
 بسمه تعالی

 

 1396احکام قانونی موضوع اسناد خزانه سال 

 
 1396( قانون بودجه سال  5بند )ب ( تبصره ) 

( ریال اوراق ماالی االایمی ) االا اد      000/000/000/000/000به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد )

( ایا    5جاوول شاماره )    800003( به صورت ریالی و ارزی م تشر و م ابع حاصل را به ردیف شماره  مشارکت   صکوک

قانون واریز ک و . م ابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های الرمایه ای نیمه تماا  و طرحهاای الاامانوهی دانشاااهها     

موافقت امه متبادله با الازمان برنامه و بودجه کشاور  ( ای  قانون اختصاص می یابو تا بر االاس  0م ورج در پیوالت شماره ) 

 هزی ه شود . 
 

  1396( قانون بودجه سال  5بند )هـ ( تبصره ) 

رالیو تا اله الال به صورت بی نا  و یا با  دولت مجاز االت اال اد خزانه االیمی با حفظ قورت خریو را با الر 0831در الال 

خود بابت طرحهای تملک دارایی های الرمایه ای و ما باه التفااوت قیمات    نا  صادر ک و و به م ظور تسویه بوهی مسجل 

 تضاامی ی موصااوشت کشاااورزی بااا قیماات فاارو  در بااورس بااه قیماات االاامی تااا الااقف نااود و پاا   هاازار میلیااارد  

 ( ریال به طلبکاران واگذار ک و . االا اد مزباور از پرداخات هرگوناه مالیاات میااا مای باشاو و         000/000/000/000/35) 

 به ع اوان ابازار ماالی مو اون قاانون باازار اوراق بهاادار جمهاوری االایمی ایاران موساوا شاوه و باا امضاای وزیار                

بازار ثانویه برخاوردار االات و الاازمان     امور اقتصادی و دارایی صادر می شود . اال اد خزانه االیمی از قابلیت داد و التو در

 خریاو و فارو    ازار باورس یاا فراباورس فاراهد ک او .      ثانویه آنها را در با  بورس و اوراق بهادار بایو ترتیبات انجا  میامله

 ای  اوراق توالط بانک مرکزی جمهوری االیمی ایران مم ون االت . 

بازپرداخت اصل و الود ای  اوراق در قوانی  و بودجه های ال واتی کل کشور پیش بی ی می شود و خزانه داری کال کشاور   

 ( ای  قانون نسبت به تسویه آن اقوا  نمایو .  3( و )  3واول ) جیفهای فصل مربوطه و موظف االت از مول اعتبارات رد
 

 1396( قانون بودجه سال  5( تبصره ) ز  بند )

 به م ظور االتمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور   به دولت اجازه داده می شود تا مبلاغ یکصاو هازار میلیاارد     

ریال اال اد خزانه االیمی م تشر و اال اد مزبور را صرا تخصیص های اولویت دار ابیغای از  ( 000/000/000/000/000) 

الوی الازمان برنامه و بودجه کشور مو ون ای  قانون ک و و پرداخت ای  اال اد را قبل از پایان الاال   از موال اعتباارات    

 اوراق بهادار قابل داد و التو می باشو. دالتااه مزبور تسویه نمایو . ای  اال اد از مالیات میاا بوده و در بورس

رالایو   تسویه ای  اال اد در الر رالیو  مقو  بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشو و تسویه آن قبل از الار 

 توالط خزانه مجاز االت  انتقال تیهوات مربوط به اال اد م تشره به الال بیو مم ون االت . 
 

 1396بودجه سال ( قانون  16بند )و ( تبصره ) 

ت فیذ و شرط عو  افزایش پایاه پاولی    0831کل کشور برای الال  0835( قانون اصیح قانون بودجه الال 85)حکد تبصره

( 81( ریال نمی شود و حکاد تبصاره)  000/000/000/0شامل بخشودگی الود و جریمه های وامهای کمتر از یک میلیارد )

 شود.  تمویو می 0831( ریال برای الال000/000/000/000/075زار میلیارد)قانون مذکور در القف یکصو و هفتاد و پ   ه
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