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کشور سازمان ربانمه و بودجه  

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
563336/1401 شماره:  

 17/10/1401 تاريخ:

 ايهاي سرمايههاي تملک دارايينقد در طرح وجه موضوع : دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسالمي به

 

نامه نظام فنی و اجراییی ای کشور و آیینهای توسعهقانون احکام دائمی برنامه 34قانون برنامه و بودجه، ماده  23ماده  به استناد

ویب (، ایین دسیتورامعمک کیه بیه تصی08/03/1400هی میور   57697ت/25254یکپارچه کشور )مصوبه هیئت وزیران به شماره 

جه نقید، وه اسالمی به االجرا، به منظور اعمال اثرات ریامی ناشی از تبدیک اسناد خزانعامی فنی رسیده است، به صورت الزم شورای

ز هیا )اعیا اوضیعیتهیا و صورتحبیا گیردد تیا کارفرماییان در چیارچو  آن نبیبت بیه  رداخیت صورتبه شرح زیر ابیال  می

 ام کنند. کنندگان مصامح و تجهیزات( اقد رداخت، کارکرد و تعدیک( به طرف قرارداد )مشاوران،  یمانکاران و تامین یش

فظ قدرت حبا اعمال )ارزش ریامی روز اسناد خزانه اسالمی برای تبدیک اسناد خزانه اسالمی به وجه نقد، مالک عمک   -1ماده 

 است.خرید( 

  توسط کارفرما حباوضعیت یا صورتمیانگین قیمت  ایانی هفت روز کاری منتهی به تاریخ تایید صورت ارزش ريالی روز:

یا تاریخ  رداخت طبق  یمان )هر کدام که موخر است( برای نمادهای موجود در فرابورس ایران به نشانی 

www.ifb.ir//:https .با تاریخ سررسید برابر با تاریخ ذکر شده در اسناد ارجاع کار است 

ال  رداخت صو  سنامه واگذاری اسناد خزانه اسالمی در قوانین بودجه سامیانه به میزان ممطابق آیین حفظ قدرت خريد:

 ربط است.براساس اعالم مرجع ذی

: در صورتی که نماد اسناد خزانه اسالمی با تاریخ دقیق سررسید ذکر شده در اسناد ارجاع کار و اسناد قرارداد، در 1تبصره 

ترین یابی قیمت  ایانی نمادهای با نزدیکوجود نداشته باشد، از درون www.ifb.ir//:httpsسامانه فرابورس ایران به نشانی 

 شود. تاریخ سررسید به موعد سررسید ذکرشده استفاده می

د منتشر ترین نماقیمت نزدیک: در صورت عدم وجود قیمت نماد با سررسید موردنظر در بازه زمانی هفت روزه، از 2تبصره 

 شود.شده به بازه زمانی مذکور استفاده می

ر صورت ، یک ماه است. دوضعیتحبا  و صورت: مدت اعتبار نتایج حاصله از اعمال این دستورامعمک در هر صورت3تبصره 

 روزرسانی شود.عدم  رداخت، الزم است محاسبات به

اند، عقد شدهشنامه مناز این بخشنامه در قراردادهایی که قبک از تاریخ ابال  این بخ تغییر روش  رداخت و استفاده  -2ماده 

 باشد. جلبه توافق میمشروط به موافقت طرفین قرارداد و امضای صورت

ک عمدستورام وضوع اینمبرای هر  رداخت، مبلغ ناخامص قابک  رداخت با اعمال مامیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبات  -3ماده 

 گیرد.قرار می

های بعد از ابال  این بخشنامه در قراردادهایی که از محک بودجه عمومی تامین این دستورامعمک صرفا برای کلیه  رداخت -4ماده 

بین قید و تعهد شده باشند، مامدت سررسید اسناد خزانه اسالمی به صراحت در اسناد ارجاع کار و قرارداد فی اعتبار شده و

  عمال است.قابک ا
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  ایهای سرمايههای تملک دارايینقد در طرح وجه دستورالعمل تبديل اسناد خزانه اسالمی بههای مثال

 17/10/1401مورخ:  563336/1401به شماره : 

 (:1مثال )

امه به س 2سالمی با سررسید اانجام و در اسناد ارجاع کار، قرار بر تحویک اسناد خزانه  1398در یک  روژه که ارجاع کار آن در سال 

ی  یمانکار به از سو 01/08/1401میلیون ریال در تاریخ  8000به مبلغ   24صورت وضعیت موقت شماره   یمانکار بوده است؛

ید و کارفرما نماوضعیت رسیدگی شده را برای کارفرما ارسال میروز صورت 5دستگاه نظارت تبلیا شده است. مشاور  س از 

ای خت وجه نقد به جنکار برای  رداکند. در صورت توافق کارفرما و  یماتایید می 15/08/1401وضعیت مذکور را در تاریخ صورت

 گردد:اسناد خزانه اسالمی مفروض، مبلغ  رداختی به  یمانکار به صورت وجه نقد به روش زیر محاسبه می

برای یک سال و  (1401نامه اوراق مامی اسالمی موضوع قانون بودجه سال حفظ قدرت خرید )مصو  آیین %18با در نظر گرفتن 

 شد.ورق یک میلیون ریامی اسناد خزانه باید تحویک  یمانکار می 10880اد برای دو سال، تعد 36%

                                                                               10880  =8000 × 36/1  

وضعیت صورت تایید ( و موخر بودن آن نببت به تاریخ21/08/1401روزه  رداخت طبق  یمان منعقده ) 20با توجه به مهلت 

 است. 21/08/1401(، مالک عمک در تبدیک اسناد خزانه اسالمی به وجه نقد تاریخ 15/08/1401)

از  21/08/1403با تاریخ سررسید  001اخزا اسناد خزانه اسالمی با نماد  21/08/1401روز منتهی به تاریخ  7های  ایانی قیمت

  632343های مذکور مبلغ  گیری قیمتشوند. از میانگیناستخراج می ifb.irwww//:https.و  www.tsetmc.com های سایت

 آید. ریال به دست می

ورق در  مبلغ  10880 مذا مبلغ قابک  رداخت به  یمانکار به صورت نقد، برای این کارکرد، عبارت است از حاصک ضر  تعداد

 میلیون ریال.  9/6789ریال به مبلغ نهایی   632343

(:2مثال )  

بودجه به صورت اسناد  سازمان برنامه و 1401امزحمه مهندس مشاور بر اساس تعرفه ابالغی سال در یک  یمان قرار بر  رداخت حق

تحویک  14/06/1401 میلیون ریال در تاریخ 1000رابر با امزحمه مشاور بحبا  حقسامه بود؛ صورت 2خزانه اسالمی با سررسید 

د به رای  رداخت وجه نقکند. در صورت توافق کارفرما و مشاور بحبا  را تایید میروز صورت 90شود. کارفرما  س از کارفرما می

 گردد:جای اسناد خزانه اسالمی مفروض، مبلغ  رداختی به مشاور به صورت وجه نقد به روش زیر محاسبه می

( برای یک سال و 1401حفظ قدرت خرید )مصو  آیین نامه اوراق مامی اسالمی موضوع قانون بودجه سال  %18با در نظر گرفتن 

به  1401رت سال امزحمه خدمات نظادستورامعمک تعیین حق 10درصد ضریب افزایشی با استناد به بند  5برای دو سال و  36%

   شد.می ورق یک میلیون ریامی اسناد خزانه باید تحویک مشاور 1428، تعداد 22/04/1401مور   190111/1401شماره 

                                                                            1428  =1000 × 36/1 × 05/1 

http://www.tsetmc.com/
https:////www.ifb.ir


 

 

 

 رياست جمهوري 
 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 

(، 12/09/1401حبا )( و موخر بودن تاریخ تایید صورت27/07/1401بق  یمان منعقده )روزه  رداخت ط 45با توجه به مهلت 

 باشد.می 12/09/1401مالک عمک در تبدیک اسناد خزانه اسالمی به وجه نقد تاریخ 

از  12/09/1403با تاریخ سررسید   007اخزا اسناد خزانه اسالمی با نماد  12/09/1401روز منتهی به تاریخ  7های  ایانی قیمت

 620749های مذکور مبلغ گیری قیمتشود. از میانگیناستخراج می ifb.irwww//:https.و  www.tsetmc.com هایسایت

 آید.ریال به دست می

ریال  620749بلغ م ورق در  1428ین کارکرد، عبارت است از حاصک ضر  مذا مبلغ قابک  رداخت به مشاور به صورت نقد، برای ا

 میلیون ریال.  429/886به مبلغ نهایی  
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