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 تعالی بسمه 

 :مقدمه

مداده   "الد  "و بندد ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران  ساله قانون برنامه پنج( 71)ماده  "ب"به استناد بند 

هدای دولتدی در شد که بدانکی      های توسعه کشور، به منظور ساماندهی حساب قانون احکام دائمی برنامه( 02)

کشور و ایجاد تمرکز الزم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران، همنند ت تدنم ت    

موقع از  ار و اطالعات دق ق و بهمصالح ملی کشور در خصوص احصاء صح ح درآمدهای دولت، دست ابی به آم

ای، کنتدرل هدر  ده ب شدتر نگددین ی،       های هزینه های درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حساب حساب

هدای   حسداب   بدر کل ده  بدرخط  سازی و ایجاد امکان نظارت  ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، شفاف

ماده  (ب)، دستورالعمل بند کشور ی دولت بر نظام بانکیهای اجرایی و کاهش اثرات منفی عمل ات مال دست اه

قدانون احکدام دائمدی     02مداده   (الد  )ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بندد   پنجبرنامه قانون  71

 .گردد شود، ته ه و تدویت می نام ده می "دستورالعمل" اختصار  بهکه از ایت پس  های توسعه کشور برنامه

 :ونیمستندات قان -الف

سداله ششدم توسدعه جمهدوری اسدالمی ایدران مصدوب         قدانون برنامده پدنج   ( 71)ماده  "ب"و بند ( 8)ماده  -7

 ؛71/70/7931

 ؛72/77/7931های توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه( 02)ماده  "ال "بند  -0

( 0)مگدررات مدالی دولدت    قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظد م بششدی از   ( 9)و ماده ( 7)ماده  "ز"بند  -9

 ؛21/70/7939مصوب 

 03/77/7930های کلی اقتصاد مگاومتی ابالغی  س است( 3)بند  -1

 01/29/7981مصوب  قانون اساسی 11اصل   های کلی قانون اجرای س است  -1

 28/21/7986قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1تا  7مواد  -6

 ؛27/26/7966قانون محاس ات عمومی کشور مصوب سال ( 701)و ( 16)، (19)، (93)مواد  -1

 88108نامده شدماره    تصدویب ( )بهدره )نامه اجرائی فصل پنجم قانون عمل ات بانکی بدون ربدا   آئ ت( 1)ماده  -8

 ؛71/70/7960، مصوب (ه نت وزیران

 ؛28/26/7960، مصوب (بهره)قانون عمل اتی بانکی بدون ربا ( 00)ماده  -3

 ؛70/70/7911قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ( 70)ماده  0ماده واحده قانون طرز استفاده از ت صره   -72

قددانون پدولی و بددانکی کشدور مصددوب   ( 70)هدای ییددل مداده    و ت صددره "الد  "و بنددد ( 72)مداده   "ز"بندد   -77

78/21/7917.  
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 :تعاریف -ب

 :باشد دارای معانی مشروحه زیر می ،به کار رفته است "دستورالعمل"اصطالحاتی که در  -7 ماده

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران :"بانک مرکزی"-7-7

و  الحسدنه  قدر  ی هدا  صدندوق هدا، مسسسدات اعت داری غ ربدانکی،      باندک  :"مؤسسات اعتباری"-7-0

دریافدت نمدوده و    "مرکدزی بانک "شده و یا مجوز خود را از    ستنسقانون  موجب  بههای اعت ار که  یتعاون

 .تحت نظارت ایت بانک قرار دارند

   .داری کل کشور معاونت نظارت مالی و خزانه :"خزانه"-7-9

افتتدا  و ن هدداری   بدرای   "دسدتورالعمل "در  دار وب  کده   "مسسسات اعت اری" :"بانک عامل"-7-4

  . دننمای منعگد میعامل ت قرارداد  "بانک مرکزی"با  حساب

نهادهای عمومی غ ردولتی در موارد استفاده از بودجه عمدومی  : "ی اجرایی مشمولها دستگاه"-7-5

ی دولتدی؛  هدا  سدازمان  هدای دولتدی؛   هدای دولتدی؛ دانشد اه    ؛ مسسسات دولتی؛ شدرکت ها وزارتشانهدولت؛ 

قدانون اساسدی؛   ( 11)های کلدی اصدل     استسقانون اجرای ( 78)ماده ( 9) بند  موضوعهای دولتی  شرکت

شدرکت ملدی نفدت ایدران،      جمله ازها مستلزم یکر یا تصریح نام است  هایی که شمول قانون بر آن دست اه

ی نفتی ایران، ایم ددرو  ها فرآوردهی نفتی ایران، شرکت ملی پشش ها فرآوردهشرکت ملی پاالیش و پشش 

قانون پولی و بانکی کشدور   70ماده ( ال ) بند  موضوعی ها ت اهدسو کل ه  ها آنهای تابع  و ایدرو و شرکت

  قانون مدیریت خدمات کشوری 1و  0، 7مواد و  "سایر نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول"به استثنای 

های زیرمجموعه  ها و مسسسات و شرکت شهرداری: "سایر نهادهای عمومی غيردولتی مشمول"-7-1

 .ای ها است؛ در موارد استفاده از منابع غ ربودجه ها متعلق به شهرداری آندرصد سهام  12که ب ش از 

 : "های دولتی حساب"-7-1

حسابی که در اجرای قوان ت بودجه سنواتی و سایر قوان ت و (: برداشت  قابل  رغ)حساب تمرکزی  -7

با  "اجرایی مشمولی ها دست اه"های  جهت وصول درآمدها و سپرده "خزانه"مگررات موضوعه به نام 

 .گردد و ن هداری می افتتا  "بانک مرکزی"نزد  "خزانه"مجوز 

و بدا   "ی اجرایی مشمولها دست اه"حسابی که بنا به درخواست (: برداشت  قابل)حساب پرداخت  -0

 .گردد افتتا  و ن هداری می "بانک مرکزی"نزد  "خزانه"مجوز 
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کل ه منابع عمومی دولدت کده بده ندام      "پرداختحساب "و  "تمرکزی  حساب": "خزانه"حساب  -9

 .گردد افتتا  و ن هداری می "بانک مرکزی"و نزد  "خزانه"

مندابع عمدومی دولدت در     "حسداب پرداخدت  "و  "تمرکزی  حساب": حساب خزانه مع ت استان -1

 .گردد افتتا  و ن هداری می "بانک مرکزی"ها که به نام خزانه مع ت و نزد  استان

و ن روهدای   "سایر نهادهای عمومی غ ردولتدی مشدمول    "های  حساب  کل ه: "ای بانکیه حساب"-7-8

 مسلح جمهوری اسالمی ایران

ع ارت است از انجام هرگونه فعال ت در  ار وب قوان ت و مگررات مربوطده کده    :"خدمات بانکی"-7-3

به تگاضای مشتری صدورت پییرفتده و ارائده آن     "مسسسات اعت اری"و  "بانک مرکزی"حسب مورد توسط 

خدمات "انواع  جمله ازگردد  مواردی که در ییل به آن اشاره می. بعضاً مستلزم اخی کارمزد از مشتری باشد

 :رود به شمار می "کیبان

 ارائه انواع ابزارهای پرداخت؛ -7

 وجوه ریالی و ارزی؛ وانتگال نگلدریافت، پرداخت،  -0

 ؛ها نظایر آنآوری وجوه انواع ق و  خدمات شهری، ودایع و  دریافت و جمع -9

 ؛ نامه گشایش انواع اعت ار اسنادی و صدور انواع ضمانت -1

 وراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛بها، اسناد و ا ق ول و ن اهداری اش اء گران -1

 ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ -6

 تضم ت بازخرید اوراق بهادار صادره؛ -1

 انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛ -8

 ؛(مستمر دستور پرداخت)انجام سفارشات مستمر مشتریان   -3

 ؛...ها و گیاری، خدمات مالی، مدیریت دارایی یهسرماای از ق  ل  ارائه خدمات مشاوره  -72

 انجام وظای  وکالت و نمایندگی ط ق قوان ت و مگررات مربوطه؛  -77

 حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مسسسات اعت اری داخل و خارج؛  -70

 مسسسات اعت اری؛ حساب بهترخ ص کاال از بنادر و گمرکات   -79

 انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛  -71

 ها؛ های در شرف تنس س و یا افزایش سرمایه شرکت نویسی سهام شرکت پییره  -71

 وصول مطال ات اسنادی؛  -76

 .ها آن حساب بهوصول سود سهام مشتریان   -71

رسدانی و انتگدال    بانکی تسدویه، پ دام   های ب ت است از زیرساخت  ع ارت :"بانکی ينبهای  سامانه" -7-72

 الکترون کی وجوه در ش که بانکی کشور
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هدا در آن   حسداب   ای یکپار ده و منسدجم کده کل ده     ع ارت است از سامانه: "بانکداری متمرکز"-7-77

شدود و بده    مدی   یریتمدد توسدط آن   "خددمات بدانکی  "ن هداری شده و تمامی عمل دات الزم بدرای ارائده    

 .باشد متصل می "بانکی های ب ت سامانه"

 "بانک مرکزی" "بانکداری متمرکز"سامانه : "سامانه نسيم"-7-70

 :اجرایی فرآیند -ج

و  "بانکدداری متمرکدز  " داز جهدت   ن موردها و امکانات  ضمت فراهم آوردن زیرساخت "بانک مرکزی" -0ماده 

 از هر یک ن مورد "های دولتی حساب"، تمه دات الزم برای ن هداری "بانکی  تبهای  سامانه"اتصال به 

سایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی    "ن از  مورد"های بانکی حساب"و  "ی اجرایی مشمولها دست اه"از 

ی اجرایدی  هدا  دست اه"و انجام عمل ات وصول درآمد؛ پرداخت و حسب مورد و به درخواست  "مشمول

بده صدورت پرداخدت الکترون کدی را فدراهم       "مشدمول غ ردولتدی  عمومی  نهادهایسایر "و  "مشمول

 .نماید می

بایدد از طریدق    "ی اجرایی مشمولها دست اه"اعم از ریالی و ارزی برای  "های دولتی حساب"تمامی  -9ماده 

 .افتتا  و ن هداری گردد "بانک مرکزی"و نزد  "خزانه"

قدانون   16و  93کده از شدمول مدواد     یمدادام  مه دولتدی  های ب و شرکت "مسسسات اعت اری" -ت صره

 .محاس ات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد ایت ماده مستثنی هستند

 "سایر نهادهای عمدومی غ ردولتدی مشدمول   "اعم از ریالی و ارزی برای  "های بانکی حساب"تمامی  -4ماده 

 .افتتا  و ن هداری گردد "بانک مرکزی"باید صرفاً نزد 

ی اجرایدی  هدا  دسدت اه "بدرای   "های دولتی حساب"مجاز به افتتا  و ن هداری  "مسسسات اعت اری" -5ماده 

 .ن ستند "سایر نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول "برای  "های بانکی حساب"و  "مشمول

 "یهای بدانک  حساب"و  "های دولتی حساب"پایش اطالعات  منظور بهتمه دات الزم  "بانک مرکزی" -1ماده 

سدایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی     "و  "ی اجرایدی مشدمول  هدا  دسدت اه "را برای نگطه تماس واحد 

 .نماید  فراهم می "مشمول

 "دولتدی  هدای  حسداب "بده اطالعدات    "خزانده "بانک مرکزی تمه دات الزم برای دسترسدی بدرخط    -1ماده 

 .نماید م میرا فراه "اجرایی مشمولدست اههای "

؛ تمدامی  موظفندد  "سدایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی مشدمول     "و  "ی اجرایی مشمولها دست اه" -8ماده 

 شده افتتا  "های بانکی حساب"و  "های دولتی حساب"خود را صرفاً از طریق  موردنظرعمل ات بانکی 

 .انجام دهند "سامانه نس م" واسطه بهو  "بانک مرکزی"نزد 
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توانندد در   مدی  "دهای عمومی غ ردولتی مشدمول سایر نها"و  "ی اجرایی مشمولها دست اه" -ت صره 

حساب و حسدب    افتتا گردد، بدون  ارائه نمی "بانک مرکزی"که توسط  "خدمات بانکی"مورد برخی 

 .اقدام نمایند "مسسسات اعت اری"مگررات و ضوابط مربوط، از طریق 

و  "هدای دولتدی   حسداب "مربدوط بده    "خدمات بانکی"نحوه محاس ه و پرداخت کارمزد نرخ و  تع  ت -3ماده 

 "باندک مرکدزی  "توسط مطابق مصوبات شورای پول و اعت ار  "بانک مرکزی"نزد  "های بانکی حساب"

 .گ رد صورت می

ندزد یکدی از    صدرفاً خدود را   "هدای بدانکی   حساب"توانند  ن روهای مسلح جمهوری اسالمی ایران می –72ماده 

باندک دولتدی    ،قانون اساسدی  11اصل  های کلی  استسکه به استناد قانون اجرای  "های عامل بانک"

 .شوند و به تنی د ستاد کل ن روهای مسلح رس ده باشند، افتتا  و ن هداری نمایند یممحسوب 

باندک  "بده   "سایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی مشدمول    " "های بانکی حساب"مهلت انتگال  تع  ت -77ماده 

 .گ رد صورت می "بانک مرکزی"تا مهلت تع  ت شده، توسط  "بانک عامل"انتشاب و  "مرکزی

 سدازمان  رید س  دارایدی،  و اقتصدادی  امور وزیر ی دتن از پس "دستورالعمل" مفاد در تغ  ر گونه هر -70ماده 

 . باشد می االجرا الزم و اعمال قابل "مرکزی بانک" کل ری س و کشور بودجه و برنامه

 :نظارت و کنترل -د

ک باند "بدر عهدده    "مسسسدات اعت داری  " درخصدوص ، "دسدتورالعمل "نظارت بر حست اجرای مفاد  -79ماده 

 .باشد می "خزانه"بر عهده  "ی اجرایی مشمولها دست اه" درخصوصو  "مرکزی

سایر "، "های اجرایی مشمول دست اه" توسط "دستورالعمل"تشلفات ناشی از عدم رعایت مفاد  :ت صره

مشترکاً با تنی د وزارت امور اقتصادی و  ،"مسسسات اعت اری"و  "نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول

سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاس ات )به مراجع قضایی و نظارتی  "بانک مرکزی"دارایی و 

 .ارجاع خواهد شد( شورک

 

 

ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند  قانون برنامه پنج 71ماده  (ب)بند ستورالعمل د»

 79یک مگدمه و  هار بشش شدامل   در« های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 02ماده  (الف)

شدورای پدول و اعت دار    01/21/7936جلسده مدورخ   یکهزار و دویست و سدی و نهمد ت   ت صره در  9ماده و 

 .تصویب گردید
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قانون برنامه پنج ساله پننم  توسن ه جمرنواس مسن مي     ( 49)با توجه به تکاليف برشمرده طي مفاد ماده 

 هاا  ؤسسساات و   خانه نگاهداري انواع حساب براي وزارتدستورالعمل "ميرمن و بر مساس 

مصنو  شنوامس پنو  و مار،ناا       "هاي دولتي و نهادها و ؤسسسات عموؤي غيردولتي شركت

هناس دولرني و نرادهنا و مسسسنات      هنا  مسسسنات و شنر ت    خانه هاس وزمات مست تمامي حسا   رانمق

( 6)بننه موجنند منناده . گردننن  امننومي ريردولرنني بننه بانننج مر نناس جمرننواس مسنن مي ميننرمن منرقنن  

ابط  ها و نرادهاس ذس مابين سازمان بن س  نحوه منمام هماهنگي في گفت  برنامه زمان پيش« دسروامل م »

مس مست  ه توسط بانج مر اس جمرواس مسن مي   نامه ها مطابق با شيوه گي جايگايني حسا و چگون

جمرواس مس مي ميرمن   دماس     شوا تريه و به تايي  دبير   بانج مر اس ميرمن و با هماهنگي خامنه

قنانون  ( 21)ملذ ر و با اناينت بنه مفناد مناده      مجرمس ماده فوق به منظوالذم . و خامنه دما    شوا برس 

قانون برنامه پنج ساله ( 96)ماده ( ج)قانون امليات بانکي ب ون ابا و بن  ( 11) شوا  ماده  پولي و بانکي

هاي دولتي به بانا  ؤركا ي    انتقال حساب ناؤه شيوه"پنم  توس ه جمرواس مس مي مينرمن   

 :ي گرد تأيي به شرح ذي   "جمهوري اسالؤي ايران

 

 

 

 

 

 

 و الحاقيه مربوهط حساب اهی دولتی ااقتنل  شیوه انهم

 (مهوری اسالمی ارياناقنون ربانهم پنجم توسعه ج  49موضوع ماده )
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 تعاريف -الف

 : گردن    اا افره به شرح ذي  ت ريف مي مصط حات و ا،اامت به« نامه شيوه»دا مين ( 1ؤاده 

 بانج مر اس جمرواس مس مي ميرمن: بانج مر اس( 2-2

 وزمات مموا مقرصادس و دماميي: وزمات( 1-2

 دماس     شوا  خامنه: خامنه( 3-2

هناس   ها  مسسسات و شنر ت  خانه مس وزماتدسروامل م  نگاه ماس منومع حسا  بر: دسروامل م ( 9-2

 دولري و نرادها و مسسسات امومي ريردولري

 هاس دولري به بانج مر اس جمرواس مس مي ميرمن نامه منرقا  حسا  شيوه: نامه شيوه( 5-2

تأسني   « باننج مر ناس  » ه به موجد قانون يا با مموز  بانج يا مسسسه مار،ااس ريربانکي: بانج( 6-2
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 ه به موجد قانون و به منظوا تمر نا دا من ها مز    هايي مست حسا :  خامنه مرمر اهاس  حسا ( 4-2

 .شود ش ه و يا مي مفرراح« بانج مر اس»دا  «خامنه» و به نام طرف
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 .گيرد قرما ميمواد مسرفاده  و مازس اياليهاس  حسا 
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و « مشمو دولري هاس  سازمان»به نام « خامنه» ه مز طريق  هايي مست حسا : هاس پردمخت حسا ( 23-2

مفرراح ش ه  «بانج»مربوطه ناد « مشمو دولري هاس  سازمان» «مماز سصاح،ان ممضا»با حق بردمشت 

 . شود و يا مي

نوين   م،رني بر فناواسبردمشت  ه با مسرفاده مز مباماهاس  مز حسا  بردمشت: بردمشت ملکررونيج( 29-2

 .پذيرد و ب ون ص وا چج صوات مي «بانج مر اس» تأيي و مواد 

  «خامنننه»نينناز  حنناوس مط اننات مننواد ننه   نناام ررس 31طننو  اشننره انن دس : شناسننه ومايننا( 25-2

 .مست «مسسسات امومي مشمو »و  «مشمو دولري هاس  سازمان»

 واس  س جمع بر مساس قانون  وظيفه ه   شوا هاس دا مسران «خامنه»  نماين گي: م ين مسرانخامنه  (26-2

 .ار ه دماد صيص منابع دا سطح مسران ام بروجوه و تخ

صاح،ان ممضاس » ه برمس شناسايي و تأيي  هويت  مستمفاماس  مباماس سخت: ممضاس ملکررونيج( 27-2

 .منمام دهن « بردمشت ملکررونيج»سازد با مسرفاده مز  ن   ها ام قادا مي به  اا افره و  ن «مماز

توسنط  ه  ه وهاس بين بانکي تسويه و منرقا  ملکررونيکي وج زيرساخت: هاس ملي پردمخت سامانه( 28-2

 شاپرک و تابا   ساتنا  پايا  شرا  :ها ا،ااتن  مز ترين  ن ام هگردن  و  امه،رس مي« بانج مر اس»

 

 بندي عملياتيفاز -ب

 :به شرح ذي  مست« نامه شيوه»مرمح  مجرمس ( 2ؤاده 

 «خامنههاس مرمر ا  حسا »منرقا  و سامان هي : فاز مو ( 2-1
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 «مسسسات امومي مشمو »مس  دا م س و هاينههاس  هي حسا منرقا  و سامان : فاز چراام( 9-1
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 فاز اول فرآيند اجرايي -ج

بنه     هناس منواد نيناز    زيرسناخت  نمودن ماده  نس،ت به ن م موظف «وزمات»و « بانج مر اس» (3ؤاده 

منظنوا مسنرقرما    ابط با ااايت مقرامت مفرا به ومح هاس ذسبين خود و  ما ويژه بسرر ممن مات،اطي في

 . نمق مم نماي« سامانه نسي »

دا  «بانج مر اس»به « خامنههاس مرمر ا  حسا »نس،ت به م رفي تمامي موظف مست « خامنه» (4ؤاده 

 .مق مم نماي مواد تومفق قالد فرمت 

هناس   حسنا  »  «سنامانه نسني   »بنردماس مز   موظف مست بنه منظنوا  رناز برنره     «بانج مر اس» (5 ؤاده

 .ت ريف نماي « نسي   سامانه»ام دا « خامنهمرمر ا 

  نسنن،ت بننه «سننامانه نسنني »بننردماس مز  پنن  مز شننروع برننرهموظننف مسننت « بانننج مر نناس»( 6ؤاااده 

 و هنا « باننج »  «خامننه »بنه   ؛« خامننه هناس مرمر نا    حسنا  »اساني مناسد داخصوص تغيينر   مط ع

 .مشرريان مق مم نماي 

به منظوا برره بردماس  الزمموظف مست ممکانات سخت مفاماس و نرم مفاماس  «بانج مر اس» (7ؤاده 

   .من مزس نماي  مسرقر و امه ميماد « خامنه»ا د «وزمات»با هماهنگي ام  «سامانه نسي »مز 

ميمناد   نسن،ت بنه    «خامننه »دا  «سنامانه نسني   »پ  مز امه من مزس موظف مست  «بانج مر اس» (8ؤاده 

و سناير   «خامننه » «صاح،ان ممضاس مماز»به   اوس برمس مامئه گاماش و ممکانات دمدههاس دمده  من،ااه

 يدا خصوص نحوه دسررس يمل تيممن ياال سمصوبات شوام تيبا ااا  مماز نظااتيهاس  دسرگاه

 . مق مم نماي   «مشمو دولري هاس  سازمان»و ت،اد  مط اات 

  بسررهاس موادنياز به «خامنه»دا  «سامانه نسي »من مزس  موظف مست پ  مز امه «بانج مر اس»( 9ؤاده 

 «صاح،ان ممضناس ممناز  »توسط  «خامنهمرمر ا هاس  حسا »مز  «بردمشت ملکررونيج»منظوا ممکان 

 .فرمه  نماي ام 

دا ت ن مدس مز  بنه صنوات پنايلوت    ترتي،ني متخناذ نماين   نه      موظف مسنت  «بانج مر اس»( 11ؤاده 

 بنا مسنرفاده مز    «بردمشنت ملکررونينج  »قابلينت    چنج مبناما  ا وه بنر    «خامنهمرمر ا هاس  حسا »

 .مريا شود «نسي  سامانه»

مبناما  ان وه بنر    موظف مست« بانج مر اس»  «خامنه» تأيي و ( 21)پ  مز مجرمس مفاد ماده  (11ؤاده 

 .ام فرمه  نماي « خامنه مرمر اهاس  حسا »تمامي برمس  «بردمشت ملکررونيج»قابليت   چج
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صناح،ان  »ترتي،ي متخاذ نماي  تنا تغيينرمت   « خامنه»موظف مست با هماهنگي  «بانج مر اس»( 12ؤاده 

 .ماما  شود «سامانه نسي »به نحو مقرضي دا   نان «ممضاس ملکررونيج»و  «ممضاس مماز

رمس بن  «ومايا  شناسه»من  نس،ت به ت ريف و مسران مادسازس  موظف« خامنه»و « بانج مر اس»( 13ؤاده 

  .مق مم نماين  «خامنه مرمر اهاس  حسا »تمامي 

و  «وماينا  ناسهش»متخاذ سازو اا الزم برمس به  ااگيرس  نس،ت به بايست يم «بانج مر اس»( 1تبصره 

مق مم و مز  «مرمر ا خامنه هاس  حسا »تفکيج وجوه وماياس به  به منظوا ساير مباماهاس دا مخرياا

  .نماي مرتفع نيا ام « دا م سامبط  هاس حسا »ت  د  مين طريق

دولرني  هناس   سنازمان »  «شناسنه وماينا  »پ  مز فرمه  ش ن ممکان وماينا وجنه بنا مسنرفاده مز     ( 2  تبصره

بنه م،نادس   « باننج مر ناس  »نناد   «خامننه هناس مرمر نا    حسا »ن  نس،ت به م رفي م مکلف «مشمو 

 .ابط مق مم نماين  ذس

دما نن   شننوا  يکنني مز                       و تايينن  خامنننه  «خامنننه»دا  «سننامانه نسنني  » پنن  مز تکمينن   (14ؤاااده 

هناس    حسا منرخا  و امليات منرقا   «سامانه نسي » شوا به منظوا مسرقرما  هاس«خامنه م ين مسران»

 .شود مي راز  «بانج مر اس»به  «بانج»مز يادش ه  «مسرانخامنه م ين »

ينج  ااگناه  موزشني بنا     هنا  «خامننه م نين مسنران   »پ  مز مجرمس پايلوت طرح دا يکي مز ( 15ؤاده 

دا زميننه   ها «مسرانخامنه م ين »و  اا نان منرخد ش ه برگاما « خامنه»و  «بانج مر اس»همکااس 

 . موزش خومهن  دي   «نسي  سامانه»مسرفاده مز 

ضنمن   «باننج مر ناس  »و « خامننه »نماينن گان    «خامننه »پ  مز تايي  طنرح پنايلوت توسنط    ( 16ؤاده 

خامنه » هاس و منرقا  حسا  «سامانه نسي » مسرقرما شوا نس،ت به  هاس«خامنه م ين مسران»اايمت به 

 .مق مم خومهن  نمود« بانج مر اس»به « بانج»مز  ها«م ين مسران

 برقنرماس هنا و   «خامننه م نين مسنران   »و  «خامنه»دا  «سامانه نسي »پ  مز تکمي  و امه من مزس ( 17ؤاده 

 بردمشنت »پنذير شن ن    همچننين ممکنان  و  «باننج مر ناس  »و « خامنه»ممکان ت،اد  مط اات فيمابين 

هناس   حسنا  بنه  و منرقنا   ن  « باننج مر ناس  »نناد  « هناس مرمر نا خامننه    حسنا  »مز  «ملکررونيج

 .  شوا برس  دما   بايست به تايي  خامنه   مرمتد ميها«بانج»ناد  «مشمو دولري هاس  سازمان»
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 فرآيند اجرايي فاز دوم -د

هناس امبنط    حسنا  »نسن،ت بنه محصناس    « خامننه »بنا همکنااس   موظف مست  «بانج مر اس» (18ؤاده 

مفرراح  «بانج مر اس»ناد  «هاس مرمر ا خامنه حسا »ا وه بر  ضروات دماد ه  خاص «دا م س

 .شود  مق مم نماي 

  «خامننه »با مموز   دا چااچو  ضومبط نس،ت به مفرراح حسا موظف مست « بانج مر اس» (19ؤاده 

  پايش به منظوام نظر  «مشمو هاس  سازمان»و ميماد دسررسي برمس  «ممضاس ملکررونيج»تخصيص 

 .مق مم نماي  «امبط دا م سحسا  هاس »مز  «بردمشت ملکررونيج»و يرس گ  گاماش

بر پوشش م،ني « خامنه»تأيي   و «مشمو دولري هاس  سازمان»دا  (24)مفاد ماده پ  مز مجرمس  (21ؤاده 

نسن،ت بنه   منن    موظنف ابنط   ذس «مشنمو  دولري هاس  سازمان»و اا ج ي   نيازهاس مط ااتي با ساز

 . نمق مم نماي  دا م سج ي  به ذينف ان به منظوا ومايا وجوه هاس  حسا م رفي 

 نه بنه منظنوا    «مرمر ا خامننه هاس  حسا »مربوط به هريج مز  «دا م س امبطهاس  حسا » (21ؤاده 

مفررناح   «مشنمو  دولرني  هناس   سنازمان »ينا   «باننج »گيرس وجوه دا سنطح مسنران     اماشگتمميع و 

هناس   و دسنرگاه  «مشمو دولري هاس  سازمان»و « خامنه»من   ضمن افع مومنع قانوني با هماهنگي  ش ه

بر م،نناس   ها  نمز يرس گ و گاماش« هاس مرمر ا خامنه حسا »به ومايا ش ه و  بسره هنظااتي مربوط

 .صوات گيرد «شناسه ومايا»

 

 فرآيند اجرايي فاز سوم  -ها

هناس    واس مط انات حسنا    داگناهي ام بنه منظنوا جمنع    موظنف مسنت   « باننج مر ناس  »( 22ؤاده

 .س نماي زامه من م  ها«بانج»ناد « مسسسات امومي مشمو »و  «مشمو دولري هاس  سازمان»

و  «مشنمو  دولري هاس  سازمان»هاس مفرراح ش ه برمس  ضمن محصاس تمامي حسا  ها« بانج» (23ؤاده 

دا داگاه موضوع  بوطهرمهاس  مشخصات تمامي حسا  داجنس،ت به   «مسسسات امومي مشمو »

 .مق مم نماين ( 11)ماده 

يکني مز   هناس  حسنا   مفررناح نسن،ت بنه   « خامننه »بنا همکنااس   موظف مست « بانج مر اس» (24ؤاده 

 .نماي  مق ممبه صوات پايلوت « بانج مر اس»دا  «مشمو دولري هاس  سازمان»
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هناس منواد تأيين      نس،ت به ماطاس مموز مفرراح حسا  پايلوتسازمان  با داخومست« خامنه» (25ؤاده 

 .مق مم نماي  «صاح،ان ممضاس مماز»و م رفي « بانج مر اس»خود ناد 

ممضنناس »تخصننيص مفررنناح حسننا   دا چننااچو  ضننومبط نسنن،ت بننه  « بانننج مر نناس» (26ؤاااده 

 منظنوا  هبن  «سنامانه نسني   »بنه   پايلوت سازمان« صاح،ان ممضاس مماز»دسررسي ميماد و  «ملکررونيج

 .مق مم نماي  مابواهاس  مز حسا  «بردمشت ملکررونيج»و گيرس  گاماش پايش

مز هاس ق،لي خود ام ح م ار تا م ت يج ماه  سازمان پايلوت موظف مست موجودس حسا  (27ؤاده 

. منرقن  نماين    «باننج مر ناس  »نناد   مفروحه مرناظر هاس به حسا  «هاس ملي پردمخت سامانه»طريق 

ممنوع بوده و مطابق  تاايخ يادش هپ  مز منقضاس  «بانج»ناد  پايلوتاسو  هرگونه وجه سازمان 

 .مقرامت افراا خومه  ش 

مز طرينق  منرقا  موجنودس   حصو  مطمينان مز ب فاصله پ  مز  پايلوت موظف مست سازمان (1تبصره 

 .مق مم نماي  «بانج»ناد خود  هاس حسا  بسرننس،ت به « خامنه»

  ضنمن  « باننج مر ناس  »نناد   هنا  پن  مز منرقنا  وجنوه بنه حسنا       مسنت  موظنف  «باننج » (2تبصره 

هاس ق،لي ناد خود خنوددماس نمنوده و    مز پذيرفرن هرگونه وجه به حسا   اساني به مشرريان مط ع

منرقنا   « باننج مر ناس  »د اهاس مرنناظر نن   به حسا  پايلوت سازمانهماهنگي وجوه ام دايافت و با 

 .ده 

ام  پايلوتهاس سازمان  ها  مط اات حسا  پ  مز مفرراح هر دسره مز حسا « بانج مر اس»( 3تبصره 

قنرما  « باننج مر ناس  »نظنااتي   حنوزه  دا مخريناا    مسرخرمج نموده( 11)موضوع ماده  داگاه ه مز 

 .پيگيرس نماي  «بانج» ام مزهاس مابوا  نس مد حسا م  حوزهتا  ن خومه  دمد 

 .گردد ميتکرما  «مشمو دولري هاس  سازمان»برمس ساير ( 17)ملي ( 11)مومد  (28ؤاده 

 «مرمر نا خامننه  هاس  حسا »ن  نس،ت به پذيرش دسرواپردمخت به مقص  م ها مکلف« بانج» (29ؤاده 

. مق مم نماين  -حسد داخومست مشررس – «هاس ملي پردمخت سامانه»مز طريق « بانج مر اس»ناد 

« باننج مر ناس  »ها بنر مسناس ملگنويي  نه     « بانج»توسط  «شناسه ومايا»واود مط اات مربوط به 

 .ن   ملاممي مست   ما م مي
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 واس و تمر ا  جمعمخذ  ااماد بابت دا خصوص  ها «بانج»با « بانج مر اس»نحوه ت ام   (31ؤاده 

باننج  »هناس صناداه    بر مسناس بخشننامه    « بانج مر اس»هاس مفروحه ناد  وجوه دولري دا حسا 

 .بود خومه  « مر اس

  «نامنه  شنيوه »پن  مز ممضناس    مناه   ينج موظف مست ح م ار ظنرف من ت   « بانج مر اس»( 31ؤاده 

  ترينه و بنه  ،ام بنا اااينت مقنرامت   « ملکررونيج بردمشت»و مز حسا  برگشت   شرميط فني و نحوه

  مينن موضنوع بنه    «نامنه  شنيوه »پ  مز مجرمس فناز چرناام   . مب غ نماي « مشمو دولري هاس  سازمان»

 .نيا مب غ خومه  ش « مسسسات امومي مشمو »

 

 فرآيند اجرايي فاز چهارم -و

با مسرفاده مز بسررهاس ميمادش ه و ممکانات « مسسسات امومي مشمو »هاس دا م س  حسا ( 32ؤاده 

منرقن   « باننج مر ناس  »بنه  « مسسسات امنومي مشنمو   »موضوع فازهاس مو  تا سوم  با هماهنگي 

 .شون 

با مسرفاده مز بسررهاس ميمادش ه و ممکانات  «مسسسات امومي مشمو » مس هاينههاس  سا ح( 33ؤاده 

منرقن   « باننج مر ناس  »بنه  « مسسسات امنومي مشنمو   »موضوع فازهاس مو  تا سوم  با هماهنگي 

 .شون 

( 31)هاس موضوع منومد   دا منرقا  حسا  من  موظف ها«بانج»و « مسسسات امومي مشمو »( 34ؤاده 

 .هاس صاداه همکااس نماين  دا چااچو  بخشنامه« بانج مر اس»با ( 33)و 

پن  مز مفررناح   هنا  « باننج »نناد  « مسسسات امنومي مشنمو   » مربوط به اسو  هرگونه وجه( 35ؤاده 

 .ممنوع بوده و مطابق مقرامت افراا خومه  ش « بانج مر اس»هاس مرناظر دا  حسا 

 

 اتظال اؤات و ؤالح( ز

         سناله پننم  توسن ه      قنانون برنامنه پننج    132موظنف مسنت بنا اااينت مناده      « بانج مر اس»( 36ؤاده 

و مخنذ   «مرمر نا خامننه  هناس   حسنا  »مس مق مم نماي  تا ضمن ميماد ممنيت بنرمس مط انات    گونه به

و وصنو  و ميصنا    « مشنمو  دولرني  هناس   سنازمان »تأيي يه مز مفرنا  خللني دا نقن  و منرقنا  وجنوه      

 .هاس دولري ميماد نشوددا م 
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مسسسنات امنومي   »و « مشنمو  دولرني  هناس   سنازمان »  «خامنه»با هماهنگي « بانج مر اس» (37ؤاده 

سنامانه  »بنه   «صاح،ان ممضاس ممناز »نس،ت به تأمين ممکانات و تمريامت الزم برمس متصا  « مشمو 

 RAمن مزس مر نا   جمله بسرر منرقا  مط اات  امه  مز «نامه شيوه»مرناسد با فازبن س املياتي  «نسي 

 . يمق مم نما... و  «کررونيجممضاس مل»

ها و سازو اا الزم به منظوا  ميماد زيرساختمن  نس،ت به  موظف «وزمات»و « بانج مر اس» (38ؤاده 

 .نماين مق مم « مشمو دولري هاس  سازمان»هاس   ا تسريع و ت قيق فر ين  مفرراح و منرقا  حس

بايست با ااايت ملاممات  مي «نامه شيوه»هاس موضوع مين  حسا  مفرراح «شناسه ومايا»ت ريف  (39ؤاده 

 .صوات پذيرد 21/16/2378وزيرمن مواخ محررم هيات  211/297999مصوبه شمااه 

 2نفنره  3ام پن  مز تصنويد دا  ميرنه     «نامنه  شنيوه »موظف مست مفناد مينن   « بانج مر اس» (41ؤاده 

مسسسنات امنومي   »  «مشنمو  دولرني  هناس   سنازمان »جرنت مجنرم بنه     «دسروامل م » 7موضوع بن  

 .مب غ نماي  ها«بانج»و « مشمو 

ح م ار تا منواخ   «نامه شيوه» ام   سازس پياده من  نس،ت به موظف« خامنه»و « بانج مر اس» (41ؤاده 

  بن س پيوست  مق مم وگاماش پيشرفت ام بنه صنوات مرتند دا سنامانه     برمبر ج و  زمان 12/9/43

 . نرر  پروژه ث،ت نماين 

 

 

يياد  أباه ت  8/11/92 در تااري   ؤااده ( 41)بخا  و   هفات در ي  ؤقدؤاه   « شيوه ناؤه»

 .رسيد كشور داركل و خ انه «بان  ؤرك ي»دبيركل 

 

  

                                                 
 
 «وزمات»و م اون مموا بانج و بيمه « بانج مر اس»پولي و بانکي   دما    شوا و اضويت ائي   ميره مس با مسسوليت خامنه  ميره - 
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هااي عمليااتي      ؤقرر شاد فازبنادي  8/11/92ي ؤصوب  «ناؤه يوهش»ي  بر اساس الحاقيه

ي ؤتوالي به شرح ذيل در ؤادت زؤاان دو    در دو ؤرحله «ناؤه شيوه»( 2)ؤوضوع ؤاده 

 : سال و نيم صورت پذيرد

  ما  مز املينات دايافنت و پردمخنت و پنايش     «خامنه»فر ين هاس مرت،ط با  س متمام  ليه: ؤرحله اول

  1«خامنه» مس  ه با توجه به اويکرد طرح حسا  ومح  تمر ا دا م   به گونههاس  حسا تمامي 

 .املياتي شود« خامنه»به صوات  ام  برمس تمام مرمودمت بانکي  «سامانه نسي » اابرس 

و « مشنمو  دولرني  هناس   سنازمان » «پردمختهاس  حسا »ين هاس مربوط به  منمام تمام فر: ؤرحله دوم

«  مسسسنات امنومي مشنمو    »همچنين ميماد بسرر الزم برمس منرقا  فرمين هاس دايافت و پردمخت 

 «بانج مر اس»به 

 

 «وزارت»و  «بانا  ؤركا ي  »شاده و   «ناؤاه  شايوه » 41اين الحاقياه جاايگ ين ؤااده    

  «ؤشامول دولتاي  هااي   ساازؤان »آن را باه   «ناؤاه  شيوه» 41اند بر اساس ؤاده  ؤوظف

 .ابالغ نمايند ها«بان »و  «ؤسسسات عموؤي ؤشمول»

 

                                                 
1-  Treasury Single Account – TSA  

  حساب اهی دولتی ااقتنلشیوه انهم الحاقيه 

 (مهوری اسالمی ارياناقنون ربانهم پنجم توسعه ج  49موضوع ماده )







































 های درآمدی به بانک مرکزی  انتقال حساب راهنمای گام به گام فرآیند

 االختیار  ی تام ی معامالت ریالی بانک مرکزی و معرفی نماینده مکاتبه با اداره .1

 1دریافت نام کاربری و رمز عبور پرتال بهداد از این بانک .2

  ؛ی واریز کاراکتر شناسه 33تعیین  .3

 :است زیری واریز که شامل موارد  رقم شناسه 51کل کشور جهت دریافت اطالعات  داری مکاتبه با خزانه .1-3

 عدد ثابت کد دستگاه کد استان کد درآمدی بودجه کد معین درآمدی

 رقم 5 رقم 4 رقم 2 رقم 6 رقم 2

 

باه بانام مرکازی و سا       هاای دوتتا     پس از انتقاا  سااا    از آنجا که: ی واریز در اختیار کاراکتر شناسه 51تعیین  .2-3

کاراکتری  13ی واریز  از شناسهبه طور ماتقیم و با استفاده ی وجوه درآمدی  های رابط درآمدی مربوطه، وصو  کلیه ساا 

های خود و  بر اساس نیازمندی ها سازمانهر یم از ؛ الزم است صورت خواهد پ یرفتسازمان نزد بانم مرکزی هر به ساا  

ای طراس  نماید که پس از اخا    خود را به گونه 2رقم در اختیار 51به منظور تشخیص و تمایز وجوه وصو  شده از یکدیگر، 

 .باشد سازمانصورتحاا  مات  از ساا  مربوطه نزد بانم مرکزی، پاسخگوی نیازهای اطالعات  

ی  هاای  کاه محال مراجعاه     و نصا  آن در درگااه   دو رقم کد کنترت های الزم به منظور توتید  سازی زیرساخت آماده .3-3

هاا بار اسااس     تایکن ننانهاه ساازمان   . بهداد در دسترس استدر پرتاا    "ی واریز شناسهافزار توتید  نرم": مشتریان است

همان سازمان  ITافزار مزبور داشته باشند، این امر بایات  توسط واسد  سازی نرم فرآیندهای داخل  خود، نیاز به شخص 

 .صورت گیرد

 ؛ توسط دستگاه اجرایی ی واریز تولید شده تست یک نمونه شناسهانجام  .4

در هار  افزارهای طراس  شده  که توسط نرمکاراکتری  13ی  شناسه، الزم است یی توتید ت شناسهبرای سصو  اطمینان از صح

 .مورد آزمایش و تأیید قرار گیرد در پرتا  بهداد "ی واریز ثبت و تائید شناسه"بخش  درسازمان توتید شده، 

 های موردنیاز برای وصول وجه؛ گیری درخصوص درگاه تصمیم .5

 -ی کاربران صفحات ویژه -در پرتا  بهداد مندرج) "وصو  وجه ابزارها و امکانات"مطابق با ماتند برای این منظور الزم است 

 .اقدامات الزم صورت پ یرد( ماتندات و اطالعات موردنیاز

 بانک مرکزی؛اعالم آمادگی به  .6

 :اعالم آمادگ  به بانم مرکزی بایات  شامل موارد ذیل باشد

                                                           
 
دسترسا   ی واریاز   شناساه  موردنیاز منجملاه مااتند  ات ماتندی اطالعات و  کلیه به االختیار خواهد توانات ی تام پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، نماینده 

 .داشته باشد
 
ی واریاز   بایاات از شناساه   ما   ،شاود  ها ماتقیماً به یام سااا  منتقال ما      های  که پس از وصو  درآمد، کلیه وجوه دریافت  آن الزم به توضیح است سازمان  

ی مشاتری   های مختلف  تاهیم شود، الزم اسات از شناساه   بایات بین ساا  ها م  افت  آننمایند و در صورتیکه که پس از اخ  درآمد، وجه دری  ماتقیم استفاده

 (طبق ماتند موجود در پرتا  بهداد. )استفاده نمایند



 

 

 ی واریز های الزم برای توتید شناسه آماده بودن زیرساخت. 5-6

 های وصو  وجه مورد نیاز  درگاه اعالم اطالعات الزم برای استفاده از هر یم از. 2-6

 

 ای هفته 2ی آزمایشی  های وصول وجه و طی دوره های الزم برای در اختیار گرفتن درگاه انجام هماهنگی .7

 عملیاتی شدن طرح  .8

 داری کل کشور از طریق خزانههای عامل  درآمدی نزد بانکرابط های  مسدود نمودن حساب .9



 
 

 

 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ییاوزارت امور اقتصادی و دار

 سازمان برنامه و بودجه

 

ساله  پنجبرنامه قانون  71ماده  (ب) بنددستورالعمل »

 ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و 

های  قانون احکام دائمی برنامه 02ماده  (الف) بند

 «توسعه کشور

 

 

7931ماه مرداد
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 تعالی بسمه 

 :مقدمه

مداده   "الد  "و بندد ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران  ساله قانون برنامه پنج( 71)ماده  "ب"به استناد بند 

هدای دولتدی در شد که بدانکی      های توسعه کشور، به منظور ساماندهی حساب قانون احکام دائمی برنامه( 02)

کشور و ایجاد تمرکز الزم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران، همنند ت تدنم ت    

موقع از  ار و اطالعات دق ق و بهمصالح ملی کشور در خصوص احصاء صح ح درآمدهای دولت، دست ابی به آم

ای، کنتدرل هدر  ده ب شدتر نگددین ی،       های هزینه های درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حساب حساب

هدای   حسداب   بدر کل ده  بدرخط  سازی و ایجاد امکان نظارت  ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، شفاف

ماده  (ب)، دستورالعمل بند کشور ی دولت بر نظام بانکیهای اجرایی و کاهش اثرات منفی عمل ات مال دست اه

قدانون احکدام دائمدی     02مداده   (الد  )ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بندد   پنجبرنامه قانون  71

 .گردد شود، ته ه و تدویت می نام ده می "دستورالعمل" اختصار  بهکه از ایت پس  های توسعه کشور برنامه

 :ونیمستندات قان -الف

سداله ششدم توسدعه جمهدوری اسدالمی ایدران مصدوب         قدانون برنامده پدنج   ( 71)ماده  "ب"و بند ( 8)ماده  -7

 ؛71/70/7931

 ؛72/77/7931های توسعه کشور مصوب  قانون احکام دائمی برنامه( 02)ماده  "ال "بند  -0

( 0)مگدررات مدالی دولدت    قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظد م بششدی از   ( 9)و ماده ( 7)ماده  "ز"بند  -9

 ؛21/70/7939مصوب 

 03/77/7930های کلی اقتصاد مگاومتی ابالغی  س است( 3)بند  -1

 01/29/7981مصوب  قانون اساسی 11اصل   های کلی قانون اجرای س است  -1

 28/21/7986قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1تا  7مواد  -6

 ؛27/26/7966قانون محاس ات عمومی کشور مصوب سال ( 701)و ( 16)، (19)، (93)مواد  -1

 88108نامده شدماره    تصدویب ( )بهدره )نامه اجرائی فصل پنجم قانون عمل ات بانکی بدون ربدا   آئ ت( 1)ماده  -8

 ؛71/70/7960، مصوب (ه نت وزیران

 ؛28/26/7960، مصوب (بهره)قانون عمل اتی بانکی بدون ربا ( 00)ماده  -3

 ؛70/70/7911قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ( 70)ماده  0ماده واحده قانون طرز استفاده از ت صره   -72

قددانون پدولی و بددانکی کشدور مصددوب   ( 70)هدای ییددل مداده    و ت صددره "الد  "و بنددد ( 72)مداده   "ز"بندد   -77

78/21/7917.  
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 :تعاریف -ب

 :باشد دارای معانی مشروحه زیر می ،به کار رفته است "دستورالعمل"اصطالحاتی که در  -7 ماده

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران :"بانک مرکزی"-7-7

و  الحسدنه  قدر  ی هدا  صدندوق هدا، مسسسدات اعت داری غ ربدانکی،      باندک  :"مؤسسات اعتباری"-7-0

دریافدت نمدوده و    "مرکدزی بانک "شده و یا مجوز خود را از    ستنسقانون  موجب  بههای اعت ار که  یتعاون

 .تحت نظارت ایت بانک قرار دارند

   .داری کل کشور معاونت نظارت مالی و خزانه :"خزانه"-7-9

افتتدا  و ن هدداری   بدرای   "دسدتورالعمل "در  دار وب  کده   "مسسسات اعت اری" :"بانک عامل"-7-4

  . دننمای منعگد میعامل ت قرارداد  "بانک مرکزی"با  حساب

نهادهای عمومی غ ردولتی در موارد استفاده از بودجه عمدومی  : "ی اجرایی مشمولها دستگاه"-7-5

ی دولتدی؛  هدا  سدازمان  هدای دولتدی؛   هدای دولتدی؛ دانشد اه    ؛ مسسسات دولتی؛ شدرکت ها وزارتشانهدولت؛ 

قدانون اساسدی؛   ( 11)های کلدی اصدل     استسقانون اجرای ( 78)ماده ( 9) بند  موضوعهای دولتی  شرکت

شدرکت ملدی نفدت ایدران،      جمله ازها مستلزم یکر یا تصریح نام است  هایی که شمول قانون بر آن دست اه

ی نفتی ایران، ایم ددرو  ها فرآوردهی نفتی ایران، شرکت ملی پشش ها فرآوردهشرکت ملی پاالیش و پشش 

قانون پولی و بانکی کشدور   70ماده ( ال ) بند  موضوعی ها ت اهدسو کل ه  ها آنهای تابع  و ایدرو و شرکت

  قانون مدیریت خدمات کشوری 1و  0، 7مواد و  "سایر نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول"به استثنای 

های زیرمجموعه  ها و مسسسات و شرکت شهرداری: "سایر نهادهای عمومی غيردولتی مشمول"-7-1

 .ای ها است؛ در موارد استفاده از منابع غ ربودجه ها متعلق به شهرداری آندرصد سهام  12که ب ش از 

 : "های دولتی حساب"-7-1

حسابی که در اجرای قوان ت بودجه سنواتی و سایر قوان ت و (: برداشت  قابل  رغ)حساب تمرکزی  -7

با  "اجرایی مشمولی ها دست اه"های  جهت وصول درآمدها و سپرده "خزانه"مگررات موضوعه به نام 

 .گردد و ن هداری می افتتا  "بانک مرکزی"نزد  "خزانه"مجوز 

و بدا   "ی اجرایی مشمولها دست اه"حسابی که بنا به درخواست (: برداشت  قابل)حساب پرداخت  -0

 .گردد افتتا  و ن هداری می "بانک مرکزی"نزد  "خزانه"مجوز 
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کل ه منابع عمومی دولدت کده بده ندام      "پرداختحساب "و  "تمرکزی  حساب": "خزانه"حساب  -9

 .گردد افتتا  و ن هداری می "بانک مرکزی"و نزد  "خزانه"

مندابع عمدومی دولدت در     "حسداب پرداخدت  "و  "تمرکزی  حساب": حساب خزانه مع ت استان -1

 .گردد افتتا  و ن هداری می "بانک مرکزی"ها که به نام خزانه مع ت و نزد  استان

و ن روهدای   "سایر نهادهای عمومی غ ردولتدی مشدمول    "های  حساب  کل ه: "ای بانکیه حساب"-7-8

 مسلح جمهوری اسالمی ایران

ع ارت است از انجام هرگونه فعال ت در  ار وب قوان ت و مگررات مربوطده کده    :"خدمات بانکی"-7-3

به تگاضای مشتری صدورت پییرفتده و ارائده آن     "مسسسات اعت اری"و  "بانک مرکزی"حسب مورد توسط 

خدمات "انواع  جمله ازگردد  مواردی که در ییل به آن اشاره می. بعضاً مستلزم اخی کارمزد از مشتری باشد

 :رود به شمار می "کیبان

 ارائه انواع ابزارهای پرداخت؛ -7

 وجوه ریالی و ارزی؛ وانتگال نگلدریافت، پرداخت،  -0

 ؛ها نظایر آنآوری وجوه انواع ق و  خدمات شهری، ودایع و  دریافت و جمع -9

 ؛ نامه گشایش انواع اعت ار اسنادی و صدور انواع ضمانت -1

 وراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛بها، اسناد و ا ق ول و ن اهداری اش اء گران -1

 ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ -6

 تضم ت بازخرید اوراق بهادار صادره؛ -1

 انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛ -8

 ؛(مستمر دستور پرداخت)انجام سفارشات مستمر مشتریان   -3

 ؛...ها و گیاری، خدمات مالی، مدیریت دارایی یهسرماای از ق  ل  ارائه خدمات مشاوره  -72

 انجام وظای  وکالت و نمایندگی ط ق قوان ت و مگررات مربوطه؛  -77

 حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مسسسات اعت اری داخل و خارج؛  -70

 مسسسات اعت اری؛ حساب بهترخ ص کاال از بنادر و گمرکات   -79

 انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛  -71

 ها؛ های در شرف تنس س و یا افزایش سرمایه شرکت نویسی سهام شرکت پییره  -71

 وصول مطال ات اسنادی؛  -76

 .ها آن حساب بهوصول سود سهام مشتریان   -71

رسدانی و انتگدال    بانکی تسدویه، پ دام   های ب ت است از زیرساخت  ع ارت :"بانکی ينبهای  سامانه" -7-72

 الکترون کی وجوه در ش که بانکی کشور
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هدا در آن   حسداب   ای یکپار ده و منسدجم کده کل ده     ع ارت است از سامانه: "بانکداری متمرکز"-7-77

شدود و بده    مدی   یریتمدد توسدط آن   "خددمات بدانکی  "ن هداری شده و تمامی عمل دات الزم بدرای ارائده    

 .باشد متصل می "بانکی های ب ت سامانه"

 "بانک مرکزی" "بانکداری متمرکز"سامانه : "سامانه نسيم"-7-70

 :اجرایی فرآیند -ج

و  "بانکدداری متمرکدز  " داز جهدت   ن موردها و امکانات  ضمت فراهم آوردن زیرساخت "بانک مرکزی" -0ماده 

 از هر یک ن مورد "های دولتی حساب"، تمه دات الزم برای ن هداری "بانکی  تبهای  سامانه"اتصال به 

سایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی    "ن از  مورد"های بانکی حساب"و  "ی اجرایی مشمولها دست اه"از 

ی اجرایدی  هدا  دست اه"و انجام عمل ات وصول درآمد؛ پرداخت و حسب مورد و به درخواست  "مشمول

بده صدورت پرداخدت الکترون کدی را فدراهم       "مشدمول غ ردولتدی  عمومی  نهادهایسایر "و  "مشمول

 .نماید می

بایدد از طریدق    "ی اجرایی مشمولها دست اه"اعم از ریالی و ارزی برای  "های دولتی حساب"تمامی  -9ماده 

 .افتتا  و ن هداری گردد "بانک مرکزی"و نزد  "خزانه"

قدانون   16و  93کده از شدمول مدواد     یمدادام  مه دولتدی  های ب و شرکت "مسسسات اعت اری" -ت صره

 .محاس ات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد ایت ماده مستثنی هستند

 "سایر نهادهای عمدومی غ ردولتدی مشدمول   "اعم از ریالی و ارزی برای  "های بانکی حساب"تمامی  -4ماده 

 .افتتا  و ن هداری گردد "بانک مرکزی"باید صرفاً نزد 

ی اجرایدی  هدا  دسدت اه "بدرای   "های دولتی حساب"مجاز به افتتا  و ن هداری  "مسسسات اعت اری" -5ماده 

 .ن ستند "سایر نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول "برای  "های بانکی حساب"و  "مشمول

 "یهای بدانک  حساب"و  "های دولتی حساب"پایش اطالعات  منظور بهتمه دات الزم  "بانک مرکزی" -1ماده 

سدایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی     "و  "ی اجرایدی مشدمول  هدا  دسدت اه "را برای نگطه تماس واحد 

 .نماید  فراهم می "مشمول

 "دولتدی  هدای  حسداب "بده اطالعدات    "خزانده "بانک مرکزی تمه دات الزم برای دسترسدی بدرخط    -1ماده 

 .نماید م میرا فراه "اجرایی مشمولدست اههای "

؛ تمدامی  موظفندد  "سدایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی مشدمول     "و  "ی اجرایی مشمولها دست اه" -8ماده 

 شده افتتا  "های بانکی حساب"و  "های دولتی حساب"خود را صرفاً از طریق  موردنظرعمل ات بانکی 

 .انجام دهند "سامانه نس م" واسطه بهو  "بانک مرکزی"نزد 
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توانندد در   مدی  "دهای عمومی غ ردولتی مشدمول سایر نها"و  "ی اجرایی مشمولها دست اه" -ت صره 

حساب و حسدب    افتتا گردد، بدون  ارائه نمی "بانک مرکزی"که توسط  "خدمات بانکی"مورد برخی 

 .اقدام نمایند "مسسسات اعت اری"مگررات و ضوابط مربوط، از طریق 

و  "هدای دولتدی   حسداب "مربدوط بده    "خدمات بانکی"نحوه محاس ه و پرداخت کارمزد نرخ و  تع  ت -3ماده 

 "باندک مرکدزی  "توسط مطابق مصوبات شورای پول و اعت ار  "بانک مرکزی"نزد  "های بانکی حساب"

 .گ رد صورت می

ندزد یکدی از    صدرفاً خدود را   "هدای بدانکی   حساب"توانند  ن روهای مسلح جمهوری اسالمی ایران می –72ماده 

باندک دولتدی    ،قانون اساسدی  11اصل  های کلی  استسکه به استناد قانون اجرای  "های عامل بانک"

 .شوند و به تنی د ستاد کل ن روهای مسلح رس ده باشند، افتتا  و ن هداری نمایند یممحسوب 

باندک  "بده   "سایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی مشدمول    " "های بانکی حساب"مهلت انتگال  تع  ت -77ماده 

 .گ رد صورت می "بانک مرکزی"تا مهلت تع  ت شده، توسط  "بانک عامل"انتشاب و  "مرکزی

 سدازمان  رید س  دارایدی،  و اقتصدادی  امور وزیر ی دتن از پس "دستورالعمل" مفاد در تغ  ر گونه هر -70ماده 

 . باشد می االجرا الزم و اعمال قابل "مرکزی بانک" کل ری س و کشور بودجه و برنامه

 :نظارت و کنترل -د

ک باند "بدر عهدده    "مسسسدات اعت داری  " درخصدوص ، "دسدتورالعمل "نظارت بر حست اجرای مفاد  -79ماده 

 .باشد می "خزانه"بر عهده  "ی اجرایی مشمولها دست اه" درخصوصو  "مرکزی

سایر "، "های اجرایی مشمول دست اه" توسط "دستورالعمل"تشلفات ناشی از عدم رعایت مفاد  :ت صره

مشترکاً با تنی د وزارت امور اقتصادی و  ،"مسسسات اعت اری"و  "نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول

سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاس ات )به مراجع قضایی و نظارتی  "بانک مرکزی"دارایی و 

 .ارجاع خواهد شد( شورک

 

 

ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند  قانون برنامه پنج 71ماده  (ب)بند ستورالعمل د»

 79یک مگدمه و  هار بشش شدامل   در« های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 02ماده  (الف)

شدورای پدول و اعت دار    01/21/7936جلسده مدورخ   یکهزار و دویست و سدی و نهمد ت   ت صره در  9ماده و 

 .تصویب گردید

 



 نزد بانک مرکزیدولتی  های حساب صاحبانقابل توجه 

وزارت امور اقتصادی و  6/8/93م مورخ /6983/58022 براساس الزامات مطروحه در بخشنامه شماره 

ی  گرردد، لزومری بره ارائره     می  ی دستگاه اجرایی به بانک ارائه در مواردی که چک توسط نماینده دارایی،

های کرارگزار   ای از بانک دستورالعمل دریافت خدمات شعبه"بنابراین بر اساس مفاد . باشد ی مجزا نمی تأییدیه

هرای اجرایری ج رت دریافرت      هایی که نمایندگان دستگاه ، چک "توسط دارندگان حساب نزد بانک مرکزی

هرایی کره توسرط     نمایند، همچنین چک های کارگزار ارائه می ای حضوری به شعب منتخب بانک خدمات شعبه

گردنرد،   ی معامالت ریالی ارائه مری  های اجرایی به منظور دریافت خدمات بانکی به اداره ندگان دستگاهنمای

 .مشمول این امر واقع خواهند شد

گردان رد  تنخواه"و  "رد وجوه سپرده"های  صادره از محل حسابپنجاه میلیون ریال های باالی  چکلیکن 

از آنجرا   .باشد میییدیه چک به بانک مرکزی مشمول ارسال تأشود،  که به ذینفع تحویل داده می "وجوه سپرده

تا سازد؛  های دولتی را با مشکل مواجه می سازمانتاییدیه به این بانک، با توجه به بعد مسافت، تحویل اصل که 

 :راهم شده استتسریع در امور بانکی ف تم یدات ذیل ج ت تس یل واتخاذ راهکارهای سیستمی، 

 –بره بانرک مرکرزی     توسط دستگاه اجرایی ای مبنی بر تقاضای ارسال تاییدیه از طریق فکس نامه - 

نمایندگانی به همراه شماره تلفن ثابت و / همان نامه نماینده در  .ی معامالت ریالی ارسال گردد اداره

 .معرفی گردد های بعدی و در صورت لزوم هماهنگی ارسالی های ج ت استعالم صحت تاییدیههمراه 

 مطابق با مشخصرات دقیرق چرک    آن ی ، تاییدیههای برشمرده از محل حساب به محض صدور چک -5

 .گردد فکس  63 33163 تنظیم و به شماره نمابر 

 .نماید ی معامالت ریالی نسبت به اخذ تایید فکس از نفرات معرفی شده اقدام می اداره -6

 .الزامی استبا کارت نمونه امضا ها  و م ر روی تاییدیه امضا مطابقت -3

های فاقد تاییدیه عودت  و چکشده کارسازی ، های دارای تاییدیه در صورت احراز سایر شرایط چک -2

 .دنگرد می

های صریادی   های کارگزار، منوط به ارائه چک ای بانک سازد، استفاده از خدمات شعبه ضمناً خاطرنشان می      

چک فعلی، نسبت   های باقیمانده دسته توانند بدون در نظر گرفتن چک ها می حسابی همین منظور ذی به. است

                                       .به ارائه درخواست صدور دسته چک صیادی به اداره معامالت ریالی اقدام نمایند

 معامالت ریالی اداره                                                                                                                                                  

                                                           
 
هاي  منظور حساب تمهيدات الزم به"منوي  www.behdadportal.orgدستورالعمل و ليست شعب منتخب کارگزار در پرتال بهداد به آدرس   

 .باشد قابل رويت مي "پرداخت

http://www.behdadportal.org/
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 های کارگزاراز بانک
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 تعاليبسمه 

 مقدمه:

پدجم و شتت تتم توستتوه  اسوری استتنمی احرام و امک    ا ای    ه یتک لیف ق نونی مقرر  ر برن مهبه استتاد        

شلیه  تارشزمبدی بر محار  ر یس  اسور  31/31/59مورخ  311331بخ تد مه شا ر   و  ه ی توستوه ش تور  برن مه

تسسیل تسترح  و  و به مدظور ب نک مرشزی  اسوری استنمی احرام   ر اعم از  رآمدی و پر اخت ه ی  ولای مست   

 ه  و امک ن تاز ظرفیت استتتمقرر  ارندگ م مستت   نز  ب نک مرشزی   بهای  رح فت و پر اخت خدم ت شتتوبه ارا ه

  .اساف    شو به عدوام ش رگزار احن ب نک ه ی ملی احرام و سپه( ب نک ر م ل م ضر ) ه ی  ولایبرخی از ب نک

 ارندگ م مستت   نز  ب نک مرشزی  ر اق تتی   احن ترتیب به آغ ز واز مر ا  م   ستت ل   ری ارا ه خدم ت مزبور 

ه ی صتت  ر  اقدا  شر  چک  نستتبت به  رح فت و هزحدهب نک مرشزیبه  مرا وهبدوم ق  ر خواهدد بو  نق ط ش تتور 

  نا حدد.

ه ی  ولای نز  توسط  ارندگ م مس   ه ی ش رگزاراز ب نک ایشوبه ساور الوال  رح فت خدم ت »بر احن اس س      

 گر  .بر اری تقدحم میو  ست بسر تدوحن  به شرح ذحل «ب نک مرشزی

 ر   ه ی ا راحیشلیه موار  مرتبط ب  احن موضتو  و اصتنم ت اماا لی آتی برای نا حددگ م ت   اتخای ر  ساه    

 ق بل  سارسی خواهد بو . 3پرت ل بسدا 

 کارگزارمعرفي نماینده قانوني به بانک  -6
 رگزار به ب نک شخو   )نا حددگ م( ق نونی ب حستت نسبت به مورفی نا حدد  می مست   نز  ب نک مرشزی  ارندگ م     

چد نچه به هر  اقدا  نا حدد.روی چک مج ز مداقل حکی از امض ه ی و   ساه   مربوطهو مسر ب  ستربر    ایطی ن مه

گفت   ست اطن  و علای نا حدد  مزبور ب  فر   حهری   حهزحن شتد  تز  استت مراتب  ر اسر  وقت به شرح پی   

  اقدا  به ب نک ش رگزار اعن  گر  .

 

 های کارگزارای قابل ارائه توسط شعب بانکخدمات شعبه -2

 نز  ب نک مرشزی  ساه   ا راحی  رح فت و ه نقد و وارحز به مس   .1

 نی ز مور  نقد و ه ت مین .1

  قبوض پر اخت .1

 قرار ا ی ش رشد م مقوق ق نونی  شسورات و بیاه پ  اش  پر اخت .4

  س تد  و پ ح  پر اخت  ساور .9

                                                           
 https://behdadportal.cbinasim.irهاي الکترونيک دولت به آدرس بستر هدايت داده 1 
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  ب نکی چک صدور .1

 هدحه ش رت صدور .1

زار ه ی ش رگای ق بل ارا ه توسط شوب ب نکشت ح م ذشر است تدابیر تز  به مدظور افزاح  فسرست خدم ت شوبه 

ه ی ا راحی موار  مور   رخواست خو  را به شوب ب نک ش رگزار اعن  نا حدد ت  پس اتخ ذ شتد  و تز  است  ساه   

 خدم ت ق بل ارا ه اض فه گر  .  ر صورت امک م  به فسرسته ی فیا بین  از انج   ها هدهی

 مواردی که بایستي برای دریافت خدمت اول مدنظر قرار گيرد:  -9

مرا وه و نسبت به  رخواست  1ب نک ش رگزارنا حدد  ق نونی  ستاه   ا راحی به حکی از شتوب مورفی شتد      .3

 نا حد.اقدا  می خدمت اول

 .الزامی است برای نا حدد  ق نونیش رت ملی و ش رت شد س حی س زم نی   ن مه اشان مورفیهارا  .1

قدا  ا "فر  صتتدور مواله الکارونیک"پس از امراز هوحت  نا حدد  ق نونی  ستتاه   ا راحی نستتبت به تکایل  .1

 نا حد.می

   مسمسئولیت صحت شا ر  و  نا حدد  ق نونی الزامی است توسط ر فر  تکایل شد  وارحز  اعن  شتد سه  .4

 مق د و شد سه وارحز ب   ساه   ا راحی است.

پس از استاون  شتب  و شد سه وارحز و اطاید م از صحت و  رسای آم  نسبت به    شتوبه ب نک ش رگزار  ش ربر .9

و صدور مواله الکارونیک به مق د   ساه   ا راحی چک از نا حدد  ق نونی رح فت اسکد س  مسکوک و احرام

 نا حد.اقدا  میب نک مرشزی  نز مس    ساه   ا راحی 

 ت ب  ضوابط و مقررات مب رز  ب  پول وحی است.  ساه   ا راحی رح فت و مواله و ه نقد به مس    .1

تدابیر تز  را اتخ ذ    ر ها م روز ش ری  ستتتاه   ا راحیبه مدظور وارحز و و  به مستتت    بت نک ش رگزار  .1

 نا حد.می

امک م وارحز و ه به مست   مورفی شد  توسط نا حدد  ق نونی   برگ تت  ستاور پر اخت و عد     ر صتورت   .8

ارحز وبرای احن مدظور اخا  ص ح فاه  توسط ب نک مرشزی  یدی شهمبلغ مزبور را به مس   مو ب نک ش رگزار

                                                           
 در دسترس است. "پرداختهاي تمهيدات الزم به منظور حساب"، منوي هاي کارگزار در پرتال بهدادفهرست شعب منتخب بانک2 
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 -نستبت به اعن  رستای مراتب به انضتا   ت وحر فر  تکایل شد  توسط نا حدد  ق نونی به ب نک مرشزی   و 

 نا حد.اقدا  می -رح لیا ار  مو منت 

 نا حد.نسبت به بررسی موضو  و تویین تکلیف مبلغ وارحزی اقدا  می -ا ار  مو منت رح لی –ب نک مرشزی  .5

 مدنظر قرار گيرد:تا هفتم ت دوم اي که بایستي برای دریافت خدمکل موارد -4

 و  ر زم م پذحرش و واگذاری چک رمز ار  ر س م نه چک وک صرف ً  ر قب ل چک صی  یخدم ت  و  ت  هفام  .3

 شو .ارا ه می

 ه ی ش رگزار  تز  است چک  ر و ه ها م ب نک ص  ر گر  .به مدظور  رح فت خدمت از هر حک از ب نک .1

) اعم از مسر مر ی   ی ارا ه شد  به ا ار  مو منت رح لیه  ب حد ب  رع حت موار  مددرج  ر ش رت ناونه امض چک .1

 امض ه ی مورفی شد  و پرفراژ( ص  ر گر ند.

ت  یدحه چک ص  ر  به ب نک تز  است وزارت امور اقا   ی و  اراحی   3بر اس س الزام ت مطرومه  ر بخ د مه .4

 ارس ل گر  . -ا ار  مو منت رح لی –مرشزی 

 از شوب مداخب ب نک ش رگزار ارا ه شو .چک صی  ی  ساه   ا راحی ب حسای توسط نا حدد  ق نونی به حکی  .9

و ش رت ملی و ش رت ارا ه مورفی ن مه )به نحوی شه مداقل  ارای حکی از امضتت ه ی مددرج روی چک ب شتتد(  .1

 توسط نا حدد  ق نونی به ب نک ش رگزار الزامی است.شد س حی س زم نی 

ه ی صی  ی بر عسد  ب نک ش رگزار چک ه ی امدیایه  و مؤلفهامراز صحت اص لت بر  چک مط بق ب  وحژگی .1

 است.

پذحر بو م ارا ه خدمت ب نک ش رگزار فقط  ر قب ل خدم ت ام   شد  )موار   و  ت  هفام( و  ر صورت امک م .8

  رخواسای  موظف به ارا ه خدمت است.

 نا حد.اقدا  میو تکایل فر  واگذاری نا حدد  ق نونی پس از امراز هوحت  نسبت به ظسرنوحسی چک  .5
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ب نک ش رگزار نستتبت به ارستت ل ت تتوحر پ تتت و روی چک به ب نک مرشزی از طرحق ستت م نه چک وک اقدا      .31

 نا حد.می

و  ر صورت ب نک مرشزی به محض  رح فت ت توحر پ تت و روی چک  نستبت به تویین وضتویت چک اقدا       .33

 نا حد.صحت ارش م چک  نسبت به بر اشت مبلغ از مس   عسد  چک اقدا  می

ه  را از ب نک حیدحه وصتتولی آمنا حد شه تأه حی اقدا  میخدم ت به چک گزار صتترف ً نستتبت به ارا ه ب نک ش ر .31

 مرشزی  رح فت شر   ب شد.

 رسید ارا ه خدمت  رخواسای توسط ب نک ش رگزار به نا حدد  ق نونی ارا ه خواهد شد. .31

اطن  نا حدد  ق نونی رستت ند  و ضان  ر صتورت عو ت چک توستط ب نک مرشزی  ب نک ش رگزار مراتب را به    .34

 نا حد.تحوحل چک به فر  مزبور  از ارا ه خدمت  رخواسای خو  اری می

ا ار   – ر استتر  وقت به ب نک مرشزی را    تز  استتت  ستتاه   ا راحی مراتب ر صتتورت مفقو  شتتدم چک .39

 .نا حدرس نی اطن  -مو منت رح لی

 است.  ساه   ا راحیوارحز ب  مسئولیت صحت شا ر  مس   مق د و شد سه  .31

 مادو  است. پدجمپر اخت ش رمز  به ب نک ش رگزار برای  رح فت خدم ت اول ت   .31

 

 موارد اختصاصي که بایستي برای دریافت خدمت دوم مدنظر قرار گيرد: -5

 تکایل گر ند.  ر و ه ب نک ............ ب بت  رح فت و ه نقد   ب حد به صورت؛می ص  ر ه ی چک .3

 نا حد.ب نک ش رگزار نسبت به تأمین و ه نقد  ر چ رچو  مقررات مربوط به مب رز  ب  پول وحی اقدا  می .1

چک بی  از سقف مددرج  ر مقررات مربوطه  مسالز  انج   ها هدهی قبلی  ساه   تأمین استکد س و احرام  .1

 ا راحی ب  ب نک ش رگزار است.

 .گر   ر پرت ل بسدا  مورفی می  مددرج  ر بدد فوق ها هدهی ست انج   ه ی ش رگزار ب نکوامده ی مرتبط  .4

 مدنظر قرار گيرد: سومموارد اختصاصي که بایستي برای دریافت خدمت  -1
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 تکایل گر ند. پر اخت قبض  ر و ه ب نک ............ ب بت   ؛به صورت ب حدمی ص  ر ه ی چک .3

 مدنظر قرار گيرد: چهارمموارد اختصاصي که بایستي برای دریافت خدمت  -7

 مقوق ق نونی  شسورات و بیاه  ر و ه ب نک ............ ب بت پر اخت پ  اش ب حد به صورت؛ ه ی صت  ر  می چک .3

 تکایل گر ند. قرار ا ی )مسب مور (  ش رشد م

 فرمت ق بل قبول برای ب نک ش رگزار ب شد. بر اس س ب حسای پر اخت مقوق و پ  اش ف حل مور  نی ز برای  .1

 مدنظر قرار گيرد:پنجم موارد اختصاصي که بایستي برای دریافت خدمت  -8

 تکایل گر ند.  ر و ه ب نک ............ ب بت صدور مواله الکارونیک  ب حد به صورت؛می ص  ر ه ی چک .3

 مآ  رج اطنع ت ش مل  نسبت به عو ت و هضان ب نک ش رگزار  ص  ر   واله الکارونیکم ر صورت برگ ت  .1

 نا حد.مب  رت می نز  ب نک مرشزی  ساه   ا راحیبه مس   

برای عو ت و ه به مس   وفق  ه ی ا راحی ف قد شد سه وارحز هسادد ه ی پر اخت  ساه  از آنج  شه مس   .1

 ب شد. فوق  نی زی به  رج شد سه وارحز نای بدد

 بایستي برای دریافت خدمت ششم مدنظر قرار گيرد:موارد اختصاصي که  -3

 تکایل گر ند. صدور چک ب نکی  ر و ه ب نک ............ ب بت   ؛به صورت ب حدمی ص  ر ه ی چک .3

 موارد اختصاصي که بایستي برای دریافت خدمت هفتم مدنظر قرار گيرد: -61

 تکایل گر ند. صدور ش رت هدحه  ر و ه ب نک ............ ب بت   ؛به صورت ب حدمی ص  ر ه ی چک .3



  

  هاي صادرهچک براي ارسال تائیدیهموضوع  –2اطالعیه شماره 

داري هماهنگی بعمل آمده با خزانهها و بر اساس دره دستگاههاي صاچک برايقبلی در خصوص ارسال تائیدیه  پیرو اطالعیه

  رساند:اطالع میبهکشور کل

در مواردي وزارت امور اقتصادي و دارایی  3/9/86/م  مورخ 3896/29055اساس الزامات مطروحه در بخشنامه شماره  بر

باشد. بر این اساس مجزا نمی يتاییدیهي گردد، لزومی به ارائهي دستگاه اجرایی به بانک ارائه میکه چک توسط نماینده

ي معامالت ریالی  ارائه به ادارهیا  و هاي کارگزارشعب منتخب بانک به هاي اجرایینمایندگان دستگاه توسط هایی کهچک

  مشمول این امر واقع خواهند شد. ،دنگردمی

، دنشومی که به ذینفع تحویل داده "رد وجوه سپرده"هاي باالي پنجاه میلیون ریال صادره از محل حساب چکلیکن 

شده در اطالعیه قبلی  طبق روال تعیینبایست می تأییدیهارسال  براي و بوده ي چک به بانک مرکزيمشمول ارسال تاییدیه

شماره  نهم و دهم از سمت چپ هايرقمدر  84و36،37،52،53 هاي مزبور، درج عددهايمشخصه حساب اقدام گردد.

  حساب است.

  .اقدام گرددارسال تاییدیه به بانک مرکزي  صرفاً در موارد ذکر شده نسبت به است مقتضیلذا 

 اداره معامالت ریالی                                                                                                               


