آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال
هیات وزیران در جلسههم رخر  1376/11/5بنا بم پیشههنداد وزارت ارخر اقتصههادو و دارایو و بم انههتناد راد  )34قانخن
رحانبات عمخرو کشخر رصخب  1366آیین نارم رخضخع راد یاد شد را بم شرح زیر تصخیب نمخد:
ماده  – 1ارین ارخال رأرخرو ا نت کم از بین ر ستخدرین ر نمو با رخافقت ذیح ساب ذیربط بم رخجب حکم وزارتخانم یا
رؤنسم دولتو بم این نمت رنصخب و رسئخلیت حفظ و حرانت و تحخیل و تحخل و تنظیم حساب ارخال و اوراقو کم در
حکم وجم نقد انت و همچنین کاالهاو تحت ابخابجمعو خخد را بر اناس رقررات این آیین نارم و آیین نارم ارخال دولتو
و نایر رقررات رربخط بم عدد خخاهد داشت.
تب صره  -1رقررات رربخط بم صاحب جم عان در قخانین عمخرو رخرد عمل وزارتخانمها و رؤ ن سات دولتو در صخرت عدم
رغایرت با رفاد قانخن رحانبات عمخرو کشخر براو ارناو ارخال نیز قابل اجرا روباشد.
تب صره  -2رأرخرینو کم تحت نایر عناوین شغلو در آزرای شگا ها ،کتابخانم ها ،رخز ها ،انبارها و نایر رخارد عدد دار
رسئخلیت حفظ و حرانت ارخال دولتو و نگددارو حساب آندا رو باشند از لحاظ رسئخلیتهاو رخضخع این آیین نارم در
حکم ارین ارخال خخاهند بخد.
تبصره  -3رسئخلیت تحخ یل و حفظ و حرانت ارخالو کم تخنط وزارتخانم ها و رخنسات دولتو بطخر ارانو بم شرکتهاو
دولتو و رؤنسات و ندادهاو عمخرو غیر دولتو ،تحخیل روگردد باید بم عدد یک یا حسب ضرورت چند نفر از کارکنان
ثابت و غیر رخقت دنتگا هاو رذکخر کم در حکم ارین ارخال خخاهند بخد رحخل گردد .رسخولیت رخضخع این تبصر رافع
رسخولیت دنتگا تحخیل گیرند در رخرد حفظ و حرانت و اعاد ارخال رذکخر نخخاهد بخد.
ماده  -2وزارتخانم ها و رؤ ن سات دولتو و شرکت هاو دولتو و رؤ ن سات و ندادهاو عمخرو غیر دولتو رجرو طرحهاو
عمرانو رکلفند بم رنظخر حفظ و حرا نت و تحخیل و تنظیم ح ساب ارخال طرح هاو رزبخر برابر رقررات ارین ارخال تعیین
و رنصخب نمایند.
تبصره -ارین ارخال در شرکتهاو دولتو و رخنسات و ندادهاو عمخرو غیر دولتو در ارتباط با طرحهاو عمرانو باید از
بین کارکنان ثابت و غیر رخقت آنها رنصخب گردد.
ماده  -3ارین ارخال باید داراو شرایط زیر باشد:
الف -داشتن حداقل ردرک تحصیلو پایان دور دبیرنتان
ب -داشتن صالحیت و تخانایو الزم براو انجام وظایف رربخط
ج -نپردن تضمین رنانب در رخارد و بم ریزانو کم در رقررات رربخط پیش بینو شد انت.
تب صره  -1در صخرت نبخدن فرد واجد شرایط رخ ضخع ب ند الف این راد ا نتفاد رخقت از افرادو کم ضمن دا شتن نایر
شرایط داراو ردرک تح صیلو نخم رتخ نطم نظام آرخز شو نابق یا پایان دور راهنمایو نظام آرخز شو فعلو با شند بم

شرط دارا بخدن حداقل دو نال نابقم کار تجربو رربخط ،بالرانع انت.
تب صره  -2ارناو ارخال کتب کتابخانم ها ،ا شیاو رخز او ،لخازم آزرای شگاهو ،لخازم فنو و نظایر آنها باید از بین ک سانو
انتخاب شخند کم عالو بر دارا بخدن شرایط رندرج در این راد یا تبصر یک آن حسب رخرد داراو اطالعات فنو الزم نیز
باشند.
ماده  -4ارین ارخال از لحاظ وظایف رربخط بم نگددارو ح ساب ارخال دولتو و تنظیم ح ساب آندا و تحخیل و تحخل ارخال
تحت ابخابجمعو و نایر رقررات رربخط زیر نظر ذیحساب انجام وظیفم رونماید.
تب صره – ذیح ساب رکلف ا نت در فخاصل زرانو رنا نب ح سب رخرد بم ت شخیص خخد و حداقل نالو یک بار بم طریق
رقت ضو بم رخجخدو ح ساب ارین ارخال ر نیدگو و در صخرت ر شاهد ک سرو در ابخابجمعو ارین ارخال رراتب را جدت
اقدام بم وزارتخانم یا رؤنسم دولتو ذیربط و وزارت ارخر اقتصادو و دارایو گزارش نماید.
ماده  -5ارین ارخال رکلف انهههت براو هر یک از ارخال رنقخل غیر رصهههرفو تحت ابخابجمعو خخد با رعایت طبقم بندو
رربخط یک شمار اخت صاص دهد و شمار و رذکخر را در رخرد ارخالو کم ال صاق برچ سب بم آندا ری سر روبا شد روو بر
چ سب درج و بم رال ال صاق نماید و در رخرد ارخالو کم بم ت شخیص و پی شنداد د نتگا اجرایو ذیربط و تأیید وزارت ارخر
اقتصادو و دارایو الصاق برچسب بم آندا ریسر نباشد ،ثبت رشخصات رال در دفاتر و صخرتحسابها کافو خخاهد بخد.
تب صره  -1شمار برچ سب هر طبقم از ارخال رخ ضخع این راد در رخرد واحدهایو کم بدوا ح ساب ارخال خخد را بر ا ناس
این آیین نارم تنظیم رو نماید از شمار یک شروع و با رعایت ت سل سل ادارم خخاهد یافت و دررخرد واحدهایو کم داراو
حساب ارخال بر اناس آیین نارم ارخال دولتو هستند ،شمار برچسب هر طبقم بم دنبال شمار برچسبهاو نابق ادارم
پیدا روکند.
تبصره  -2نخع برچسب باید رتنانب با وضعیت رال بم صخرتیکم دوام الزم را داشتم باشد تدیم و بم نحخو الصاق گردد کم
صدرم و خ سارتو بم رال وارد نیاید .در صخرتیکم د ر رخرد برخو از ارخال رنقخل غیر ر صرفو برح سب ضرورت از طرف
وزارت ارخر اقتصادو و دارایو برچسب خاصو تعیین و اعالم گردد ارین ارخال رکلف انت در رخرد اینگخنم ارخال از همان
نخع برچسب انتفاد نماید.
ماده  -6ارین ارخال رکلف ا نت ر شخ صات کارل ارخال رنقخل غیر ر صرفو ر نید و فر نتاد واحد ابخابجمعو خخد را بم
ترتیب شمار تخصیصو و بر حسب نخع و طبقم ارخال در دفاتر رربخط ثبت نماید.
تبصره – ثبت دفاتر رخضخع این راد باید با رعایت دنتخرالعمل طبقم بندو ارخال بم عمل آید.
ماده  -7ارین ارخال رکلف انهههت در رخاقعو کم باید رالو با رعایت رقررات بم طخر رخقت یا داام از واحد ادارو ذیربط
خارج شخد با تخجم بم رجخز صادر شد از طرف رقارات رجاز دنتگا رربخط پروا نم خروج کم داراو شمار ترتیب و حاوو
رشخصات کارل رال باشد در نم نسخم صادر و نسخم اول را بم خارج کنند رال و نسخم دوم را بم واحد انتظارات تحخیل
و نسخم نخم را نزد خخد نگددارو نماید ،پروانم رذکخر باید بم ارضاو ارین ارخال و رقام رجاز ذیربط رنید باشد.
تبصره  -1خروج خخدروهاو دولتو بم رنظخر اراام خدرات یا رارخریت ادارو از شمخل این راد خارج و تابع ضخابط رربخط

بم خخد روباشد.
تبصره  -2خروج دوچرخم ،رخبیلت و رختخرنیکلت و نایر ونایل نقلیم کم بم رنظخر خدرات یا انجام وظایف ادارو تحخیل
کارکنان شد یا رو شخد و رسئخلیت حفظ ونگددارو آندا بم عدد شخص تحخیل گیرند رو باشد از شمخل این راد خارج
انت.
تبصره  -3خروج رخقت کتاب و نظایر آن از کتابخانمها تابع ضخابط خاص خخد روباشد.
تب صره  -4در صههخرتو کم رالو بدون پروانم خروج رخضههخع این راد از واحد ادارو ذیربط خارج شههخد ،رسههئخلیت آن بم
ع دد واحد انتظارات رربخط خخاهد بخد.
ماده  -8ارین ارخال رکلف انت صخرتحساب ارخال رنقخل غیر رصرفو رنید و فرنتاد نیمم هر نال را تا آخر ردر را
همان نهال و صهخرتحسهاب نیمم دوم را تا آخر فروردین را نهال بعد از روو دفاتر ارخال در نهم نسهخم تنظیم و پ
ارضاو خخد و ر یی

واحد ذیربط بم ذیحسابو تحخیل نماید .ذیحساب رربخط پ

از

از بررنو صخرتحساب و ارضاو آن یک

نسههخم از آنرا حسههب رخرد در ررکز بم وزارت ارخر اقتصههادو و دارایو و در انههتان ها بم ادار کل ارخر اقتصههادو و دارایو
انتان رربخط ارنال و نسخم دیگر آنرا بم واحد رتبخع ارنال و نسخم نخم را نزد خخد نگددارو نماید.
ماده  -9ارین ارخال رکلف ا نت ارخال رنقخل ر نید و فر نتاد ر صرفو و در حکم ر صرفو ابخابجمعو خخد را در دفترو
رطابق نمخنم او کم از طرف وزارت ارخر اقت صادو و دارایو ابالغ شد ا نت ،ثبت نمخد و صخرت رخجخدو آخر نال خخد
را در نم نسخم تنظیم و پ
ذیحساب رربخط پ

از ارضاو خخد و ریی

واحد ذیربط بم ذیحسابو ارنال نماید.

از بررنو صخرتحساب و ارضاو آن رنتدو تا آخر فروردین را نال بعد یک نسخم آن را حسب

رخرد در ررکز بم وزارت ارخر اقت صادو و دارایو و در ا نتاندا بم ادار کل ارخر اقت صادو و دارایو ا نتان رربخطم ار نال و
یک نسخم آنرا بم واحد رتبخع ارنال و نسخم آخر خخد را نزد خخد نگددارو رونماید.
ماده  -10دفاتر ارخال باید بدون خدشم و قلم خخردگو ثبت و نگددارو شخد و هرگا اشتباهو در ثبت اقالم ر دهد ارین
ارخال رکلف انت تخضیح الزم را بم ارضاو خخد در نتخن رالحظات در رقابل نام رال قید نماید.
ماده  -11در پایان نهال رالو ارین ارخال ذیل آخرین ردیف ثبت شهد دفاتر ارخال را بسهتم و ارضها رو نماید و از صهفحم
بعدو همان دفتر جدت ثبت رشخصات ارخال نال رالو بعد انتفاد خخاهد نمخد.
تبصره – ثبت رراتب حذف هر قلم از ارخال فرنتاد در دفاتر بایستو در رقابل رشخصات رنید همان رال انجام شخد.
ماده  -12آن دنههتم از دنههتگا هاو دولتو رشههمخل این آیین نارم کم با تخجم بم طبع و راهیت برخو از ارخال دولتو از
قبیل ارخال رخز ها ،کتب کتابخانمها و انخاع کاالو انبارها ،براو حفظ و حرانههت و تنظیم و نگددارو حسههاب و تحخیل و
تحخل آندا از روش هاو خا صو ا نتفاد رونمایند ب ا رخافقت وزارت ارخر اقت صادو و دارایو در رخرد این قبیل ارخال بجاو
انتفاد از روش هاو رقرر در این آیین نارم روش هاو رربخط را اعمال خخاهند نمخد.
ماده  -13ارین ارخال رخظف ا نت ارخال رنقخل ارانو ر نید را بالفاصلم بدون تخ صیص برچ سب در دفترو کم نمخنم آن
تخ نط وزارت ارخر اقت صادو و دارایو تعیین رو شخد ثبت و فدر نت آندا را در فرم رربخط کم بم تایید ذیح ساب یا ادار

رجاز از طرف او نیز رنهید انهت در نهم نسهخم تنظیم و یک نسهخم را تخنهط ذیحسهاب و حسهب رخرد بم وزارت ارخر
اقتصادو و دارایو یا ادار کل ارخر اقتصادو و دارایو انتان و نسخم دوم را بم واحد رتبخع ارنال و نسخم نخم را نزد خخد
نگددارو نماید.
ماده  -14پ

از انقضاو زران تعیین شد براو انتفاد از رال ارانو ،ارناو ارخال واحدهاو گیرند و دهند رال رکلفند

بم رنظخد انترداد رال رذکخر ،رراتب را بم رخقع بم واحدهاو رتبخع خخد کتباً گزارش نمایند .در صخرت انترداد رال باید
صخرت جلسم الزم رطابق نمخنم رربخط در چدار نسخم تنظیم و پ

از تایید ذیحساب و یا افراد رجاز از طرف او نسخم او

بم هر یک از واحدهاو رتبخع و دو نسخم دیگر آن بم تحخیل دهند و تحخیل گیرند تسلیم شخد.
ماده  -15ارین ارخال انباردار ) رکل ف انهت در آخر هر نهال نسهبت بم شهمارش رخجخدو ارخال تحت ابخابجمعو خخد با
حضههخر نمایند ریی

دنههتگا اجرایو ذیربط رطابق فررو کم از طرف وزارت ارخر اقتصههادو و دارایو تعیین روگردد در

نم ن سخم اقدام و پ

ادار و ذیح ساب رربخط حداکثر تا فروردین را نال بعد ن سخم اول را ح سب رخرد

از تأیید ریی

در ررکز بم ادار کل ارخال دولتو و در انتان ها بم ادار کل ارخر اقتصادو ودارایو انتان رربخط تحخیل و نسخم دوم را بم
واحد رتبخع خخد ارنال ونسخم نخم را نزد خخد نگددارو نماید.
ماده  -16ارین ارخال رکلف ا نت فدر نت ر شخ صات ارخال غیر رنقخل ابخابج معو خخد را حداکثر ظرف ردت شش را
پ

از ابالغ این آیین نارم تدیم و بم ذیحسابو رربخط ارنال و تغییرات بعدو را بالفاصلم گزارش نماید.

ماده  -17چنانچم ارین ارخال رنصخب شد بر اناس راد  ) 34قانخن رحانبات عمخرو کشخر همان جمعدار قبلو ارخال
با شد ارین ارخال باید در دفاتر رخرد عمل شروع فعالیت خخد را با نمت ارین ارخال و بر ا ناس این آیین نارم ر شخص و
تفکیک نماید و در رخاردو کم واحد رربخط قبال داراو جمعدار ارخال بخد و ارین ارخالو غیر از جمعدار قبلو براو آن در
نظر گرفتم شههخد جمعدار نههابق رکلف بم تحخیل ارخال ابخابجمعو خخد بم ارین ارخال با تنظیم صههخرت جلسههماو کم بم
ار ضاو ریی

واحد و ذیح ساب رربخط یا نمایندگان آندا ر نید با شد خخاهد بخد ،یک ن سخم از صخرت جل سم رزبخر براو

ذیحساب و نسخم دیگر نزد ارین ارخال نگددارو روشخد.
ماده  -18در صهخرتو کم ارین ارخال تغییر نهمت یافتم یا بم نحخو از انحاء نهمت ارین ارخالو از وو نهلب شهخد رکلف
انت بم ترتیب رقرر در راد  ) 17این آیین نارم نسبت بم تحخیل ارخال ابخابجمعو خخد بم ارین ارخال جدید اقدام نماید.
تب صره – در رخاردو کم ارین ارخال یا جمعدار نابق رخ ضخع راد  ) 17این آیین نارم از تحخیل ابخابجمعو خخد بم ارین
ارخال جدید انتنکاف نماید یا بم هر علت حضخر وو براو تحخیل ارخال تحت ابخابجمعو ریسر نباشد تحخیل ارخال و دفاتر
و نخابق رربخط با ح ضخر ریی

واحد و ذیح ساب رربخط یا نمایندگان آندا و نمایند دیخان رحا نبات ک شخر انجام خخاهد

شد  .تحخیل و تحخل رخضخع این تب صر رانع ر نیدگو واحد ذیربط در رخرد علت ا نتنکاف یا عدم ح ضخر ارین ارخال یا
جمعدار نابق و اقدارات الزم در این زرینم نخخاهد بخد.
ماده  -19ارین ارخال رکلف ا نت صخرت ارخال رنقخل غیر ر صرفو رخجخد در هر اتاق یا رحل را با ذکر ر شخ صات کارل
در نم ن سخم و پ

از ار ضاو خخد و یک نفر از کارکنان واحد ذیربط کم از طرف ریی

ادار رربخط رعرفو شد ا نت،

تنظیم و یک نسههخم آن را نزد خخد نگددارو و نسههخم دوم را بم کاررند رذکخر تحخیل و نسههخم نههخم را در ا تاق یا رحل
رربخط الصههاق نماید .هر نخع نقل و انتقال و جابجایو در ارخال رخضههخع این راد با رعایت رقررات رربخط و با اطالع قبلو
ارین ارخال ذیربط رجاز رو با شد و کارکنان فخق الذکر کم صخرت بروز ک سرو و نق صان در ارخال رزبخر رراتب را از طریق
ریی

یا کاررند ارشد واحد ذ یربط براو اقدارات الزم کتباً بم ارین ارخال رربخط اعالم نمایند.

تب صره – ارین ارخال رو تخاند بم ت شخیص و رخافقت ریی

هر واحد ،ارخال رنقخل غیر ر صرفو را کم بر ا ناس وظایف و

رارخریت هاو رحخلم رخرد انتفاد یک یا چند نفر از کاررندان رو باشد و حفظ و حرانت این قبیل ارخال با تخجم بم حجم
یا نایر خ صخصیات آندا تخ نط یک نفر ازکاررندان رذکخر رقدور با شد رانند دوربین و را شین ح ساب و نظایر آن) با اخذ
ر نید ذیل صخرت ر شخ صات ارخال رزبخر بم کاررند رربخط ب سپارد .صخرت ر شخ صات رخرد ا شار در نم ن سخم تنظیم
ونسخم اول آن نزد ارین ارخال نگددا رو و نسخم دوم بم تحخیل گیرند تسلیم و نسخم نخم در اتاق یا رحل رربخط الصاق
خخاهد شد.
کاررندانو کم ارخال رخضخع این تبصر بم آندا نپرد رو شخد تا زرانو کم بر طبق وظایف و رأرخریت هاو رحخلم ارخال
رذکخر را در اختیار دارند در رخرد حفظ و حرانهت آندا رسهئخل هسهتند و رکلفند این قبیل ارخال را بالفاصهلم پ از رفع
نیاز ادارو یا تغییر نمت یا بازنشستگو با اخذ رنید بم ارین ارخال رربخط تحخیل نمایند.
ماده  -20دنهههتگا هاو دولتو رکلفند با همکارو وزارت ارخر اقتصهههادو و دارایو نسهههبت بم تنظیم و اجراو برنارمهاو
آرخزشهههو الزم براو ار نا و ارخال و نهههایر رارخران رربخط بم رنظخر فراهم آوردن رخج بات حسهههن اجراو وظایف و
رسئخلیت هایو کم در رابطم باارخال دولتو تحت اختیار بم عدد آندا رحخل رو باشد اقدام نمایند.
ماده  -21ارین ارخال رکلف انت در صخرت رفقخد شدن یا ازبین رفتن یا وارد شدن خسارت بم رال ناشو از نیل ،زلزلم،
نرقت یا آتش نخزو یا هر علت دیگر رراتب را کتباً بم واحد ذیربط اطالع دهد تا پ

از گخاهو ریی

واحد رزبخر رراتب

بم وزارتخانم یا رؤنسم دولتو رربخط براو رنیدگو و اقدام الزم گزارش گردد.
ماده  -22ارین ارخال اوراق بدادار کم ر سئخلیت حرا نت و تحخیل و تحخل و تنظیم ح ساب اوراق در حکم وجم نقد را بم
عدد دارد وظایف خخد را با رعایت این آیین نارم و بر اناس دنتخرالعملو کم تخنط وزارت ارخر اقتصادو و دارایو تدیم و
ابالغ روگردد زیر نظر ذیحساب انجام خخاهد داد.
ماده -23با تخجم بم اهمیت وظایف و ر سئخلیت ارناو ارخال و ضرورت حفظ و حرا نت ارخال دولتو کم ق سمتو از بیت
المال را تشکیل رو دهد نازران ارخر ادارو و انتخدارو کشخر رخظف انت فخق العاد شغل ارین ارخال و شغل رخز دار
را کم از لحاظ رعایت رسئخلیتهاو رخضخع این آیین نارم در حکم ارین ارخال رو باشد و همچنین رخارد نظیر را بم نحخو
پیش بینو نماید کم انگیز جذب افراد واجد صالحیت براو رشاغل رذکخر فراهم گردد.

