك کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت 

جهت تحقق این امر الزم است دستگاهها براي . مالحظات سند و دفتر امالك اقدام الزم به عمل آورد 
  .الح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند اص

 :آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد )  26( مواردي که سند دولتی زمین با ماده  : 3ماده 

نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه  ,در صورتی که در سند مالکیت  :الف 
الزم از جمله  از طریق اداره کل اموال دولتی ابتدا با تمهیدات در اختیار دارنده ملک کلف است در 

دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان  ,وزارت امور اقتصادي و دارایی 



و امالك کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه مالحظات سند قید گردد ثبت اسناد 
قانون محاسبات عمومی کشور )   117( تحویل گیرنده شرکتهاي دولتی موضوع ماده  و چنانچه آخرین

 .از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهاي مربوط اقدام شود  ,باشد 

در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موءسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههاي  :ب 
قانون محاسبات عمومی کشور )  114( موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده 

موال اداره کل ا –تقاضاي اجراي ماده مذکور را نموده تا با تاءیید وزارت امور اقتصادي و دارایی 
موضوع  مالکیت دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در , دولتی 

 .صفحه مالحظات در سند قید گردد

به دستگاههاي ) سازمان ملی زمین و مسکن ( در مواردي که اراضی واگذاري سازمان زمین شهري :پ 
وظف میباشد ترتیبی دهد تا در مورد  زمینهاي مسازمان ملی زمین و مسکن  ,دولتی قطعی نشده است 

واگذاري قبلی ظرف دوماه و در مواردي آتی به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملک به دولت  به 
 .نمایندگی وزارتخانه  و موءسسه دولتی مربوط اقدام نماید 

ساختمانهاي دولتی در صورت بروز اختالف نظر بین دستگاههاي دولتی در خصوص استفاده از  :تبصره 
این آیین نامه ارجاع و پس از صدور راءي اقدامات الزم برابر )  6( مراتب به کارگروه موضوع ماده ,

 .راءي مذکور و مفاد این آیین نامه معمول خواهد گردید 

در مورد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختمانهایی که قبال در اختیارشان بوده و به موجب 
وزارت  مسکن و شهرسازي زمین آن را حتی االمکان  ,یم کارگروه مزبور از ید آنها خارج میشود تصم

نسبت به ,دستگاه یاد شده یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنوات آتی  ,تاءمین مینماید و در صورت تعذر 
 . خواهد نمود خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام 

در کلیه مواردي که سند طبق این آیین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا : 4ماده 
مذکور همانند اموال داراي سند مالکیت و فروش یا واگذاري ملک  ,موءسسه دولتی مربوط تنظیم شود 

 .با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میپذیرد 



براي واگذاري اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران که در اختیار  چنانچه :تبصره 
 وزارتخانه ها و موءسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده 

رعایت قانون خاص  >قانون خاص وضع شده باشد  ,قانون محاسبات عمومی کشور است )  117( 
 .طبق آن اقدام خواهد شد  ,مزبور الزامی بوده 

قانون محاسبات عمومی کشور و دستور العمل مربوط اصل اسناد )  123( در اجراي ماده   : 5 ماده
دولت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی مالکیت امالك متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکیت 

نگهداري میشود و کلیه وزارتخانه ها و موءسسات دولتی مکلف به انجام  ,اداره کل اموال دولتی  –
 .الزم در این زمینه میباشد اقدامات 

اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست و در اختیار دارنده ملک به طور موقت  :تبصره 
 .زبور عودت نماید برابر ماده مدر اختیار دستگاه اجرایی قرار میگرد تا پس از رفع نیاز 

در کلیه مواردي که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین نامه باید به نام دولت جمهوري  : 6ماده 
ضروریست به گونه اي  ,مربوط صادر شود اسالمی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موءسسه دولتی 

 . انه یا موءسسه دولتی مزبور باشد تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخ

باري نظارت بر اجراي مقررات این آیین نامه وتنظیم راهکارهاي حل اختالف در چارچوب  : 7ماده 
  ,که در این ایین نامه لحاظ نشده است قوانین و همچنین جهت رسیدگی به سایر موضوعات مربوط 

مسکن وشهرسازي ,هاي اموراقتصادي و دارایی  مرکب از نمایندگان وزارتخانه) کمیته اي ( کارگروهی 
سازمان ثبت و اسناد و امالك کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با  ,و جهاد کشاورزي 

 . میگرددمسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري تشکیل 

اعتبار میباشد و در بودجه  کارگروه ظرف شش ماه در مواردي که صدور سند متوفق بر تاءمین : 1تبصره 
اعتبار مورد نیاز ار براي تاءمین از محل  ردیفهاي دستگاه مربوط اعتبار الزم پیش بینی نشده است 



عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در الیحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیري 
 .هیاءت وزیران ارایه مینماید 

نظر  ,در صورت تساوي آرا. ا اکثریت آراي اعضاء معتبر خواهد بود تصمیمات کارگروه ب : 2تبصره 
 .تصمیم میباشد معاونت حقوقی و امور مجلس  ریاست جمهوري مالك 

 .پیگیري در راستاي اجراي مفاد این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارایی است  : 8ماده 

  

 حسن حبیبی                                                                     

  معاون اول رئیس جمهور                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسمه تعالی

  13578/4809/51: شماره 

  11/04/1384: تاریخ 

 : ....وزارت 

 : ....موءسسه 

 : ....سازمان 

 : ....اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان 

در خصوص ابالغ فهرست اموال منقول در  26/08/1380مورخ  49708/8090/51پیرو بخشنامه شماره 
هیاءت  11/07/1372ه مورخ  212ت  10424مصوب حکم مصرفی موضوع آیین نامه اموال دولتی 

( فهرست مذکور از 12زایش بهاء کاالها مبلغ مقرر در بند بدینوسیله بالحاظ اف  ,محترم وزیران 
مقتضی است  در جهت تهیه و .ریال یا کمتر اعالم میگردد )  000/200( ریال یا کمتر به )  000/100

الزم معمول و در صورت نیاز از خدمات تنظیم حساب اموال منقول دولتی برابر  مقررات  اقدام 
  .  این وزارت بهره گیري فرمایندآموزشی اداره کل اموال دولتی 

  

  

 

 سید صفدر حسینی                                                                 

 وزیر امور اقتصادي و دارایی                                                                            

  



  بسمه تعالی

 143818/17594/51:  شماره  

  10/09/1387:  تاریخ  

 : ....وزارت 

 : ....موءسسه 

 : ....سازمان 

 : ....اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان 

در خصوص ابالغ فهرست اموال منقول در  12/04/1384مورخ  13578/14809/51پیرو بخشنامه شماره 
بالحاظ   ,وزیران هیاءت محترم   1372اموال دولتی مصوب سال حکم مصرفی موضوع آیین نامه 

)  000/400( یا کمتر به ریال )  000/200( فهرست مذکور از  12افزایش بهاء کاالها مبلغ مقرر در بند 
مقتضی است  در جهت تهیه و تنظیم حساب اموال منقول دولتی برابر .ریال یا کمتر اعالم میگردد 

ه کل اموال دولتی این وزارت بهره معمول  در صورت نیاز از خدمات آموزشی ادارمقررات اقدام الزم 
  . گیري فرمایند 

  

 

 سید شمس الدین حسینی                                                                                        

 وزیر امور اقتصادي و دارایی  

 

 

 



  بسمه تعالی

 226093/19866/51:  شماره  

 01/12/1391:  تاریخ  

 ....: وزارت 

 : ....موءسسه 

 : ....سازمان 

 : ....اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان 

در خصوص ابالغ فهرست اموال منقول در 87/9/10مورخ 51/17594/143818پیرو بخشنامه شماره 
بالحاظ   ,هیاءت محترم وزیران   1372حکم مصرفی موضوع آیین نامه اموال دولتی مصوب سال 

ریال اعالم میگردد ) 000/800( فهرست مذکور کمتر از   12ها مبلغ مقرر در بند افزایش بهاء کاال
 . مقتضی است  براي تهیه و تنظیم حساب اموال منقول دولتی برابر مقررات اقدام الزم معمول فرمایند.

 .ریال برچسب اختصاص داده میشود  000/800ضمنا به اموال با قیمت تمام شده 

  

 

 اکرمی... سید رحمت ا                                                                          

 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

 


