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 بسمه تعالي
 (یدولت یهاو شرکت یها، مؤسسات دولت)وزارتخانه ییاجرا یهابخشنامه به تمام دستگاه

 

 یهایو تهاتر بده هیکل کشور به منظور تسو 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره )« و»بند  یموضوع: اجرا

 یربانکیغ یها و مؤسسات اعتباربانک ایدولت به  ادشدهیاشخاص  یبا بده یردولتیغ یو حقوق یقیدولت به اشخاص حق

 
نامه اجرایی ( آیین3( ذیل ماده )4( و )3کل کشور و تبصره ) 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره )« و»در اجرای بند 

تسویه خزانه به منظور ( صدور هر گونه اسناد )اوراق( 15/04/1398مورخ  ه56687/ت43756نامه هیأت وزیران به شماره آن )تصویب
ها و مؤسسات اعتباری های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکتسویه و تهاتر بدهی

یی های اجراباشد. برای این منظور الزم است تمامی دستگاهغیربانکی، منوط به اخذ تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار می
های مندرج در بند قانونی یادشده و های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاهها، مؤسسات دولتی، شرکتاعم از وزارتخانه

نامه اجرایی آن، نسبت به بررسی، تأیید و اعالم تقاضاهای واصله جهت بررسی و صدور تخصیص اعتبار به این سازمان بر اساس آیین
 اقدام نمایند. نامه پیوستشیوه

هایی است که زودتر به سازمان با توجه به ظرفیت محدود اسناد )اوراق( تسویه خزانه، اولویت صدور تخصیص اعتبار با درخواست
شود و بدیهی است صدور تخصیص به منزله قطعی شدن صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می
 بینی شده توسط آن وزارتخانه اقدام نمایند.های اجرایی مذکور نسبت به تکمیل و اجرای سایر اقدامات پیشزم است، دستگاهنبوده و ال

ها و نامه اجرایی یادشده، حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانک( آیین5( ذیل ماده )3همچنین ضروریست در اجرای تبصره )
توسط  15/05/1398مورخ  164988/98کزی جمهوری اسالمی ایران که طی مکاتبه شماره مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مر

های دستگاه اجرایی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم رعایت گردد؛ و در اجرای ماده بانک مرکزی اعالم شده است در درخواست
نفع بانک دیگر، ضمن رعایت ابالغیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی  نامه اجرایی مذکور با موضوع انتقال مطالبات از بانک به( آیین4)

ها، ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، پس از انجام جابجایی مطالبات بین بانکبه بانک 09/05/1398مورخ  157392/98ایران به شماره 
 درخواست اخذ تأییدیه و صدور تخصیص اعتبار به سازمان ارسال شود.

این بخشنامه و صحت اطالعات و داشتن کلیه شرایط صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه مندرج در ظرفیت قانونی  مسئولیت اجرای
نامه اجرایی ذیربط و این بخشنامه به عهده باالترین مقام کل کشور، آیین 1398( ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره )« و»بند 

از طریق وبسایت سازمان برنامه و بودجه کشور به  Microsoft Wordیرایش در قالب های قابل وفایل دستگاه)های( اجرایی است.
 در دسترس است. www.mporg.irآدرس 

 

 

 
 با احترام مجدد
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  ياجراي نامه شيوه

  و كل كشور  1398) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«بند 

) ماده واحده قانون بودجه 5تبصره (» و«) بند 2-4) و (2- 3و جزءهاي (» و«بند اجرايي نامه  آيين

  )15/04/1398مورخ   ه56687/ت43756نامه هيأت وزيران به شماره  تصويب( كل كشور 1398سال 

  

  

  

  موضوع:

به دولت  يادشدهاشخاص  يبا بده يردولتيغ يو حقوق يقيدولت به اشخاص حق هاي يو تهاتر بده يهتسو

  از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه يربانكيغ يها و مؤسسات اعتبار بانك يا

  

  

  

  

  

  1,0ويرايش: 

20/05/1398  
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  مقدمه: -1

هاي قطعـي دولـت بـه اشـخاص      كل كشور با هدف تسويه بدهي 1398) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» و«ظرفيت قانوني بند 

هايي كه به بانـك مركـزي    حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت (نوع اول) يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانك

  است كه در ادامه بيان خواهد شد.بيني شده است. نحوه و زمان ايجاد بدهي داراي شرايط و ضوابطي  بدهكار هستند (نوع دوم) پيش

و پـنج   يسـت معوق دولت (مشروط به پرداخـت ب  يمطالبات قطع يهكه به منظور تسو يخاص ياسناد تعهد خزانه نوع اول: يهاسناد تسو

ـ  هـاي  يمشمول با بـده  يمشمول به دستگاه طلبكار) از اشخاص متقاض يتوسط اشخاص متقاض يبه صورت نقدآن ) 25%درصد (  يقطع

  .شود يبه اشخاص مذكور صادر م اي يهسرما يياعتبارات تملك دارا دولت بابت

  

  

  

  

هـا و   بانـك  يا يمشمول به بانك مركز ياشخاص متقاض يبده يهكه به منظور تسو يخاص ياسناد تعهد خزانه نوع دوم: يهاسناد تسو

 يجـاد ا 1396سال  يان) كه تا پايبه بانك مركز يربانكيغ يسسات اعتبارؤها و م بانك يبده يهتسو يق(از طر يربانكيغ يموسسات اعتبار

  .شود يدولت به اشخاص مذكور صادر م عيقط هاي يشده است، با بده

 

  

  

  

  تعاريف مهم: -2

اي  هاي سـرمايه  هاي تملك دارايي هاي دولتي (فقط بابت اجراي طرح ) شركت3دولتي و ) مؤسسات 2ها،  ) وزارتخانه1 دستگاه بدهكار: -

شـود)؛ ماننـد وزارت نيـرو، وزارت راه و شهرسـازي، شـركت سـاخت و توسـعه         كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تـأمين مـي  

  و فاضالب استان لرستان زيربناهاي حمل و نقل كشور، اداره كل راه و شهرسازي استان يزد، شركت آب

  ) مؤسسات دولتي؛ مانند سازمان امور مالياتي يا گمرك جمهوري اسالمي ايران2ها و  ) وزارتخانه1 دستگاه طلبكار: -

 يهـا  و شركت ها ي)، شهرداريو خصوص ي(تعاون يحقوق يقي،اشخاص حق خزانه نوع اول: يهمشمول اسناد تسو ياشخاص متقاض -

 ينظـام مـال   يو ارتقـا  يرپذ رقابت يد) قانون رفع موانع تول2ماده ( »پ«بند  يالذكر در اجرا از اشخاص فوق يانتقال هاي ي(بابت بده يدولت

  شده باشد. يجادا 1397سال  يانو مقررات مربوط تا پا يناز دولت كه در چهارچوب قوان طالبات) بابت م1394كشور مصوب 

 يـي )، از جملـه سـتاد اجرا  يو خصوصـ  ي(تعـاون  يحقوق يقي،اشخاص حق خزانه نوع دوم: يهمشمول اسناد تسو ياشخاص متقاض -

ـ يرغ هاي يمهمقدسه، ب يها و آستان ها يهتابعه و وابسته به آن، اتحاد يها فرمان حضرت امام (ره) و شركت بابـت مطالبـات از دولـت     يدولت

 ي،بازنشسـتگ  يهـا  صـندوق  يردولتـي، غ يعموم يشده باشد و نهادها يجادا 1397سال  يانمربوط تا پا راتو مقر ينكه در چهارچوب قوان

 يخصوصـ  يمانكـاران پ يـاء، قرارگاه خـاتم االنب  زدايي يتمحروم يمانكارانتابعه و وابسته به آن، پ يها و شركت ياءاالنب ها، قرارگاه خاتم بانك

 هـاي  يمـت ق يارانـه (بابـت   يرو)، نيفيتكل هاي يمتق ارانهيآموزش و پرورش (بابت  هاي رتخانهتابعه وزا يدولت يها مدارس، شركت ينوساز

تابعه و وابسته بـه آن، بابـت مطالبـات از     يها و شركت يراننفت ا ي) و شركت مليفيتكل هاي يمتق يارانه(بابت  ي) و جهادكشاورزيفيتكل

  شده باشد. يجادا 1396 الس يانو مقررات مربوط تا پا يندولت كه در چهارچوب قوان

دستگاه بدهكار

)مانند وزارت نيرو(
بدهي

متقاضي

اشخاص حقيقي و حقوقي (

)خصوصي و تعاوني

بدهي
دستگاه طلبكار

)مانند سازمان امور مالياتي(

دستگاه بدهكار

مانند وزارت (

)نيرو

بدهي

متقاضي

اشخاص حقيقي و حقوقي (

)خصوصي و تعاوني

بدهي

بانك ها يا 

مؤسسات اعتباري 

غيربانكي

بدهي
بانك مركزي 

.ا. ا. ج

ها از طريقتهاتر بدهي

 نوع اولخزانهاسناد تسويه

 اسناد تسويهها از طريقتهاتر بدهي

دوم و تبديل بدهي اوليه نوع  خزانه

 به بدهي دولت به بانك مركزي
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-كشـور   ي) قـانون محاسـبات عمـوم   19كه به استناد ماده ( يبدهكار به اشخاص متقاض يها دستگاه يبده دولت: يقطع هاي يبده -

(در  يحسـاب ذ ييـد شـده و بـه تأ   يل) قانون مذكور تسـج 20و با توجه به ماده ( يجادو مقررات مربوط ا يندر چارچوب قوان -1366مصوب 

توسـط سـازمان    يـا باشـد و   يدهربـط رسـ   يذ ييدستگاه اجرا مشابه) و مقام مجاز ينعناو يا يمال ديرم يحساب،فاقد ذ يياجرا يها دستگاه

  شده باشد. يژهو يحسابرس ي،حسابرس

هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي كه در چارچوب قـوانين و مقـررات    مطالبات دستگاه مطالبات قطعي معوق دولت: -

نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمـد   هاي فرآورده و نفت از حاصل قطعي شده باشد به استثناي منابع 1397مربوط تا پايان سال 

حساب، مديرمالي يا عناوين مشابه) و رئيس/مقام مجـاز دسـتگاه اجرايـي     هاي اجرايي فاقد ذي حساب (در دستگاه كه به تأييد ذي هزينه) -

  شود. اين بند با هماهنگي سازمان، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعالم مي ربط رسيده باشد. فهرست مطالبات موضوع ذي

  :شرايط عمومي صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه -3

» و«) بنـد  2-4) و (2-3و جزءهاي (» و«بند اجرايي نامه  ) آيين1ماده (» ذ«هاي اجرايي كشور كه مطابق تعريف بند  تمامي دستگاه -3-1

اخـذ تأييديـه و   جهـت درخواسـت   شـوند،   به عنوان دستگاه بـدهكار تلقـي مـي    كل كشور 1398) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (

و ضـوابط منـدرج در   براي اشخاص متقاضي مشـمول، موظفنـد ترتيبـات     براي صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانهمورد نياز تخصيص اعتبار 

  .به سازمان ارسال نمايند هاي پيوست مطابق كاربرگها را  مربوطه را به عمل آورده و درخواست شرايط عمومي و شرايط اختصاصي

آوري مسـتندات مـورد نيـاز و تكميـل كـاربرگ       ، دستگاه اجرايي ملـي بـا جمـع   اعتبارات ملي و متمركزدر خصوص موارد مرتبط با  -3-2

ربـط   ادارات اسـتاني ذي  ،اعتبـارات اسـتاني و غيرمتمركـز   موارد مرتبط بـا  نمايند و در خصوص  مربوطه، درخواست را به سازمان ارسال مي

نمايند و درخواست را به سازمان مـديريت و   آوري مستندات مورد نياز و تكميل كاربرگ مربوطه اقدام مي هاي اجرايي نسبت به جمع دستگاه

  نمايند. از بررسي و تأييد، درخواست را به سازمان ارسال مييادشده پس استاني نمايند و سازمان  ربط ارسال مي ريزي استاني ذي برنامه

در خصوص اقالم بدهي دولـت بـه اشـخاص متقاضـي كـه      نامه اجرايي يادشده،  ) آيين3) ذيل ماده (3) و تبصره (2در اجراي ماده ( -3-3

و صـدور  سـازمان  ربط اعالم نشده باشد، درخواست براي تأييديه  هاي اجرايي ذي و يا توسط دستگاه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد

  شود. به همراه تأييديه سازمان حسابرسي به سازمان ارسال ميتخصيص اعتبار، از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي 

هـا و مؤسسـات اعتبـاري     حـداكثر سـقف مجـاز تسـويه بـدهي بانـك      ، يادشدهنامه اجرايي  ) آيين5) ذيل ماده (3تبصره (در اجراي  -3-4

توسط بانك مركزي اعـالم شـده    15/05/1398مورخ  164988/98ايران طي مكاتبه شماره  به بانك مركزي جمهوري اسالميغيربانكي 

هـاي دسـتگاه اجرايـي بـراي      در درخواسـت  ،)در صورت وجودهاي بعدي آن ( مكاتبه مذكور و اصالحيهبايد  ) كه مي3شماره  است (پيوست

  توجه و رعايت قرار گيرد.صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم مورد 

نامـه   ) آيـين 6و همچنـين مـاده (   انتقال مطالبات از بانك به نفـع بانـك ديگـر   با موضوع نامه اجرايي مذكور  ) آيين4ماده (در اجراي  -3-5

ـ  اجرايي با موضوع بخشيده شدن جريمه ران بـه  هاي تأخير بعد از تسويه بدهي اشخاص مشمول، ابالغيه بانك مركزي جمهوري اسالمي اي

  ).3شماره  اعتباري غيربانكي ارسال شده است (پيوست ها و مؤسسات به بانك 09/05/1398مورخ  157392/98شماره 

كـه   هـايي  يثبت شده باشد. در خصوص بـده  ييو دارا يدر سامانه سماد وزارت امور اقتصاد يدبا يدولت به اشخاص متقاض بدهي -3-6

  لحاظ شود. ييو دارا يتوسط وزارت امور اقتصاد يادشدهمقرر در سامانه  يها ندارد، مالحظات و مهلت يمشخص ييدستگاه اجرا

باشـد.   ياعتبـار در اعتبـارات عمـوم    ينسرفصـل تـأم   يمشـخص و دارا  يقانون يمبان يدارا يدبا يدولت به اشخاص متقاض بدهي -3-7

  .يستمشمول نيا منابع داخلي  ياختصاص يدرآمدهااعم از ارات عمومي غير از اعتب ياز محلتأمين اعتبار سرفصل  يدارا هاي يبده

  :اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اولو مراحل صدور اختصاصي شرايط  -4

 ايجاد شده باشد و توسط ذيحساب يا مديرمالي تأييد شده باشد. 1397بدهي دولت به اشخاص متقاضي تا پايان سال  -4-1

ايجاد شده باشد و براي استفاده از ظرفيت اسناد تسـويه، بايـد بيسـت و پـنج      1397به دولت تا پايان سال بدهي اشخاص متقاضي  -4-2

 ) اين بدهي بصورت نقدي توسط اشخاص متقاضي پرداخت شود.25درصد (%

و بـه همـراه    نامـه اجرايـي) تكميـل شـده     ) آيـين 1ماده (» پ«الف) توسط متقاضي مشمول (مطابق تعريف بند -1كاربرگ شماره ( -4-3

  شود. مدارك پيوست تحويل دستگاه اجرايي بدهكار مي
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تكميل شده و به تأييد ذيحسـابي/مدير مـالي و بـاالترين مقـام دسـتگاه اجرايـي       بدهكار ) توسط دستگاه اجرايي 2كاربرگ شماره ( -4-4

  رسد. مي

نامـه اجرايـي)،    ) آيـين 1مـاده ( » د«با پيگيري متقاضي از دستگاه طلبكار (مطابق تعريف بند ) حسب مورد، 4يا () 3كاربرگ شماره ( -4-5

  شود. تحويل دستگاه اجرايي بدهكار ميتوسط متقاضي توسط دستگاه طلبكار تكميل شده و به همراه مدارك 

همـاهنگي و  به سازمان (امور قالب درخواست  درمربوطه، تمام مدارك هاي تكميل شده را به همراه  دستگاه اجرايي بدهكار كاربرگ -4-6

  نمايد. ارسال مي )تلفيق بودجه

تخصيص اعتبار توسـط سـازمان بـراي هـر      ،ربط امور بخشي ذيبا هماهنگي طي بعد از بررسي مدارك و تأييد آن توسط سازمان،  -4-7

وزارت امـور  فرآينـدهاي تعريـف شـده توسـط     از طريق  ،مراحل اجرايي براي صدور سند تسويهپس از آن ساير و  شود درخواست صادر مي

  شود. ميپيگيري هاي مالي عمومي)  ها و دارايي اقتصادي و دارايي (مركز مديريت بدهي

  :اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دومشرايط اختصاصي و مراحل صدور  -5

منـدرج   مشـمول متقاضي (حسب مورد مطابق تعريف اشخاص  1397يا سال  1396بدهي دولت به اشخاص متقاضي تا پايان سال  -5-1

 شده باشد و توسط ذيحساب يا مديرمالي تأييد شده باشد.) ايجاد نامه اجرايي ) آيين1ماده (» ت«در بند 

 ايجاد شده باشد. 1396بدهي اشخاص متقاضي به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي تا پايان سال  -5-2

بـدهي  حداكثر سقف مجاز تسـويه  و  بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي مورد نظر متقاضي، بايد حتماً به بانك مركزي بدهكار باشد -5-3

 بانك مركزي رعايت گردد. 15/05/1398مورخ  164988/98بر اساس مكاتبه شماره ها و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي  بانك

هـاي عامـل و تأييـد بانـك      در صورت درخواست متقاضي و توافق بـين بانـك  نامه اجرايي،  ) آيين4بر اساس ترتيبات مقرر در ماده ( -5-4

در بازار بين بانكي قابل جابجايي است (قابل استفاده در شرايطي كه بانك اول بدهي بـه بانـك مركـزي     مركزي، بدهي اشخاص متقاضي

 ندارد يا بدهي قابل تسويه كمتر از بدهي متقاضي است).

ارك نامه اجرايي) تكميل شده و به همراه مـد  ) آيين1ماده (» ت«ب) توسط متقاضي مشمول (مطابق تعريف بند -1كاربرگ شماره ( -5-5

  شود. پيوست تحويل دستگاه اجرايي بدهكار مي

) توسط دستگاه اجرايي بدهكار تكميل شده و به تأييد ذيحسـابي/مدير مـالي و بـاالترين مقـام دسـتگاه اجرايـي       2كاربرگ شماره ( -5-6

  رسد. مي

سسه تكميل شده و به همراه مـدارك  ) با پيگيري متقاضي از بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي، توسط آن بانك/مؤ5كاربرگ شماره ( -5-7

  شود. توسط متقاضي تحويل دستگاه اجرايي بدهكار مي

سـازمان (امـور پـايش    هاي تكميل شده را به همراه تمام مدارك مربوطـه، در قالـب درخواسـت بـه      دستگاه اجرايي بدهكار كاربرگ -5-8

  نمايد. ارسال مي تعهدات دولت و تجهيز منابع)

تخصيص اعتبار توسـط سـازمان بـراي هـر      ،ربط امور بخشي ذيبا هماهنگي طي ارك و تأييد آن توسط سازمان، بعد از بررسي مد -5-9

شود و پس از آن ساير مراحل اجرايي براي صدور سند تسويه، از طريق فرآينـدهاي تعريـف شـده توسـط وزارت امـور       درخواست صادر مي

  شود. هاي مالي عمومي) پيگيري مي ها و دارايي اقتصادي و دارايي (مركز مديريت بدهي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نوع اولتسويه خزانه هاي مرتبط با اسناد (اوراق)  كاربرگ) 1پيوست 



 

  شماره:

  تاريخ: 

  سربرگ شخص متقاضي تهيه شود) (در 

  بسمه تعالي

  

  (اوراق) تسويه خزانه نوع اول ها و مطالبات به/از دولت از طريق صدور اسناد درخواست تسويه بدهي الف):-1نمونه شماره (

  

  اجرايي بدهكار [به عنوان باالترين مقام اجرايي] دستگاهبه: 

  با سالم

 مورخ ه56687ت/43756نامه شماره  موضوع تصويب(نامه اجرايي آن  كشور و آيينكل  1398 ) قانون بودجه سال5در اجراي بند (و) تبصره (

انجام اقدامات الزم ، براي مدارك پيوستانضمام ها و اطالعات تكميلي مورد نياز به  ، فهرست مطالبات و بدهي)ت محترم وزيرانأهي 15/04/1398

ايجاد  1397نمايد مطالبات از دولت (مندرج در اين درخواست) تا پايان سال  شود. اضافه مي ارسال مينوع اول تسويه خزانه  )اوراقاسناد (صدور جهت 

1شده است.
  

 حقوقيصاشخامشخصات

 نام و نام خانوادگي مدير عامل/نماينده قانوني: عنوان متقاضي:

  تابعيت:  تاريخ تاسيس: شماره ثبت: شناسه ملي:

نوع شخص
 متقاضي:

) قـانون رفـع موانـع توليـد     2شركت دولتي (موضوع بنـد (پ) مـاده (   ☐شهرداري ☐شركت تعاوني ☐ شركت خصوصي
  ☐ )و ارتقاي نظام مالي كشور پذير رقابت

  رسميمدارك مورد نياز: تصاوير آگهي آخرين تغييرات حقوق صاحبان سهام، آخرين آگهي صاحبان امضاء مجاز طبق آخرين تغييرات مندرج در روزنامه 

 نشاني كامل و دقيق پستي اقامتگاه قانوني:

  شماره همراه مديرعامل: شماره تماس ثابت: كدپستي:

 مشخصات اشخاص حقيقي

  تاريخ تولد: نام پدر:  خانوادگي متقاضي:نامونام

  :خارجياتباع فراگير كد/مليكد :شناسنامهشماره مليت:

  مدارك مورد نياز: تصوير صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات(در صورت وجود توضيحات) / تصوير كارت ملي/كارت هويت ويژه اتباع خارجي

 و دقيق پستي اقامتگاه قانوني:نشاني كامل

  شماره همراه: شماره تماس ثابت: كدپستي:

  مشخصات مطالبات از دولت (به ترتيب اولويت تسويه)

  مبلغ (ريال)  موضوع طلب متقاضي عنوان دستگاه اجرايي بدهكار رديف

       

       

   جمع

  مشخصات بدهي به دولت (به ترتيب اولويت تسويه)

  مبلغ (ريال)  موضوع بدهي متقاضي دستگاه اجرايي طلبكارعنوان  رديف

       

       

   جمع

  نام و نام خانوادگي (صاحبان امضاء مجاز)

 مهر و امضاء

                                                

1

 1397تا پايان سال اشخاص متقاضي كه كل كشور، صرفاً مطالبات  1398قانون بودجه سال ) ماده واحده 5) بند (و) تبصره (1مندرج در جزء (بر اساس حكم   

  (اوراق) تسويه خزانه نوع اول است. قابل تسويه از طريق صدور اسنادايجاد شده باشند، 



 

  شماره:

  تاريخ: 

  سربرگ دستگاه اجرايي بدهكار تهيه شود) (در 

  بسمه تعالي

  

  تسويه خزانه (اوراق) ): تاييديه براي تسويه بدهي دولت از طريق صدور اسناد2نمونه شماره (

  

  [در خصوص اعتبارات ملي و متمركز] )هماهنگي و تلفيق بودجهسازمان برنامه و بودجه كشور (امور به: 

  ريزي استان ....... [در خصوص اعتبارات استاني و غيرمتمركز] به: سازمان مديريت و برنامه

  سالم با

نامـه   موضـوع تصـويب  (نامـه اجرايـي آن    آيين) 3) ذيل ماده (4) و (3تبصره (كل كشور و  1398) قانون بودجه سال 5در اجراي بند (و) تبصره (
(بابـت   شـركت دولتـي  هـاي ايـن وزارتخانه/موسسـه دولتي/    ينوسـيله بـدهي  ، بد)ت محترم وزيرانأهي 15/04/1398 مورخ ه56687ت/43756شماره 

اقـدام مقتضـي بـه    ستگاه اجرايي بدهكار] به شرح مندرج در جدول ذيـل بـراي   به شناسه ملي [شناسه ملي د اي) هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح
  شود: صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه اعالم ميجهت مورد نياز منظور تخصيص اعتبار 

  كدملي شخص متقاضي مشمول:شناسه ملي/عنوان شخص متقاضي مشمول:                                                        

ف
دي
ر

 
 

موضوع بدهي و استناد و مباني قانوني 
  ايجاد بدهي (عنوان، شماره و تاريخ)

  هاي مورد تسويه  مشخصات اعتباري بدهي

  ...عنوان طرح/
ندي ب اره طبقهشم

  /...اي طرح بودجه

سال ايجاد 
  بدهي

 قابل پرداخت به خالص( مبلغ

 كسر از پس طلبكار اشخاص

  )ريال) (كسور

1          

2          

...          

   جمع كل

  باشد: اجرايي مي رعايت مراتب ذيل، مورد تاييد اين دستگاه الذكر، هاي فوق الزم به ذكر است در خصوص بدهي

تسـجيل شـده اسـت. در     مـذكور  قـانون ) 20( ماده به توجه با و ايجاد مربوط مقررات چارچوب در كشور عمومي محاسبات قانون) 19( ماده استناد به -1
  باشد. ضمن سال ايجاد بدهي به شرح مندرج در جدول صدراالشاره مورد تاييد مي

هـاي وزارت   و بخشـنامه  آن اجرايي نامه آيين كشور، مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع قانون) 1( ماده در مقرر تكاليف و الزامات اساس بر -2
 ثبـت  بر مبني( سماد سامانه الكترونيكي وصول اعالم تاييديه ها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و و دارايي در سامانه مديريت اطالعات بدهي امور اقتصادي

  شود. ه ميارائ پيوست نيز به ............ مورخ...........  شماره به) ماهه سه دوره آخرين به مربوط گزارش تاييد و

 اصـل  اجـراي  در نقدي و غيرنقدي تسويه نخواهد شد. بديهي است پس از اعـالم نتيجـه،   پرداخت با متقاضي اشخاص مطالبات يه،تاييد اين ارسال با -3

اعتبـارات تملـك    محـل  از خرجـي -جمعـي  صـورت  بـه  شـده،  تسـويه  مبالغ حساب اعمال به نسبت، ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون سوم و پنجاه
حسابداري بخـش عمـومي و    كشور در چارچوب نظام كل 1398 سال بودجه قانون) 9( شماره جدول 530000-48  رديفاي مندرج در  هاي سرمايه دارايي

  .شد خواهد اقدام هاي حسابداري بخش عمومياستاندارد

و شـامل   شـوند  عمومي تـامين اعتبـار مـي    اعتباراتكه از محل هستند  اي سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح اجراي هاي تاييد شده فوق بابت بدهي -4
  باشد. اعتبارات اختصاصي و ساير منابع نمي

بيني شده توسـط وزارت امـور اقتصـادي و     ابالغ تخصيص اعتبار به منزله قطعي شدن صدور اسناد تسويه خزانه نبوده و الزم است ساير اقدامات پيش -5
  تكميل گردد.دارايي دنبال و 

  

  

 نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء ذيحساب/مديرمالي يا

 هاي اجرايي فاقد ذيحساب)عناوين مشابه (در دستگاه

  نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء

  رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز

  

  رونوشت:

    اشخاص متقاضي. -



 

  شماره:

  تاريخ: 

  شود)سربرگ دستگاه اجرايي طلبكار تهيه  (در

  بسمه تعالي

  

  ): تاييديه براي تسويه مطالبات دولت از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول3نمونه شماره (

  

  دستگاه اجرايي بدهكار [به عنوان باالترين مقام اجرايي]به: 

  سالم با

 ه56687ت/43756نامه شماره  موضوع تصويب( نامه اجرايي آن كل كشور و آيين 1398) قانون بودجه سال 5بند (و) تبصره () 1جزء (در اجراي 

ملي دستگاه اجرايي طلبكـار] بـه    سسه دولتي به شناسه ملي [شناسهؤمدينوسيله مطالبات اين وزارتخانه/، ب)ت محترم وزيرانأهي 15/04/1398 مورخ
  شود. اد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول اعالم ميصدور اسن انجام اقدامات الزم جهتبراي شرح مندرج در جدول ذيل 

) از مطالبات توسط شخص متقاضي بـه صـورت نقـدي    25دارد مطابق شرط مفاد جزء قانوني يادشده، معادل بيست و پنج (% همچنين اعالم مي
  پرداخت شده و فيش پرداختي مربوطه به پيوست ارائه شده است.

  

  :مشمول متقاضي شخص ملي كد/ملي شناسه   :مشمول متقاضي شخص عنوان

 رديف
  بندي منابع عمومي كد طبقه

ماده » ر«بند توضيحات (بر اساس 

  نامه اجرايي) ) آيين1(

  عمومي عنوان منابع

) 1ماده (» ر«بند توضيحات (بر اساس 

  نامه اجرايي) آيين

كل مطالبات از شخص مبلغ 
  (ريال)متقاضي 

مبلغ مطالبات قابل تسويه از طريق 
با احتساب خزانه نوع اول  تسويهاسناد 
  (ريال)درصد پرداخت نقدي  25

1        

2        

...        

     جمع

  

مبـالغ تسـويه شـده، بـه      اجراي اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نسبت به اعمال حسـاب  بديهي است پس از اعالم نتيجه و در
كل كشور و منابع عمومي مـورد تسـويه در چـارچوب نظـام      1398) قانون بودجه سال 5جدول شماره ( 310106  خرجي در عملكرد رديف-صورت جمعي

  حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اقدام خواهد شد.

 نامـه  آيـين  كشـور،  مـالي  نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع قانون) 1( ماده در مقرر تكاليف و الزامات اساس بر ضمناً مطالبات اين دستگاه اجرايي

 وصـول  اعـالم  تاييديـه  و ثبـت ) سـماد ( دولـت  مطالبات و ها اطالعات بدهي مديريت سامانه در هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي آن و بخشنامه اجرايي

  شود. مي هارائ پيوست به نيز ............ مورخ...........  شماره به) ماهه سه دوره آخرين به مربوط گزارش ييدأت و ثبت بر مبني( سماد سامانه الكترونيكي

  

  

 نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء ذيحساب/مديرمالي يا

 هاي اجرايي فاقد ذيحساب)عناوين مشابه (در دستگاه

  نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء

  رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز

     

  رونوشت:

    متقاضي.اشخاص  -



 

  شماره:

  تاريخ: 

  )سربرگ دستگاه اجرايي طلبكار تهيه شود در( 

  بسمه تعالي

  

  هاي دولتي  ): تاييديه براي تسويه مطالبات دولت از شركت4( نمونه شماره

 تسويه) اوراق( اسناد صدور طريق پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از ) موضوع قانون رفع موانع توليد رقابت2موضوع بند (پ) ماده (

  اول نوع خزانه

  

  دستگاه اجرايي بدهكار [به عنوان باالترين مقام اجرايي]به: 

  سالم با

  نامـــه  كـــل كشـــور، موضـــوع تصـــويب 1398) قــانون بودجـــه ســـال  5نامـــه اجرايـــي بنـــد (و) تبصـــره ( ) آيـــين8در اجــراي مـــاده ( 

پذير و ارتقاي نظام  بت) قانون رفع موانع توليد رقا2بند (پ) ماده (با عنايت به ت محترم وزيران، و أهي 15/04/1398 مورخ ه56687ت/43756شماره 
سسه دولتي به شناسه ملي [شناسه ملي دستگاه اجرايي طلبكار] از [عنوان شركت دولتي جـايگزين]  ؤبدينوسيله مطالبات اين وزارتخانه/ م ،مالي كشور

 ه شماره ملي [شناسه ملي شركت دولتي جايگزين شده] بابت بدهي انتقالي از [عنوان شخص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي] بـه شـماره ملـي   ب

صدور اسناد تسويه خزانـه نـوع    انجام اقدامات الزم جهتبراي [شناسه ملي/كدملي شخص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي] به شرح جدول ذيل 
  شود. اول اعالم مي

) از مطالبات توسط شخص متقاضي بـه صـورت نقـدي    25دارد مطابق شرط مفاد جزء قانوني يادشده، معادل بيست و پنج (% همچنين اعالم مي
  پرداخت شده و فيش پرداختي مربوطه به پيوست ارائه شده است.

  

ف
دي
ر

 
 

  مبلغ (ريال)  عمومي عنوان منابع  بندي منابع عمومي كد طبقه

1      

2      

...      

   جمع

  

اجراي اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نسبت به اعمال حسـاب مبـالغ تسـويه شـده، بـه       بديهي است پس از اعالم نتيجه و در
كل كشور و منابع عمومي مـورد تسـويه در چـارچوب نظـام      1398) قانون بودجه سال 5جدول شماره ( 310106  خرجي در عملكرد رديف-رت جمعيصو

  حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اقدام خواهد شد.

 نامـه  آيـين  كشـور،  مـالي  نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع قانون) 1( ماده در مقرر تكاليف و الزامات اساس بر ضمناً مطالبات اين دستگاه اجرايي

 وصـول  اعـالم  تاييديـه  و ثبـت ) سـماد ( دولـت  مطالبات و ها بدهي مديريت اطالعات سامانه در هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي آن و بخشنامه اجرايي

  .شود مي هارائ پيوست به نيز ............ مورخ...........  شماره به) ماهه سه دوره آخرين به مربوط گزارش تاييد و ثبت بر مبني( سماد سامانه الكترونيكي

  

 نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء ذيحساب/مديرمالي يا

 هاي اجرايي فاقد ذيحساب) عناوين مشابه (در دستگاه

  نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء

  رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز

  

  رونوشت:

    اشخاص متقاضي. -



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نوع دومتسويه خزانه هاي مرتبط با اسناد (اوراق)  كاربرگ) 2پيوست 



 

  شماره:

  تاريخ: 

  سربرگ شخص متقاضي تهيه شود) (در 

  بسمه تعالي

  

غيربانكي از طريق تهاتر با  اعتباري ها/موسسات تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك ب): درخواست-1نمونه شماره (

  (اوراق) تسويه خزانه نوع دوممطالبات از دولت، با صدور اسناد 

  

  دستگاه اجرايي بدهكار [به عنوان باالترين مقام اجرايي]به: 

  با سالم

 مورخ ه56687ت/43756نامه شماره  موضوع تصويبنامه اجرايي آن  كشور و آيين كل 1398 ) قانون بودجه سال5در اجراي بند (و) تبصره (

انجام اقدامات الزم براي ، به انضمام مدارك پيوستها و اطالعات تكميلي مورد نياز  فهرست مطالبات و بدهي ت محترم وزيران،أهي 15/04/1398

بر اساس حكم مندرج در نمايد مطالبات از دولت (مندرج در اين درخواست)  شود. اضافه مي صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم ارسال ميجهت 

  است.شده  يجادا حسب مورد] 1397يا  1396[سال  يانكل كشور، تا پا 1398ماده واحده قانون بودجه سال  )5) بند (و) تبصره (2جزء (

 حقوقياشخاصمشخصات

  نام و نام خانوادگي مدير عامل/نماينده قانوني: عنوان متقاضي:

  تابعيت:  تاريخ تاسيس: شماره ثبت: شناسه ملي:

  نوع شخص متقاضي:
  ☐شركت دولتي   ☐عمومي غيردولتيهاينهاد ☐ خصوصي 

  ن]با ذكر عنوا[ ☐ساير ☐بانك  ☐ تعاوني 

ين تغييرات مدارك مورد نياز: تصاوير آگهي آخرين تغييرات حقوق صاحبان سهام (براي اشخاص خصوصي و تعاوني)، آخرين آگهي صاحبان امضاء مجاز طبق آخر
 مستندات قانوني (براي كليه اشخاص فوق)مندرج در روزنامه رسمي و يا ساير 

 نشاني كامل و دقيق پستي اقامتگاه قانوني:

  شماره همراه مديرعامل: شماره تماس ثابت: كدپستي:

 مشخصات اشخاص حقيقي

  تاريخ تولد: نام پدر:  خانوادگي متقاضي:نامونام

  مليت: :شناسنامهشماره  :خارجي اتباعفراگيركد/مليكد

  مورد نياز: تصوير صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات(در صورت وجود توضيحات) / تصوير كارت ملي/كارت هويت ويژه اتباع خارجيمدارك

 نشاني كامل و دقيق پستي اقامتگاه قانوني:

  شماره همراه: شماره تماس ثابت: كدپستي:

  مشخصات مطالبات از دولت (به ترتيب اولويت تسويه)

  موضوع طلب متقاضي  دستگاه اجرايي بدهكارعنوان   رديف
  مبلغ مورد درخواست

  براي تسويه (ريال) 

      

      

   جمع

  ها و موسسات اعتباري غيربانكي (به ترتيب اولويت تسويه)مشخصات بدهي به بانك

  رديف
سسه اعتباري غيربانكيؤعنوان بانك/م

  و نام شعبه
  كد شعبه

شماره تسهيالت/
 قرارداد و...

  موضوع بدهي متقاضي

  (اعم از تسهيالت، تضامين و...)

  مبلغ مورد درخواست

  براي تسويه (ريال) 

         

         

   جمع

  (صاحبان امضاء مجاز) نام و نام خانوادگي

  مهر و امضاء

   



 

  شماره:

  تاريخ: 

  سربرگ دستگاه اجرايي بدهكار تهيه شود) (در

  بسمه تعالي

  

   صدور اوراق (اسناد) تسويه خزانه طريق از متقاضي دولت به اشخاص بدهي تسويه ): درخواست2نمونه شماره (

  

  [در خصوص اعتبارات ملي و متمركز] سازمان برنامه و بودجه كشور (امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع)به: 

  ]ريزي استان ....... [در خصوص اعتبارات استاني و غيرمتمركز به: سازمان مديريت و برنامه

  

  سالم با

نامـه   موضـوع تصـويب  (نامـه اجرايـي آن    آيين) 3) ذيل ماده (4) و (3تبصره (كل كشور و  1398) قانون بودجه سال 5در اجراي بند (و) تبصره (
(بابـت   شـركت دولتـي  هـاي ايـن وزارتخانه/موسسـه دولتي/    ينوسـيله بـدهي  ، بد)ت محترم وزيرانأهي 15/04/1398 مورخ ه56687ت/43756شماره 

اي) به شناسه ملـي [شناسـه ملـي     هاي سرمايه هاي تملك دارايي دولتي (بابت طرحؤسسه و نهاد عمومي غيراي)/م هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح
نـه  صدور اسناد (اوراق) تسويه خزاجهت مورد نياز اقدام مقتضي به منظور تخصيص اعتبار دستگاه اجرايي بدهكار] به شرح مندرج در جدول ذيل براي 

  شود: اعالم مي

  شناسه ملي/كدملي شخص متقاضي مشمول:عنوان شخص متقاضي مشمول:                                                   

ف
دي
ر

 
 

موضوع بدهي و استناد و مباني 
قانوني ايجاد بدهي (عنوان، 

  شماره و تاريخ)

  هاي مورد تسويه  مشخصات اعتباري بدهي

/فعاليت/... عنوان طرح/برنامه
  يا عنوان كلي موضوع بدهي

اي  بندي بودجه شماره طبقه
  /فعاليت/...طرح/برنامه

  (در صورت وجود)

سال ايجاد 
  بدهي

 قابل پرداخت به خالص( مبلغ

 كسر از پس طلبكار اشخاص

  )ريال) (كسور

1         

2         

...         

   جمع كل

  باشد: اجرايي مي رعايت مراتب ذيل، مورد تاييد اين دستگاه الذكر، هاي فوق الزم به ذكر است در خصوص بدهي

تسـجيل شـده اسـت. در     مـذكور  قـانون ) 20( ماده به توجه با و ايجاد مربوط مقررات چارچوب در كشور عمومي محاسبات قانون) 19( ماده استناد به -1
  باشد. بدهي به شرح مندرج در جدول صدراالشاره مورد تاييد ميضمن سال ايجاد 

هـاي وزارت   و بخشـنامه  آن اجرايي نامه آيين كشور، مالي نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع قانون) 1( ماده در مقرر تكاليف و الزامات اساس بر -2
 ثبـت  بر مبني( سماد سامانه الكترونيكي وصول اعالم تاييديه مطالبات دولت (سماد) ثبت و ها و امور اقتصادي و دارايي در سامانه مديريت اطالعات بدهي

  شود. ه ميارائ پيوست نيز به ............ مورخ...........  شماره به) ماهه سه دوره آخرين به مربوط گزارش تاييد و

 اصـل  اجـراي  در غيرنقدي تسويه نخواهد شد. بديهي است پس از اعـالم نتيجـه،  نقدي و  پرداخت با متقاضي اشخاص مطالبات تاييديه، اين ارسال با -3

حسـابداري   در چـارچوب نظـام   خرجـي -جمعـي  صورت به شده، تسويه مبالغ حساب اعمال به ايران، نسبت اسالمي جمهوري اساسي قانون سوم و پنجاه
  .شد خواهد اقدام هاي حسابداري بخش عموميبخش عمومي و استاندارد

باشـد؛ همچنـين در    است و شـامل اعتبـارات اختصاصـي و سـاير منـابع نمـي      عمومي  اعتباراتاز محل مربوط به تعهدات دولت هاي تاييد شده  بدهي -4
كه از محل بودجـه عمـومي دولـت    است  اي سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح اجراي بابتفقط هاي تاييد شده فوق  بدهيهاي دولتي  خصوصي شركت

  .شوند مياعتبار تامين 

بيني شده توسـط وزارت امـور اقتصـادي و     ابالغ تخصيص اعتبار به منزله قطعي شدن صدور اسناد تسويه خزانه نبوده و الزم است ساير اقدامات پيش -5
  دارايي دنبال و تكميل گردد.

  

  

 نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء ذيحساب/مديرمالي يا

 اجرايي فاقد ذيحساب)هاي عناوين مشابه (در دستگاه

  نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء

  رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز

  

  رونوشت:

    اشخاص متقاضي. -



 

  شماره:

  تاريخ: 

  تهيه شود) غيربانكي اعتباري سسهؤبانك/مبانك مركزي/سربرگ  (در

  بسمه تعالي

  

  اعتباري غيربانكي براي صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دومسسات ؤها/م بانكبانك مركزي/): تاييديه مطالبات 5نمونه شماره (

  

  دستگاه اجرايي بدهكار [به عنوان باالترين مقام اجرايي]به: 

  سالم با

 ه56687ت/43756نامه شماره  موضوع تصويب( نامه اجرايي آن كل كشور و آيين 1398) قانون بودجه سال 5بند (و) تبصره () 2جزء (در اجراي 

ــورخ ــ 15/04/1398 م ــرانأهي ــرم وزي ــعبه  )ت محت ــات ش ــيله مطالب ــد ....، بدينوس ــك مركزي/... ....... ك ــكبان ــهؤم/بان ــاري سس ــانكي اعتب   غيرب

غيربانكي] به شرح جدول ذيل بـراي صـدور    اعتباري موسسه/بانكبانك مركزي/غيربانكي] به شناسه ملي [شناسه ملي  اعتباري موسسه/[نام بانك 
برداري در فرآيند تهاتر از طريق اسناد (اوراق) تسويه  شود. الزم به ذكر است اين تاييديه صرفاً براي بهره خزانه نوع دوم اعالم مي اسناد (اوراق) تسويه

سسـه اعتبـاري غيربـانكي، بـه موجـب      ورقه) تسويه خزانه به ايـن بانك/مؤ خزانه نوع دوم صادر گرديده و ايفاي تعهدات تا زمان صدور و ابالغ سند (
  ردادهاي مربوط توسط متقاضي الزامي است.قرا

  (كليه مبالغ به ريال)

  عنوان شخص متقاضي مشمول:

  :متقاضي اشخاص ملي كد/مليشناسه  شماره مشتري:

  رديف
  موضوع بدهي

  (اعم از تسهيالت، تضامين و...)

تسهيالت/قرارداد  شماره
  و...

  بدهي اصل مبلغ

  قابل تسويه 

بدهي قابل  سود مبلغ
  تسويه

جمع مبلغ بدهي 
تسويه تا تاريخ  قابل

  اين تاييديه

1         

2         

...         

   جمع كل

  

سسه اعتباري غيربانكي پس از اعالم نتيجه و صدور اسـناد  ؤم/ بدهي اشخاص متقاضي به اين بانكالذكر،  نامه اجرايي فوق ) آيين6در اجراي ماده (
هـاي   (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم بر مبناي تسهيم به نسبت بين اصل و سود (قبل و بعد از سررسيد) بدهي شخص متقاضي تسويه و كليـه جريمـه  

رارداد تسهيالت اعطايي در قالب عقود مشاركتي يا نرخ بازده مورد التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در ق شامل مابهآن تأخير 
متناسب با مبلـغ تسـويه شـده بخشـيده خواهـد شـد.       شده بابت كليه مطالبات،  انتظار تسهيالت اعطايي در قالب عقود مشاركتي و سود مركب اعمال

و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده اسـت، نخواهـد داشـت. در    /موسسه اعتباري غيربانكي ادعايي در اين خصوص از دولت  بديهي است اين بانك
  باشد. شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي و يا صندوق توسعه ملي نمي هالذكر بابت تسهيالت ارائ ضمن مطالبات مندرج در جدول فوق

شود و تأييديـه نهـايي بـدهي شـخص      توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مياعتبار تأييديه صرفاً جهت اطالع براي صدور تخصيص اين 
  در سامانه وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام خواهد شد.بانك اين توسط سرپرستي يه خزانه، اضي براي صدور اسناد تسومتق

  

  مشخصات شعبه:

  شعبه: كد عنوان شعبه: منطقه:  :و شهراستان

 نام و نام خانوادگي امضاء و مهر رييس شعبهكنندهامضاء تنظيمنام و نام خانوادگي و

  

  

  رونوشت:

  اشخاص متقاضي. -

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جمهوري اسالمي ايران) مكاتبات بانك مركزي 3پيوست 

    خزانهمرتبط با اسناد (اوراق) تسويه 













 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ماده واحده 5تبصره (» و«) بند 2- 4) و (2- 3و جزءهاي (» و«بند نامه اجرايي  آيين) 4پيوست 

  كل كشور 1398قانون بودجه سال 

  )15/04/1398مورخ   ه56687/ت43756نامه هيأت وزيران به شماره  (تصويب

   



















 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ماده واحده قانون بودجه سال 5تبصره (» » و«بند راهنماي گردش كار كلي اجراي ) 5پيوست 

  و بخشنامه مربوطه نامه اجرايي آيينو  كل كشور 1398

  

، ضوابط قانوني و و مقررات مربوطه با گردش كار كليتذكر: در صورت وجود مغايرت بين ضوابط قانوني 

  مقررات مبناي عمل است.






