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اسناد خزاهن اسالمی
نویسندگان:
دکتر مسعود ابوالحالج؛ دکتر محمود بیگلر

دی ماه 1396
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بخش اول

آشنایی با اسناد خزانه اسالمی
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اسناد خزانه اسالمی چیست؟
اسناد خزانه اسالمی بهعنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ایران مصوب  1384/9/1محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و در
تاریخ سررسید توسط دولت بازخرید میشوند .این اوراق ماهیت بدهی دارند و در قبال
حسابهای پرداختنی دولت بهطیف وسیعی از طلبکاران منتشر میشوند که در بازار
سرمایه نیز قابل دادوستد هستند.
تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار ،در سررسید آنها و پرداخت سود میباشد.
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 مهمترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاستهای پولی میباشد
و از درجه نقدشوندگی باالیی برخوردار است.
شورای عالی بورس و اوراق بهادار در  12خرداد  1393اسناد خزانه اسالمی را بهعنوان
ابزار مالی شناسایی کرد .بر اساس این مصوبه ،این اوراق قابل معامله در بورس و بازارهای
خارج از بورس بوده و به استناد بند ( )5ماده ( )27قانون بازار اوراق بهادار ،معاف از ثبت
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
در بازار فرابورس ایران خرید و فروش میشوند .شما هر زمانی که قصد خرید و یا
فروش این اوراق را داشته باشید ،میتوانید 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 میشود که نشانگر سررسید آن است .بهعنوان نمونه سررسید اسناد «خزانه
اسالمی »۹۶۱۰۱۰در تاریخ  1396/۱۰/10است.
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در آذرماه  ،1396فرابورس ایران از پذیرش دور جدیدی از اوراق اسـناد خزانه اسلامی
در ایـن بـازار خبـر داد .بـر ایـن اسـاس در راسـتای اجـرای مفـاد تبصـره ( )۵بنـد (هــ)
قانـون بودجـه سـال  ۱۳۹۶کل کشـور ۳ ،مرحله اوراق اسـناد خزانه اسلامی در نمادهای
«اخـزا« ،»۶۰۱اخـزا »۶۰۲و «اخـزا »۶۰۳در بـازار ابزارهـای نویـن مالـی فرابـورس ایران
پذیرفتـه شـد .سررسـید ایـن اوراق یکسـاله اسـت و هر کـدام ارزشـی بالغ بر یـک هزار و
 ۹۰۰میلیـارد تومـان دارند.

خریـد و فـروش ایـن اوراق در بـازار ابزارهـای نوین مالـی فرابورس ایران انجام میشـود.
فرآینـد خریـد ایـن اسـناد تشـابه زیادی با سـایر اوراق بهـادار بـا درآمد ثابت ماننـد اوراق
مشـارکت و انـواع صکـوک دارد .بـرای خریـد اسـناد خزانـه اسلامی ،کافی اسـت به یکی
ازکارگزاریهـای عضـو فرابـورس ایـران مراجعـه کـرده و نسـبت بـه تکمیـل فـرم خریـد
اوراق بهـادار اقـدام کرد.
همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشتهباشد ،میتواند 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 بسياري از اوقات با پديده توقف
يا كندي اجراي پروژههاي عمراني و مهم كشور روبهرو ميشويم .توقف پروژهها نهتنها
كشور را از مزايا و خدمات آن پروژهها تا مدت زمان طوالني محروم ميكند ،بلكه بهدليل
تحميل هزينههاي نگهداري پروژههاي نيمهكاره به دولت و همچنين افزايش قيمت مصالح
و خدمات ناشي از تورم و رشد قيمت آنها ،قيمت تمامشدة پـروژه را بهشدت افزايـش
خواهد داد.
اسناد خزانه اسالمي ،ابزاري است كه ميتواند اين نوسانات را پوشش دهد؛ بهطوريكه
دولت با انتشار اسناد خزانه با سررسيد ماههاي آتي و تحويل آنها به پيمانكاران ،عم ً
ال
تعهدات خودش را در مقابل آنها ايفا ميكند و بدينوسيله جلوي توقف پروژهها را ميگيرد
و از سوي ديگر با ايجاد انگيزه در پيمانكاران براي ادامه فعاليتها و انجام پروژههاي جديد،
موجبات تسريع در اجراي پروژهها را فراهم ميآورد و منابع حاصل از آن صرف هزينههاي
جاري دولتها ميشود.
در كشورهاي اسالمي بهدليل اينكه پرداخت بهره از نظر شرع ،ربا محسوب ميشود ،هيچ
بهرهاي به اين اسناد تعلق نميگيرد .لذا بهدليل تطابق مشخصات اين اسناد با قوانين شرع
مقدس اسالم ،آن را اسناد خزانه اسالمي مينامند.
بهطور خالصه ميتوان گفت كه اين اسناد با هدف تنظيم جريانات نقدي
خزانهداري كل كشور منتشر ميشود.
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مزاياي انتشار اسناد خزانه اسالمي
با انتشار اسناد خزانه اسالمي ،بهصورت همزمان ،دولت از طريق مديريت بدهيها ،بانك
مركزي از طريق كنترل نقدينگي و مردم و فعاالن بازار بهواسطه استخراج نرخ بدون ريسك
در يك بازار رقابتي و شفاف ،منتفع ميشوند.
اسناد خزانه اسالمي ،بهعنوان اصليترين ابزار اعمال سياستهاي پولي از طرف بانك
مركزي شناخته ميشود و ساير مزايای اين ابزار مالي به شرح زير است:
كشف نرخ سود بدون ريسك مورد انتظار بازار در اقتصاد كشور؛
فراهم آوردن بستر الزم براي توسعه ابزارهاي مالي بازارمحور؛
كمك به سياستگذار پولي و مالي براي پيشي گرفتن سياستهاي بهينه به منظور
تنظيم و كنترل انتظارات بازار؛
كمك به حفظ استقالل كشور با تأمين مالي داخلي دولت و كاهش استقراض
بينالمللي دولت؛
استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ريسك با سررسيدهاي مختلف.
دغدغه همه سرمایـهگذاران در اوراق بدهی این است که ناشر اوراق نتواند در تاریخ
گذاران اسناد
نگرانی سرمایه
سررسید ،مبلغ اسمی به همراه سود را بازگرداند .برای رفع این
ِ
ِ
خزانه ،دولت بازپرداخت سود و اصل پول اوراق را در اولویت اول و حتی قبل از پرداخت
حقوق کارکنان خود قرار داده است؛ ازاینرو 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
میشوند ،بنابراین ریسک نقدشوندگی برای این اوراق تقریبا وجود ندارد و مطمئن باشید
که بهراحتی میتوانید اوراق خود را نقد کنید.
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ويژگيهاي اسناد خزانه اسالمي
سود اسناد خزانه اسالمي

ايـن اوراق هيچگونـه پرداخـت ميـاندورهاي تحـت عنـوان سـود نخواهـد داشـت و
سـرمايهگذار از مابهالتفـاوت قيمـت خريـد اوراق و ارزش اسـمي دريافتي آن در سررسـيد
منتفـع خواهد شـد.
ضمانت پرداخت در سررسيد

ضامـن ايـن اسـناد ،وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي اسـت و خزانـهداري كل كشـور
بازپرداخـت ايـن اوراق در سررسـيد را در زمـره ديـون ممتـاز دولـت در نظـر ميگيـرد؛
بـه نحـوي كـه پرداخـت مبلـغ اسـمي اسـناد خزانـه اسلامي در سررسـيد ،همرديـف بـا
پرداخـت حقـوق كاركنـان دولـت قـرار میگیـرد و بـا همـان درجـه اهميـت و اضطـرار
صـورت ميپذيـرد.
معامالت ثانويه

ايـن اوراق پـس از پذيـرش ،قابليت معاملـه در فرابورس ايران را خواهند داشـت و قيمت
آنهـا در بـازار ثانويـه برحسـب عرضـه و تقاضـا تعيين ميشـود .ضمن آنكه هزينـه كارمزد
معاملات اسـناد خزانـه اسلامي معـادل كارمـزد سـاير معاملات اوراق بهـادار بـا درآمـد
ثابت اسـت.
مزيت مالياتي

مطابـق بنـد (هــ) تبصره  5قانون بودجه سـال 1395كل كشـور و همچنيـن تبصره يك
مـاده  7قانـون «توسـعه ابزارهـا و نهادهاي مالي جديد» ،اسـناد مزبـور از پرداخت هرگونه
ماليات معاف اسـت.
نحوه دريافت اسناد خزانه اسالمي
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كليـه پيمانكارانـي كـه مطالباتـي از دولـت دارند ميتوانند بـا مراجعه به دسـتگاه متبوع
خـود ،تقاضـاي تصفيـه مطالبـات از طريـق دريافـت اسـناد خزانه اسلامي را ارائـه دهند.
دسـتگاههاي دولتـي در چارچـوب ضوابـط خـود نسـبت بـه معرفـي متقاضـي بـه بانـك

عامـل اقـدام خواهنـد كـرد .پيمانكاران پـس از مراجعه بـه بانك عامل و تكميـل اطالعات
هويتـي و اعلام اطالعـات تمـاس و شـماره حسـاب بانكـي خـود ،ايـن اسـناد را از بانـك
عامـل تحويـل خواهند گرفـت .اين اسـناد از طريق تمامـي كارگزاريهاي عضـو فرابورس
ايـران قابليـت فـروش نيز خواهند داشـت.
عامل پرداخت در سررسيد

شـركت سـپردهگذاري مركـزي اوراق بهـادار و تسـويه وجـوه ،وظيفـه پرداخـت قيمـت
اسـمي اسـناد خزانـهاسلامي در سررسـيد را از طريـق بانـك عامـل برعهـده دارد.
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تاريخچه اسناد خزانه در ايران
سابقه انتشار اسناد خزانه در ايران به سال  1320برميگردد .اين اسناد اولينبار توسط
وزارت دارايي به مبلغ  400ميليون ريال ،با سررسيد حداكثر چهارماهه و با نرخ سود 6
درصد منتشر شد.
جدول زير تفاوتها و شباهتهای قوانين و آييننامههاي مصوب سالهاي ،1348 ،1343
 1394 ،1393و  1395را نشان ميدهد.
موضوع

1343

1348

مالكيت اسناد

بينام

بينام

 1395- 1394-1393و
1396
با نام

نرخ سود

 6درصد

نوشتهشده در
متن اسناد

بدون سود

قيمت اسمي

 10هزار ريال

نوشتهشده در
متن اسناد

*

قابليت معامله

دارد

دارد

دارد

سررسيد

3ماهه 6 ،ماهه
و يكساله

3ماهه 6 ،ماهه
و يكساله

1تا  3ساله

ناشر

وزارت دارايي

وزارت دارايي

دولت

بازار معامالت
ثانويه

قبض و اقباض

قبض و اقباض

فرابورس ايران

ضامن

*

بانك مركزي
ايران

وزارت امور اقتصادي و دارايي

معافيت مالياتي

معاف از ماليات

*

معاف از ماليات

ذينفع وجوه ناشي
از فروش اسناد

دولت ،وزارت
دارايي

خزانهداري كل

طلبكاران غيردولتي

* در متن قانون اشاره نشده است.
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جدول زير اسناد خزانه منتشرشده در سطح بينالمللي را با اسناد خزانه اسالمي
در ايران مقايسه میکند.
موضوع

ساير كشورها

ايران

دريافتكننده وجوه حاصل از انتشار

دولت

طلبكاران غيردولتي

دوره پذيرهنويسي

دارد

ندارد

سود

ندارد

ندارد

قابليت معامالت ثانويه

در برخي از كشورها ندارد

دارد

برنامه منظم انتشار

دارد

**

** كميته انتشار اسناد خزانه اسالمي وظيفه آمادهسازي برنامه منظم انتشار اين اسناد را بر عهده دارد.
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برنامه زمانبندي انتشار اوراق در برخی از كشورها

اياالتمتحده آمريكا
انواع اسناد خزانه
براساس سررسيد

زمان
عرضه

زمان اعالم
عرضه

زمان
حراج

زمان اعالم
نتيجه

 4هفته

هفتگي

دوشنبه

سهشنبه

پنجشنبه

 13هفته

هفتگي

پنجشنبه

دوشنبه

پنجشنبه

 26هفته

هفتگي

پنجشنبه

دوشنبه

پنجشنبه

 52هفته

ماهانه

سه شنبه

سه شنبه

پنجشنبه

مالزي
انواع اسناد خزانه براساس سررسيد

زمان عرضه

 13هفته

هفتگي

 52هفته

ماهانه

كنيا
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انواع اسناد خزانه براساس سررسيد

زمان عرضه

 91روزه

هفتگي

 182روزه

هفتگي

 364روزه

ماهانه

اسناد خزانه اسالمی منتشرشده در سنوات گذاشته
تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

مبلغ انتشار

1393/12/23

1394/12/23

10

اخزا1

1394/06/21

1395/06/21

10

اخزا2

1394/07/21

1395/07/21

10

اخزا3

1394/08/21

1395/08/21

10

اخزا4

1394/09/09

1395/09/09

10

اخزا5

1394/12/25

1395/12/25

10

اخزا6

1395/05/02

1396/05/02

15

اخزا7

1395/05/23

1396/05/23

15

اخزا8

1395/06/13

1396/06/13

15

اخزا9

1395/07/03

1396/07/03

15

اخزا10

1395/07/24

1396/07/24

15

اخزا11

(هزار میلیارد ریال)

نماد

15

ساز و كار انتشار اسناد خزانه اسالمي

در حال حاضر ،به منظور تسويه حساب با پيمانكاران ،دستگاه اجرايي ذيربط ،درخواست
تأمين بودجه را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه ميكند .سازمان مديريت و
برنامهريزي در چارچوب بودجه مصوب مجلس و در صورت كفايت منابع ،دستور پرداخت
را به خزانهداري كل صادر كرده و خزانهداري كل كشور نيز وجه مورد نظر را به حساب
دستگاه مربوط واريز ميكند و از آنجا طلب پيمانكار پرداخت ميشود .در صورت عدم
كفايت منابع در خزانه كل كشور ،وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت
از محل رديف بودجه اختصاص يافته و با اعالم به دستگاه مربوطه و كميته انتشار اسناد
خزانه ،اسناد خزانه اسالمي را منتشر و حساب پيمانكاران را تصفيه ميكند .پيمانكار
ميتواند در صورت نياز به وجه نقد ،اين اوراق را در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران
به فروش برساند.
نمودار ساز و كار انتشار اسناد خزانه اسالمي
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نحوه قيمتگذاري و خريد

قيمتگذاري اين اسناد نيز همانند ساير اوراق بهادار با محاسبه ارزش فعلي جريانات
نقدي آتي آن بهدست ميآيد ،با اين تفاوت كه تنها جريان نقدي آتي اين اسناد ،همان
مبلغ اسمي در سررسيد است .بنابراين براي محاسبه ارزش فعلي اسناد خزانه اسالمي
كافي است مبلغ اسمي اوراق با توجه به نرخ مورد انتظار سرمايهگذاري و زمان باقيمانده
تا سررسيد تنزيل شود .ذكر اين نكته ضروري است كه انتشار اين اسناد توسط دولت و
ضمانت آن توسط خزانهداري ،پيشفرض بدون ريسك يا ريسك بسيار محدود اين اسناد
را به همراه دارد.
بهعنوان مثال ،با فرض اينكه قيمت اسمي اسناد خزانه اسالمي يك ميليون ريال با
سررسيد يكسال باشد ،خريداري كه نرخ سود مورد انتظارش  15درصد است ،براي خريد
اوراقي كه  6ماه تا سررسيد فاصله دارد ،بايد مبلغ  932،505ريال را پرداخت نمايد.

خريد و فروش و معامالت اين اسناد در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران انجام شده
و فرآيند معامالت آن كام ً
ال مشابه ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت همچون اوراق مشاركت
و انواع صكوك است .براي خريد اسناد خزانه اسالمي ،كافي است هر سرمايهگذار به يكي
از كارگزاريهاي عضو فرابورس ايران مراجعه و نسبت به تكميل فرم دستور خريد اوراق
بهادار اقدام كند.
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قوانین مرتبط با اسناد خزانه اسالمی در سال 1396
 -1بند «هـ» تبصره  5قانون بودجه سال  1396کل کشور

در سال  1396دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید
تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام ،صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود
بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصوالت
کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد
( )95.000.000.000.000ریال به طلبکاران واگذار کند .اسناد مزبور از پرداخت هرگونه
مالیات معاف میباشد و بهعنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود .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.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی
میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و
جداول( )8و ( )9این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
آییننامه اجرایی بند «هـ» تبصره  5قانون بودجه سال  1396کل کشور

ماده  -1در این آییننامه ،اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار میروند:
الف -اسناد خزانه اسالمی :اسناد با نام یا بینام موضوع بند (هـ) تبصره ( )5قانون بودجه
سال  1396کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهیها مسجل خود با حفظ
قدرت خرید بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی
محصوالت کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی و سررسید معین به
طلبکاران واگذار مینماید .این اسناد معاف از مالیات میباشند.
ب -حفظ قدرت خرید :معادل مبلغی حداکثر تا هشت درصد ( )%8که به ازای هر سال
تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی به مبلغ بدهی
مسجل اضافه میشود.
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پ -بدهی مسجل :بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده ( )19قانون محاسبات
عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسالمی به طلبکاران ایجاد و با توجه
به ماده ( )20قانون مذکور تسجیلشده و به تأیید ذیحساب /مدیر مالی در دستگاه
اجرایی فاقد ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
ت -طلبکاران :پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاههای
اجرایی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره (،)1
ردیفهای متفرقه و اعتبارات استانی قوانین بودجه سنواتی از جمله سازمان تأمین
اجتماعی که در راستای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از دستگاههای
اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات میباشد و همچنین مباشران و
کارگزاران خریدار محصوالت کشاورزی به قیمت تضمینی.
ث -قیمت اسمی :قیمتی که در متن اسناد نوشتهشده 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 آییننامه.
ح -ابزار مالی :هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال
برای مالک عین و یا منعفت آن باشد ،موضوع بند ( )24ماده ( )1قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسالمی ایران -مصوب -1384
خ -عامل واگذاری :رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانکهایی که به تشخیص
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 میورزد.
د -ناشر :وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه
اسالمی را دارد.
ذ -پیمانکاران :مشاوران ،سازندگان و تأمینکنندگان تجهیزات طرحهای تملک
 22داراییهای سرمایهای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و

اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان ،به عهده گرفته است .نمایندگان و
جانشینان قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار میباشند.
ر -دستگاههای اجرایی :دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )۱قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  ۱۳۹۵ـ .
ماده  -۲واگذاری اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه
مسجل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد()95.000.000.000.000
بدهی
ّ
ریال به طلبکاران مجاز است .اسناد مزبور بهعنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر
اموراقتصادی و دارایی صادر میشود .سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان
نوزده هزار میلیارد ( )19.000.000.000.000ریال خواهد بود.
تبصره  -۱بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از
صورت وضعیتها یا صورتحسابهای صادره طلبکاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی
عهده ذیحساب/مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب ،تا تاریخ سررسید اسناد
خزانه اسالمی میباشد.
مسجلشدة قابلپرداخت موضوع بند (پ) ماده( )۱این
تبصره  -۲برای کلیه بدهیهای
ّ
آییننامه که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ سررسید اسناد ،کمتر یا بیشتر از یکسال
سپری شده باشد ،با همان نرخ ذکرشدة متناسب با دورة زمانی (روزشمار) به مبلغ بدهی
مسجلشده اضافه میشود.
ّ
ماده  -۳تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسالمی ،تاریخ و
روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ،تخصیص اسناد خزانه اسالمی به
هریک از دستگاههای اجرایی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه
کشور انجام میشود.
ماده  -۴یک برگ سند خزانه اسالمی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور
اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران بهعنوان سند پشتیبان چاپ شود.
تبصره -ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه
اسالمی بهصورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانههای مجاز اقدام نماید.
ماده  -۵نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسالمی بانام در موقع واگذاری توسط 23

عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج میشود.
ماده  -۶عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسالمی واگذارشده را با ذکر
مشخصات مورد نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعالم
نماید.
ماده  -۷اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا
مالک اسناد قابل پرداخت است.
اسالمی واگذارشده در سررسید در اختیار عامل
ماده  -۸قیمت اسمی اسناد خزانه
ِ
اسمی اسناد خزانه اسالمی ،مشمول مرور زمان
واگذاری قرار میگیرد .پرداخت قیمت
ِ
نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری
مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده  -۹سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات الزم بـرای 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 ردیفهای فصل مربوط و جداول ( )۸و ( )۹قانون بودجه قابل تأمین و
پرداخت است .این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
ماده  -۱۰داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسالمی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران ،از
طریق عامل واگذاری /بازار ثانویه طبق زمانبندیِ اعالمشده توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار امکانپذیر است .سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات الزم را برابر
قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسالمی موضوع
این آییننامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره -اسناد خزانه اسالمی میتواند بهعنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و
شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده( )۴آییننامه تضمین معامالت دولتی موضوع
تصویبنامه شماره /۱۲۳۴۰۲ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ  ۲۲/۹/۱۳۹۴به آن تسری مییابد.
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مسجل
ماده  -۱۱دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهیهای
ّ
از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه

اسالمی تسویه میشود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسالمی
اقدام نماید.
تبصره -دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعیشدة
طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسالمی صادر و نزد عامل
واگذاری توثیق یا ممنوعالمعامله نماید .این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی
پیمانهای مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع میباشد .درغیراینصورت
وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند
(ت) ماده ( )۶آییننامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویبنامه شماره /۱۲۳۴۰۲ت
 ۵۰۶۵۹هـ مورخ  ۲۲/۹/۱۳۹۴برای پرداخت در وجه طلبکار میباشد.
 -2بند «و» تبصره  5قانون بودجه سال  1396کل کشور

به دولت اجازه داده میشود در سال  1396بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و
حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال  1395ایجاد
شده ،با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ
پنجاه هزار میلیارد ()50.000.000.000.000ریال بهصورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.
به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه
خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار
و متقاب ً
ال بدهکار قرار میدهد .این اسناد صرفاً بهمنظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به
دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند
(پ) ماده ( )2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای
دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه
قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل
تسویه است.
بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن
ستاد که حداقل سیدرصد ( )%30از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه
باشد ،تهاتر گردد( .تا سقف دههزار میلیارد ریال)
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آییننامه اجرایی بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1396کل کشور

هیئت وزیران در جلسه  1396/ 3/ 21آییننامه اجرایی بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه
سال  1396کل کشور را تصویب کرد .اهم مقررات آییننامه مذکور به شرح زیر است:
 اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساسشرایط اعالمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن وزارت ارایه کنند.
 مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال 1396کل کشور ،صرفاً باید تا پایان سال  ۱۳۹5ایجاد شده باشد.
 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود در اجرای بند (و) تبصره ( )5قانون بودجهسال  ۱۳۹6کل کشور و بر اساس مقررات این آییننامه تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد
( )50.000.000.000.000ریال با صدور اوراق تسویه خزانه ،بدهیهای قطعی دولت را با
مطالبات قطعی دولت بهصورت 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 د ه هزار میلیارد ( )10.000.000.000.000ریال از این اعتبار
برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای
وابسته به آن ستاد که حداقل سیدرصد ( )%30از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و
شرکتهای تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راساً متعلق به ستاد مذکور است)
باشد ،بدون لحاظ موارد مستثنیشده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکتهای
دولتی مندرج در بند (چ) ماده ( )1این آییننامه تعلق میگیرد.
 تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد( )% 50سهام یا مالکیت آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی
باشد ،مجاز است.
 در اجرای تبصره ( )1ماده ( )2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظاممالی 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
از آنها و یا اشخاصحقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه درصد ( )%50سهام
و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و مؤسسات مذکور باشد را تا سقف ده هزار میلیارد
 )10.000.000.000.000( 26ریال از طریق اوراق تسویه خزانه تسویه نماید.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکیبرای صدور اوراق تسویه خزانه و اعالم تسویه حساب اقدام نماید .سازمانهای ثبت اسناد
و امالک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وبسرویس همکاری الزم را با
وزارت بهعمل آورند .اعالم تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت
الکترونیکی -مصوب  -۱۳۸۲بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.
 آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره ( )6قانون بودجه سال  1394کل کشور و بند (الف)ماده ( )2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،موضوع تصویبنامه
شماره /158648ت52895ﻫ مورخ  1394/ 12/ 2لغو میشود.
 -3بند «ز» تبصره  5قانون بودجه سال  1396کل کشور

به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور ،به دولت اجازه داده میشود
تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ( )100.000.000.000.000ریال اسناد خزانه اسالمی منتشر
و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابالغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه
کشـور 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 میباشد.
تسویه این اسناد در سررسید ،مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد
و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است .انتقال تعهدات مربوط به اسناد
منتشره به سال بعد ممنوع است.
آییننامه اجرایی بند «ز» تبصره ( )5قانون بودجه سال  1396کل کشور

هیئت وزیران در جلسه  1396/7/2به پیشنهاد شماره  1401267مورخ 1396/6/26
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1396کل
کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
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ماده  -1در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار میروند:
الف -سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب -خزانه :خزانهداری کل کشور.
پ -قانون :قانون بودجه سال  1396کل کشور.
ت -دستگاههای اجرایی :دستگاههای ملی و استانی موضوع ماده ( )1قانون برنامه پنجسالة
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  -مصوب  -1395که
بر اساس جداول شماره ( )9( ،)8( ،)7و ( )10قانون و پیوست شماره ( )1قانون عهدهدار
انجام فعالیت یا طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مالی هستند.
ث -اسناد خزانه اسالمی :اسناد موضوع بند (ز) تبصره ( )5قانون (نوع دوم) که دولت
به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه منتشر مینماید تا بر اساس تخصیصهای
اولویتدار ابالغی سازمان که مطابق قانون انجام میپذیرد در اختیار دستگاههای اجرایی
قرار گیرد تا مطابق مواد ( )28( ،)23( ،)19و ( )30قانون محاسبات عمومی کشور  -مصوب
 -1366به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیشپرداخت و یا استرداد سپرده
در دستگاه اجرایی شود .این اسناد معاف از مالیات میباشند.
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 میگردد.
ح -بازار ثانویه :بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و
بورس اوراق بهادار تهران.
خ -ابزار مالی :هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال
برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند ( )24ماده ( )1قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسالمی ایران  -مصوب .-1384
د -عامل واگذاری :رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک /بانکهایی که به تشخیص
 28وزارت 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 اقدام میکند.
ذ -ناشر :وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه
اسالمی را دارد.
ماده  -2انتشار اسناد خزانه اسالمی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان
پرداختهای خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد ()100.000.000.000.000
ریال مجاز است .اسناد مزبور بهعنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی
و دارایی صادر میشود.
ماده  -3تعیین 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 دستگاههای
اجرایی از اسناد خزانه اسالمی مطابق تخصیصهای اولویتدار ابالغی از محل اعتبارات
مصوب ابالغی توسط سازمان و اولویتبندی برای واگذاری اسناد خزانه اسالمی جهت
پرداخت تعهدات یا هزینه قطعی یا پیشپرداخت و یا استرداد سپرده موضوع مواد (،)19
( )28( ،)23و ( )30قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه اجرایی ذیربط انجام
میشود.
تبصره  -1واگذاری اسناد خزانه اسالمی برای تسویه تعهدات دستگاههای اجرایی ناشی
از کسور پرداختهای قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.
تبصره  -2دستگاه اجرایی میتواند با اخذ وکالتنامه از اشخاص ذینفع که مطالبات آنها
از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معامالت کوچک میباشد تمام یا بخشی از اسناد خزانه
اسالمی منتشره را با رعایت ماده ( )9این آییننامه 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 وکالتنامه مذکور حداکثر تا دو ماه پس از الزماالجراشدن
این آییننامه توسط معاونت حقوقی رییسجمهور تعیین و برای ابالغ به دستگاههای
اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم میگردد.
ماده  -4یک برگ سند خزانه اسالمی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور
اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران بهعنوان سند پشتیبان چاپ شود.
تبصره  -ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه
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اسالمی بهصورت الکترونیکی اقدام نماید.
ماده  -5نام و مشخصات دریافتکنندگان اسناد خزانه اسالمی با نام در موقع واگذاری
توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج میشود.
ماده  -6عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسالمی واگذارشده را با ذکر
مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور
اعالم نماید.
ماده  -7اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا
مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده  -8قیمت اسمی اسناد خزانه اسالمی واگذارشده در سررسید در اختیار عامل
واگذاری قرار میگیرد .پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسالمی مشمول مرور زمان
نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری
مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده  -9داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسالمی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران ،از
طریق عامل واگذاری /بازار ثانویه طبق زمانبندی اعالمشده توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار امکانپذیر است .سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات الزم را برابر
قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسالمی موضوع
این آییننامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره -اسناد خزانه اسالمی میتواند بهعنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده  -10خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع
عمومی وصولشده ،اسناد خزانه اسالمی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید.
ِ
اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمیباشد.
قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به
ماده  -11دستگاه اجرایی موظف است کسور
ِ
سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسالمی تسویه میشود از
محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسالمی اقدام نماید.
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ماده  -12سازمان بهعنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به

نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسالمی در
سررسید برای خزانه فراهم شود.
تبصره  -1خزانه موظف است اعتبارات الزم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه
اسالمی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیصهای ابالغی همان دستگاه
اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید .این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به
قوت خود باقی است.
تبصره  -2ماندة اعتبـار تخصیصیافتة اسنـاد خزانه اسالمی که تا سررسیـد تـوسط
دستگاههای اجرایی مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان توسط
خزانه بهصورت نقدی بهدستگاه اجرایی ذیربط پرداخت میشود.
تبصره  -3زمان سررسید و تسویه اسناد خزانه منتشرشده توسط خزانه ،حداکثر تا هفت
ماه پس از تاریخ انتشار میباشد.
 -4بند «ح» تبصره  5قانون بودجه سال  1396کل کشور

به دولت اجازه داده میشود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال
 1396تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد ( )50.000.000.000.000ریال اوراق بهادار
اسالمی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید .اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این
اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود.
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بند (هـ) تبصره ( )5قانون بودجه سال 1396

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین و بودجههای سنواتی کل کشور پیش بینی
میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه این
قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
ردیف

نوع اوراق

نماد
معامالتی

محل اعتبار

1

بند (هـ) تبصره ( )5قانون
بودجه سال 1396

اخزا 605

اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای

تاریخ انتشار1396/7/26 :
تاریخ سررسید1397/9/26 :

بند (ز) تبصره  5قانون بودجه سال 1396

تسویه این اسناد در سررسید ،مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد
و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ردیف

نوع اوراق

نماد معامالتی

محل اعتبار

1

بند (ز) تبصره ( )5قانون
بودجه سال 1396

اخزا 618

اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای

تاریخ انتشار1396/8/6 :
تاریخ سررسید1397/11/9 :
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بند (و) تبصره ( )16قانون بودجه سال 1396

ردیف

نوع اوراق

نماد معامالتی

محل اعتبار

1

بند (و) تبصره ( )16قانون
بودجه سال 1396

اخزا 606

اعتبارات جاری (سایر)

تاریخ انتشار1396/7/22 :
تاریخ سررسید1398/7/22 :
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34

بخش سوم

دستورالعملها ،بخشنامهها و فرایند اجرا

35

فرآیند اجرایی انتشار ،واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسالمی
گام اول :وزارت امور اقتصادي و دارايي

 )1تعيين حجم انتشار
 )2تعيين قيمت اسمي هر ورقه و تاريخ سررسيد
 )3تعيين دوره واگذاري
 )4صدور مجوز انتشار هريك از مراحل اسناد خزانه اسالمي
گام دوم :سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 )1تعیین سهمیه هریک از دستگاههای اجرایی دولت
 )2ارسال جداول لیست سهمیه هریک از دستگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی
گام سوم :دستگاههاي اجرايي ذیحساب

 )1اولويتبندي طلبكاران غيردولتي براي واگذاري اسناد خزانه اسالمی
 )2تخصيص اسناد خزانه اسالمي به طلبكاران غيردولتي و ارسال اطالعات واگذاري به
شرکت فرابورس
گام چهارم :نامه معرفي صاحبان امضا و نمايندگان (رابط) مجاز هر دستگاه اجرایی

بخش اول:
 36ارسال نمونه امضای اشخاص مجاز ظرف سه روز پس از ابالغ سهمیه هریک از دستگاهها

به شرکت فرابورس ایران و رونوشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی

بخش دوم:

ارسال مشخصات كامل نماينده (رابط) دستگاه اجرايي (شامل نام و نام خانوادگي،
پست سازماني ،نشاني رايانامه ،شماره تلفن مستقيم و همراه) براي هماهنگي الزم در
مواقع ضروري به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان
مثال:

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

 )1تكميل اطالعات مربوط به واگذاري اسناد خزانه به طلبكاران غيردولتي به تفكيك
مراحل انتشار ،به طور كامل ،مطابق با قالب فرمهاي  MEFA1و MEFA2
 )2ارسال اطالعات قالب فرمهاي  MEFA1بهصورت كاغذي با امضاي مقامات مجاز
دستگاه اجرايي به همراه لوح فشرده فرمهاي مذكور ،با رعايت مالحظات و بهصورت
مهرومومشده
 )3ارسال اطالعات قالب فرمهاي  MEFA2فقط بهصورت لوح فشرده ،با رعايت مالحظات
و بهصورت مهرومومشده
37

گام ششم :اقدامات فرابورس ايران بهمنظور آمادهسازي سامانه معامالت و ايجاد
نماد و عرضه اوليه

 )1دريافت تأييديه حداقل حجم عرضه اوليه و نصاب توسط فرابورس ايران از سازمان
بورس
 )2نامه به شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شركت مديريت
فناوري بورس تهران جهت ايجاد نماد و سپرده نمودن اسناد
 )3انتشار اطالعيه پذيرش در وب سايت ايران جهت اطالع بازار

گام هفتم :عرضه اولیه

عرضه اوليه :فرآيند عرضه هر سري از اسناد خزانه اسالمي به بازار و براي اولين بار
عرضه اوليه و شروع معامالت ثانويه اسناد خزانه اسالمي منوط به دريافت درخواست
عرضه از طرف دارندگان اولية اسناد خزانه اسالمي ،به ميزان حداقل حجم عرضة اوليه
ميباشد.
حداقل حجم عرضه اوليه در اطالعيه عرضه اوليه كه حداقل دو روز كاري قبل از عرضه
اوليه از طريق وبسايت رسمي شركت منتشر خواهد شد ،به اطالع عموم سرمايهگذاران
ميرسد.
الزم است فرم تعهد عرضة اولية اسناد خزانه اسالمي توسط پيمانكاران متقاضي عرضه در
سربرگ شركت پيمانكار تكميل شده و به فرابورس ايران ارسال گردد.
تذكر بسيار مهم :در صورتي كه درخواستهاي عرضه كمتر از حداقل حجم عرضة اولية
تأييدشده توسط سازمان بورس باشد ،امكان عرضه اوليه مقدور نبوده و معامالت ثانويه
اسناد تا زمان رسيدن حجم عرضه به ميزان مقرر به تعويق خواهد افتاد.
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گام هشتم :عرضه اوليه و كشف قيمت

• پس از ايجاد نماد و سپرده شدن اسناد ،و همچنين دريافت تعهدنامههاي عرضة اولية
اسناد خزانه اسالمي تا حجم تأييدشده توسط سازمان بورس ،فرابورس ايران اطالعيه
عرضه اوليه اسناد خزانه اسالمي را در وبسايت اين شركت منتشر مينمايد؛
• پس از انجام عرضه اوليه و كشف قيمت ،معامالت ثانويه در بازار ابزارهاي نوين مالي
فرابورس ايران شروع خواهد شد.

فلوچارت دریافت اوراق خزانه اسالمی

39

تصفیه با استفاده از اسناد خزانه اسالمی
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دستورالعملها ،فرمها و نحوه تکمیل آنها

درراســتای تســویه بدهیهــا و مطالبــات اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تعاونــی و
خصوصــی از دولــت بــا اســتفاده از ظرفیــت بنــد(و) تبصــره( )5قانــون بودجــه ســال
 1396کل کشــور و در اجــرای تصویبنامــه شــماره /33263ت54270هـــ .مــورخ
 1396/3/23هیــات محتــرم وزیــران در ارتبــاط بــا صــدور اوراق تســویه خزانــه ،کلیــه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تعاونــی و خصوصــی کــه بــه دولــت (وزارتخانههــا و
موسســات دولتــی) بدهــکار و متقاب ً
ــا از دولــت (وزارتخانههــا ،موسســات دولتــی،
شــرکتهای دولتــی (بابــت اجــرای طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای از محــل
بودجــه عمومــی دولــت) و موسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی (بابــت اجــرای
طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای از محــل بودجــه عمومــی دولــت) طلبــکار
هســتند بــرای تســویه بدهیهــا و مطالبــات خــود از طریــق صــدور اوراق تســویه خزانــه
میبایــد درخواســت خــود را بــا تکمیــل درخواســت صــدور اوراق تســویه خزانــه مطابــق
نمونــه شــماره ( )1پیوســت و الصــاق تاییدیههــای منضــم بــه آن مطابــق نمونههــای
شــماره ( )2و شــماره ( ،)3بــر مبنــای محــل اســتقرار دســتگاه اجرایــی بدهــکار
حســب مــورد در اســتان بــه ادارهکل اموراقتصــادی و دارایــی اســتان
مربــوط (بــرای دســتگاههای اجرایــی بدهــکار محلــی) و در مرکــز (بــرای
دســتگاههای اجرایــی بدهــکار متمرکــز) بــه وزارت اموراقتصــادی و دارایــی
(مرکــز مدیریــت بدهیهــا و داراییهــای مالــی عمومــی) بــه نشــانی تهــران ،خیابــان
بــاب همایــون ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،طبقــه ســوم ،کدپســتی )1114943661
ارســال نماینــد .ادارهکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان مربــوط نمونههــای مذکــور
را پــس از بررســی ،تکمیــل مــدارک الزم و تاییــد ،بــه مرکــز مدیریــت بدهیهــا و
داراییهــای مالــی عمومــی ارســال خواهــد نمــود.
راهنمای حاضر برای تکمیل فرمها 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 بدهیها و داراییهای مالی عمومی (اداره تسویه و تهاتر بدهی
و مطالبات عمومی) با هدف تسهیل و جلوگیری از اتالف وقت دستگاهها و خدمتگذاری
هرچه بیشتر تهیه شده است.
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شماره اقتصادی:

شماره ثبت نوع
شركت:1
شرکت:

تابعیت:

نام ونام خانوادگی مدیرعامل/نماینده قانونی:

الف) مشخصات اشخاص حقوقی

2

نام و نام خانوادگی :

امضاء

 -1سهامی خاص /سهامی عام /با مسوولیت محدود /تضامنی /مختلط غیرسهامی /مختلط سهامی /نسبی /تعاونی /تعاونی متعارف /تعاونی سهامیعام /تعاونی سهامیخاص.
 -2با توجه به انجام مکاتبات الزم به نشانی فوقالذکر ،درج نشانی و کدپستی دقیق ،ضروری است.
 -3موضوع طلب بر اساس توضیحات بند ( )6-2اطالعیه شماره ( )1تکمیل میشود.
 -4بر اساس حکم قانون بودجه سال  1396کل کشور صرفاً مطالبات ایجاد شده تا پایان سال  1395قابل تسویه است.
 -5موضوع بدهی بر اساس توضیحات بند ( )8 -2اطالعیه شماره ( )1تکمیل میشود.

...

1
2

مبلغ (ریال)

ردیف

عنوان کامل دستگاه
اجرایی طلبکار

مبلغ
(ریال)

ملیت:

موضوع بدهی و شماره
5
طبقهبندی آن

د)مشخصات بدهیها

مدارك مورد نياز :تصوير شناسنامه ،تصويركارت ملي

کد ملی/کد فراگیر اتباع خارجی:

شماره شناسنامه:

ب)مشخصات اشخاص حقیقی
نام و نام خانوادگی:

...

1

ردیف

عنوان کامل دستگاه
اجرایی بدهکار

موضوع
3
طلب

4

تاریخ ایجاد

ج)مشخصات مطالبات

نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی (با درج کدپستی):2

اطالعات تماس (تلفن ثابت ،همراه و دورنگار):

مدارك مورد نياز :آگهي آخرين تغييرات حقوق صاحبان سهام ،آگهي آخرين تغييرات اساسنامه

شناسه ملی:

عنوان :

فرم شماره یک:
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***فرم شماره یک توسط شخص متقاضی (حقیقی ،حقوقی ،خصوصی و
تعاونی) تکمیل میشود***
توضیحات مربوط به قسمت الف و ب فرم شماره یک:
الف) مشخصات اشخاص حقوقی
عنوان :

نام ونام خانوادگی مدیرعامل/نماینده قانونی:

()1
شناسه ملی:
()3

ب)مشخصات اشخاص حقیقی
نام و نام خانوادگی:
()1

()2
شماره
اقتصادی:

شماره ثبت
شرکت:

نوع
شركت:

()4

()5

()6

کد ملی/
کد فراگیر
تابعیت:
اتباع
( )7خارجی:

شماره
ملیت:
شناسنامه:
()7

()3

( )8اطالعات تماس (تلفن ثابت ،همراه و دورنگار):
( )9نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی (با درج کدپستی):

 )1در این قسمت نام اشخاص حقوقی  /شخص حقیقی به طور کامل درج شود.
 )2در این قسمت نام ونام خانوادگی مدیرعامل/نماینده قانونی ذکر شود.
 )3شناسه ملی /کد ملی /کد فراگیر اتباع خارجی :شامل شناسه تعریفشده 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 ( 10رقمی) و در مورد اشخاص حقوقی شناسه ملی تعریف شده
توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ( 11رقمی) میباشد.
 )4کد اقتصادی یک شناسه اختصاصی  12رقمی است که برای شناسایی شرکت در واحد
مالیاتی استفاده میشود ،کلیه اشخاص حقوقی ملزم به دریافت کد اقتصادی میباشند .باید
 44درقسمت مربوطه به طور کامل درج گردد.

 )5شماره ثبت شرکتها :شمارهای که اداره ثبت شرکتها در هر واحد بعد از ثبت شدن
شرکت در دفتر خود به شرکت جدید اختصاص میدهد که در مهر شرکت نیز باید ذکر
شود.
 )6شرکت میتواند یکی از انواع ذیل باشد :سهامی خاص /سهامی عام /با مسئولیت
محدود /تضامنی /مختلط غیرسهامی /مختلط سهامی /نسبی /تعاونی /تعاونی متعارف/
تعاونی سهامیعام /تعاونی سهامیخاص
 )7در این قسمت تابعیت شرکت  /ملیت اشخاص درج شود.
 )8اطالعات تماس (تلفن ثابت ،همراه و دورنگار) به طور دقیق و خوانا تکمیل گردد.
 )9با 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
تکمیلکننده میباشد.
***نکات مورد توجه***

 مدارك مورد نياز برای اشخاص حقوقی :آگهي آخرين تغييرات حقوق صاحبان
سهام ،آگهي آخرين تغييرات اساسنامه
 مدارك مورد نيازبرای اشخاص حقیقی :تصوير شناسنامه ،تصويركارت ملي
 درخواست شخص متقاضی ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل یا دارندگان
حق امضاء مجاز رسیده باشد.
 فرم شماره ( )1در سربرگ اشخاص متقاضی میباید تهیه و تکمیل شود.
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توضیحات مربوط به قسمت ج فرم شماره یک:
ج)مشخصات مطالبات
ردیف

*عنوان کامل دستگاه
اجرایی بدهکار

**موضوع طلب ***تاریخ ایجاد

مبلغ (ریال)

1
2
...

* عنوان دستگاه اجرایی بدهکار نام دستگاهی که اشخاص متقاضی از دستگاه مورد
نظر مطالبات دارند.
** موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت (بدهیهای قطعی دولت به اشخاص
متقاضی) بر اساس بند ( )6-2اطالعیه شماره ( )1مرکز مدیریت بدهیها و دارایهای مالی
عمومی شامل موارد ذیل میباشد:
-1تحویل کاال بدون قرارداد؛  -2تحویل کاال با قرارداد؛  -3انجام خدمت (پیمانکاران)
بدون قرارداد؛  -4انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد طرح تملک داراییهای سرمایهای؛
 -5انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد برای غیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای؛
 -6انجام خدمت مشاورهای بدون قرارداد؛  -7انجام خدمت مشاورهای با قرارداد ،طرح
تملک داراییهای سرمایهای؛  -8انجام خدمت مشاورهای با قرارداد ،برای غیرطرحهای
تملک داراییهای سرمایهای؛  -9انجام خدمت کارکنان دولت؛  -10احکام صادره از
مراجع ذیصالح؛  -11پیوستن به قراردادهای بینالمللی؛  -12عضویت در سازمانهای
بینالمللی؛  -13اوراق مشارکت منتشره دولت در سالهای  1392و ( 1393با توجه به
توضیحات ردیف( ))11-2؛ -14یارانه قیمتهای تکلیفی (در شرکتهای دولتی با توجه به
توضیحات بند())9-2؛  -15سایر موارد (با ذکر موضوع).
*** بر اساس حکم قانون بودجه سال  1396کل کشور صرفاً مطالبات ایجادشده تا پایان
سال  1395قابل تسویه است .تاریخ درجشده باید قبل از سال  1396باشد.
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توضیحات مربوط به قسمت د فرم شماره یک:
د)مشخصات بدهیها
ردیف

*عنوان کامل دستگاه اجرایی
طلبکار

**موضوع بدهی و شماره
طبقهبندی آن

مبلغ (ریال)

1
2

*عنوان دستگاه اجرایی طلبکار :عنوان دستگاهی است که اشخاص متقاضی به
دستگاه مورد نظر بدهکار میباشند؛ بهعنوان مثال سازمان امور مالیاتی کشور یا سازمان
خصوصیسازی و . ...
** موضوع بدهی اشخاص متقاضی به دولت (مطالبات دولت از اشخاص متقاضی) و
شماره طبقهبندی آن شامل عنوان و ردیف بودجهای منابع عمومی دولت است که از طریق
صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه و تهاتر میباشد .عناوین و شماره طبقهبندی منابع
عمومی دولت بر اساس جدول شماره ( )5قانون بودجه سال  1395کل 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 بدهیها و.
داراییهای مالی عمومی(قسمت اوراق تسویه خزانه) ،به نشانی http://iridmo.mefa.ir
قابل دریافت است« .بهعنوان مثال در جدول مذکور مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با
شماره طبقهبندی  110105و مالیات نقل و انتقال سرقفلی با شماره طبقهبندی 110303
درجشده است».
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فرم شماره دو:
شماره :
تاریخ :
بسمهتعالی
نمونه شماره ( :)2تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه (در سربرگ دستگاه
اجرایی بدهکار تهیه میشود)
به :اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان /....وزارت امور اقتصادی و دارایی_
مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی (حسب مورد)
باسالم
در اجرای بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1396کل کشور و آییننامه اجرایی آن،
موضوع تصویبنامه شماره /33263ت54270ﻫ مورخ  1396/3/23هیات محترم وزیران،
بدینوسیله ضمن ارسال اعالم وصول سامانه مدیریت اطالعات بدهیها و مطالبات دولت
(سماد) ،بدهیهای این وزارتخانه /موسسه دولتی /شرکت دولتی (بابت طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای)/موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (بابت طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای) به شماره طبقهبندی [.......کدبودجهای دستگاه اجرایی بدهکار ].......به [.......
عنوان شخص متقاضی ].........به شماره ملی [.......شناسه/کدملی اشخاص متقاضی ].......که
به استناد ماده ( )19قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان
سال  13956ایجاد و با توجه به ماده ( )20قانون مذکور تسجیل و در سامانه مدیریت
اطالعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) ثبت شده است ،به شرح جدول ذیل برای صدور
اوراق تسویه خزانه اعالم میشود .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
حساب مبالغ تسویهشده ،بهصورت جمعی-خرجی از محل ردیف  101000-13جدول
شماره ( )8قانون بودجه سال  1396کل کشور اقدام خواهد شد.
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 - 6براساس حکم بند (و) تبصره ( )5ماده واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور تاریخ ایجاد بدهی در
دستگاههای اجرایی بدهکار ،میباید حداکثر تا مورخ  1395/12/30باشد.

ردیف

موضوع
7
بدهی

تاریخ
سررسید

مبلغ (خالص دریافتی
اشخاص طلبکارپس از
کسر کسور) (ریال)

مشخصات اعتباری بدهیهای مورد تسویه
عنوان طرح/برنامه

شماره طبقهبندی
بودجهای طرح/برنامه

جمع

رونوشت:
 اشخاص متقاضی.یادآوری :نسخه اول به انضمام اعالم وصول سامانه مدیریت اطالعات بدهیها و مطالبات
دولت (سماد) در استانها به ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز
برای مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی (به نشانی تهران ،خیابان باب
همایون ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،طبقه سوم ،کدپستی  )1114943661ارسال و
نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.
نام و نام خانوادگی و امضاء ذیحساب/
مدیرمالی یا عناوین مشابه (در
دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب)

نام و نام خانوادگی و امضاء رییس
دستگاه اجرایی

 -7بر اساس توضیحات بند ( )6-2اطالعیه شماره ( )1تکمیل میشود.
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*** فرم شماره دو توسط دستگاه اجرایی /شرکت دولتی بدهکار تکمیل
میشود***
توضیحات مربوط به فرم شماره دو:

ردیف

موضوع
بدهی
()1

تاریخ
سررسید
()2

مبلغ (خالص دریافتی
اشخاص طلبکارپس از
کسر کسور) (ریال)
()3

مشخصات اعتباری بدهیهای مورد
تسویه
عنوان طرح/
برنامه
()4

شماره طبقهبندی
بودجهای طرح/
برنامه
()5

1
2
.....
جمع
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 )1موضوع بدهی قطعی دولت (بر اساس بند  6-2اطالعیه شماره ( )1مرکز مدیریت
بدهیها و داراییهای مالی عمومی) شامل موارد ذیل میباشد-1 :تحویل کاال بدون قرارداد،
 -2تحویل کاال با قرارداد -3 ،انجام خدمت (پیمانکاران) بدون قرارداد -4 ،انجام خدمت
(پیمانکاران) با قرارداد طرح تملک داراییهای سرمایهای -5 ،انجام خدمت (پیمانکاران) با
قرارداد برای غیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای -6 ،انجام خدمت مشاورهای بدون
قرارداد -7 ،انجام خدمت مشاورهای با قرارداد -طرح تملک داراییهای سرمایهای -8 ،انجام
خدمت مشاورهای با قرارداد -برای غیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای -9 ،انجام
خدمت کارکنان دولت -10 ،احکام صادره از مراجع ذیصالح -11 ،پیوستن به قراردادهای
بینالمللی -12 ،عضویت در سازمانهای بینالمللی -13 ،اوراق مشارکت منتشره دولت
در سالهای  1392و ( 1393با توجه به توضیحات ردیف(  -14 ،))11-2یارانه قیمتهای
تکلیفی (در شرکتهای دولتی با توجه به توضیحات بند( -15 ،))9-2سایر موارد (با ذکر
موضوع).

 )2براساس حکم بند (و) تبصره ( )5ماده واحده قانون بودجه سال  1396کل کشور تاریخ
ایجاد بدهی در دستگاههای اجرایی بدهکار ،میباید حداکثر تا مورخ  1395/12/29باشد.
 )3مبلغ قطعیشده (خالص دریافتی اشخاص طلبکار پس از کسر کسور) به ریال در این
قسمت درج شود.
 )4عنوان طرح :عنوان طرح تملک داراییهای سرمایهای دستگاه اجرایی بدهکار درجشده
در قانون بودجه سال مربوطه.
 )5شماره طبقهبندی طرح :منطبق با شماره طبقهبندی طرح تملک داراییهای سرمایهای
دستگاه اجرایی بدهکار در قانون بودجه سال مربوطه.
***نکات مورد توجه***

 فرم شماره ( )2در سربرگ دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار درج شود.
 این فرم با درج تاریخ و شمارهنامه تهیه شود.
 مشخصات دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار شامل کد بودجهای دستگاه ،نشانی
و کدپستی و شماره تلفن بهصورت صحیح و کامل ثبت شده باشد.
 فرم شماره ( )2باید به تایید و امضاء ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
 تاییدیه اعالم وصول سماد ،به پیوست فرم شماره ( )2توسط دستگاه اجرایی/
شرکت دولتی بدهکار ارایه شود.
 مبلغ بدهی دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار در فرم شماره ( )2با مبالغ ثبتشده
در سامانه سماد نباید مغایرت داشته باشد.
 فرم شماره ( )2در دو نسخه تهیه شود :نسخه اول به انضمام اعالم وصول سامانه
مدیریت اطالعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) در استانها به ادارهکل اموراقتصادی
و دارایی استان ذیربط و در مرکز به مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی (به
نشانی تهران ،خیابان باب همایون ،وزارت اموراقتصادی و دارایی ،طبقه سوم ،کدپستی
 )1114943661ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.
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فرم شماره سه:
شماره :
تاریخ :
بسمهتعالی
نمونه شماره ( :)3تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه (در سربرگ دستگاه
اجرایی طلبکار تهیه میشود)
به :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان /....وزارت امور اقتصادی و دارایی_
مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی(حسب مورد)
باسالم
در اجرای بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1396کل کشور و آییننامه اجرایی آن،
موضوع تصویبنامه شماره /33263ت54270هـ مورخ  1396/3/23هیات محترم وزیران،
بدینوسیله مطالبات این وزارتخانه /موسسه دولتی به شماره طبقهبندی [ ......کد
بودجهای  ]......از [ ......عنوان شخص متقاضی  ] ......به شماره ملی [......شناسه/
کد ملی اشخاص متقاضی ] ......به شرح جدول ذیل برای صدور اوراق تسویه خزانه اعالم
میشود .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 تسویهشده،
بهصورت جمعی -خرجی در عملکرد ردیف  310106جدول شماره( )5قانون بودجه سال
 1396کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه اقدام خواهد شد.
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ردیف

کد طبقه بندی
8
منابع عمومی

عنوان منابع
1
عمومی

تاریخ
سررسید

9

مبلغ (ریال)

جمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ذیحساب/
مدیرمالی یا عناوین مشابه (در
دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب)

نام و نام خانوادگی و امضاء رییس
دستگاه اجرایی

 - 8بر اساس توضیحات بند ( )8 -2اطالعیه شماره ( )1تکمیل میشود.
 -9درصورتی که براساس مقررات قانونی ذیربط و یا اسناد و مدارک مربوط ،تاریخ قطعی سررسید
مطالبات تعیین شده باشد ،ذکر دقیق آن ضروری است و درغیراینصورت 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 طلبکار تکمیل میشود***
توضیحات مربوط به فرم شماره سه:
ردیف

کد طبقهبندی منابع
عمومی
()1

عنوان منابع عمومی

تاریخ سررسید

()1

()2

مبلغ (ریال)

1
2
....
جمع

 )1کد طبقهبندی منابع عمومی و عنوان آن :مطالبات دولت از اشخاص متقاضی و
شماره طبقهبندی آن شامل عنوان و ردیف بودجهای منابع عمومی دولت است که با صدور
اوراق تسویه خزانه تهاتر میشود .عناوین و شماره طبقهبندی منابع عمومی دولت بر اساس
جدول شماره ( )5قانون بودجه سال  1395کل کشور ،که پس از حذف موارد مستثنی
(منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی ،منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (با
سررسید سالجاری و سالهای آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد  -هزینه) از
صدور اوراق تسویه خزانه مورد توافق سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی
و دارایی تهیه شده است از پورتال مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی
(قسمت اوراق تسویه خزانه) به نشانی http://iridmo.mefa.irقابل دریافت است .بهعنوان
مثال در جدول مذکور مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با شماره طبقهبندی  110105و
مالیات نقل و انتقال سرقفلی با شماره طبقهبندی  110303درجشده است.
 )2درصورتی که براساس مقررات قانونی ذیربط یا اسناد و مدارک مربوط ،تاریخ قطعی
سررسید مطالبات تعیین شده باشد ،ذکر دقیق آن ضروری است و درغیراینصورت
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 ( )3در سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار با درج تاریخ و شماره نامه
تهیه شود.
مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل کد بودجهای دستگاه ،نشانی و کدپستی

و شماره تلفن بهصورت صحیح و کامل ثبت شده باشد.

باشد.

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


تاییدیه اعالم وصول سماد ،به پیوست فرم شماره ( )3توسط دستگاه اجرایی
طلبکار ارایه شود.
مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم شماره ( )3با مبالغ ثبتشده در سامانه

سماد نباید مغایرت داشته باشد.

فرم شماره ( )3در دو نسخه تهیه شود :نسخه اول به انضمام اعالم وصول
سامانه مدیریت اطالعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) در استانها به ادارهکل امور
اقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز برای مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی
عمومی (به نشانی تهران ،خیابان باب همایون ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،طبقه سوم،
کدپستی  )1114943661ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.
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فرم شماره چهار:
شماره :
تاریخ :
بسمهتعالی
نمونه شماره ( :)4تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه بابت مطالبات دولت از
شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده ( )2موضوع قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (در سربرگ دستگا ه اجرایی طلبکار تهیه
میشود)
به :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان /....وزارت اموراقتصادی و دارایی -
مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی(حسب مورد)
باسالم
در اجرای بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1396کل کشور و آییننامه اجرایی
آن ،موضوع تصویب نامه شماره /33263ت54270هـ مورخ  1396/3/23هیات محترم
وزیران و تصویبنامه شماره  ...............مورخ  ........هیات محترم وزیران (موضوع بند (پ)
ماده ( )2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بدینوسیله مطالبات
این وزارتخانه /موسسه دولتی به شماره طبقهبندی [ .....کدبودجهای  ]......از [ ......عنوان
شخص متقاضی  ] ......به شماره ملی [......شناسه/کدملی اشخاص متقاضی ] ......به شرح
جدول ذیل برای صدور اوراق تسویه خزانه اعالم میشود .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 ،بهصورت جمعی  -خرجی در عملکرد
ردیف  310106جدول شماره( )5قانون بودجه سال  1396کل کشور و منابع عمومی مورد
تسویه اقدام خواهد شد.
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ردیف

کد طبقه بندی
منابع عمومی

عنوان منابع عمومی

تاریخ سررسید

مبلغ (ریال)

جمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ذیحساب/
مدیرمالی یا عناوین مشابه (در
دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب)

نام و نام خانوادگی و امضاء رییس
دستگاه اجرایی

***نکات مورد توجه***

 بدهیهای 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 ( )2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به
شرکتهای دولتی منتقل شده است ،میباشد.
 فرم شماره ( )4در سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار با درج تاریخ و شماره نامه تهیه
شده باشد.
 مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل کد بودجهای دستگاه ،نشانی و کدپستی
بهصورت صحیح و کامل ثبت شده باشد.
 مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم شماره ( )4ثبت شده باشد.

باشد.

فرم شماره ( )4به تائید و امضاء ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی طلبکار رسیده
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 عنوان ،کد ردیف طبقهبندی منابع عمومی و تاریخ قطعی سررسید مطالبات بر
اساس توضیحات بند ( )8-2اطالعیه شماره ( )1و منطبق با ردیفهای مندرج در جدول
ردیفهای منابع عمومی در پورتال مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی
میباشد.
 درصورتی که براساس مقررات قانونی ذیربط و یا اسناد و مدارک مربوط ،تاریخ
قطعی سررسید مطالبات تعیین شده باشد ،ذکر دقیق آن ضروری است و درغیراینصورت
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 اداراتکل اموراقتصادی و دارایی استان .......
ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانها موظف هستند که کلیه مدارک شامل فرمهای
( )2( ،)1و ( )3به انضمام چکلیست تکمیلشده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز
مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی ) ارسال نمایند.
چکلیست فرم نمونه شماره (( )1درخواست صدور اوراق تسویه خزانه  -تکمیلشده توسط
شخص متقاضی )
شرح فعالیت

بلی

خیر

توضیحات

فرم شماره ( )1در سربرگ شخص متقاضی تهیه
1
شده است.
عنوان کامل دستگاه اجرایی بدهکار بهدرستی
2
ثبت شده است.
عنوان کامل دستگاه اجرایی طلبکار بهدرستی
3
ثبت شده است.
تاریخ ایجاد بدهی دولت بر اساس حکم قانون
 4بودجه سال  1396کل کشور مربوط تا پایان سال
 1395میباشد.
موضوع طلب اشخاص بر اساس توضیحات بند
5
( )6-2اطالعیه شماره ( )1تکمیل شده است.
6

موضوع بدهی اشخاص و شماره طبقهبندی آن بر
اساس توضیحات بند ( )8-2اطالعیه شماره ()1
تکمیل شده است.

درخواست شخص متقاضی مهمور به مهر شرکت
 7و امضاء مدیرعامل یا دارندگان حق امضاء مجاز
رسیده است.
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چکلیست فرم نمونه شماره (( )2تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه  -تکمیلشده توسط
دستگاه اجرایی بدهکار)
شرح فعالیت
فرم شماره ( )2در سربرگ دستگاه اجرایی/شرکت
 1دولتی بدهکار با درج تاریخ و شماره نامه تهیه شده
است.
مشخصات دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار
شامل کد بودجهای دستگاه ،نشانی و کدپستی و
2
شماره تلفن بهصورت صحیح و کامل ثبت شده
است.
شماره طبقهبندی برنامه/طرح تملک داراییهای
سرمایهای درجشده توسط دستگاه اجرایی/شرکت
3
دولتی بدهکار ،بر اساس قانون بودجه سنواتی ثبت
شده است.
تاریخ ایجاد بدهی در دستگاه اجرایی/شرکت دولتی
4
بدهکار تا تاریخ  1395/12/30درجشده است.
موضوع بدهی بر اساس توضیحات بند ()6-2
 5اطالعیه شماره ( )1توسط دستگاه اجرایی/شرکت
دولتی بدهکار صحیح درجشده است.
6

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

فرم شماره ( )2به تائید و امضاء ذیحساب و رئیس
7
دستگاه اجرایی رسیده است.
تأییدیه اعالم وصول سماد ،پیوست فرم شماره ()2
 8توسط دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار ارایه
شده است.
مبلغ بدهی دستگاه اجرایی/شرکت دولتی بدهکار در
 9فرم شماره ( )2با مبالغ ثبت شده در سامانه سماد
مغایرتی ندارد.
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بلی

خیر

توضیحات

چکلیست فرم نمونه شماره (( )3تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه  -تکمیلشده توسط
دستگاه اجرایی طلبکار)
شرح فعالیت
1

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

2

مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل
کد بودجهای دستگاه ،نشانی و کدپستی و
شماره تلفن بهصورت صحیح و کامل ثبت
شده است.

3

عنوان ،کد ردیف طبقهبندی منابع عمومی
و تاریخ قطعی سررسید مطالبات بر اساس
توضیحات بند ( )8-2اطالعیه شماره ()1
و منطبق با ردیفهای مندرج در جدول
ردیفهای منابع عمومی در پورتال مرکز
مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی
میباشد.

4

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

5

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

6

تأییدیه اعالم وصول سماد ،پیوست فرم
شماره ( )3توسط دستگاه اجرایی طلبکار
ارایه شده است.

7

مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم
شماره ( )3با مبالغ ثبتشده در سامانه
سماد مغایرتی ندارد.

بلی

خیر

توضیحات
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چکلیست فرم نمونه شماره (( )4تاییدیه صدور اوراق تسویه خزانه  -تکمیل شده توسط
دستگاه اجرایی طلبکار)
بلی

شرح فعالیت

خیر

توضیحات

فرم شماره ( )4در سربرگ دستگاه اجرایی بدهکار با درج
1
تاریخ و شماره نامه تهیه شده است.
مشخصات دستگاه اجرایی طلبکار شامل کد بودجهای
 2دستگاه ،نشانی و کدپستی و شماره تلفن بهصورت صحیح
و کامل ثبت شده است.
بدهیهای اعالمشده به استناد مصوبه شماره .................
مورخ  ....................هیات محترم وزیران بابت تهاتر بدهی
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در
3
اجرای بند (پ) ماده ( )2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل
شده است ،میباشد.
مبلغ طلب دستگاه اجرایی طلبکار در فرم شماره ( )4ثبت
4
شده است.
فرم شماره ( )4به تأیید و امضاء ذیحساب و رئیس دستگاه
5
اجرایی طلبکار رسیده است.

6
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عنوان ،کد ردیف طبقهبندی منابع عمومی و تاریخ قطعی
سررسید مطالبات بر اساس توضیحات بند ( )8-2اطالعیه
شماره ( )1و منطبق با ردیفهای مندرج در جدول
ردیفهای منابع عمومی در پورتال مرکز مدیریت بدهیها
و داراییهای مالی عمومی میباشد.

رییس اداره تلفیق حسابها و امور
بدهی

معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان

امضاء تاریخ

امضاء تاریخ

سازمان امور اقتصاد و دارایی استان تهران
با سالم
احترام ًا در راستای اجرای دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات برای واگذاری و
پذیرش اسناد خزانه اسالمی در شرکت فرابورس ایران ،بدینوسیله نمونه امضای
اشخاص مجاز و مهر دستگاه اجرایی ،همچنین مشخصات کامل نماینده (رابط)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران جهت استحضار و
هرگونه اقدام الزم اعالم میگردد.

نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ،درمانی تهران
نام و نام
خانوادگی

پست
سازمانی

مدیر امور مالی دانشگاه

نشانی

تلفن همراه

رایانامه()Email

تلفن مستقیم

نمونه مهر دانشگاه

معاون توسعه مدیریت و
برنامهریزی منابع دانشگاه

				

نام و نام خانوادگی:
سمت:
(امضا و مهر باالترین مقام مجاز)

رونوشت:
• مرکز مدیریت بدهی و داراییهای مالی عمومی برای اطالع و اقدام الزم.
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بسمهتعالی

محل تایید فرابورس

مرکز مدیریت بدهی و داراییهای مالی عمومی
بدینوسیله اصالت و صحت اطالعات مندرج در این فرم ،مورد تایید اینجانب
میباشد.

محل تایید اداره کل
مدیریت بدهیها و
تعهدات عمومی دولت
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نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

سمت:
مهر و امضاء

بسمهتعالی

نمونه شماره ( :)1فرم معرفینامه نماینده و نمونه امضای اشخاص مجاز
دستگاه اجرایی در دستگاه اجرایی ملی

(در سربرگ دستگا ه اجرایی تهیه میشود)

مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی

باسالم
در اجرای بند ( )1دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد
خزانه اسالمي دستگاههای ملی ،نمونه امضای اشخاص مجاز ،مهر و مشخصات نماینده این
{وزارتخانه/سازمان }..../به شرح ذیل معرفی میشود.
نام و نام خانوادگی پست سازمانی

نماینده دستگاه اجرایی

نشانی رایانامه
(ایمیل)

تلفن همراه

تلفن مستقیم فکس دستگاه
اجرایی

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

محل

تایید مرکز مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی
مدیریت
بدهیها و

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

داراییهای
مالی

سمت :

عمومی

تاریخ :

نام و نام خانوادگی :
امضاء :
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بسمه تعالي
دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه
اسالمي در فرابورس ايران

مقدمه
اين دستورالعمل به استناد ماده ( )3آييننامه اجرايي بند (ﻫ) تبصره ( )5قانون بودجه
سال  1395كل كشور (موضوع تصويبنامه شماره /38463ت53203ﻫ مورخ 1394/4/2
هیات محترم وزیران) و با هدف تسريع و تسهيل در فرآيند واگذاري و پذيرش اسناد خزانه
اسالمي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران تهيه شده است و اسناد مذكور در اين
چارچوب قابل پذيرش ميباشد( .نسخه اول مدارك و مستندات موضوع اين دستورالعمل
به فرابورس ايران و نسخه دوم (رونوشت) به معاونت نظارت مالي و خزانهداري كل كشور
(ادارهكل مديريت بدهيها و تعهدات عمومي دولت) ارسال ميشود( .نشاني فرابورس ايران:
تهران ،بزرگراه حقاني ،نرسيده به چهارراه جهان كودك ،نبش ديدار شمالي ،پالك يك).
نشاني ادارهكل مديريت بدهيها و تعهدات عمومي دولت :تهران ،میدان امام خمینی،
وزارت امور اقتصادي و دارايي ،طبقه سوم.
 -1مستند به بند (پ) ماده ( )1آييننامه اجرایی بند (ه) تبصره ( )5قانون بودجه سال
 1395کل کشور موضوع تصویبنامه فوقالذکر درخصوص نحوة تاييد بدهي قابل پرداخت
به طلبكاران غيردولتي ،نمونه امضاي اشخاص مجاز و مهر دستگاه اجرایی ظرف مدت سه
روز كاري از ابالغ سهميه اسناد خزانه اسالمی ميبايد بهصورت رسمي در قالب ذيل اعالم
شود.

نام و نام خانوادگی:
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نام و نام خانوادگی:

 -2مشخصات كامل نماينده (رابط) دستگاه اجرايي (شامل نام و نام خانوادگي ،پست

سازماني ،نشاني رايانامه ،شماره تلفن مستقيم و همراه) براي انجام هماهنگي الزم در مواقع
ضروري بهصورت رسمي اعالم شود.
 -3بهمنظور واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسالمي در فرابورس ايران ضرورت دارد
كه اطالعات مربوط به طلبكاران غيردولتي به تفكيك مراحل انتشار اسناد خزانه اسالمي
بهصورت كامل و دقيق در قالب فرمهاي پيوست (پس از تاييد و امضاي مقامات مجاز
موضوع بند ( )1و ممهور به مهر دستگاه اجرايي به همراه لوح فشرده (حاوي دو فايل
صفحه گسترده  )Excelارسال شود .عناوین فايلها و فرمهای مندرج در هر فایل و نحوه
تکمیل و ارسال آنها به شرح جدول ذیل میباشد:
عنوان
فایل

MEFA1

MEFA2

عنوان فرم:

توضیحات

فــرم شــماره ( :)1خالصــه وضعیــت واگــذاری اســناد خزانــه این فرمها پس از تکمیل
و ذخیره در قالب فایل
اســامی ســال 1395
فــرم شــماره ( :)2وضعیــت واگــذاری اســناد خزانــه اســامی  MEFA1بهصورت کاغذی
نیز تهیه و تمامی صفحات
ســال 1395
آنها توسط مقامات مجاز
فــرم شــماره ( :)3وضعیــت واگــذاری اســناد خزانــه اســامی دستگاه اجرایی مهر و امضاء
ســال  1395بــر حســب مشــخصات اعتبــار
میشود.
فــرم شــماره ( :)4-1وضعیــت تفصیلــی واگــذاری نهایــی
اســناد خزانــه اســامی ســال  1395برحســب اشــخاص
حقيقــي
فــرم شــماره ( :)4-2وضعیــت تفصیلــی واگــذاری نهایــی
اســناد خزانــه اســامی ســال  1395بــر حســب اشــخاص
حقوقــي

ارسال کاغذی این فرمها
الزامی نمیباشد.

تبصره  -1نمونه فايلهاي  Excelفوقالذكر از پورتال ادارهكل مديريت بدهيها و تعهدات
عمومي دولت به نشاني  http://iridmo.mefa.irقابل دريافت ميباشد.
تبصره  -2لوح فشرده ميبايد با رعايت مالحظات مربوط درخصوص مكاتبات محرمانه
(داخل پاكت مخصوص و بهصورت دربسته و مهرشده) ارسال شود.
 -5بهمنـظور معرفي هريك از طلبـكاران غيردولتي الزم است فرمهاي موضوع بند ()3
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نهايي توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي ارسال شود.
تبصره  -1اطالعات ارسالي به فرابورس ايران به هيچ عنوان قابل اصالح و يا تغيير
نميباشد .بنابراين الزم است در هنگام تهيه و تكميل اطالعات و پيش از ارسال ،نهايت
دقت در دادهها و اطالعات صورت پذيرد.
تبصره  -2مسئوليت تطابق اطالعات مندرج در نامههاي چاپي و دادههاي اطالعاتي در
فايل اكسل برعهده دستگاه اجرايي میباشد و در صورت عدم تطابق ،دادههاي مندرج در
فايل اكسل ذخيرهشده در لوح فشرده مالك عمل خواهد بود.
تبصره  -3در صورت عدم تطابق اطالعات هريك از طلبكاران غيردولتي با اطالعات ثبتي
در ساير مراجع ازجمله ادارات ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و يا سيستم بانكي ،اشخاص
مذكور تا زمان اصالح اطالعات و عودت توسط دستگاههاي اجرايي ذیربط از فهرست
واگذاري حذف خواهند شد( .فرابورس ايران اشخاص حذفشده و داليل حذف آنها را به
اطالع دستگاه اجرايي مربوط خواهد رساند).
تبصره  -4در صورت بروز هرگونه خطا در اطالعات ارسالي (بهويژه در مورد حجم اوراق
تخصيصدادهشده) ،امكان اصالح در سامانههاي معامالتي بههيچعنوان وجود نداشته و
اصالح مبلغ اوراق صرفاً با نقل و انتقال اوراق از طريق خريد و فروش آن انجام خواهد شد.
در اين شرايط الزم است دستگاه مربوط با طلبكار وارد مذاكره شده و با رضايت همان
شخص و در قالب فروش اوراق به اشخاص ثالث ،خطاي مذكور را اصالح نمايد.
تبصره  -5در صورتي كه الزم است مبلغي بهصورت مشترك به دو يا چند پيمانكار
تخصيص يابد الزم است سهم هريك از پيمانكاران توسط دستگاه اجرايي مشخص شده و
اطالعات هريك از پيمانكاران بهصورت جداگانه به فرابورس ايران اعالم گردد.
تبصره  -6در صورتي كه يك پيمانكار يا بستانكار حقيقي يا حقوقي در چند مرحله
واجد شرايط دريافت اسناد خزانه اسالمي ميگردد ،اطالعات اين اشخاص در چند ركورد
اطالعاتي تهيه و ارسال گردد .در صورتي كه اطالعات مربوط به تخصيص اسناد خزانه در
چند مرحله تهيه و براي شركت فرابورس ارسال ميگردد ،اطالعات جديد نبايد شامل
اطالعات قبلي گردد ( اطالعات در مراحل بعدي نبايد بهصورت تجمعي ارسال گردد؛
بهعنوان مثال ،چنانچه به پيمانكاري در يك مرحله  300ميليون ريال و در مرحله بعدي
 200 68ميليون ريال اسناد خزانه اسالمي تخصيص يابد ،در مرحله دوم نبايد رقم 500

ميليون ريال درج گردد).
 -6اسناد خزانه اسالمی در دفاتر دستگاه اجرایی ذیربط و ادارهکل مدیریت بدهیها و
تعهدات عمومی دولت بر اساس دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسالمی (به شماره
 54/12279مورخ  )1395/1/30در قالب نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی
(نسخه سال  )1395اعمال حساب میشود.
 -7دستگاههای اجرایی مکلفند اطالعات مربوط به اسناد خزانه اسالمی واگذارشده را در
قالب فرم شماره ( )3در مقاطع زماني ماهانه تکمیل و به معاونت نظارت مالي و خزانهداري
كل كشور ارسال نمایند.
 -8دستگاههای اجرایی الزم است در فرایند واگذاری اسناد خزانه اسالمی الزامات آییننامه
اجرایی بند (ه) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1395کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره
/38463ت  53203ﻫ مورخ 1395/4/2هيأت محترم وزيران ) و الزامات مندرج در این
دستورالعمل را لحاظ نمایند.
 -9الزم است دستگاههای اجرایی پس از ارسال اطالعات مربوط به طلبكاران غيردولتي،
نسبت به تکمیل ،تایید و ارائه گواهی تخصيص اوراق بهادار دولتي در قالب نمونه پيوست،
به طلبکاران یادشده اقدام نمایند.
 -10در تكميل اطالعات مربوط به فرمهاي پيوست به مثال و نكات تكميلي ذيل توجه
شود .اين اطالعات در قالب فرمهاي  4-1و  4-2پيوست و بهصورت هفتگي (شامل اطالعات
يك هفته كامل) تهيه و ارسال خواهد شد.
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مثال:
اشخاص حقيقي

اشخاص حقوقي
عنوان

مثال

عنوان

مثال

نام

محمود

نام خانوادگي

تبريزي

نام شركت

ايران آب

2645

شماره ثبت

582535

شماره شناسنامه

محل ثبت

تهران

محل صدور

تهران

شناسه ملّي

10480010565

كد ملي

0012345678

تاريخ ثبت

1342/01/01

تاريخ تولد

1360/01/01

شماره تلفن پيمانكار

0212222222

شماره تلفن پيمانكار

0215555555

آدرس پيمانكار

تهران ،خيابان
گاندي،كوچه سي و پنجم،
پالك 3

آدرس پيمانكار

تهران ،خيابان انقالب،
كوچه افضلي ،پالك 3

نوع شركت

مسئوليت محدود

جنسيت*

M

نام مدير(مديرعامل يا
مدير مالي)

محمد طالقاني

نام پدر

محمد

شماره تلفن همراه
مدير

09121234567

شماره تلفن همراه

09121234567

ايميل

taleghani@yahoo.
com

ايميل

Mahmud@yahoo.
com

نام بانك

بانك پارسيان

نام بانك

بانك ملي ايران

كد شبا

-1000-0140-IR87
07-1220-1200-8102

كد شبا

-1000-0140-IR87
07-1220-1200-8102

كد معامالتي**

شرك19888

كد معامالتي**

تیر05308

تعداد***

500

تعداد***

500

* جنسيت :در اين فيلد براي آقايان حرف ( )Mو براي خانمها حرف ( )Fدرج ميگردد.
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** كد معامالتي :كد معامالتي از سه حرف و پنج رقم تشكيل شده است .اين كد صرفاً توسط
شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ايجادشده و به هر شخص حقيقي يا حقوقي
تخصيص مييابد.

جدول :مثالهايي از كد معامالتي
نام

كدمعامالتي

شركت ايران آب

شرك 19888

سازمان محيطزيست شهرداري كرج

ساز01645

قرارگاه سازندگي

قرا05825

كارگزاري شتابان

كار02585

محمود تبريزي

تبر05308

***تعداد :كليه اوراق بر مبناي مضربي از يك ميليون ريال منتشر ميشوند .بهعنوان مثال،
اگر 500ميليون ريال اوراق بهادار به پيمانكاري تخصيص يابد در اين فيلد عدد  500ثبت شود.
نكات مهم:

 -1در هنگام دريافت اطالعات طلبكاران غيردولتي توسط دستگاه اجرايي ،الزم است
رسيد شركت سپردهگذاري يا نامه رسمي از يكي از كارگزاريهاي عضو فرابورس مبني
بر اعالم «كد معامالتي فعال» پيمانكار دريافت و با كد معامالتي اعالمي توسط پيمانكار
مطابقت داده شود .اضافه مينمايد رسيد مذكور از طريق مراجعه اشخاص طلبکار به
كارگزاريهاي عضو فرابورس ایران 10قابل مالحظه و دريافت ميباشد.

 -2در صورتي كه شخص طلبكار فاقد كد معامالتي فعال در سامانه معامالتي فرابورس
باشد ،الزم است با مراجعه به يكي از كارگزاريهاي 11عضو فرابورس ايران ،اقدام به اخذ كد
معامالتي فعال نمايد.
-3در صورت نياز به هرگونه راهنمايي با شركت فرابورس و اداره کل مدیریت بدهیها و
تعهدات عمومی دولت تماس حاصل فرماييد:
راههاي ارتباطي با شركت فرابورس
ايران
تلفن 88786157 :
فكس89778232 :
ايميلMFI@ifb.ir :

راههاي ارتباطي با اداره كل مديريت بدهيها
و تعهدات عمومي دولت
تلفن 39902260:
فكس33967121 :
ايميلTadvin@mefa.gov.ir :

 1( -10و  .) 2كارگزاران عضو فرابورس ايران در همه شهرها داراي دفاتر نمايندگي مي باشند و آدرس و
مشخصات آنها در سايت فرابورس ايران به آدرس  http://www.ifb.ir/members.aspxموجود است.
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بسمهتعالی
دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه
اسالمي دستگاههای ملی

مقدمه
اين دستورالعمل به استناد آييننامه اجرايي مربوطه و با هدف تسريع و تسهيل در فرآيند
واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسالمي در سال  1396تهيه شده است.
 .1به منظور واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسالمي ضرورت دارد كه ضمن اخذ
تقاضانامه صدور اسناد خزانه اسالمی از اشخاص ذینفع ،اطالعات مربوطه به تفكيك
مراحل انتشار اسناد خزانه اسالمي بهصورت كامل و دقيق در قالب فرمهاي مورد اشاره در
جدول ذیل همراه با اعالم وصول سامانه مدیریت اطالعات بدهیها و مطالبات دولت
(سماد) موضوع بخشنامه شماره  57/136151مورخ  1395/7/26معاونت نظارت مالی و
خزانهداری کل کشور تهیه و ارسال شود:
شماره فرم

تهیهکننده
فرم
دستگاه
اجرایی

()1
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عنوان
فرم

توضیحات

فرم معرفی نمونه امضاء اشخاص
مجاز و مشخصات
نمونه
كامل نماينده (رابط)
امضاء و
دستگاه اجرايي
معرفینامه
بهصورت کاغذی تهیه
و پس از تایید ارسال
میشود.

مدارک
ارسالی

گیرنده فایل

زمان
ارسال

 فرم شماره( )1کاغذی

مرکز مدیریت
بدهیها و
داراییهای
مالی عمومی
(برای اخذ
تأییدیه از
دستگاه
اجرایی و
اعالم به بانک
ملی ایران)

بالفاصله
پس از ابالغ
سهمیه
اسناد خزانه
اسالمی

شماره فرم

تهیهکننده
فرم
دستگاه
اجرایی

()2

دستگاه
اجرایی

عنوان
فرم

توضیحات

این فرمها پس از
فرم
تکمیل و ذخیره
شماره
در قالب فایل
()2-1
 Excelتحت
عنوان AKHZA1
معرفی
و همچنین کاغذی
اشخاص
(تمامی صفحات
ذینفع
میباید توسط مقامات
(اشخاص
مجاز دستگاه اجرایی
حقیقی)
(معرفیشده در فرم
فرم
شماره یک) مهر و
امضاءشود) تهیه و
شماره ( -2منضم به اعالم وصول
 )2معرفی
سامانه مدیریت
اشخاص
اطالعات بدهیها
ذینفع
و مطالبات دولت
(اشخاص
(سماد) ،تاییدیه شبا
حقوقی)
و کپی کارت ملی
اشخاص حقیقی
مندرج در فرم شماره
( )2-1ارسال میشود.

مدارک
ارسالی

گیرنده فایل

زمان
ارسال

 فرمهایکاغذی

بانک ملی
ایران-اداره
کل بررسی
طرحها

در هنگام
ارسال
فهرست
اشخاص
ذینفع

 لوح فشرده()CD
حاوی فایل
AKHZA1
 اعالموصول سامانه
سماد
 تاییدیه شبا کپی کارتملی اشخاص
حقیقی
مندرج در
فرم شماره
()2-1
فرم اعالموصول سامانه
سماد
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شماره فرم

دستگاه
اجرایی

خالصه
وضعیت
واگذاری
اسناد
خزانه
اسالمی
سال
1396

()3

تهیهکننده
فرم

عنوان
فرم

دستگاه
اجرایی

توضیحات

مدارک
ارسالی

با توجه به توضیحات
بند ( ،)1.7این فرم
میباید بر مبنای
 فایلگزارش هفتگی بانک
الکترونیکی
ملی ایران بهصورت
AKHZA2
کاغذی تهیه و پس
که به نشانی
از تایید تمامی
رایانامه
صفحات آن توسط
مقامات مجاز دستگاه @Tadvin
اجرایی ،ارسال شودmefa.gov. .
 irایمیل
ضمناً فایل Excel
میشود.
فرم مذکور نیز
میباید تحت عنوان
 AKHZA2به نشانی
Tadvin@mefa.
 gov.irایمیل شود.

()4

این فرم بهصورت
وضعیت
واگذاری کاغذی تهیه و توسط
اسنادخزانه مقامات مجاز دستگاه
اسالمی در اجرایی مهر و امضاء
میشود.
قبال کسور
قانونی
بیمه
تأمین
اجتماعی

 فرم شماره( )3کاغذی

گیرنده فایل

زمان
ارسال

مرکز مدیریت
بدهیها و
داراییهای
مالی عمومی

مقاطع
ماهانه

 فرماداره کل
امور مالی
شماره ()4
تأییدشده سازمان تأمین
اجتماعی و
 گواهیادارهکل درآمد
توسط
صادره
حق بیمه
بانک ملی سازمان تأمین
ایران مبنی
اجتماعی
بر واگذاری
اسناد خزانه
اسالمی
به سازمان
تأمین
اجتماعی

پس از
دریافت
گواهی
واگذاری
اسنادخزانه
اسالمی
به سازمان
تأمین
اجتماعی

 .1-1نمونه فايلهاي  Excelفوقالذكر از پورتال مرکز مديريت بدهيها و داراییهای مالی
 74عمومی به نشاني  http://iridmo.mefa.irقابل دريافت ميباشد.

 .1-2کلیه مستندات و لوح فشرده ميبايد با رعايت مالحظات مربوط درخصوص مكاتبات
محرمانه (داخل پاكت مخصوص و بهصورت دربسته و مهرشده) ارسال شود.
 .1-3اطالعات ارسالي به بانک ملی ایران بههيچعنوان قابل اصالح و يا تغيير نميباشد.
بنابراين الزم است در هنگام تهيه و تكميل اطالعات و پيش از ارسال ،نهايت دقت در تهیه
و تکمیل فرمها معمول شود.
 .1-4مسئوليت تطابق اطالعات مندرج در نامههاي چاپي و اطالعات مندرج در فایلهای
 Excelبرعهده دستگاه اجرايي میباشد.
 .1-5با عنایت به اینکه به استناد تبصره ( )2ماده ( )13قانون محاسبات عمومی کشور
اوراق بهادار بهمنزلة وجوه عمومی تلقی میشود ،مهلت واگذاری اسناد خزانه اسالمی تابع
قوانین و مقررات مربوطه میباشد.
 .1-6به استناد ماده ( )36ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1396کل کشور پرداخت
و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین
و مقررات مربوط ،منوط به اعالم مانده بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط
دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در
ماده ( )1قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی
آن است که در اجرای ماده اخیرالذکر بخشنامه شماره  57/136151مورخ 1395/7/26
معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور مبنی بر ارسال الکترونیکی اطالعات از طریق
سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات دولت (سماد) صادر شده است ،لذا ارسال اعالم وصول
سامانه سماد به بانک ملی ایران ضروری است.
 .1-7بانک ملی ایران گزارش اسناد واگذارشده (مبنای تهیه فرم شماره ( )3توسط
دستگاه اجرایی) را در پایان هر هفته به همراه گواهی دریافت اسناد مذکور (برای ارائه
به اشخاص ذینفع) به دستگاه اجرایی ذیربط ارائه مینماید .ضمناً در صورت عدم تطابق
اطالعات هريك از اشخاص ذینفع با اطالعات ثبتي در ساير مراجع ،اشخاص مذكور تا زمان
اصالح اطالعات و عودت توسط دستگاههاي اجرايي ذیربط ،از فهرست واگذاري حذف
خواهند شد( .بانک ملی ایران اشخاص حذفشده و داليل حذف آنها را همراه با گزارش
هفتگی یادشده به اطالع دستگاه اجرايي مربوط خواهد رساند).
 .1-8درصورت عدم
ِ
موقع فرم شماره ( )3به مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای 75
ارسال به ِ

مالی عمومی ،واگذاری اسناد خزانه به دستگاه اجرایی توسط بانک ملی ایران ،بر اساس
اعالم مرکز یادشده ،متوقف خواهد شد.
 .1-9در صورتي كه الزم است مبلغي بهصورت مشترك به دو يا چند شخص تخصيص
يابد الزم است سهم هريك از اشخاص توسط دستگاه اجرايي مشخص شده و اطالعات
هريك از اشخاص ذینفع بهصورت جداگانه به بانک ملی ایران اعالم گردد.
 .1-10در صورتي كه يك پيمانكار يا بستانكار حقيقي يا حقوقي در چند مرحله واجد
شرايط دريافت اسناد خزانه اسالمي ميگردد ،الزم است اطالعات اين اشخاص در چند
ركورد اطالعاتي تهيه و ارسال گردد .در صورتي كه اطالعات مربوط به تخصيص اسناد
خزانه در چند مرحله تهيه و براي بانک ملی ایران ارسال ميگردد ،اطالعات جديد نبايد
شامل اطالعات قبلي گردد (اطالعات در مراحل بعدي نبايد بهصورت تجمعي ارسال گردد
 بهعنوان مثال ،چنانچه به شخصی در يك مرحله  300ميليون ريال و در مرحله بعدي 200ميليون ريال اسناد خزانه اسالمي تخصيص يابد ،در مرحله دوم نبايد رقم 500
ميليون ريال درج گردد).
 .1-11به استناد تفاهمنامه معاونت نظارتمالی و خزانهداری کل کشور و سازمان تأمین
اجتماعی و بهمنظور واگذاری اسناد خزانه اسالمی برای تسویه مطالبات ناشی از کسور
قانونی سازمان تأمین اجتماعی ،دستگاههای اجرایی میتوانند اطالعات مربوط به سازمان
مذکور را نیز در قالب فرم شماره ( )2-2برای 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 مینماید .دستگاه اجرایی موظف
است ضمن درج شماره و تاریخ تاییدیه بانک ملی ،فرم شماره ( )4را 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  ،345سازمان تأمین اجتماعی ،به کدپستی  1457965595ارسال
نماید .سازمان تأمین اجتماعی میباید بر اساس اطالعات مندرج در فرم شماره ( ،)4نسبت
به تسویه بدهی پیمانکاران مربوطه اقدام الزم را معمول و مراتب را به شعب ذیربط اعالم
نماید .ضمناً برای تسهیل در تکمیل فرم شماره ( )2-2اطالعات مرتبط با سازمان تأمین
اجتماعی به شرح جدول ذیل میباشد.
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نام شرکت

شماره ثبت

محل ثبت

شناسه ملی

تاریخ ثبت

کدمعامالتی

سازمان تأمین
اجتماعی

9432

تهران

14000261665

1354/4/16

ساز00013

نام بانک

شماره شبا

رفاه کارگران

IR550130100000000164776928

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

نام شرکت

شماره ثبت

محل
ثبت

شناسه ملی

شماره طبقهبندی
بودجهای دستگاه
اجرایی قید شود

نام دستگاه
اجرایی درج
شود

1

1

شناسه ملی دستگاه
اجرایی درج شود

تاریخ
ثبت

کدمعامالتی

مبلغ
تخصیص
اسناد خزانه
(میلیون
ریال)

1311/1/1

حاک55555

مبلغ سپرده
حسن اجرای
کار درج شود

ردیف

مشخصات حساب بانکی
نام بانک

شماره شبا

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 درجشده در فیلدهای شماره ثبت ،محل ثبت ،تاریخ ثبت و کد معامالتی برای
کلیه دستگاههای اجرایی ثابت میباشد و باید عین کاراکترهای قیدشده در جدول فوق در
فرم ( )2-2تکمیلشده توسط دستگاه درج شود.
 .1-12-1همچنین در صورتی که قبل از تاریخ سررسید امکان آزادسازی اسناد خزانه
اسالمی صادره در قبال سپرده حسن اجرای کار مهیا شود ،دستگاه اجرایی میباید 77

نسبت به تکمیل فرم درخواست نقل و انتقال اسناد خزانه اسالمی (قابل دریافت از بانک
عامل واگذاری) و انتقال مالکیت اسناد مذکور به اشخاص ذینفع مربوطه اقدام نماید.
درغیراینصورت وجوه مربوط به اسناد یادشده در سررسید به حساب سپرده دستگاه
اجرایی ذیربط واریز خواهد شد.
 .1-13اسناد خزانه اسالمی در دستگاه اجرایی ذیربط و مرکز مدیریت بدهیها و
داراییهای مالی عمومی بر اساس دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسالمی (به شماره
 54/12279مورخ  )1395/1/30در قالب نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی
(نسخه سال  )1396براساس بخشنامه  54/14355مورخ  1396/2/2معاونت نظارت مالی
و خزانهداری کل کشور اعمال حساب میشود.
 .1-14دستگاههای اجرایی الزم است در فرایند واگذاری اسناد خزانه اسالمی الزامات
مندرج در این دستورالعمل را لحاظ نمایند.
 .1-15در تكميل اطالعات مربوط به فرمهاي پيوست به مثال و نكات تكميلي ذيل توجه
شود.
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مثال:
اشخاص حقيقي

اشخاص حقوقي
عنوان

مثال

عنوان

مثال

نام

محمود

نام خانوادگي

تبريزي

نام شركت

ايران آب

2645

شماره ثبت

582535

شماره شناسنامه

محل ثبت

تهران

محل صدور

تهران

شناسه ملّي

10480010565

كد ملي

0012345678

تاريخ ثبت

1342/01/01

تاريخ تولد

1360/01/01

نام بانك

بانك پارسيان

نام پدر

محمد

كد شبا

-1000-0140-IR87
07-1220-1200-8102

نام بانك

بانك ملي ايران

كد معامالتي*

شرك19888

كد شبا

-1000-0140-IR87
07-1220-1200-8102

كد معامالتي*

تیر05308

* كد معامالتي :كد معامالتي از سه حرف و پنج رقم تشكيل شده است .اين كد صرفاً
توسط شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ايجادشده و به هر شخص
حقيقي يا حقوقي تخصيص مييابد.
نكات مهم:
 .1کليه اوراق بر مبناي مضربي از يك ميليون ريال صادر میشود ،لذا تمامی فرمهای
موضوع این دستورالعمل ،میباید برحسب میلیون ریال تکمیل شود.
 .2در هنـگام دريافـت اطالعـات اشـخاص ذینفـع توسـط دسـتگاه اجرايـي ،الزم اسـت
رسـيد شـركت سـپردهگذاري يـا نامه رسـمي از يكـي از كارگزاريهـاي زیر نظر سـازمان
بـورس و اوراق بهـادار مبنـي بـر اعلام «كـد معامالتي فعال» شـخص ذینفـع دريافت و با
كـد معامالتـي اعالمي توسـط شـخص مطابقت داده شـود .اضافـه مينمايد رسـيد مذكور
از طريـق مراجعـه اشـخاص ذینفـع بـه كارگزاريهـاي زیـر نظـر سـازمان بـورس و اوراق 79

بهـادار 12قابـل مالحظـه و دريافت ميباشـد.
 .3در صورتي كه شخص ذینفع فاقد كد معامالتي فعال در سامانه معامالتي مربوط باشد،
الزم است با مراجعه به يكي از كارگزاريهاي 13زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار ،اقدام
به اخذ كد معامالتي فعال نمايد.
 .4در صورت نياز به هرگونه راهنمايي با بانک ملی ایران و یا مرکز مدیریت بدهیها و
داراییهای مالی عمومی تماس حاصل فرماييد:

نشانی اداره کل بررسی
طرحها  -بانک ملی ایران:

راههاي ارتباطي با مرکز مدیریت
بدهیها و داراییهای مالی عمومی

نشانی :تهران ،خیابان باب همایون ،خیابان
صوراسرافیل ،وزارت امور اقتصادی و دارایی،
تهران ،خیابان فردوسی ،روبروی سفارت
طبقه سوم ،کدپستی 1114943661
آلمان ،ادارات مرکزی بانک ملی ایران،
تلفن 39903133 – 39903143:
ساختمان شماره یک ،طبقه دوم.
فكس33967121 :
ايميلTadvin@mefa.gov.ir :

80

( 1و  ) 2مشخصات شرکتهای کارگزاری ،در پایگاه اطالعرسانی فرابورس ایران ( قسمت کارگزاران عضو
به نـشـانی  )aspx.members/ir.ifb.wwwو بورس اوراق بهـادار تهران (در قسمت اعضـاء به نـشانـی
 )html.broker/search/ir.tse.search//:httpقابل مشاهده میباشد.
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بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور درخصوص نظارت بر نحوه
اعمال حساب اوراق تسویه خزانه

باسمه تعالی
شماره208416/57 :
تاریخ1396/9/22 :
ذیحساب و مدیرکل امورمالی
ذیحساب
با سالم
در اجراي قسمت اخیر ماده ( )11آییننامه اجرایی بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه
سال  1396کل کشور موضوع تصویبنامه شماره /33263ت54270هـ .مورخ 1396/3/23
هیات محترم وزیران درخصوص نظارت بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه توسط
وزارت اموراقتصادی و دارایی؛ ضمن ارسال تصویر چک لیست اوراق تسویه خزانه ،به
آگاهی میرساند کلیه ذیحسابان مکلفاند پس از ابالغ مراتب صدور اوراق تسویه خزانه
توسط این معاونت (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) ،در اسرع وقت
ضمن تکمیل اسناد و مدارک الزم (بر اساس موارد مندرج در چک لیست پیوست) و تایید
(امضاء) ،نسبت به ارسال مجموعه چک لیستهای تکمیل شده به همراه تصاویر اسناد و
مدارک مربوط ،در استانها (بابت دستگاههای اجرایی استانی/ملی مستقر در استان) به
اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ذیربط و در مرکز (بابت دستگاههای ملی) به مرکز
مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی (به نشانی :تهران ،خیابان باب همایون ،وزارت
اموراقتصادی و دارایی ،طبقه سوم ،کدپستی )1114943661اقدام نمایند.
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