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 « حمايت از کار و سرماهي ارياني  ، سال توليد ملي،1931سال  »

 

سسه اعتباري بانک و مؤ  تي پستدول لتي، شرکت هاي دولتي، غيردو مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

 .گردد مي توسعه ارسال 

 

 ؛سالم با

( الد  )بر اساس بندد   بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،ندباش مي گونه که مستحضر هماناحترامًا؛ 

 ينگاهددار وظيفده  دار  عهده ،به عنوان بانکدار دولت 2532سالقانون پولي و بانکي کشور مصوب ( 21)ماده 

هداي دولتدي، مؤسسدات وابسدته بده دولدت و        ها، مؤسسات و شدرکت  هاي بانکي متعلق به وزارتخانه حساب

ها و همچنين  ها و مؤسسات تابعه شهرداري هاي بانکي متعلق به شهرداري هاي تابعه آنها و نيز حساب شرکت

تا قبل از تصويب و ابالغ  .باشد هاي مزبور در داخل و خارج کشور مي ها و سازمان انجام عمليات بانکي دستگاه

و  از جملده تعددد   ي،يلد بده د  بنا بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  ،کشورچهارم توسعه  ساله پنجبرنامه 

تمرکز ساختار اداري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در تهران و ، ربط ذينهادهاي جغرافيايي پراکندگي 

بر هاي نوين بانکداري،  جديد در زمينه بانکداري الکترونيک و سامانه هاي آوري عدم دسترسي به امکانات و فن

قانون عمليدات  ( 11)قانون پولي و بانکي کشور و نيز ماده ( 21)ماده ( ز)اختيارات قانوني مندرج در بند  اساس

ز طدر   هاي عامدل داراي قدرارداد نماينددگي ا    به بانک دولتي راهاي  ، وظيفه نگاهداري حساببانکي بدون ربا

، ساله چهارم توسدعه کشدور   رنامه پنجقانون ب( 21)ماده ( د)بند بر اساس  ليکن .نمود ميبانک مرکزي واگذار 

بدراي دريافدت   هدا   هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمدومي ييردولتدي و شدهرداري    ها، مؤسسات و سازمان بنگاه

هاي  انکببه  خودهاي  حساببه انتقال  بتنس از اين رو ه،شدبانک عامل به انتخاب  مجاز خدمات بانکي، رأسًا

عدم نظدارت باندک مرکدزي    الذکر، باعث  اجراي قانون فوق .ندنموداقدام هاي ييردولتي  مختل  از جمله بانک

در  جددي  بروز مسائل و مشدکالت  و به تبع آن هاي دولتي حسابانتقال و يا افتتاح جمهوري اسالمي ايران بر 

 :گردد رخي از آنها اشاره ميذياًل به بکه شده اين زمينه 
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۲ 

امکان کنترل صحيح و کافي در خصوص وجوه دولتدي  ، ي دولتيها به دليل تعدد و پراکندگي حساب -1

در مندابع ييردولتدي    مانندد ، لدذا ايدن وجدوه    وجدود نددارد  آنها  نگاهداريهاي مفتوحه جهت  و حساب

هداي   نمدوده و ديديده  رسدوب   ،هاي کشور ها نزد بانک بعه دستگاههاي تا شرکت لق بههاي متع حساب

که به طرق مختل  به دنبال مديريت بهينده نقددينگي مدورد نيداز     براي مقامات پولي کشور  بسياري را

نظام بانکي  نزدهاي دولتي  حساب وجوه دررسوب با چرا که  .ايجاد کرده است ،باشند اقتصاد کشور مي

به اعطاي تسهيالت و ايجاد اعتبدار   منابع خود ها قادر خواهند بود اين وجوه را همانند ساير ، بانککشور

رويده   بيمنجر به خلق  هاي دولتي ناگفته مشخص است که گردش مانده عظيم حساب .دهندتخصيص 

خسدارات ناشدي از   البتده،   و شود ميو به تبع آن رشد فزاينده تورم نقدينگي بيش از حد پول، افزايش 

 .گردد مي مردمستقيم و يا يير مستقيم، دامنگير آحاد به طور مبدون شک افزايش تورم از اين بابت، 

ِاعمدال  امکدان   ،هداي دولتدي   گزارشات به موقع و دقيق از کليه حسداب به دسترسي به دليل عدم  -1

و  اي هداي هزينده   کنتدرل گدردش حسداب   و  بانکداري دولت و  داري کنترل مؤثر بر امور خزانهنظارت و 

 .گردد ميآمدهاي دولتي با مشکالت جدي روبرو لذا احصاي در نبوده،ميسر  دولت درآمدي

در نزد شبکه بانکي، هاي تابعه آنها  و شرکتدولتي  نهادهايبه دليل رسوب وجوه دولتي در حساب  -5

بدا کنددي صدورت گرفتده و امکدان      اي نهادهاي دولتي  گردش منابع درآمدي و هزينهبسياري از موارد 

 .گردد هاي دولتي سلب مي معامالت و طرحتخصيص به موقع منابع مورد نياز براي انجام 

هاي دولتي، منجر  بر حساب جمهوري اسالمي ايران عدم نظارت بانک مرکزيعالوه بر موارد فوق،  -4

هاي  هاي دولتي و همچنين بانک هاي مختل  براي صاحبان حساب ايجاد رانتون هايي چ مفسدهبه بروز 

مطالبه امتيازات و خدمات بانکي خاص توان به  مله ميجآن از  که شود هاي دولتي مي کننده حساب افتتاح

ارايده   درخواسدت  و يدا  مورد نظدر   هاي دولتي به بانک ربط در ازاي انتقال حساب از سوي نهادهاي ذي

ربدط و   بده نهادهداي ذي  نامده بدانکي    ضمانت نظير صدور اعتبارات اسنادي وبانکي خدمات انحصاري 

 .ها، اشاره نمود سوي بانک آنها ازپيمانکاران طر  قرارداد با 

هداي   تخصيص منابع دولتي به نهادها و شرکتهاي جاري  استفاده از شيوهاز مشکالت  ديگر يکي -3

اسدتفاده از چدک بدراي    . باشدد  گيري از ابزارهاي سنتي مانند چک مي ، بهره(هاي سنتي حساب)ربط ذي



 

۳ 

بروز امکان الکترونيک و نيز هاي پرداخت  نسبت به روشانتقال وجوه ها موجب کاهش سرعت  پرداخت

 .گردد ها مي عل مبالغ و امضاي چکتخلفاتي چون ج

در صدنعت    آوري رشد و توسعه چشدمگير فدن   ،هاي اخير در سالکه  توان اذعان نمود مي همين حالدر 

موجبات تکامل هرچه  ،پرداخت الکترونيک در سطح شبکه بانکي کشورحوزه بانکداري و تحو ت اثربخش در 

هداي نظدارتي،    را تحدت زيرسداخت  ... هاي متمرکدز از جملده سداتنا، شدتاب، پايدا، سدحاب و        سامانه بيشتر

تبدادل  پيوستن بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به شبکه  لذا با. مالي و امنيتي فراهم نموده است حفاظت

 در براي ايدن باندک  شده  وظاي  تعيينهاي گذشته جهت انجام  ، در عمل، موانع سال(شتاب)اطالعات بانکي 

در نتيجه بانک مرکزي جمهوري اسالمي  .است برطر  گرديدهقانون پولي و بانکي کشور ( 21)ماده ( ال )بند 

گري در حوزه اجرايدي، وظداي     هاي تصدي ايران قادر خواهد بود بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش فعاليت

هداي   و در جهت سداماندهي وضدعيت حسداب    ايفا نمايد قانوني خود را در قالب بانکدار دولت به بهترين نحو

ا شاره، به ويژه کاهش اثرات مخرب تورمي ناشي از رسوب منابع دولتي  دولتي و رفع مشکالت و مسائل فوق

 .اقدامات  زم و قانوني را صورت دهد ،در شبکه بانکي کشور

باندک مرکدزي    ،ساله پنجم توسعه پنجقانون برنامه ( 49)ماده  در اجراي الذکر و فوقنکات با عنايت به 

داري کدل وزارت امدور اقتصدادي و دارايدي و معاوندت       معاوندت خزانده   همکداري بدا   جمهوري اسالمي ايران

نگاهداري انواع حساا  باراي    ملدستورالع»نويس  تدوين پيش، ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور برنامه

در دستور کدار خدود    را «ينهادها و مؤسسات عمومي غيردولت هاي دولتي و هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت دستگاه

شدوراي   52/7/1941هفتمين جلسه مورخ  صد و چهل و هزار و يک در يک، دستورالعمل مذکورنهايتًا  .قرار داد

 :ازعبارتند اين دستورالعمل نکات حائز اهميت در  .و مورد تصويب قرار گرفتگرديد مطرح پول و اعتبار 

هدا، مؤسسدات،    بنگداه هدا،   هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي بدراي وزارتخانده   حسابافتتاح تمامي  -1

، اي مؤسسات و نهادهاي عمومي ييردولتدي  نيز براي منابع بودجه هاي دولتي و ها و سازمان شرکت

 .باشد پذير مي امکان داري کل کشور از طريق خزانهصرفًا 

هداي   هدا و سدازمان   ها، مؤسسات، شرکت بنگاه، ها هاي بانکي براي وزارتخانه افتتاح تمامي حساب -5

وزارت دفدا  و پشدتيباني نيروهداي مسدلح و      و مؤسسات و نهادهداي عمدومي ييردولتدي    ،دولتي



 

٤ 

ميسدر   ندزد باندک مرکدزي جمهدوري اسدالمي ايدران      صرفًا  ،ها و مؤسسات وابسته به آن شرکت

 .باشد مي

مؤسسدات و نهادهداي عمدومي     ي دولتي وها ها و سازمان ها، مؤسسات، شرکت بنگاهها،  وزارتخانه -9

به هر يک از مؤسسدات   ،خدمات بانکيتسهيالت و دريافت انوا   براي قادر خواهند بود ييردولتي

 .نمايند، مراجعه نمايند ه ميارايها ترين خدمات را به آن ري که مناسباعتبا

 هااي دولتاي و   ازمانهاا و سا   ها، مؤسسات، شرکت بنگاهها،  هاي موجود وزارتخانه جايگزيني حسا  -4

شده نزد بانک مرکزي، مطابق  هاي متناظر جديد افتتاح مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با حسا 

تا زمان  .گردد ميتهيه  دستورالعملاين ظرف مدت سه ماه پس از تصويب خواهد بود که اي  نامه با شيوه

، تعيين باناک  جمهوري اسالمي ايران نک مرکزينزد باجديد نهادهاي مزبور بانکي  هاي حسا  افتتاح

کميته پولي و باانکي  عهده  مربوط به نهادهاي عمومي غير دولتي برهاي  جهت نگاهداري حسا عامل 

 .باشد ميدار کل کشور  اي با مسئوليت خزانه کميته هاي دولتي بر عهده ساير حسا بانک مرکزي و 

 همچندين  و مؤسسات اعتباريها و  بانکبراي اين دستورالعمل مفاد ذکر است که  زم به در پايان  -2

مؤسسدات و نهادهداي عمدومي     هاي دولتي و ها و سازمان ها، مؤسسات، شرکت بنگاهها،  وزارتخانه

هداي انتظدامي    مجازاتمؤسسات اعتباري ها و  بانکبوده و تخل  از آن براي  ا جرا  زمييردولتي 

در ، ربدط  ذيو براي سداير نهادهداي   پي داشته  را درقانون پولي و بانکي کشور  (99)موضو  ماده 

 .حکم تصر  ييرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد

نگاهداري اناواع حساا  باراي     ملدستورالع»هاي متولي تددوين   دستگاهنمايد؛  در اين رابطه تأکيد مي

تمامي تالش و مساعي  «يردولتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غي هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت دستگاه

هداي   نگاهدداري حسداب   زمينده هاي صحيح و قانوني در  اجراي روشطراحي و با  تا اند به کار بستهخويش را 

مصدالح  ايجاد نموده و  بانکداري دولت توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را برايتمرکز  زم دولتي، 

و به موقدع از درآمددها و   دستيابي به آمار و اطالعات دقيق  و تورم، نقدينگي کنترل ؛هاي زمينهدر را ملي کشور 

داري و مدالي در  فسدادهاي ا برچيده شدن ريشه سرآخر،  و صحيح درآمدهاي دولت احصاي، دولت هاي هزينه

  اجراي ايدن دسدتورالعمل   همچنين .دنتأمين نماي المال بيتممانعت از استفاده نادرست از حوزه منابع دولتي و 



 

٥ 

هاي دولتي بده شدکل    نگاهداري حسابو در نتيجه  گيري از تحو ت نوين بانکداري الکترونيک بهره اسطهبه و

داراي منافع بسدياري بدراي نظدام پدولي و بدانکي کشدور،        ،ري اسالمي ايرانمتمرکز در بانک مرکزي جمهو

باشد کده ذيداًل    بع دولتي مينفع در استفاده از منا ربط و ذي ها و تمامي اشخاص ذي داري کل کشور، نهاد خزانه

 :گردد طور مختصر اشاره ميبرخي از آنها به 

هاي دولتي  که به دستگاه( شناسه بانکي ايران د شبا )شناسه بانکي استاندارد شده ملي  با توجه به -1

از تمامي شعب شبکه بانکي توانند  ربط مي نهادهاي دولتي و ييردولتي ذي ،شود اختصاص داده مي

محدوديتي براي نهادهداي مزبدور   گونه  هيچنمايند و استفاده  (ن درگاه بانک مرکزيبه عنوا)کشور 

وجدود   و دريافدت خددمات بدانکي،    بانکي براي انجام عمليات شعبهيا درخصوص انتخاب بانک و 

 .نخواهد داشت

دهاي ي نهاها وجه به حساب واريز ،...هاي ملي پرداخت ازجمله ساتنا، پايا و  سامانهگيري از  با بهره -5

هداي مزبدور امکدان     همچنين سامانه .باشد پذير مي امکان از هر مسيري نزد بانک مرکزي ربط ذي

بدون وجود هرگونده  ) ها بانکر حساب بانک مرکزي به هر حسابي نزد هريک از پرداخت وجه از ه

 .اند را فراهم آورده...( محدوديت مکاني، زماني و 

 ازبه طور همزمان وجوه مورد نياز را  تواند مي ايران ميدر صورت نياز، بانک مرکزي جمهوري اسال -9

انتقدال  گروهي به چندين بانک و چندين هزار حساب هاي مفتوحه نزد اين بانک به صورت  حساب

 .دهد

حساب، يک پايانه بدرخط متصدل بده     هر ذيشده براي اجراي اين دستورالعمل،  در سامانه طراحي -9

تواند بدون استفاده از چدک و   حساب مي ذي .خواهد داشتحساب خود نزد بانک مرکزي در اختيار 

نفع نهدايي   از طريق دستور پرداخت توسط پايانه خود به هر حسابي نزد هر بانکي که از طر  ذي

گونه کده پديش از ايدن نيدز      همان .هاي  زم و تأييد شده را انجام دهد است پرداخت معرفي شده

 .تواند به صورت انفرادي يا گروهي انجام پذيرد حساب مي هاي ذي اشاره شد، دستور پرداخت

بدرخط از وضدعيت     در هر لحظه از زمان، گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قادر است -2

 .را با هرگونه کيفيت مورد نياز، ارايه نمايدبانک اين هاي خزانه نزد  حساب



 

٦ 

هدا،   هدا و پرداخدت   ه دريافدت تأمين امنيت در زمين به منظوربانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  -6

 .ايجاد نموده است ،براي ايجاد هويت و امضاي ديجيتاليرا زيرساخت امنيتي  زم 

توانندد از   حسدابان مدي   مسئو ن خزانه و ذيشده براي اجراي اين دستورالعمل،  در سامانه طراحي -7

رت بدرخط  صدو   هاي مدورد نظدر خدود را بده     هاي حساب طريق پايانه خود تمامي جزئيات دريافت

 .مشاهده و کنترل نمايند

نگاهداري انواع حسا  براي  ملدستورالع»سازي صحيح و مناسدب   پيادهسازد،  در خاتمه خاطر نشان مي

نقطه به عنوان  تواند مي «يهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولت هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت دستگاه

که در سايه الطا   آن دارد اميد. گردد هاي دولتي مطرح اري حسابشيوه نگاهدتحولي عظيم در زمينه عط  و 

هدا و   هدا، مؤسسدات، شدرکت    بنگداه هدا،   وزارتخانه بانکي کشور، همکاري شايسته شبکهپروردگار حکيم و با 

اين دستورالعمل، گام مدؤثري در  مفاد سازي صحيح و مناسب  در پياده، ربط و ييردولتي ذيهاي دولتي  سازمان

نظدام مقددس    اعدتالي و سدربلندي  و در نهايت گذار  پولي و مالي دولت خدمتنظام  ح و تمشيتاصالجهت 

 .برداشته شودجمهوري اسالمي ايران 

خواهشمند است ضمن فراهم نمودن مقدمات اجراي اين دستورالعمل، مراتب را بده قيدد تسدريع بده      
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 وزارت امور اقتصادي و دارايي

 جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 

 

 

براي انواع حسا   هداريانگ دستورالعمل

و  هاي دولتي شرکت، مؤسسات و ها خانه وزارت

 عمومي غيردولتينهادها و مؤسسات 
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 «بسمه تعالي»

 

هاي دولتي  ، مؤسسات و شرکتها خانه وزارتانواع حسا  براي  نگاهداريدستورالعمل 

 و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

 

 :مقدمه

سداله پدنجم توسدعه جمهدوري اسدالمي ايدران، مصدوب         قدانون برنامده پدنج   ( 49)مداده   به استناد

 باندک مرکدزي  متمرکز بانکداري ستم سيبرداري از  با عنايت به بهرهو  مجلس شوراي اسالمي 93/13/1934

سداماندهي بده وضدعيت    به منظور  ،هاي ملي پرداخت سامانهاز امکانات  و برخورداري جمهوري اسالمي ايران

جمهوري  تمرکز  زم در بانکداري دولت توسط بانک مرکزي ايجادهاي دولتي در شبکه بانکي کشور و  حساب

درآمدهاي دولت، دستيابي به آمار صحيح احصاء  ؛خصوصور در کش تأمين مصالح ملي همچنين، اسالمي ايران

کنتدرل  اي،  هاي هزينده  هاي درآمدي دولت، کنترل مناسب گردش حساب و اطالعات دقيق و به موقع از حساب

اناواع حساا  باراي     نگاهداريدستورالعمل » ،ز استفاده نادرست از منابع دولتيممانعت ا، هرچه بيشتر نقدينگي

کده از ايدن پدس بده اختصدار       «هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتاي  ، مؤسسات و شرکتاه خانه وزارت

 .گردد ميتهيه و تدوين شود،  ناميده مي «دستورالعمل»

 :مستندات قانوني -الف 

 ؛93/13/1934مصوب  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه پنج (49)ماده  -2

 ؛13/9/1921 مصوب قانون پولي و بانکي کشور( 15)هاي ذيل ماده  و تبصره (ال )بند و  (13)ماده (ز)بند  -0

 ؛3/6/1965مصوب ، (بهره)قانون عمليات بانکي بدون ربا ( 55)ماده  -5

 33253 نامه شدماره  تصويب( )بهره)نامه اجرائي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا  آئين( 2)ماده  -4

 ؛(17/15/1965صوب ت وزيران، مأهي

 ؛15/15/1929مصوب قانون پولي و بانکي کشور،  (15)ماده  (5)قانون طرز استفاده از تبصره ماده واحده  -3



 

۳ 

 ؛1966سال  مصوب قانون محاسبات عمومي کشور( 76)ذيل ماده    و تبصره( 76)و  (99) ،(94)، (2) ادوم -3

 مصدوب   کشدور در باندک سد ه    یو بدانک  یپدول  ونقدان  مقدررات  یقانون نحوه اجدرا   ماده واحده(ب)بند  -7

 ؛14/15/1929

 14/9/1979مصدوب  هاي ذيل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي ييردولتدي   و تبصره ماده واحده -1

 .آن هاي عالوه الحاقيه به

 تعاريف -  

 :اشدب کار رفته است داراي معاني مشروح زير مي اصطالحاتي که در اين دستورالعمل به -2ماده 

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي -2-2

خود  مجوز به موجب قانون تأسيس شده و يا ها و مؤسسات اعتباري ييربانکي که بانک :اعتباري اتمؤسس -0-2

 .تحت نظارت اين بانک قرار دارند را از بانک مرکزي دريافت نموده و

مؤسسدات و   هداي دولتدي و   ها و سدازمان  ها، مؤسسات، شرکت بنگاهها،  خانه وزارت :هاي مشمول سازمان -5-2

 .دنباش مي نهادهاي عمومي ييردولتي

توسدط   کده  در چارچوب قوانين و مقررات مربوط  فعاليت گونههر انجام عبارت است از  :خدمات بانکي -4-2

طدر    از مستلزم اخذ کارمزدبعضًا  و ارائه آن و به تقاضاي مشتري صورت پذيرفته مؤسسه اعتباري

خدمات بدانکي  گردد از جمله انوا   آن اشاره مي  مواردي که ذياًل به .مؤسسه اعتباري از مشتري باشد

 :رود شمار مي  به

 هاي پرداختارائه انوا  ابزار -1

 ؛دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي -5

 . . .  ودايع و, شهريآوري وجوه، انوا  قبوض خدمات   انجام امور نمايندگي به منظور جمع -9

 ؛نامه اسنادي و صدور انوا  ضمانت گشايش انوا  اعتبار -9

کارت , هاي خريد کارت)هاي الکترونيکي  ارائه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انوا  کارت -2

 ؛. . .(کي  پول الکترونيکي و , اعتباري

 ؛اره صندوق اماناتراق بهادار و اجبها، اسناد و او قبول و نگاهداري اشياء گران -6



 

٤ 

 ؛خدمات مربوط به وجوه اداره شدهارائه  -7

 ؛ضمين بازخريد اوراق بهادار صادرهت -3

 ؛ي و ارزي در داخل و خارج از کشوراوراق مشارکت ريال انتشار يا عرضه -4

 (دستور پرداخت مستمر)انجام سفارشات مستمر مشتريان  -13

 ؛. . .ها و  ي، مديريت داراييخدمات مال, گذاري اي از قبيل سرمايه ارائه خدمات مشاوره -11

 ؛انجام وظاي  قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي طبق قوانين و مقررات مربوطه -15

 ؛داخل و خارجبا مؤسسات اعتباري حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري  -19

 ؛سسه اعتباريؤترخيص کا  از بنادر و گمرکات به حساب م -19

 ؛ادار براي مشتريانانجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق به -12

 ؛ها سيس و يا افزايش سرمايه شرکتأهاي در شر  ت نويسي سهام شرکت پذيره -16

 ؛وصول مطالبات اسنادي -17

 .ها وصول سود سهام مشتريان به حساب آن -13

وجوه کده  الکترونيکي انتقال  بين بانکي تسويه و هاي ست از زيرساختا عبارت: هاي ملي پرداخت سامانه -3-2

 :هستندبه شرح ذيل  ها ترين آن اصلي

ايجداد   هدا،  هاي پرداخت کارتي باندک  به منظور اتصال سامانه (:شتا )شبكه تبادل اطالعات بين بانكي  -2-3-2

مدورد اسدتفاده قدرار     بدانکي کدارتي   هاي کارتي و پاياپاي مباد ت بين پرداخت يالملل ارتباطات بين

 .گيرد مي

انجام تسويه ناخالص وجوه بين  اي که براي بارت است از سامانهع (:انسات)سامانه تسويه ناخالص آني  -0-3-2

مورد استفاده قدرار  هاي بين بانکي کالن به صورت انفرادي و ناخالص  بانکي و انجام دستور پرداخت

 .گيرد مي

پاياپداي و انتقدال الکترونيکدي وجدوه بدراي      زيرسداخت  شدامل   (:پايا)سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك  -5-3-2

 «مسدتقيم  برداشدت »هداي   انجدام درخواسدت   همچندين خرد و انبوه و  انفرادي رهاي پرداختدستو

(Direct Debit) باشد ميبانكي  به صورت بين. 



 

٥ 

و نقدل و انتقدال    ثبدت  ،انتشدار  صددور،  اين سامانه وظيفه (:تابا)سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيك  -4-3-2

ري آنها از لحظه صدورتا بازخريدد در سررسديد را بده ندام     اوراق بهادار الكترونيكي و نگهدامالکيت 

 .ها و مشتريان آنها برعهده دارد بانك

عبدارت اسدت از زيرسداخت امنيتدي  زم و پايگداه داده      : بانکي( نماد) ديجيتال نظام مديريت امضاي -3-3-2

حقيقدي و  به منظور ايجاد هويدت ديجيتدالي بدراي اشدخاص      ،ها اطالعات کارکنان و مشتريان بانک

هدا   ها خدمت ارائه داده يا از خددمات باندک   در بانک يهايي که به هر نحو سامانههمچنين  حقوقي و

 .آورند استفاده به عمل مي

اي واحد، يک ارچه و منسدجم کده تمدامي     است از سامانه عبارت :(Core Banking) بانکداري متمرکز -3-2

ائه خدمات بانکي توسط آن مدديريت  رعمليات مجاز بانکي اعم از جذب س رده، اعطاي تسهيالت و ا

 .رسان بانکي به آن متصل هستند هاي جانبي خدمت شده و ساير سامانه

به منظور احدراز  ترونيکي که مؤسسه اعتباري عبارتست از هر گونه ابزار الک :ابزارهاي پرداخت الکترونيک -7-2

هداي   هاي پرداخدت و شناسده   انوا  کارتدهد؛ نظير  در اختيار مشتريان خود قرار ميهويت ماشيني، 

 .(Token)توکن فيزيکي الکترونيکي 

به صورت ديجيتدالي  يد هويت کاربران أياست که براي شناسايي و ت يافزار سختابزاري : ه امنيتیشناس -1-2

کداربران از شناسده   . رود بده کدار مدي   اينترنت مجازي نظير هاي  محيطبدون احراز هويت عيني در و 

 :نمايند مذکور به دو منظور زير استفاده مي

 امضاي اسناد الکترونيکي به صورت ييرقابل جعل و ييرقابل انکار؛ -1

 ةير نيابد و صدرفًا بدراي گيرندد   نشده و تغي هنگام ارسال افشاء رمزگذاري اطالعات به نحوي که محتوا در -5

 .مورد نظر قابل دسترسي باشد

 فرآيند اجرايي -ج 

بانکدداري   جهدت ها و امکانات مورد نيداز   فراهم آوردن زيرساخت ضمن موظ  است؛ بانک مرکزي - 0ماده 

هداي ملدي    به سدامانه اتصال با به منظور انجام عمليات پرداخت وجوه به صورت الکترونيک،  متمرکز



 

٦ 

 هداي مشدمول   سدازمان هر يدک از  هاي مورد نياز  ، تمهيدات  زم را براي نگاهداري حسابتپرداخ

 .فراهم نمايد

مؤسسدات و   ، بده اسدتاناي  هاي مشمول سازمانهاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي  تمامي حساب -5ماده 

 .افتتاح گرددمرکزي نزد بانک و داري کل کشور  از طريق خزانهنهادهاي عمومي ييردولتي، بايد صرفًا 

آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي ييردولتي که از محل بودجه عمومي دولدت تدأمين    - 2تبصره 

 .گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود مي

قدانون   76و  94هاي بيمه و مؤسسات اعتباري مادامي کده از شدمول مفداد مدواد      ها، شرکت بانک -0 تبصره

 .تاني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستاني هستندمحاسبات عمومي مس

هاي بانکي براي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي ييردولتدي،   تمامي حساب -4ماده 

گردد، بايدد   ها که از محل بودجه عمومي دولت تأمين نمي های تابعه آن ها و شرکت از جمله شهرداري

 .تتاح گرددصرفًا نزد بانک مرکزي اف

مادام که بيش )ها نزد بانک مرکزي  های تابعه شهرداري افتتاح حساب بانکي براي هر يک از شرکت -تبصره 

هدا   ، فقدط از طريدق شدهرداري   (هدا باشدد   درصد سهام و سرمايه آنان متعلق بده شدهرداری   31از 

 .باشد پذير مي امکان

گونده  افتتداح هر هماهنگي با بانک مرکزي نسدبت بده   مؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأسًا و بدون  - 3ماده 

 .اقدام نمايند هاي مشمول سازمانحساب براي هر يک از 

شده نزد باندک   هاي متناظر جديد افتتاح حساب بااي مشمول ه سازمان هاي موجود حساب جايگزيني -3ماده 

وه انجام هماهنگي مابين نح»، «بندي برنامه زمان»مشتمل بر؛ است که اي  نامه مطابق با شيوه ،مرکزي

 . باشد مي« ها حساب جايگزيني ي کردنچگونگي اجراي»و  «ربط ها و نهادهاي ذي سازمان

بدا   باندک مرکدزي و    توسدط  ،مذکور ظر  مدت سه ماه پس از تصويب اين دسدتورالعمل   نامه شيوه -تبصره

دار کدل کشدور خواهدد     نهکل بانک مرکزي و خزابه تأييد دبيرداري کل کشور تهيه و  خزانههماهنگي 

 .رسيد



 

۷ 

هاي متنداظر جديدد    با حساب ذيل آن 1و تبصره  9موضو  ماده هاي  حساب تا زمان جايگزيني تمام -7ماده

و  کل کشدور  دار خزانهاي با مسئوليت  به عهده کميته تعيين بانک عامل، شده نزد بانک مرکزي افتتاح

وزارت امور اقتصدادي و  امور بانکي و بيمه  ونو معا رييس کميته پولي و بانکي بانک مرکزيعضويت 

 .اي خواهد بود ، مبتني بر تنظيم صورتجلسهدارايي

، بر عهدده کميتده پدولي و بدانکي باندک مرکدزي       9هاي موضو  ماده  تعيين بانک عامل براي حساب -تبصره

 .باشد مي

هداي   صرفًا از طريدق حسداب  هاي خود را  ها و پرداخت هاي مشمول موظفند؛ تمامي دريافت سازمان - 1ماده 

 .ددهنشده نزد بانک مرکزي انجام  افتتاح

جهدت صددور   افزاري مورد نياز  و نرم امکانات و تجهيزات سخت افزاري بانک مرکزي موظ  است - 9ماده 

 در اختيار ذيحساباندستور پرداخت و يا ِاعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نياز را 

 .ددهقرار هاي مشمول سازمان يمديران ماليا  و

هداي ملدي    مشمول موظفند؛ تمامي عمليات بانکي مورد نظر خود را به واسدطه سدامانه   هاي سازمان - 22ماده 

هدا و   هاي الکترونيکدي آن  شعب فعال شبکه بانکي کشور و پايانه هر يک از متمرکز پرداخت از طريق

، گردندد  که به عنوان درگاه بانک مرکزي تلقي مدي هاي اطالعات داده وابسته به آنها  همچنين پايگاه

 .انجام دهند

به هدر يدک از    و تسهيالت بانکيدر خصوص دريافت انوا  خدمات توانند  مي هاي مشمول سازمان - 22ماده 

 .مراجعه نمايند نمايند، ارائه ميها  به آن ترين خدمات را ه مناسبک سسات اعتباريؤم

گردد که از طر  بانک مرکزي تهيده و   ت بانکي بر اساس جدولي محاسبه ميانوا  خدما نرخ کارمزد - تبصره

 .گردد به شبکه بانکي کشور ابالغ مي

مؤسسدات   هدا و  وزارت دفا  و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکت ،از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل - 20ماده 

تمدامي  ( کدل  داري خزانده ) وابسته به آن نيز موظفند بدا همداهنگي وزارت امدور اقتصدادي و دارايدي     

 .هاي خود را به بانک مرکزي منتقل نمايند حساب

 



 

۸ 

 نظارت و کنترل -د

کدل   داري خزانهبر عهده بانک مرکزي و حسب مورد  ،نظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل - 25ماده 

 .باشد ميکشور 

 مجازات و تنبيهات -ه

مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت تخلد ، مشدمول   مؤسسات اعتباري موظ  به رعايت کامل  - 24ماده 

 .گردند قانون پولي و بانکي کشور مي 99هاي انتظامي موضو  ماده  مجازات

از ايدن   تخل  هر نو  .باشند ميهاي مشمول موظ  به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل  سازمان - 23ماده 

 .دشلتي محسوب خواهد اموال دو مقررات در حکم تصر  ييرقانوني در وجوه و

 

هاي دولتاي و نهادهاا و مؤسساات     ، مؤسسات و شرکتها خانه وزارتانواع حسا  براي  نگاهداريدستورالعمل »

صدد و چهدل و    هدزار و يدک   يدک  تبصدره در  6ماده و  12 ؛شاملبخش  پنجدر يک مقدمه و  «عمومي غيردولتي

 .گرديد شوراي پول و اعتبار تصويب 52/7/1941جلسه مورخ  هفتمين

 


