دارد

بسوِ تعالي
دستورالعمل نحوه ارسال اطالعات السم بزاي واگذاري و پذيزش اسناد خشانه اسالمي در فزابورس ايزان
موضوع بند (ه) تبصزه ( )5قانون بودجه سال  5935کل کشور

مقدمه
ايي دستَسالعول ثِ استٌبد هبدُ ( )3آيييًبهِ اخشايي ثٌذ (ّ) تجظشُ ( )5لبًَى ثَدخِ سبل  1395ول وشَس (هَضوَ
تظَيتًبهِ شوبسُ /38463ت ّ53203هَسخ ّ 1394/4/2يبت هحتشم ٍصيشاى) ٍ هظَثِ شوبسُ /87777ت 53508ھ
هَسخ ّ 1395/7/24يأت هحتشم ٍصيشاى ٍ ثوب ّوذؾ تيوشي ٍ تيوْيل دس نشآيٌوذ ٍا وزاسي ٍ اوزيش

اسوٌبد ضاًوِ

اسالهي دس ثبصاس اثضاسّبي ًَيي هبلي نشاثَسس ايشاى تْيِ شذُ است ٍ اسٌبد هزوَس دس ايي چوبسچَة لبثول اوزيش
هيثبشذً( .يخِ اٍل هذاسن ٍ هيتٌذات هَضَ ايي دسوتَسالعول ثوِ نشاثوَسس ايوشاى ٍ ًيوخِ دٍم (سًٍَشوت) ثوِ
هعبًٍت ًظبست هبلي ٍ ضاًِ داسي ول وشَس (هشوض هذيشيت ثذّيّب ٍ داساييّبي هبلي عوَهي) اسسبل هي شوَد.
(ًشبًي نشاثَسس ايشاى :تْشاى ،ثضس شاُ حمبًيً ،شسيذُ ثِ چْبسساُ خْبى وَدنً ،جش ديذاس شوبلي ،االن يه.
ًشبًي هشوض هذيشيت ثذّيّب ٍ داساييّبي هبلي عوَهي :تْشاى ،هيذاى اهبم ويٌيٍ ،صاست اهَس التظبدي ٍ داسايي،
طجمِ سَم).
 -1هيتٌذ ثِ ثٌذ (ح) هبدُ ( )1آيييًبهِ اخشايي ثٌوذ (ّ) تجظوشُ ( )5لوبًَى ثَدخوِ سوبل  1395وول وشوَس هَضوَ
تظَيتًبهِ نَقالزوش دس ظَص ًحَُ تبييذ ثذّي لبثل اشدا ت ثِ طلجىبساى ؼيشدٍلتيً ،وًَوِ اهاوبي اشوخبص
هدبص ٍ هْش دستگبُ اخشايي ظشؾ هذت سِ سٍص وبسي اص اثالغ سوْويِ اسوٌبد ضاًوِ اسوالهي هوي ثبيوذ ثوِ طوَست
سسوي دس لبلت ريل اعالم شَد.
ًوًَِ اهضاي ذيحساب يا
هديراهَر هالي

ًوًَِ اهضاي رييس دستگاُ اجرايي

(در دستگاُ ّاي اجرايي فاقد ذيحساب)

ًبم ٍ ًبم بًَاد ي

ًبم ٍ ًبم بًَاد ي

ايت سبصهبًي

ايت سبصهبًي

اهابء

اهابء
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 -2هش خظبت وبهل ًوبيٌذُ (ساثط) دستگبُ اخشايي (شبهل ًوبم ٍ ًوبم وبًَاد ي ،ايوت سوبصهبًيً ،شوبًي سايبًبهوِ،
شوبسُ تلفي هيتمين ٍ ّوشاُ) ثشاي اًدبم ّوبٌّگي الصم دس هَال ضشٍسي ثِ طَست سسوي اعالم شَد.
 -3ثِ هٌظَس ٍا زاسي ٍ ازيش

اسٌبد ضاًِ اسالهي دس نشاثَسس ايشاى ضشٍست داسد وِ ضوي ا ز تمبضبي طذٍس

اسٌبد ضاًِ اص اشخبص ريٌف  ،اطالعبت هشثَط ثِ طلجىبساى ؼيشدٍلتي ثِ تفىيه هشاحل اًتشبس اسٌبد ضاًوِ اسوالهي
ثِ طَست وبهل ٍ دليك دس لبلت نشمّبي ايَست (اس اص تبييذ ٍ اهابي همبهبت هدبص هَضَ ثٌذ ( ٍ )1هوْوَس ثوِ
هْش دستگبُ اخشايي ثِ ّوشاُ لَح نششدُ (حبٍي دٍ نبيول طوفحِ يوتشدُ  )Excelاسسوبل شوَد .عٌوبٍيي نبيلْوب ٍ
نشمّبي هٌذسج دس ّش نبيل ٍ ًحَُ تىويل ٍ اسسبل آًْب ثِ ششح خذٍل ريل هيثبشذ:
عنوان فايل

توضیحات

عنوان فزم:

نشم شوبسُ ( :)1الطِ ٍضعيت ٍا زاسي اسٌبد ضاًِ اسالهي سبل 1395
MEFA1

نشم شوبسُ (ٍ :)2ضعيت ٍا زاسي اسٌبد ضاًِ اسالهي سبل 1395
نشم شوبسُ (ٍ :)3ضعيت ٍا وزاسي اسوٌبد ضاًوِ اسوالهي سوبل  1395ثوش
حيت هشخظبت اعتجبس

ايي نشمّب اس اص تىويل ٍ ر يشُ دس لبلت
نبيل  MEFA1ثِ طَست وبؼزي ًيض
تْيِ ٍ توبهي طفحبت آًْب تَسط همبهبت
هدبص دستگبُ اخشايي هْش ٍ اهابء هيشَد.

نشم شوبسُ (ٍ :)4-1ضعيت تفظيلي ٍا زاسي ًْبيي اسٌبد ضاًِ اسوالهي
MEFA2

سبل  1395ثشحيت اشخبص حميمي
نشم شوبسُ (ٍ :)4-2ضعيت تفظيلي ٍا زاسي ًْبيي اسٌبد ضاًوِ اسوالهي

اسسبل وبؼزي ايي نشهْب الضاهي ًويثبشذ.

سبل  1395ثش حيت اشخبص حمَلي

تجظشُ ً -1وًَِ نبيلّبي  Excelنَق الزوش اص اَستبل هشوض هذيشيت ثذّيّب ٍ داساييّبي هبلي عوَهي ثوِ ًشوبًي
 http://iridmo.mefa.irلبثل دسيبنت هي ثبشذ.
تجظشُ -2هيتٌذات ٍ لَح نششدُ هيثبيذ ثب سعبيت هالحظبت هشثَط دس ظَص هىبتجبت هحشهبًوِ ( دا ول ابووت
هخظَص ٍ ثِ طَست دسثيتِ ٍ هْش شذُ) اسسبل شَد.
 -5ثِ هٌظَس هعشني ّش يه اص طلجىبساى ؼيشدٍلتي الصم است نشهْبي هَضَ ثٌذ ( )3ثش اسبس هذاسن ،هيتٌذات ٍ
اطالعبت ا ز شذُ اص اشخبص هزوَس تىويل ٍ اس اص تبييذ ًْبيي تَسط همبهبت هدبصدستگبُ اخشايي ،اسسبل شَد.
تجظشُ  -1اطالعبت اسسبلي ثِ نشاثَسس ايشاى بِ ّيچ عٌَاى

لبثل اطالح ٍ يب تؽييش ًوي ثبشذ .ثٌوبثشايي الصم اسوت دس

ٌّگبم تْيِ ٍ تىويل اطالعبت ٍ ايش اص اسسبلًْ ،بيت دلت دس دادُّب ٍ اطالعبت طَست ازيشد.
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تجظشُ  -2هيئَليت تطبثك اطالعبت هٌذسج دس ًبهِّبي چباي ٍ دادُ ّبي اطالعبتي دس نبيل اويول ثشعْوذُ دسوتگبُ
اخشايي هي ثبشذ ٍ دس طَست عذم تطبثك ،دادُ ّبي هٌذسج دس نبيل اويل ر يشُ شذُ دس لَح نشوشدُ هوالن عوول
َاّذ ثَد.
تجظشُ  -3دس طَست عذم تطبثك اطالعبت ّش يه اص طلجىبساى ؼيشدٍلتي ثب اطالعبت ثجتي دس سبيش هشاخو اص خولوِ
اداسات ثجت ششوتْب ٍ هبلىيت طٌعتي ٍ يب سييتن ثبًىي  ،اشخبص هزوَس تب صهبى اطالح اطالعبت ٍ عَدت تَسط
دستگبُّبي اخشايي ريسثط اص نْشست ٍا زاسي حزؾ َاٌّذ شذ( .نشاثَسس ايشاى اشخبص حزؾ شذُ ٍ داليول
حزؾ آًْب سا ثِ اطال دستگبُ اخشايي هشثَط َاّذ سسبًذ).
تجظشُ  -4دس طَست ثشٍص ّش ًَِ طب دس اطالعبت اسسبلي (ثِ ٍيژُ دس هوَسد حدون اٍساق تخظويض دادُ شوذُ)،
اهىبى اطالح دس سبهبًِ ّبي هعبهالتي ثِ ّيچ عٌَاى ٍخَد ًذاشتِ ٍ اطالح هجلػ اٍساق طشنبً ثب ًمل ٍ اًتمبل اٍساق اص
طشيك شيذ ٍ نشٍ

آى اًدبم َاّذ شذ .دس ايي ششايط الصم است دستگبُ هشثَط ثب طلجىبس ٍاسد هزاوشُ شذُ ٍ ثوب

سضبيت ّوبى شخض ٍ دس لبلت نشٍ

اٍساق ثِ اشخبص ثبلث ،طبي هزوَس سا اطالح ًوبيذ.

تجظشُ  -5دس طَستي وِ الصم است هجلؽي ثِ طَست هشتشن ثِ دٍ يب چٌذ ايوبًىبس تخظيض يبثذ الصم اسوت سوْن
ّش يه اص ايوبًىبساى تَسط دستگبُ اخشايي هشخض شذُ ٍاطالعبت ّش يه اص ايوبًىبساى ثِ طوَست خذا بًوِ ثوِ
نشاثَسس ايشاى اعالم شدد.
تجظشُ  -6دس طَستي وِ يه ايوبًىبس يب ثيتبًىبس حميمي يب حمَلي دس چٌوذ هشحلوِ ٍاخوذ شوشايط دسيبنوت اسوٌبد
ضاًِ اسالهي هي شدد ،اطالعبت ايي اشوخبص دس چٌوذ سووَسد اطالعوبتي تْيوِ ٍ اسسوبل وشدد .دس طوَستي ووِ
اطالعبت هشثَط ثِ تخظيض اسٌبد ضاًِ دس چٌذ هشحلِ تْيِ ٍ ثشاي ششوت نشاثَسس اسسوبل هوي وشدد ،اطالعوبت
خذيذ ًجبيذ شبهل اطالعبت لجلي شدد ( اطالعبت دس هشاحل ثعذي ًجبيذ ثِ طَست تدوعي اسسبل شدد  -ثِ عٌوَاى
هثبل ،چٌبًچِ ثِ ايوبًىبسي دس يه هشحلِ  300هيليَى سيبل ٍ دس هشحلِ ثعذي  200هيليَى سيبل اسٌبد ضاًِ اسوالهي
تخظيض يبثذ ،دس هشحلِ دٍم ًجبيذ سلن  500هيليَى سيبل دسج شدد).
 -6اسٌبد ضاًِ اسالهي دس دنبتش دستگبُ اخشايي ريسثط ٍ هشوض هذيشيت ثذّيّوب ٍ داسايويّوبي هوبلي عووَهي ثوش
اسووبس دسووتَسالعول حيووبثذاسي اسووٌبد ضاًووِ اسووالهي (ثووِ شوووبسُ  54/12279هووَسخ  )1395/1/30دس لبلووت ًظووبم
حيبثذاسي ثخش عوَهي ثب سٍيىشد تعْذي (ًيخِ سبل  )1395اعوبل حيبة هيشَد.
 -7دستگبُ ّبي اخشايي هىلفٌذ اطالعبت هشثَط ثِ اسٌبد ضاًِ اسالهي ٍا زاس شذُ سا دس لبلوت نوشم شووبسُ ( )3دس
همبط صهبًي هبّبًِ تىويل ٍ ثِ هعبًٍت ًظبست هبلي ٍ ضاًِ داسي ول وشَس اسسبل ًوبيٌذ.
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 -8دستگبُّبي اخشايي الصم است دس نشايٌذ ٍا زاسي اسٌبد ضاًِ اسالهي الضاهبت آيييًبهِ اخشايوي ثٌوذ (ّ) تجظوشُ
( )5لبًَى ثَدخِ سبل  1395ول وشَس (هَضَ تظوَيتًبهوِ شووبسُ /38463ت  ّ 53203هوَسخ ّ1395/4/2يوأت
هحتشم ٍصيشاى ) ٍ الضاهبت هٌذسج دس ايي دستَسالعول سا لحبظ ًوبيٌذ.
 -9ثِ هَخت ثٌذ ( )1اطالح آييي ًبهِ اخشايي ثٌذ (ّ) تجظشُ ( )5لبًَى ثَدخِ سبل  1395ول وشَس هَضَ هظَثِ
شوبسُ /87777ت 53508ھ هَسخ ّ 1395/7/24يأت هحتشم ٍصيشاى ،ششايط اٍساق هشبسوت هَضوَ ثٌوذ (ج) هوبدُ
( )4آيييًبهِ تاويي هعبهالت دٍلتي هَضَ تظوَيتًبهوِ شووبسُ /123402ت50659ھ هوَسخ ّ 1394/9/22يوبت
هحتشم ٍصيشاى ثِ آى تيشي هي يبثذ .دس ضوي ثِ هَخت ثٌذ ( )2هظوَثِ هوَسخ  ،1395/7/24دسوتگبُ اخشايوي هدوبص
است دس صهبى اشدا ت يب تيَيِ هطبلجبت لطعي شذُ طلجىبساى ؼيشدٍلتي ثشاي ويش سپشدُ حيي اخوشاي ووبس اسوٌبد
ضاًِ اسالهي طبدس ٍ ًضد سوي هشثَط دس ثبصاس سشهبيِ تَثيك ًوبيذ .ايي اسٌبد دس لبلت هموشسات هٌوذسج دس شوشايط
عوَهي ايوبىّبي هشثَط تب لجل اص سشسسيذ لبثل استشداد ثِ ريٌف هويثبشوذ .دس ؼيوش ايوي طوَست ٍخوَُ هشثوَط دس
سشسسيذ ثِ حيبة سپشدُ دستگبُ اخشايي ٍاسيض ٍ تبث همشسات ثٌذ (ت) هبدُ ( )6آيييًبهِ تاوويي هعوبهالت دٍلتوي
هَضَ تظَيت ًبهِ شوبسُ /123402ت50659ھ هَسخ  1394/9/22ثشاي اشدا ت دس ٍخِ طلجىبس هي ثبشذ.
 -10ثب عٌبيت ثِ ثٌذ ( )9ايي دستَسالعول ،دس ظَص ٍا زاسي اسٌبد ضاًِ هَضَ ثٌذ (ھ) تجظشُ ( )5لبًَى
ثَدخِ سبل  1395ول وشَس ثِ عٌَاى سپشدُ حيي اخشاي وبس ،ضشٍسي است هجلػ هشثَط ٍ هشخظبت حيبة
ثبًه دسيبنت ٍخَُ (شبهل ًبم ثبًه ٍ وذ شجب) دس نشمّبي شوبسُ ( )4-2( ٍ )4-1( ،)2دسج شَد.
 -11الصم است دستگبُّبي اخشايي اس اص اسسبل اطالعبت هشثَط ثِ طلجىبساى ؼيشدٍلتيً ،يجت ثِ تىويل ،تبييذ ٍ
اسائِ َاّي تخظيض اٍساق ثْبداس دٍلتي دس لبلت ًوًَِ ايَست ،ثِ طلجىبساى يبدشذُ الذام ًوبيٌذ.
 -12دس تىويل اطالعبت هشثَط ثِ نشهْبي ايَست ثِ هثبل ٍ ًىبت تىويلي ريل تَخِ شَد .ايي اطالعوبت دس لبلوت
نشهْبي  4-2 ٍ 4-1ايَست ٍ ثِ طَست ّفتگي ( شبهل اطالعبت يه ّفتِ وبهل ) تْيِ ٍ اسسبل َاّذ شذ.
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هثبل:

اشخاص حقيقي

اشخاص حقوقي
عٌَاى

هثال

ًام شركت

ايراى آب

شوارُ ثبت

582535

شوارُ شٌاسٌاهِ

هحل ثبت

تْشاى

هحل صدٍر

تْشاى

شٌاسِ هلّي

10480010565

كد هلي

0012345678

تاريخ ثبت

1342/01/01

تاريخ تَلد

1360/01/01

شوارُ تلفي پيواًكار

0212222222

شوارُ تلفي پيواًكار

0215555555

آدرس پيواًكار

تْشاى ،يبثبى بًذي،وَچِ سي ٍ اٌدن ،االن 3

آدرس پيواًكار

تْشاى ،يبثبى اًمالة ،وَچِ انالي ،االن 3

ًَع شركت

هيئَليت هحذٍد

جٌسيت

هحوذ طبلمبًي

ًام پدر

هحوذ

شوارُ تلفي ّوراُ هدير

09121234567

شوارُ تلفي ّوراُ

09121234567

ايويل

taleghani@yahoo.com

ايويل

Mahmud@yahoo.com

ًام باًك

باًك پارسياى

ًام باًك

باًك هلي ايراى

IR87-0140-1000-8102-1200-1220-07

كد شبا

IR87-0140-1000-8102-1200-1220-07

ًام

هدير(هديرعاهل يا هدير هالي)

كد شبا
**

كد هعاهالتي
***

تعداد

عٌَاى

هثال

ًام

هحوَد

ًام خاًَادگي

تجشيضي
2645

*

M

**

ششن19888

كد هعاهالتي
***

500

تعداد

تيش05308
500

* جٌسيت :دس ايي نيلذ ثشاي آلبيبى حشؾ ) ٍ (Mثشاي بًن ّب حشؾ ) (Fدسج هي شدد.
** كد هعاهالتي :ووذ هعوبهالتي اص سوِ حوشؾ ٍ اوٌح سلون تشوىيل شوذُ اسوت .ايوي ووذ طوشن ًب تَسوط شوشوت
سپشدُ زاسي هشوضي اٍساق ثْبداس ٍ تيَيِ ٍخَُ ايدبد شذُ ٍ ثِ ّش شخض حميمي يب حمَلي تخظيض هييبثذ.
خذٍل :هثبلْبيي اص وذ هعبهالتي
كدهعاهالتي

ًام
ششوت ايشاى آة

ششن 19888

سبصهبى هحيط صييت شْشداسي وشج

سبص01645

لشاس بُ سبصًذ ي

لشا05825

وبس ضاسي شتبثبى

وبس02585

هحوَد تجشيضي

تجش05308
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***تعداد :وليِ اٍساق ثش هجٌبي هاشثي اص يه هيليَى سيبل هٌتشش هي شًَذ .ثوِ عٌوَاى هثوبل ا وش  500هيليوَى سيوبل
اٍساق ثْبداس ثِ ايوبًىبسي تخظيض يبثذ دس ايي نيلذ عذد  500ثجت شَد.
ًكات هْن:

 -1دس ٌّگبم دسيبنت اطالعبت طلجىبساى ؼيشدٍلتي تَسط دستگبُ اخشايي ،الصم است سسيذ ششوت سپشدُ زاسي
يب ًبهِ سسوي اص يىي اص وبس ضاسيْبي عاَ نشاثَسس هجٌي ثش اعالم «وذ هعبهالتي نعبل» ايوبًىبس دسيبنت ٍ ثب
وذ هعبهالتي اعالهي تَسط ايوبًىوبس هطبثموت دادُ شوَد .اضوبنِ هويًوبيوذ سسويذ هوزوَس اص طشيوك هشاخعوِ
اشخبص طلجىبس ثِ وبس ضاسيّبي عاَ نشاثَسس ايشاى 1لبثل هالحظِ ٍ دسيبنت هيثبشذ.
 -2ثشاسبس هظَثِ شوبسُ /87777ت 53508ھ هَسخ ّ 1395/7/24يأت هحتوشم ٍصيوشاى ٍا وزاسي اسوٌبد ضاًوِ
ثشاي ويش سپشدُ حيي اخشاي وبس هدبص هي ثبشذ.
 -3دس طَستي وِ شخض طلجىبس نبلذ وذ هعبهالتي نعبل دس سبهبًِ هعبهالتي نشاثَسس ثبشذ ،الصم است ثب هشاخعِ
ثِ يىي اص وبس ضاسيّبي 2عاَ نشاثَسس ايشاى ،الذام ثِ ا ز وذ هعبهالتي نعبل ًوبيذ.
 -4شبيبى روش است ساُ اًذاصي سبهبًِ الىتشًٍيىي ثشاي ٍا زاسي ٍ ازيش

اسٌبد ضاًِ اسوالهي دس دسوت الوذام

هيثبشذ ٍ تب صهبى ساُاًذاصي ايي سبهبًِ وليِ الذاهبت دس ايي ظَص ،هٌطجك ثش ايي دستَسالعول َاّذ ثَد.
 -5دس طَست ًيبص ثِ ّش ًَِ ساٌّوبيي ثب ششوت نشاثَسس ٍ هشوض هذيشيت ثذّي ّب ٍ داسايي ّبي هبلي عوَهي
توبس حبطل نشهبييذ:
راه هاي ارتباطي با شزکت فزابورس ايزان

راه هاي ارتباطي با مزکش مديزيت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي

تلفي 88786157 :

تلفي 39902260:

نىس89778232 :

نىس33967121 :

ايويلMFI@ifb.ir :

ايويلTadvin@mefa.gov.ir :

( ) 2 ٍ 1وبس ضاساى عاَ نشاثَسس ايشاى دس ّوِ شْشّب داساي دنبتش ًوبيٌذ ي هي ثبشٌذ ٍ آدسس ٍ هشخظبت آًْب دس سبيت نشاثَسس ايشاى ثِ آدسس
 http://www.ifb.ir/members.aspxهَخَد است.
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