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دی ماه 1396

اسناد خزاهن اسالمی 
نویسندگان: 

دکتر مسعود ابوالحالج؛ دکتر محمود بیگلر
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بخش اول

آشنایی با اسناد خزانه اسالمی
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اسناد خزانه اسالمی چیست؟

اسناد خزانه اسالمی به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران مصوب 1384/9/1 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و در 
تاریخ سررسید توسط دولت بازخرید می شوند. این اوراق ماهیت بدهی دارند و در قبال 
بازار  در  که  می شوند  منتشر  طلبکاران  از  وسیعی  به طیف  دولت  پرداختنی  حساب های 

سرمایه نیز قابل دادوستد هستند. 

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آنها و پرداخت سود می باشد. 
اسناد خزانه اسالمی عموماً سررسید یک تا سه سال یا کمتر از یک سال دارند و فاقد کوپن 

)مواعد پرداخت سود( است. 

اسناد خزانه اسالمی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد 
و از درجه نقدشوندگی باالیی برخوردار است.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در 12 خرداد 1393 اسناد خزانه اسالمی را به عنوان 
ابزار مالی شناسایی کرد. بر اساس این مصوبه، این اوراق قابل معامله در بورس و بازارهای 
خارج از بورس بوده و به استناد بند )5( ماده )27( قانون بازار اوراق بهادار، معاف از ثبت 

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

یا  و  خرید  قصد  که  زمانی  هر  شما  می شوند.  فروش  و  خرید  ایران  فرابورس  بازار  در 
فروش این اوراق را داشته باشید، می توانید از طریق یکی از کارگزارانی که عضو فرابورس 
هستند این اوراق را به قیمت روز خرید و فروش نمایید. ضمنا نماد این اوراق همراه با 
عددی بیان می شود که نشانگر سررسید آن است. به عنوان نمونه سررسید اسناد »خزانه 

اسالمی961۰1۰«  در تاریخ 1396/1۰/1۰ است.

در  آذرماه 1396، فرابورس ایران از پذیرش دور جدیدی از اوراق اسلناد خزانه اسلالمی 
در ایلن بلازار خبلر داد. بلر ایلن اسلاس در راسلتای اجلرای مفلاد تبصلره )5( بنلد )هلل( 
قانلون بودجله سلال 1396 کل کشلور، 3 مرحله اوراق اسلناد خزانه اسلالمی در نمادهای 
»اخلزا6۰1«، »اخلزا6۰2« و »اخلزا6۰3« در بلازار ابزارهلای نویلن ماللی فرابلورس ایران 
پذیرفتله شلد. سررسلید ایلن اوراق یکسلاله اسلت و هر کلدام ارزشلی بالغ بر یلک هزار و 

9۰۰ میلیلارد توملان دارند. 
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خریلد و فلروش ایلن اوراق در بلازار ابزارهلای نوین ماللی فرابورس ایران انجام می شلود. 
فرآینلد خریلد ایلن اسلناد تشلابه زیادی با سلایر اوراق بهلادار بلا درآمد ثابت ماننلد اوراق 
مشلارکت و انلواع صکلوک دارد. بلرای خریلد اسلناد خزانله اسلالمی، کافی اسلت به یکی 
ازکارگزاری هلای عضلو فرابلورس ایلران مراجعله کلرده و نسلبت بله تکمیلل فلرم خریلد 

اوراق بهلادار اقلدام کرد.

همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته  باشد، می تواند پس از مراجعه به یکی 
از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای 

خرید اسناد خزانه اسالمی به صورت حضوری یا آنالین اقدام کند.
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اهمیت اسناد خزانه اسالمي

با توجه به نوسانات موجود در منابع درآمدي دولت، در بسیاري از اوقات با پدیده توقف 
نه تنها  پروژه ها  توقف  روبه رو مي شویم.  مهم کشور  و  عمراني  پروژه هاي  اجراي  یا کندي 
کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طوالني محروم مي کند، بلکه به دلیل 
تحمیل هزینه هاي نگهداري پروژه هاي نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح 
افزایلش  به شدت  را  پلروژه  تمام شدة  آنها، قیمت  تورم و رشد قیمت  از  ناشي  و خدمات 

خواهد داد. 

اسناد خزانه اسالمي، ابزاري است که مي تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ به طوري که 
عماًل  پیمانکاران،  به  آنها  تحویل  و  آتي  ماه هاي  با سررسید  اسناد خزانه  انتشار  با  دولت 
تعهدات خودش را در مقابل آنها ایفا مي کند و بدین وسیله جلوي توقف پروژه ها را مي گیرد 
و از سوي دیگر با ایجاد انگیزه در پیمانکاران براي ادامه فعالیت ها و انجام پروژه هاي جدید، 
موجبات تسریع در اجراي پروژه ها را فراهم مي آورد و منابع حاصل از آن صرف هزینه هاي 

 جاري دولت ها مي شود.

در کشورهاي اسالمي به دلیل اینکه پرداخت بهره از نظر شرع، ربا محسوب مي شود، هیچ 
بهره اي به این اسناد تعلق نمي گیرد. لذا به دلیل تطابق مشخصات این اسناد با قوانین شرع 

مقدس اسالم، آن را اسناد خزانه اسالمي مي نامند.

نقدي  جریانات  تنظیم  هدف  با  اسناد  این  که  گفت  مي توان  خالصه  به طور 
خزانه داري کل کشور منتشر مي شود.



9

مزایاي انتشار اسناد خزانه اسالمي

با انتشار اسناد خزانه اسالمي، به صورت همزمان، دولت از طریق مدیریت بدهي ها، بانک 
مرکزي از طریق کنترل نقدینگي و مردم و فعاالن بازار به واسطه استخراج نرخ بدون ریسک 

در یک بازار رقابتي و شفاف، منتفع مي شوند.

بانک  از طرف  پولي  اعمال سیاست هاي  ابزار  اصلي ترین  به عنوان  اسالمي،  اسناد خزانه 
مرکزي شناخته مي شود و سایر مزایای این ابزار مالي به شرح زیر است: 

 کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور؛

 فراهم آوردن بستر الزم براي توسعه ابزارهاي مالي بازارمحور؛

 کمک به سیاست گذار پولي و مالي براي پیشي گرفتن سیاست هاي بهینه به منظور 
تنظیم و کنترل انتظارات بازار؛

استقراض  کاهش  و  دولت  داخلي  مالي  تأمین  با  کشور  استقالل  حفظ  به  کمک   
بین المللي دولت؛

 استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسک با سررسیدهاي مختلف.

تاریخ  در  نتواند  اوراق  ناشر  که  است  این  بدهی  اوراق  در  سرمایله گذاران  همه   دغدغه  
سررسید، مبلغ اسمی به همراه سود را بازگرداند. برای رفع این نگرانِی سرمایه گذاراِن اسناد 
خزانه، دولت بازپرداخت سود و اصل پول اوراق را در اولویت اول و حتی قبل از پرداخت 

حقوق کارکنان خود قرار داده است؛ ازاین رو اسناد خزانه ریسک نکول ندارند.

این اسناد ریسک نقدشوندگی هم ندارند. ریسک نقدشوندگی به این معنی است که شما 
اوراق بهادار را در بازار بخرید و در زمان فروش، در پیدا کردن خریدار یا نقد کردن اوراق با 
مشکل مواجه شوید. اوراق اسناد خزانه  اسالمی، روزانه میلیاردها تومان در فرابورس معامله 
می شوند، بنابراین ریسک نقدشوندگی برای این اوراق تقریبا وجود ندارد و مطمئن باشید 

که به راحتی می توانید اوراق خود را نقد کنید.
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ویژگي هاي اسناد خزانه اسالمي

سود اسناد خزانه اسالمي

 ایلن اوراق هیچ گونله پرداخلت میلان دوره اي تحلت عنلوان سلود نخواهلد داشلت و 
سلرمایه گذار از مابه التفلاوت قیملت خریلد اوراق و ارزش اسلمي دریافتي آن در سررسلید 

منتفلع خواهد شلد. 

ضمانت پرداخت در سررسید

ضاملن ایلن اسلناد، وزارت املور اقتصلادي و دارایلي اسلت و خزانله داري کل کشلور 
بازپرداخلت ایلن اوراق در سررسلید را در زملره دیلون ممتلاز دوللت در نظلر مي گیلرد؛ 
بله نحلوي کله پرداخلت مبللغ اسلمي اسلناد خزانله اسلالمي در سررسلید، هم ردیلف بلا 
پرداخلت حقلوق کارکنلان دوللت قلرار می گیلرد و بلا هملان درجله اهمیلت و اضطلرار 

مي پذیلرد.  صلورت 

معامالت ثانویه

ایلن اوراق پلس از پذیلرش، قابلیت معاملله در فرابورس ایران را خواهند داشلت و قیمت 
آنهلا در بلازار ثانویله برحسلب عرضله و تقاضلا تعیین مي شلود. ضمن آنکه هزینله کارمزد 
معاملالت اسلناد خزانله اسلالمي معلادل کارملزد سلایر معاملالت اوراق بهلادار بلا درآملد 

ثابت اسلت. 

مزیت مالیاتي

مطابلق بنلد )هلل( تبصره 5 قانون بودجه سلال 1395کل کشلور و همچنیلن تبصره یک 
ملاده 7 قانلون »توسلعه ابزارهلا و نهادهاي مالي جدید«، اسلناد مزبلور از پرداخت هرگونه 

مالیات معاف اسلت.

نحوه دریافت اسناد خزانه اسالمي

کلیله پیمانکارانلي کله مطالباتلي از دوللت دارند مي توانند بلا مراجعه به دسلتگاه متبوع 
خلود، تقاضلاي تصفیله مطالبلات از طریلق دریافلت اسلناد خزانه اسلالمي را ارائله دهند. 
دسلتگاه هاي دولتلي در چارچلوب ضوابلط خلود نسلبت بله معرفلي متقاضلي بله بانلک 
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عاملل اقلدام خواهنلد کلرد. پیمانکاران پلس از مراجعه بله بانک عامل و تکمیلل اطالعات 
هویتلي و اعلالم اطالعلات تملاس و شلماره حسلاب بانکلي خلود، ایلن اسلناد را از بانلک 
عاملل تحویلل خواهند گرفلت. این اسلناد از طریق تماملي کارگزاري هاي عضلو فرابورس 

ایلران قابلیلت فلروش نیز خواهند داشلت. 

عامل پرداخت در سررسید

شلرکت سلپرده گذاري مرکلزي اوراق بهلادار و تسلویه وجلوه، وظیفله پرداخلت قیملت 
اسلمي اسلناد خزانله  اسلالمي در سررسلید را از طریلق بانلک عاملل برعهلده دارد.
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تاریخچه اسناد خزانه  در ایران 

سابقه انتشار اسناد خزانه در ایران به سال 132۰ برمي گردد. این اسناد اولین بار توسط 
وزارت دارایي به مبلغ 4۰۰ میلیون ریال، با سررسید حداکثر چهارماهه و با نرخ سود 6 

درصد منتشر شد.

جدول زیر تفاوت ها و شباهت های قوانین و آیین نامه هاي مصوب سال هاي 1343، 1348، 
1393، 1394 و 1395 را نشان مي دهد. 

1393-1394 -1395 و 13431348موضوع 
1396

با نام بي نام بي ناممالکیت اسناد

نوشته شده در 6 درصدنرخ سود 
متن اسناد

بدون سود

نوشته شده در 1۰ هزار ریال قیمت اسمي
متن اسناد

*

داردداردداردقابلیت معامله 

3ماهه، 6 ماهه سررسید
و یک ساله

3ماهه، 6 ماهه 
و یک ساله 

1تا 3 ساله 

دولتوزارت دارایيوزارت دارایيناشر 

بازار معامالت 
ثانویه

فرابورس ایرانقبض و اقباضقبض و اقباض

بانک مرکزي *ضامن 
ایران

وزارت امور اقتصادي و دارایي

معاف از مالیات*معاف از مالیاتمعافیت مالیاتي 

ذي نفع وجوه ناشي 
از فروش اسناد

دولت، وزارت 
دارایي 

طلبکاران غیردولتيخزانه داري کل 

* در متن قانون اشاره نشده است. 
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جدول زیر اسناد خزانه منتشرشده در سطح بین المللي را با اسناد خزانه اسالمي 
در ایران مقایسه می کند. 

ایرانسایر کشورهاموضوع

طلب کاران غیردولتيدولتدریافت کننده وجوه حاصل از انتشار 

ندارددارد دوره پذیره نویسي 

نداردنداردسود 

دارددر برخي از کشورها نداردقابلیت معامالت ثانویه

**داردبرنامه منظم انتشار 

** کمیته انتشار اسناد خزانه اسالمي وظیفه آماده سازي برنامه منظم انتشار این اسناد را بر عهده دارد. 
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برنامه زمان بندي انتشار اوراق در برخی از کشورها

ایاالت متحده آمریكا

انواع اسناد خزانه 
براساس سررسید

زمان 
عرضه 

زمان اعالم 
عرضه

زمان 
حراج 

زمان اعالم 
نتیجه 

پنجشنبهسه شنبه دوشنبه هفتگي4 هفته 

پنجشنبهدوشنبهپنجشنبه هفتگي 13 هفته 

پنجشنبهدوشنبهپنجشنبه هفتگي 26 هفته

پنجشنبهسه شنبه سه شنبه ماهانه 52 هفته 

مالزي 

زمان عرضهانواع اسناد خزانه براساس سررسید 

هفتگي13 هفته

ماهانه52 هفته

کنیا

زمان عرضهانواع اسناد خزانه براساس سررسید 

هفتگي91 روزه

هفتگي182 روزه

ماهانه 364 روزه 
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اسناد خزانه اسالمی منتشرشده در سنوات گذاشته

مبلغ انتشارتاریخ سررسیدتاریخ انتشار
)هزار میلیارد ریال(

نماد

اخزا1393/12/231394/12/231۰1

اخزا1394/۰6/211395/۰6/211۰2

اخزا1394/۰7/211395/۰7/211۰3

اخزا1394/۰8/211395/۰8/211۰4

اخزا1394/۰9/۰91395/۰9/۰91۰5

اخزا1394/12/251395/12/251۰6

اخزا1395/۰5/۰21396/۰5/۰2157

اخزا1395/۰5/231396/۰5/23158

اخزا1395/۰6/131396/۰6/13159

اخزا1395/۰7/۰31396/۰7/۰3151۰

اخزا1395/۰7/241396/۰7/241511
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ساز و کار انتشار اسناد خزانه اسالمي

در حال حاضر، به منظور تسویه حساب با پیمانکاران، دستگاه اجرایي ذیربط، درخواست 
تأمین بودجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارائه مي کند. سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي در چارچوب بودجه مصوب مجلس و در صورت کفایت منابع، دستور پرداخت 
را به خزانه داري کل صادر کرده و خزانه داري کل کشور نیز وجه مورد نظر را به حساب 
پرداخت مي شود. در صورت عدم  پیمانکار  آنجا طلب  از  و  واریز مي کند  مربوط  دستگاه 
از دولت  نمایندگي  به  اقتصادي و دارایي  امور  کفایت منابع در خزانه کل کشور، وزارت 
از محل ردیف بودجه اختصاص یافته و با اعالم به دستگاه مربوطه و کمیته انتشار اسناد 
پیمانکار  مي کند.  تصفیه  را  پیمانکاران  حساب  و  منتشر  را  اسالمي  خزانه  اسناد  خزانه، 
مي تواند در صورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهاي نوین مالي فرابورس ایران 

به فروش برساند.

نمودار ساز و کار انتشار اسناد خزانه اسالمي
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نحوه قیمت گذاري و خرید

فعلي جریانات  ارزش  با محاسبه  بهادار  اوراق  نیز همانند سایر  اسناد  این  قیمت گذاري 
نقدي آتي آن به دست مي آید، با این تفاوت که تنها جریان نقدي آتي این اسناد، همان 
اسالمي  اسناد خزانه  فعلي  ارزش  براي محاسبه  بنابراین  است.  در سررسید  اسمي  مبلغ 
کافي است مبلغ اسمي اوراق با توجه به نرخ مورد انتظار سرمایه گذاري و زمان باقیمانده 
تا سررسید تنزیل شود. ذکر این نکته ضروري است که انتشار این اسناد توسط دولت و 
ضمانت آن توسط خزانه داري، پیش فرض بدون ریسک یا ریسک بسیار محدود این اسناد 

را به همراه دارد. 

با  ریال  میلیون  یک  اسالمي  خزانه  اسناد  اسمي  قیمت  اینکه  فرض  با  مثال،  به عنوان 
سررسید یک سال باشد، خریداري که نرخ سود مورد انتظارش 15 درصد است، براي خرید 

اوراقي که 6 ماه تا سررسید فاصله دارد، باید مبلغ 932،5۰5 ریال را پرداخت نماید. 

                   

خرید و فروش و معامالت این اسناد در بازار ابزارهاي نوین مالي فرابورس ایران انجام شده 
و فرآیند معامالت آن کاماًل مشابه سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت همچون اوراق مشارکت 
و انواع صکوک است. براي خرید اسناد خزانه اسالمي، کافي است هر سرمایه گذار به یکي 
از کارگزاري هاي عضو فرابورس ایران مراجعه و نسبت به تکمیل فرم دستور خرید اوراق 

بهادار اقدام کند. 
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بخش دوم

مستندات قانونی اسناد خزانه اسالمی
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اسناد خزانه اسالمی در قانون بودجه

اسناد خزانه اسالمی در قانون بودجه 1396 و 1397

سال 1397سال 1396عنوان مستندات قانونی
95.۰۰۰.۰۰۰95.۰۰۰.۰۰۰بند »هل« تبصره 5 قانون بودجه
5۰.۰۰۰.۰۰۰3۰.۰۰۰.۰۰۰بند »هل« تبصره 5 قانون بودجه
1۰۰.۰۰۰.۰۰۰1۰۰.۰۰۰.۰۰۰بند »ز« تبصره 5 قانون بودجه
5۰.۰۰۰.۰۰۰5۰.۰۰۰.۰۰۰بند »ح« تبصره 5 قانون بودجه
4۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰بند »و« تبصره 16 قانون بودجه
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قوانین مرتبط با اسناد خزانه اسالمی در سال 1396

1- بند »هـ« تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید 
خود  مسجل  بدهی  تسویه  به منظور   و  کند  صادر  بانام،  یا  و  بی نام  به صورت  سه سال  تا 
محصوالت  تضمینی  قیمت  مابه التفاوت  و  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  بابت 
میلیارد  هزار  پنج  و  نود  سقف  تا  اسمی  قیمت  به  بورس  در  فروش  قیمت  با  کشاورزی 
)95.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور  از پرداخت هرگونه 
جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون  موضوع  مالی  ابزار  به عنوان  و   می باشد  معاف  مالیات 
اسالمی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد 
خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق 
بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید 

و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است.

بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی  قوانین  در  اوراق  این  و سود  اصل  بازپرداخت 
می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و 

جداول)8( و )9( این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی بند »هـ« تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- اسناد خزانه اسالمی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند )هل( تبصره )5( قانون بودجه 
سال 1396 کل کشور )نوع اول( که دولت به منظور تسویه بدهی ها مسجل خود با حفظ 
تضمینی  قیمت  مابه التفاوت  و  دارایی های سرمایه ای  تملک  بابت طرح های  قدرت خرید 
به  معین  سررسید  و  اسمی  قیمت  به  بورس  در  فروش  قیمت  با  کشاورزی  محصوالت 

طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: معادل مبلغی حداکثر تا هشت درصد )8%( که به ازای هر سال 
تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی به مبلغ بدهی 

مسجل اضافه می شود.
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پ- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده )19( قانون محاسبات 
عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسالمی به طلبکاران ایجاد و با توجه 
دستگاه  در  مالی  مدیر  ذی حساب/  تأیید  به  و  تسجیل شده  مذکور  قانون   )2۰( ماده  به 

اجرایی فاقد ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ت- طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های 
 ،)1( شماره  پیوست  در  مندرج  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  مجری  اجرایی 
تأمین  سازمان  جمله  از  سنواتی  بودجه  قوانین  استانی  اعتبارات  و  متفرقه  ردیف های 
دستگاه های  از  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  اجرای  راستای  در  که  اجتماعی 
و  مباشران  همچنین  و  می باشد  مطالبات  دارای  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  اجرایی 

کارگزاران خریدار محصوالت کشاورزی به قیمت تضمینی.

ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید 
تضمین نموده است.

ج- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار ازجمله فرابورس ایران 
و بورس اوراق بهادار تهران.

چ- تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری اسناد 
خزانه اسالمی موضوع این آیین نامه.

انتقال  و  نقل  قابل  مالی  حقوق  متضمن  که  مستندی  یا  ورقه  نوع  هر  مالی:  ابزار  ح- 
برای مالک عین و یا منعفت آن باشد، موضوع بند )24( ماده )1( قانون بازار اوراق بهادار 

جمهوری اسالمی ایران -مصوب 1384-

تشخیص  به  که  بانک/بانک هایی  یا  و  بازار سرمایه  در  مربوط  رکن  واگذاری:  عامل  خ- 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسالمی 

و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.

د- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه 
اسالمی را دارد.

تملک  طرح های  تجهیزات  تأمین کنندگان  و  سازندگان  مشاوران،  پیمانکاران:  ذ- 
دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و 
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اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و 
جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.

ر- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده )1( قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ل مصوب 1395 ل .

ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه 
بدهی مسّجل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد)95.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر 
اموراقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان 

نوزده هزار میلیارد )19.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال خواهد بود.

تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از 
صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی 
عهده ذی حساب / مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی  حساب، تا تاریخ سررسید اسناد 

خزانه اسالمی می باشد. 

تبصره 2- برای کلیه بدهی های مسّجل شدة قابل پرداخت موضوع بند )پ( ماده)1( این 
یک سال  از  بیشتر  یا  کمتر  اسناد،  سررسید  تاریخ  تا  آنها  تسجیل  تاریخ  از  که  آیین  نامه 
سپری شده باشد، با همان نرخ ذکرشدة متناسب با دورة زمانی )روزشمار( به مبلغ بدهی 

مسّجل شده اضافه می شود.

ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسالمی، تاریخ و 
به  اسالمی  خزانه  اسناد  تخصیص  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط  واگذاری  روش 
هریک از دستگاه های اجرایی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه 

کشور انجام می شود.

ماده 4- یک برگ سند خزانه اسالمی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور 
اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

تبصره- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه 
اسالمی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مجاز اقدام نماید.

ماده 5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسالمی بانام در موقع واگذاری توسط 
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عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می شود.

با ذکر  را  واگذارشده  اسالمی  اسناد خزانه  است صورت  واگذاری مکلف  عامل  ماده 6- 
مشخصات مورد نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعالم 

نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا 
مالک اسناد قابل پرداخت است.

عامل  اختیار  در  سررسید  در  واگذارشده  اسالمِی  خزانه  اسناد  اسمی  قیمت   -8 ماده 
زمان  مرور  اسالمی، مشمول  خزانه  اسناد  اسمِی  قیمت  پرداخت  می گیرد.  قرار  واگذاری 
واگذاری  عامل  به  از سررسید  پس  زمان  هر  می تواند  آن  مالک  یا  دارنده  و  بود  نخواهد 

مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات الزم بلرای بازپرداخت قیمت 
اسمی اسناد خزانه اسالمی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح 
بودجه ساالنه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در 
بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسالمی در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی 
از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جداول )8( و )9( قانون بودجه قابل تأمین و 

پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده 1۰- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسالمی پس از تخلصیص اولیه به طلبکاران، از 
طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمان بندِی اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق 
برابر  اوراق بهادار مکلف است تمهیدات الزم را  بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و 
قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسالمی موضوع 

این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  نیز  وثیقه  به عنوان  می تواند  اسالمی  خزانه  اسناد  تبصره- 
شرایط اوراق مشارکت موضوع بند )ج( ماده )4( آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع 

تصویب نامه شماره 1234۰2/ت5۰659 هل مورخ 22/9/1394 به آن تسری می یابد.

ماده 11- دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسّجل 
اسناد خزانه  واگذاری  از طریق  را که  اجتماعی  تأمین  به سازمان  متعلق  از جمله کسور 
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اسالمی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسالمی 
اقدام نماید.

یا تسویه مطالبات قطعی شدة  بازپرداخت  زمان  اجرایی مجاز است در  تبصره- دستگاه 
عامل  نزد  و  صادر  اسالمی  خزانه  اسناد  کار  اجرای  حسن  سپرده  کسر  برای  طلبکاران 
واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی 
قابل استرداد به ذی نفع می باشد. درغیراین صورت  از سررسید  تا قبل  پیمان های مربوط 
بند  مقررات  تابع  و  واریز  اجرایی  دستگاه  سپرده  حساب  به  سررسید  در  مربوط  وجوه 
)ت( ماده )6( آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه شماره 1234۰2/ت 

5۰659 هل مورخ 22/9/1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.

2- بند »و« تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و 
حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد 
شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تا مبلغ 
پنجاه  هزار میلیارد )5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال به صورت جمعی ل خرجی تسویه کند. 
به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان »اوراق تسویه 
خزانه« صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار 
و متقاباًل بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور  تسویه بدهی اشخاص یادشده به 

دستگاه های اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند 
)پ( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های 
یارانه  بابت مواردی چون  با بدهی دولت به شرکت های مذکور  دولتی منتقل شده است 
قابل  اوراق تسویه خزانه  از طریق صدور  تأیید سازمان حسابرسی(  )با  تکلیفی  قیمتهای 

تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و شرکت های وابسته به آن 
ستاد که حداقل سی درصد )3۰%( از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه 

باشد، تهاتر گردد. )تا سقف ده هزار میلیارد ریال(
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آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه 21 /3 /1396 آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره )5( قانون بودجه 
سال 1396 کل کشور را تصویب کرد. اهم مقررات آیین نامه مذکور به شرح زیر است:

براساس  را  خود  درخواست  باید  خزانه  تسویه  اوراق  دریافت  برای  متقاضی  - اشخاص 
شرایط اعالمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن وزارت ارایه کنند.

 - مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 
کل کشور، صرفاً باید تا پایان سال 1395 ایجاد شده باشد.

 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در اجرای بند )و( تبصره )5( قانون بودجه 
میلیارد  هزار  پنجاه   مبلغ  تا  آیین نامه  این  مقررات  اساس  بر  و  کشور  کل   1396 سال 
)5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت را با 
مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه 
به اشخاص ذیربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه 
کشور اعالم نماید. تا سقف ده  هزار میلیارد )1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از این اعتبار 
و شرکت های  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی  به ستاد  و طلب دولت  بدهی  تهاتر  برای 
وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد )3۰%( از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و 
شرکت های تابعه )که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راساً متعلق به ستاد مذکور است( 
شرکت های  واگذاری  از  حاصل  منابع  درخصوص  مستثنی شده  موارد  لحاظ  بدون  باشد، 

دولتی مندرج در بند )چ( ماده )1( این آیین نامه تعلق می گیرد.

- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد 
)5۰ %( سهام یا مالکیت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی 

باشد، مجاز است.

نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون   )2( ماده   )1( تبصره  اجرای  - در 
مالی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است بدهی  دولت به نهادها و مؤسسات 
عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین  اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت 
)5۰%( سهام  پنجاه  درصد  از  بیش  که  آنها  تابعه  و  وابسته  اشخاص حقوقی  یا  و  آنها  از 
میلیارد  تا سقف ده  هزار  را  باشد  و مؤسسات مذکور  نهادها  به  متعلق  آنها  مالکیت  یا  و 

)1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از طریق اوراق تسویه خزانه تسویه نماید.
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- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی 
برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعالم تسویه حساب اقدام نماید. سازمان های ثبت اسناد 
و امالک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری الزم را با 
قانون تجارت  از طریق سامانه مذکور مشمول  وزارت به عمل آورند. اعالم تسویه حساب 

الکترونیکی- مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.

- آیین نامه اجرایی بند )ی( تبصره )6( قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند )الف( 
ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه 

شماره 158648/ت52895ه مورخ 2 /12 /1394 لغو می شود.

3- بند »ز« تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل  کشور، به دولت اجازه داده می شود 
تا مبلغ یکصد هزار میلیارد )1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال اسناد خزانه اسالمی منتشر 
و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابالغی از سوی سازمان برنامله و بودجه 
کشلور موضوع  این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات 
دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل 

داد و ستد می باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد 
اسناد  به  مربوط  تعهدات  انتقال  است.  مجاز  خزانه  توسط  از سررسید  قبل  آن  تسویه  و 

منتشره به سال بعد ممنوع است.

آیین نامه اجرایی بند »ز« تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 کل کشور

پیشنهاد شماره 14۰1267 مورخ 1396/6/26  به  وزیران در جلسه 1396/7/2  هیئت 
اساسی  قانون  هشتم  و  سی  و  یکصد  اصل  استناد  به  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی بند )ز( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 کل 

کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
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ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- خزانه: خزانه داری کل کشور.

پ- قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور.

ت- دستگاه های اجرایی: دستگاه های ملی و استانی موضوع ماده )1( قانون برنامه پنج سالة 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران - مصوب 1395- که 
بر اساس جداول شماره )7(، )8(، )9( و )1۰( قانون و پیوست شماره )1( قانون عهده دار 

انجام فعالیت یا طرح های تملک دارایی های سرمایه  ای و مالی هستند.

ث- اسناد خزانه اسالمی: اسناد موضوع بند )ز( تبصره )5( قانون )نوع دوم( که دولت 
به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه منتشر می نماید تا بر اساس تخصیص های 
اولویت دار ابالغی سازمان که مطابق قانون انجام می پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی 
قرار گیرد تا مطابق مواد )19(، )23(، )28( و )3۰( قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 
1366- به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده 

در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

ج- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید 
تضمین نموده است.

چ- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسالمی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه 
و تقاضا تعیین می گردد.

بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و  ثانویه:  بازار  ح- 
بورس اوراق بهادار تهران.

انتقال  و  نقل  قابل  مالی  حقوق  متضمن  که  مستندی  یا  ورقه  نوع  هر  مالی:  ابزار  خ- 
برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند )24( ماده )1( قانون بازار اوراق بهادار 

جمهوری اسالمی ایران - مصوب 1384-.

به تشخیص  بانک هایی که  بانک/  یا  و  بازار سرمایه  واگذاری: رکن مربوط در  د- عامل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسالمی و 
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پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می کند.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه 
اسالمی را دارد.

ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسالمی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان 
پرداخت های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد )1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی 

و دارایی صادر می شود.

ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسالمی، تاریخ و 
روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های 
اعتبارات  از محل  ابالغی  اولویت دار  اسناد خزانه اسالمی مطابق تخصیص های  از  اجرایی 
اسالمی جهت  خزانه  اسناد  واگذاری  برای  اولویت بندی  و  سازمان  توسط  ابالغی  مصوب 
پرداخت تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده موضوع مواد )19(، 
انجام  )23(، )28( و )3۰( قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه اجرایی ذیربط 

می شود.

تبصره 1- واگذاری اسناد خزانه اسالمی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی 
از کسور پرداخت های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

تبصره 2- دستگاه اجرایی می تواند با اخذ وکالت نامه از اشخاص ذینفع که مطالبات آنها 
از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معامالت کوچک می باشد تمام یا بخشی از اسناد خزانه 
اسالمی منتشره را با رعایت ماده )9( این آیین نامه به قیمت روز عرضه و ترتیبی اتخاذ 
کند که نقدینگی حاصل به حساب اشخاص ذینفع واریز و تعهدات به قیمت اسمی اسناد 
مذکور تسویه گردد. چارچوب وکالت نامه مذکور حداکثر تا دو ماه پس از الزم االجراشدن 
دستگاه های  به  ابالغ  برای  و  تعیین  رییس جمهور  حقوقی  معاونت  توسط  آیین نامه  این 

اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم می گردد.

ماده 4- یک برگ سند خزانه اسالمی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور 
اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

تبصره - ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه 
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اسالمی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

ماده 5- نام و مشخصات دریافت  کنندگان اسناد خزانه اسالمی با نام در موقع واگذاری 
توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می  شود.

ماده 6- عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسالمی واگذارشده را با ذکر 
به وزارتخانه مذکور  پایان هر ماه  تا  اقتصادی و دارایی  امور  مشخصات مورد نظر وزارت 

اعالم نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا 
مالک اسناد قابل پرداخت است.

عامل  اختیار  در  سررسید  در  واگذارشده  اسالمی  خزانه  اسناد  اسمی  قیمت   -8 ماده 
زمان  مرور  مشمول  اسالمی  خزانه  اسناد  اسمی  قیمت  پرداخت  می  گیرد.  قرار  واگذاری 
واگذاری  عامل  به  از سررسید  پس  زمان  هر  می  تواند  آن  مالک  یا  دارنده  و  بود  نخواهد 

مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسالمی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از 
طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمان بندی اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق 
برابر  اوراق بهادار مکلف است تمهیدات الزم را  بهادار امکان  پذیر است. سازمان بورس و 
قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسالمی موضوع 

این آیین  نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره- اسناد خزانه اسالمی می  تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 1۰- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع 
نماید.  بازخرید  روز  به قیمت  ثانویه  بازار  را در  اسناد خزانه اسالمی  عمومِی وصول شده، 

اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی  باشد.

به  متعلق  از جمله کسور  قانونِی مربوط  اجرایی موظف است کسور  ماده 11- دستگاه 
سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسالمی تسویه می  شود از 

محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسالمی اقدام نماید.

ماده 12- سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به 
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نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسالمی در 
سررسید برای خزانه فراهم شود.

تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات الزم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه 
اسالمی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص های ابالغی همان دستگاه 
اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به 

قوت خود باقی است.

تلوسط  سررسیلد  تا  که  اسالمی  خزانه  اسنلاد  تخصیص یافتة  اعتبلار  ماندة   -2 تبصره 
دستگاه های اجرایی مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان توسط 

خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت می  شود.

تبصره 3- زمان سررسید و تسویه اسناد خزانه منتشرشده توسط خزانه، حداکثر تا هفت 
ماه پس از تاریخ انتشار می باشد.

4- بند »ح« تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

به دولت اجازه داده می شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 
بهادار  اوراق  ریال   )5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیارد  هزار  پنجاه  معللادل  تلا   1396
اسالمی با سررسید تا پنج ساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این 

اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.
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بند )هـ( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین و بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی 
می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه این 

قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. 

نماد نوع اوراق ردیف 
محل اعتبار معامالتی 

بند )هل( تبصره )5( قانون 1 
اعتبارات تملک اخزا 6۰5 بودجه سال 1396 

دارایی های سرمایه ای

تاریخ انتشار: 1396/7/26

تاریخ سررسید: 1397/9/26

بند )ز( تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد 
و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. 

انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

محل اعتبار نماد معامالتی نوع اوراق ردیف 

بند )ز( تبصره )5( قانون 1 
اعتبارات تملک دارایی های اخزا 618 بودجه سال 1396 

سرمایه ای

تاریخ انتشار: 1396/8/6

تاریخ سررسید: 1397/11/9
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بند )و( تبصره )16( قانون بودجه سال 1396 

محل اعتبار نماد معامالتی نوع اوراق ردیف 

بند )و( تبصره )16( قانون 1 
اعتبارات جاری )سایر( اخزا 6۰6 بودجه سال 1396 

تاریخ انتشار: 1396/7/22

تاریخ سررسید: 1398/7/22
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بخش سوم

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و فرایند اجرا
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فرآیند اجرایی انتشار، واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسالمی

گام اول: وزارت امور اقتصادي و دارایي

1( تعیین حجم انتشار 

2( تعیین قیمت اسمي هر ورقه و تاریخ سررسید

3( تعیین دوره واگذاري 

4( صدور مجوز انتشار هریک از مراحل اسناد خزانه اسالمي

گام دوم: سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

1( تعیین سهمیه هریک از دستگاه های اجرایی دولت

2( ارسال جداول لیست سهمیه هریک از دستگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی

گام سوم: دستگاه هاي اجرایي ذی حساب

1( اولویت  بندي طلبکاران غیردولتي براي واگذاري اسناد خزانه اسالمی

به  ارسال اطالعات واگذاري  و  به طلبکاران غیردولتي  اسناد خزانه اسالمي  2( تخصیص 
شرکت فرابورس 

گام چهارم: نامه معرفي صاحبان امضا و نمایندگان )رابط( مجاز هر دستگاه اجرایی

بخش اول:

ارسال نمونه امضای اشخاص مجاز ظرف سه روز پس از ابالغ سهمیه هریک از دستگاه ها 
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به شرکت فرابورس ایران و رونوشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی

بخش دوم:

نام خانوادگي،  نام و  )رابط( دستگاه اجرايي )شامل  نماينده  ارسال مشخصات كامل 
پست سازماني، نشاني رايانامه، شماره تلفن مستقيم و همراه( براي هماهنگي الزم در 

مواقع ضروري به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان 

مثال:

و  ایران  فرابورس  به  اسالمي  خزانه  اسناد  واگذاري  اطالعات  ارسال  پنجم:  گام 
رونوشت به وزارت امور اقتصادي و دارایي

1( تکمیل اطالعات مربوط به واگذاري اسناد خزانه به طلبکاران غیردولتي به تفکیک 
MEFA2 و  MEFA1 مراحل انتشار، به طور کامل، مطابق با قالب فرم هاي

مجاز  مقامات  امضاي  با  کاغذي  به صورت   MEFA1 فرم هاي  قالب  اطالعات  ارسال   )2
به صورت  و  مالحظات  رعایت  با  مذکور،  فرم هاي  فشرده  لوح  همراه  به  اجرایي  دستگاه 

مهرو موم شده

3( ارسال اطالعات قالب فرم هاي MEFA2 فقط به صورت لوح فشرده، با رعایت مالحظات 
و به صورت مهرو موم شده
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گام ششم: اقدامات فرابورس ایران به منظور آماده سازي سامانه معامالت و ایجاد 
نماد و عرضه اولیه 

1( دریافت تأییدیه حداقل حجم عرضه اولیه و نصاب توسط فرابورس ایران از سازمان 
بورس

2( نامه به شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت 
فناوري بورس تهران جهت ایجاد نماد و سپرده نمودن اسناد

3( انتشار اطالعیه پذیرش در وب سایت ایران جهت اطالع بازار

گام هفتم: عرضه اولیه

عرضه اولیه: فرآیند عرضه هر سري از اسناد خزانه اسالمي به بازار و براي اولین بار 

به دریافت درخواست  اسالمي منوط  اسناد خزانه  ثانویه  اولیه و شروع معامالت  عرضه 
اولیه  اولیة اسناد خزانه اسالمي، به میزان حداقل حجم عرضة  از طرف دارندگان  عرضه 

مي باشد. 

حداقل حجم عرضه اولیه در اطالعیه عرضه اولیه که حداقل دو روز کاري قبل از عرضه 
اولیه از طریق وب سایت رسمي شرکت منتشر خواهد شد، به اطالع عموم سرمایه گذاران 

مي رسد. 

الزم است فرم تعهد عرضة اولیة اسناد خزانه اسالمي توسط پیمانکاران متقاضي عرضه در 
سربرگ شرکت پیمانکار تکمیل شده و به فرابورس ایران ارسال گردد. 

تذکر بسیار مهم: در صورتي که درخواست هاي عرضه کمتر از حداقل حجم عرضة اولیة 
ثانویه  اولیه مقدور نبوده و معامالت  تأییدشده توسط سازمان بورس باشد، امکان عرضه 

اسناد تا زمان رسیدن حجم عرضه به میزان مقرر به تعویق خواهد افتاد.
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گام هشتم: عرضه اولیه و کشف قیمت 

• پس از ایجاد نماد و سپرده شدن اسناد، و همچنین دریافت تعهدنامه هاي عرضة اولیة 
اطالعیه  ایران  فرابورس  بورس،  سازمان  توسط  تأییدشده  حجم  تا  اسالمي  خزانه  اسناد 

عرضه اولیه اسناد خزانه اسالمي را در وب سایت این شرکت منتشر مي نماید؛ 

• پس از انجام عرضه اولیه و کشف قیمت، معامالت ثانویه در بازار ابزارهاي نوین مالي 
فرابورس ایران شروع خواهد شد. 

فلوچارت دریافت اوراق خزانه اسالمی
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تصفیه با استفاده از اسناد خزانه اسالمی
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دستورالعمل ها، فرم ها و نحوه تکمیل آنها

درراسللتای تسللویه بدهی هللا و مطالبللات اشللخاص حقیقللی و حقوقللی تعاونللی و 
خصوصللی از دولللت بللا اسللتفاده از ظرفیللت بنللد)و( تبصللره)5( قانللون بودجلله سللال 
1396 کل کشللور و در اجللرای تصویب ناملله شللماره 33263/ت5427۰هللل. مللورخ 
1396/3/23 هیللات محتللرم وزیللران در ارتبللاط بللا صللدور اوراق تسللویه خزانلله، کلیلله 
اشللخاص حقیقللی و حقوقللی تعاونللی و خصوصللی کلله بلله دولللت )وزارتخانه هللا و 
موسسللات دولتللی( بدهللکار و متقابللاًل از دولللت )وزارتخانه هللا، موسسللات دولتللی، 
شللرکت های دولتللی )بابللت اجللرای طرح هللای تملللک دارایی هللای سللرمایه ای از محللل 
بودجلله عمومللی دولللت( و موسسللات و نهادهللای عمومللی غیردولتللی )بابللت اجللرای 
طرح هللای تملللک دارایی هللای سللرمایه ای از محللل بودجلله عمومللی دولللت( طلبللکار 
هسللتند بللرای تسللویه بدهی هللا و مطالبللات خللود از طریللق صللدور اوراق تسللویه خزانلله 
می بایللد درخواسللت خللود را بللا تکمیللل درخواسللت صللدور اوراق تسللویه خزانلله مطابللق 
نمونلله شللماره )1( پیوسللت و الصللاق تاییدیه هللای منضللم بلله آن مطابللق نمونه هللای 
شللماره )2( و شللماره )3(، بــر مبنــای محــل اســتقرار دســتگاه اجرایــی بدهــكار 
ــتان  ــی اس ــادی و دارای ــه اداره کل اموراقتص ــتان ب ــورد در اس ــب م حس
ــرای  ــز )ب ــی( و در مرک ــكار محل ــی بده ــتگاه های اجرای ــرای دس ــوط )ب مرب
دســتگاه های اجرایــی بدهــكار متمرکــز( بــه وزارت اموراقتصــادی و دارایــی 
)مرکللز مدیریللت بدهی هللا و دارایی هللای مالللی عمومللی( بلله نشللانی تهللران، خیابللان 
بللاب همایللون، وزارت امللور اقتصللادی و دارایللی، طبقلله سللوم، کدپسللتی 1114943661( 
ارسللال نماینللد. اداره کل امللور اقتصللادی و دارایللی اسللتان مربللوط نمونه هللای مذکللور 
را پللس از بررسللی، تکمیللل مللدارک الزم و تاییللد، بلله مرکللز مدیریللت بدهی هللا و 

دارایی هللای مالللی عمومللی ارسللال خواهللد نمللود.

راهنمای حاضر برای تکمیل فرم ها تهیه شده که شامل توضیحات موردی با شروع از فرم 
شماره یک، دو و سه و حسب نیاز فرم شماره چهار خواهد بود.
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این راهنما در مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی )اداره تسویه و تهاتر بدهی 
و مطالبات عمومی( با هدف تسهیل و جلوگیری از اتالف وقت دستگاه ها و خدمت گذاری 

هرچه بیشتر تهیه شده است.
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و  خصوصی  حقوقی،  )حقیقی،  متقاضی  شخص  توسط  یک  شماره  ***فرم 
تعاونی( تكمیل می شود***

توضیحات مربوط به قسمت الف و ب فرم شماره یک:

ب(مشخصات اشخاص حقیقیالف( مشخصات اشخاص حقوقی

عنوان :

)1(

نام ونام خانوادگی مدیرعامل/نماینده قانونی:

)2(

نام و نام خانوادگی:

)1(

شناسه ملی:

)3(

شماره 
اقتصادی:

)4(

شماره ثبت 
شرکت:

)5(

نوع 
شرکت:

)6(

تابعیت:

)7(

کد ملی/
کد فراگیر 

اتباع 
خارجی:

)3(

شماره 
ملیت:شناسنامه:

)7(

)8( اطالعات تماس )تلفن ثابت، همراه و دورنگار(:

)9( نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی )با درج کدپستی(:

1( در این قسمت نام اشخاص حقوقی / شخص حقیقی به طور کامل درج شود.

2( در این قسمت نام ونام خانوادگی مدیرعامل/نماینده قانونی ذکر شود.

3( شناسه ملی/ کد ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی: شامل شناسه تعریف شده برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی توسط مراجع ذیصالح و قانونی از جمله سازمان ثبت احوال و سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور است، که در مورد اشخاص حقیقی، کد ملی تعریف شده توسط 
سازمان ثبت احوال کشور )1۰ رقمی( و در مورد اشخاص حقوقی شناسه ملی تعریف شده 

توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور )11 رقمی( می باشد. 

4( کد اقتصادی یک شناسه اختصاصی 12 رقمی است که برای شناسایی شرکت در واحد 
مالیاتی استفاده می شود، کلیه اشخاص حقوقی ملزم به دریافت کد اقتصادی می باشند. باید 

درقسمت مربوطه به طور کامل درج گردد. 
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5( شماره ثبت شرکت ها: شماره ای که اداره ثبت شرکت ها در هر واحد بعد از ثبت شدن 
شرکت در دفتر خود به شرکت جدید اختصاص می دهد که در مهر شرکت نیز باید ذکر 

شود.

مسئولیت  با  عام/  سهامی  خاص/  سهامی  باشد:  ذیل  انواع  از  یکی  می تواند  شرکت   )6
متعارف/  تعاونی  تعاونی/  نسبی/  سهامی/  مختلط  غیرسهامی/  مختلط  تضامنی/  محدود/ 

تعاونی سهامی عام/ تعاونی سهامی خاص

7( در این قسمت تابعیت شرکت / ملیت اشخاص درج شود.

8( اطالعات تماس )تلفن ثابت، همراه و دورنگار( به طور دقیق و خوانا تکمیل گردد.

9( با توجه به انجام مکاتبات الزم، نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی )با درج 
کدپستی( تکمیل شود. درصورت صحیح نبودن نشانی مسئولیت آن متوجه شرکت/ شخص 

تکمیل کننده می باشد.

***نکات مورد توجه***

 مدارك مورد نیاز برای اشخاص حقوقی: آگهي آخرین تغییرات حقوق صاحبان 
سهام، آگهي آخرین تغییرات اساسنامه

 مدارك مورد نیازبرای اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه، تصویرکارت ملي

 درخواست شخص متقاضی ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل یا دارندگان 
حق امضاء مجاز رسیده باشد.

 فرم شماره )1( در سربرگ اشخاص متقاضی می باید تهیه و تکمیل شود.
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توضیحات مربوط به قسمت ج فرم شماره یک:

ج(مشخصات مطالبات

*عنوان کامل دستگاه ردیف
مبلغ )ریال(***تاریخ ایجاد**موضوع طلباجرایی بدهکار

1

2

...

* عنوان دستگاه اجرایی بدهكار نام دستگاهی که اشخاص متقاضی از دستگاه مورد 
نظر مطالبات دارند.

اشخاص  به  دولت  قطعی  )بدهی های  دولت  از  متقاضی  اشخاص  موضوع طلب   **
متقاضی( بر اساس بند )2-6( اطالعیه شماره )1( مرکز مدیریت بدهی ها و دارای های مالی 

عمومی شامل موارد ذیل می باشد:

1-تحویل کاال بدون قرارداد؛ 2- تحویل کاال با قرارداد؛ 3- انجام خدمت )پیمانکاران( 
بدون قرارداد؛ 4- انجام خدمت )پیمانکاران( با قرارداد طرح تملک دارایی های سرمایه ای؛ 
5- انجام خدمت )پیمانکاران( با قرارداد برای غیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای؛ 
قرارداد، طرح  با  مشاوره ای  انجام خدمت   -7 قرارداد؛  بدون  مشاوره ای  انجام خدمت   -6
غیرطرح های  برای  قرارداد،  با  مشاوره ای  انجام خدمت   -8 سرمایه ای؛  دارایی های  تملک 
از  صادره  احکام   -1۰ دولت؛  کارکنان  خدمت  انجام   -9 سرمایه ای؛  دارایی های  تملک 
مراجع ذی صالح؛ 11- پیوستن به قراردادهای بین المللی؛ 12- عضویت در سازمان های 
بین المللی؛ 13- اوراق مشارکت منتشره دولت در سال های 1392 و 1393 )با توجه به 
توضیحات ردیف) 2-11((؛ 14-یارانه قیمت های تکلیفی )در شرکت های دولتی با توجه به 

توضیحات بند)2-9((؛ 15- سایر موارد )با ذکر موضوع(.

*** بر اساس حکم قانون بودجه سال 1396 کل کشور صرفاً مطالبات ایجادشده تا پایان 
سال 1395 قابل تسویه است. تاریخ درج شده باید قبل از سال 1396 باشد.
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توضیحات مربوط به قسمت د فرم شماره یک:

د(مشخصات بدهی ها

*عنوان کامل دستگاه اجرایی ردیف
طلبکار

 **موضوع بدهی و شماره
مبلغ )ریال(طبقه بندی آن

1
2

به  متقاضی  اشخاص  که  است  دستگاهی  عنوان  طلبكار:  اجرایی  دستگاه  *عنوان 
دستگاه مورد نظر بدهکار می باشند؛ به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی کشور یا سازمان 

خصوصی سازی و ... .

** موضوع بدهی اشخاص متقاضی به دولت )مطالبات دولت از اشخاص متقاضی( و 
شماره طبقه بندی آن شامل عنوان و ردیف بودجه ای منابع عمومی دولت است که از طریق 
صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه و تهاتر می باشد. عناوین و شماره طبقه بندی منابع 
عمومی دولت بر اساس جدول شماره )5( قانون بودجه سال 1395 کل کشور، که پس 
از حذف موارد مستثنی از صدور اوراق تسویه خزانه مورد توافق سازمان برنامه و بودجه 
کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه شده است از پورتال مرکز مدیریت بدهی ها و. 
  http://iridmo.mefa.ir نشانی  به  تسویه خزانه(،  اوراق  مالی عمومی)قسمت  دارایی های 
قابل دریافت است. »به عنوان مثال در جدول مذکور مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با 
شماره طبقه بندی 11۰1۰5 و مالیات نقل و انتقال سرقفلی با شماره طبقه بندی 11۰3۰3 

درج شده است.«
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فرم شماره دو:

شماره :
تاریخ : 

بسمه تعالی

)در سربرگ دستگاه   خزانه  تسویه  اوراق  تاییدیه صدور   :)2( نمونه شماره 
اجرایی بدهكار تهیه می شود(

به: اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ..../وزارت امور اقتصادی و دارایی_
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی )حسب مورد(

باسالم

در اجرای بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 کل کشور و آیین نامه اجرایی آن، 
موضوع تصویب نامه شماره 33263/ت5427۰ه مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران، 
بدینوسیله ضمن ارسال اعالم وصول سامانه مدیریت اطالعات بدهی ها و مطالبات دولت 
)سماد(، بدهی های این وزارتخانه/ موسسه دولتی/ شرکت دولتی )بابت طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای(/موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی )بابت طرح های تملک دارایی های 
.......[ به  بدهکار.......[  اجرایی  ].......کدبودجه ای دستگاه  به شماره طبقه بندی  سرمایه ای( 

عنوان شخص متقاضی.........[ به شماره ملی ].......شناسه/کدملی اشخاص متقاضی.......[ که 
به استناد ماده )19( قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان 
قانون مذکور تسجیل و در سامانه مدیریت  به ماده )2۰(  با توجه  ایجاد و  سال 13956 
اطالعات بدهی ها و مطالبات دولت )سماد( ثبت شده است، به شرح جدول ذیل برای صدور 
اوراق تسویه خزانه اعالم می شود. در ضمن با ارسال این نامه، مطالبات اشخاص متقاضی با 
پرداخت نقدی، تسویه نخواهد شد. بدیهی است پس از اعالم نتیجه و دریافت اوراق تسویه 
خزانه دراجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به اعمال 
ردیف 13-1۰1۰۰۰ جدول  از محل  به صورت جمعی-خرجی  تسویه شده،  مبالغ  حساب 

شماره )8( قانون بودجه سال 1396 کل کشور اقدام خواهد شد.
6 - براساس حکم بند )و( تبصره )5( ماده واحده قانون بودجه سال 1396 کل کشور تاریخ ایجاد بدهی در 

دستگاه های اجرایی بدهکار، می باید حداکثر تا مورخ 1395/12/3۰ باشد.
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ف
موضوع ردی

بدهی7
تاریخ 
سررسید

مبلغ )خالص دریافتی 
اشخاص طلبکارپس از 

کسر کسور( )ریال(

مشخصات اعتباری بدهی های مورد تسویه

شماره طبقه بندی عنوان طرح/برنامه
بودجه ای طرح/برنامه

جمع

رونوشت:

- اشخاص متقاضی.

یادآوری: نسخه اول به انضمام اعالم وصول سامانه مدیریت اطالعات بدهی ها و مطالبات 
دولت )سماد( در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز  
برای مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی )به نشانی تهران، خیابان باب 
همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کدپستی 1114943661( ارسال و 

نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.

نام و نام خانوادگی و امضاء ذیحساب/
مدیرمالی یا عناوین مشابه )در 

دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب(

نام و نام خانوادگی و امضاء رییس 
دستگاه اجرایی

7- بر اساس توضیحات بند )2-6( اطالعیه شماره )1( تکمیل می شود.
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تكمیل  بدهكار  دولتی  شرکت  اجرایی/  دستگاه  توسط  دو  شماره  فرم   ***
می شود***

توضیحات مربوط به فرم شماره دو:

ف
موضوع ردی

بدهی 

)1(

تاریخ 
سررسید

)2(

مبلغ )خالص دریافتی 
اشخاص طلبكارپس از 

کسر کسور( )ریال(

)3(

مشخصات اعتباری بدهی های مورد 
تسویه

عنوان طرح/
برنامه

)4(

شماره طبقه بندی 
بودجه ای طرح/

برنامه

)5(

1

2

.....

جمع

1( موضوع بدهی قطعی دولت )بر اساس بند 2-6 اطالعیه شماره )1( مرکز مدیریت 
بدهی ها و دارایی های مالی عمومی( شامل موارد ذیل می باشد: 1-تحویل کاال بدون قرارداد، 
2- تحویل کاال با قرارداد، 3- انجام خدمت )پیمانکاران( بدون قرارداد، 4- انجام خدمت 
)پیمانکاران( با قرارداد طرح تملک دارایی های سرمایه ای، 5- انجام خدمت )پیمانکاران( با 
قرارداد برای غیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای، 6- انجام خدمت مشاوره ای بدون 
قرارداد، 7- انجام خدمت مشاوره ای با قرارداد- طرح تملک دارایی های سرمایه ای، 8- انجام 
انجام  دارایی های سرمایه ای، 9-  برای غیرطرح های تملک  قرارداد-  با  خدمت مشاوره ای 
خدمت کارکنان دولت، 1۰- احکام صادره از مراجع ذی صالح، 11- پیوستن به قراردادهای 
بین المللی، 12- عضویت در سازمان های بین المللی، 13- اوراق مشارکت منتشره دولت 
در سال های 1392 و 1393 )با توجه به توضیحات ردیف) 2-11((، 14- یارانه قیمت های 
تکلیفی )در شرکت های دولتی با توجه به توضیحات بند)2-9((، 15- سایر موارد )با ذکر 

موضوع(.
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2( براساس حکم بند )و( تبصره )5( ماده واحده قانون بودجه سال 1396 کل کشور تاریخ 
ایجاد بدهی در دستگاه های اجرایی بدهکار، می باید حداکثر تا مورخ 1395/12/29 باشد.

3( مبلغ قطعی شده )خالص دریافتی اشخاص طلبکار پس از کسر کسور( به ریال در این 
قسمت درج شود.

4( عنوان طرح: عنوان طرح تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی بدهکار درج شده 
در قانون بودجه سال مربوطه.

5( شماره طبقه بندی طرح: منطبق با شماره طبقه بندی طرح تملک دارایی های سرمایه ای 
دستگاه اجرایی بدهکار در قانون بودجه سال مربوطه.

***نکات مورد توجه***

 فرم شماره )2( در سربرگ دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار درج شود.

 این فرم با درج تاریخ و شماره نامه تهیه شود.

 مشخصات دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار شامل کد بودجه ای دستگاه، نشانی 
و کد پستی و شماره تلفن به صورت صحیح و کامل ثبت شده باشد.

 فرم شماره )2( باید به تایید و امضاء ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

 تاییدیه اعالم وصول سماد، به پیوست فرم شماره )2( توسط دستگاه اجرایی/
شرکت دولتی بدهکار ارایه شود.

 مبلغ بدهی دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار در فرم شماره )2( با مبالغ ثبت شده 
در سامانه سماد نباید مغایرت داشته باشد.

 فرم شماره )2( در دو نسخه تهیه شود: نسخه اول به انضمام اعالم وصول سامانه 
مدیریت اطالعات بدهی ها و مطالبات دولت )سماد( در استان ها به اداره کل اموراقتصادی 
و دارایی استان ذیربط و در مرکز به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی )به 
دارایی، طبقه سوم، کدپستی  و  اموراقتصادی  وزارت  باب همایون،  تهران، خیابان  نشانی 

1114943661( ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.
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فرم شماره سه:

شماره :
تاریخ : 

بسمه تعالی

نمونه شماره )3(: تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه )در سربرگ دستگاه  
اجرایی طلبكار تهیه می شود( 

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ..../وزارت امور اقتصادی و دارایی_  
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی)حسب مورد(

باسالم

در اجرای بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 کل کشور و آیین نامه اجرایی آن، 
موضوع تصویب نامه شماره 33263/ت5427۰هل مورخ 1396/3/23 هیات محترم وزیران، 
]...... کد  به شماره طبقه بندی  وزارتخانه/ موسسه دولتی  این  مطالبات  بدینوسیله 
بودجه ای ......[  از ]...... عنوان شخص متقاضی ...... [ به شماره ملی ]......شناسه/

کد ملی اشخاص متقاضی...... [ به شرح جدول ذیل برای صدور اوراق تسویه خزانه اعالم 
می شود. بدیهی است پس از اعالم نتیجه و دریافت اوراق تسویه خزانه در اجرای اصل پنجاه 
و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه شده، 
به صورت جمعی- خرجی در عملکرد ردیف 31۰1۰6 جدول شماره)5( قانون بودجه سال 

1396 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه اقدام خواهد شد.
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ف
کد طبقه بندی ردی

منابع عمومی8
عنوان منابع 

عمومی1
تاریخ 

مبلغ )ریال(سررسید9

جمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ذیحساب/
مدیرمالی یا عناوین مشابه )در 

دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب(

نام و نام خانوادگی و امضاء رییس 
دستگاه اجرایی

 8 - بر اساس توضیحات بند )2- 8( اطالعیه شماره )1( تکمیل می شود.
  9-  درصورتی که براساس مقررات قانونی ذی ربط و یا اسناد و مدارک مربوط، تاریخ قطعی سررسید 

مطالبات تعیین شده باشد، ذکر دقیق آن ضروری است و درغیراین صورت حسب مورد با استفاده از عبارات 
"معوق" )بابت مطالبات سررسید گذشته(، "آتی" )بابت مطالباتی که سررسید آن هنوز نرسیده است( و 

"نامشخص" تکمیل شود.
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***فرم شماره سه توسط دستگاه اجرایی طلبكار تكمیل می شود***

توضیحات مربوط به فرم شماره سه:

ف
ردی

کد طبقه بندی منابع 
عمومی

)1(

عنوان منابع عمومی

)1(

تاریخ سررسید

)2(
مبلغ )ریال(

1

2

....

جمع

1( کد طبقه بندی منابع عمومی و عنوان آن: مطالبات دولت از اشخاص متقاضی و 
شماره طبقه بندی آن شامل عنوان و ردیف بودجه ای منابع عمومی دولت است که با صدور 
اوراق تسویه خزانه تهاتر می شود. عناوین و شماره طبقه بندی منابع عمومی دولت بر اساس 
جدول شماره )5( قانون بودجه سال 1395 کل کشور، که پس از حذف موارد مستثنی 
)منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی )با 
سررسید سال  جاری و سال های آتی( و درآمدهای دارای مصارف خاص )درآمد - هزینه( از 
صدور اوراق تسویه خزانه مورد توافق سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی 
عمومی  مالی  دارایی های  و  بدهی ها  مدیریت  مرکز  پورتال  از  است  شده  تهیه  دارایی  و 
)قسمت اوراق تسویه خزانه( به نشانیhttp://iridmo.mefa.ir قابل دریافت است. به عنوان 
مثال در جدول مذکور مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با شماره طبقه بندی 11۰1۰5 و 

مالیات نقل و انتقال سرقفلی با شماره طبقه بندی 11۰3۰3 درج شده است.

2( درصورتی که براساس مقررات قانونی ذی ربط یا اسناد و مدارک مربوط، تاریخ قطعی 
درغیراین صورت  و  است  ضروری  آن  دقیق  ذکر  باشد،  شده  تعیین  مطالبات  سررسید 
حسب مورد با استفاده از عبارات "معوق" )بابت مطالبات سررسید گذشته(،"آتی" )بابت 

مطالباتی که سررسید آن هنوز نرسیده است( و "نامشخص" تکمیل شود.
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***نکات مورد توجه***

 فرم شماره )3( در سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار با درج تاریخ و شماره نامه 
تهیه شود.

مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل کد بودجه ای دستگاه، نشانی و کد پستی   
و شماره تلفن به صورت صحیح و کامل ثبت شده باشد.

فرم شماره )3( باید به تایید و امضاء ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده   
باشد.

تاییدیه اعالم وصول سماد، به پیوست فرم شماره )3( توسط دستگاه اجرایی   
طلبکار ارایه شود.

مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم شماره )3( با مبالغ ثبت شده در سامانه   
سماد نباید مغایرت داشته باشد.

فرم شماره )3( در دو نسخه تهیه شود: نسخه اول به انضمام اعالم وصول   
سامانه مدیریت اطالعات بدهی ها و مطالبات دولت )سماد( در استان ها به اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز برای مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی 
عمومی )به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبقه سوم، 

کدپستی 1114943661( ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.
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فرم شماره چهار:

شماره :
تاریخ : 

بسمه تعالی

نمونه شماره )4(: تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه بابت مطالبات دولت از 
شرکت های دولتی موضوع بند )پ( ماده )2( موضوع قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )در سربرگ دستگاه  اجرایی طلبكار تهیه 
می شود(

به: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ..../وزارت اموراقتصادی و دارایی -
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی)حسب مورد(

باسالم

اجرایی  آیین نامه  و  بودجه سال 1396 کل کشور  قانون  تبصره )5(  )و(  بند  اجرای  در 
محترم  هیات  مورخ 1396/3/23  نامه شماره 33263/ت5427۰هل  تصویب  موضوع  آن، 
وزیران و تصویب نامه شماره ............... مورخ ........ هیات محترم وزیران )موضوع بند )پ( 
ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( بدینوسیله مطالبات 
این وزارتخانه/ موسسه دولتی به شماره طبقه بندی ]..... کدبودجه ای ......[  از ]...... عنوان 
شخص متقاضی ...... [ به شماره ملی ]......شناسه/کدملی اشخاص متقاضی...... [ به شرح 
جدول ذیل برای صدور اوراق تسویه خزانه اعالم می شود. بدیهی است پس از اعالم نتیجه 
و دریافت اوراق تسویه خزانه در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه شده، به صورت جمعی - خرجی در عملکرد 
ردیف 31۰1۰6 جدول شماره)5( قانون بودجه سال 1396 کل کشور و منابع عمومی مورد 

تسویه اقدام خواهد شد.
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ف
کد طبقه بندی ردی

مبلغ )ریال(تاریخ سررسیدعنوان منابع عمومیمنابع عمومی

جمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ذیحساب/
مدیرمالی یا عناوین مشابه )در 

دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب(

نام و نام خانوادگی و امضاء رییس 
دستگاه اجرایی

***نکات مورد توجه***

هیات   .................... مورخ   ................. شماره  مصوبه  استناد  به  شده  اعالم  بدهی های   
در  که  تعاونی  و  خصوصی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  بدهی  تهاتر  بابت  وزیران  محترم 
اجرای بند )پ( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به 

شرکت های دولتی منتقل شده است، می باشد.

 فرم شماره )4( در سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار با درج تاریخ و شماره نامه تهیه 
شده باشد.

و کدپستی  نشانی  بودجه ای دستگاه،  اجرایی طلبکار شامل کد   مشخصات دستگاه 
به صورت صحیح و کامل ثبت شده باشد.

 مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم شماره )4( ثبت شده باشد.

 فرم شماره )4( به تائید و امضاء ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی طلبکار رسیده 
باشد.
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بر  مطالبات  سررسید  قطعی  تاریخ  و  عمومی  منابع  طبقه بندی  ردیف  کد  عنوان،   
اساس توضیحات بند )2-8( اطالعیه شماره )1( و منطبق با ردیف های مندرج در جدول 
عمومی  مالی  دارایی های  و  بدهی ها  مدیریت  مرکز  پورتال  در  عمومی  منابع  ردیف های 

می باشد.

 درصورتی که براساس مقررات قانونی ذی ربط و یا اسناد و مدارک مربوط، تاریخ 
قطعی سررسید مطالبات تعیین شده باشد، ذکر دقیق آن ضروری است و درغیراین صورت 
حسب مورد با استفاده از عبارات "معوق" )بابت مطالبات سررسید گذشته(، "آتی" )بابت 

مطالباتی که سررسید آن هنوز نرسیده است( و "نامشخص" تکمیل شود.
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نکات مورد توجه ادارات  کل امور  اقتصادی و دارایی استان .......

ادارات کل امور  اقتصادی و دارایی استان ها موظف هستند که کلیه مدارک شامل فرم های 
)1(، )2( و )3( به انضمام چک لیست تکمیل شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی )مرکز 

مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ( ارسال نمایند.

چک لیست فرم نمونه شماره )1( )درخواست صدور اوراق تسویه خزانه - تكمیل شده توسط 
شخص متقاضی (

توضیحاتخیربلیشرح فعالیت

فرم شماره )1( در سربرگ شخص متقاضی تهیه 1
شده است.

عنوان کامل دستگاه اجرایی بدهکار به درستی 2
ثبت شده است.

عنوان کامل دستگاه اجرایی طلبکار به درستی 3
ثبت شده است.

4
تاریخ ایجاد بدهی دولت بر اساس حکم قانون 

بودجه سال 1396 کل کشور مربوط تا پایان سال 
1395 می باشد.

موضوع طلب اشخاص بر اساس توضیحات بند 5
)2-6( اطالعیه شماره )1( تکمیل شده است.

6
موضوع بدهی اشخاص و شماره طبقه بندی آن بر 
اساس توضیحات بند )2-8( اطالعیه شماره )1( 

تکمیل شده است.

7
درخواست شخص متقاضی مهمور به مهر شرکت 

و امضاء مدیرعامل یا دارندگان حق امضاء مجاز 
رسیده است.
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چک لیست فرم نمونه شماره )2( )تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه - تكمیل شده توسط 
دستگاه اجرایی بدهكار(

توضیحاتخیربلیشرح فعالیت

1
فرم شماره )2( در سربرگ دستگاه اجرایی/شرکت 

دولتی بدهکار با درج تاریخ و شماره نامه تهیه شده 
است.

2

مشخصات دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار 
شامل کد بودجه ای دستگاه، نشانی و کدپستی و 
شماره تلفن به صورت صحیح و کامل ثبت شده 

است.

3

شماره طبقه بندی برنامه/طرح تملک دارایی های 
سرمایه ای درج شده توسط دستگاه اجرایی/شرکت 

دولتی بدهکار، بر اساس قانون بودجه سنواتی ثبت 
شده است.

تاریخ ایجاد بدهی در دستگاه اجرایی/شرکت دولتی 4
بدهکار تا تاریخ 1395/12/3۰ درج شده است.

5
موضوع بدهی بر اساس توضیحات بند )6-2( 

اطالعیه شماره )1( توسط دستگاه اجرایی/شرکت 
دولتی بدهکار صحیح درج شده است.

مبلغ بدهی دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار در 6
فرم شماره )2( ثبت شده است.

فرم شماره )2( به تائید و امضاء ذیحساب و رئیس 7
دستگاه اجرایی رسیده است.

8
تأییدیه اعالم وصول سماد، پیوست فرم شماره )2( 
توسط دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار ارایه 

شده است.

9
مبلغ بدهی دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار در 

فرم شماره )2( با مبالغ ثبت شده در سامانه سماد 
مغایرتی ندارد.
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چک لیست فرم نمونه شماره )3( )تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه - تكمیل شده توسط 
دستگاه اجرایی طلبكار(

توضیحاتخیربلیشرح فعالیت

1
فرم شماره )3( در سربرگ دستگاه اجرایی 

طلبکار با درج تاریخ و شماره نامه تهیه 
شده است.

2

مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل 
کد بودجه ای دستگاه، نشانی و کدپستی و 
شماره تلفن به صورت صحیح و کامل ثبت 

شده است.

3

عنوان، کد ردیف طبقه بندی منابع عمومی 
و تاریخ قطعی سررسید مطالبات بر اساس 
توضیحات بند )2-8( اطالعیه شماره )1( 
و منطبق با ردیف های مندرج در جدول 
ردیف های منابع عمومی در پورتال مرکز 

مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
می باشد.

مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم 4
شماره )3( ثبت شده است.

فرم شماره )3( به تائید و امضاء ذیحساب و 5
رئیس دستگاه اجرایی طلبکار رسیده است.

6
تأییدیه اعالم وصول سماد، پیوست فرم 

شماره )3( توسط دستگاه اجرایی طلبکار 
ارایه شده است.

7
مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم 

شماره )3( با مبالغ ثبت شده در سامانه 
سماد مغایرتی ندارد.
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چک لیست فرم نمونه شماره )4( )تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه - تكمیل شده توسط 
دستگاه اجرایی طلبكار(

توضیحاتخیربلیشرح فعالیت

فرم شماره )4( در سربرگ دستگاه اجرایی بدهکار با درج 1
تاریخ و شماره نامه تهیه شده است.

2
مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل کد بودجه ای 

دستگاه، نشانی و کدپستی و شماره تلفن به صورت صحیح 
و کامل ثبت شده است.

3

بدهی های اعالم شده به استناد مصوبه شماره ................. 
مورخ .................... هیات محترم وزیران بابت تهاتر بدهی 

اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در 
اجرای بند )پ( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل 
شده است، می باشد.

مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم شماره )4( ثبت 4
شده است.

فرم شماره )4( به تأیید و امضاء ذیحساب و رئیس دستگاه 5
اجرایی طلبکار رسیده است.

6

عنوان، کد ردیف طبقه بندی منابع عمومی و تاریخ قطعی 
سررسید مطالبات بر اساس توضیحات بند )2-8( اطالعیه 

شماره )1( و منطبق با ردیف های مندرج در جدول 
ردیف های منابع عمومی در پورتال مرکز مدیریت بدهی ها 

و دارایی های مالی عمومی می باشد.

رییس اداره تلفیق حسابها و امور 
معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استانبدهی

امضاء تاریخامضاء تاریخ
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سازمان امور اقتصاد و دارایی استان تهران

با سالم

و  برای واگذاری  ارسال اطالعات  احترامًا در راستای اجرای دستورالعمل نحوه 
پذیرش اسناد خزانه اسالمی در شرکت فرابورس ایران، بدینوسیله نمونه امضای 
اشخاص مجاز و مهر دستگاه اجرایی، همچنین مشخصات کامل نماینده )رابط( 
و  استحضار  جهت  تهران  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشكی  علوم  دانشگاه 

هرگونه اقدام الزم اعالم می گردد.

نماینده دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

نام و نام 
خانوادگی

پست 
سازمانی

)Email(تلفن مستقیمتلفن همراهنشانی رایانامه

 

 مدیر امور مالی دانشگاه             معاون توسعه مدیریت و                نمونه مهر دانشگاه

                                           برنامه ریزی منابع دانشگاه
         

                                      

                                 

رونوشت:

• مرکز مدیریت بدهی و دارایی های مالی عمومی برای اطالع و اقدام الزم.

    نام و نام خانوادگی:

سمت:
)امضا و مهر باالترين مقام مجاز(
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بسمه تعالیمحل تایید فرابورس

مرکز مدیریت بدهی و دارایی های مالی عمومی

بدینوسیله اصالت و صحت اطالعات مندرج در این فرم، مورد تایید اینجانب 
می باشد.

نام و نام خانوادگی:                                       تاریخ:                                               

 سمت:

                                                                     مهر و امضاء

محل تایید اداره کل 
مدیریت بدهی ها و 

تعهدات عمومی دولت
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بسمه تعالی
نمونه شماره )1(: فرم معرفی نامه نماینده  و نمونه امضای اشخاص مجاز 

دستگاه اجرایی در دستگاه اجرایی ملی 
)در سربرگ دستگاه  اجرایی تهیه می شود(

مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
باسالم

در اجرای بند )1( دستورالعمل  نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذیرش اسناد 
خزانه اسالمي دستگاه های ملی، نمونه امضای اشخاص مجاز، مهر و مشخصات نماینده این 

}وزارتخانه/سازمان/....{ به شرح ذیل معرفی می شود.

نماینده دستگاه اجرایی
نشانی رایانامه پست سازمانینام و نام خانوادگی

)ایمیل(
فكس دستگاه تلفن مستقیمتلفن همراه

اجرایی
     

پس از ثبت فرم در دبیرخانه وزارت اموراقتصادی و دارایی توسط دستگاه اجرایی تكمیل خواهد شد.

محل 
تایید مرکز 
مدیریت 

بدهی ها و 
دارایی های 

مالی 
عمومی

بسمه تعالی
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی

با سالم
  بدینوسیله اصالت و صحت اطالعات مندرج در این فرم، مورد تایید اینجانب می باشد.

 
سمت :                       نام و نام خانوادگی :                                               

تاریخ :                                  امضاء :



66

بسمه تعالي

دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذیرش اسناد خزانه 
اسالمي در فرابورس ایران

مقدمه

این دستورالعمل به استناد ماده )3(  آیین نامه اجرایي بند )ه( تبصره )5( قانون بودجه 
سال 1395 کل کشور )موضوع تصویب نامه شماره  38463/ت532۰3ه مورخ 1394/4/2 
هیات محترم وزیران( و با هدف تسریع و تسهیل در فرآیند واگذاري و پذیرش اسناد خزانه 
اسالمي در بازار ابزارهاي نوین مالي فرابورس ایران تهیه شده است و اسناد مذکور در این 
چارچوب قابل پذیرش مي باشد. )نسخه اول مدارک و مستندات موضوع این دستورالعمل 
به فرابورس ایران و نسخه دوم )رونوشت( به معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور 
)اداره کل مدیریت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت( ارسال مي شود. )نشاني فرابورس ایران: 

تهران، بزرگراه حقاني، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالي، پالک یک(.

امام خمینی،  اداره کل مدیریت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت: تهران، میدان  نشاني 
وزارت امور اقتصادي و دارایي، طبقه سوم.

1- مستند به بند )پ( ماده )1( آیین نامه اجرایی بند )ه ( تبصره )5( قانون بودجه سال 
1395 کل کشور موضوع تصویب نامه فوق الذکر درخصوص نحوة تایید بدهي قابل پرداخت 
به طلبکاران غیردولتي، نمونه امضاي اشخاص مجاز و مهر دستگاه اجرایی ظرف مدت سه 
روز کاري از ابالغ سهمیه  اسناد خزانه اسالمی مي باید به صورت رسمي در قالب ذیل اعالم 

شود. 

   نام و نام  خانوادگی:                         نام و نام خانوادگی:

2-  مشخصات کامل نماینده )رابط( دستگاه اجرایي )شامل نام و نام خانوادگي، پست 
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سازماني، نشاني رایانامه، شماره تلفن مستقیم و همراه( براي انجام هماهنگي الزم در مواقع 
ضروري به صورت رسمي اعالم شود. 

دارد  ایران ضرورت  فرابورس  در  اسالمي  خزانه  اسناد  پذیرش  و  واگذاري  به منظور   -3
که اطالعات مربوط به طلبکاران غیردولتي به تفکیک مراحل انتشار اسناد خزانه اسالمي 
مقامات مجاز  امضاي  و  تایید  از  پیوست )پس  فرم هاي  قالب  و دقیق در  به صورت کامل 
فایل  لوح فشرده )حاوي دو  به همراه  اجرایي  به مهر دستگاه  و ممهور   )1( بند  موضوع 
صفحه گسترده Excel(  ارسال شود. عناوین فایل ها و فرم های مندرج در هر فایل و نحوه 

تکمیل و ارسال آنها به شرح جدول ذیل می باشد:

عنوان 
فایل

توضیحاتعنوان فرم:

MEFA1

فللرم شللماره )1(: خالصلله وضعیللت واگللذاری اسللناد خزانلله 
اسللالمی سللال 1395

این فرم ها پس از تکمیل 
و ذخیره در قالب فایل 

MEFA1 به صورت کاغذی 
نیز تهیه و تمامی صفحات 
آنها توسط مقامات مجاز 

دستگاه اجرایی مهر و امضاء 
می شود.

فللرم شللماره )2(: وضعیللت واگللذاری اسللناد خزانلله اسللالمی 
سللال 1395

فللرم شللماره )3(: وضعیللت واگللذاری اسللناد خزانلله اسللالمی 
سللال 1395 بللر حسللب مشللخصات اعتبللار

MEFA2

فللرم شللماره )1-4(: وضعیللت تفصیلللی واگللذاری نهایللی 
اسللناد خزانلله اسللالمی سللال 1395 برحسللب اشللخاص 

ارسال کاغذی این فرم ها حقیقللي
الزامی نمی باشد. فللرم شللماره )2-4(: وضعیللت تفصیلللی واگللذاری نهایللی 

اسللناد خزانلله اسللالمی سللال 1395 بللر حسللب اشللخاص 
حقوقللي

تبصره 1- نمونه فایل هاي Excel فوق الذکر از پورتال اداره کل مدیریت بدهي ها و تعهدات 
عمومي دولت به نشاني http://iridmo.mefa.ir  قابل دریافت مي باشد.

تبصره 2- لوح فشرده مي باید با رعایت مالحظات مربوط درخصوص مکاتبات محرمانه 
)داخل پاکت مخصوص و به صورت دربسته و مهرشده( ارسال شود.

5- به منلظور معرفي هریک از طلبلکاران غیردولتي الزم است فرمهاي موضوع بند )3( 
بر اساس مدارک، مستندات و اطالعات اخذشده از اشخاص مذکور تکمیل و پس از تایید 
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نهایي توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایي ارسال شود.

تغییر  یا  و  اصالح  قابل  به هیچ عنوان  ایران  فرابورس  به  ارسالي  اطالعات  تبصره 1- 
نمي باشد. بنابراین الزم است در هنگام تهیه و تکمیل اطالعات و پیش از ارسال، نهایت 

دقت در داده ها و اطالعات صورت پذیرد.

تبصره 2- مسئولیت تطابق اطالعات مندرج در نامه هاي چاپي و داده هاي اطالعاتي در 
فایل اکسل برعهده دستگاه اجرایي می باشد و در صورت عدم تطابق، داده هاي مندرج در 

فایل اکسل ذخیره شده در لوح فشرده مالک عمل خواهد بود.

تبصره 3- در صورت عدم تطابق اطالعات هریک از طلبکاران غیردولتي با اطالعات ثبتي 
در سایر مراجع ازجمله ادارات ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتي و یا سیستم بانکي، اشخاص 
فهرست  از  اجرایي ذی ربط  توسط دستگاه هاي  و عودت  اطالعات  اصالح  زمان  تا  مذکور 
واگذاري حذف خواهند شد. )فرابورس ایران اشخاص حذف شده و دالیل حذف آنها را به 

اطالع دستگاه اجرایي مربوط خواهد رساند(.

تبصره 4- در صورت بروز هرگونه خطا در اطالعات ارسالي )به ویژه در مورد حجم اوراق 
و  نداشته  وجود  به هیچ عنوان  معامالتي  سامانه هاي  در  اصالح  امکان  تخصیص داده شده(، 
اصالح مبلغ اوراق صرفاً با نقل و انتقال اوراق از طریق خرید و فروش آن انجام خواهد شد. 
با طلبکار وارد مذاکره شده و با رضایت همان  در این شرایط الزم است دستگاه مربوط 

شخص و در قالب فروش اوراق به اشخاص ثالث، خطاي مذکور را اصالح نماید.

پیمانکار  چند  یا  دو  به  مشترک  به صورت  مبلغي  است  الزم  که  در صورتي   -5 تبصره 
تخصیص یابد الزم است سهم هریک از پیمانکاران توسط دستگاه اجرایي مشخص شده و 

اطالعات هریک از پیمانکاران به صورت جداگانه به فرابورس ایران اعالم گردد.

یا حقوقي در چند مرحله  یا بستانکار حقیقي  تبصره 6- در صورتي که یک پیمانکار  
واجد شرایط دریافت اسناد خزانه اسالمي مي گردد، اطالعات این اشخاص در چند رکورد 
اطالعاتي تهیه و ارسال گردد. در صورتي که اطالعات مربوط به تخصیص اسناد خزانه در 
نباید شامل  اطالعات جدید  ارسال مي گردد،  فرابورس  براي شرکت  و  تهیه  مرحله  چند 
گردد؛  ارسال  تجمعي  به صورت  نباید  بعدي  مراحل  در  اطالعات   ( گردد  قبلي  اطالعات 
به عنوان مثال، چنانچه به پیمانکاري در یک مرحله 3۰۰ میلیون ریال و در مرحله بعدي 
 5۰۰ رقم  نباید  دوم  مرحله  در  یابد،  تخصیص  اسالمي  خزانه  اسناد  ریال  میلیون   2۰۰
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میلیون ریال درج گردد(.

6- اسناد خزانه اسالمی در دفاتر دستگاه اجرایی ذی ربط و اداره کل مدیریت بدهی ها و 
تعهدات عمومی دولت بر اساس دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسالمی )به شماره 
54/12279 مورخ 1395/1/3۰( در قالب نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی 

)نسخه سال 1395( اعمال حساب می شود.

7- دستگاه های اجرایی مکلفند اطالعات مربوط به اسناد خزانه اسالمی واگذارشده را در 
قالب فرم شماره )3( در مقاطع زماني ماهانه تکمیل و به معاونت نظارت مالي و خزانه داري 

کل کشور ارسال نمایند.

8- دستگاه های اجرایی الزم است در فرایند واگذاری اسناد خزانه اسالمی الزامات آیین نامه 
اجرایی بند )ه ( تبصره )5( قانون بودجه سال 1395 کل کشور )موضوع تصویب نامه شماره 
الزامات مندرج در این  38463/ت 532۰3 ه مورخ 1395/4/2هیأت محترم وزیران ( و 

دستورالعمل را لحاظ نمایند.

9- الزم است دستگاه های اجرایی پس از ارسال اطالعات مربوط به طلبکاران غیردولتي، 
نسبت به تکمیل، تایید و ارائه گواهی تخصیص اوراق بهادار دولتي در قالب نمونه پیوست، 

به طلبکاران یادشده اقدام نمایند.

1۰- در تکمیل اطالعات مربوط به فرمهاي پیوست به مثال و نکات تکمیلي ذیل توجه 
شود. این اطالعات در قالب فرمهاي 1-4 و 2-4 پیوست و به صورت هفتگي )شامل اطالعات 

یک هفته کامل( تهیه و ارسال خواهد شد.
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مثال: 

اشخاص حقیقياشخاص حقوقي
مثالعنوانمثالعنوان

ایران آبنام شرکت
محمودنام

تبریزينام خانوادگي

2645شماره شناسنامه582535شماره ثبت

تهرانمحل صدورتهرانمحل ثبت

۰۰12345678کد ملي1۰48۰۰1۰565شناسه ملّي

136۰/۰1/۰1تاریخ تولد1342/۰1/۰1تاریخ ثبت

۰215555555شماره تلفن پیمانکار۰212222222شماره تلفن پیمانکار

آدرس پیمانکار
تهران، خیابان 

گاندي،کوچه سي و پنجم، 
پالک 3

تهران، خیابان انقالب، آدرس پیمانکار
کوچه افضلي، پالک 3

Mجنسیت*مسئولیت محدودنوع شرکت

نام مدیر)مدیرعامل یا 
محمدنام پدرمحمد طالقانيمدیر مالي(

شماره تلفن همراه 
۰9121234567شماره تلفن همراه۰9121234567مدیر

ایمیل
taleghani@yahoo.

comایمیل
Mahmud@yahoo.

com

بانک ملي ایراننام بانکبانک پارسیاننام بانک

IR87-۰14۰-1۰۰۰-کد شبا
IR87-۰14۰-1۰۰۰-کد شبا۰7-122۰-12۰۰-81۰2

۰7-122۰-12۰۰-81۰2

تیر۰53۰8کد معامالتي**شرک19888کد معامالتي**

5۰۰تعداد***5۰۰تعداد***
* جنسیت: در این فیلد براي آقایان حرف )M( و براي خانم ها حرف )F( درج مي  گردد.

** کد معامالتي: کد معامالتي از سه حرف و پنج رقم تشکیل شده است. این کد صرفاً توسط 
شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه ایجاد شده و به هر شخص حقیقي یا حقوقي 

تخصیص مي یابد.
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جدول: مثالهایي از کد معامالتي

کدمعامالتينام

شرک 19888شرکت ایران آب

ساز۰1645سازمان محیط زیست شهرداري کرج

قرا۰5825قرارگاه سازندگي

کار۰2585کارگزاري شتابان

تبر۰53۰8محمود تبریزي

***تعداد: کلیه اوراق بر مبناي مضربي از یک میلیون ریال منتشر مي شوند. به عنوان مثال، 
اگر5۰۰ میلیون ریال اوراق بهادار به پیمانکاري تخصیص یابد در این فیلد عدد 5۰۰ ثبت شود. 

نكات مهم:
1-  در هنگام دریافت اطالعات طلبکاران غیردولتي توسط دستگاه اجرایي، الزم است 
رسید شرکت سپرده گذاري یا نامه رسمي از یکي از کارگزاري هاي عضو فرابورس مبني 
بر اعالم »کد معامالتي فعال« پیمانکار دریافت و با کد معامالتي اعالمي توسط پیمانکار 
به  طلبکار  اشخاص  مراجعه  طریق  از  مذکور  رسید  مي نماید  اضافه  شود.  داده  مطابقت 

کارگزاري هاي عضو فرابورس ایران1۰ قابل مالحظه و دریافت مي باشد.
2- در صورتي که شخص طلبکار فاقد کد معامالتي فعال در سامانه معامالتي فرابورس 
باشد، الزم است با مراجعه به یکي از کارگزاري هاي11 عضو فرابورس ایران، اقدام به اخذ کد 

معامالتي فعال نماید.
3-در صورت نیاز به هرگونه راهنمایي با شرکت فرابورس و اداره کل مدیریت بدهی ها و 

تعهدات عمومی دولت تماس حاصل فرمایید: 

راه هاي ارتباطي با شرکت فرابورس 
ایران

تلفن : 88786157
فکس: 89778232
MFI@ifb.ir  :ایمیل

راه هاي ارتباطي با اداره کل مدیریت بدهي ها 
و تعهدات عمومي دولت

تلفن :399۰226۰
فکس: 33967121

Tadvin@mefa.gov.ir  :ایمیل

1۰- )1 و 2 (. کارگزاران عضو فرابورس ایران در همه شهرها داراي دفاتر نمایندگي مي باشند و آدرس و 
مشخصات آنها در سایت فرابورس ایران به آدرس http://www.ifb.ir/members.aspx موجود است.
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بسمه تعالی

دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذیرش اسناد خزانه 
اسالمي دستگاه های ملی 

مقدمه

این دستورالعمل به استناد آیین نامه  اجرایي مربوطه و با هدف تسریع و تسهیل در فرآیند 
واگذاري و پذیرش اسناد خزانه اسالمي در سال 1396 تهیه شده است.

اخذ  ضمن  که  دارد  ضرورت  اسالمي  خزانه  اسناد  پذیرش  و  واگذاري  منظور  به   .1
تقاضانامه صدور اسناد خزانه اسالمی از اشخاص ذینفع، اطالعات مربوطه به تفکیک 
مراحل انتشار اسناد خزانه اسالمي به صورت کامل و دقیق در قالب فرم هاي مورد اشاره در 
جدول ذیل همراه با اعالم وصول سامانه مدیریت اطالعات بدهی ها و مطالبات دولت 
)سماد( موضوع بخشنامه شماره 57/136151 مورخ 1395/7/26 معاونت نظارت مالی و 

خزانه داری کل کشور تهیه و ارسال شود:

رم
ه ف

مار
تهیه کننده ش

فرم
عنوان 

فرم
مدارك توضیحات

ارسالی
زمان گیرنده فایل

ارسال

)1
(

دستگاه 
اجرایی

فرم معرفی 
نمونه 

امضاء و 
معرفی نامه

نمونه امضاء اشخاص 
مجاز و مشخصات 

کامل نماینده )رابط( 
دستگاه اجرایي 

به صورت کاغذی تهیه 
و پس از تایید ارسال 

می شود.

- فرم شماره 
)1( کاغذی

مرکز مدیریت 
بدهی ها و 
دارایی های 

مالی عمومی 
)برای اخذ 
تأییدیه از 
دستگاه 
اجرایی و 

اعالم به بانک 
ملی ایران(

بالفاصله 
پس از ابالغ 

سهمیه 
اسناد خزانه 

اسالمی
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رم
ه ف

مار
تهیه کننده ش

فرم
عنوان 

فرم
مدارك توضیحات

ارسالی
زمان گیرنده فایل

ارسال

)2
(

دستگاه 
اجرایی

فرم

شماره 
)2-1(

معرفی 
اشخاص 
ذینفع 

)اشخاص 
حقیقی(

این فرم ها پس از 
تکمیل و ذخیره 
در قالب فایل 
Excel تحت 

 AKHZA1 عنوان
و همچنین کاغذی 
)تمامی صفحات 

می باید توسط مقامات 
مجاز دستگاه اجرایی 
)معرفی شده در فرم 
شماره یک( مهر و 
امضاء  شود( تهیه و 

منضم به اعالم وصول 
سامانه مدیریت 

اطالعات بدهی ها 
و مطالبات دولت 

)سماد(، تاییدیه شبا 
و کپی کارت ملی 
اشخاص حقیقی 

مندرج در فرم شماره 
)1-2( ارسال می شود.

- فرم های 
کاغذی

- لوح فشرده 
 )CD(

حاوی فایل 
AKHZA1

- اعالم 
وصول سامانه 

سماد

- تاییدیه شبا

- کپی کارت 
ملی اشخاص 

حقیقی 
مندرج در 
فرم شماره 

)2-1(

-فرم اعالم 
وصول سامانه 

سماد

بانک ملی 
ایران-اداره 
کل بررسی 

طرح ها

در هنگام 
ارسال 

فهرست 
اشخاص 

ذینفع

دستگاه 
اجرایی

فرم

شماره )2-
2( معرفی 
اشخاص 
ذینفع 

)اشخاص 
حقوقی(
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رم
ه ف

مار
تهیه کننده ش

فرم
عنوان 

فرم
مدارك توضیحات

ارسالی
زمان گیرنده فایل

ارسال

)3
(

دستگاه 
اجرایی

خالصه 
وضعیت 
واگذاری 
اسناد 
خزانه 

اسالمی 
سال 
1396

با توجه به توضیحات 
بند )1.7(، این فرم  
می باید بر مبنای 

گزارش هفتگی بانک 
ملی ایران به صورت 
کاغذی تهیه و پس 

از تایید تمامی 
صفحات آن توسط 

مقامات مجاز دستگاه 
اجرایی، ارسال شود. 
 Excel ضمناً فایل

فرم مذکور نیز 
می باید تحت عنوان 

AKHZA2  به نشانی 
Tadvin@mefa.
gov.ir ایمیل شود.

- فرم شماره 
)3( کاغذی

- فایل 
الکترونیکی 
 AKHZA2
که به نشانی 

رایانامه 
Tadvin@
mefa.gov.
ir ایمیل 
می شود.

مرکز مدیریت 
بدهی ها و 
دارایی های 
مالی عمومی

مقاطع 
ماهانه

)4
(

دستگاه 
اجرایی

وضعیت 
واگذاری 

اسنادخزانه 
اسالمی در 
قبال کسور 

قانونی 
بیمه 
تأمین 
اجتماعی

این فرم  به صورت 
کاغذی تهیه و توسط 
مقامات مجاز دستگاه 
اجرایی مهر و امضاء 

می شود.

-  فرم 
شماره )4( 
تأییدشده

- گواهی 
صادره توسط 

بانک ملی 
ایران مبنی 
بر واگذاری 
اسناد خزانه 

اسالمی 
به سازمان 

تأمین 
اجتماعی

اداره کل 
امور مالی 

سازمان تأمین 
اجتماعی و 

اداره کل درآمد 
حق بیمه 

سازمان تأمین 
اجتماعی

پس از 
دریافت 
گواهی 

واگذاری 
اسنادخزانه 

اسالمی 
به سازمان 

تأمین 
اجتماعی

1-1. نمونه فایل هاي Excel فوق الذکر از پورتال مرکز مدیریت بدهي ها و دارایی های مالی 
عمومی به نشاني http://iridmo.mefa.ir  قابل دریافت مي باشد.
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2-1. کلیه مستندات و لوح فشرده مي باید با رعایت مالحظات مربوط درخصوص مکاتبات 
محرمانه )داخل پاکت مخصوص و به صورت دربسته و مهرشده( ارسال شود.

3-1. اطالعات ارسالي به بانک ملی ایران به هیچ عنوان قابل اصالح و یا تغییر نمي باشد. 
بنابراین الزم است در هنگام تهیه و تکمیل اطالعات و پیش از ارسال، نهایت دقت در تهیه 

و تکمیل فرم ها معمول شود.

4-1. مسئولیت تطابق اطالعات مندرج در نامه هاي چاپي و اطالعات مندرج در فایل های 
Excel برعهده دستگاه اجرایي می باشد.

5-1. با عنایت به اینکه به استناد تبصره )2( ماده )13( قانون محاسبات عمومی کشور 
اوراق بهادار به منزلة وجوه عمومی تلقی می شود، مهلت واگذاری اسناد خزانه اسالمی تابع 

قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

6-1. به استناد ماده )36( ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور پرداخت 
قوانین  اساس  بر  اشخاص  کلیه  به  تعهدات دولت و شرکت های دولتی  و  تسویه دیون  و 
و مقررات مربوط، منوط به اعالم مانده بدهی ها و مطالبات به )از( کلیه اشخاص توسط 
دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در 
ماده )1( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی 
آن است که در اجرای ماده اخیرالذکر بخشنامه شماره 57/136151 مورخ 1395/7/26 
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مبنی بر ارسال الکترونیکی اطالعات از طریق 
سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت )سماد( صادر شده است، لذا ارسال اعالم وصول 

سامانه سماد به بانک ملی ایران ضروری است.

توسط   )3( شماره  فرم  تهیه  )مبنای  واگذارشده  اسناد  گزارش  ایران  ملی  بانک   .1-7
ارائه  دستگاه اجرایی( را در پایان هر هفته به همراه گواهی دریافت اسناد مذکور )برای 
به اشخاص ذینفع( به دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه می نماید. ضمناً در صورت عدم تطابق 
اطالعات هریک از اشخاص ذینفع با اطالعات ثبتي در سایر مراجع، اشخاص مذکور تا زمان 
اصالح اطالعات و عودت توسط دستگاه هاي اجرایي ذی ربط، از فهرست واگذاري حذف 
خواهند شد. )بانک ملی ایران اشخاص حذف شده و دالیل حذف آنها را همراه با گزارش 

هفتگی یادشده به اطالع دستگاه اجرایي مربوط خواهد رساند(.

8-1. درصورت عدم ارساِل به موقِع فرم شماره )3( به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های 
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مالی عمومی، واگذاری اسناد خزانه به دستگاه  اجرایی توسط بانک ملی ایران، بر اساس 
اعالم مرکز یاد شده، متوقف خواهد شد.

9-1. در صورتي که الزم است مبلغي به صورت مشترک به دو یا چند شخص تخصیص 
یابد الزم است سهم هریک از اشخاص توسط دستگاه اجرایي مشخص شده و اطالعات 

هریک از اشخاص ذینفع به صورت جداگانه به بانک ملی ایران اعالم گردد.

1۰-1. در صورتي که یک پیمانکار یا بستانکار حقیقي یا حقوقي در چند مرحله واجد 
شرایط دریافت اسناد خزانه اسالمي مي گردد، الزم است اطالعات این اشخاص در چند 
رکورد اطالعاتي تهیه و ارسال گردد. در صورتي که اطالعات مربوط به تخصیص اسناد 
خزانه در چند مرحله تهیه و براي بانک ملی ایران ارسال مي گردد، اطالعات جدید نباید 
شامل اطالعات قبلي گردد )اطالعات در مراحل بعدي نباید به صورت تجمعي ارسال گردد 
- به عنوان مثال، چنانچه به شخصی در یک مرحله 3۰۰ میلیون ریال و در مرحله بعدي 
 5۰۰ رقم  نباید  دوم  مرحله  در  یابد،  تخصیص  اسالمي  خزانه  اسناد  ریال  میلیون   2۰۰

میلیون ریال درج گردد(.

11-1. به استناد تفاهم نامه معاونت نظارت  مالی و خزانه داری کل کشور و سازمان تأمین 
از کسور  ناشی  برای تسویه مطالبات  اسناد خزانه اسالمی  به منظور واگذاری  اجتماعی و 
قانونی سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه های اجرایی می توانند اطالعات مربوط به سازمان 
مذکور را نیز در قالب فرم شماره )2-2( برای بانک ملی ایران ارسال نمایند. بانک ملی 
ایران پس از تایید اطالعات مندرج در فرم یادشده گواهی دریافت برای تحویل به سازمان 
تأمین اجتماعی را صادر و به دستگاه اجرایی ذیربط ارسال می نماید. دستگاه اجرایی موظف 
است ضمن درج شماره و تاریخ تاییدیه بانک ملی، فرم شماره )4( را تکمیل و پس از تایید 
و امضاء ذیحساب/مدیرامورمالی به اداره کل امور مالی )و رونوشت به اداره کل درآمد حق 
بیمه( سازمان تأمین اجتماعی واقع در تهران، خیابان آزادی، جنب وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، پالک 345، سازمان تأمین اجتماعی، به کدپستی 1457965595 ارسال 
 نماید. سازمان تأمین اجتماعی می باید بر اساس اطالعات مندرج در فرم شماره )4(، نسبت 
به تسویه بدهی پیمانکاران مربوطه اقدام الزم را معمول و مراتب را به شعب ذیربط اعالم 
نماید. ضمناً برای تسهیل در تکمیل فرم شماره )2-2( اطالعات مرتبط با سازمان تأمین 

اجتماعی به شرح جدول ذیل می باشد.
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کدمعامالتیتاریخ ثبتشناسه ملیمحل ثبتشماره ثبتنام شرکت

سازمان تأمین 
ساز14۰۰۰2616651354/4/16۰۰۰13تهران9432اجتماعی

شماره شبانام بانک

IR550130100000000164776928رفاه کارگران

12-1. به منظور واگذاری اسناد خزانه اسالمی در قبال سپرده حسن اجرای کار، ضروری 
است دستگاه اجرایی نسبت به تکمیل فرم شماره )2-2( به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

ردیف

شماره 
طبقه بندی 
بودجه ای 

دستگاه اجرایی

محل شماره ثبتنام شرکت
شناسه ملیثبت

شماره طبقه بندی 
بودجه ای دستگاه 
اجرایی قید شود

نام دستگاه 
اجرایی درج 

شود
شناسه ملی دستگاه 11

اجرایی درج شود

تاریخ 
کدمعامالتیثبت

مبلغ 
تخصیص 

اسناد خزانه 
)میلیون 

ریال(

مشخصات حساب بانكی

شماره شبانام بانک

حاک1311/1/155555
مبلغ سپرده 
حسن اجرای 
کار درج شود

نام بانک 
سپرده حسن 
اجرای کار 
متعلق به 
دستگاه 

اجرایی درج 
شود

شماره شبای سپرده حسن اجرای 
کار متعلق به دستگاه اجرایی درج 

شود

مشخصات درج شده در فیلدهای شماره ثبت، محل ثبت، تاریخ ثبت و کد معامالتی برای 
کلیه دستگاه های اجرایی ثابت می باشد و باید عین کاراکترهای قیدشده در جدول فوق در 

فرم )2-2( تکمیل شده توسط دستگاه درج شود.

اسناد خزانه  آزادسازی  امکان  تاریخ سررسید  از  قبل  1-12-1. همچنین در صورتی که 
می باید  اجرایی  دستگاه  شود،  مهیا  کار  اجرای  حسن  سپرده  قبال  در  صادره  اسالمی 
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نسبت به تکمیل فرم درخواست نقل و انتقال اسناد خزانه اسالمی )قابل دریافت از بانک 
نماید.  اقدام  مربوطه  ذینفع  اشخاص  به  مذکور  اسناد  مالکیت  انتقال  و  واگذاری(  عامل 
دستگاه  سپرده  حساب  به  سررسید  در  یادشده  اسناد  به  مربوط  وجوه  درغیر این صورت 

اجرایی ذیربط واریز خواهد شد.

و  بدهی ها  مدیریت  مرکز  و  ذی ربط  اجرایی  دستگاه  در  اسالمی  خزانه  اسناد   .1-13
دارایی های مالی عمومی بر اساس دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسالمی )به شماره 
54/12279 مورخ 1395/1/3۰( در قالب نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی 
)نسخه سال 1396( براساس بخش نامه 54/14355 مورخ 1396/2/2 معاونت نظارت مالی 

و خزانه داری کل کشور اعمال حساب می شود.

الزامات  اسالمی  خزانه  اسناد  واگذاری  فرایند  در  است  الزم  اجرایی  دستگاه های   .1-14
مندرج در این دستورالعمل را لحاظ نمایند.

15-1. در تکمیل اطالعات مربوط به فرمهاي پیوست به مثال و نکات تکمیلي ذیل توجه 
شود.
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مثال: 

اشخاص حقیقياشخاص حقوقي

مثالعنوانمثالعنوان

ایران آبنام شرکت
محمودنام

تبریزينام خانوادگي

2645شماره شناسنامه582535شماره ثبت

تهرانمحل صدورتهرانمحل ثبت

۰۰12345678کد ملي1۰48۰۰1۰565شناسه ملّي

136۰/۰1/۰1تاریخ تولد1342/۰1/۰1تاریخ ثبت

محمدنام پدربانک پارسیاننام بانک

IR87-۰14۰-1۰۰۰-کد شبا
بانک ملي ایراننام بانک۰7-122۰-12۰۰-81۰2

شرک19888کد معامالتي*
IR87-۰14۰-1۰۰۰-کد شبا

۰7-122۰-12۰۰-81۰2

تیر۰53۰8کد معامالتي*

* کد معامالتي: کد معامالتي از سه حرف و پنج رقم تشکیل شده است. این کد صرفاً 
توسط شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه ایجادشده و به هر شخص 

حقیقي یا حقوقي تخصیص مي یابد.

نكات مهم:

1. کلیه اوراق بر مبناي مضربي از یک میلیون ریال صادر می شود، لذا تمامی فرم های 
موضوع این دستورالعمل، می باید برحسب میلیون ریال تکمیل شود.

2. در هنلگام دریافلت اطالعلات اشلخاص ذینفلع توسلط دسلتگاه اجرایلي، الزم اسلت 
رسلید شلرکت سلپرده گذاري یلا نامه رسلمي از یکلي از کارگزاري هلاي زیر نظر سلازمان 
بلورس و اوراق بهلادار مبنلي بلر اعلالم »کلد معامالتي فعال« شلخص ذینفلع دریافت و با 
کلد معامالتلي اعالمي توسلط شلخص مطابقت داده شلود. اضافله مي نماید رسلید مذکور 
از طریلق مراجعله اشلخاص ذینفلع بله کارگزاري هلاي زیلر نظلر سلازمان بلورس و اوراق 
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بهلادار12 قابلل مالحظله و دریافت مي باشلد.

3. در صورتي که شخص ذینفع فاقد کد معامالتي فعال در سامانه معامالتي مربوط باشد، 
الزم است با مراجعه به یکي از کارگزاري هاي13 زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام 

به اخذ کد معامالتي فعال نماید.

4. در صورت نیاز به هرگونه راهنمایي با بانک ملی ایران و یا مرکز مدیریت بدهی ها و 
دارایی های مالی عمومی تماس حاصل فرمایید: 

نشانی  اداره کل بررسی
طرح ها - بانک ملی ایران:

تهران، خیابان فردوسی، روبروی سفارت 
آلمان، ادارات مرکزی بانک ملی ایران، 

ساختمان شماره یک، طبقه دوم.

راه هاي ارتباطي با مرکز مدیریت   
بدهی ها و دارایی های مالی عمومی

نشانی: تهران، خیابان باب همایون، خیابان 
صوراسرافیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

طبقه سوم، کدپستی 1114943661

تلفن :399۰3143 – 399۰3133

فکس: 33967121

Tadvin@mefa.gov.ir  :ايميل

ایران ) قسمت کارگزاران عضو  پایگاه اطالع رسانی فرابورس  )1 و 2 ( مشخصات شرکت های کارگزاری، در 
به نلشلانی aspx.members/ir.ifb.www( و بورس اوراق بهلادار تهران )در قسمت اعضلاء به نلشانلی 

html.broker/search/ir.tse.search//:http( قابل مشاهده می باشد. 
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بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور درخصوص نظارت بر نحوه 
اعمال حساب اوراق تسویه خزانه

باسمه تعالی

شماره: 2۰8416/57
تاریخ: 1396/9/22

ذیحساب و مدیر کل امورمالی 

ذیحساب 

با سالم

بودجه  قانون   )5( تبصره  )و(  بند  اجرایی  آیین نامه   )11( ماده  اخیر  قسمت  اجراي  در 
سال 1396 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 33263/ت5427۰هل. مورخ 1396/3/23 
هیات محترم وزیران درخصوص نظارت بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه توسط 
به  خزانه،  تسویه  اوراق  لیست  چک  تصویر  ارسال  ضمن  دارایی؛  و  اموراقتصادی  وزارت 
آگاهی می رساند کلیه ذیحسابان مکلف اند پس از ابالغ مراتب صدور اوراق تسویه خزانه 
وقت  اسرع  در  عمومی(،  مالی  دارایی های  و  بدهی ها  مدیریت  )مرکز  معاونت  این  توسط 
ضمن تکمیل اسناد و مدارک الزم )بر اساس موارد مندرج در چک لیست پیوست( و تایید 
)امضاء(، نسبت به ارسال مجموعه چک لیست های تکمیل شده به همراه تصاویر اسناد و 
مدارک مربوط، در استان ها )بابت دستگاه های اجرایی استانی/ملی مستقر در استان( به 
اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز )بابت دستگاه های ملی( به مرکز 
مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی )به نشانی: تهران، خیابان باب همایون، وزارت 

اموراقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کدپستی1114943661( اقدام نمایند.
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