
 دولتياموالآئين نامه

��ر	�–��� اول 
. مي باشد– 1366 مصوب–در اين آئين نامه قانون محاسبات عمومي كشور) قانون(منظور از:-�١�د�

و يا به هر طريق قـانوني ديگـر بـه) اموال دولتي(:-�٢�د� و يا شركت هاي دولتي خريداري مي شود  تملـك اموالي است كه توسط وزارتخا نه ها موسسات

و يا درمي آيند .دولت در آمده

1.����و غير منقول موضوع اين آئين نامه تابع تعاريف بعمل آمده در قانون مدني مي باشد- . تعاريف اموال منقول

د) اماني( منظور از اموال–�٣�د� و شركت هاي و موسسات دولتي ) 110(ولتي بر اساس ماده در اين آئين نامه اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه ها

و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار گرفته يا مـي گيرنـد و نيز موسسات و شركت هاي دولتي و بطور موقت در اختيار ساير وزارتخانه ها موسسات . قانون برابر مقررات

و) 120(همچنين اموال غير منقولي كه طبق ماده و نهادهاي عمومي غير دولتي .اگذار مي شوند قانون به موسسات

. اموال منقول موضوع اين آئين نامه به شرح زير مي باشد–���د�

.اموالي هستند كه بر اثر استفاده به صورت جزئي يا كلي از بين مي روند: اموال منقول مصرفي-1

ب: اموال منقول غير مصرفي-2 و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان .طور مكرر آنها را مورد استفاده قرار داد اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس

و يا ارزش كم تنظيم حساب براي آنها. اموال در حكم مصرفي اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غير مصرفي مشابهت دارند-3 و ماهيت اما به لحاظ طبيعت

.بصورت حساب اموال غير مصرفي ضرورت ندارد 

����شد فهرست اموال در حكم مصرفي توسط– و ظرف يكماه بعد از تصويب اين آئين نامه ابالغ خواهد و دارائي تهيه . وزارت امور اقتصادي

.اموالي است كه تحت ابوابجمعي امين اموال قرار مي گيرند: اموال رسيده–���د�

و صورت حذف آنها صادر شده باشد اموالي است كه طبق مقررات اين آئين نامه به نحوي از ابوابجمعي امي: اموال فرستاده–���د� .ن اموال خارج

قانون بايد در پايان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبـق مفـاد) 109(و) 108( شركت هاي دولتي موضوع مواد-�٧�د�

.قسمت اخير مواد مذكور اقدام نمايند 

و شرك. وزارتخانه ها–�٨�د� را) 110(ت هاي دولتي در اجراي ماده موسسات دولتي قانون مي توانند با هماهنگي دستگاه انتقـال گيرنـده شـرايط خاصـي

و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند  و پرداخت هزينه آن .بمنظور انجام تعميرات ضروري اموالي كه بصورت اماني منتقل مي شوند

و موسسات دولتي موضوع ماده تشخيص مازاد بر نياز يا اسقاط–�٩�د� و نيز احراز عدم نياز ساير وزارتخانه ها قانون بعهده باالترين مقـام) 112(ي بودن مال

.دستگاه اجرائي ذي ربط مي باشد 

م–�١٠�د� و يك نفر كارشناس در رشته ربوط به انتخاب رئيس در صورت اينكه به تشخيص كميسيوني مركب از مدير واحد تداركاتي ذيحساب يا نماينده او

و از دفـاتر) 112(دستگاه بدليل ارزش كم اموال اسقاطي موضوع ماده  قانون فروش اموال ياد شده به نفع دولت نباشد اموال مزبور از ابوابجمعي دستگاه مربوط كسر

و صالح دولت بعهده رئيس دستگاه اجرائي مربـوط يـا مقـام اتخاذ تصميم در امور اموال مذكور پس از حذف از دفاتر با رعايت صرف. اموال آنها حذف خواهد شد  ه

.مجاز از طرف او خواهد بود

و موسسات دولتي است در صورت اينكه اضافه بر نياز آنها باشد با موافقت–�١١�د�  اموال منقول مصرفي در حكم مصرفي دولت كه در اختيار وزارتخانه ها

ي و موسسات دولتي خواهد بودوزير يا رئيس موسسه دولتي دارنده مال .ا مقام هاي مجاز از طرف آنها قابل انتقال به ساير وزارتخانه ها

و اطـالع از-�١٢�د� و موسسات دولتي با رعايت مقررات مربوط به معـامالت دولتـي  فروش اموال منقول مصرفي در حكم مصرفي اضافه بر نياز وزارتخانه ها

.وه حاصله از فروش اموال مذكور بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شودوج. ذي حساب مربوطه مجاز مي باشد



و موسسات دولتي در دفاتر اموال ذيحساب مربوط نگهداري مي شود-�١٣�د� ذيحـساب مكلـف اسـت. حساب اموال غير منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها

اي3فهرست اموال مذكور را حداكثر ظرف  و در پايان هر سال نيز تغييرات مربـوط ماه پس از ابالغ و دارائي ارسال نموده و به وزارت امور اقتصادي ن آئين نامه تهيه

.را گزارش دهد

و موسسات دولتي مي باشد اقـدامات-��١�د� و دارائي بايد نسبت به تمركز حساب اموال غير منقول دولت كه در اختيار وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادي

.را با عمل آورد الزم 

و و مدارك مربوط به اين اموال را به ترتيبي كه وزارت امور اقتـصادي دستگاه هاي مذكور مكلفند ضمن نگهداري حساب اموال غير منقول در اختيار خود اطالعات

.دارائي تعيين مي كنند به وزارت مذكور ارسال نمايند

����و محل بايگان: و دارائـي تعيـين خواهـد) 123(ي آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده نحوه نگهداري اسناد مالكيت قانون توسط وزارت امور اقتصادي

.شد

و موسسات دولتي بايد به نصب تابلوي شناسائي مناسب به كليه اموال غير منقول دولتي در اختيار خود به نحوي كه مـشخص كننـده–��١�د�  وزارتخانه ها

و نام دست و به تشخيص وزير نصب تابلو ممكن نيست.(گاه مربوط باشد اقدام نمايند تعلق مال به دولت .)به استثناي اماكن تاسيساتي كه به داليل امنيتي

و حقـوق–��١�د� و حراست اموال غير منقول متعلق به دولت كه در اختيار آنها مي باشـد  دستگاه هاي اجرائي مشمول اين آئين نامه بايد به منظور حفظ

و عنداالقتضاء نسبت به گماردن نگهبانان يا حصار كشي اقدام نماينددولت .نسبت به آن اموال اقدامات الزم معمول

و واگذاري انبار موضوع ماده-�١٧�د� در) 113( انتقاالت قانون كه براي ادامه عمليات طرح عمراني از آنها رفع نياز شده است به سـاير دسـتگاه هـاي دولتـي

:»با رعايت ساير مقررات مربوط در موارد زير مجاز استجريان اجراي طرح 

و در حكم مصرفي حسب مورد برابـر احكـام مـواد-1 و نيز انتقال اموال مصرفي و واگذاري اموال منقول غير مصرفي (107(انتقال بالعوض فروش . (108 . (

و مقررات اين آئين نامه) 112(و) 110( .قانون

و واگذار-2 (114(ي اموال غير منقول حسب مورد برابر احكام مواد انتقال بالعوض فروش . (115) . .قانون) 120(و) 117)

����.قانون است بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود) 115( وجوه حاصل از فروش اموال كه ناشي از اموال حكم ماده–

و نيز اموال منقول غير مصرفي كه در–�١٨�د� و يـا تملـك اموال غير منقول  اجراي طرح هاي عمراني با روش اماني توسط دستگاه هاي اجرائي خريداري

و جدا از حساب ساير اموال منظور شود .مي شوند بايد پي از خريد يا تملك در انحصار اموال طرح مربوط

ه–�١٩�د� و از صورت حساب اموالي كه از محل اعتبارات عمراني خريداري مي شود مقرر است در اجراي طرح اي عمراني به پيمانكاران تحويل داده شود

.مادام كه در اختيار اجرائي مي باشد توسط دستگاههاي اجرائي مربوط نگهداري مي شود. وضعيت آنان كسر گردد 

ه دولتي با صدور فرم انتقال انجام خواهد انتقال اموال دولتي از ابوابجمعي يك امين اموال به ابوابجمعي امين اموال ديگر در يك وزارتخانه يا موسس-�٢٠�د�

و واحد ذي حسابي مربوط اعالم مي شود و مراتب جهت انعكاس در دفاتر اموال .شد

و مجوز مقامات مجاز دستگاه هـاي ذي ربـط وبـا صـدور پروانـه–�٢١�د�  خروج مال از وزارتخانه يا موسسه دولتي بايستي با رعايت مقررات اين آئين نامه

ش و رئيس اداره ذيربط انجام شود خروج و تعيين واحد گيرنده به امضاي امين اموال .امل مشخصات كامل مال

.پروانه هاي مذكور بايد در دفاتري كه به همين منظور تهيه شده است ثبت شود

و در حكم مصرفي اضافه بر نياز واحدهاي خارج از كشور. فروش اموال منقول غير مصرفي-�٢٢�د� و موسسات دولتي كه مورد نياز ساير مصرفي وزارتخانه ها

و  و غيرقابل استفاده واحدهاي مذكور بـا توجـه بـه شـرايط واحدهاي دولت جمهوري اسالمي ايران باشد با رعايت مقررات مربوط مجاز خواهد بود اموال اسقاطي

و در صورتيكه به تش  و فروش آن مقرون به صرفه نباشد بايـستي ضوابط حاكم در هر محل به تشخيص رئيس واحد بفروش مي رسد خيص مقام مذكور بدليل ارزش كم

و مراتب به ذي حسابي مربوط اعالم شود  و دفاتر حذف .از ابوابجمعي



و انتقال اموال منقول يا غير منقول سرمايه شركت هاي دولتي كه صد در صد-�٢٣�د� ها چنانكه در اجراي مقررات فصل پنجم قانون بر اساس نقل  سهام آن

متعلق به دولت است حسب مورد مانده ارقام دفتري ارزش يابي شده يا بهاي مورد توافق مجامع عمومي مربوط كه كمتر از مربوط اسـمي يـك سـهم بايـد باشـد در

و در هر صورت ارزش اموال شركت كه به اجراي مقر  و افزايش سرمايه سالهاي بعد شركت هاي مذكور منظور خواهد شد رات اين فصل قيمت گذاري شـده كاهش

.سرمايه شركت تجاوز نمايد%)50(و بدون دريافت بها منتقل مي شود نبايد از پنجاه درصد 

و بطـور–��٢�د�  كليه اختياراتي كه در اين آئين نامه صرفا به وزرا تفويض شده است در مورد موسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه هـا نيـستند

.اداره مي شوند بعهده باالترين مقام اجرائي موسسات مذكور خواهد بود مستقل

و–��٢�د� و مقررات حاكم بر اموال دولتي همچنين ايجـاد همـاهنگي و تمركز حساب آنها حسن اجراي قوانين  بمنظور اعمال نظارت موثر بر اموال دولتي

و مقررات مذكور عالوه بر وظايف و دارائي خواهد بود وحدت رويه در اجراي قوانين : قانوني مقرر وظايف زير نيز بر عهده وزارت امور اقتصادي

و ابالغ فرم هاي اموالي دستورالعمل نگهداري حساب اموال-ا�� و مقررات حاكم بر اموال دولتي از طريق تهيه و هماهنگي در امور اجراي قوانين  ايجاد وحدت

و ساير دستورالعمل هاي الزم همچنين و روش هاي نظارت بر اموال دولتي دولتي و مقررات در جهت بهبود رويه . تدوين ضوابط

–قانون محاسـبات عمـومي كـشور)81( تا زماني كه در اجراي بند فوق طبقه بندي جديدي ابالغ نشده است از طبقه بندي آئين نامه اموالي سابق موضوع ماده-ب

. به قوت خود باقي است– 1349مصوب

و مقررات مربوط به اموال دولتي بوجود مي آيد راهنم-ج و اشكاالتي كه براي دستگاه هاي دولتي در زمينه اجراي قوانين و رفع ابهامات .ائي

و همكاري با دستگاه هـاي مـذكور در-د و ابالغ آن به دستگاه ها و مقررات حاكم بر اموال دولتي اجـراي بررسي نيازهاي آموزشي در زمينه حسن اجراي قوانين

و برنامه هاي آموزشي مربوط با رعايت ماده  .قانون استخدام كشوري)45(دوره ها

و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر مربوط-� و رسيدگي به صورتحسابهاي مذكور . انجام اقدامات الزم در امور دريافت بموقع صورتحسابهاي اموال دولتي

و اظهار نظر نسبت به پيشنهادهاي-و و انتقال اموال غير منقول دولت بررسي و موسسات دولتي در امور نقل .وزارتخانه ها

و همچنين بر حسب درخواست واحـدهاي ذي ربـط-ز و نحوه اجراي مقررات مربوط در مواقع لزوم و حسابهاي اموال  اعزام مامور بمنظور رسيدگي به موجودي

.در داخل كشور

و-ح و اسناد .مدارك مربوط به اموال منقول دولت دستگاه هاي دولتي مكلف به همكاري الزم در اين زمينه مي باشند درخواست ارائه اطالعات

و موسسات دولتي بايد ظرف–��٢�د�  سال از تاريخ تصويب اين آئين نامه بمنظور صدور سند رسمي مالكيت به نام دولت جمهوري اسالمي2 وزارتخانه ها

و قيد نام وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط به آن سند براي آن دسته از اموال غير منقول در اختيار خود كه فاقد سند رسمي مـي باشـند اقـدام الزم را بعمـل ايران

و موسسات دولتي مي باشد.آورند  .:عالوه بر تكليف فوق وظايف زير نيز بر عهده وزارتخانه ها

و درج ساير مـوارد بـر نسبت به تغيير نام مالك آن دسته از اموال غي-ا�� و موسسات دولتي صادر شده است ر منقول كه قبال اسناد مالكيت آنها به نام وزارتخانه ها

و دارائي اقدام نمايند و همكاري وزارت امور اقتصادي .اساس اين ماده با هماهنگي

ا) 123( كليه اسناد مالكيت اموال موضوع اين ماده را برابر ماده-ب و دارائي ارسال دارند قانون به وزارت .مور اقتصادي

و دارائي فراهم نمايند-ج و مستند سازي مصوبات هيات وزيران در امور اموال غير منقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي . امكانات الزم را بمنظور تثبيت

و صدور سند مالكي-د و در اختيـار ادارات ثبت اسناد محل همكاري هاي الزم را نسبت به اموال مربوط و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت بعمل خواهند آورد ت

و دارائي شد– اداره كل اموال دولتي–دارنده مال طبق گواهي صادر شده از سوي وزارت امور اقتصادي . معرفي خواهد

. حسب مورد شهرداريها موظفند تسهيالت الزم را جهت تسريع در امور مربوط فراهم آورند-�

و تغيير كاربري در امور غير منقول متعلق به دولت به استثناي زمين هاي سازمان زمين شهري بـا رعايـت مقـررات بايـد بـه اطـالع–��٢٧�د  تصويب تخريب

و دارائي برسد .وزارت امور اقتصادي



و انتقاالت اموال موضوع اين آئين نامه بر اساس تصويب هيات دولت ان–�٢٨�د� پيشنويس تـصويب نامـه مربـوط متـضمن.جام پذير باشد در موارد يكه نقل

قانون قبل از طرح در هيات دولت جهت اظهار نظر به وزارت امور اقتصادي) 127(موافقت وزير يا باالترين مقام اجرائي در اختيار دارنده مال بايد بر اساس مفاد ماده 

.و دارائي ارسال شود 

و موسسات دولتي كه قانونا نيازي به تـصويب دولـت نـدارد در مورد انتقاالت حق استفاده–�٢٩�د� از اموال غير منقول در داخل سازمان ها وزارتخانه ها

و دارائي  . برسند– اداره كل امور دولتي–انتقاالت مزبور بايد به اطالع وزارت امور اقتصادي

و موسسات دولتي بايد دستور العمل مربوط به كي–�٣٠�د� و نگهداري صحيح آن دسته از اموال دولتي در اختيار خود را كه مـستلزم وزارتخانه ها فيت حفظ

و ضمن فراهم آوردن موجبـات رعايـت  و موازين مربوط تضمين و دارائي بر اساس اصول و شرايط خاصي مي باشد با هماهنگي وزارت امور اقتصادي رعايت ضوابط

و دارائـي كامل ان يك نسخه از دستورالعمل مذكور را ظرف سه  ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه يا سه ماه پس از در اختيار گرفتن مال به وزارت امـور اقتـصادي

.ارسال نمايند 

و موسسات دولتي بايد با توجه به تشكيالت كميت-�٣١�د� و استقرار اموال دولتي در اختيـار خـود ترتيبـات داده را بمنظـور. وزارتخانه ها و حمل كيفيت

و مسئوليت هاي هر يك از واحدها وعوامل اجرائي را در اين خصوص بطور دقيق تعيين ابالغ كنند حف و وظايف و حراست كامل اينگونه اموال اتخاذ نمايند .ظ

و مقرر-�٣٢�د� و موسسات دولتي خريداري شده و مقررات توسط وزارتخانه ها و نگهداري حساب اموالي كه به موجب قوانين  مي شود هزينـه حفظ حراست

.د تا زمان در اختيار داشتن اموال مذكور بعهده دستگاه هاي اجرائي ذي ربط مي باشد.آنها به حساب پيمانكار منظور شو

و دارائـي) اموال رسيده( مشخصات كليه اموال دولتي تحت ابوابجمعي امين اموال-�٣٣�د� تعيـين در دفاتري كه نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتـصادي

.مي شود نسبت به حساب آنها نگهداري شود 

و در-��٣�د� و پلمپ شـود و دفاتر ثبت پروانه هاي خروجي بايد قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها بطور مسلسل شماره گذاري  كليه دفاتر حساب اموال

و مراتب با درج نا و امين اموال اولين صفحه هر دفتر تعداد صفحات انها به نام واحد مربوط قيد و امضاء ذي حساب يا فرد مجاز از طرف او و تاريخ و نام خانوادگي م

.رسيده بوسيله ذي حسابي ممهور شود

و دارائي انجام خواهد شد-��٣�د�  حذف اموال موضوع اين آئين نامه از دفاتر مربوط با اطالع قبلي به وزارت امور اقتصادي

����و دار– و بهره وري بهتر از اطالعات مربوط به اموال موضوع اين آئين نامه مي توانـد از نـرم افـزار كـامپيوتر وزارت امور اقتصادي ائي جهت دستيابي

.استفاده نمايد 

و حراست كاالهاي وارد شده به انبارهاي گمركي تابع مقررات خاص خود مي باشد. نگهداري حساب–��٣�د� .حفظ

و نگهداري-�٣٧�د� و حراست و يا به دستگاه هاي دولتي اهداء شـده يـا مـي شـود حفظ  حساب اموالي كه براي مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت

.ضمن رعايت نظر اهداءكنندگان مال مشمول مقررات اين آئين نامه خواهد بود

در اثر سرقت آتش سوزي يا هر علت ديگـري همچنـين كليه دستگاه هاي مشمول اين آئين نامه مكلفند در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن مال-�٣٨�د�

و استفاده غير مجاز از اموال مذكور نسبت به اعالم موضوع حسب مورد به مراجع صـالحيتدار اداراي  و نگهداري اموال دولتي . انتظـامي. در موارد تسامح در حفظ

و پي گيري امور تا حصول نتيجه نهايي اقدا و ديوان محاسبات كشور و موسسات دولتي اموالي را بطور امـاني.م الزم را بعمل آورند قضائي در صورتيكه وزارتخانه ها

.از شركت هاي دولتي در اختيار داشته باشند مكلفند در مورد اموال مذكور نيز مفاد اين ماده را رعايت نمايند 

و موسسا–�٣٩�د� شد اموال سرقت شده مفقود شده يا از بين رفته وزارتخانه ها :ت دولتي در موارد زير از دفاتر مربوط حذف خواهد

و بدست نيامدن مال پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع صالحيتدار-1 .در صورت دستگيري سارق

و عدم سوء نيت مسئوليت امور توسط مراجع-2 و اعالم بي گناهي .ذي صالح در صورت پيدا نشدن مال مفقود شده سارق يا مال سرقت شده

����و مسترد شود بايد مانند اموال رسيده مجددا در دفاتر مربوط ثبت شود–١ . هرگاه مال سرقت شده يا مفقود بعد از حذف از دفاتر پيدا



����ت وزيـر وزارتخانـه جنگو حوادث مشابه از بين بـرود بـا موافقـ. زلزله. سيل: در مواردي كه اموال دولتي بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل–٢

و يا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذكور از دفاتر اموال حذف خواهد شد .مربوط يا رئيس موسسه يا سازمان مربوط

و موسسات دولتي مكلفند هرگونه تغييرات كلي در اموال غير منقول اعم از تخريب يا تجديد بنا تغييرات ناشي از سيل–��٠�د� و ساير زلز. وزارتخانه ها له

و دارائي اعالم نمايند  و در استان ها به ادارات كل امور اقتصادي و دارائي .حوادث را در مركز به وزارت امور اقتصادي

و دستگاه هاي اجرائي محلي بمنظور كمك يا اعانه يا جهـت اهـدا–��١�د� و موسسات دولتي از اموال منقولي كه با توجه به وظايف قانوني وزارتخانه ها

و مقررات مربوط و تابع ضوابط محل اعتبارات مربوط خريداري مي شوند از لحاظ واگذاري به دريافت كنندگان كمك يا هدايا مشمول مقررات اين آئين نامه نبوده

.به خود خواهند بود 

و دستگاه هاي اجرائي–��٢�د� و موسسات دولتي محلي تا زماني كه در انبار دستگاه ذي ربط نگه داري شوند كليه كاالهاي وارد شده به انبار وزارتخانه ها

و نگهداري حساب اموالي نخواهد بود  و نيازي به الصاق برچسب .مشخصات آنها صرفا در دفاتر انبار ثبت خواهند شد

و فروش اتومبيلهـاي زائـد-��٣�د� و– 27/6/1358 مـصوب– امور اتومبيلهاي دولتي جز در مواردي كه در اليحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي

و مقررات مربوط براي آن ها تعيين تكليف شده است از لحاظ ضوابط حاكم بر اموال دولتي تابع مقـ و ساير قوانين ررات ايـن آئـين نامـه آئين نامه هاي اجرائي آن

.خواهد بود 



)وتجهيزات آالت ماشين اموال،(آيين نامه مالي ومعامالتي دانشگاههاي علوم پزشكي ششم فصل

بهرا خود فرسوده اثاث همچنينو احتياجبر مازادو)منقول وغير منقول(اموال تواندمي موسسه–91 ماده

به نامهنــآئي85و84 مواد رعايت ضمن ايشان تاييدو موسسه رئيس تخبـمن اسانكارشناز دونفر تشخيص

 مقتضي نحوبه خيريهيا فرهنگي دولتي،اتـوسسـمبهياو دهد اجارهياو رسانده حقوقي بفروشو حقيقي اشخاص

 معدوم اشد،ــــب شده فاسد اگرو)است تاريخي بناهايو آثاريا علمي جزء نفائسكه واليــام استثنايبه( نمايد اهدا

 اختصاصي درآمد حساببه مزبور اموال تهاتريا فروشاز عوايد حاصل.نمايد شناسايي حسابهادرراآن آثارو نمايد

از)منقول غيرو منقولاز اعم( تجهيزاتو آالت اموال، ماشين گونههر دريافت همچنينوشد خواهد منظور موسسه

 ارزيابيازپسو بوده بالمانع حقوقييا افراد حقيقيو)دولتي غيرو دولتي(نهادهاو موسساتياها وزارتخانه ساير

.شددــثبت خواهو منظور وسسهــم هاي دارايي حساببه موسسه رئيسخبــمنت كارشناس

داراي امنا هيئتملدستورالع وفق بايستمي موسسه تجهيزاتو آالت ماشين، اموالوها دارائي كليه–92 ماده

 استهالك، حاسبهــم روش هالك،ـاست نرخ مفيد، عمر تاريخي، شده تمام قيمت دهنده شانـنكه باشندمياي شناسنامه

 اعتبار، تامين محل خريد، حسابداري سند شماره استقرار، محل قاط،ــــاس ارزش دفتري، ارزش استهالك انباشته،

.خواهدبود اسنامهـشننــــاي اطالعات تكميل مبناي موسسه رسمي دفاترتثب گارانتي است، دوره ريد،ــخ محل

عهدهبه متضامنًا اجرايي واحدهاي اختياردر غيرمنقولو منقول اموالاز استفاده نحوهبر نظارت مسئوليت�93 ماده

و ريالي حسابارينگهدو كننده استفادهباآن نگهداري حفظو است اجراييدــواح رئيسو مالي امور رئيس

.است موسسه اموال امين عهده نيزبه اموال مقداري



ي مربوط به شرايط وطرز انتخاب وحدود وظايف ومسووليتهاي قـانون محاسـبات)34(امين اموال موضوع ماده آيين نامه
 15/11/1376:هـ تاريخ1782ت/ 74888:رهشما عمومي كشور

ي مورخ و به استناد ماده بنا به پيشنهاد وزارت امور5/11/1376هيات وزيران در جلسه  آيـين 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب)34(اقتصادي ودارايي

ي موضوع ماده : ياد شده را به شرح زير تصويب نمود نامه

ي مربوط به شرايط وطرز انتخاب وحدود وظايف ومسوليتهاي امين اموال آيين نامه

م-1ماده ي دولتي به اين سمت منصوب ومسوليت اموري است كه از بين مستخدمين رسمي با موافقت امين اموال ذي حساب ربط به موجب حمك وزارتخانه يا موسسه

 كاالهاي تحت ابواب جمعي خود را براساس مقررات اين آيـين نامـه وحراست وتحويل تحول وتنظيم حساب اموال وارواقي كه در حكم وجه نقد است وهمچنين حفظ

ي اموال .دولتي وساير مقررات مربوط به عهده خواهد داشت وآيين نامه

 وزارتخانه ها وموسسات دولتي در صورت عدم مغايرت با مفاد قانون محاسبات عمومي كشور مقررات مربوط به صاحب جمعان در قوانين عمومي مورد عمل-1تبصره

.باري امناي اموال نيز قابل اجرا مي باشد

و ساير موارد عهده دار مسووليتهاي موضوع اين آيين موريتي كه تحت ساير عناوين شغلي در آزمايشگاهها،ما-2تبصره نامـه در حكـم كتابخانه ها، موزه ها، انبارها

.امين اموال خواهد بود

و-3تبصره تهاي دولتي وموسسات ونهاد هـاي عمـومي غيـر موسسات دولتي به طور اماني به شرك مسووليت تحويل وحفظ وحراست اموالي كه توسط وزارتخانه ها

ي يك يا حسب ضرورت چند نفر از كاركنان ثابت وغير موقت دولتي، دستگاههاي مذكور كه در حكم امين اموال خواهنـد بـود محـول تحويل مي گردد بايد به عهده

ي اموال مذكورتبصره رافع مسووليت دستگاه تحويل گيرنده در مورد حفظ وحر مسووليت موضوع اين. گردد .نخواهد بود است واعاده

و موسسات-2 ماده و حراسـت وزارتخانه ها وموسسات دولتي وشركتهاي دولتي ونهادهاي عمومي غير دولتي مجري طرحهاي عمراني مكلف اند به منظـور حفـظ

و منصوب وتحويل .نمايند وتنظيم حساب اموال طرحهاي مزبور برابر مقررات، امين اموال تعيين

.گردد دولتي در ارتباط با طحهاي عمراني بايد از بين كاركنان ثابت وغير موقت آنها منصوب امين اموال در شركتهاي دولتي وموسسات ونهادهاي عمومي غير-تبصره

: امين اموال بايد داراي شرايط زير باشد-3 ماده

ي دبيرستان-الف . داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره

صال-ب .حيت وتوانايي الزم براي انجام وظايف مربوط داشتن

.بيني شده است سپردن تضمين مناسب در موارد وبه ميزاني كه در مقررات مربوط پيش-ج

مت اين ماده» الف« در صورت نبودن فرد واجد شرايط موضوع بند-1تبصره ي موقت از افرادي كه ضمن داشتن ساير شرايط داراي مدرك تحصيلي سوم وسطه استفاده

ي راهنمايي نظام آموزشي فعلي باشند به شرط داراي ي كار تجربي مربوط بالمانع است نظام آموزشي سابق يا پايان دوره .بودن حداقل دو سال سابقه

بودن شـرايط شوند كه عالوه بر داراآزمايشگاهي، لوازم فني ونظاير انها بايد از بين كساني انتخاب امناي اموال كتب كتابخانه ها، اشياي موزه اي، لوازم-2تبصره

ا تبصره  .باشند آن حسب مورد داراي اطالعات فني الزم نيز»1«مندرج در اين ماده



و ساير مقررات مربوط زير امين اموال از لحاظ وظايف مربوط به نگهداري حساب اموال-4ماده  دولتي وتنظيم حساب آنها وتحويل وتحول اموال تحت ابواب جمعي

.ذي حساب انجام وظيفه مي نمايدنظر

و حداقل سالي يك بار به طريق مقتضي به موجودي حساب امين اموال رسـيدگي ذي حساب مكلف است در فواصل زماني مناسب حسب مورد به تشخيص-تبصره خود

ي ودر صورت ي كسري درابواب جمعي امين اموال مراتب راجهت اقدام به وزارتخانه يا موسسه و وزارت امور اقتصادي ودارايي گزارش وتـا دول مشاهده تي ذي ربط

.نمايد حصول نتيجه موضوع را پيگيري

ي امين اموال مكلف است براي هر يك از اموال منقول غير مصرفي-5 ماده تحت ابواب جمعي خود با رعايت طبقه بندي مربوط يك شماره اختصاص دهـد وشـماره

نمايد ودر مورد اموالي كه به تشخيصو پيشنهاد دستگاه اجرايـي سب به آنها ميسر مي باشد روي برچسب درج وبه مال الصاقرادر مورد اموالي كه الصاق برچ مذكور

وت وزار بط وتاييديرذ و دارايي الصاق برچسب به آنها ميسر نباشد، ثبت مشخصات مال در دفاتر .صورت حسابها كافي خواهد بود امور اقتصادي

يي برچسب هر طبقه از اموال موضوع اين ماده در مورد شماره-1تبصره ١ واحدهايي كه بدواحساب اموال خود را براساس اين آيين نامه تنظيم مي نمايد از شماره

هر شروع وبا رعايت تسلسل ادامه خواهد يافت ودر مورد واحدهايي كه داراي حساب اموال ي برچسب ي دولتي هستند، شماره طبقه به دنبال شماره براساس آيين نامه

.سابق ادامه پيدا مي كند برچسبهاي

صورتيدر. را داشته باشد تهيه وبه نحوي الصاق گردد كه صدمه وخسارتي به مال وارد نيايد نوع برچسب بايد متناسب با وضعيت مال به صورتي كه دوام الزم-2تبصره

ا درز طرف وزارت اموركه در مورد برخي از اموال منقول عير مصرفي برچسب ضرورت اقتصادي ودارايي برچسب خاصي تعيين واعالم گردد امين اموال مكلف اسـت

.گونه اموال از همان نوع برچسب استفاده نمايد مورد اين

ي امين اموال مكلف است مشخصات كامل اموال منقول غير مصرفي-6ماده ي واحد ابواب جمعي خود را به ترتيب شماره  تخصيصي وبر چسب نوعرسيده وفرستاده

ي اموال در دفاتر مربوط ثبت نمايد .وطبقه

.بندي اموال به عمل آيد ثبت دفاتر موضوع اين ماده بايد با رعايت دستور العمل طبقه-تبصره

از ارج شود با توجه به مجوز صادرمقررات به طور موقت يا دايم از واحد اداري ذي ربطخ امين اموال مكلف است در مواقعي كه بايد مالي با رعايت-7ماده شـده

ي ترتيب وحاوي ي خروج كه داراي شماره ي طرف مقامات مجاز دستگاه مربوط پروانه ي اول را به خارج كننـده و نسخه مشخصات كامل مال باشد در سه نسخه صادر

ي ي سوم را نزد خود نگهداري نمايد، مال ونسخه يدوم را به واحد انتظامات تحويل ونسخه مذكور بايد به امضاي امين اموال ومقام مجاز ذي ربـط رسـيده پروانه

.باشد

.از شمول اين ماده خارج وتابع ضوابط موبوط به خود مي باشد خروج خودروهاي دولتي به منظور ارايه خدمت يا ماموريت اداري-1تبصره

به-2تبصره  منظور خدمات يا انجام وظايف اداري تحويل كاركنان شده يا مي شـود ومـسووليت حفـظ خروج دوچرخه، موبيلت وموتوسيكلت وساير وسايل نقليه كه

ي خارج ي شخص تحويل گيرنده مي باشد از شمول اين ماده .است ونگهداري آنها به عهده

.خود مي باشد خروج موقت كتاب ونظاير آن از كتابخانه ها تابع ضوابط خاص-3تبصره

از در صورتي كه مالي-4تبصره ي خروج موضوع اين ماده ي واحد انتظامات مربوط خواهـد بدون پروانه  واحد اداري ذي ربط خارج شود، مسووليت آن به عهده

.بود



د امين اموال مكلف است صورت حساب اموال منقول غير مصرفي-8ماده ي و صورت حساب نيمه ي هر سال را تا آخر مهر ماه همان سال ي نيمه ومرسيده وفرستاده

ذي حساب مربوطپس. خود ورييس واحد ذي ربط به ذي حسابي تحويل نمايد را تا آخر فروردين ماه سال بعد از روي دفاتر اموال در سه نسخه تنظيم وپس از امضاي

و از بررسي صورت اد حساب وامضاي آن يك نسخه از آن را حسب مورد در مركز به وزارت اموراقتصادي ودارايي ي كل امـور اقتـصادي ودارايـي در استانها به اره

ي ديگر آن ي سوم را نزد خود نگهداري مي نمايد استان مربوط ارسال ونسخه .را به واحد متبوع ارسال ونسخه

ي مصرفي-9 ماده طر امين اموال ملكف است اموال منقول رسيده وفرستاده ف وزارت امورودر حكم مصرفي ابواب جمعي خود را در دفتري مطابق نمونه اي كه از

تنظيم وپس از امضاي خود ورييس واحد ذي ربط به ذي حسابي ارسال اقتصادي ودارايي ابالغ شده است، ثبت نموده وصروت موجودي آخر سال خود را در سه نسخه

ح حساب مربوط پس از بررسي صورت حساب وامضاي آن منتهي تا آخريذ.نمايد ي آن را سب مـورد در مركـز بـه وزارت امـور فروردين ماه سال بعد بك نسخه

ي كل امور اقتصادي ودارايي استان مربوطه ارسال ويك اقتصادي ي آخـر را نـزد خـود ودارايي ودر استانها به اداره ي آن را به واحد متبوع ارسال ونسخه نسخه

.نگهداري مي نمايد

 هر گاه اشتباهي در ثبت اقالم رخ دهد امين اموال مكلف است توضيح الزم را به امـضايو دفاتر اموال بايد بدون خدشه وقلم خوردگي ثبت ونگهداري شود-10ماده

.خود در ستون مالحظات در مقابل نام مال قيد نمايد

ي-11ماده ي بعدي همان دفتر جهت در پايان سال مالي امين اموال، ذيل آخرين رديف ثبت شده و از صفحه  ثبـت مشخـصات دفاتر اموال را بسته وامضا مي نمايد

ي همان مال انجام شود .رسيده

وانـواع ها، كتب كتابخانه هـا توجه به طبع وماهيت برخي از اموال دولتي از قبيل اموال موزه آن دسته از دستگاههاي دولتي مشمول اين آيين نامه كه با-12ماده

درهاكاالهاي انبارها، براي حفظ وحراست وتنظيم ونگهداري حساب وتحويل وتحول آن از روشهاي خاصي استفاده مي نمايند با موافقت وزارت امور اقتصادي ودارايي

را مورد .اعمال خواهند نمود اين قبيل اموال به جاي استفاده از روشهاي مقرر در اين آيين نامه روشهاي مربوط

ي آن توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي تعيينبدون تخصيصبر امين اموال مكلف است اموال منقول اماني رسيده را بالفاصله-13ماده  چسب در دفتري كه نمونه

او نيز رسيده است در سه نسخه تنظيم ويم نسخه را توسط ذي حساب وحسب مي شود ثبت وفهرست آنها را در فرم مربوط كه به تاييد ذي حساب يا اداره يمجاز از طرف

ي مورد به وزارت بهامو راقتصادي ودارايي يا اداره ي دوم را ي سوم را نزد خود نگهداري نمايد كل امور اقتصادي ودارايي استان ونسخه .واحد متبوع ارسال ونسخه

ي مال اماني مكلف اند به منظور استرداد مال پس از انقضاي زمان تعيين شده براي استفاده از مال اماني،-14ماده مـذكور، امناي اموال واحدهاي گيرنده ودهنده

ي مربوط در چهار نسخه تنظيم وپـساز درصورت استرداد. را به موقع به واحدهاي متبوع خود كتبا گزارش نمايندمراتب ي الزم مطابق نمونه مال بايد صورت جلسه

ي ديگر تاييد ذي .ده تسليم شودآن به تحويل دهنده وتحويل گيرن حساب ويا افراد مجاز از طرف اونسخه اي به هر يك از واحدهاي متبوع ودو نسخه

به) انباردار( امين اموال-15ماده ي رييس دستگاه اجرايـيذي مكلف است در آخر هر سال نسبت  شمارش موجودي اموال تحت ابواب جمعي خود با حضور نماينده

اره وذي حساب مربوط حداكثر تا فروردين ماه اقدام وپس از تاييد رييساد ربط مطابق فرمي كه از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي تعيين مي گردد در سه نسخه

كل سال بعد نسخه ي ي كل اموال دولتي ودر استانها به اداره بهي اول را حسب مورد در مركز به اداره ي دوم را امور اقتصادي ودارايي استان مربوط تحويل ونسخه

.ونسخه سوم را نزذ خود نگهداري نمايد واحد متبوع خود ارسال

 جمعي خود را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين آيين نامه تهيه وبه ذي حسابي مين اموال مكلف است فهرست مشخصات اموال غير منقول ابوابا-16ماده

.مربوط ارسال وتغييرات بعدي را بالفاصله گزارش نمايد

عمل مي كشور، همان جمعدار قبلي اموال باشد امين اموال بايد در دفاتر موردمحاسبات عمو قانون)34( چنان چه امين اموال منصوب شده بر اساس ماده-17ماده

و از رمواردد شروع فعاليت خود را سمت امين اموال وبراساس اين آيين نامه مشخص وتفكيك نمايد  يكه واحد مربوط قبال داراي جمعدار اموال بوده وامين اموالي غير

ذي جمعدار سابق مكلف به تحويل اموال ابواب جمعيجمعدار قبلي براي آن در نظر گرفته شود خود به امين اموال با تنظيم صورت جلسه اي كه به امـضاي ريـيسو



ي مزبور براي ذي حساب حساب مربوط يا ي ديگر نزد امين اموال نگهداري نمايندگان آنها رسيده باشد خواهد بود، يك نسخه از صورت جلسه ذي ربط ارسال ونسخه

.مي شود

نامـه اين آيين)17(انحاي سمت امين اموالي از وي سلب شود مكلف است به ترتيب مقرر در ماده در صورتي كه امين اموال تغيير سمت يافته يا به نحوي از-18ماده

.نسبت به تحويل اموال ابواب جمعي خود به امين اموال جديد اقدام نمايد

 آيين نامه از تحويل ابواب جمعي خود به امين اموال جديد استنكاف نمايد يا به هـر علـت اين)17(سابق موضوع ماده در مواردي كه امين اموال يا جمعدار-تبصره

و ذي حساب مربوط يا نمايندگان آنها ونماينـده حضور وي براي تحويل اموال تحت ابواب جمعي ميسر نباشد تحويل اموال ودفاتر وسوابق مربوط با حضور رييس واحد

شدي ديوان ذي. محاسبات كشور انجام خواهد ربط در مورد علت استنكاف يا عدم حضور امـين امـوال يـا تحويل وتحول موضوع اين تبصره مانع از رسيدگي واحد

و اقدامات قانوني د راين زمينه نخواهد بود جمعدار سابق  الزم

د-19ماده  اتاق يا محل را با ذكر مشخصات كامل در سه نسخه تنظيم وپس از امضاي خود ويك نفررهر امين اموال مكلف است صورت اموال منقول غير مصرفي موجود

ي مربوط معرفي شده است، تنظيم ويك و نسخه دوم را به كارمند مذكور تحويـل از كاركنان واحد ذي ربط كه از طرف رييس اداره ي آن را نزد خود نگهداري نسخه

ي سوم را ا ونسخه اين ماده با رعايت مقررات مربوط وبا اطالع قبلي امين اموال هر نوع نفقل وانتقال وجابه جايي در اموال موضوع. لصاق نمايددر اتاق يا محل مربوط

وانتقال وجابه جايي وهمچنـين در صـورت بـروز وكاركنان فوق الذكر كه صورت اموال به امضاي آنها مي رسد مكلف اند قبل از هر نوع نقل ذي ربط مجاز مي باشد

د راموال مزبور مراتب را از و نقصان .اعالم نمايند طريق رييس يا كارمند ارشد واحد ذي ربط براي اقدامات الزم كتبا به امين اموال مربوط كسري

ا امين اموال مي تواند به تشخيص وموافقت رييس هر واحد اموال-تبصره ي يك يا چندمنقول غير مصرفي را كه براساس وظايف وماموريتهاي محوله مورد  نفر ستفاده

و حراست اين قبيل اموال با توجه به حجم يا ساير مانند دوربين وماشـين( خصوصيات آنها توسط يك نفر از كارمندان مذكور مقدور باشد از كارمندان مي باشد وحفظ

آن حساب ي اول آن نـزد مشخ صورت. با خذ رسيد ذيل صورت مشخصات اموال مزبور به كارمند مربوط بسپارد) ونظاير صات مورد اشاره در سه نسخه تنظيم ونـسخه

شدي امين اموال نگهداري ونسخه ي سوم در اتاق يا محل مربوط الصاق خواهد .دوم به تحويل گيرنده تسليم ونسخه

ل مذكور را در اختيـار دارنـد در مـورد حفـظ كه بر طبق وظايف وماموريتهاي محوله اموا كارمنداني كه اموال موضوع اين تبصره به آنها سپرده مي شود تا زماني

.نمايند اداري يا تغيير سمت يا بازنشستگي با اخذ رسيذ به امين اموال مربوط تحويلزوحراست آنها مسوول هستند ومكلف اند اين قبيل اموال را بالفاصله پس از رفع نيا

ماموران دارايي نسبت به تنظيم واجراي برنامه هاي آموزشي الزم براي امناي اموال وسايرو دستگاههاي دولتي مكلف اند با همكاري وزارت امور اقتصادي-20ماده

ي آنها محول مي باشد اقدام نمايند مربوط به منظور فراهم آوردن موجبات حسن اجراي وظايف ومسووليتهايي كه در .رابطه با اموال دولتي تحت اختيار به عهده

يا امين اموال مكلف است در-21ماده  وارد شدن خسارت به مال ناشي از سيل، زلزله، سرقت يا آتش سوزي يا هر علت ديگر مراتب صورت مفقود شدن يا از بين رفتن

به را كتبا به واحد ذي ربط اطالع ده ي دولتي مربوط براي رسيدگي واقدام الزم گزارش گردد تا پس از گواهي رييس واحد مزبور مراتب .وزارتخانه يا موسسه

نامه وتنظيم حساب اوراق در حكم وجه نقد را به عهده دارد وظايف خود را با رعايت اين آيين امين اموال اوراق بهادار كه مسووليت حراست وتحويل وتحول-22ادهم

.زير ذي حساب انجام خواهد داد وبراساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي تهيه وابالغ مي گردد

و ضرورت-23 ماده  حفظ وحراست اموال دولتي كه قسمتي از بيت المال را تشكيل مي دهد سازمان امور وشغل با توجه به اهميت وظايف ومسووليتهاي امناي اموال

پي موزه دار را كه از لحاظ رعايت مسووليتهاي موضوع اين آيين نامه در حكم امين اموال مي ي جـذب باشد وهمچنين موارد نظير را به نحوي ش بيني نمايد كه انگيزه

ي مشاغل مذكور فراهم گردد افراد واجد .صالحيت برا

 حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور


