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«بسمه تعالي»

"دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارتخانهها ،مؤسسات و
شرکتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي"

مقدمه:
به استناد ماده ( )49قانون برنامه پنجساله پنجم توسععه مموعو ا اسع مي انعرانو م عو

 1034/10/00مجلس شو اا اس مي و با عنانت به بورهبردا ا از سيستم بانکدا ا متمرکز بانک
مرکزا مموو ا اس مي انران و برخو دا ا از امکانات سامانههعاا ملعي پرداخعتو بعه منوعو
ساماندهي به وضعيت حسا هاا دولتي د شبکه بانکي کشو و انجاد تمرکعز زز د بانکعدا ا
دولت توسط بانک مرکزا مموو ا اس مي انرانو همچنين تأمين م الح ملي کشو د خ وص؛
اح اء صحيح د آمدهاا دولتو دستيابي به آما و اط عات دقيق و به موقع از حسا هاا د آمدا
دولتو کنترل مناسب گردش حسا هاا هزننهااو کنتعرل هرهعه بيشعتر ننعدنن يو ممانععت از
استفاده ناد ست از منابع دولتعيو "دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارتخانهها ،مؤسساات و

شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي" که از انن پس به اخت ا ”دستورالعمل“ ناميعده
ميشودو تويه و تدونن ميگردد.

الف  -مستندات قانوني:
 -1ماده ( )49قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مموو ا اس مي انران م و

1034/10/00؛

 -2بند “ز”ماده ( )10و بند “الف” و تب رههاا ذنل ماده ( )12قانون پولي و بانکي کشعو م عو
1031/9/13؛
 -0ماده ( )22قانون عمليات بانکي بدون با (بوره)و م و

1062/6/3؛

 -9ماده ( )3آئين نامه امرائي ف ل پنجم قانون عمليات بانکي بعدون بعا (بوعره) (ت عونبنامعه
شما ه  33323هيأت وزنرانو م و

)1062/12/11؛

 -3ماده واحده قانون طرز استفاده از تب ره  2ماده ( )12قعانون پعولي و بعانکي کشعو و م عو
1039/12/12؛
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 -6مواد ()3و ()04و ( )90و ( )16و تب ره ذنل ماده ( )16قانون محاسبات عمومي کشعو م عو
سال 6611؛
 -1بند “ب”ماده واحده قانون نحوه امرای منر ات قانون پولی و بانکی کشو د بانک سپه م و
1030/12/14؛
 -3ماده واحده و تب رههاا ذنل قانون فورست نوادها و مؤسسعات عمعومي ريردولتعي م عو
 1010/9/14بهع وه الحاقيههاا آن.
ب  -تعاريف
ماده  -4اصط حاتي که د انن دستو العمل بهکا فته است دا اا معاني مشروح زنر ميباشد:
 -4-4بانک مرکزي :بانک مرکزا مموو ا اس مي انران.
 -4-2مؤسسات اعتباري :بانک ها و مؤسسات اعتبا ا ريربانکي که به مومب قانون تأسيس شده و
نا مجوز خود ا از بانک مرکزا د نافت نموده و تحت نوا ت انن بانک قرا دا ند.
 -4-9سازمانهاي مشمول :وزا تخانههاو بن اههاو مؤسسعاتو شعرکتهعا و سعازمانهعاا دولتعي و

مؤسسات و نوادهاا عمومي ريردولتي ميباشند.
 -4-1خدمات بانکي :عبا ت است از انجا هر گونه فعاليت د ها هو

قوانين و منر ات مربعو

که توسط مؤسسه اعتبا ا و به تناضعاا مشعترا صعو ت پفنرفتعه و ا ائعه آن بعضعا
مستلز اخف کا مزد از طرف مؤسسه اعتبا ا از مشترا باشد .موا دا کعه ذنع بعه آن
اشا ه ميگردد از ممله انواع خدمات بانکي به شما مي ود:
 -1ا ائه انواع ابزا هاا پرداخت
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د نافتو پرداختو ننل و انتنال وموه نالي و ا زا؛

 -0انجا امو نمانندگي به منوو ممعآو ا وموهو انواع قبوض خدمات شورا ,ودانع و ...
 -9گشانش انواع اعتبا اسنادا و صدو انواع ضمانتنامه؛
 -3ا ائه خدمات بانکي الکترونيکي از ممله صدو انواع کا تهاا الکترونيکي (کا تهاا
خرند ,کا ت اعتبا ا ,کيف پول الکترونيکي و ). . .؛
 -6قبول و ن اهدا ا اشياء گرانبواو اسناد و او اق بوادا و اما ه صندوق امانات؛
 -1ا ائه خدمات مربو به وموه ادا ه شده؛
 -3تضمين بازخرند او اق بوادا صاد ه؛
 -4انتشا نا عرضه او اق مشا کت نالي و ا زا د داخل و خا ج از کشو ؛
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 -10انجا سفا شات مستمر مشترنان (دستو پرداخت مستمر)
 -11ا ائه خدمات مشاو هاا از قبيل سرمانهگفا ا ,خدمات ماليو مدنرنت دا انيها و . . .؛
 -12انجا وظانف قيمومتو وصانتو وکالت و نمانندگي طبق قوانين و منر ات مربوطه؛
 -10حفظو برقرا ا و انجاد ابطه کا گزا ا با مؤسسات اعتبا ا داخل و خا ج؛
 -19ترخيص کاز از بناد و گمرکات به حسا

مؤسسه اعتبا ا؛

 -13انجا خدمات کا گزا ا سوا و او اق بوادا براا مشترنان؛
 -16پفنرهنونسي سوا شرکتهاا د شرف تأسيس و نا افزانش سرمانه شرکتها؛
 -11وصول مطالبات اسنادا؛
 -13وصول سود سوا مشترنان به حسا

آنها.

 -4-5سامانه هاي ملي پرداخت :عبعا ت اسعت از زنرسعاخت هعاا بعين بعانکي تسعونه و انتنعال
الکترونيکي وموه که اصليترنن آنها به شرح ذنل هستند:
 -4-5-4شبكه تبادل اطالعات بين بانكي (شتاب) :به منوعو ات عال سعامانههعاا پرداخعت کعا تي
بانکهاو انجاد ا تباطات بينالمللي پرداخت هاا کا تي و پاناپعاا مبعادزت بعينبعانکي
کا تي مو د استفاده قرا ميگيرد.
 -4-5-2سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) :عبا ت اسعت از سعامانه اا کعه بعراا انجعا تسعونه
ناخالص وموه بين بانکي و انجا دستو پرداختهاا بين بانکي ک ن به صو ت انفرادا
و ناخالص مو د استفاده قرا ميگيرد.
 -4-5-9سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك (پايا) :شامل زنرساخت پاناپاا و انتنال الکترونيکعي ومعوه
براا دستو هاا پرداخت انفرادا خرد و انبوه و همچنين انجا د خواستهعاا "برداشت

مستقيم" ( )Direct Debitبه صو ت بينبانكي ميباشد.
 -4-5-1سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيك (تابا) :انن سامانه وظيفه صدو و انتشا و ثبت و ننعل و
انتنال مالکيت او اق بوادا الكترونيكي و ن ودا ا آنوعا از لحوعه صعدو تا بازخرنعد د
سر سيد ا به نا بانكها و مشترنان آنوا برعوده دا د.
 -4-5-5نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانکي :عبا ت است از زنرساخت امنيتي زز و پان اه
داده اط عات کا کنان و مشترنان بانکهاو بعه منوعو انجعاد هونعت دنجيتعالي بعراا
اشخاص حنيني و حنوقي و همچنين سامانههاني که به هر نحوا د بانعکهعا خعدمت
ا ائه داده نا از خدمات بانکها استفاده به عمل ميآو ند.
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 -4-6بانکداري متمرکز (Banking

 :)Coreعبا ت است از سامانهاا واحدو نکپا هعه و منسعجم کعه
سپردهو اعطاا تسوي ت و ا ائه خدمات بعانکي

تمامي عمليات مجاز بانکي اعم از مف

توسط آن مدنرنت شده و سانر سامانههاا مانبي خدمت سعان بعانکي بعه آن مت عل
هستند.
 -4-7ابزارهاي پرداخت الکترونيک :عبا تست از هر گونه ابزا الکترونيکي که مؤسسه اعتبعا ا بعه
منوو احراز هونت ماشينيو د اختيا مشترنان خود قرا ميدهد؛ نوير انواع کا تهعاا
پرداخت و شناسههاا فيزنکي الکترونيکي توکن (.)Token

 -4-8شناسه امنيتی :ابزا ا سختافزا ا است که براا شناسعاني و تأنيعد هونعت کعا بران بعه
صو ت دنجيتالي و بدون احراز هونت عيني د محيطهاا مجازا نوير اننترنت بعه کعا
مي ود .کا بران از شناسه مفکو به دو منوو زنر استفاده مينمانند:
 -1امضاا اسناد الکترونيکي به صو ت ريرقابل معل و ريرقابل انکا ؛
 -2مزگفا ا اط عات به نحوا که محتوا د هن ا ا سال افشاء نشعده و تيييعر نيابعد و صعرفا
براا گيرندة مو د نور قابل دسترسي باشد.
ج  -فرآيند اجرايي
ماده  - 2بانک مرکزا موظف است؛ ضمن فراهم آو دن زنرساخت ها و امکانات مو د نياز موعت
بانکدا ا متمرکز به منوو انجا عمليات پرداخت وموه به صو ت الکترونيکو با ات عال
به سامانه هاا ملي پرداختو تمويدات زز

ا براا ن اهدا ا حسا هاا مو د نياز هعر

نک از سازمانهاا مشمول فراهم نماند.
ماده – 9تمامي حسا هاا بانکي اعم از نالي و ا زا براا سازمانهاا مشعمولو بعه اسعتاناا
مؤسسات و نوادهاا عمومي ريردولتيو باند صرفا از طرنق خزانهدا ا کل کشو و نعزد
بانک مرکزا افتتاح گردد.
تبصره  - 4آن بخش از وموه مؤسسات و نوادهاا عمومي ريردولتي که از محعل بودمعه عمعومي
دولت تأمين ميگرددو مشمول مفاد انن ماده خواهد بود.
تبصره  -2بانکهاو شرکت هاا بيمه و مؤسسات اعتبا ا مادامي که از شمول مفاد معواد  04و 16
قانون محاسبات عمومي مستاني باشندو از عانت مفاد انن ماده نيز مستاني هستند.
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ماده  -1تمامي حسا هاا بانکي براا ن ودا ا آن بخش از وموه مؤسسات و نوادهاا عمومي
ريردولتيو از ممله شوردا اها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودمه عمومي دولت
تأمين نميگرددو باند صرفا نزد بانک مرکزا افتتاح گردد.
تبصره  -افتتاح حسا

بانکي براا هر نک از شرکتهای تابعه شوردا اها نعزد بانعک مرکعزا

(مادا که بيش از  ۰۵د صد سوا و سرمانه آنان متعلق به شوردا یها باشد)و فنعط از
طرنق شوردا اها امکانپفنر ميباشد.
ماده  - 5مؤسسات اعتبا ا امازه ندا ند أسا و بدون هماهن ي با بانک مرکزا نسبت به افتتعاح
هرگونه حسا

براا هر نک از سازمانهاا مشمول اقدا نمانند.

ماده  -6مان زنني حسا هاا مومود سعازمانهعاا مشعمول بعا حسعا هعاا متنعاظر مدنعد
افتتاح شده نزد بانک مرکزاو مطابق با شعيوه نامعهاا اسعت کعه مشعتمل بعر؛ "برنامعه
زمان بندا"و "نحوه انجا هماهن ي مابين سازمانهعا و نوادهعاا ذا بعط" و "ه عون ي
امراني کردن مان زنني حسا ها" ميباشد.
تبصره -شيوهنامه مفکو ظرف مدت سه ماه پس از ت ونب انن دستو العملو توسط بانک مرکزا
و با هماهن ي خزانهدا ا کل کشو تويه و به تأنيد دبيرکل بانک مرکزا و خزانهدا کعل
کشو خواهد سيد.
ماده -7تا زمان مان زنني تما حسا هاا موضوع ماده  0و تب ره  1ذنل آن بعا حسعا هعاا
متناظر مدند افتتاحشده نزد بانک مرکزاو تعيين بانعک عامعل بعه عوعده کميتعهاا بعا
مسئوليت خزانهدا کل کشو و عضونت نيس کميتعه پعولي و بعانکي بانعک مرکعزا و
معاون امو بانکي و بيمه وزا ت امو اقت ادا و دا انيو مبتني بر تنويم صو تجلسعهاا
خواهد بود.
تبصره -تعيين بانک عامل براا حسا هاا موضوع ماده 9و بر عوده کميته پعولي و بعانکي بانعک
مرکزا ميباشد.
ماده  - 8سازمانهاا مشمول موظفند؛ تمامي د نافتها و پرداختهاا خعود ا صعرفا از طرنعق
حسا هاا افتتاح شده نزد بانک مرکزا انجا دهند.
ماده  - 3بانک مرکزا موظف است امکانات و تجويزات سخت افزا ا و نر افعزا ا معو د نيعاز
موت صدو دستو پرداخت و نا اِعمال نوا ت بر گردش حسا

و اخف گزا شات معو د

نياز ا د اختيا ذنحسابان و نا مدنران مالي سازمانهاا مشمول قرا دهد.
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ماده  - 41سازمانهاا مشمول موظفند؛ تمامي عمليعات بعانکي معو د نوعر خعود ا بعه واسعطه
سامانههاا ملي متمرکز پرداخت از طرنق هر نک از شعب فعال شعبکه بعانکي کشعو و
پانانههاا الکترونيکي آنها و همچنين پان اههاا اط عات داده وابسته به آنوعا کعه بعه
عنوان د گاه بانک مرکزا تلني ميگردندو انجا دهند.
ماده  - 44سازمانهاا مشمول ميتوانند د خ وص د نافت انواع خدمات بانکي و تسعوي ت بعه
هر نک از مؤسسات اعتبا ا که مناسبترنن خدمات ا به آنها ا ائه مينمانندو مرامعه
نمانند.
تبصره  -نرخ کا مزد انواع خدمات بانکي بر اساس مدولي محاسبه ميگعردد کعه از طعرف بانعک
مرکزا تويه و به شبکه بانکي کشو اب غ ميگردد.
ماده  - 42از تا نخ اب غ انن دستو العملو وزا ت دفاع و پشتيباني نيروهاا مسلح و شرکتهعا و
مؤسسات وابسته بعه آن نيعز موظفنعد بعا همعاهن ي وزا ت امعو اقت عادا و دا انعي
(خزانهدا اکل) تمامي حسا هاا خود ا به بانک مرکزا منتنل نمانند.
د -نظارت و کنترل

ماده  - 49نوا ت بر حسن امراا مفاد انن دستو العملو حسب مو د بر عوعده بانعک مرکعزا و
خزانهدا اکل کشو ميباشد.

"دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهاا و

مؤسسات عمومي غيردولتي" د نک مندمه و هوا بخش شامل؛  10ماده و  6تب ره د نعکهعزا و
نک صد و هول و هفتمين ملسه مو خ  1041/1/23شو اا پول و اعتبا ت ونب و د نکهعزا و
دونست و سومين ملسه مو خ  1049/9/4آن شو ا اص ح گردند.
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