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معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی

1398مرداد ماه 

وزارت اموراقتصادی و دارایی

اری قوانین، مقررات و دستورالعمل های انتشار و واگذ

اوراق مالی اسالمی
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فهرست مطالب

مبانی قانونی

آیین نامه های اجرایی

دستور العمل ها و اقدامات موردنیاز دستگاه های اجرایی
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مبانی قانونی

احکام قانونی مندرج در قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

احکام قانونی مندرج در قانون بودجه 
کل کشور1398سال 
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

ن احکام قانونی مندرج در قانو
عهبرنامه پنجساله ششم توس
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 قع  قانون برنامه پنجساله ششم توسععه دولعم مو عس اسعم بعه منحعور ت ( 8)ماده ( ت)بند ( 1)به استناد جزء
الح و سیاسم های کلی ابالغی اقتصاد مقعاومتی مبنعی بعر ت عوا اساسعی در سعا تارها و ا ع( 12)اهداف بند 

ای دولعم ارتقای نحام مدیریم مالی و م اسباتی دولم و همچنین مدیریم بدهیها اقدام به ساماندهی بعدهی ه
:از طری  موارد ذیل نماید 

در سعح  ( GDP)حفظ شا ص نسبم بدهی دولعم و شعرکتهای دولتعی بعه تولیعد نا عالص دا لعی 1.
% ( 40) حداکثر چهل در د 

ساماندهی ا ل بدهیها از طری  تمدید و تسویه سود مربوطه از طری  درج در بودجه عمومی 2.

می حذف تدریجی اوراق تسویه  زانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسال3.

اه معدت و تأدیه بدهی دولم به اشخاص حقیقی و حقوقی  صو ی و تعاونی از طری  بازارهای کوتع4.
ان معدت و تأدیه بدهی دولم به نحام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طری  ابزارهای بدهی می

بلندمدت 
 با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایعی % ( 45) افزایش شا ص نسبم بدهی تا چهل و پنج در د -تبصره

ورای در شعرای  اطعحراری دولعم معی توانعد بعا تصعویب مجلعس شع. و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر اسم
افزایش دهد و متعاقب رفع شرای  % ( 50) اسالمی شا ص نسبم بدهی را برای مدت م دود تا پنجاه در د 

ل در عد اطحراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طری  تسویه بعدهیها   شعا ص نسعبم بعدهی را بعه چهع
. برساند %( 40)

احکام قانونی مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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جامعنحام تعمیوگسترشبه منحوراسممجازدولمتوسعه ششمپنجسالهبرنامهقانون(10)مادهاستنادبه
ویقیحقاشخاصبه ودبدهی هایکلمعادا(بیمه هاوسرمایهبازارپوا بازار)آنابزارهایومالیتأمین
مشخصسازمانپیشنهادبهکهاولویم هاییترتیببهرامی شودیاشدهقحعی1395سااپایانتاکهحقوقی
با. نمایدسویهتطلبکارانرطایمکسببابهاداراوراقانتشارطری ازبرنامهقانوناجرایپایانتامی شود 
اینامالتمعواستتورمازمصونونامباصادرهبهاداراوراقمذکور ماده(ب)بندذیلتبصرهبهتوجه
عایترباوبهاداراوراقوبورسسازماننظارتتحتبهاداراوراقمتشکلبازارهایدرفقطاوراق
.استبالاثروملغییادشدهبازارهایازخارجآنهامعامالتومجازبازارهااینمقررات

احکام قانونی مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

بازگشت به صفحه فهرست مطالب



8

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

ن احکام قانونی مندرج در قانو
کل کشور1398بودجه سال 
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:مقرراتوقوانینرعایمبا1398ساادر شودمیدادهاجازه
مالیاوراقریاا(000/000/000/000/45)میلیاردهزارپنجوچهلسقستادولتیشرکم های–الس

صویب تبهکه ودم یحیزیسم ومالیاقتصادی فنی توجیهدارایطرحهایاجرایبرایریالیاسالمی
.کنندمنتشر ود توس سودوا لبازپردا موتضمینبا رسد میاقتصادشورای

شمارهجدوا310108شمارهردیسبهراحا لمنابعومنتشر(ارزی-ریالی)اسالمیمالیاوراقدولم-ب
اماندهیسطرحهایو تمامنیمهایسرمایه هایدارایی تملكطرحهایبهواریزیمنابع.کندواریزقانوناین(5)

ردیفهایواستانی ایسرمایه هایداراییتملكطرحهایاعتبارات ( 1)شمارهپیوسمدرمندرجدانشگاهها
ا تصاصونقاناین یافته اتمهایسرمایه  هایداراییتملكطرحهای نشدهپردا متعهداتهمچنینومتفرقه
بهمربوط هاینههزیوسود.شودهزینهکشوربودجهوبرنامهسازمانبامتبادلهموافقتنامعهاساسبرتا یابدمی

.اسمپردا مقابلوشده بینی  پیشقانوناین(9)شمارهجدوادرمذکوراوراقانتشار
میلیارد هزارنودودویسممبلغ1398سااپایانتابنداینم لاز نشدهتسویهمنتشرهاوراقمجازسقس

.اسمریاا(000/000/000/000/290)
طرحهماناعتبارسقسدرمعوقمحالباتبرایتبصرهاین«ب»و«الس»بندهایطرحهاینرفتهفروش اوراق-ج
قابلکشعوربعودجهوبرنامهسازمانوذی رب مالیامورمدیر-ذی حسابواجرائیدستگاهرئیستأییدبا

همچنینوتجهیزاتکنندگانتأمین مشاوران پیمانکاران ازاعم)مذکورطرحطلبکارانتمامیبهواگذاری
(دانشگاه هاساماندهیطرح هایبدهیتأدیهواراطیتملكجملهاززیرطرح هاوطرح هاهزینه هایسایر

. باشدمی

کل کشور1398احکام قانونی مندرج در قانون بودجه سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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میلیاردهزارهشتادسقستاکشوروزارتتأییدباآنهابهوابستهسازمان هایوکشورشهرداری های–د
 توسآنسودوا لبازپردا مباو ودتضمینباریالیاسالمیمالیاوراقریاا(000/000/000/000/80)

وشهریقحارطرحهایبهبنداینموطوعاوراقسقساز(٪۶0)  در د شصمحداقل.کنندمنتشر هاشهرداریهمان
 (س)معصومهحضرت (ع)رطااماممحهرحرم هایپیرامونفرسودهبافمشهریبازآفرینیوشهرینقلوحمل

اینسودوا لبازپردا متضمین.می یابدا تصاص(ع)موسیاحمدبنحضرتو(ع)حسنیعبدالعحیمحضرت
محهرایحرم هپیرامونفرسودهبافمشهریبازآفرینیوشهرینقلوحملوشهریقحارطرح هایاجرایبرایاوراق

دولمسهم(٪50 )در دپنجاه  تضمینواسمشهرداری ها(٪50 )در دپنجاه  ودولم(٪50 )  در دپنجاهنسبمبه
.اسمکشوربودجهوبرنامهسازمانبرعهده
کشعورعودجهبوبرنامهسازمانومربوطهشهرداریتأییدباطرحمعوقمحالباتسقسدربنداین نرفتهفروشاوراق
. باشدمیطرحآنطلبکارانبهواگذاریقابل
 ریدقدرتحفظباراقانوناین(5)شمارهجدوا310103درآمدیردیسموطوعاسالمی زانهاسناددولم -ه 
میلیاردزارهسیویکصدسقستاو ادرسااسه تاسررسیدباواعتباروپواشورایمصوبسودنرخسقسدر
نواتیس هایبودجهقوانیندراسناداینا لبازپردا م.کندواگذارطلبکارانبهریاا(000/000/000/000/130)

جدواوبوطهمرفصلردیفهایاعتباراتم لازاسممو سکشورکلداری زانه وشودمی بینیپیش کشورکل
و حسابانذیتأییددمورطلبکارانشدهقحعی محالباتتأدیهبرایاسناداین.کنداقدامآنتسویهبهنسبمقانوناین(8)
بودجهورنامهبسازمانتوس  ادره هایتخصیصواعتبارابالغاساسبر  رفاًوبودهاجرائیدستگاهمالیمدیریا

. شودمی ادرقانونایندرمندرج ایسرمایههایدارایی تملكو ایهزینهاعتباراتم لازوکشور

کل کشور1398احکام قانونی مندرج در قانون بودجه سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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میلیاردهزاریکصدمبلغتا  کشور کل داری زانه هایپردا مجریاناستمرار منحوربهدولم-ز
رامزبوراداسنوکندمنتشرساایكازکمترسررسیدبااسالمی زانهاسنادریاا(000/000/000/000/100)

اینموطوع(استانیاعتباراتاولویمبا)کشعوربودجهوبرنامعهسازمانسویازابالغیهایتخصیص  رف
انتقاا.اشدبمی کشورکل داری زانه  هایپردا متمامیبرمقدمسررسید دراسناداینتسویه.کندقانون

.اسمممنوعبعد ساابهمنتشرهاسنادبهمربوطتعهدات
میلیاردهزارپنجاهمعاداتا1398ساادرشدهسررسیداوراقسودوا لبازپردا مبرایدولم-ح
ودسوا ل.کندمنتشرموطوعهمقرراتاساسبرریالیاسالمیمالیاوراقریاا(000/000/000/000/50)
. شودمی بینیپیشکشورکلسنواتیهایبودجه دراوراقاینانتشاربرمترتبهایهزینه و

کل کشور1398احکام قانونی مندرج در قانون بودجه سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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هایطرحونفموزارتمشعتركمیادیناولویمباگازونفمطرحهایدر گذاریسرمایهمنحور به -ط
کتهایشرطری ازمذکورهایوزارتخانه نیرو وزارتوتجارتومعدن نعم وزارت ایتوسعهوزیربنایی
میلیاردهزارجپنوسیسقسدر(ارزییاریالی)اسالمیمالیاوراقاقتصاد شورایتصویبباورب ذی تابعه
ازذکورمشرکتهایتوس رااوراقاینسودوا لبازپردا موکنندمنتشرریاا(000/000/000/000/35)

م  نعوزارتطرحهایبرای)طرحعایداتو(نفموزارتطرحهایبرای)میادینهمانتولیدافزایشم ل
.کنندتضمین(نیرووزارتوتجارتومعدن
دالر(000/000/000/3)میلیاردسهمعاداسقستارب ذی تابعهدولتیشرکتهایطری ازنفموزارت-ی

وسودا لبازپردا مبرایاوراقاین.کندمنتشروزیرانهیأت تصویببا(ارزییاریالی)اسالمیمالیاوراق
بدهیهایبازپردا موهمچنینشدهسررسیدتضامینوبانکیتسهیالتشدهسررسیدریالی-ارزیاوراق

مذکورشرکتهایو گیردمیتعل نفمباالدستیطرحهایمتقابلبیعقراردادهایپیمانکارانبهشدهسررسید
اوراق.دکننتسویه وددا لیمنابعم لاز سااپنجتاحداکثررامنتشرشدهاوراقسودوا لمو فند
/یمانکارانپبهواگذاریقابلکشعوربعودجهوبرنامهسازمانونفموزارتتأییدبابنداین نرفتهفروش

.باشدمی طرحهاطلبکاران

کل کشور1398احکام قانونی مندرج در قانون بودجه سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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-ك
 ایکمیتهکشور سرمایهوپوابازارهایدراسالمیمالیاوراقانتشاراحتمالیتبعاتمدیریم منحوربه-1

رکزیمبانكکلرئیسوداراییواقتصادیاموروزیرکشور بودجهوبرنامهسازمانرئیسازمتشکل
وراقااسمیسودنر های.کرد واهندنحارتقانوناینموطوعاوراقانتشارن وهبرایراناسالمیجمهوری
. شودمیتعیینمیتهکاینتوس تبصرهاین«هع»بنددر زانهاسنادنرخبهمربوطکاروسازاستثنایبهمنتشره

بررسیههرگونازتبصرهاین«ح»و«ز» «و»بندهایموطوعدولمبدهیتسویهجهممنتشرهاسنادواوراق-2
.اسممستثنیمذکورکمیتهدر
مشموانیز شودیممنتشردولمتضمینبدونکهدستگاههاییوشرکتهابهمربوطاوراقانتشار دورن وه-3

. باشدمیبنداین(1)جزء
.اسمدولمبهمربوطمالیاوراقانتشارمسؤوادولمازنیابمبهداراییواقتصادیاموروزارت-4

. شودنمیمالیاتمشمواتبصرهایناسنادواوراق-ا

کل کشور1398احکام قانونی مندرج در قانون بودجه سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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ایرانالمیاسجمهوریمرکزیبانكتورم کنتراوسودنر هایمدیریموپولیسیاسماجرایمنحوربه-م
ازایدررمذکواوراقگیریوثیقه ودولممنتشرهاسالمیمالیاوراقفروشو ریدوبازبازارعملیاتانجام
. دهدمیانجامرااعتباری  اعحاییاوبانکهابرداشماطافه 

بانكودولممنتشرهاسالمیمالیاوراقفروشو ریدبهمجاز رفاًایراناسالمیجمهوریمرکزیبانك-1
.اسممزبوربازاردرشدهکشس قیمتهایباوثانویهبازاردرمرکزی 

میاسالمالیاوراق گیریوثیقهنیزوبازبازارعملیاتاجرای ورتدر شود میدادهاجازهدولمبه-2
بندموطوع)هابانکبه ود شدهحسابرسیوقحعیبدهیهایازبخشیمرکزی بانكتوس بانکهاازدولتی

تااسم شدهایجاد139۷سااپایانتاقوانینچهارچوبدرکهرا(توسعهششمبرنامهقانون(10)ماده«الس»
.کندبهادار سازیریاا(000/000/000/000/200)میلیاردهزاردویسمسقس

مالکیمومدیریمباواس نهادهایتأسیسبهنسبم شودمیدادهاجازهداراییواقتصادیاموروزارتبه-3
برایم مالکیانتقااباجدیدمالینهادهایوابزارهاتوسعهقانونموطوعواس نهادهایازاستفادهیادولم
بهربوطم هایپردا مو هادریافموانتشارارکانبینمعامالت.کنداقدام(ریالی-ارزی)بهاداراوراقانتشار
و هاممعافیمشمواواس  نهادهایاز استفادهعدمیااستفادهاز نحر رفبند اینموطوعاوراقانتشار

.شودمی کشورمالینحامارتقایو پذیررقابمتولیدموانعرفعقانون(14)مادهحکممستثنیات
توانهپشعنوانبه دولممحالباتوهادارایی ازرأساً شودمیدادهاجازهداراییواقتصادیاموروزارتبه-4

طواب .کندتفادهاسبورسبهمربوطقانونیتشریفاترعایمبدونتبصرهاینموطوعاسالمیمالیاوراقانتشار
. رسدمیوزیعرانهیأتتصویببهمذکوروزارتخانهپیشنهادبهاجراءن وهومعیارو

کل کشور1398احکام قانونی مندرج در قانون بودجه سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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این«و»بندوطوعمتسویهاسناداستثنایبهعمومیبودجهمصارفبرایتبصرهاینموطوعاوراقازدولماستفادهسقس-ن
اجازهدولمو باشدمیتوسعهششمبرنامهقانون(۷)ماده(4)شمارهجدوادر شده بینیپیشسقسمعاداحداکثرتبصره 
.نداردعمومیبودجهدرراهاشهرداری وشرکتهابهمربوطمنتشرهاوراقازمصرف

-مالیاوراقومشارکماوراقانتشاردرتوسعهششمبرنامهقانون(۷)مادهذیل(4)شمارهجدوادرشدهپیش بینیسقس
:می باشدذیلشرحبهاسالمی

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

توسعهبرآوردمنابعدربرنامهششم
(به میلیارد ریااارقام)

سال هاي برنامه ششم 
كل برنامه ششم 

13961397139813991400

3,199,9903,854,5524,574,2435,448,9486,480,80823,558,541منابع ردیف

1,595,8522,258,0222,875,7483,624,8124,516,70814,871,142درآمدها 1

1,161,3941,128,7861,210,7511,302,8921,392,8566,196,679واگذاری دارایی های سرمایه ای 2

442,744467,744487,744521,244571,2442,490,720واگذاری دارایی های مالی 3

325,000385,000440,000500,000550,0002,200,000فروش اوراق مشاركت و اوراق اسالمي 3-1

96,50061,50026,50000184,500فروش سهام شركت هاي دولتي 3-2

21,24421,24421,24421,24421,244106,220ساير دارايي هاي مالي 3-3

کل کشور1398احکام قانونی مندرج در قانون بودجه سال 
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توس نونیقامبنایباآنتضمینوتعهدقبلازکهبود واهدمجاز ورتیدردولمازجدیدطلبایجاد-س
.باشدشده ادرکشوربودجهوبرنامهسازمان

(1)ماده«پ»بندموطوعمحالباتوبدهیهاوتبصرهاین«و»بندموطوعبدهیهایتأییدورسیدگیمرجع-ع
اموروزارتوشورکبودجهوبرنامهسازمانتوس کشور مالینحامارتقایو پذیررقابمتولیدموانعرفعقانون

. شودمیتعیینداراییواقتصادی
اسالمی-مالیاوراقریاا(000/000/000/000/10)میلیاردهزاردهمبلغشودمیدادهاجازهدولمبه-ف

سازمان)پرورشوآموزشوزارتورزشیوپرورشیآموزشی فضاهایتجهیزوتکمیلاحداث جهم
.کندمنتشر(کشورمدارستجهیزوتوسعهنوسازی 

وطرحهادرطرحهمانبهمربوطاراطیتملكازناشیبدهیتأدیهبرایاسالمی زانهاسنادازاستفاده-ص
.اسمبالمانعقانوناینوتوسعهششمبرنامهقانونچهارچوبدراستانیوملیهایپروژه 

کل کشور1398احکام قانونی مندرج در قانون بودجه سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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مبلغنوعاوراقبانی/ناشرموضوعمستندقانونیردیف
مبلغتضمین
دولت

سقفمبلغمرتبطبا
پیشبینیشدهدرجدول

(7)ذیلماده(4)شماره
عهقانونبرنامهششمتوس

1
(  الس)بند 

...اجرای طرح های دارای توجیه فنی و (5)تبصره 
شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه ها و 

...سازمان های دولتی و 
اوراق بهادار اسالمی

45.00000ریالی

2
( ب)بند 

(5)تبصره 
طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای

وزارت اموراقتصادی و دارایی...نیمه تمام و 
اوراق بهادار اسالمی 

290.000290.000290.000(ارزی-ریالی)

3
ره تبص( د)بند 

(5)
شهری برای طرح های قحار % ۶0حداقل 

هوابستشهرداری های کشور و سازمان های ...و حمل و نقل شهری و 
اوراق بهادار اسالمی

80.00040.0000ریالی

4
ره تبص( ه)بند 

(5)

اران تادیه محالبات قحعی شده طلبک
ی و یا مدیر مالمورد تایید ذی سابان

دستگاه های اجرایی
130.000130.000130.000اسناد  زانه اسالمیوزارت اموراقتصادی و دارایی

5
ره تبص( ز)بند 

100.000100.0000اسناد  زانه اسالمیوزارت اموراقتصادی و دارایییاستمرار جریان پردا تهای  زانه دار(5)

6
ره تبص( ح)بند 

(5)
ید بازپردا م ا ل و سود اوراق سررس

وزارت اموراقتصادی و داراییشده
اوراق بهادار اسالمی 

50.00050.00050.000ریالی

7
ره تبص( ط)بند 

(5)
از سرمایه گذاری درطرح های نفم و گ

...و 
وزارت نفم و وزارت  نعم  معدن و 

تجارت

اوراق بهادار اسالمی
35.00000(ریالی یا ارزی)

8
بند (2)جزء 

(5)تبصره ( م)
بخشی از بدهی های قحعی وبهادارسازی

200.000200.0000اوراق بهادار اسالمیوزارت اموراقتصادی و داراییحسابرسی شده دولم به بانکها

9
ره تبص( ف)بند 

10.00010.00010.000اوراق بهادار اسالمیوزارت اموراقتصادی و داراییآموزشیتکمیل و تجهیز فضاهای(5)

940.000820.000480.000جمع

10
ره تبص( ی)بند

(5)

-بازپردا م ا ل و سود اوراق ارزی
ن ریالی تسهیالت بانکی و تضامی

سررسید شده

تابعه وزارت نفم از طری  شرکتهای دولتی
میلیارد دالر با تصویب هیات3معادا )

(وزیران

اوراق بهادار اسالمی
(ریالی یا ارزی)

میلیون 3.000
00دالر

(ارقام به میلیارد ریال)1398ظرفیت اوراق بهادار اسالمی در قانون بودجه سال 
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آیین نامه  اجرایی

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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ه آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسالمی ماد
كل كشور1398واحده قانون بودجه سال 

، (ط)، (ز)، (ح)، (ه )، (د)، (ج)، (ب)، (الف)موضوع بندهاي )
تبصره ( ز)و بند ( 5)تبصره ( ص)و ( ف)، (ن)، (ل)، (ک)، (ي)

(كل كشور1398ماده واحده قانون بودجه سال ( 8)

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

:مي روندكاربهمربوطمشروحمعانيدرزيراصطالحاتنامهآيینايندر-1ماده
.كشوركل1398سالبودجهقانون:قانون-الف
.كشوربودجهوبرنامهسازمان:برنامهسازمان-ب
.داراييواقتصادياموروزارت:وزارت-پ
.ايراناسالميجمهوريمركزيبانک:مركزيبانک-ت
.بهاداراوراقوبورسسازمان:بورسسازمان-ث
(ک)بند(1)جزءموضوعكشورسرمايهوپولبازارهايدراسالميمالياوراقانتشاراحتماليتبعاتمديريتكمیته:(ک)بندكمیته-ج

.قانون(۵)تبصره
ناداسو(...ومنفعتوكالت،اجاره،ازاعم)اسالميصکوکانواعمشاركت،اوراقنظیرنامبااسالميبهاداراوراق:اسالميمالياوراق-چ

اين.ودمي شمنتشرارزييارياليبصورتمعینمدتبرايمشخصاسميقیمتبهمربوط،مقرراتوقانونموجببهكهاسالميخزانه
.نمي شودمالیاتمشمولاوراق

بازارقانونياوآناجراييآيین نامهو-13۷۶مصوب-مشاركتاوراقانتشارنحوهقانونتابعكهاسالميمالياوراق:مشاركتاوراق-ح
.است-138۴مصوب-ايراناسالميجمهوريبهاداراوراق

اجاره،کوکصنظیرشود،ميمنتشرآيین نامهاينمفادبامطابقمقرراتوقوانینطبقكهاسالميمالياوراقنوعي:اسالميصکوک-خ
....واستصناعصکوک

ران ماالي اوراق مالي اسالمي كه دولت براي تاديه مطالبات قطعي شده طلبکاران مورد تايید ذيحسابان و ياا مادي: اسناد خزانه اسالمي-د
. دستگاه هاي اجرايي به طلبکاران واگذار مي نمايد

قاانون مااسابات ( 19)بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران اعم از مبلغ بدهی دفتری و وجه التزام که به استناد ماده : بدهی مسجل-ذ 
در دساتااه اجرایای فاقاد )مادیر ماالی /قانون مذکور تسجیل شده و به تأییاد یی سساا ( ۲۰)عمومی کشور،  ایجاد و با توجه به ماده 

.و رییس دستااه اجرایی رسیده باشد( یی سسا 

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

:مي روندكاربهمربوطمشروحمعانيدرزيراصطالحاتنامهآيینايندر-1ماده
درصد بدهی مسجل کاه باه ( 15)مبلغی در سقف نرخ سود مصو  شورای پول و اعتبار، معادل پانزده : سفظ قدرت خرید-ر

. شودازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می
جمهوريفرهنگيواجتماعياقتصادي،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون(1)مادهموضوعاجراييدستگاههاي:اجراييدستگاه هاي-ز

.139۵مصوباايراناسالمي
ازندمی باشاجراییدستااه هایازمطالباتدارایکهسقوقیوسقیقیاشخاصسایرومشاورانپیمانکاران،:طلبکاران-ژ

وتضمینیماصوالتخریدکارگزارانمباشران،سرمایه ای،دارایی هایتملکطرح هایمجریاجراییدستااه هایجمله
اجتماعیتامینسازمان

.استشدهتضمینسررسیددرآنپرداختوشدهنوشتهاسالميمالياوراقمتندركهمبلغي:اسميمبلغ-س
.انرژيبورسوتهرانبهاداراوراقبورسايران،فرابورسازجملهبورسسازمانتايیدموردبازارهاي:ثانويهبازار-ش
.مي گرددتعیینتقاضاوعرضهمقتضیاتحسببركهثانويهبازاردراسالميمالياوراققیمت:روزقیمت-ص
مياسالمالياوراقواگذاريوعرضهانتشار،مظنه گیري،منظوربهاستمجازوزارتكهالکترونیکيسامانه:دولتاوراقسامانه-ض

رايبرااسالميمالياوراقوضعیتوانتشاراطالعاتاستعالمامکانمذكورسامانهاستقرارازپساستمکلفوزارت.نمايدراه اندازي
.سازدفراهمبرنامهسازمان

عرضهبهتنسبوتعیینوزارتتشخیصبهكهبانک هايي/بانکياوسرمايهبازاردرمربوطركنيادولتاوراقسامانه:واگذاريعامل-ط
.دمي ورزمبادرتسررسید،دراوراقتعهداتتسويهجملهازامورسايرانجامهمچنینواسالميمالياوراقسايرواسالميخزانهاسناد

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

محلازدولتعموميبودجهنیازموردمنابعبرآوردبهنسبتسالجاريماهخردادپايانتاوزارتهماهنگيبابرنامهسازمان-2ماده
.نمايداعالموزارتبهواقدامماههسهزمانيمقاطعدر...و( ه )،(ب)بندهايازاعمقانون(۵)تبصرهموضوعاسالميمالياوراقانتشار
پیش بینیسقفتا،قانونیترتیباترعایتبا(ک)بندکمیتهمصوباتچارچو درودولتازنمایندگیبهاست،مجازوزارت
اقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون(7)ماده(4)شمارهجدولموضوع)قانون(5)تبصره(ن)بنددرشده

اوراقانتشاربهنسبت،زیرجدولدرمندرجمبالغمالاز(-1395مصو –ایراناسالمیجمهوریفرهنایواجتماعی
وجراييادستگاه هايازهريکسهم.نمایداعالمبرنامهسازمانبهاعتبارتخصیصوابالغبرایرامراتبواقداماسالمیمالی

.مي شودتعیینبرنامهسازمانتوسطمربوط،بندهايدرمقررترتیباترعايتبامنتشرهاسالميمالياوراقازاستان ها

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین

(میلیارد ريال)مبلغ نوع اوراقبند قانونرديف

(۵)تبصره ( ب)بند 1
اوراق مالي اسالمي

(290/000)(ارزي–ريالي )

(130/000)اسناد خزانه اسالمي (۵)تبصره ( ه )بند 2

(000/۵0)اوراق مالي اسالمي ريالي(۵)تبصره ( ح)بند 3

(10/000)اوراق مالي اسالمي(۵)تبصره ( ف)بند ۴
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بهبتنس،...وخصوصيعرضهنويسي،پذيرهحراج،جملهازاولیهانتشارمقتضيروش هايازاستفادهضمناستمجازوزارت-1تبصره
ورمايهسبازاردرذيصالحنهادهايسويازبازارگردانيوپذيره نويسيتعهدپیشنهادهايبرايدولتاوراقسامانه طريقازمظنه گیري

بتثسازمان هايجملهازاجراييدستگاه هايكلیه.نمايداقداممادهاينموضوعاسالميمالياوراقواگذاريوعرضهانتشار،همچنین
تولیدموانعرفعقانون(1)مادهدرمقررتکالیفوالزاماترعايتضمنمکلفنداجتماعيتامینوكشوراحوالثبتكشور،امالکواسناد
فراهموالزماطالعاتارايهبهنسبتوزارت،توسطصادرهبخشنامههايوآناجرايينامهآيینوكشورمالينظامارتقايوپذيررقابت
.نماينداقدامنیازمورداطالعاتيبانک هايوسامانه هابهالزمدسترسيكردن

لتکمیازپسبالفاصلهرامرحلههردراسالميمالياوراقفروشازحاصلوجوهاستمکلفسرمايهبازارركن/عاملبانک-2تبصره
.كندواريزكشوركلخزانه داريذيربطحساببهانتشارمستندات

عدمبهمنوطقانون،(5)تبصره( )بندمالاز1398سالپایانتاسررسیدبااسالمیمالیاوراقانتشار–3تبصره
.استمجازمذکور،بندمبلغبهنسبتنشدهتسویهمنتشرهاوراقسقفافزایش

(9)و(8)شمارهجداولدرموردحسبسال جاريدر(ارزي–ريالي)اسالميمالياوراقانتشاربهمربوطهزينه هايوسود–۴تبصره
اوراقباطمرتبهايپرداختتسويهبرايالزماعتباراتاستموظفبرنامهسازمانهمچنین.استپرداختقابلوشدهپیش بینيقانون
رتصودر.نمايدمنظوركشوركلساالنهبودجهلوايحدرخاصيرديفطيراانتشارهزينه هايومقررسررسیدهايدراسالميمالي

مصوباعتباراتمحلازمذكوراوراقانتشارهزينه هايوسوداصل،بازپرداخت،1398سالپايانتاسررسیدبامدتكوتاهاوراقانتشار
.مي شودپرداختوتامینسالهمانمربوط

وتخصیصاولویتدرسررسید،درآیین نامهاینموضوعاسالمیمالیاوراقسودپرداختواصلبازپرداخت-5تبصره
وتأمینبهنسبتمقررموعددرتخصیصدریافتعدمصورتدراستموظفکشورکلخزانه داریومی باشدپرداخت
.تاسباقیخودقوتبهیادشدهاوراقتسویهزمانتاسکماین.کنداقدامتنخواه گردانقالبدرمربوطمبالغپرداخت

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین
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شارکتماوراقشرایطتسریباضمانتنامهووثیقهعنوانبهوزارت،توسطمنتشرهاسالمیمالیاوراقازاستفاده-6تبصره
مورخها5۰659ت/1۲34۰۲شمارهنامهتصویبموضوعدولتیمعامالتتضمیننامهآیین(4)ماده(ج)بندموضوعآنبه

.استمجازثانویه،بازاردرپذیرشازپس،1394/9/۲۲

سفظباال،سسهتاسررسیدباطلبکاران،بهواگذاريمنظوربهوزارت،توسطنامهآيیناينموضوعاسالميخزانهاسنادانتشار-3ماده
:مي شودانجامذيلمواردرعايتباوخریدقدرت

اردادهاقردرشدهدرجمهلتاتمامزمانازوفی مابینقراردادشرایطبامتناسبخریدقدرتسفظمااسبهزمانیبازه-الف
قانون53مادهموضوع)ویجانبازمجازمقام/اجراییدستااهرییستأییدومسئولیتبامطالباتپرداختبرای

خصوصدر.می باشداسالمیخزانهاسنادسررسیدتاریخآن،پایانوشدهآغاز،(1366مصو -کشورعمومیمااسبات
واستنشدهتعیینپرداختبرایمشخصیزمانیبازهمربوطقراردادهایدریاوبودهقراردادفاقدکهمواردیسایر

برایهسوالصدورزمانازخریدقدرتسفظمااسبهزمانیبازهکسور،بابتاجتماعیتامینسازمانمطالباتبرایهمچنین
تاوی،جانبازمجازمقام/اجراییدستااهرییستوسططلبکارانصادرهصورتاسا  هاییاوضعیت هاصورتازیکهر

.می باشداسالمیخزانهاسنادسررسیدتاریخ

تأخیرخسارتبابتافزایشهرگونهازوی،جانبازمجازمقام/اجراییدستااهرئیستأییدواعالمباکهمواردی –1تبصره
وشندمی بااسنادسررسیدتاواگذاریتاریخازخریدقدرتسفظمااسبهمشمولصرفاًمی شوند،یاشدهبرخوردارتأدیه
.استتعیینقابلاسنادواگذاریزمانتاصرفاًتأدیه،تأخیرخسارتلذا

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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یکرنرخهمانباباشندشدهسپرییکسالازبیشتریاکمترخرید،قدرتسفظمااسبهزمانیبازهکهصورتیدر-۲تبصره
.می شوداضافهمسجلبدهیمبلغبه(شمارروز)زمانیدورهبامتناسبشده

ردطرحهمانبهمربوطاراضيتملکازناشيبدهي تاديهبراياسالميخزانهاسنادازاستفادهقانون،(۵)تبصره(ص)بنداجرايدر-ب
.استبالمانعقانونوتوسعهششمبرنامهقانونچهارچوبدراستانيومليپروژه هايوطرح ها

.مي شودتعیینوزارتتوسطواگذاريروشوتاريخاسالمي،خزانهاسنادقطعاتازسريهرتعدادواسميمبلغ-پ

يمدرجآنواگذاريگواهيدرواگذاريعاملتوسطواگذاريموقعدرنامبااسالميخزانهاسنادكنندگاندريافتمشخصاتونام-ت
.شود

تأمینزمانسابهمتعلقکسورجملهازطلبکارانمطالباتتسویهبهمربوطقانونیکسورموظفنداجراییدستااه های-ث
تخصیصمالازمی شودتسویهاسالمیخزانهاسنادواگذاریطریقازکهرا(پیمانکاروکارفرماسهمشامل)اجتماعی
.نمایندتسویهاسالمیخزانهاسنادجملهازمربوطهاعتبارات

،بیمهردهسپوکارانجامسسنسپردهكسربرايطلبکارانمطالباتتسويهيابازپرداختزماندرمجازنداجراييدستگاه هاي-1تبصره
عموميشرايطدرمندرجمقرراتقالبدراسناداين.نمايدالمعاملهممنوعياتوثیقواگذاريعاملنزدوصادراسالميخزانهاسناد

دستگاهپردهسحساببهسررسیددرمربوطوجوهصورتاينغیردر.مي باشدذينفعبهاستردادقابلسررسیدازقبلتامربوط،پیمان هاي
مورخها۵0۶۵9ت/123۴02شمارهتصويب نامهموضوعدولتيمعامالتتضمیننامهآيین(۶)ماده(ت)بندمقرراتتابعوواريزاجرايي

.باشدميطلبکاروجهدرپرداختبراي139۴/9/22
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اجراییدستااه هایبیمه،سپردهوکارانجامسسنسپردهکسوربابتصادرهاسالمیخزانهاسناداستردادزماندر-۲تبصره
مبنایربسررسیدتاریختاآزاد  سازیزمانازمذکوراسالمیخزانهاسنادبرایخریدقدرتسفظمااسبهبهنسبتمکلفند
اسنادیاونقدیازاعمجاری،سالتخصیص یافتهاعتبارمالازآنتسویهبهنسبتواقدامآیین نامهایندرشدهتعییننرخ
بهمااسمبلغمعادلموظفنداجراییدستااه هایتخصیص یافته،اعتباروجودعدمصورتدر.نماینداقداماسالمیخزانه
.نمایندثبتوشناساییبدهیاجراییدستااهدفاتردراشاره،مورداسنادخریدقدرتسفظبابتشده

آنباتمطالبابتخرید،قدرتسفظبادریافتیاسالمیخزانهاسنادقبالدراستمکلفاجتماعیتأمینسازمان-3تبصره
.نمایداقدام(جریمهمااسبهبدون)سسا مفاصاصدوربهنسبتوقتاسرعدرسازمان

دسررسیبااسالمیخزانهاسنادصورتبهپیمانکاربهکارفرمابدهیکهمواردیدرقانون،(8)تبصره(ز)بنداجرایدر-ج
سازمانبهعیناًرااوراقایناستموظفکارفرماپیمانکار،درخواستصورتدرمی شودپرداخت1398سالپایانتاسداکثر
اسنادوکسرپیمانکارمالیاتیبدهیازراتاویلیاوراقاسمیمبلغمعادلمذکورسازمان.دهدتاویلکشورمالیاتیامور
رالیتاویخزانهاسناداسمیمبلغمعادلاستموظفکشورکلخزانه داری.می نمایدارایهکشورکلخزانه داریبهرامذکور
.کندمنظورمالیاتوصولیعنوانبهسررسید،دروصولازپس

سازمانهبتاویلزمانتاخریدقدرتسفظمااسبهکشورمالیاتیامورسازمانبهتاویلیاسالمیخزانهاسنادبابت:1تبصره
.می شودانجاممذکور

اقداماجراییدستااه هایعهدهافزودهارزشمالیاتبدهی هایتسویهبهنسبتراساًپیمانکارانکهمواردیدر:۲تبصره
.استمجازخریدقدرتسفظدارایاسالمیخزانهاسنادطریقازآنهامطالباتتسویهباشند،نموده
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ملهجازاجراییدستااههایکلیهبرایدولت،اوراقسامانهدرثبتیاوواگذاریعاملبهمستنداتومدارکارائهمهلت-چ
قانون(64)و(63)مواداصالحقانونتابعکشور،توسعهبرنامه هایدائمیاسکامقانون(1)مادهموضوعاجراییدستااه های
ومدارکارائهمهلتاستفوق الذکرقانوندرمقررمهلتازقبلاوراقسررسیدکهمواردیدر.کشوراستعمومیمااسبات
.می باشدسررسیدازقبلدوهفتهسداکثرمستندات

خزانهاسنادشده،وصولعموميمنابعمحلازوجهتأمینصورتدرسررسیدازقبلزمانهراستمجازكشوركلخزانه داري-ح
.نمي باشدمجددتوزيعقابلشدهبازخريداسناد.نمايدبازخريدروزقیمتبهثانويهبازاردررااسالمي

مناسب،مشوق هاينمودنلحاظبامجازندايراناسالميجمهوريگمرکوسازيخصوصيسازمانكشور،مالیاتيامورسازمان-خ
سالپاياناتحداكثرسررسیدبادولتاسالميخزانهاسنادپذيرشمنظوربهراالزمتمهیداتآيین نامه،اينتصويبازپسماهدوحداكثر
ناداساسميمبلغ. نماينداطالع رسانيمقتضينحوبهرامراتبواتخاذمذكوراسناددارندگانازخودمعوقمطالباتقبالدررا1398

اسالميجمهوريگمرکوسازيخصوصيسازمانكشور،مالیاتيامورسازماندرآمديحساب هايبهمقرر،سررسیدهايدرفوق الذكر
.مي شودواريزكشوركلخزانه دارينزدايران

رغیعمومینهاد هایبهشدهواگذارخزانهاسناداستثناءبه)اجراییدستااه هایبهشدهواگذاراسالمیخزانهاسناد-د
اسنادمیاسمبلغمعادلسررسیددرصرفاًونداشتهراثانویهبازاردرمعاملهامکان(مرکزیبانکبازبازارعملیاتودولتی
.می شودواریزمربوط،سسا بهاسالمیخزانه
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دتمكوتاهماليتامینوسرمايهبازاردراسالميخزانهاسنادجايگاهبهبودمنظوربهووزارتاعالمبااستمکلفبورسسازمان-ذ
(يپور)بازخريدتوافقنامهاجرايبراي(...ودستورالعمل هامعامالتي،سامانه هايمالي،نهادهايشامل)الزمبسترهاياسناد،ايندارندگان

.نمايدفراهمرااسالميخزانهاسنادبرمبتني

سفظبامنتشرهاسناداسالمی،خزانهاسنادقالبدرقانون،(5)تبصره(ف)و( )بندهایموضوعاوراقانتشارصورتدر-ر
هدتعپرداختپیشازاعم)قراردادیوقطعیتعهداتقبالدرطلبکارانبهواگذاریقابلروزشمار،صورتبهخریدقدرت
.می باشدمادهایناسکامتابعواگذاریوانتشارازاعمآنشرایطتمامیومی باشد(منعقدهقراردادهایطبقشده
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دولتازينمايندگبه،(نیازصورتدر)مربوطمؤسساتتوسطبنديرتبهجملهازانتشارشرايطكردنفراهمبااستمجازوزارت-۴ماده
ياوليداخصورتبهارزياسالميمالياوراقانتشاربرايالزمالملليبینياوداخليقراردادهايانعقادبهنسبتايراناسالميجمهوري

برمبناي)الزمهايتضمینصدوروريالمیلیارد(۶0ر000)هزارشصتمبلغمعادلسقفتاقانون(۵)تبصره(ب)بندمحلازالملليبین
.نمايداقدام(برنامهسازمانتعهد

.دمي نماياقدامدارند،ارزيمصارفكهطرح هايياولويتبامادهاينموضوعطرح هاياعالموتعیینبهنسبتبرنامهسازمان-1تبصره

تبديلینهمچنوريالبهآنتبديلوانتشارازناشيارزيوجوهانتقالبرايالزمترتیباتنیازحسباستموظفمركزيبانک-2تبصره
كشور،كلبودجهعملکرددرشدهيادمبالغحساباعمالوارزتبديلنرخ.سازدفراهمرامذكوراوراقفرعواصلتسويهبرايارزبهريال
.مي باشدمربوط،مبالغپرداختودريافتزماندردولتارزيمنابعدريافتبرايشدهتعییننرخ

.مي شودنتعیینیاز،موردبانکيارتباطبودنفراهمبرمبنيمركزيبانکتأيیدووزارتپیشنهادبااوراقانتشارمبنايارز-3تبصره

توسطامهنآيیناينموضوعكشور،اعتباريرتبهتعیینهايهزينهجملهازارزياوراقانتشاربرمترتبهزينه هايوسوداصل،-۴تبصره
بهنسبتاولويتباكشوركلخزانه داريوتأمینمربوطمصوباعتباراتمحلازاعتبار،تخصیصوتأمینمتعهدعنوانبهبرنامهسازمان
.مي نمايداقدامرياليياارزيبصورتآنهاتسويه
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میلیاردهزارپنجوچهلمبلغسقفتامي شوددادهاجازهدولتيشركت هايبهقانون،(۵)تبصره(الف)بنداجرايدر-۵ماده
،فنيتوجیهدارايطرح هاياجرايبراي،(ک)بندكمیتهمصوباترعايتباريالياسالميمالياوراقريال(۴۵ر000ر000ر000ر000)

قوانینرعايتابخود،توسطسودواصلبازپرداختوتضمینبامي رسد،اقتصادشورايتصويببهكهخودمحیطيزيستومالياقتصادي،
:مي شودتعیینذيلجدولشرحبهدولتيشركت هايسهم.نمايندمنتشرمربوطمقرراتو

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین

(میلیاردریال)مبلغ(5)تبصره(الف)ذینفعانموضوعبندردیف
13ر000نفتوزارتتابعهدولتیشرکتهای1
12ر000نیرووزارتتابعهدولتیشرکتهای2
11ر000شهرسازیوراهوزارتتابعهدولتیشرکتهای3
1ر500اطالعاتفناوریوارتباطاتوزارتتابعهدولتیشرکتهای4
2ر000مسلحنیروهایپشتیبانیودفاعوزارتتابعهدولتیشرکتهای5
1ر000تجارتومعدنصنعت،وزارتتابعهدولتیشرکتهای6
1ر000کشاورزیجهادوزارتتابعهدولتیشرکتهای7
500جوانانوورزشوزارتتابعهدولتیشرکتهای8
1ر500ایراناتمیانرژیسازمانتابعهدولتیشرکتهای9

500عاتاطالفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتبهوابستهدولتیشرکتهای10
500یپزشکآموزشودرمانبهداشت،وزارتبهوابستهدولتیشرکتهای11

500گردشگریودستیصنایعفرهنگی،میراثسازمانتابعهدولتیشرکتهای12

45ر000جمعکل

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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نشده،منتشرمبالغ،1398سالماهآذرپايانتادولتيشركت هاييکهرتوسطشدهپیش بینيمبالغانتشارعدمصورتدر-1تبصره
.شودمي اضافهمذكورجدولدرمندرجشركت هايسايرسهمبهبرنامهسازمانتوسطوزارت خانه هاسايردرخواستازپس

سايروسودواصلبازپرداختونداردتعهديماده،اينموضوعاوراقانتشارهزينه هايوسوداصل،بازپرداختمورددردولت-2تبصره
.شدخواهدانجاممادهاينموضوعدولتيشركت هايداخليمنابعمحلازشده،ياداوراقانتشارهزينه هاي

مصوببودجهچارچوبدرمربوط،طرح هاينیازموردماليمنابعازقسمتيياتمامتأمینمنظوربهمي تواننددولتيشركت هاي–3تبصره
اوراقشارانتبرايبورسسازمان/مركزيبانکازانتشارموافقتتقاضايبهنسبتماده،اينموضوعجدولدرشدهتعیینسقفدروخود

.نماينداقداممربوطمقرراتوقوانیناساسبرمذكور

ظرف،اسالميمالياوراقانتشارمجوزدولتي،شركت هايتوسطبورسسازمانومركزيبانکاعالميمستنداتومدارکارايهبا-۴تبصره
بازارركن/لعامبانک هاييابانکانتخاببهمکلفموافقتدريافتزمانازروزبیستظرفدولتيشركت هايومي شودصادرقانونيمهلت

بازارركن/عاملبانک.مي شودانجاممقررزمانمدتدرسرمايه/پولبازاردرموردحسبمذكوراوراقاولیهعرضه.بودخواهندسرمايه
مركزتحساببهانتشارمستنداتتکمیلازپسبالفاصلهرامرحلههردراسالميمالياوراقفروشازحاصلوجوهاستمکلفسرمايه

.كندواريزكشوركلداريخزانهنزدمزبورشركت هايوجوه
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طرحهماناعتبارسقفدرقانون،(۵)تبصره(ب)و(الف)بندهايطرح هاينرفتهفروشاوراققانون،(۵)تبصره(ج)بنداستنادبه-۶ماده
تماميبهواگذاريقابلبرنامهسازمانوذي ربطماليامورمدير/ذيحسابواجراييدستگاهريیستايیدبا،معوقمطالباتقبالدرو

ملکتازجملهزيرطرح هاوطرح هاهزينه هايسايرهمچنینوتجهیزاتتامین كنندگانمشاوران،پیمانکاران،ازاعم)مذكورطرحطلبکاران
توسطآنها،معوقمطالباتمیزانهمراهبهيادشدهطلبکارانفهرست.مي باشد(دانشگاه هاساماندهيطرح هايبدهيتاديهواراضي

ارایهرمایهسبازاررکن/عاملبانکبه( )بنداوراقبرایییربطاجراییدستااهتوسطو(الف)بنداوراقبرايدولتيشركت هاي
.می شود

بنددرمقررترتیباترعايتبامجازندآن هابهوابستهسازمان هايوكشورشهرداري هايقانون،(۵)تبصره(د)بنداجرايدر-۷ماده
باريالياسالميمالياوراقريالمیلیارد(80ر000)هزارهشتادتاسقفمربوطمقرراتوقوانینسايرو(كشوروزارتتايیدجملهاز)مذكور
.كنندمنتشرشهرداري هاهمانتوسطآنسودواصلبازپرداختباوخودتضمینبا(ک)بندكمیتهمصوباترعايت

پنجاهنسبتبهشهرينقلوحملوشهريقطارطرح هاياجرايبرايمادهاينموضوعاوراقسودواصلبازپرداختتضمین-1تبصره
.استكشوربودجهوبرنامهسازمانعهدهبردولتسهمدرصدپنجاهتضمینواستهاشهرداري(%۵0)درصدپنجاهودولت(%۵0)درصد

بکارانطلبهواگذاريقابلبرنامه،سازمانومربوطهشهرداريتايیدباطرحمعوقمطالباتسقفدرمادهايننرفتهفروشاوراق-2تبصره
.مي باشدطرحآن

هردررادولتبازپرداختتضمینداراياسالميمالياوراقفروشازحاصلوجوهاستمکلفسرمايهبازارركن/عاملبانک-3تبصره
.كنديزواركشوركلخزانه دارينزدوابستهسازمان هايوشهرداري هاتمركزحساببهانتشارمستنداتتکمیلازپسبالفاصلهمرحله
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بنددرمقررترتیباترعايتبامجازندنیرووتجارتومعدنصنعت،نفت،وزارتخانه هايقانون،(۵)تبصره(ط)بنداجرايدر-8ماده
ياريالي)اسالميمالياوراقاقتصاد،شورايتصويبباوذي ربطتابعههايشركتطريقاز،(ک)بندكمیتهمصوباتچارچوبدرومذكور
.نمايندمنتشرريالمیلیارد(3۵ر000)هزارپنجوسيسقفدر(ارزي

(نفتوزارتطرح هايبراي)میادينهمانتولیدافزايشمحلازمذكورشركت هايتوسطفوق الذكر،اوراقسودواصلبازپرداخت-تبصره
همنتشراوراقبازپرداختبهتعهديدولتومي شودتضمین(نیرووزارتوتجارتومعدنصنعت،وزارتطرح هايبراي)طرحعايداتو

.ندارد

هكمیتمصوباتچهارچوبدرومذكوربنددرمقررترتیباترعايتبااستمجازنفتوزارتقانون،(۵)تبصره(ي)بنداجرايدر-9ماده
ياريالي)اسالميمالياوراقدالر(3ر000ر000ر000)میلیاردسهمعادلسقفتاربطذيتابعهدولتيشركت هايطريقاز،(ک)بند

.نمايدمنتشر(ارزي

دولتوكنندتسويهخودداخليمنابعمحلازسالپنجتاحداكثرراشدهمنتشراوراقسودواصلموظفندمذكورشركت هاي-تبصره
بهواگذاريقابلبرنامه،سازمانونفتوزارتتايیدباماده،اينموضوعنرفتهفروشاوراق.نداردمنتشرهاوراقبازپرداختبهتعهدي

.مي باشدطرح هاطلبکاران/پیمانکاران

اساسبرمی شوددادهاجازهوزارتبهپرداخت ها،جریاناستمراربه منظوروقانون(5)تبصره(ز)بنداجرایدر-1۰ماده
.نماینداقدامشدهیادبندموضوعاوراقانتشاربهنسبتبرنامهسازمانوکشورکلخزانه داریتوافق

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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اعالمبهمنوطاسالمی،مالیاوراقازاستفادهبااشخاصکلیهبهدولتیشرکت هایودولتتعهداتودیونتسویه-11ماده
واماتالزاساسبرداراییواقتصادیاموروزارتبهاجراییدستااه هایتوسطاشخاصکلیه(از)بهمطالباتوبدهی هامانده
.استآناجراییآیین نامهوکشورمالینظامارتقایورقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون(1)مادهدرمقررتکالیف

درالمیاسخزانهاسنادنرخبهمربوطسازوکاراستثنایبهنامهآییناینموضوعاسالمیمالیاوراقاسمیسودنرخ-1۲ماده
.شودمیتعیین(ک)بندکمیتهتوسطقانون،(5)تبصره(ه )بند

قبل،نواتسنشدهسررسیدمنتشرهاوراقازاعموزارت،توسطدولتازنیابتبهمنتشرهاسالميمالياوراقثانويهمعامالتكارمزد:تبصره
اقدامرهتبصايناجرايبرنظارتواعالمبهنسبتاستمکلف/بورسسازمان.مي شودتعییناوراقسايردرصد(۵0)پنجاهحداكثرمعادل
.نمايد

هسرمايبازاردردولتاوراقنرخانحاءازنحويبهكهخودارزيوپولي،ماليهايسیاستاجرايدراستموظفمركزيبانک-13ماده
.دهدانجام(ک)بندكمیتهباراالزمهماهنگيمي دهد،تغییررا

دررامالزتمهیداتاستمکلفبورسسازمانواستمجازالکترونیکيصورتبهنامهآيیناينموضوعاسالمياوراقانتشار–1۴ماده
.آوردعملبهثانويهبازاردرنامهآيیناينموضوعاسالميمالياوراقمعاملهانجاموپذيرشخصوص

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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اقاوراولیهعرضهبهمربوطاطالعاتآخرينسرمايهبازارركن/واگذاريعاملطريقازاستمکلفبورسسازمان/مركزيبانک–1۵ماده
ارايهارتوزوبرنامهسازمانبهراساًشدهواگذاررقمواستان/اجراييدستگاهمعامالتي،نمادتفکیکبهموردحسبماهانهرااسالميمالي
.نمايد

رايبالزمتمهیداتمربوط،مقرراتوقوانینچهارچوبدروزارتاعالمبااستموظفسرمايهبازارتثبیتصندوقامنايهیات-1۶ماده
.نمايدفراهمراآيین نامهاينموضوعمنتشرهاوراقبازارگردانيمنظوربهصندوقآنظرفیتازاستفاده

ووزارتتوسطاسالميمالياوراقتدريجيعرضهدولت،اوراقنقديانتشارهايهزينهكاهشوشرايطتسهیلمنظوربه–1۷ماده
بهاداراوراقبازارقانون(1)ماده(21)بندموضوعمالينهادهايكلیهتوسطمذكوراوراقازبخشيياتمامنويسيپذيرهوخريدهمچنین
.استمجازبیمهشركت هايوبانک ها،138۴مصوبايراناسالميجمهوري

وینقواناساسبراست،شدهمنتشراسالميمالياوراقآنهابراينامهآيیناينمطابقكههايي(پروژه)طرحواگذاريهنگام-18ماده
.شدخواهداقدامآن هاتضمین هايتکلیفتعیینبهنسبتمربوطمقررات

کهاسالمیمالیاوراقسایرومشارکتاوراقاسالمی،خزانهاسنادازاعماسالمیبهاداراوراقتنزیلازناشیهزینه-19ماده
بابتدولتازاشخاصطلبقبالدرواستدولتعهدهبرآنبازپرداختدرصدصدتضمینوشدهمنتشردولتتوسط

قانون(147)مادهاستنادبهاست،شدهواگذارآنهابهمستقیماًپیمانکاریفعالیت هاینظیرمالیاتیمعافغیردرآمدهای
سو مامالیاتیقبولقابلهزینهعنوانبهدولتازمذکوراوراقکنندهدریافتاشخاصبرایصرفاًمستقیم،مالیات های
.می شود

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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مواردرعايتومي باشدبورسسازمانمصوبدستورالعمل هايرعايتبهمنوطصرفانامهآيیناينموضوعاجارهصکوکانتشار-20ماده
الزاميآنبعدياصالحاتوكشورمالينظامارتقايوپذيررقابتتولیدموانعرفعقانون(2)ماده(ب)بندنامهآيیندرشدهپیش بیني
.نمي باشد

مشاركتاوراقسودواصلبازپرداختوبازخريدواگذاري،انتشار،نحوهخصوصدرنامهآيینايندرنشدهپیش بینيمواردساير-21ماده
واركتمشاوراقانتشارنحوهقانوناجراييآيین نامهدرشدهپیش بینيمقرراتوضوابطتابعموردحسباسالميمالياوراقسايرياو

.استبورسسازمان/مركزيبانکمصوبدستورالعمل هاي

كشوركل1398سالبودجهقانونواحدهمادهاسالمیمالیاوراقاجرایینامهآیین

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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ظور 
ی به من

ي اجرای
ت موردنیاز دستگاه ها

ل ها و اقداما
دستور العم

ی
الم

ي اسناد خزانه اس
واگذار

دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و پذیرش 

اسناد خزانه اسالمی دستگاه هاي ملی 

دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري و 

پذیرش اسناد خزانه اسالمی دستگاه هاي اجرایی محلی 

و دستگاه هاي متمركز مستقر در استان 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب



38

1398نامه انتشار سه ماهه اسناد خزانه اسالمی سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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1398البخشنامه به دستگاه هاي اجرایی و ادارت كل دارایی استانها در خصوص انتشار اسناد خزانه اسالمی سه ماهه اول س

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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به 1398نامه انتشار تیر ماه اسناد خزانه اسالمی سال 

سازمان برنامه و بودجه كشور

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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1398نامه انتشار مرداد ماه اسناد خزانه اسالمی سال 

به سازمان برنامه و بودجه كشور

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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قانون بودجه سال 8تبصره ( ز)بخشنامه به دستگاه هاي اجرایی و ادارت كل دارایی استانها در خصوص بند 

و صدور اسناد خزانه اسالمی بابت مالیات ارزش افزوده1398

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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ملک بخشنامه به دستگاه هاي اجرایی و ادارت كل دارایی استانها در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات ت

1397دارایی هاي سرمایه اي و مالی سال 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب



IRIDMO.MEFA.IR: آدرس سایت 
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1398 ف ه ورود به اسناد  زانه  اسالمی قانون بودجه ساا 
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و دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري

پذیرش اسناد خزانه اسالمی دستگاه هاي ملی 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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در فرآینعد نامعه  اجرایعی مربوطعه و بعا هعدف تسعریع و تسعهیلاین دستورالعمل به استناد آیین
.تهیه شده اسم1398واگذاری و پذیرش اسناد  زانه اسالمی در ساا 

به منحور واگعذاری و پعذیرش اسعناد  زانعه اسعالمی طعرورت دارد اطالععات مربوطعه بعه. 1
 هعای معورد تفکیك مراحل انتشار اسناد  زانه اسالمی به  ورت کامعل و دقیع  در قالعب فرم

بات اشاره در جدوا ذیل تهیه و همراه با اعالم و وا سامانه مدیریم اطالعات بدهی ها و محال
معاونم نحعارت معالی و 139۷/2/22مورخ 5۷/28253موطوع بخشنامه شماره ( سماد)دولم 

 زانه داری کل کشور ارساا شود

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

درپورتاا مرکز مدیریم 1398پوشهدستورالعملسالفایل الکترونیکی نمونه فرم ها  از 
.قابل دریافم می باشد http://iridmo.mefa.irبدهی ها و دارایی های مالی عمومی به نشانی
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فهرست فرم هاي مورد نیاز در فرایند واگذاري و پذیرش

اسناد خزانه اسالمی دستگاه هاي ملی 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

(  1فرم شماره )فرم معرفی نمونه امضاء و معرفی نامه . 1

فرم تقاضا نامه صدور اسناد خزانه اسالمی . 2

((2-2)و ( 2-1)فرمهای شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

واگذاری اسناد خزانه اسالمی در قبال کسور قانونی بیمه تامین اجتماعی( : 4)فرم شماره . 4

ص ذینفعبه اشخاسپرده صندوق ثبت / سپرده بیمه/سپرده حسن انجام کارواگذاری اسناد خزانه اسالمی در قبال ( : 7)فرم شماره . 5

تابعه/واگذاری اسناد خزانه اسالمی ابالغی به واحدهای استانی( : 8)فرم شماره . 6

واگذاری اسناد خزانه اسالمی در قبال بدهی های مالیات ارزش افزوده و جرائم ( :  9)فرم شماره . 7
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فرم معرفی نمونه امضاء و معرفی نامه . 1
(1)فرم شماره 

شماره
فرم

زمانارسالگیرندهفایلمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرمتهیهكنندهفرم

دستگاه اجرایی(1)
فرم معرفی نمونه 
امضاء و معرفی نامه

نمونه امضاء اشخاص مجاز و مشخصات
ی دستگاه اجرای( راب )کامل نماینده 

د بصورت کاغذی تهیه و پس از تایی
.ارساا می شود

( 1)فرم شماره -
کاغذی

 ها مرکز مدیریم بدهی
و دارایی های مالی 

برای ا ذ )عمومی 
ه تأییدیه از دستگا

اجرایی و اعالم به 
(عامل واگذاری

در  ورت ارساا فرم
در ساا ( 1)شماره 
    رفاً در 139۷

بان  ورت تغییر  اح
مجاز امضاء و یا 
نماینده دستگاه  

ارساا مجدد  آن نیاز 
.باشدمی

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها
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نمونععععه امضععععاء اشععععخاص مجععععاز و 
( رابععع )مشخصعععات کامعععل نماینعععده 

هیعه دستگاه اجرایی بصورت کاغعذی ت
.و پس از تایید ارساا می شود

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

فرم معرفی نمونه امضاء و معرفی نامه . 1
(1)فرم شماره 
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فرم تقاضا نامه صدور. 2
اسناد خزانه اسالمی 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

هععای اجرایععی پععیش از معرفععیدسععتگاه
اشععخاص ذینفععع  مو ععس بععه ا ععذ فععرم 
تقاطا نامه  دور اسعناد  زانعه اسعالمی

باشععند لععیکن ارائععه آن بععه عامععل مععی
نیعاز ( 2)واگذاری همراه بعا فعرم شعماره 

بحعاا نبوده و  رفاً در زمان تقاطا برای ا
ن به باید نسبم به ارائه آاسناد  ادره می

همراه سعایر مسعتندات معورد نیعاز اقعدام 
. نمایند

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها
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شماره
فرم

زمانارسالگیرندهفایلمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرمتهیهكنندهفرم

یاجرایدستگاه (2)

فرم
(2-1)شماره 

معرفی اشخاص 
اشخاص)ذینفع 
(حقیقی

این فرم ها در دو قالب فایل 
Excel ت م عنوان

AKHZA1 و همچنین کاغذی
س  تمامی  ف ات می باید تو)

مدیر امور مالی و /ذی ساب
مقامات مجاز دستگاه اجرایی

معرفی شده در فرم شماره )
تهیه و )مهر و امضاء  شود( یك

یاز منضم به سایر مدارك مورد ن
.ارساا می شود

فرم های کاغذی-
حاوی ( CD)لوح فشرده -

AKHZA1فایل 
اعالم و وا سامانه سماد-
تاییدیه شبا-
کپی کارت ملی اشخاص-

ه حقیقی مندرج در فرم شمار
(1-2)
عااتاییدیه کد معامالتی ف-
ملی پرینم استعالم شناسه-

لی شرکم ها از سامانه شناسه م
اشخاص حقوقی کشور به 

www.ilenc.irآدرس

واگذاری عامل 
ی بانك های/بانك)

که به تشخیص
وزارت امور 
ی اقتصادی و دارای
(تعیین می شود

در هنگام 
ارساا فهرسم
عاشخاص ذینف

فرم
(2-2)شماره 

معرفی اشخاص 
اشخاص)ذینفع 
(حقیقی

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع. 3

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها



A: عنوان فایل (  )اشخاص حقیقی)معرفی اشخاص ذینفع ( : 2-1)فرم شماره  K H Z A 1)

:  ...................نماد معامالتی 

:  ...................تاریخ انتشار 

: ...................تاریخ سررسید : ...................تاریخ تهیه : .................عنوان دستگاه اجرایی 

کد معامالتیشماره همراه ذینفعمحل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامهکد ملینام پدرنام خانوادگینام(1)شناسه ملی دستگاه اجراییردیف
مبلغ تخصیص اسناد خزانه

(میلیون لایر)

(2)مشخصات حساب بانکی

(2()در صورت وجود)شناسه حساب شماره شبانام بانک

.می بایست منطبق بر شناسه ملی مندرج در فرم اعالم وصول سامانه سماد  باشد(1)

چنانچه حساب معرفی شده شناسه دار می باشد ستون شناسه حساب(2)

.تکمیل شود

54

(2-1)فرم شماره 

تنظیم كننده
نام و نام خانوادگی و امضاء

مدیر امور مالی    / ذیحساب 
نام و نام خانوادگی و امضاء

ی اجرایمقام مجاز دستگاه 
ء  امضا/ نام و نام خانوادگی 

و مهر

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع. 3
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

  (ایرانعیاتبعاع غیعر)به منحور واگذاری اسعناد  زانعه اسعالمی عنعوان اشعخاص حقیقعی ذینفعع  عارجی :نکته
:به شرح جدوا ذیل اقدام نماید( 2-1)دستگاه های اجرایی می توانند نسبم به تکمیل فرم شماره 

محلصدورتاری تولدشمارهشناسنامهكدملینامپدرنامخانوادگینام

) فر(0 د را یر------------
ر  /ماه/ ال

)    (
تابعی 

 

شعوند شعماره شناسنامه  عفر و تعاریل تولعد بعه شمسعی وارد مقتضی اسم برای کلیه افراد ذینفع  ارجی که معرفی می
13تعا ۷کعد ) رجی طمناً برای تکمیل ستون کد ملی و م ل  دور می باید به ترتیب کد فراگیعر بعرای اتبعاع  عا. شود

.درج شود( تابعیم)و نام کشور شخص دینفع ( رقمی ویژه اتباع  ارجی

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع. 3



A: عنوان فایل (  )اشخاص حقوقی)معرفی اشخاص ذینفع ( : 2-2)فرم شماره  K H Z A 1)

:   ......................نماد معامالتی 

:  ......................تاریخ انتشار 

:  ......................تاریخ سررسید : ...................تاریخ تهیه : .................عنوان دستگاه اجرایی 

کد معامالتی(2)شماره همراه ذینفعتاریخ ثبتشناسه ملیمحل ثبتشماره ثبتنام شرکت(1)شناسه ملی دستگاه اجراییردیف
مبلغ تخصیص اسناد خزانه

(میلیون لایر)

(3)مشخصات حساب بانکی

(3()در صورت وجود)شناسه حساب شماره شبانام بانک

.می بایست منطبق بر شناسه ملی مندرج در فرم اعالم وصول سامانه سماد  باشد(1)

.شماره همراه فردی که در مواقع ضروری، قابل دسترس باشد(2)

.چنانچه حساب معرفی شده شناسه دار می باشد ستون شناسه حساب تکمیل شود(3)

56

تنظیم كننده
نام و نام خانوادگی و امضاء

مدیر امور / ذیحساب 
مالی    

ءنام و نام خانوادگی و امضا

مقام مجاز دستگاه 
اجرایی 

/ نام و نام خانوادگی 
امضاء  و مهر

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

(2-2)فرم شماره 

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع. 3
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نماینددستگاه های اجرایی الزم اسم در فرایند واگذاری اسناد  زانه اسالمی الزامات مندرج در دستورالعمل را ل اظ.
ز ت ویل ایمن دستگاه های اجرایی مکلفند مراقبم الزم را در ارساا   ی  و دقی  اطالعات معموا نمایند به ن وی که ا

.و بدون تغییر اطالعات به عامل واگذاری  اطمینان حا ل شود
مشخصعات نامعه عامل واگذرای مو س اسم در قباا مستندات دریافتی  رسید کتبی حاوی تاریل دریافم و: تبصره

.دریافتی را ارائه نماید
کمیل اطالعات و با توجه به پیچیدگی فرایند ا الح مشخصات اسناد  زانه اسالمی  ادره  الزم اسم در هنگام تهیه و ت

،(مقرراتمربوطنظیربروزاشتباهیااقداممغایرقوانینو)ضمناًدرصورتلزوم. شودنهایم دقم معموا پیش از ارساا آن  
گاههایمركزمدیریتبدهیهاوداراییهایمالیعمومیحسباعالماداراتكلاموراقتصاادیودارایایاساتانها،دسات

ریا عامال،نسابتباهابلاالاسانادمااكوراز (نظیردیاوانمحاساباتكشاور)اجراییذیربطویادستگاههاینظارتی
.ركنمربوطدربازارسرمایهاقدامخواهدنمود/واگااری

 مسئولیم تحاب  اطالعات مندرج در نامه های چاپی و اطالعات مندرج در فایل هایExcel  برعهعده دسعتگاه اجرایعی
.می باشد

ر یعك از در  ورتی که الزم اسم مبلغی به  ورت مشترك به دو یا چنعد شعخص تخصعیص یابعد الزم اسعم سعهم هع
ل اشخاص توس  دستگاه اجرایی مشعخص شعده واطالععات هعر یعك از اشعخاص ذینفعع بعه  عورت جداگانعه بعه عامع

.واگذاری اعالم گردد

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع. 3
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د  زانعه اسعالمی در  ورتی که یك پیمانکار یا بستانکار حقیقی یا حقوقی در چند مرحلعه واجعد شعرای  دریافعم اسعنا
در  عورتی کعه اطالععات. می گردد  الزم اسم اطالعات این اشخاص در چند رکورد اطالععاتی تهیعه و ارسعاا گعردد

اید شعامل مربوط به تخصیص اسناد  زانه در چند مرحله تهیه و برای عامل واگذاری ارساا می گردد  اطالعات جدید نب
چعه بعه بعه عنعوان مثعاا  چنان-اطالعات در مراحل بعدی نباید به  عورت تجمععی ارسعاا گعردد )اطالعات قبلی گردد 

میلیون ریعاا اسعناد  زانعه اسعالمی تخصعیص یابعد  در 200میلیون ریاا و در مرحله بعدی 300شخصی در یك مرحله 
(.میلیون ریاا درج گردد500مرحله دوم نباید رقم 

لایکنباه.اساتواگااریاسنادخزانهاسالمیبهدستگاههایدولتیبارعایتضوابطومقرراتمربوطبالمانع
،(ل)،(ک)،(ی)،(ط)،(ح)،(ز)،(ه)،(د)،(ج)،(ب)،(الاف)آییننامهاجرایایبنادهای(3)ماده(د)استنادبند

موضاوعتصاویبناماه)مادهواحدهقانونبودجهسالجااری(8)تبصره(ز)وبند(5)تبصره(ص)و(ف)،(ن)
،اسانادخزاناهاساالمیواگااارشادهباه(هیأتمحتارموزیاران12/3/1398همورخ56597ت/29504شماره

یوعملیاتباازاربهاستثنایاسنادخزانهاسالمیواگاارشدهبهنهادهایعمومیغیردولت)دستگاههایاجرایی
میاسانادخزاناهامکانمعاملهدربازارثانویهرانداشتهوصرفاًدرسررسایدمعاادلمبلاغاسا(بازبانکمركزی

. اسالمیبهحسابمربوطواریزمیشود

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع. 3
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قانونمحاسباتعمومیكشاوراوراقبهاادارباهمنزلاهوجاوهعماومیتلقای(13)ماده(2)باعنایتبهاینکهبهاستنادتبصره
،(ل)،(ک)،(ی)،(ط)،(ح)،(ز)،(ه)،(د)،(ج)،(ب)،(الاف)آییننامهاجراییبنادهای(3)ماده(چ)میشود،لاابهاستنادبند

موضاوعتصاویبناماهشاماره)ماادهواحادهقاانونبودجاهساالجااری(8)تبصاره(ز)وبند(5)تبصره(ص)و(ف)،(ن)
ه،مهلتارائهمدارکومستنداتبهعامالواگاااریبارایكلیا(هیأتمحترموزیران1398/12/3همورخ56597ت/29504

(1395مصوب)قانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعهكشور(1)دستگاههایاجراییازجملهدستگاههایاجراییموضوعماده
رایبرایاعتباراتهزیناهایتااپایاانفاروردینمااهوبا)قانونمحاسباتعمومیكشور(64)و(63)تابعقانوناصالحمواد

مقارردرقاانونضمناًدرمواردیكهسررسیداوراققبلازمهلات.است(اعتباراتتملکداراییهایسرمایهتاپایانتیرماه
.ماكوراستمهلتارائهمدارکومستنداتبهعاملواگااریحداكثردوهفتهقبلازسررسیدمیباشد

های اجرایی گزارش اسناد واگعذار شعده بعه تفکیعك نمعاد مععامالتی  سعهمیهعامل واگذاری حسب در واسم دستگاه
و انجعام در راسعتای کعاهش اشعتباهات. دستگاه اجرایی و رقم جذب شده را به دستگاه اجرایی ذی ربع  ارائعه می نمایعد

های اجرایی بر مبنای مبالغ اعالمعی در گعزارش معذکور  در  عورت وجعود اقدامات ا الحی در زمان مناسب  دستگاه
ع بعا طعمناً در  عورت ععدم تحعاب  اطالععات هعر یعك از اشعخاص ذینفع. باید نسبم به رفع آن اقدام نمایندمغایرت می

. ععودت می شعوداطالعات ثبتی در سایر مراجع  مستندات دریافتی برای انجام ا الحات الزم به دستگاه اجرایی مربوط
وط عامل واگذاری موارد دارای اشکاا و دالیل عودت آنها را همراه با گزارش یادشده به اطعالع دسعتگاه اجرایعی مربع)

(. واهد رساند

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع. 3
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 و ( ف)  (ن)  (ا)  (ك)  (ی)  (ط)  (ح)  (ز)  (ه )  (د)  (ج)  (ب)  (الس)آیین نامه اجرایی بندهای ( 11)به استناد ماده
موطععوع تصععویب  نامععه شععماره )مععاده واحععده قععانون بودجععه سععاا جععاری ( 8)تبصععره ( ز)و بنععد ( 5)تبصععره ( ص)

لیه   تسویه دیون و تعهدات دولم و شرکم های دولتی به ک(هیأت م ترم وزیران1398/3/12ه  مورخ 5۶59۷ت/29504
فاده از اوراق اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط  منوط به اعالم مانده بدهی ها و محالبات به کلیه اشخاص بعا اسعت

زارت کلیعه اشعخاص توسع  دسعتگاه های اجرایعی بعه و( از)مالی اسالمی  منوط به اعالم مانعده بعدهی ها و محالبعات بعه 
قانون رفع موانع تولید رقابم پعذیر و ارتقعای نحعام( 1)براساس الزامات و تکالیس مقرر در ماده ( اموراقتصادی و دارایی)

مععورخ 5۷/28253مععالی کشععور و آیین نامععه اجرایععی آن اسععم کععه در اجععرای مععاده ا یرالععذکر بخشععنامه شععماره 
انه معدیریم معاونم نحارت مالی و  زانه داری کل کشور مبنی بر ارساا الکترونیکی اطالعات از طری  سعام139۷/2/22

 ادر شده اسم  لذا ارساا اعالم و عوا سعامانه سعماد بعه عامعل واگعذاری طعروری ( سماد)بدهی ها و محالبات دولم 
ه می بایعد بعوده کع( سه ماهه)الزم به ذکر اسم به موجب بخشنامه فوق ارساا گزارش مورد نحر به  ورت فصلی . اسم

سعه ماهعه اوا بر این اساس به عنوان نمونه اعالم و وا سامانه سماد مربعوط بعه. برای هر فصل تا پایان ماه بعد اقدام شود
.ساا جاری تا پایان مهرماه معتبر  واهد بود

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع. 3
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کل کشور و سازمان تامین اجتماعی و به  منحور واگعذاری اسعنادبه استناد تفاهم نامه معاونم نحارت مالی و  زانه داری
ان  عدور اسعناد  زانه اسالمی برای تسویه محالبات ناشی از کسور قانونی سازمان تامین اجتماعی و با عنایعم بعه امکع
باید اطالعات مربوط  زانه اسالمی همراه با حفظ قدرت  رید عنوان سازمان تأمین اجتماعی  دستگاه های اجرایی می

ظ قعدرت به تفکیك ا ل مبلغ بدهی و مبلغ م اسبه شده بابعم حفع( ) 2-2)به سازمان مذکور را در قالب فرم شماره 
عامل واگعذاری پعس از تاییعد اطالععات منعدرج در فعرم یادشعده گعواهی. برای عامل واگذاری ارساا نمایند(  رید

سعتگاه اجرایعی د. دریافم برای ت ویل به سازمان تامین اجتماعی را  ادر و به دستگاه اجرایی ذیرب  ارساا می نماید
را تکمیعل و پعس از ( 4-2)و ( 4-1)های شعماره   فرممو س اسم طمن درج شماره و تاریل تاییدیه عامل واگذاری

ه کعل و رونوشعم بعه ادار)اداره کعل امعور معالی -مدیر امور مالی به سازمان تأمین اجتماعی/ تأیید و امضاء ذی ساب
  سازمان تامین 345واقع در تهران   یابان آزادی  جنب وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی  پالك ( و وا ح  بیمه

. ارساا  نماید145۷9۶5595اجتماعی  به کدپستی 

بازگشت به صفحه 
فهرست مطالب

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

اجتماعیبیمه تامینواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال كسور قانونی . 4
(4فرم شماره )
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بازگشت به صفحه 
فهرست مطالب

نسعبم بعه تسعویه بعدهی ( 4-2)و ( 4-1)هعای شعماره سازمان تامین اجتماعی می باید بر اساس اطالعات مندرج در فرم  
میل فرم شماره طمناً برای تسهیل در تک. پیمانکاران مربوطه اقدام الزم را معموا و مراتب را به شعب ذیرب  اعالم نماید

:اطالعات مرتب  با سازمان تامین اجتماعی به شرح جداوا ذیل ارائه می شود( 2-2)

كدمعامالتیتاری ثبتشناسهملیمحلثبتشمارهثبتنامشركت

01195 ا 1400026166516/4/1354ت ران9432 ا مانتامی ا   ا  

شمارهشبانامبانک

 IR550130100000000164776928ر اه ار ران

 

یكدمعامالتثبتخیتاریشناسهملمحلثبتشمارهثبتنامشركت

01196 ا 1400026166516/4/1354ت ران9432تامی ا   ا   ا مان

شمارهشبابانکنام

 IR430130100000000164777532 ار رانر اه

 

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

برایاصلكسورح بیمه

برایحفظقدرتخرید

اجتماعیبیمه تامینواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال كسور قانونی . 4
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شماره
فرم

دهتهیهكنن
فرم

زمانارسالیلگیرندهفامدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(4)
دستگاه 
اجرایی

وطعیم واگذاری
اسناد زانه 

اسالمی در قباا 
یمه کسور قانونی ب
تامین اجتماعی

به  ورت هااین فرم  
کاغذی تهیه و توس  

مدیر امور مالی / ذی ساب 
اء دستگاه اجرایی مهر و امض

.می شود

(  4-2)و ( 4-1)فرم شماره -
تایید شده

ا ل گواهی  ادره توس -
عامل واگذاری مبنی بر 

واگذاری اسناد  زانه اسالمی
به سازمان تامین اجتماعی

اداره کل امور 
مالی سازمان 
ی تامین اجتماع
و رونوشم 
اداره کل 

ه درآمد ح  بیم
سازمان تامین 

اجتماعی

ل پس از دریافم ا 
گواهی واگذاری 
اسناد زانه اسالمی 
عنوان سازمان تامین

اجتماعی

بازگشت به صفحه 
فهرست مطالب

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

اجتماعیبیمه تامینواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال كسور قانونی . 4
(4فرم شماره )
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(4-1)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

اجتماعیبیمه تامینواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال كسور قانونی . 4
(4فرم شماره )

قدرت حفظوطعیم واگذاری اسناد زانه اسالمی در قباا این فرم 
یعد کعه را مشعخص می نماکسور قانونی بیمه تعامین اجتمعاعی رید
معالی معدیر امعور/ ذی سعاب به  ورت کاغذی تهیه و توس  باید 

.شوددستگاه اجرایی مهر و امضاء 
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(4-2)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

به نام خدا

4-2: فرم شماره 

: ...........................نماد 

: .....................تاریخ انتشار 

: ..................تاریخ سررسید : ...................تاریخ تهیه : ..................شماره طبقه بندی بودجه ای : .................عنوان دستگاه اجرایی  

ارقام به میلیون لایر

ردیف

مشخصات موردنیاز سازمان تامین اجتماعیمشخصات مربوط به پیمانکار

عنوان طرح
نام / نام خانوادگی 

شرکت

محل / محل تولد 

ثبت
شماره قراردادردیف پیمانشماره  کارگاه

تاریخ انعقاد 

قرارداد

نام شعبه 

تامین اجتماعی 

مبلغ اسناد صادره

بابت حق بیمه 

ه مبلغ اسناد صادر

بابت حفظ قدرت

خرید

یه شماره تایید

بانک ملی

دیه تاریخ تایی

بانک ملی

جمع 

تنظیم كننده
اءنام و نام خانوادگی و امض

مدیر امور مالی    / ذیحساب 
نام و نام خانوادگی و امضاء

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

بیمه تامین اجتماعیواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال كسور قانونی . 4

 نماید که باید را مشخص میتامین اجتماعیا ل کسور ح  بیمه وطعیم واگذاری اسناد زانه اسالمی در قباا این فرم 
.شوددستگاه اجرایی مهر و امضاء مدیر امور مالی / ذی ساب به  ورت کاغذی تهیه و توس  
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ه تکمیعل فعرم به منحور واگذاری اسناد  زانه اسالمی در قباا سپرده حسن اجرای کار  طروری اسم دستگاه اجرایی نسعبم بع
:به شرح جدوا ذیل اقدام نماید( 2-2)شماره 

باشد و باید عین مشخصات درج شده در فیلدهای شماره ثبم  م ل ثبم  تاریل ثبم و کد معامالتی برای کلیه دستگاههای اجرایی ثابم می
.تکمیل شده توس  دستگاه درج شود( 2-2)کاراکترهای قید شده در جدوا فوق در فرم 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شناسهملیمحلثبتشمارهثبتنامشركتشناسهملیردیف

 نا همل د  گاها رای 
درج ود

11ودنامد  گاها رای درج 
 نا همل 
د  گاها رای 
درج ود

كدمعامالتیتاری ثبت
نهمبلغتخصیصاسنادخزا

(میلیونریال)

مشخصاتحساببانکی

شمارهشبانامبانک

55555ساک1311/1/1
ارمبلغ پردهح  ا رای 

درج ود
ارنامبانک پردهح  ا رای 
ودم علقبهد  گاها رای درج 

رجد  گاها رای دبهم علق  اره بای
 ود

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

سپرده صندوق ثبت / سپرده بیمه/سپرده حسن انجام كارواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
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الی عه قعانونی ن عوه ( 8)موطوع ماده )به منحور واگذاری اسناد  زانه اسالمی عنوان اشخاص حقوقی ذینفع نحیر  ندوق ثبم 
ه ماهیتعاً و سایر دستگاه های  ا ی ک(  رید و تملك اراطی و امالك برای اجرای برنامه های عمومی  عمرانی و نحامی دولم

سعبم بعه امکان ا ذ کد معامالتی برای آنها میسر نمی باشد  دسعتگاه های اجرایعی می تواننعد در چعارچوب قعوانین و مقعررات ن
:به شرح جدوا ذیل اقدام نمایند2-2تکمیل فرم شماره 

قید شده در جدوا فوق مشخصات درج شده در فیلدهای شماره ثبم  م ل ثبم  تاریل ثبم و کد معامالتی ثابم می باشد و باید عین کاراکترهای
.توس  دستگاه درج شود( 2-2)در فرم 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شناسهملیمحلثبتشمارهثبتنامشركتشناسهملیردیف

--------11----

كدمعامالتیتاری ثبت
نهمبلغتخصیصاسنادخزا

(میلیونریال)
مشخصاتحساببانکی

شمارهشبانامبانک

------------11111خاص1/1/1311

شودنده درج میدر  ورتیکه ذینفع امکان ا ذ شناسه ملی را دارا نباشد در این قسمم شناسه ملی دستگاه اجرایی معرفی کن.

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

سپرده صندوق ثبت / سپرده بیمه/سپرده حسن انجام كارواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
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سپرده صندوق ثبت / سپرده بیمه/سپرده حسن انجام كارواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
(7)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شماره
فرم

هتهیهكنند
فرم

زمانارساللگیرندهفایمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(7)
دستگاه 
اجرایی

در واسم واگذاری 
اسناد  زانه ( استرداد)

اسالمی  ادره در قباا 
سپرده حسن انجام 

رده سپ/ سپرده بیمه/کار
ص به اشخا ندوق ثبم 

ذینفع

این فرم  ها به  ورت 
کاغذی تهیه و توس 

مدیر امور مالی/ ذی ساب
مقامات مجاز دستگاه و

اجرایی مهر و امضاء 
.می شود

کاغذی( ۷)فرم شماره -
و ( 2-1)فرم شماره -
حسب مورد به ( 2-2)

همراه سایر مدارك و 
.مستندات مرتب 

عامل واگذاری

در زمان استرداد اسناد 
 زانه اسالمی  ادره در
ام قباا سپرده حسن انج

/  سپرده بیمه/کار 
به سپرده  ندوق ثبم

اشخاص ذینفع

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها
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 روز قبععل از تععاریل سررسععید  دسععتگاه های اجرایععی20حععداکثر تععا
منضم به ا ل ( ۷)عنداللزوم با تکمیل و ارساا فرم شماره می توانند 

( 2-2)یععا ( 2-1)گععواهی  ععادره عامععل واگععذاری و فععرم شععماره 
ا کعد نسبم به واگذاری اسناد  زانه اسالمی  ادره ب( حسب مورد)

جهعم سعپرده حسعن انجعام کعار و یعا کعد 55555معامالتی حاك 
موطعوع معاده )  رفاً بعرای  عندوق ثبعم 11111معامالتی  اص 

الی ععه قععانونی ن ععوه  ریععد و تملععك اراطععی و امععالك بععرای ( 8)
بععه سععایر (اجععرای برنامععه هععای عمععومی  عمرانععی و نحععامی دولععم 

( 2-2)یعا ( 2-1)طمناً فرم های شعماره . اشخاص ذینفع اقدام نمایند
می باید مجدداً به میزان کل رقعم منعدرج در گعواهی( حسب مورد)

ارسعاا یاد شده تکمیل و برای  دور اسناد بعه نعام اشعخاص ذینفعع
.  شود

ا کعد همچنین در مواردی که بخشی از اسناد  زانه اسالمی  ادره ب
ه برای سپرده حسن انجعام کعار بعر مبنعای نامع55555بورسی حاك 

مرکععز مععدیریم بععدهی ها و دارایی هععای مععالی عمععومی منضععم بععه 
ود  در واسم دستگاه اجرایی و ا ل گواهی مربوطعه ابحعاا می شع

یعاد شعده   دور مجددگواهی اسناد  زانه بعرای باقیمانعده سعپرده
ر ابحعاا منوط به ارائه نامه مرکز منضم به نامه عامل واگذاری مبنی ب

بازگشت به صفحه فهرست مطالب. باشداسناد یادشده به شعبه مربوطه توس  دستگاه اجرایی می بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

سپرده صندوق ثبت / سپرده بیمه/سپرده حسن انجام كارواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
(7)فرم شماره 
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تابعه/واحدهاي استانیدرخواست واگذاري اسناد خزانه اسالمی ابالغی به . 6
(8)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شماره
فرم

هتهیهكنند
فرم

زمانارساللگیرندهفایمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(8)
دستگاه 
اجرایی 

ابالغ دهنده

در واسم واگذاری 
اسناد  زانه اسالمی 
ابالغی به واحدهای 

تابعه/استانی

این فرم  به  ورت 
  کاغذی تهیه و توس

مدیر امور / ذحساب
مالی مقامات مجاز 

دستگاه اجرایی مهر و
.امضاء می شود

فرمهای معرفی 
و 2-1)اشخاص ذینفع 

به انضمام سایر( 2-2
مدارك مورد نیاز

عامل 
واگذاری

در هنگام ارساا 
فهرسم اشخاص 

ذینفع

بار قانون م اسبات عمومی کشور نسبم به ابالغ اعت( ۷5)های اجرایی در  ورتی که به استناد ماده دستگاه
شعده توسع  باید مدارك و مستندات تکمیعلتخصیص یافته در قالب اسناد  زانه اسالمی اقدام نمایند  می

.برای عامل واگذاری ارساا نمایند( 8)فرم شماره دستگاه گیرنده اعتبار را منضم به 

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

/ اباین فرم  به  ورت کاغعذی تهیعه و توسع  ذحسع
مدیر امور مالی مقامات مجاز دسعتگاه اجرایعی مهعر و

و به همعراه فرمهعای معرفعی اشعخاص امضاء می شود
ز به انضمام سایر مدارك مورد نیا( 2-2و 2-1)ذینفع 

.برای عامل واگذاری ارساا می شود

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

تابعه/واحدهاي استانیدرخواست واگذاري اسناد خزانه اسالمی ابالغی به . 6
(8)فرم شماره 
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

 (ی)  (ط)  (ح)  (ز)  (ه )  (د)  (ج)  (ب)  (العس)آیین نامه اجرایی بندهای ( 3)ماده ( ج)در اجرای بند  
مععاده واحععده قععانون بودجععه سععاا جععاری ( 8)تبصععره ( ز)و بنععد ( 5)تبصععره ( ص)و ( ف)  (ن)  (ا)  (ك)
  دسعتگاه های (هیعأت م تعرم وزیعران1398/12/3ه  معورخ 5۶59۷ت/29504موطوع تصویب  نامه شماره )

نکار به  ورت در مواردی که  رفاً بدهی کارفرما به پیمااجرایی مشموا مو فند با در واسم پیمانکار و 
  متناسب با آن و بعر اسعاس مبلغعی کعهپردا م می شود1398با سررسید تا پایان ساا اسناد  زانه اسالمی

م و بر مبنعای توس  پیمانکار اعالم می شود و پیش از این تأییدیه آن از سازمان مالیاتی کشور ا ذ شده اس
اب بعدون احتسع) رفاً در قباا بدهی های مالیات ارزش افزوده و جرائم مشخصات مندرج در جدوا ذیل  

ع به و معرفی سازمان مالیاتی کشور به عنوان ذینف( 2-2)نسبم به تکمیل فرم شماره ( عوارض ارزش افزوده
عامعل واگعذاری پعس از تاییعد اطالععات منعدرج در فعرم یادشعده  گعواهی . عامل واگذاری اقعدام نماینعد

. می دهعدواگذاری اسناد عنوان سازمان امور مالیاتی کشور را  ادر و بعه دسعتگاه اجرایعی ذیعرب  ت ویعل
( پیوسعم( )9)شماره دستگاه اجرایی مو س اسم طمن درج شماره و تاریل تاییدیه عامل واگذاری  فرم

ازمان امور مدیر امور مالی به انضمام ا ل گواهی  ادره به س/ را تکمیل و پس از تأیید و امضاء ذی ساب 
رزش اداره کعل نحعارت بعر امعور اجرایعی مالیعات بعر ا-معاونم مالیات بعر ارزش افعزوده )مالیاتی کشور

کشعور  واقع در تهران  میدان امام  مینی   یابان باب همایون   یابان داور  سازمان امور مالیعاتی(  افزوده
.ارساا  نماید11115-1۶51و  ندوق پستی 1114943۶۶1کد پستی 

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

بدهی هاي مالیات ارزش افزوده و جرائم واگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 7
(9)فرم شماره 
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

نسعبم بعه تسعویه بعدهی (9)شعماره سازمان امور مالیاتی کشور می باید بر اساس اطالعات مندرج در فرم  
. عالم نمایدمالیاتی پیمانکاران مربوطه اقدام الزم را معموا و مراتب را به ادارت کل امور مالیاتی ذیرب  ا

كدمعامالتیتاری ثبتشناسهملیمحلثبتشمارهثبتنام

66666 ام140002019601380/6/10ت رانه23913ت/27133 ا مانامورمالیات  شور

شمارهشبانامبانک

IR 890100004001001002015088بانکمر زی   وریا الم ایران

۶۶۶۶۶سعامو 11111 عاص   55555حعاك اطالعات مربوط به اسناد  زانه اسالمی  ادره با کد معامالتی 
رمایه را توس  عامل واگذاری برای فرابورس ارساا نخواهد شد و لذا اسناد امکان معاملعه ثانویعه در بعازار سع

باهاصالمضمناینکهدرخواستابلالاسنادصادرهباكدهایمعامالتیمااكورمیبایادمنضا.نخواهد داشعم
.توسطعاملواگااریباشدگواهیصادره

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

بدهی هاي مالیات ارزش افزوده و جرائم واگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 7
(9)فرم شماره 
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شماره
فرم

هتهیهكنند
فرم

زمانارساللگیرندهفایمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(9)
دستگاه 
اجرایی

واگذاری اسناد زانه 
اسالمی عنوان سازمان 
امور مالیاتی کشور

این فرم ها به  ورت
  کاغذی تهیه و توس

مدیر امور / ذی ساب
مالی دستگاه اجرایی
.مهر و امضاء می شود

ا ل گواهی  ادره 
توس  عامل واگذاری
ناد مبنی بر واگذاری اس
 زانه اسالمی به 

سازمان امور مالیاتی 
کشور

سازمان امور 
ورمالیاتی کش

پس از دریافم 
ا ل گواهی 
واگذاری 

اسناد زانه اسالمی
ی عنوان امور مالیات

کشور

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

بدهی هاي مالیات ارزش افزوده و جرائم واگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 7
(9)فرم شماره 
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها

بدهی هاي مالیات ارزش افزوده و جرائم واگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 7
(9)فرم شماره 

(9)فرمشماره
واگااریاسنادخزانهاسالمیعنوانسازمانامورمالیاتیكشور

:............................نماد

:....................تاری انتشار

:..................تاری سررسید:...................تاری تهیه:..................شماره بقهبندیبودجهای:................عنواندستگاهاجرایی

ردیس

مشخصات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشورمشخصات مربوط به مودی

نام / نام و نام  انوادگی 
شرکم

ه شناس/ شماره ملی
نام اداره کل امور دوره مالیاتیساا عملکردشماره اقتصادیملی

مالیاتی

ه مبلغ اسناد  ادر
ر بابم مالیات ب
ارزش افزوده

ه مبلغ اسناد  ادر
ت بابم حفظ قدر
 رید

ه شماره تاییدی
عامل واگذاری

یه تاریل تایید
عامل واگذاری

جمع 

مدیر امور مالی    / ذیحساب 
نام و نام خانوادگی و امضاء

تنظیم كننده
نام و نام خانوادگی و امضاء
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نمونهگواهیصادره
اسنادخزانهاسالمی

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها
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نکات مهم

 (ی)  (ط)  (ح)  (ز)  (ه )  (د)  (ج)  (ب)  (العس)آیین نامعه اجرایعی بنعدهای ( 2)معاده ( ۶)به استناد تبصعره  
موطعوع )ماده واحده قانون بودجه ساا جعاری ( 8)تبصره ( ز)و بند ( 5)تبصره ( ص)و ( ف)  (ن)  (ا)  (ك)

  اسعتفاده از اسعناد  زانعه (هیعأت م تعرم وزیعران1398/3/12ه  معورخ 5۶59۷ت/29504تصویب  نامه شعماره 
آیین نامعه ( 4)معاده( ج)اسالمی به عنوان وثیقه و طمانتنامه با تسری شرای  اوراق مشارکم به آن موطوع بند 

پس از پذیرش در 1394/9/22ه  مورخ 50۶59ت/123402تضمین معامالت دولتی موطوع تصویب نامه شماره 
اری  مرکعزی بر همین اساس و با توجه به هماهنگی های انجام شده با شرکم سپرده گذ. بازار ثانویه مجاز اسم

ه اسعالمی اوراق بهادار و تسویه وجوه  در چارچوب دستورالعمل توثی  اوراق بهادار امکان توثی  اسعناد  زانع
ه توثی  اسناد فراهم می باشد و دستگاه های اجرایی می توانند عندالزوم در چارچوب دستورالعمل  مذکورنسبم ب

.یاد شده اقدام نمایند
قالعب اسناد  زانه اسالمی در دستگاه اجرایی ذی رب  و مرکز مدیریم بدهی ها و دارایی های مالی عمعومی در

معورخ 54/11349براسعاس بخشعنامه ( 1398نسعخه سعاا )نحام حسابداری بخش عمومی بعا رویکعرد تعهعدی 
.معاونم نحارت مالی و  زانه داری کل کشور اعماا حساب می شود1398/1/28

های اجرایی دارای سهمیه  نسبم به ا الح مشخصات اسعنادتواند بنا به در واسم دستگاهعامل واگذاری می
. زانه اسالمی  ادره به ن وی که منتج به تغییر ذینفع نهایی نگردد  اقدام نماید

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها
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نکات مهم

در تکمیل اطالعات مربوط به فرمهای پیوسم به مثاا و نکات تکمیلی ذیل توجه شود.
: مثاا

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

 اشخاص سقیقی  اشخاص سقوقی
مثال عنوانمثال عنوان

ایرانآب نامشركت
 م مود نام

 تبریزی نامخانوادگی

 2۶45 شمارهشناسنامه 582535 شمارهثبت

 تهران محلصدور تهران محلثبت

 0012345۶۷8 كدملی 104800105۶5 شناسهمل ی

 01/01/13۶0 تاری تولد01/01/1342 تاری ثبت

 م مدنامپدر بانکپارسیاننامبانک

بانکملیایران نامبانکIR8۷-0140-1000-8102-1200-1220-0۷ كدشبا

19888شرك *كدمعامالتی
 IR8۷-0140-1000-8102-1200-1220-0۷ كدشبا

 05308تیر*كدمعامالتی

 

خه 
نس

13
98
.04
.02

 

. ده اسعمکد معامالتی از سه حرف و پنج رقم تشکیل شع:كدمعامالتی* 
ر و تسویه گذاری مرکزی اوراق بهادااین کد  رفاً توس  شرکم سپرده

.ابدیوجوه ایجاد شده و به هر شخص حقیقی یا حقوقی تخصیص می

بازگشت به صفحه فهرست فرم ها
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نکات مهم

سعتورالعمل  کلیه اوراق بر مبنای مضربی از یك میلیون ریاا  ادر می شود  لذا تمامی فرم های موطوع ایعن د
.می باید برحسب میلیون ریاا تکمیل شود

گعذاری یعا ردهدر هنگام دریافم اطالعات اشخاص ذینفع توس  دستگاه اجرایی  الزم اسم رسید شرکم سپ
« تی فععااکد معامال»نامه رسمی از یکی از کارگزاری های زیر نحرسازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعالم 

د رسید مذکور نمایاطافه می. شخص ذینفع دریافم و با کد معامالتی اعالمی توس  شخص محابقم داده شود
ه و هعای زیعر نحرسعازمان بعورس و اوراق بهعادار  قابعل مالححعاز طری  مراجعه اشخاص ذینفع به کعارگزاری

.باشددریافم می
م با مراجععه بعه در  ورتی که شخص ذینفع فاقد کد معامالتی فعاا در سامانه معامالتی مربوط باشد  الزم اس

.دهای  زیر نحر سازمان بورس و اوراق بهادار   اقدام به ا ذ کد معامالتی فعاا نماییکی از کارگزاری

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم ها
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و دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات الزم براي واگذاري

لی و پذیرش اسناد خزانه اسالمی دستگاه هاي اجرایی مح

دستگاه هاي متمركز مستقر در استان 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
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در فرآینعد نامعه  اجرایعی مربوطعه و بعا هعدف تسعریع و تسعهیلاین دستورالعمل به استناد آیین
.تهیه شده اسم1398واگذاری و پذیرش اسناد  زانه اسالمی در ساا 

به منحور واگعذاری و پعذیرش اسعناد  زانعه اسعالمی طعرورت دارد اطالععات مربوطعه بعه. 1
 هعای معورد تفکیك مراحل انتشار اسناد  زانه اسالمی به  ورت کامعل و دقیع  در قالعب فرم

بات اشاره در جدوا ذیل تهیه و همراه با اعالم و وا سامانه مدیریم اطالعات بدهی ها و محال
معاونم نحعارت معالی و 139۷/2/22مورخ 5۷/28253موطوع بخشنامه شماره ( سماد)دولم 

 زانه داری کل کشور ارساا شود

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

درپورتاا مرکز مدیریم 1398پوشهدستورالعملسالفایل الکترونیکی نمونه فرم ها  از 
.قابل دریافم می باشد http://iridmo.mefa.irبدهی ها و دارایی های مالی عمومی به نشانی
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ه هاي فهرست فرم هاي مورد نیاز در فرایند واگذاري و پذیرش اسناد خزانه اسالمی دستگا

اجرایی محلی و دستگاه هاي متمركز مستقر در استان

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

(  1فرم شماره )فرم معرفی نمونه امضاء و معرفی نامه . 1

فرم تقاضا نامه صدور اسناد خزانه اسالمی . 2

((2-2)و ( 2-1)فرمهای شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

(3فرم شماره )فرم خالصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسالمی . 4

واگذاری اسناد خزانه اسالمی در قبال کسور قانونی بیمه تامین اجتماعی( : 4)فرم شماره . 5

سپرده صندوق ثبت به اشخاص ذینفع/ سپرده بیمه/واگذاری اسناد خزانه اسالمی در قبال سپرده حسن انجام کار( : 7)فرم شماره . 6

تابعه/واگذاری اسناد خزانه اسالمی ابالغی به واحدهای استانی( : 8)فرم شماره . 7

واگذاری اسناد خزانه اسالمی در قبال بدهی های مالیات ارزش افزوده و جرائم ( :  9)فرم شماره . 8

ارسال فهرست سهمیه دستگاه های اجرایی مستقر در استان از اسناد خزانه اسالمی( : 5)فرم شماره . 9

((6-2)و ( 6-1)فرمهای شماره )خالصه وضعیت واگذاری اسناد خزانه اسالمی . 10
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(  1فرم شماره )فرم معرفی نمونه امضاء و معرفی نامه . 1

شماره
فرم

زمانارسالگیرندهفایلمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرمتهیهكنندهفرم

(1)

اداره کل امور 
اقتصادی و 
دارایی استان

ه فرم معرفی نمون
امضاء و 
معرفی نامه

نمونعععه امضعععاء اشعععخاص مجعععاز و 
( رابعع )مشخصععات کامععل نماینععده 

اداره کععل امععور اقتصععادی و دارایععی 
س استان بصورت کاغذی تهیعه و پع

. .از تایید ارساا می شود

فرم شماره -
کاغذی( 1)

مرکز مدیریم 
بدهی ها و 

دارایی های مالی 
برای اعالم )عمومی 

(به عامل واگذاری

در  ورت ارساا فرم 
در ساا ( 1)شماره 
   رفاً در  ورت139۷

تغییر  احبان مجاز
امضاء و یا نماینده 

دستگاه  ارساا مجدد 
.باشدآن نیاز می

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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نمونععععه امضععععاء اشععععخاص مجععععاز و 
ه ادار( رابع )مشخصات کامل نماینعده 

کععل امععور اقتصععادی و دارایععی اسععتان 
یعد بصورت کاغذی تهیعه و پعس از تای

.ارساا می شود

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

فرم معرفی نمونه امضاء و معرفی نامه . 1
(  1فرم شماره )

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

 دسعتگاه های اجرایعی را ( 8)و ( ۷) (2-2)  (2-1)اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می باید فرم هعای  شعماره
یعر و حسب مورد منضم به نامه ای که حاوی امضای معاون نحارت مالی و رئیس  زانعه مععین اسعتان و نماینعده وز

می باشد را بعه شععبه مرکعزی (( 1)معرفی شده در فرم شماره )مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آن اداره کل 
دارایعی در ارساا اطالعات به شعبه مذکور توس  اداره کل امور اقتصعادی و. عامل واگذاری در استان ارائه نماید

ی مربعوط معدنحر قعرار استان می باید سقس سهمیه تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی بر مبنای مشخصات اعتبعار
ولیم حسعن گرفته و بیش از سقس یادشده نسبم به پذیرش و ارساا فرمها بعه عامعل واگعذاری اقعدام نشعود  مسعئ

.اجرای این امر بعهده اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان می باشد

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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ور فرم تقاضا نامه صد. 2
اسناد خزانه اسالمی 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

پععیش از هععای اجرایععی دسععتگاه
به   مو سمعرفی اشخاص ذینفع

اد ا ذ فرم تقاطا نامه  دور اسعن
باشععند لععیکن  زانععه اسععالمی مععی

ارائه آن به عامل واگذاری همراه 
نیععاز نبععوده و ( 2)بععا فععرم شععماره 

اا  رفاً در زمان تقاطا بعرای ابحع
بایعد نسعبم بعه اسناد  عادره معی

ارائه آن به همراه سایر مسعتندات
.مورد نیاز اقدام نمایند

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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شماره
فرم

زمانارسالگیرندهفایلمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرمتهیهكنندهفرم

اجراییدستگاه (2)

(2-1)فرم شماره 
معرفی اشخاص 

اشخاص )ذینفع 
(حقیقی

Excelاین فرم ها در دو قالب فایل 
و همچنین AKHZA1ت م عنوان 

د تمامی  ف ات می بای)کاغذی 
مدیرامور مالی و/ توس  ذی ساب

و مقامات مجاز دستگاه اجرایی مهر
یر تهیه و منضم به سا( امضاء  شود

.مدارك مورد نیاز ارساا می شود

فرم های کاغذی-
حاوی ( CD)لوح فشرده -

AKHZA1فایل 
اعالم و وا سامانه -

سماد
تاییدیه شبا-
کپی کارت ملی -

ر اشخاص حقیقی مندرج د
(2-1)فرم شماره 

تاییدیه کد معامالتی-
فعاا
ناسه پرینم استعالم ش-

ه ملی شرکم ها از سامان
شناسه ملی اشخاص 
حقوقی کشور به 

www.ilenc.iآدرس
r

اداره کل امور 
اقتصادی و 

دارایی استان 
برای ارساا به )

شعبه مرکزی 
عامل واگذاری 

(در استان

در هنگام 
ارساا فهرسم
عاشخاص ذینف

(2-2)فرم شماره 
معرفی اشخاص 

اشخاص )ذینفع 
(حقوقی

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی



A: عنوان فایل (  )اشخاص حقیقی)معرفی اشخاص ذینفع ( : 2-1)فرم شماره  K H Z A 1)

:  ...................نماد معامالتی 

:  ...................تاریخ انتشار 

: ...................تاریخ سررسید : ...................تاریخ تهیه : .................عنوان دستگاه اجرایی 

کد معامالتیشماره همراه ذینفعمحل صدورتاریخ تولدشماره شناسنامهکد ملینام پدرنام خانوادگینام(1)شناسه ملی دستگاه اجراییردیف
مبلغ تخصیص اسناد خزانه

(میلیون لایر)

(2)مشخصات حساب بانکی

(2()در صورت وجود)شناسه حساب شماره شبانام بانک

.می بایست منطبق بر شناسه ملی مندرج در فرم اعالم وصول سامانه سماد  باشد(1)

چنانچه حساب معرفی شده شناسه دار می باشد ستون شناسه حساب(2)

.تکمیل شود
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(2-1)فرم شماره 

تنظیم كننده
نام و نام خانوادگی و امضاء

مدیر امور مالی    / ذیحساب 
نام و نام خانوادگی و امضاء

ی اجرایمقام مجاز دستگاه 
ء  امضا/ نام و نام خانوادگی 

و مهر

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

  (ایرانعیاتبعاع غیعر)به منحور واگذاری اسعناد  زانعه اسعالمی عنعوان اشعخاص حقیقعی ذینفعع  عارجی :نکته
:به شرح جدوا ذیل اقدام نماید( 2-1)دستگاه های اجرایی می توانند نسبم به تکمیل فرم شماره 

شعوند شعماره شناسنامه  عفر و تعاریل تولعد بعه شمسعی وارد مقتضی اسم برای کلیه افراد ذینفع  ارجی که معرفی می
13تعا ۷کعد ) رجی طمناً برای تکمیل ستون کد ملی و م ل  دور می باید به ترتیب کد فراگیعر بعرای اتبعاع  عا. شود

.درج شود( تابعیم)و نام کشور شخص دینفع ( رقمی ویژه اتباع  ارجی

محلصدورتاری تولدشمارهشناسنامهكدملینامپدرنامخانوادگینام

) فر(0 د را یر------------
ر  /ماه/ ال

)    (
تابعی 

 

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی



A: عنوان فایل (  )اشخاص حقوقی)معرفی اشخاص ذینفع ( : 2-2)فرم شماره  K H Z A 1)

:   ......................نماد معامالتی 

:  ......................تاریخ انتشار 

:  ......................تاریخ سررسید : ...................تاریخ تهیه : .................عنوان دستگاه اجرایی 

کد معامالتی(2)شماره همراه ذینفعتاریخ ثبتشناسه ملیمحل ثبتشماره ثبتسازمان/شرکتنام (1)شناسه ملی دستگاه اجراییردیف
مبلغ تخصیص اسناد خزانه

(میلیون لایر)

(3)مشخصات حساب بانکی

(3()در صورت وجود)شناسه حساب شماره شبانام بانک

.می بایست منطبق بر شناسه ملی مندرج در فرم اعالم وصول سامانه سماد  باشد(1)

.شماره همراه فردی که در مواقع ضروری، قابل دسترس باشد(2)

.چنانچه حساب معرفی شده شناسه دار می باشد ستون شناسه حساب تکمیل شود(3)
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تنظیم كننده
نام و نام خانوادگی و امضاء

مدیر امور / ذیحساب 
مالی    

ءنام و نام خانوادگی و امضا

مقام مجاز دستگاه 
اجرایی 

/ نام و نام خانوادگی 
امضاء  و مهر

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

(2-2)فرم شماره 

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

دقیع  دستگاه های اجرایی و اداره کل امعور اقتصعادی و دارایعی اسعتان مکلفنعد مراقبعم الزم را در ارسعاا  ع ی  و
.ا ل شوداطالعات معموا نمایند به ن وی که از ت ویل ایمن و بدون تغییر اطالعات به عامل واگذاری  اطمینان ح

و مشخصات نامه عامل واگذاری مو س اسم در قباا مستندات دریافتی  رسید کتبی حاوی تاریل دریافم: تبصره
. دریافتی را ارائه نماید

تکمیعل با توجه به پیچیدگی فرایند ا عالح مشخصعات اسعناد  زانعه اسعالمی  عادره  الزم اسعم در هنگعام تهیعه و
.اطالعات و پیش از ارساا آن  نهایم دقم معموا شود

 ها و دارایی های   مرکز مدیریم بدهی(نحیر بروز اشتباه یا اقدام مغایر قوانین و مقررات مربوط)طمناً در  ورت لزوم 
م اسبات نحیر دیوان)مالی عمومی حسب اعالم ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و یا دستگاه های نحارتی 

.مودرکن مربوط در بازار سرمایه اقدام  واهد ن/   نسبم به ابحاا اسناد مذکور از طری  عامل واگذاری(کشور
 مسئولیم تحاب  اطالعات مندرج در نامه های چاپی و اطالعات مندرج در فایل هایExcel  برعهده دستگاه اجرایعی

.می باشد

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

قانونمحاسباتعمومیكشوراوراقبهادارباهمنزلاهوجاوه(13)ماده(2)باعنایتبهاینکهبهاستنادتبصره
،(ه)،(د)،(ج)،(ب)،(الاف)آییننامهاجرایایبنادهای(3)ماده(چ)عمومیتلقیمیشود،لاابهاستنادبند

مادهواحدهقاانونبودجاه(8)تبصره(ز)وبند(5)تبصره(ص)و(ف)،(ن)،(ل)،(ک)،(ی)،(ط)،(ح)،(ز)
مهلات،(هیأتمحترموزیران12/3/1398همورخ56597ت/29504موضوعتصویبنامهشماره)سالجاری

ایاجرایایبهعاملواگااریبرایكلیهدستگاههایاجرایایازجملاهدساتگاههارائهمدارکومستندات
و(63)تابعقانوناصالحماواد(1395مصوب)قانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعهكشور(1)موضوعماده

برایاعتبااراتبرایاعتباراتهزینهایتاپایانفروردینماهسالبعدو)قانونمحاسباتعمومیكشور(64)
قبلازمهلاتضمناًدرمواردیكهسررسیداوراق.است(تملکداراییهایسرمایهتاپایانتیرماهسالبعد

بالازمقرردرقانونماكوراستمهلتارائهمدارکومستنداتباهعامالواگاااریحاداكثردوهفتاهق
.سررسیدمیباشد

لیکنبه.انعاستبارعایتضوابطومقرراتمربوطبالمبهدستگاههایدولتیواگااریاسنادخزانهاسالمی
،(ل)،(ک)،(ی)،(ط)،(ح)،(ز)،(ه)،(د)،(ج)،(ب)،(الف)آییننامهاجراییبندهای(3)ماده(د)استنادبند

موضوعتصویبناماه)مادهواحدهقانونبودجهسالجاری(8)تبصره(ز)وبند(5)تبصره(ص)و(ف)،(ن)
،اسنادخزاناهاساالمیواگااارشادهباه(هیأتمحترموزیران12/3/1398همورخ56597ت/29504شماره

لتایوعملیااتبهاستثنایاسنادخزانهاسالمیواگاارشدهبهنهادهایعمومیغیردو)دستگاههایاجرایی
بلاغاسامیاسانادامکانمعاملهدربازارثانویهرانداشتهوصرفاًدرسررسیدمعاادلم(بازاربازبانکمركزی

.خزانهاسالمیبهحسابمربوطواریزمیشود

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

 (ن)  (ا)  (ك)  (ی)  (ط)  (ح)  (ز)  (ه )  (د)  (ج)  (ب)  (العس)آیین نامعه اجرایعی بنعدهای ( 11)به استناد معاده  
موطعوع تصعویب  نامعه شعماره )ماده واحده قانون بودجعه سعاا جعاری ( 8)تبصره ( ز)و بند ( 5)تبصره ( ص)و ( ف)

ه   تسویه دیون و تعهدات دولم و شرکم های دولتعی بع(هیأت م ترم وزیران12/3/1398ه  مورخ 5۶59۷ت/29504
خاص توس  کلیه اش( از)کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط  منوط به اعالم مانده بدهی ها و محالبات به 

قانون رفع موانع ( 1)براساس الزامات و تکالیس مقرر در ماده ( اموراقتصادی و دارایی)دستگاه های اجرایی به وزارت 
بخشنامه شماره تولید رقابم پذیر و ارتقای نحام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن اسم که در اجرای ماده ا یرالذکر

ععات از معاونم نحارت مالی و  زانه داری کل کشور مبنی بر ارساا الکترونیکعی اطال22/2/139۷مورخ 28253/5۷
بعه   لذا ارسعاا اععالم و عوا سعامانه سعماد ادر شده اسم( سماد)طری  سامانه مدیریم بدهی ها و محالبات دولم 

فصعلی الزم به ذکر اسم به موجب بخشنامه فوق ارساا گزارش مورد نحر به  ورت. عامل واگذاری طروری اسم
و وا سعامانه بر این اساس به عنوان نمونه اعالم. بوده که می باید برای هر فصل تا پایان ماه بعد اقدام شود( سه ماهه)

.سماد مربوط به سه ماهه اوا ساا جاری تا پایان مهرماه معتبر  واهد بود

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

هم هعر یعك از در  ورتی که الزم اسم مبلغی به  ورت مشترك به دو یا چند شخص تخصیص یابد الزم اسم سع
عامعل اشخاص توس  دستگاه اجرایی مشخص شده واطالعات هر یك از اشعخاص ذینفعع بعه  عورت جداگانعه بعه

.واگذاری اعالم گردد
ناد  زانعه اسعالمی در  ورتی که یك پیمانکار یا بستانکار حقیقی یا حقوقی در چند مرحله واجد شرای  دریافم اس

ععات در  ورتی کعه اطال. می گردد  الزم اسم اطالعات این اشخاص در چند رکورد اطالعاتی تهیه و ارساا گردد
نبایعد مربوط به تخصیص اسناد  زانه در چند مرحله تهیه و برای عامل واگذاری ارسعاا می گعردد  اطالععات جدیعد

اا  چنانچه به عنوان مث-اطالعات در مراحل بعدی نباید به  ورت تجمعی ارساا گردد ) شامل اطالعات قبلی گردد 
میلیون ریاا اسناد  زانه اسعالمی تخصعیص یابعد  200میلیون ریاا و در مرحله بعدی 300به شخصی در یك مرحله 
(.میلیون ریاا درج گردد500در مرحله دوم نباید رقم 

((2-2)و ( 2-1)فرمهاي شماره )فرم معرفی اشخاص ذینفع . 3

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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شماره
فرم

زمانارسالگیرندهفایلمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرمتهیهكنندهفرم

یدستگاه اجرای(3)
 ال ه وطعیم
واگذاری اسناد 

 زانه اسالمی ساا 
1398

  این (1.9)باتوجه به توطی ات بند 
ی بر فرم می باید به  ورت هفتگ

مبنای گزارش بانك ملی ایران 
ت م عنوان Excelبه  ورت فایل 

AKHZA2امه تهیه و به نشانی رایان
اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

.  استان مربوطه ایمیل  شود

فایل الکترونیکی-
AKHZA2 به نشانی

رایانامه اداره کل امور 
ان اقتصادی و دارایی است

.ایمیل می شودمربوطه 

اداره کل 
اموراقتصادی و 
دارایی استان 
رم جهم تکمیل ف

(۶)شماره 

مقاطع ماهانه

یه اسعتان و عامل واگذاری حسب در واسم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گزارش اسناد واگذار شده به تفکیعك نمعاد مععامالتی  سعهم
کور رقم جذب شده را به اداره کل مذکور ارائه می نماید در راستای کاهش اشتباهات و انجام اقدامات ا الحی در زمان مناسب  ادارات کعل معذ

. های اجرایی ذیرب  نسبم به رفعع آن اقعدام نماینعد باید با هماهنگی دستگاهبر مبنای مبالغ اعالمی در گزارش بانك  در  ورت وجود مغایرت می
اد طمناً در  ورت ععدم اسعتفاده از  رفیعم اسعن. توس  دستگاه اجرایی  واهد بود( 3)اطالعات مندرج در گواهی دریافتی مبنای تهیه فرم شماره 

طعمناً در  عورت ععدم تحعاب  اطالععات هعر یعك از . اقدام نمایعد( 3) زانه اسالمی  دستگاه اجرایی می باید نسبم به تکمیل و ارساا فرم شماره 
رد دارای عامعل واگعذاری معوا. )اشخاص ذینفع با اطالعات ثبتی در سایر مراجع  مستندات دریعافتی بعرای انجعام ا عالحات الزم ععودت می شعود

(.اشکاا و دالیل عودت آنها را همراه با گزارش یادشده به اطالع اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  واهد رساند

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

فرم خالصه وضعیت واگذاري اسناد خزانه اسالمی . 4
(3فرم شماره )

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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A: فایل عنوان خالصه وضعیت واگذاري اسناد خزانه اسالمی ( : 3)فرم شماره  K H Z A 2))

: .....................نماد معامالتی

: .....................تاریخ انتشار : ...................تاریخ تهیه : ..................شماره طبقه بندی بودجه ای : .................عنوان دستگاه اجرایی 

: ..................تاریخ سررسید 

ارقام به میلیون لایر

(میلیون لایر)میزان مبلغ واگذاری سهمیه ابالغی به دستگاه اجرایی از محل اسناد خزانه اسالمی

(میلیون لایر)باقی مانده  واگذار نشده 

شماره طرحردیف
مبلغ تخصیص طرح 

(میلیون لایر)
مجموعفعلیقبلی

مجموع

فرم خالصه وضعیت واگذاري اسناد خزانه اسالمی . 4
(3فرم شماره )

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست 
مطالب

اد منحور واگذاری اسنو به کل کشور و سازمان تامین اجتماعیبه استناد تفاهم نامه معاونم نحارت مالی و  زانه داری
ان  عدور اسعناد  زانه اسالمی برای تسویه محالبات ناشی از کسور قانونی سازمان تامین اجتماعی و با عنایم به امکع
بایعد اطالععات  زانه اسالمی همراه با حفظ قدرت  رید عنوان سازمان تعأمین اجتمعاعی  دسعتگاه های اجرایعی معی

اره بعه اد(و مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خریدبه تفکیک اصل مبلغ بدهی( ) 2-2)مربوط به سازمان مذکور را در قالب فرم شماره 
اگعذاری پعس عامل و. کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط برای تایید و ارساا به عامل واگذاری ت ویل نمایند

ادر و بعه از تایید اطالعات مندرج در فرم یادشده گواهی های دریافم برای ت ویل به سازمان تعامین اجتمعاعی را  ع
یعه عامعل دسعتگاه اجرایعی مو عس اسعم طعمن درج شعماره و تعاریل تایید. دستگاه اجرایی ذیرب  ارساا می نماید

معدیر امعور معالی بعه سعازمان/ را تکمیل و پس از تأیید و امضاء ذی ساب( 4-2)و ( 4-1)های شماره فرمواگذاری  
ی  جنب واقع در تهران   یابان آزاد( و رونوشم به اداره کل و وا ح  بیمه)اداره کل امور مالی -تأمین اجتماعی

. ارساا  نماید145۷9۶5595  سازمان تامین اجتماعی  به کدپستی 345وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی  پالك 

كسور قانونی بیمه تامین اجتماعیواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
(4)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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نسعبم بعه تسعویه بعدهی ( 4-2)و ( 4-1)هعای شعماره سازمان تامین اجتماعی می باید بر اساس اطالعات مندرج در فرم  
میل فرم شماره طمناً برای تسهیل در تک. پیمانکاران مربوطه اقدام الزم را معموا و مراتب را به شعب ذیرب  اعالم نماید

:اطالعات مرتب  با سازمان تامین اجتماعی به شرح جداوا ذیل ارائه می شود( 2-2)

كدمعامالتیتاری ثبتشناسهملیمحلثبتشمارهثبتنامشركت

01195 ا 1400026166516/4/1354ت ران9432 ا مانتامی ا   ا  

شمارهشبانامبانک

 IR550130100000000164776928ر اه ار ران

 

یكدمعامالتثبتخیتاریشناسهملمحلثبتشمارهثبتنامشركت

01196 ا 1400026166516/4/1354ت ران9432تامی ا   ا   ا مان

شمارهشبابانکنام

 IR430130100000000164777532 ار رانر اه

 

كسور قانونی بیمه تامین اجتماعیواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
(4)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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شماره
فرم

دهتهیهكنن
فرم

زمانارسالیلگیرندهفامدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(4)
دستگاه 
اجرایی

وطعیم واگذاری
اسناد زانه 

اسالمی در قباا 
یمه کسور قانونی ب
تامین اجتماعی

هیه این فرم  به  ورت کاغذی ت
مدیر امور/ ذی ساب و توس  

دستگاه اجرایی مهر و مالی
.امضاء می شود

و ( 4-1)فرم شماره -
تایید شده( 2-4)
ا ل گواهی های  ادره -

توس  بانك ملی ایران
د مبنی بر واگذاری اسنا

 زانه اسالمی به سازمان 
تامین اجتماعی

امور اداره کل 
و اداره مالی
درآمد کل 

ح  بیمه
سازمان تامین

اجتماعی

ل پس از دریافم ا 
گواهی واگذاری 
اسناد زانه اسالمی 
عنوان سازمان تامین

اجتماعی

كسور قانونی بیمه تامین اجتماعیواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
(4)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست 
مطالب

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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0

(4-1)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

كسور قانونی بیمه تامین اجتماعیواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
(4)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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1

(4-2)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

به نام خدا

4-2: فرم شماره 

: ...........................نماد 

: .....................تاریخ انتشار 

: ..................تاریخ سررسید : ...................تاریخ تهیه : ..................شماره طبقه بندی بودجه ای : .................عنوان دستگاه اجرایی  

ارقام به میلیون لایر

ردیف

مشخصات موردنیاز سازمان تامین اجتماعیمشخصات مربوط به پیمانکار

عنوان طرح
نام / نام خانوادگی 

شرکت

محل / محل تولد 

ثبت
شماره قراردادردیف پیمانشماره  کارگاه

تاریخ انعقاد 

قرارداد

نام شعبه 

تامین اجتماعی 

مبلغ اسناد صادره

بابت حق بیمه 

ه مبلغ اسناد صادر

بابت حفظ قدرت

خرید

یه شماره تایید

بانک ملی

دیه تاریخ تایی

بانک ملی

جمع 

تنظیم كننده
نام و نام خانوادگی و امضاء

مدیر امور مالی    / ذیحساب 
نام و نام خانوادگی و امضاء

كسور قانونی بیمه تامین اجتماعیواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 5
(4)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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2

بم بعه تکمیعل   طروری اسم دستگاه اجرایی نسعسپردهحسناجرایكاربه منحور واگذاری اسناد  زانه اسالمی در قباا 
:به شرح جدوا ذیل اقدام نماید( 2-2)فرم شماره 

باشد و باید عین مشخصات درج شده در فیلدهای شماره ثبم  م ل ثبم  تاریل ثبم و کد معامالتی برای کلیه دستگاههای اجرایی ثابم می
.تکمیل شده توس  دستگاه درج شود( 2-2)کاراکترهای قید شده در جدوا فوق در فرم 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شناسهملیمحلثبتشمارهثبتنامشركتشناسهملیردیف

 نا همل د  گاها رای 
درج ود

11ودنامد  گاها رای درج 
 نا همل 
د  گاها رای 
درج ود

كدمعامالتیتاری ثبت
نهمبلغتخصیصاسنادخزا

(میلیونریال)

مشخصاتحساببانکی

شمارهشبانامبانک

55555ساک1311/1/1
ارمبلغ پردهح  ا رای 

درج ود
ارنامبانک پردهح  ا رای 
ودم علقبهد  گاها رای درج 

رجبهد  گاها رای دم علق  اره بای
 ود

سپرده صندوق ثبت/سپرده بیمه/سپرده حسن انجام كارواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 6

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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3

الی عه قعانونی ( 8)موطعوع معاده )صندوقثباتبه منحور واگذاری اسناد  زانه اسالمی عنوان اشخاص حقوقی ذینفع نحیعر 
ی کعه و سایر دستگاه های  ا ع( ن وه  رید و تملك اراطی و امالك برای اجرای برنامه های عمومی  عمرانی و نحامی دولم

ررات نسبم به ماهیتاً امکان ا ذ کد معامالتی برای آنها میسر نمی باشد  دستگاه های اجرایی می توانند در چارچوب قوانین و مق
:به شرح جدوا ذیل اقدام نمایند2-2تکمیل فرم شماره 

قید شده در جدوا فوق مشخصات درج شده در فیلدهای شماره ثبم  م ل ثبم  تاریل ثبم و کد معامالتی ثابم می باشد و باید عین کاراکترهای
.توس  دستگاه درج شود( 2-2)در فرم 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شناسهملیمحلثبتشمارهثبتنامشركتشناسهملیردیف

--------11----

كدمعامالتیتاری ثبت
نهمبلغتخصیصاسنادخزا

(میلیونریال)
مشخصاتحساببانکی

شمارهشبانامبانک

------------11111خاص1/1/1311

شودنده درج میدر  ورتیکه ذینفع امکان ا ذ شناسه ملی را دارا نباشد در این قسمم شناسه ملی دستگاه اجرایی معرفی کن.

سپرده صندوق ثبت/سپرده بیمه/سپرده حسن انجام كارواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 6

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی



10

4

سپرده صندوق ثبت/سپرده بیمه/سپرده حسن انجام كارواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 6
(7)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شماره
فرم

هتهیهكنند
فرم

زمانارساللگیرندهفایمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(7)
دستگاه 
اجرایی

در واسم واگذاری 
اسناد  زانه ( استرداد)

اسالمی  ادره در قباا 
سپرده حسن انجام 

پرده س/ سپرده بیمه/کار
به  ندوق ثبم 
اشخاص ذینفع

این فرم  به  ورت 
کاغذی تهیه و توس  
مقامات مجاز دستگاه 
اجرایی مهر و امضاء 

.می شود

کاغذی( ۷)فرم شماره -
و ( 2-1)فرم شماره -
به حسب مورد( 2-2)

همراه سایر مدارك و 
.مستندات مرتب 

اداره کل امور 
اقتصادی و 

دارایی استان 
ه برای ارساا ب)

شعبه مرکزی
عامل واگذاری 

(در استان

در زمان استرداد 
اسناد  زانه اسالمی 
رده  ادره در قباا سپ
/  حسن انجام کار

ده سپر/ سپرده بیمه
 ندوق ثبم به 
اشخاص ذینفع

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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5

 روز قبععل از تععاریل سررسععید  دسععتگاه های اجرایععی20حععداکثر تععا
منضم به ا ل ( ۷)عنداللزوم با تکمیل و ارساا فرم شماره می توانند 

( 2-2)یععا ( 2-1)گععواهی  ععادره عامععل واگععذاری و فععرم شععماره 
ا کعد نسبم به واگذاری اسناد  زانه اسالمی  ادره ب( حسب مورد)

جهعم سعپرده حسعن انجعام کعار و یعا کعد 55555معامالتی حاك 
موطعوع معاده )  رفاً بعرای  عندوق ثبعم 11111معامالتی  اص 

الی ععه قععانونی ن ععوه  ریععد و تملععك اراطععی و امععالك بععرای ( 8)
بععه سععایر (اجععرای برنامععه هععای عمععومی  عمرانععی و نحععامی دولععم 

( 2-2)یعا ( 2-1)طمناً فرم های شعماره . اشخاص ذینفع اقدام نمایند
می باید مجدداً به میزان کل رقعم منعدرج در گعواهی( حسب مورد)

ارسعاا یاد شده تکمیل و برای  دور اسناد بعه نعام اشعخاص ذینفعع
.  شود

ا کعد همچنین در مواردی که بخشی از اسناد  زانه اسالمی  ادره ب
ه برای سپرده حسن انجعام کعار بعر مبنعای نامع55555بورسی حاك 

مرکععز مععدیریم بععدهی ها و دارایی هععای مععالی عمععومی منضععم بععه 
ود  در واسم دستگاه اجرایی و ا ل گواهی مربوطعه ابحعاا می شع

یعاد شعده   دور مجددگواهی اسناد  زانه بعرای باقیمانعده سعپرده
ر ابحعاا منوط به ارائه نامه مرکز منضم به نامه عامل واگذاری مبنی ب

بازگشت به صفحه فهرست مطالب. باشداسناد یادشده به شعبه مربوطه توس  دستگاه اجرایی می

سپرده صندوق ثبت/سپرده بیمه/سپرده حسن انجام كارواگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 6
(7)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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6

تابعه/واگذاري اسناد خزانه اسالمی ابالغی به واحدهاي استانی. 7
(8)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شماره
فرم

هتهیهكنند
فرم

زمانارساللگیرندهفایمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(8)
دستگاه 
اجرایی 

ابالغ دهنده

در واسم واگذاری 
اسناد  زانه اسالمی 
ابالغی به واحدهای 

تابعه/استانی

این فرم  به  ورت 
  کاغذی تهیه و توس

مدیر امور / ذحساب
مالی مقامات مجاز 

دستگاه اجرایی مهر و
.امضاء می شود

(  8)فرم شماره -
کاغذی

فرمهای معرفی -
و 2-1)اشخاص ذینفع 

به انضمام سایر( 2-2
مدارك مورد نیاز

اداره کل امور 
اقتصادی و 

دارایی استان 
ه برای ارساا ب)

شعبه مرکزی
عامل واگذاری 

(در استان

در هنگام ارساا 
فهرسم اشخاص 

ذینفع

ار قانون م اسبات عمومی کشور نسبم به ابعالغ اعتبع۷5های اجرایی در  ورتی که به استناد ماده دستگاه
شعده توسع  باید مدارك و مستندات تکمیعلتخصیص یافته در قالب اسناد  زانه اسالمی اقدام نمایند  می

جهعم ارسعاا بعه   به ادارات کل امور اقتصادی و دارایعی (8)به فرم شماره دستگاه گیرنده اعتبار را منضم 
.عامل واگذاری ارائه نمایند

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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7

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

/ اباین فرم  به  ورت کاغعذی تهیعه و توسع  ذحسع
مدیر امور مالی مقامات مجاز دسعتگاه اجرایعی مهعر و

و به همعراه فرمهعای معرفعی اشعخاص امضاء می شود
ز به انضمام سایر مدارك مورد نیا( 2-2و 2-1)ذینفع 

.برای عامل واگذاری ارساا می شود

تابعه/واگذاري اسناد خزانه اسالمی ابالغی به واحدهاي استانی. 7
(8)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

 (ا)  (ك)  (ی)  (ط)  (ح)  (ز)  (ه )  (د)  (ج)  (ب)  (الس)آیین نامه اجرایی بندهای ( 3)ماده ( ج)در اجرای بند  
موطوع تصویب  نامه شعماره )ماده واحده قانون بودجه ساا جاری ( 8)تبصره ( ز)و بند ( 5)تبصره ( ص)و ( ف)  (ن)

  دسعتگاه های اجرایعی مشعموا مو فنعد بعا در واسعم (هیأت م تعرم وزیعران1398/12/3ه  مورخ 5۶59۷ت/29504
د تعا پایعان سعاا بعا سررسعیدر مواردی که  رفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به  ورت اسناد  زانه اسعالمی پیمانکار و 

ن تأییدیه آن از   متناسب با آن و بر اساس مبلغی که توس  پیمانکار اعالم می شود و پیش از ایپردا م می شود1398
مالیعات  رفاً در قبعاا بعدهی هایسازمان مالیاتی کشور ا ذ شده اسم و بر مبنای مشخصات مندرج در جدوا ذیل  

و معرفعی سعازمان ( 2-2)نسبم به تکمیعل فعرم شعماره ( بدون احتساب عوارض ارزش افزوده)ارزش افزوده و جرائم 
امل واگذاری اقدام مالیاتی کشور به عنوان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه برای تایید و ت ویل به ع

ر عامل واگذاری پس از تایید اطالعات مندرج در فرم یادشعده  گعواهی واگعذاری اسعناد عنعوان سعازمان امعو. نمایند
درج شعماره و دستگاه اجرایی مو س اسم طمن. مالیاتی کشور را  ادر و به دستگاه اجرایی ذیرب  ت ویل می دهد

الی مدیر امور مع/ را تکمیل و پس از تأیید و امضاء ذی ساب ( پیوسم( )9)شماره تاریل تاییدیه عامل واگذاری  فرم
حعارت بعر اداره کعل ن-معاونم مالیات بر ارزش افزوده )به انضمام ا ل گواهی  ادره به سازمان امور مالیاتی کشور

ازمان واقع در تهران  میدان امام  مینی   یابان بعاب همعایون   یابعان داور  سع(  امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
. ارساا  نماید11115-1۶51و  ندوق پستی 1114943۶۶1امور مالیاتی کشور  کد پستی 

بدهی هاي مالیات ارزش افزوده و جرائم واگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 8

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

نسعبم بعه تسعویه بعدهی (9)شعماره سازمان امور مالیاتی کشور می باید بر اساس اطالعات مندرج در فرم  
. عالم نمایدمالیاتی پیمانکاران مربوطه اقدام الزم را معموا و مراتب را به ادارت کل امور مالیاتی ذیرب  ا

كدمعامالتیتاری ثبتشناسهملیمحلثبتشمارهثبتنام

66666 ام140002019601380/6/10ت رانه23913ت/27133 ا مانامورمالیات  شور

شمارهشبانامبانک

IR 890100004001001002015088بانکمر زی   وریا الم ایران

۶۶۶۶۶سعامو 11111 عاص   55555حعاك اطالعات مربوط به اسناد  زانه اسالمی  ادره با کد معامالتی 
رمایه را توس  عامل واگذاری برای فرابورس ارساا نخواهد شد و لذا اسناد امکان معاملعه ثانویعه در بعازار سع

باهاصالمضمناینکهدرخواستابلالاسنادصادرهباكدهایمعامالتیمااكورمیبایادمنضا.نخواهد داشعم
.توسطعاملواگااریباشدگواهیصادره

بدهی هاي مالیات ارزش افزوده و جرائم واگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 8

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بدهی هاي مالیات ارزش افزوده و جرائم واگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 8
(9)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

شماره
فرم

هتهیهكنند
فرم

زمانارساللگیرندهفایمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(9)
دستگاه 
اجرایی

واگذاری اسناد زانه 
اسالمی عنوان سازمان 
امور مالیاتی کشور

این فرم ها به  ورت 
کاغذی تهیه و توس  

مدیر امور مالی/ ذی ساب
دستگاه اجرایی مهر و 

.امضاء می شود

کاغذی( 9)فرم شماره -
ا ل گواهی  ادره -

توس  عامل واگذاری 
اد مبنی بر واگذاری اسن

 زانه اسالمی به سازمان
امور مالیاتی کشور

سازمان امور 
ورمالیاتی کش

ل پس از دریافم ا 
گواهی واگذاری 
اسناد زانه اسالمی 
عنوان امور مالیاتی 

کشور

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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بازگشت به صفحه فهرست مطالب

بدهی هاي مالیات ارزش افزوده و جرائم واگذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال . 8
(9)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی

(9)فرمشماره
واگااریاسنادخزانهاسالمیعنوانسازمانامورمالیاتیكشور

:............................نماد

:....................تاری انتشار

:..................تاری سررسید:...................تاری تهیه:..................شماره بقهبندیبودجهای:................عنواندستگاهاجرایی

ردیس

مشخصات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشورمشخصات مربوط به مودی

نام / نام و نام  انوادگی 
شرکم

ه شناس/ شماره ملی
نام اداره کل امور دوره مالیاتیساا عملکردشماره اقتصادیملی

مالیاتی

ه مبلغ اسناد  ادر
ر بابم مالیات ب
ارزش افزوده

ه مبلغ اسناد  ادر
ت بابم حفظ قدر
 رید

ه شماره تاییدی
عامل واگذاری

یه تاریل تایید
عامل واگذاری

جمع 

مدیر امور مالی    / ذیحساب 
نام و نام خانوادگی و امضاء

تنظیم كننده
نام و نام خانوادگی و امضاء
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نمونهگواهیصادره
اسنادخزانهاسالمی

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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نکات مهم

 (ی)  (ط)  (ح)  (ز)  (ه )  (د)  (ج)  (ب)  (العس)آیین نامعه اجرایعی بنعدهای ( 2)معاده ( ۶)به استناد تبصعره  
موطعوع )ماده واحده قانون بودجه ساا جعاری ( 8)تبصره ( ز)و بند ( 5)تبصره ( ص)و ( ف)  (ن)  (ا)  (ك)

  اسعتفاده از اسعناد  زانعه (هیعأت م تعرم وزیعران12/3/1398ه  معورخ 5۶59۷ت/29504تصویب  نامه شعماره 
آیین نامعه ( 4)معاده( ج)اسالمی به عنوان وثیقه و طمانتنامه با تسری شرای  اوراق مشارکم به آن موطوع بند 

پس از پذیرش در 22/9/1394ه  مورخ 50۶59ت/123402تضمین معامالت دولتی موطوع تصویب نامه شماره 
اری  مرکعزی بر همین اساس و با توجه به هماهنگی های انجام شده با شرکم سپرده گذ. بازار ثانویه مجاز اسم

ه اسعالمی اوراق بهادار و تسویه وجوه  در چارچوب دستورالعمل توثی  اوراق بهادار امکان توثی  اسعناد  زانع
ه توثی  اسناد فراهم می باشد و دستگاه های اجرایی می توانند عندالزوم در چارچوب دستورالعمل  مذکورنسبم ب

.یاد شده اقدام نمایند
قالعب اسناد  زانه اسالمی در دستگاه اجرایی ذی رب  و مرکز مدیریم بدهی ها و دارایی های مالی عمعومی در

معورخ 54/11349براسعاس بخشعنامه ( 1398نسعخه سعاا )نحام حسابداری بخش عمومی بعا رویکعرد تعهعدی 
.معاونم نحارت مالی و  زانه داری کل کشور اعماا حساب می شود1398/1/28

تگاه بعر مبنعای در واسعم دسع)تواند بنا به در واسم ادارات کل امور اقتصادی و دارایعی عامل واگذاری می
غییر ذینفع نهایی   نسبم به ا الح مشخصات اسناد  زانه اسالمی  ادره به ن وی که منتج به ت(اجرایی مربوط

.نگردد  اقدام نماید

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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نکات مهم

در تکمیل اطالعات مربوط به فرمهای پیوسم به مثاا و نکات تکمیلی ذیل توجه شود.
: مثاا

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

 اشخاص سقیقی  اشخاص سقوقی
مثال عنوانمثال عنوان

ایرانآب نامشركت
 م مود نام

 تبریزی نامخانوادگی

 2۶45 شمارهشناسنامه 582535 شمارهثبت

 تهران محلصدور تهران محلثبت

 0012345۶۷8 كدملی 104800105۶5 شناسهمل ی

 01/01/13۶0 تاری تولد01/01/1342 تاری ثبت

 م مدنامپدر بانکپارسیاننامبانک

بانکملیایران نامبانکIR8۷-0140-1000-8102-1200-1220-0۷ كدشبا

19888شرك *كدمعامالتی
 IR8۷-0140-1000-8102-1200-1220-0۷ كدشبا

 05308تیر*كدمعامالتی

 

خه 
نس

13
98
.04
.02

 

. ده اسعمکد معامالتی از سه حرف و پنج رقم تشکیل شع:كدمعامالتی* 
ر و تسویه گذاری مرکزی اوراق بهادااین کد  رفاً توس  شرکم سپرده

.ابدیوجوه ایجاد شده و به هر شخص حقیقی یا حقوقی تخصیص می

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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نکات مهم

سعتورالعمل  کلیه اوراق بر مبنای مضربی از یك میلیون ریاا  ادر می شود  لذا تمامی فرم های موطوع ایعن د
.می باید برحسب میلیون ریاا تکمیل شود

گعذاری یعا ردهدر هنگام دریافم اطالعات اشخاص ذینفع توس  دستگاه اجرایی  الزم اسم رسید شرکم سپ
« تی فععااکد معامال»نامه رسمی از یکی از کارگزاری های زیر نحرسازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعالم 

د رسید مذکور نمایاطافه می. شخص ذینفع دریافم و با کد معامالتی اعالمی توس  شخص محابقم داده شود
ه و هعای زیعر نحرسعازمان بعورس و اوراق بهعادار  قابعل مالححعاز طری  مراجعه اشخاص ذینفع به کعارگزاری

.باشددریافم می
م با مراجععه بعه در  ورتی که شخص ذینفع فاقد کد معامالتی فعاا در سامانه معامالتی مربوط باشد  الزم اس

.دهای  زیر نحر سازمان بورس و اوراق بهادار   اقدام به ا ذ کد معامالتی فعاا نماییکی از کارگزاری

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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شماره
فرم

زمانارسالگیرندهفایلمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرمرمتهیهكنندهف

(5)

اداره کل 
ی امور اقتصاد
و دارایی 

استان

فهرسم سهمیه 
دستگاه های 

ر اجرایی مستقر د
استان از اسناد 
 زانه اسالمی

شامل اعتبارات )این فرم  
ت به  ور( دستگاه های استانی
ان ت م عنوفایل اکسل تهیه و 

ه به نشانی رایانام"(5)فرم شماره "
مرکز مدیریم بدهی ها و 

دارایی های مالی عمومی ارساا 
.می  شود

فرم فایل الکترونیکی--
ی می باید به نشان( 5)شماره 
رایانامه 

Tadvin@mefa.gov.ir
.ایمیل  شود

مرکز مدیریم 
بدهی ها و 

دارایی های مالی 
عمومی

سه روز پس از 
ابالغیه 

ناد تخصیص اس
 زانه اسالمی 
ه توس  کمیت
تانتخصیص اس

میارسال فهرست سهمیه دستگاه هاي اجرایی مستقر در استان از اسناد خزانه اسال. 9
(5)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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فهرسم سهمیه دستگاه های اجرایی مستقر در استان از اسناد  زانه اسالمی( : 5)فرم شماره 

.:.......................نمادمعامالتی

......................:تاری انتشار.....................................:عنواناستان

.................:تاری سررسید:...........................كددورقمیاستان
یالبهمیلیونرارقام........................................:تاری تهیه

ردیس
ی کد شعبه مرکز
بانك ملی ایران
در استان

مبلغ تخصیصعنوان و شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی

فعلی(کاهش)افزایش قبلیعنوانطبقه بندی بودجه ای

توس  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تکمیل می شود

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

میارسال فهرست سهمیه دستگاه هاي اجرایی مستقر در استان از اسناد خزانه اسال. 9
(5)فرم شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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شماره
فرم

دهتهیهكنن
فرم

زمانارسالگیرندهفایلمدارکارسالیتوضیحاتعنوانفرم

(6)

اداره کل 
ی امور اقتصاد
و دارایی 

استان

 ال ه وطعیم
واگذاری اسناد 
 زانه اسالمی 

در 1398ساا 
استان

ی میزان واگذاری اسناد  زانه اسالم
ستان به دستگاه های ملی مستقر در ا

فایل به  ورت (۶-1)در فرم 
Excel فرم "تهیه و ت م عنوان
ز مرکبه نشانی رایانامه "(۶)شماره 

مدیریم بدهی ها و دارایی های مالی
.ایمیل می شودعمومی 

فرم فایل الکترونیکی--
که به نشانی( ۶-1)شماره 
رایانامه 

Tadvin@mefa.gov.ir
.ایمیل می شود

مرکز مدیریم 
بدهی ها و 

دارایی های مالی 
عمومی

مقاطع ماهانه از 
طری  تجمیع 
اطالعات فرم 

(  3)شماره 
دستگاه های 

استانی
ی میزان واگذاری اسناد  زانه اسالم

(۶-2)به دستگاه های استانی در فرم
تهیه و Excelفایل به  ورت 
به "(۶)فرم شماره "ت م عنوان 
مرکز مدیریم نشانی رایانامه 

بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
.ایمیل می شود

رم فایل الکترونیکی ف-
که به نشانی( ۶-2)شماره 
رایانامه 

Tadvin@mefa.gov.ir
.ایمیل می شود

به مرکز مدیریم بدهی ها و دارایی های مالی عمومی  واگذاری اسناد ( ۶-2)و ( ۶-1)در ورت عدم ارساا به موقع فرمهای شماره 
. واهد شدمتوقس زانه به دستگاه  اجرایی استان توس  عامل واگذاری  بر اساس اعالم مرکز یاد شده  

خالصه وضعیت واگذاري اسناد خزانه اسالمی. 10
(6-2)و ( 6-1)فرم هاي شماره 

بازگشت به صفحه فهرست مطالب
بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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توس  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تکمیل می شود

(دستگاههایملیمستقردراستان)دراستان1395خالصهوضعیتواگااریاسنادخزانهاسالمیسال(:6-1)فرمشماره

:..................................نمادمعامالتی

:..................................تاری انتشار:..................................استان

:...............................تاری سررسید:..............................تاری تهیه

ارقامبهمیلیونریال

سهمیه دستگاه اجراییعنوان دستگاه اجراییدجهشماره طبقه بندی بوردیس

میزان رقم واگذار شده

باقی مانده واگذار نشده
مجموعفعلیقبلی

جمع

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

خالصه وضعیت واگذاري اسناد خزانه اسالمی. 10
(6-1)فرم  شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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0

توس  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تکمیل می شود

(دستگاههایاستانی)دراستان1395خالصهوضعیتواگااریاسنادخزانهاسالمیسال(:6-2)فرمشماره

:..................................نمادمعامالتی

:..................................تاری انتشار:..................................استان

:...............................تاری سررسید:..............................تاری تهیه

ارقامبهمیلیونریال

سهمیه دستگاه اجراییعنوان دستگاه اجراییدجهشماره طبقه بندی بوردیس

میزان رقم واگذار شده

باقی مانده واگذار نشده
مجموعفعلیقبلی

جمع

بازگشت به صفحه فهرست مطالب

خالصه وضعیت واگذاري اسناد خزانه اسالمی. 10
(6-2)فرم  شماره 

بازگشت به صفحه فهرست فرم های استانی
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1398 ف ه ورود به اسناد  زانه  اسالمی قانون بودجه ساا 
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معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی

1398تیر ماه 

باتشکر از حسن توجه شما 

وزارت اموراقتصادی و دارایی


