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وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و سایر دستگاههاي اجرایی عهده دار -1ماده 

که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد ) سرمایه گذاري ثابت(اجراي طرحهاي عمرانی 

سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوطه به عنوان تصرف سند یا

د اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات درخواست صدور سند مالکیت در مور

دولتی به نام دولت جمهوري اسالمی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد 

اراضی تحت تصرف شرکتهاي دولتی تقاضاي صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و 

در .این آیین نامه گزارش دهند) 7(نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده 

مورد طرحهاي عمرانی در حال اجرا سند به نام جمهوري اسالمی ایران به نمایندگی 

.دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد

مواردي که سند به نام دولت جمهوري اسالمی ایران به نمایندگی دستگاه -2ماده 

.صاحب طرح صادر خواهد شد

آیین نامه در ) 1(در صورتی که ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده –الف 

اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، 



دستگاههاي مزبور موظفند ظرف شش ماده بر اساس مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و 

.لتی که ملک به تملک در نیامده استتملک اراضی و امالك براي اجرا ي اراضی غیر دو

ـ اقدام به تملک ملک و درج 1358برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب 

این ) 1(آیین نامه اموال دولتی و ماده ) 26(مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده 

شده با موافقت متولی آیین نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث 

.اقدام نمایند

در مورد طرحهاي عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسالمی ایران به 

.نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد

چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههاي مزبور باید با اخذ ب ـ

اقتصادي و دارایی در مورد آخرین بهره گواهی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور

بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و امالك کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده 

نسبت به تعویض سند و درج نام جمهوري اسالمی ایران در ستون مالحظات سند و دفتر 

ها مراتب را به امالك اقدام الزم به عمل آورد، جهت تحقق این امر، الزم است دستگاه

.واحد ثبتی مربوط منعکس کنند



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

در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده –الف 

تمهیدات الزم از جمله از باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با 

طریق اداره امال دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص 

نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور نام آخرین دستگاه استفاده 

حویل کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه مالحات سند قید گردد و چنانچه آخرین ت

قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ) 117(گیرنده شرکتهاي دولتی موضوع ماده 

ـ باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت هاي 1366

.مربوط اقدام شود

در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان به عنوان مالک قید ب ـ

شده باشد دستگاههاي موضوع این آیین نامه موظفند ظرف شش ماه در اجراي ماده ماده 

آیین نامه اموال دولتی مراتب را به ادراه کل اموال دولتی وزارت اقتصادي و دارایی ) 26(

ور تأییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا منعکس نمایند تا با صد

مؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک، توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در صفحه 

.مالحظات سند اسناد و امالك کشور در صفحه مالحظات سند قید گردد



و ) نسازمان ملی و مسک0در مواردي که اراضی واگذاري سازمان زمین شهريپ ـ

وزارت جهاد کشاورزي به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن 

و وزارت جهاد کشاورزي موظف می باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمینهاي 

واگذاري قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملک به 

ندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط، حتی االمکان با ملک به ملک به دولت به نمای

.سند تفکیکی اقدام نمایند

در کلیه موارد که سند طبق این آیین نامه باید به نام دولت و به نمایندگی -4ماده 

وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاري ملک مذکور همانند 

.ت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرداموال دولتی داراي سند مالکی

چنانچه براي واگذاري اموال غیر منقول متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران تبصره ـ

قانون ) 117(که در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده 

ن قانون اقدام طبق آمحاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد،

.خواهد شد

به منظور تمرکز اطالعات مربوط به اموال غیر منقول دولت و در اجراي ماده -5ماده 

قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطالعات اموال غیر ) 123(



منقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی تشکیل می گردد و 

صول اسناد مالکیت امالك متعلق به دولت درآن محل نگهداري می شودا

و کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطالعات مربوط 

اعتبارات و . به بانک اطالعاتی مزبور و انجام اقدامات الزم در این زمینه می باشند

در چارچوب قوانین ومقررات تأمین و در تجهیزات الزم براي ایجاد و اداره این بانک 

. اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت

اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک، تبصره ـ

به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور 

.عودت نماید

در کلیه مواردي که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین نامه باید به نام دولت -6اده م

جمهوري اسالمی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود، 

ضروري است به گونه اي تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده براي 

.زبور باشدوزارتخانه یا مؤسسه دولتی م

براي نظارت بر حسن اجراي مقررات این آیین نامه و نیز حل اختالف بین -7ماده 

دستگاههاي دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، 



قانون تنظیم ) 69(ماده ) 8(در حدود مقرر در تبصره ( مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی 

و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، ) لی دولتبخشی از مقررات ما

آن ) 6(، )5(، )4(، )2(، )1(قانون مذکور و تبصره هاي ) 69(امالك و ابنیه موضوع ماده 

کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام االختیار وزراي امور اقتصادي و دارایی، مسکن و 

برنامه ریزي کشور و نماینده تأم االختیار شهرسازي، جهاد کشاورزي، سازمان مدیریت و

وزرا یا باالترین مقام اجرایی دستگاههاي طرف اختالف و با مسئولیت معاونت حقوقی و 

.امور مجلس رئیس جمهور تشکیل می گردد

این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین نامه اقدامات الزم را در 

.ردچارچوب قوانین به عمل آو

قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 69(ماده ) 8(کلیه دستگاههایی که مطابق تبصره 1تبصره 

مالی دولت به عنوان متصرف پیشین تلقی شده اند با توجه به مقید بودن اعمال حکم 

تبصره به نیاز متصرفین پیشین، باید ظرف مدت

با اطالعات تنظیمی مربوط شش ماه از ابالغ این تصویب نامه مراتب نیاز خود را همراه 

به اراضی ساختمان و سایر تأسیسات ملک مورد نظر به کمیسیون موضوع تبصره مذکور 

چنانچه در مدت یادشده درخواست متصرف پیشین واصل نگردد، کمیسیون . اعالم نمایند

.براساس پیشنهاد متصرف فعلی تصمیم گیري خواهد نمود



اردي که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار کمیسیون ظرف شش ماه در موـ2تبصره 

می باشدو در بودجه دستگاه مربوط اعتبار الزم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را 

براي تأمین از محل ردیف هاي عمومی منور در قانون بودجه کشور و یا درج در الیحه 

.بودجه کل کشور جهت تصمیم گیري هیئت وزیران ارایه می نماید

قوانین بودجه سالهاي قبل ) 12(اختالفاتی که قبالً در کمیسیون موضوع تبصره - 3صره تب

مطرح و منجر به صدور رأي شده است، قابل طرح در این کمیسیون نبوده و اعتبارات 

، از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و )12(مربوط به آراي صادره کمیسون تبصره 

قانون محاسبات عمومی کشور، براساس ارزیابی وزارت ) 52(و ) 50(با رعایت مفاد مواد 

.مسکن و شهرسازي به قیمت روز زمان جابجایی اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود

موارد اختالف دستگاههایی که قبل از طرح و ارجاع به کمیسیون از طریق ـ4تبصره 

کمیسیون مراجع قضایی پیگیري و منجر به صدور حکم شده است قابل بررسی در

.نخواهد بود

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) 69(ماده ) 9(براي تحقق اجرایی تبصره -5تبصره 

دولت، از نماینده سازمان ثبت اسناد و امالك کشور نیز براي شرکت در جلسه کمیسیون 



قانون مذکور ) 69( ماده ) 8(یادشده و با حق رأي به استثناي موارد مذکور در تبصره 

.وت به عمل خواهد آمددع

در صورت . تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراي اعضا معتبر خواهد بود-6تبصره 

تساوي آراء نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مالك اتخاذ تصمیم می 

.باشد

کمیسیونهاي استانی در مراکز استانها با مسئولیت استاندار و عضویت مدیران –8ماده 

شهرسازي، امور اقتصادي و دارایی، جهاد کشاورزي و رئیس سازمان کل مسکن و

با (مدیریت و برنامه ریزي استان و مدیرکل سازمان ثبت اسناد و امالك همان استان 

تشکیل می گردد و حسب مورد با ) این آیین نامه) 7(ماده ) 5(رعایت شرایط تبصره 

عاتی که از سوي دبیرخانه دعوت از مسئوالن دستگاههاي اجرایی ذیربط به موضو

به آنها ارجاع ) 7(ماده کمیسیون موضوع 

می شود، در حوزه استان رسیدگی نموده و نتیجه را براي تصمیم گیري و صدور رأي به 

.این آیین نامه ارسال می دارند) 7(کمیسیون موضوع ماده 



ی دولت، وزارت قانون تنظیم بخشی مققرات مال) 69(ماده ) 8(در اجراي تبصره ـ9ماده 

مسکن و شهرسازي مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به مأخذ ارزش 

.روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع این تبصره اعالم نماید

) 69(ماده ) 8(در اجراي تصمیم کمیسیون موضوع تبصره در مواردي که در–10ماده 

قانون یادشده جابجایی اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار، دستگاه غیر 

دولتی است، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غیردولتی پرداخت و به حساب هزینه 

.قطعی منظور می گردد

بر نیاز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، ازاد حق استفاده از ساختمانهاي مـ11ماده 

ماده "ب"مؤسسات و سازمانهاي دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند 

ـ قابل واگذاري به 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ) 89(

.دستگاههاي دولتی نیازمند است

وضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس در صورت بروز اختالف، مـ12ماده 

جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه، 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مطابق تصویب نامه شماره ) 27(موضوع اصل 

.الزم االجرا است15/8/1380هـ مورخ 25359ت/34104



ایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام می باشد سازمانهاو شرکتهـ13ماده 

قانون تنظیم بخشی از ) 69(یا تابع قوانین و مقررات خاص می باشند، براساس ماده 

.آن، تابع مقررات این آیین نامه می باشند) 8(مقررات مالی دولت و تبصره 

نظیم بخشی از قانون ت) 69(تصمیماتی که در اجراي این تصویب نامه و ماده ـ14ماده 

تبصره هاي آن صادر می شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر مقررات مالی دولت و

بهره بردار و یا انتقال اراضی و امالك دولتی باشد و دستگاههایی که زمین یا ملک را در 

اس تبصره اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصالح یا انتقال سند اقدام ننمایند، سند براس

اداره کل اموال (قانون یادشده، با اعالم وزارت امور اقتصادي و دارایی ) 69(ماده ) 9(

توسط سازمان ثبت و اسناد ) دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادي و دارایدر استانها

امالك کشور اصالح واسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، در مورد تصمیمات 

قانون یاد شده که موجب نقل و انتقال اراضی و ) 69(ماده ) 8(صره مربوط به تب

ساختمانهاي نهادهاي غیر دولتی به دولت می شود دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار 

دارد، باید طبق رأي کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اصالح سند اقدام 

. نماید



قانون یادشده و ) 69(اراضی و امالك دولتی طبق ماده در مواردي که انتقالتبصره ـ

تبصره هاي آن به اشخاص غیر دولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی 

که سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد 

اداره کل اموال دولتی در (دارایی رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادي و

.براي امضاءسند تنیم خواهد شد) مرکز و سازمان امور اقتصادي و دارایی در استانها

قانون یادشده و تبصره هاي آن در حکم تصرف غیر ) 69(عدم اجراي ماده ـ15ماده 

.مجاز در اموال دولتی محسوب می شود

امه مستند سازي و تععین بهره بردار اموال این آئین نامه جایگزین آیین نـ16ماده 

هـ مورخ 27211ت/33980غیرمنقول دستگاههاي اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره 

.هیئت وزیران می شود16/7/1381


