
 سربرگ شخص متقاضی تهیه شود( )در                                                        

 بسمه تعالی                                                        
 تسویه خزانه نوع اول )اوراق(صدور اسناد ها و مطالبات به/از دولت از طریق تسویه بدهی (:درخواستالف-1شماره )نمونه  

                             

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

 با سالم

هیات محترم  96/4/7931 مورخ ه55479ت/54690نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره  کشور و آیین کل 7931( قانون بودجه سال5در اجرای بند )و( تبصره )

های اجرایی بدهکار و طلبکار  که به تایید دستگاه (حسب مورد)( 4(، )9، )(2ها و اطالعات تکمیلی مورد نیاز به انضمام نمونه شماره ) وزیران، فهرست مطالبات و بدهی

 7ایجاد شده است. 7930تا پایان سال ( مندرج در این درخواست) نماید مطالبات از دولت اضافه می شود. رسیده است، برای صدور اوراق تسویه خزانه ارسال می

 حقوقی اشخاص مشخصات
 :خانوادگی مدیر عامل/نماینده قانونینام و نام  :متقاضی عنوان

 تابعیت: :تاسیس تاریخ :ثبتشماره  شناسه ملی:

 پذیر( ( قانون رفع موانع تولید رقابت2)موضوع بند )پ( ماده )شرکت دولتی  شهرداری شرکت تعاونی شرکت خصوصی نوع شخص متقاضی: 

 آخرین آگهی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ،سهام آگهی آخرین تغییرات حقوق صاحبانتصاویر مدارك مورد نیاز: 

 :نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی
 شماره همراه مدیرعامل: شماره تماس ثابت: کدپستی:

 مشخصات اشخاص حقیقی
 تاریخ تولد: نام پدر: :متقاضی خانوادگی نام و نام

 :خارجی اتباع فراگیر کد/ملی کد :شناسنامه شماره ملیت:
 اتباع خارجی هویت ویژه /کارتتصویر کارت ملی و صفحه توضیحات)در صورت وجود توضیحات( / شناسنامهصفحه اول مدارك مورد نیاز: تصویر 

 :نشانی کامل و دقیق پستی اقامتگاه قانونی
 شماره همراه: شماره تماس ثابت: کدپستی:

 )به ترتیب اولویت تسویه( دولتمشخصات مطالبات از 

 عنوان دستگاه اجرایی بدهکار ردیف
 متقاضی موضوع طلب

 (شود ( تکمیل می7( اطالعیه شماره )9-0بر اساس توضیحات بند ))
 مبلغ )ریال(

    
    

  جمع

 )به ترتیب اولویت تسویه( مشخصات بدهی به دولت

 متقاضی موضوع بدهی عنوان دستگاه اجرایی طلبکار ردیف
 (شود می تکمیل( 7) شماره اطالعیه( 9-8) بند توضیحات اساس )بر

 مبلغ )ریال(

    
    

  جمع

 

 

  

                                                           
1
 قابل تسویه از طریق صدور اسناد)اوراق( تسویه خزانه نوع اول است. 1931کل کشور، صرفاً مطالبات ایجاد شده تا پایان سال  1931بر اساس حکم قانون بودجه سال -  

 شماره : 

 تاریخ : 

 نام و نام خانوادگی)صاحبان امضاء مجاز(

 مهر و امضاء
 



 
 سربرگ دستگاه اجرایی بدهکار تهیه شود(در)                            

 تعالیبسمه                                       

  تسویه خزانه )اوراق(اسنادبرای تسویه بدهی دولت از طریق صدور (: تاییدیه 2نمونه شماره )                    

 

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

 باسالم
 موضرروع تصررویبنامه شررمارهنامرره اجرایرری آن،  کررل کشررور و آیررین 7931( قررانون بودجرره سررال 5در اجرررای بنررد )و( تبصررره )

دولتی/ شرکت دولتی)بابرت  های این وزارتخانه/ موسسه  هیات محترم وزیران، بدینوسیله بدهی 96/4/7931 مورخ ه55479ت/54690
 شناسه ملیای( به  های سرمایه تملک دارایی های ای(/موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی )بابت طرح های سرمایه های تملک دارایی طرح

 :اعالم می شودتسویه خزانه  )اوراق( اسنادجدول ذیل برای صدور  مندرج در به شرح [دستگاه اجرایی بدهکار شناسه ملی]
 ول:شخص متقاضی مشمول:                                                                              شناسه ملی/کدملی شخص متقاضی مشمعنوان 

ف
دی

ر
 

 موضوع بدهی
 اطالعیه( 3-6) بند توضیحات اساس بر)

 ( شود می تکمیل( 1) شماره 

  های مورد تسویه خصات اعتباری بدهیمش

 طرح/برنامهعنوان 
بندی  شماره طبقه

 ای طرح/برنامه بودجه

سال ایجاد 

 بدهی
 اشخاص رداخت بهقابل پ خالص) مبلغ

 (ریال( )کسور کسر از طلبکارپس

1      

2      

000      

  کل جمع

 :باشد می اجرایی دستگاهاین مورد تایید  ،مراتب ذیل رعایت ،الذکر فوق های بدهی خصوصذکر است در  الزم به
 تسرجیل  مرذکور  قرانون ( 26)ماده به توجه با و ایجاد مربوط مقررات چارچوب در کشور عمومی محاسبات قانون( 73) ماده استناد به -7

 باشد. در ضمن سال ایجاد بدهی به شرح مندرج در جدول صدراالشاره مورد تایید می شده است.
 رفرع  قرانون ( 7) مراده  در مقررر  تکالیف و الزامات اساس بر ،کشور کل 7931 سال بودجه قانون اجرایی ضوابط( 90) ماده اجرای در -2

مدیریت در سامانه های وزارت امور اقتصادی و دارایی  و بخشنامه آن اجرایی نامه آیین ،کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع
 بره  مربوط گزارش تایید و ثبت بر مبنی) سماد سامانه الکترونیکی وصول اعالم تاییدیه و ها و مطالبات دولت )سماد( ثبت بدهیاطالعات 

 .شود ارایه می پیوست به نیز............ مورخ...........  شماره به( ماهه سه دوره آخرین
 ،تسویه نخواهد شد. بدیهی اسرت پرس از اعرالم نتیجره     و غیرنقدی نقدی پرداخت با متقاضی اشخاص مطالبات تاییدیه، این ارسال با -9

 خرجری  -جمعری  صورت به شده، تسویه مبالغ حساب اعمال به نسبت، ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون سوم و پنجاه اصل دراجرای
چرارچوب   در)حسرب مرورد(    کشور کل 7931 سال بودجه قانون( 8) شماره جدول 767666-74و ردیف  767666-72  ردیف محل از

 .شد خواهد اقدام نظام حسابداری بخش عمومی و استاندارد های حسابداری بخش عمومی
کره از محرل بودجره عمرومی دولرت ترامین اعتبرار         ای سررمایه  هرای  دارایری  تملرک  های طرح اجرای بابتهای تایید شده فوق  بدهی -4

موضروعیت   (مرورد  حسرب )بردهکار  غیردولتری  عمرومی  هاینهاد ات وموسس/ دولتی های شرکت برای)این بند صرفاً  باشد میشوند،  می
 .دارد(

 
 نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء ذیحساب/مدیرمالی یا 

 های اجرایی فاقد ذیحساب( عناوین مشابه )در دستگاه

 نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء

 رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز
 

 رونوشت:

 اشخاص متقاضی. -

 

 شماره :

 تاریخ : 

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

 ( ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.1119494111پستی 



 )درسربرگ دستگاه اجرایی طلبکار تهیه شود( 

 بسمه تعالی                                                          
 تسویه خزانه نوع اول)اوراق( صدور اسناد برای تسویه مطالبات دولت از طریق  (: تاییدیه3نمونه شماره )        

 

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

 

 باسالم
موضرروع تصررویبنامه شررماره نامرره اجرایرری آن،  کررل کشررور و آیررین 7931( قررانون بودجرره سررال 5در اجرررای بنررد )و( تبصررره )

 شناسره ملری  بره   ایرن وزارتخانره/ موسسره دولتری     مطالبرات هیات محتررم وزیرران، بدینوسریله     96/4/7931 مورخ ه55479ت/54690
 شود. اعالم مینوع اول تسویه خزانه  )اوراق( اسنادجدول ذیل برای صدور مندرج در به شرح  [طلبکاردستگاه اجرایی  ملی شناسه]

 

 :مشمول متقاضی شخص کدملی/ملی شناسه:                                                                              مشمول متقاضی شخص عنوان

ف
دی

ر
 

 کد طبقه بندی منابع عمومی
 اطالعیه( 3-8) بند توضیحات اساس )بر

 شود.( می تکمیل( 1) شماره

 عمومی عنوان منابع
 اطالعیه( 3-8) بند توضیحات اساس )بر

 شود.( می تکمیل( 1) شماره
 مبلغ )ریال(

1    

2    

000    

  جمع

 

اعالم نتیجه و دراجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه  بدیهی است پس از
کل کشور و منابع عمومی مورد  7931( قانون بودجه سال 5جدول شماره ) 976760  خرجی در عملکرد ردیف -شده، به صورت جمعی

 اقدام خواهد شد. در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تسویه
 و الزامرات  اسراس  برر  مطالبات این دسرتگاه اجرایری   کشور، کل 7931 سال بودجه قانون اجرایی ضوابط( 90) مادهضمناً بر اساس حکم 

های وزارت امور  و بخشنامه آن اجرایی نامه آیین ،کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون( 7) ماده در مقرر تکالیف
 سرماد  سرامانه  الکترونیکری  وصول اعالم تاییدیه و ثبت( سماد) دولت مطالبات و ها بدهیاطالعات  مدیریت سامانه در اقتصادی و دارایی

 .شود می ارایه پیوست به نیز ............ مورخ...........  شماره به( ماهه سه دوره آخرین به مربوط گزارش تایید و ثبت بر مبنی)
 
 

 و امضاء ذیحساب/مدیرمالی یا  ، مهرنام و نام خانوادگی

 های اجرایی فاقد ذیحساب( عناوین مشابه )در دستگاه
 و امضاء ، مهرنام و نام خانوادگی

 رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز

   

 رونوشت:

 اشخاص متقاضی. -

 

 

 

 شماره :

 تاریخ : 

کل  اداره بهها  ت )سماد( در استانها و مطالبات دول یادآوری: نسخه اول به انضمام اعالم وصول سامانه مدیریت اطالعات بدهی
های مالی عمومی)به نشانی تهران، خیابان باب  ها و دارایی مرکز مدیریت بدهیارایی استان ذیربط و در مرکز به اموراقتصادی و د

 ( ارسال و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.1119494111ی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی همایون، وزارت اموراقتصاد



 (درسربرگ دستگاه اجرایی طلبکار تهیه شود)                                    

 بسمه تعالی                                  
  های دولتی از شرکتبرای تسویه مطالبات دولت (: تاییدیه 4نمونه شماره)                         

 اول نوع خزانه تسویه( اوراق)اسناد صدور طریق از پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت2موضوع بند )پ( ماده )
 

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

 

 باسالم
 موضرروع تصررویبنامه  کررل کشررور،   7931( قررانون بودجرره سررال   5بنررد )و( تبصررره )  نامرره اجرایرری  ( آیررین8اجرررای مرراده ) در 
مورخ .....هیات محترم وزیران )موضوع  .....نامه شماره  و تصویبهیات محترم وزیران،  96/4/7931 مورخ ه55479ت/54690شماره 

بره   این وزارتخانه/ موسسره دولتری   مطالباتبدینوسیله  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( ت( قانون رفع موانع تولید رقاب2بند )پ( ماده )
ملری شررکت دولتری     .......شناسه]به شماره ملی  [شرکت دولتی جایگزینعنوان ] از [طلبکاردستگاه اجرایی  شناسه ملی] شناسه ملی
/کردملی  ملی ..شناسره ...]بره شرماره ملری    [حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصیعنوان شخص ]بابت بدهی انتقالی از  [شدهجایگزین 

 شود. اعالم مینوع اول تسویه خزانه  اسنادبه شرح جدول ذیل برای صدور  [حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصیشخص 

ف
دی

ر
 

 منابع عمومیکد طبقه بندی 
 اطالعیه( 3-8) بند توضیحات اساس )بر

 شود.( می تکمیل( 1) شماره

 عمومی عنوان منابع
 اطالعیه( 3-8) بند توضیحات اساس )بر

 شود.( می تکمیل( 1) شماره
 مبلغ )ریال(

1    

2    

000    

  جمع

 

اعالم نتیجه و دراجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نسبت به اعمال حساب مبالغ تسویه  بدیهی است پس از
کل کشور و منابع عمومی مورد  7931( قانون بودجه سال 5جدول شماره ) 976760  خرجی در عملکرد ردیف -شده، به صورت جمعی

 اقدام خواهد شد. ستانداردهای حسابداری بخش عمومیدر چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و ا تسویه
 و الزامرات  اسراس  برر  مطالبات این دسرتگاه اجرایری   کشور، کل 7931 سال بودجه قانون اجرایی ضوابط( 90) مادهضمناً بر اساس حکم 

های وزارت امور  و بخشنامه آن اجرایی نامه آیین ،کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون( 7) ماده در مقرر تکالیف
 سرماد  سرامانه  الکترونیکری  وصول اعالم تاییدیه و ثبت( سماد) دولت مطالبات و ها بدهی اطالعات مدیریت سامانه در اقتصادی و دارایی

 .شود می ارایه پیوست به نیز ............ مورخ...........  شماره به( ماهه سه دوره آخرین به مربوط گزارش تایید و ثبت بر مبنی)
 

 و امضاء ذیحساب/مدیرمالی یا  ، مهرنام و نام خانوادگی

 های اجرایی فاقد ذیحساب( عناوین مشابه )در دستگاه
 و امضاء ، مهرنام و نام خانوادگی

 رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز
 رونوشت:

 اشخاص متقاضی. -

 

 
 
 
 
 

 شماره :

 تاریخ : 

دارایی کل اموراقتصادی و  اداره بهها  ت )سماد( در استانها و مطالبات دول مدیریت اطالعات بدهییادآوری: نسخه اول به انضمام اعالم وصول سامانه 
های مالی عمومی)به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت اموراقتصادی و دارایی،  ها و دارایی مرکز مدیریت بدهی استان ذیربط و در مرکز به

 ل و نسخه دوم تحویل شخص متقاضی شود.( ارسا1119494111طبقه سوم، کد پستی 



 در سر برگ اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان تهیه شود.(کل امور اقتصادی و دارایی استان و  توسط اداره) 
 بسمه تعالی 

 تسویه خزانه نوع اول )اوراق(اسنادصدور  ها و مطالبات به/از دولت از طریق تسویه بدهی درخواست(: الف-5) شماره نمونه
 

 های مالی عمومی ها و دارایی مرکز مدیریت بدهی به:
 کل امور اقتصادی و دارایی استان... از: اداره

 با سالم 
 ه55479ت/54690 شمارهنامه  نامه اجرایی آن، موضوع تصویب کل کشور و آیین 7931( قانون بودجه سال 5در اجرای بند )و( تبصره )

که به استناد درخواست اول  نوع خزانه تسویه( اوراق)اسناد صدور یم برااطالعات الز هیات محترم وزیران، بدینوسیله 96/4/7931 مورخ
 یا مدیرمالی/ذیحسابکه به تایید  های اجرایی طلبکار و بدهکار های واصله از دستگاه و تاییدیه مندرج در جدول ذیل شخص متقاضی

رسیده است و مطابق با قوانین و مقررات مربوط به مجاز  مقام /اجرایی دستگاه  و رییس (ذیحساب فاقد اجرایی های دستگاه در) مشابه عناوین
 سنادبه شرح جداول ذیل برای صدور اهای صادره وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه شده است،  ها و اطالعیه ها، دستورالعمل ویژه بخشنامه

)مندرج در این  مورد تسویه دولت های بدهینماید  اضافه میگردد.  می یفادا به انضمام چک لیست مربوط نوع اولتسویه خزانه اوراق( )
کل را مطلع  نتیجه این اداره و از معمولید اقدام الزم و مقتضی را خواهشمند است دستور فرمایایجاد شده است.  7930تا پایان سال ( تاییدیه
 نمایند.

 باشد.( )کلیه ارقام به ریال می                                                                                                                                                                                    

 تسویه خزانه نوع اول )اوراق( ها و مطالبات مورد درخواست برای صدور اسناد و مبلغ بدهی مشخصات شخص متقاضی

 اشخاص حقیقی: کد ملی/اشخاص حقوقی شناسه ملی عنوان شخص متقاضی: 
 :حقیقی اشخاص شناسنامه شماره/حقوقی اشخاص ثبت شماره :تاریخ تاسیس اشخاص حقوقی/تاریخ تولد اشخاص حقیقی 

 الف(                      -1به ترتیب اولویت تسویه و سایر اطالعات مندرج در )فرم  متقاضی درخواستمشخصات 
 شماره:
 :تاریخ

 مبلغ مورد درخواست شخص متقاضی عنوان دستگاه اجرایی طلبکار مبلغ مورد درخواست شخص متقاضی عنوان دستگاه اجرایی بدهکار ردیف

1     

2     

000     
  جمع  جمع

 دولت * شده تاییدهای  مشخصات بدهی

ف
دی

ر
 

 عنوان دستگاه اجرایی بدهکار
بندی  شماره طبقه تاییدیه دستگاه اجرایی بدهکار

 طرح/برنامه
 عنوان طرح/برنامه

 دستگاه شده تایید مبلغ
 تاریخ شماره نامه بدهکار اجرایی

1       
2       

000       
  تایید شده دستگاه اجرایی بدهکارهای  جمع کل بدهی

 اند. ایجاد شده 1441تا پایان سال  های تایید شده توضیحات ضروری: بدهی* 

 دولت شده تایید مطالباتمشخصات 
ف

دی
ر

 

 طلبکارعنوان دستگاه اجرایی 
  بندی کدطبقه تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

 منابع عمومی
 دستگاه مبلغ تایید شده عنوان منابع عمومی

 تاریخ شماره نامه طلبکار اجرایی

1       
2       

000       
  جمع کل مطالبات تایید شده دستگاه اجرایی طلبکار

 دارایی و اموراقتصادی مدیرکل معین خزانه رییسو مالی  نظارت معاون ها مسئول امور بدهی

 امضاء و مهر/ خانوادگی نام و نام امضاء/خانوادگی نام و نام امضاء/خانوادگی نام و نام
 

 شماره نامه:
 تاریخ:

 پیوست: چک لیست


