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 تهاتر و تسويه سامانه گردش كار درفرآيند كلي 

شود.  شروع فرآيند با صدور تخصيص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ثبت آن در سامانه آغاز مي

بدهكار جهت درج در سامانه ارائه نموده و دستگاه بدهكار نيز اشخاص متقاضي درخواست خود را به دستگاه 

در كارتابل خود نسبت بـه تكميـل    وخود ارسال  پس از ثبت درخواست متقاضي در سامانه آن را به كارتابل

موسسـه  يا  بانكستاد /بت به ارسال آن به دستگاه طلبكاراطالعات مورد تاييد اقدام نموده و پس از تاييد نس

موسسه اعتباري غيربـانكي پـس از تكميـل و    يا  بانك ستادنمايد. دستگاه طلبكار/ غيربانكي اقدام مياعتباري 

هـاي مـالي عمـومي ارسـال      هـا و دارايـي   به مركز مديريت بدهيرا درخواست ثبت شده  ،تاييد اطالعات خود

 شود. ميبه صورت الكترونيكي صادر خزانه سند تسويه  ،كه پس از تاييد نمايد مي

 نام در سامانه ثبت

بـه   25/8/1398مـورخ   166038/57طـي بخشـنامه شـماره    فرآيند مربـوط بـه ثبـت نـام در سـامانه قـبالً       

سيستم نام كاربري و رمز عبور آنها تاييد شده و در  مديرهاي اجرايي ابالغ شده است كه پس از تاييد  دستگاه

 .عمليات را ادامه دهندتوانند بر اساس اين راهنما وارد سامانه شده و  ادامه مي

 هاي مالي عمومي در خصوص سامانه در يك نگاه ها و دارايي وظايف مركز مديريت بدهي

هاي اجرايي، اطالعات مربوط بـه   بارگزاري اطالعات مربوط به دستگاهتعريف اطالعات پايه در سامانه:  -1

هـا،   وط به سقف مجاز قابل تسـويه بانـك  ها، ورود اطالعات مرب اي و برنامه هاي سرمايه دارايي هاي تملك طرح

 و ورود اطالعات مربوط آن در سامانه. كشور بودجه و برنامه سازمان دريافت تخصيص اعتبار از

 از عمـومي  مـالي  هـاي  دارايـي  و هـا  بدهي مديريت مركز به شده ارسال نام ثبت هاي درخواست تاييد -2

 جهت صدور سند تسويه خزانه. غيربانكي اعتباري موسسه يا بانك ستاد/ اجرايي هاي دستگاه طرف

 به صورت الكترونيكي و ابالغ به ذينفعان. صدور سند تسويه -3

 فرآيند كلي مربوط به نحوه ثبت و ابالغ تخصيص اعتبار

شود كه در حـال   ابالغ مي چند طريقبه  معموالًسط سازمان برنامه و بودجه كشور تو صادرهتخصيص اعتبار 

 باشد: ثبت آن در سامانه به صورت زير ميفرآيند حاضر 

 استان ريزي برنامه و مديريت سازمان برنامه و بودجه كشور به سازمان توسط اعتبار تخصيص ابالغ
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شود و پس از فرآينـد   هاي مالي عمومي انجام مي راييها و دا توسط مركز مديريت بدهي تخصيصثبت اوليه  

توسط ادارات كل امور اقتصـادي و دارايـي    ،هاي استاني ص دستگاهتعيين دستگاه اجرايي استاني، رقم تخصي

 شود. در سامانه ثبت ميربط  ذياستان 

 هاي استاني ويژه هاي ملي و طرح تخصيص اعتبار دستگاه

شـود و كـاربر دسـتگاه     هـاي مـالي عمـومي انجـام مـي      هـا و دارايـي   ثبت آن توسط مركـز مـديريت بـدهي    

 تواند هنگام ثبت درخواست تسويه و تهاتر آن را مشاهده و انتخاب نمايد. مي /استاني(حسب مورد)ملي

 اجراييهاي  هاي ملي به ساير دستگاه دستگاه توسط قانون محاسبات عمومي كشور 75ابالغ تخصيص اعتبار موضوع ماده 

هـاي   رايـي هـا و دا  توسط مركز مديريت بـدهي هاي ملي  دستگاهبا توجه به اينكه ثبت اوليه تخصيص اعتبار  

 بـر را خود به مصرف رسانده و يا اينكه تخصيص تواند  شود لذا دستگاه اجرايي ملي مي مالي عمومي انجام مي

ط كـاربر دسـتگاه ملـي انجـام     توسـ  امـر بخشي از آن و يا كل آن را ابالغ نمايد كه ايـن  مذكور  قانون اساس

 آن تهـاتر  و تسويه درخواست ثبت هنگام ،گيرندهابالغ دستگاه ، توسط دستگاه مليابالغ در صورت  .شود مي

 .نمايد مي انتخاب و مشاهده را

 هـاي ملـي   دسـتگاه ريـزي استان/  سـازمان مـديريت و برنامـه   توسـط   اعالم تخصـيص انجام فرآيند  نكته مهم:*

شـود و ثبـت آن در    مـي مربوط انجـام   هاي همانند گذشته در چارچوب ضوابط و دستورالعمل (حسب مورد)

صرفاً به منظور امكان دسترسي ذيحسابي دستگاه ابالغ گيرنده بـه تخصـيص مربـوط و صـدور سـند       سامانه

 باشد. تسويه مي

 در سامانه ها ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استاناقدامات 

 در سامانه استاني هاي دستگاه به استان ريزي برنامه و مديريت سازمان توسطابالغ شده  اعتبار تخصيص ثبت

دسـتگاه  بـه  ابالغيه تاييديه/تخصـيص  "از منوي اطالعات پايه  ،استاناداره كل امور اقتصادي و دارايي كاربر  

توانـد مشـاهده    را ميقبلي شده  ثبتهاي  كه در صفحه باز شده ليست تخصيص نمايد را انتخاب مي "استاني

(اگـر   + نمـايش از سمت راست صفحه تواند  كاربر استان مي ،مربوط به استانهاي  نمايد. براي ابالغ تخصيص

و كـاربر پـس از فشـردن آن وارد     شـود)  نمـايش داده مـي   ")aجديد("عبارت  كليد + قرار گيردماوس روي 

 شود: اي به شكل زير مي صفحه
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 بايـد  در صفحه فوق كد استان و نام استان به صورت پيش فرض نمايش داده شده اسـت. كـاربر اسـتان مـي    

 نسبت به تكميل ساير گزينه ها به شرح ذيل اقدام نمايد:

تواند با ورود شناسـه ملـي دسـتگاه اجرايـي گيرنـده       شناسه ملي دستگاه اجرايي: كاربر در اين قسمت مي -

تخصيص اعتبار آن را انتخاب نموده و يا با استفاده از آيكون كناري دستگاه اجرايي مورد نظـر را جسـتجو و   

 انتخاب نمايد.

 ثبتبه دستگاه بدهكار ريزي استان  شماره نامه ابالغ تخصيص: شماره نامه ابالغيه سازمان مديريت و برنامه -

 .شود مي

 دسـتگاه  بـه اسـتان   ريـزي  برنامـه  و مـديريت  سازمان نامه ابالغ تخصيصابالغ تخصيص: تاريخ  نامه تاريخ -

 .شود مي ثبت بدهكار

آن  رتوانـد بـا انتخـاب گزينـه جسـتجو در كنـا       كـاربر اسـتان مـي   شماره تاييديه/تخصيص: در اين قسمت  -

( تخصـيص اعتبـار توسـط مركـز مـديريت      را انتخاب نمايـد.  اعالمهاي مربوط به استان خود جهت  تخصيص

 هاي مالي عمومي قبالً ثبت شده است) ها و دارايي بدهي

شده  ثبتوجه به اينكه توسط مركز قبال گزينه هاي مربوط به نوع اسناد تسويه و نوع تاييديه استاني نيز با ت

 شود. است به صورت پيش فرض نمايش داده مي

  نمايد. را انتخاب مي "ذخيره"از باالي صفحه گزينه پس از تكميل موارد فوق كاربر 

 



٧ 

 

هاي مربوط به تخصيص ثبت شده توسط مركـز بـراي كـاربر اسـتان قابـل       با ذخيره اطالعات وارد شده طرح

گزينـه   ، هـا  و كاربر استان پس از كليك و انتخاب طرح از نوار باالي اطالعات مربوط به طرحشود  مشاهده مي

به تفكيك هر طـرح مطـابق شـكل زيـر اقـدام و       تخصيص ثبت مبلغ را انتخاب نموده و نسبت به "ويرايش"

مـديريت  قـبال توسـط مركـز    هـا   طـرح يا در صورتي كه و  را انتخاب نمايد. "ذخيره و بازگشت"سپس كليد 

هـاي منـدرج در تخصـيص     بايست طرح هاي مالي عمومي  ثبت نشده باشد كاربر استان مي ها و دارايي بدهي

 اعتبار را ثبت نمايد.

 

تخصـيص   پس از اين امر نمايد. را انتخاب مي "ذخيره و بازگشت"و در نهايت كاربر از نوار باالي صفحه كليد 

 باشد. قابل مشاهده مي مربوطاعتبار ثبت شده در دستگاه بدهكار 

 اجراييهاي  هاي ملي به ساير دستگاه دستگاهتوسط  كشور عمومي محاسبات قانون 75ابالغ اعتبار موضوع ماده 

كـه در   نمايـد  را انتخـاب مـي   "وعه دستگاه ملـي مابالغيه زير مج"از منوي اطالعات پايه  دستگاه مليكاربر 

 بـه  ملـي هـاي   تواند مشاهده نمايد. براي ابالغ تخصـيص  را مي ثبت شدههاي  صفحه باز شده ليست تخصيص

(اگـر مـاوس را    + نمـايش تواند از سمت راست صـفحه   مي دستگاه مليكاربر  ،مجموعه زير هاي دستگاه ساير

اي به  پس از فشردن آن وارد صفحه را انتخاب و شود) نمايش داده مي ")aجديد("روي آن نگه داريم عبارت 

 شود: شكل زير مي
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 به تكميل گزينه ها به شرح ذيل اقدام نمايد:نسبت  بايد ميكاربر دستگاه ملي در صفحه فوق 

 توانـد دسـتگاه اجرايـي خـود     فـرض مـي    بصـورت پـيش  شناسه ملي دستگاه اجرايي: كاربر در اين قسمت  -

 را مشاهده نمايد.) ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوربعنوان مثال شركت مادر تخصصي ( 

فيلد بوده و با توجه به نوع ارتباط دستگاه ابالغ كننده با دستگاه  3ها: اين قسمت داراي  نوع ارتباط دستگاه -

 شود. ابالغ گيرنده انتخاب مي

گيرنـده   اجرايـي  دستگاه ملي شناسه ورود با قسمت اين در كاربرشناسه ملي دستگاه اجرايي زيرمجموعه:  -

 از اسـتفاده  بـا  يـا  و اقـدام  (بعنوان مثال اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بوير احمـد) ابالغ اعتبار

 .نمايد انتخاب و جستجو را اجرايي دستگاه كناري آيكون

 شود. ثبت مي كشور عمومي محاسبات قانون 75موضوع ماده : شماره نامه ابالغيه اعتبارشماره نامه ابالغ  -

آن  ربـا انتخـاب گزينـه جسـتجو در كنـا      دسـتگاه ملـي  شماره تاييديه/تخصـيص: در ايـن قسـمت كـاربر      -

 نمايد. مي خود جهت ابالغ را انتخاب  دستگاههاي مربوط به  تخصيص

شـده   ثبـت  قبال هاي مالي عمومي ها و دارايي مديريت بدهي نيز با توجه به اينكه توسط مركز ساير گزينه ها

 شود. است به صورت پيش فرض نمايش داده مي

  نمايد. را انتخاب مي "ذخيره"گزينه  ،كاربر پس از تكميل موارد فوق از باالي صفحه
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دسـتگاه ملـي   هاي مربوط به تخصيص ثبت شده توسط مركز بـراي كـاربر    با ذخيره اطالعات وارد شده طرح

شود و كاربر پس از كليك و انتخاب طرح از نوار باالي اطالعات مربـوط بـه طرحهـا گزينـه      قابل مشاهده مي

بار به تفكيك هر طرح مطابق شكل زير ابالغ اعت ثبت مبلغ ويرايش و را انتخاب نموده و نسبت به "ويرايش"

هـا قابـل    حدر صـورتي كـه طـر   الزم به ذكر اسـت   را انتخاب نمايد. "ذخيره و بازگشت"اقدام و سپس كليد 

تواند از نوار پايين كليد +  (به عبارتي توسط مركز مديريت بدهي ها ثبت نشده باشد) كاربر مي مشاهده نباشد

 را انتخاب نموده و نسبت به ورود اطالعات مربوط به طرح مندرج در تخصيص اقدام نمايد.

 

تخصـيص   و پـس از آن  نمايـد  را انتخـاب مـي   "ذخيره و بازگشت" ،در نهايت كاربر از نوار باالي صفحه كليد

 باشد. قابل مشاهده مي (گيرنده ابالغ)اعتبار ثبت شده در دستگاه بدهكار

 هاي اجرايي بدهكار دستگاهشروع فرآيند تسويه و تهاتر توسط  

حال حاضر دسترسي مستقيم به سامانه و ورود اطالعات و درخواسـت توسـط متقاضـي    با توجه به اينكه در 

باشـد و كـاربر دسـتگاه     هكار ميلذا ثبت درخواست متقاضي به عهده دستگاه اجرايي بد ،باشد پذير نمي امكان

 نمايد. متقاضي اقدام مي ورود اطالعات و ثبت درخواستاجرايي بدهكار نسبت به 

متقاضي كه دستگاه بدهكار  *تذكر مهم: به دليل جلوگيري از ثبت ارقام نامربوط در سامانه، مبالغ طلب و بدهي مورد درخواست

كوچكتر يا مساوي مبلغ تخصيص اعتبار اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه كشور  بايد نمايد مي ر سامانه اقدام مينسبت به ثبت آن د

 باشد. 

-قيقي باشـد از منـو مـديريت كـاربران    براي ثبت درخواست متقاضي اگر شخص متقاضي شخص ح -

در صورتي كه قبال در سيستم تعريف نشده باشد شـخص حقيقـي    شود. و انتخاب ميجستجو شخص حقيقي 

 شود. تعريف مي
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شخص حقيقـي را انتخـاب نمـوده و     ،منو مديريت كاربراناز بايد  ابتدا ميمتقاضي شخص حقوقي باشد  اگر - 

در سيسـتم تعريـف   و در صورتيكه مدير عامل قبال  نمودهمشخصات مربوط به مدير عامل شركت را جستجو 

سپس در مرحله دوم عنـوان شـركت نيـز از منـو مـديريت      نسبت به ثبت آن اقدام شود.  بايد نشده باشد مي

شود و در صورتيكه قبال در سيستم ثبت نشده باشد نسبت بـه تعريـف    جستجو مي اشخاص حقوقي-كاربران

 شخص حقوقي اقدام مي شود.

مدير عامل در سامانه تعريف شده و سپس اقدام به ثبـت   بايد ابتدا مي ،گام ثبت شخص حقوقيتذكر: به دليل انتخاب مدير عامل در هن

 شخص حقوقي شود.

 نحوه تعريف اشخاص حقيقي

را انتخـاب نمـوده و    "مـديريت كـاربران  "گزينه  "اطالعات پايه"كاربر دستگاه اجرايي بدهكار از منوي  

نمايد سپس از نوار باالي اسامي ثبت شده  را انتخاب مي "اشخاص حقيقي"سپس از منوي اطالعات پايه 

اطالعات هـويتي   ديبا شود كه كاربر مي را انتخاب نموده و صفحه به شكل زير ظاهر مي "جديد"گزينه +

 مربوط به مدير عامل را در آن ثبت نمايد.

 

در ايـن حالـت در انتهـاي    زده و را  )s(كاربر گزينـه ثبـت   ،هاي مربوط به اطالعات هويتي پس از ثبت گزينه

اشخاص حقيقي و سپس فشردن كليد + (مندرج در باالي عنـوان  گزينه در قسمت پيوست با انتخاب صفحه 

 براي شخص حقيقي را پيوست نمود. ملي كارت و شناسنامه تصاوير از قبيل ارك مورد نيازمد توان فايل) مي

 نحوه تعريف اشخاص حقوقي

را انتخاب نموده و سپس از  "مديريت كاربران"گزينه  "اطالعات پايه"كاربر دستگاه اجرايي بدهكار از منوي  

نمايد سـپس از نـوار بـاالي اسـامي ثبـت شـده گزينـه         را انتخاب مي "اشخاص حقوقي"منوي اطالعات پايه 
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اطالعات مربـوط بـه شـخص     دباي زير ظاهر ميشود كه كاربر ميرا انتخاب نموده و صفحه به شكل  "جديد"+

كد ملـي را وارد   دباي الزم به ذكر است براي گزينه مديرعامل/نماينده قانوني مي حقوقي را در آن ثبت نمايد.

 شود. بنموده و يا از جستجو تعبيه شده استفاده نموده و شخص انتخا

 

) را زده و در ايـن حالـت در   sهاي مربوط به اطالعات هويتي كاربر گزينـه ثبـت(   پس از ثبت گزينه -

انتهاي صفحه در قسمت پيوست با انتخاب گزينه اشخاص حقيقي و سپس فشردن كليد + (منـدرج  

آگهي آخرين تغييرات حقوق صاحبان سـهام  از قبيل تصاوير  يمداركتوان  در باالي عنوان فايل) مي

 را بارگزاري نمود.) (ilence.irسامانه اشخاص حقوقي كشوريا اساسنامه،پرينت شناسه ملي 

 از و زده را بازگشـت  و ثبـت  گزينه كاربر شخص حقوقي، اطالعات به مربوط هاي گزينه ثبت از پس -

 .شود مي خارج مربوط منو

 شروع ثبت درخواست متقاضي توسط كاربر دستگاه اجرايي بدهكار

را انتخاب نموده و پس از ورود گزينـه +   "دستگاه درخواست تهاتر"گزينه  "عمليات جاري"كاربر از منو 

 شود: (جديد) را كليك و وارد صفحه شروع فرآيند مطابق شكل زير مي
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 تكميل فرم درخواست متقاضي توسط دستگاه اجرايي بدهكار

 

 "تهاتر درخواست اطالعات"

 شود. ميدر اين قسمت موارد به شرح ذيل تكميل  

نمايش داده شده توسط سيستم توليد شده و جهت رهگيـري فرآينـد توسـط ذينفعـان      "شماره درخواست"

 باشد. مي

 .باشد ميشماره نامه شخص متقاضي  "شماره نامه درخواست" 

 شود. در اين قسمت نوع تهاتر نوع اول يا نوع دوم انتخاب مي "نوع فرم"

 شود. جستجو و انتخاب ميشناسه ملي شخص متقاضي  "شناسه ملي / كد ملي متقاضي تهاتر  "

گزينه غير مستقيم انتخـاب شـود دو گزينـه ديگـر بـا      در صورتيكه نوع تهاتر غير مستقيم باشد  "نوع تهاتر"

كه در اين حالت شخص انتخاب شده در شود  فعال مي "زيرمجموعه بدهكار"و  "زيرمجموعه طلبكار"اسامي 

تلقي شده و دو گزينه فعال شده نيز به عنـوان  a) شركت اصلي (شركت  " تهاتر متقاضي ملي كد/  ملي شناسه "قسمت مربوط بـه  

 .باشد ميقابل روئيت و تكميل  باشند مي )cبدهكار به دولت(شركت و  )bطلبكار از دولت(شركت شركتهاي زير مجموعه آن كه 

 1398قانون بودجه  سـال   5زم به ذكر است مطابق آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره التذكر مهم: 

و نظيـر سـازمان تـامين اجتمـاعي      برخـي از متقاضـيان  صـرفاً بـراي    غير مستقيم تهاتركشور 

 قابل انتخاب است.هاي بازنشستگي  صندوق
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با توجه به نوع طبقه بندي شخص متقاضي عنـوان آن بـه دقـت     "متقاضي شخص بندي طبقه كد" -

و شـود   اين قسمت كنترل مـي  درالزم به ذكر است با توجه به اينكه سقفهاي تعريف شده شـود.   ميجستجو و انتخاب 

 يد.به عمل آمتقاضي  شخص بندي طبقه كد است نهايت دقت در انتخابضروري 

زده و اقدام به تكميل دو سـطر مربـوط بـه    در نوار بااليي را  "ذخيره"پس از تكميل قسمتهاي مربوط گزينه

 نماييم. مي "طلبكار دستگاه به متقاضي بدهي اطالعات" و"بدهكار دستگاه از متقاضي طلب اطالعات"

 "بدهكار دستگاه از متقاضي طلب اطالعات"

 .شود تكميل ذيل شرح به را موارد قسمت اين در 

 شود  در نوار اين قسمت با انتخاب گزينه +(جديد) صفحه به شكل زير ظاهر مي

 

مورد مندرج در اطالعيه) از آيكون جستجو استفاده نمـوده و يكـي از    14براي تكميل گزينه كد بدهي (

درخواسـتي متقاضـي نيـز بـر     كل طلب متقاضي و مبلغ مبلغ ، طلب ايجاد سال شود. عناوين انتخاب مي

انتخـاب   را در كادر باز شـده  "ثبت و بازگشت"اساس درخواست متقاضي تكميل شده و در پايان گزينه 

 .كنيم را جهت ادامه عمليات انتخاب مي "ذخيره"گزينه اصلي و سپس مجدداً از باالي صفحه  كنيم. مي

 .شودسطر ايجاد  ،هاي مورد درخواست جهت تهاتر به تعداد طرح دباي در اين مرحله مي تذكر مهم:

 در سند تسويه نوع اول "طلبكار دستگاه به متقاضي بدهي اطالعات"

 .شود تكميل ذيل شرح به موارد قسمت اين در 

 شود مي ظاهر زير شكل به صفحه) جديد+( گزينه انتخاب با قسمت اين نوار در

 

مبلـغ  ، سال ايجـاد بـدهي، كـد طلـب، مبلـغ كـل بـدهي متقاضـي و         پس از انتخاب دستگاه اجرايي طلبكار

درخواستي گزينه ثبت و بازگشت را زده و در صورتيكه مطالبات شخص متقاضي از دستگاه اجرايـي طلبكـار   
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گزينه+(جديد) را در اين قسمت انتخاب نموده و سطرهاي بعـدي  توان مجدداً  چند رديف باشد ميمربوط به 

حقوقي غير دولتي) به مبلغ  (ماليات اشخاص110105. بعنوان مثال سطر اول رديف را براي آن تكميل نمود

 ريال. 000/000/5(ماليات بر ارزش افزوده) به مبلغ  110512ريال و سطر دوم رديف  000/000/1

 در سند تسويه نوع دوم "طلبكار بانك/اعتباري غيربانكي موسسه به متقاضي بدهي اطالعات"

 اطالعـات "هـاي مربـوط بـه     قسـمت  ،اسناد تسويه خزانـه نـوع دوم باشـد    مربوط به در صورتيكه درخواست

باشد و ليكن قسمت  مي قبلهمانند مراحل  "بدهكار دستگاه از متقاضي طلب اطالعات"و  "تهاتر درخواست

كنـد كـه ماننـد     تغيير پيـدا مـي   طلبكار بانك/  مالي موسسه به متقاضي بدهي اطالعات با عنوانفرم انتهاي 

 تكميل شود: بايد ذيل مينمونه 

 

بانكهاي مجـاز نمـايش داده شـده و قابـل      فهرست*شناسه ملي بانك: با انتخاب گزينه جستجو در كنار آن 

 انتخاب است.

 *كد و عنوان شعبه: كد شعبه پرداخت كنند تسهيالت درج شود.

 .باشد *كد استان: در اين قسمت نيز از منو جستجو استان محل استقرار شعبه مورد نظر قابل انتخاب مي

 انتخاب شود. 1396تا پايان سال  بايد مربوط ميآيين نامه  مطابقايجاد بدهي:*سال 

 *شماره تسهيالت: شماره تسهيالت مورد درخواست به دقت درج شود.

 *موضوع بدهي: گزينه تسهيالت، تضامين و ساير قابل انتخاب است.

 شود. *مبلغ كل بدهي متقاضي: كل بدهي متقاضي به بانك اظهار مي

 خواستي متقاضي: مبلغ مورد درخواست شخص متقاضي جهت اخذ سند تسويه خزانه نوع دوم.*مبلغ در

 گزينه ثبت و بازگشت زده شود. در همان كادر پس از تكميل اين فرم

. دارد وجـود  صـفحه  پـايين  در تهاتر براي الزم مدارك كردن پيوست امكان فوق مراحل انجام از پس پيوست:

 گـزارش  اول صـفحات  تصـوير  قبيـل  از مـالكيتي  مـدارك   مسـتقيم  غير تهاترهاي خصوص در مثال بعنوان
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 را....  و هـا  گـذاري  سـرمايه  سـرمايه،  صفحات تصاوير مالي هاي صورت توضيحي هاي يادداشت در و حسابرس

 .نمود اريذبارگ توان مي

و  "بـدهكار  دسـتگاه  از متقاضي طلب اطالعات"،  "تهاتر درخواست اطالعات"پس از تكميل موارد مربوط به 

 متقاضـي  بـدهي  اطالعات"و يا  )اول نوع خزانه تسويه سند در("طلبكار دستگاه به متقاضي بدهي اطالعات"

و  "ذخيره"ابتدا گزينه  (در سند تسويه نوع دوم) در باالي صفحه "طلبكار بانكاعتباري غيربانكي/ موسسه به

كه در اين مرحله چك ليست اخذ تاييديه به شرح  زده شود. "ذخيره و ارسال درخواست تهاتر"سپس گزينه 

 شود: زير باز مي

 

دستگاه بدهكار  ذيحسابدرخواست متقاضي تكميل شده و به كارتابل  "بلي"هاي  و در صورت انتخاب گزينه

 شود. مي ارسال

 بدهكار /مدير ماليذيحسابتوسط دستگاه اجرايي  تكميل و تاييد فرم

گزينـه   "تسـويه و تهـاتر  "از منـو   پـس از ثبـت درخواسـت متقاضـي     بـدهكار دسـتگاه   مالي مدير/ذيحساب 

باشـد كـه كـاربر آن را انتخـاب      در اين قسمت كار ارجاع شده قابل مشاهده مي را انتخاب نموده و "كارتابل"

 نمايد. را انتخاب مي "بررسي درخواست"نموده و در صفحه باز شده گزينه 

 در مرورگر تنظيم شود. Pop-upربوط مي بايست اجازه دسترسي به : در صورت باز نشدن صفحه مياد آوري

 مالي مدير/ذيحسابتوان درخواست را رد نموده و يا پس از ويرايش و تكميل توسط  در صفحه باز شده مي -

 بدهكار به شرح ذيل تاييد نمود. اجرايي دستگاه
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نـوار  كه در  "ويرايش"كاربر گزينه" بدهكار دستگاه از متقاضي طلب اطالعات"در صفحه باز شده در قسمت 

و الزم اسـت بـه    نمايد مي اقدام به تكميل اطالعات درج شده است را انتخاب نموده و مانند شكل زيرمربوط 

 .ايدازاي تمامي سطرها اطالعات را ويرايش و ثبت نم

 

 بر اساس بدهي ثبت شده در سامانه سماد به دقت ثبت شود. "كد موضوع بدهي"

تخصيص ابالغ شده توسط اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان بـراي دسـتگاه    "تاييديه/تخصيصشماره "

 .تواند آن را انتخاب نمايد كه مي ده استهاجرايي بدهكار قابل مشا

طـرح   دبايـ  و در هر سطر ميقابل مشاهده و انتخاب است  تخصيص شماره انتخاب از پس "كد طرح برنامه"

 يرايش شود.مربوط به آن ثبت و و

در نسخه كنوني به صورت دستي و بر اساس اطالعـات منـدرج در    "مبلغ ركورد سماد"و  "كد معين سماد"

 سامانه سماد بايد تكميل شود.

كوچكتر و يا  دباي باشد كه لزوماً مي مبلغ قابل تاييد توسط دستگاه بدهكار مي "مبلغ تاييدي دستگاه بدهكار"

 براي آن طرح باشد. تخصيص ثبت شدهو  درخواست متقاضي، سماد غ مندرج در سامانهالمبمساوي 

اصلي را زده و سپس از نوار باالي فرم  فرم باز شدهباالي  "ثبت و بازگشت"پس از تكميل فرم باز شده گزينه 

پـس از   شـود.  مي زده  بدهكاردستگاه اجرايي  /مقام مجازرييسجهت ارجاع كار به  "تاييد درخواست"گزينه 

بايست نسـبت بـه تاييـدآن     شود و ذيحساب/مدير مالي مي اين گزينه چك ليست اخذ تاييديه باز ميانتخاب 
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دسـتگاه اجرايـي    /مدير مـالي ذيحسابدرخواست كار از كارتابل  موارد چك ليست، پس از تاييد اقدام نمايد.

 شود. و به رييس/ مقام مجاز همان دستگاه ارسال ميبدهكار خارج شده 

 بدهكاراجرايي  دستگاه /مقام مجازرييس توسط اجرايي دستگاه فرم تاييد

 توانـد اطالعـات   دستگاه اجرايي بدهكار پس از وارد شدن به سامانه در كارتابل خـود مـي   مجاز مقام/رييس -

در صورت تاييد  .نمايديا تاييد  و ويرايش و يا كار را عودت را مشاهده، /مديرماليتكميل شده توسط ذيحساب

ذيحساب/مدير مالي دستگاه اجرايي كار به كارتابل  ،دستگاه اجرايي بدهكار مجاز مقام/رييساطالعات توسط 

 شود. ارجاع مي طلبكار

دسـتگاه اجرايـي بـدهكار نيـز     فرآيندهاي مربوط به رييس/مقام مجـاز   در اين سامانه شرح الزم به ذكر است

 باشد. ميبدهكار جرايي ادستگاه  /مدير ماليذيحسابمشابه 

تذكر: با توجه به اينكه ثبت نام كليه كاربران تاكنون نهايي نشده است لذا الزم است دستگاه بدهكار قبل از ارسال درخواسـت بـه   *

مركـز   پايگاه اطالع رسـاني از طريق مراجعه به  ،طلبكار دستگاهدستگاه طلبكار از ثبت نام مديرمالي/ذيحساب و رييس/مقام مجاز 

اطمينـان حاصـل   قسمت اسناد تسويه خزانـه   http://iridmo.mefa.ir يبه نشان يعموم يمال يها ييو دارا ها يبده تيريمد

 .نمايد

 اجرايي طلبكار  دستگاه/مديرمالي تكميل و تاييد فرم توسط ذيحساب 

تواند  انتخاب نموده و سپس ميكارتابل را  "تسويه و تهاتر"طلبكار از منو  اجرايي  دستگاه /مديرماليذيحساب

تواند گزينه  مي شده ارجاع كارهاي از يكي انتخاب با كارهاي ارجاع شده به خود را در كارتابل مشاهده نمايد.

و  "عودت به دستگاه بدهكار"، "رد درخواست"كه با انتخاب اين گزينه  را انتخاب نمايد"بررسي درخواست"

رد "گزينـه  بـا انتخـاب   . قابـل ثبـت اسـت    "تاييـد درخواسـت  " يـل) (به شـرح ذ يا پس از ويرايش اطالعات 

به معني عودت به دستگاه اجرايـي  نيز عودت گزينه  است. كار خاتمه يافته و به معني عدم تاييد "درخواست

 باشد.  بدهكار جهت اصالح و ارسال مجدد مي

بـا انتخـاب گزينـه     "دستگاه طلبكـار طالعات بدهي متقاضي به ا"ز كادر اطلبكار  اجرايي  دستگاه ذيحساب -

 فرم زير جهت با انتخاب گزينه ويرايش كند و درخواست متقاضي اظهار نظر ميبه اطالعات نسبت  "ويرايش"

 شود. تكميل نمايش داده مي ويرايش و
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يرايش و اظهارنظر وجـود دارد. اطالعـات مربـوط بـه مبلـغ      ودر فرم فوق به ازاي هر رديف ثبت شده قابليت 

 است: ذيلشود و ساير گزينه ها به شرح  درخواستي متقاضي بصورت پيش فرض نمايش داده مي

 باشد. *كد طلب: رديف منابع عمومي كه توسط متقاضي اظهار شده است قابل نمايش و ويرايش مي

در  درجاطالعات منـ  بايد *مبلغ ركورد سماد، كد معين سماد و گزينه تاييد اطالعات سماد: در اين نسخه مي

 د تاييد قرار گيرد.ثبت شده و مور سامانه سماد به صورت دستي

صـورت نقـدي   درصد مبلغ قابل تهـاتر را بـه    25حداقل  دباي *مبلغ واريزي: براي تهاتر نوع اول متقاضي مي

 ثبت شود. بايد كه مبلغ واريز شده در اين قسمت مي بپردازد

 شود. ها اطالعات مربوط به رسيد واريز شده ثبت مي قسمت*شماره رسيد مبلغ واريزي و تاريخ آن: در اين 

 ثبـت  را شـده  واريـز  مبلـغ  برابـر  4 تا تواند مي طلبكار دستگاه قسمت اين در: طلبكار دستگاه اعالمي مبلغ*

 )ناخالص مبلغ.(نمايد

(اين مبلـغ   باشد. *مبلغ تاييدي دستگاه طلبكار: مابه التفاوت مبلغ اعالمي دستگاه طلبكار و مبلغ واريزي مي

 نبايد از مبلغ درخواستي متقاضي بيشتر باشد)

شـود.   پس از تكميل فرم فوق گزينه ثبت و بازگشت را زده و براي سطرهاي ديگر نيز همين فرآيند تكرار مي

 اخـذ  ليسـت  چك گزينه اين انتخاب از پسو  زدهرا  "تاييد درخواست"و در خاتمه كار در فرم اصلي گزينه 

 چـك  مـوارد  تاييد از پس. نمايد اقدام آن تاييد به نسبت دباي مي مالي مدير/ذيحسابكه  شود مي زبا تاييديه

 مقـام / ريـيس  بـه  و شده خارج طلبكار اجرايي دستگاه مالي مدير/ذيحساب كارتابل از كار درخواست ليست،

 .شود مي ارسال دستگاه همان مجاز

بـه كارتابـل   دسـتگاه طلبكـار خـارج شـده و      /مدير مـالي ذيحسـاب از كارتابـل   پس از تاييد درخواست، كـار 

 شود. ارجاع مي دستگاه طلبكار /مقام مجازرييس

 طلبكار اجرايي دستگاه /مقام مجازرييس توسط اجرايي دستگاه فرم تاييد

 اطالعات تواند مي خود كارتابل در سامانه به شدن وارد از طلبكار پس اجرايي دستگاه /مقام مجازرييس -

 صورت در. نمايد تاييد يا و عودت رد، را كار يا و ويرايش مشاهده را /مديرماليذيحساب توسط شده تكميل

هاي  ها و دارايي مركز مديريت بدهي به طلبكار كار اجرايي دستگاه /مقام مجازرييس توسط اطالعات تاييد

 .شود مي ارجاع مالي عمومي
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 طلبكار نيز اجرايي دستگاه /مقام مجازرييس به مربوط فرآيندهاي شرح سامانه اين در است ذكر به الزم

 .باشد طلبكار مي دستگاه /مديرماليذيحساب مشابه

 غيربانكي اعتباري موسسه /بانك توسط مدير مالي تكميل و تاييد فرم

كارتابل را انتخاب نموده و سـپس   "تسويه و تهاتر"از منو طلبكار  بانك/غيربانكي اعتباري موسسه مالي مدير

 شـده  ارجـاع  كارهـاي  از يكـي  انتخـاب  بـا  تواند كارهاي ارجاع شده به خود را در كارتابل مشاهده نمايد. مي

و يـا   "رد درخواست" را انتخاب و سپس اقدام به"بررسي درخواست"تواند گزينه  دستگاه اجرايي طلبكار مي

. با انتخاب گزينه رد درخواست كار خاتمه يافته و به معني عـدم  را انتخاب نمايد "عودت به دستگاه بدهكار"

به معني عودت به دستگاه اجرايـي بـدهكار جهـت اصـالح و ارسـال       عودت به دستگاه بدهكارتاييد و گزينه 

مورد بررسي و ويرايش قرار گرفته  ذيلدرخواست به شرح صورت عدم رد و عدم عودت، باشد و در  مجدد مي

 توان آن را تاييد نمود. و پس از آن مي

 بانـك /غيربانكي اعتباري موسسهطالعات بدهي متقاضي به ا"از كادر پس از انتخاب گزينه بررسي درخواست 

 شود. تكميل نمايش داده مي ذيل برايفرم  "ويرايش"با انتخاب گزينه  "طلبكار 

 

دارد. اطالعات ثبت شده متقاضـي  هارنظر وجود در فرم فوق به ازاي هر رديف ثبت شده قابليت ويرايش و اظ

بـه شـرح ذيـر     ساير سـطور نحوه تكميل و  باشد نك قابل مشاهده و ويرايش ميبصورت پيش فرض توسط با

 است:

 .1396: حداكثر تا پايان سال بدهيسال ايجاد  *
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 .باشد *كد استان: در اين قسمت نيز از منو جستجو استان محل استقرار شعبه مورد نظر قابل انتخاب مي

 .باشد مي قابل ويرايش*كد شعبه: كد شعبه پرداخت كنند تسهيالت 

 *شماره تسهيالت: شماره تسهيالت مورد درخواست به دقت درج شود.

 سند تسويه خزانه نوع دوم. صدور براي*مبلغ تاييديه دستگاه طلبكار: مبلغ مورد تاييد ستاد بانك 

شود و  و براي سطرهاي ديگر نيز همين فرآيند تكرار ميپس از تكميل فرم فوق گزينه ثبت و بازگشت را زده 

 اخـذ  ليسـت  چـك  گزينه اين انتخاب از پسو  زدهرا  "تاييد درخواست"كار در فرم اصلي گزينه  ،در خاتمه

 پس. نمايد اقدام تاييدآن به نسبت بايد مي غيربانكي اعتباري موسسه/بانك مالي مديركه  شود مي باز تاييديه

 و شده خارج غيربانكي اعتباري موسسه/بانك مالي مدير كارتابل از كار درخواست ليست، چك موارد تاييد از

 .شود مي ارسال غيربانكي اعتباري موسسه/بانك مجاز مقام/ رييس به

 غيربانكي اعتباري موسسه/بانك توسط رييس تكميل و تاييد فرم

 اطالعات تواند مي خود كارتابل در سامانه به شدن وارد از پسغيربانكي  اعتباري موسسه/بانك رييس -

 تاييد صورت در. نمايد تاييد يا و عودت رد، را كار يا و ويرايش و مشاهده را مدير مالي توسط شده تكميل

 .شود مي ارجاع هاي مالي عمومي ها و دارايي مركز مديريت بدهي كارتابل به كار ،اطالعات

 مشابه نيزغيربانكي  اعتباري موسسه/بانك رييس به مربوط فرآيندهاي شرح سامانه اين در است ذكر به الزم

 .باشد مي مدير مالي

 


