بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه

«دستورالعمل بند (ب) ماده  71قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و
بند (الف) ماده  02قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور»

مردادماه 7931

بسمهتعالی
مقدمه:
به استناد بند "ب" ماده ( )11قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بندد"الد " مداده
( )02قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،به منظور ساماندهی حسابهدای دولتدی در شد که بدانکی
کشور و ایجاد تمرکز الزم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران ،همنند ت تدنم ت
مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صح ح درآمدهای دولت ،دست ابی به آمار و اطالعات دق ق و بهموقع از
حساب های درآمدی دولت ،کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای ،کنتدرل هدر ده ب شدتر نگددین ی،
ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی ،شفافسازی و ایجاد امکان نظارت بدرخط بدر کل ده حسدابهدای
دست اههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عمل ات مالی دولت بر نظام بانکی کشور ،دستورالعمل بند (ب) ماده
 11قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بندد (الد ) مداده  02قدانون احکدام دائمدی
برنامههای توسعه کشور که از ایت پس به اختصار "دستورالعمل" نام ده میشود ،ته ه و تدویت میگردد.

الف -مستندات قانونی:
 -1ماده ( )8و بند "ب" ماده ( )11قدانون برنامده پدنج سداله ششدم توسدعه جمهدوری اسدالمی ایدران مصدوب
1931/10/11؛
 -0بند "ال " ماده ( )02قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1931/11/12؛
 -9بند "ز" ماده ( )1و ماده ( )9قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظد م بششدی از مگدررات مدالی دولدت ()0
مصوب 1939/10/21؛
 -1بند ( )3س استهای کلی اقتصاد مگاومتی ابالغی 1930/11/03
 -1قانون اجرای س استهای کلی اصل  11قانون اساسی مصوب 1981/29/01
 -6مواد  1تا  1قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1986/21/28
 -1مواد ( )16( ،)19( ،)93و ( )101قانون محاس ات عمومی کشور مصوب سال 1966/26/21؛
 -8ماده ( )1آئ تنامه اجرائی فصل پنجم قانون عمل ات بانکی بدون ربدا (بهدره) (تصدویبنامده شدماره 88108
ه نت وزیران) ،مصوب 1960/10/11؛
 -3ماده ( )00قانون عمل اتی بانکی بدون ربا (بهره) ،مصوب 1960/26/28؛
 -12ماده واحده قانون طرز استفاده از ت صره  0ماده ( )10قانون پولی و بانکی کشور ،مصوب 1911/10/10؛
 -11بندد "ز" مداده ( )12و بنددد "الد " و ت صددرههدای ییددل مداده ( )10قددانون پدولی و بددانکی کشدور مصددوب
.1911/21/18
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ب -تعاریف:
ماده  -7اصطالحاتی که در "دستورالعمل" به کار رفته است ،دارای معانی مشروحه زیر میباشد:
"-7-7بانک مرکزی" :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
"-0-7مؤسسات اعتباری" :باندک هدا ،مسسسدات اعت داری غ ربدانکی ،صدندوق هدای قدر الحسدنه و
تعاونیهای اعت ار که به موجب قانون تنس س شده و یا مجوز خود را از "بانک مرکدزی" دریافدت نمدوده و
تحت نظارت ایت بانک قرار دارند.
"-9-7خزانه" :معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور.
"-4-7بانک عامل"" :مسسسات اعت اری" کده در دار وب "دسدتورالعمل" بدرای افتتدا و ن هدداری
حساب با "بانک مرکزی" قرارداد عامل ت منعگد مینمایند.
"-5-7دستگاههای اجرایی مشمول" :نهادهای عمومی غ ردولتی در موارد استفاده از بودجه عمدومی
دولت؛ وزارتشانهها؛ مسسسات دولتی؛ شدرکتهدای دولتدی؛ دانشد اههدای دولتدی؛ سدازمانهدای دولتدی؛
شرکتهای دولتی موضوع بند ( )9ماده ( )18قانون اجرای س استهای کلدی اصدل ( )11قدانون اساسدی؛
دست اههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم یکر یا تصریح نام است از جمله شدرکت ملدی نفدت ایدران،
شرکت ملی پاالیش و پشش فرآوردههای نفتی ایران ،شرکت ملی پشش فرآوردههای نفتی ایران ،ایم ددرو
و ایدرو و شرکتهای تابع آنها و کل ه دست اههای موضوع بند (ال ) ماده  10قانون پولی و بانکی کشدور
به استثنای "سایر نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول" و مواد  0 ،1و  1قانون مدیریت خدمات کشوری
"-1-7سایر نهادهای عمومی غيردولتی مشمول" :شهرداری ها و مسسسات و شرکت های زیرمجموعه
که ب ش از  12درصد سهام آنها متعلق به شهرداریها است؛ در موارد استفاده از منابع غ ربودجهای.
"-1-7حسابهای دولتی":
 -1حساب تمرکزی (غ ر قابل برداشت) :حسابی که در اجرای قوان ت بودجه سنواتی و سایر قوان ت و
مگررات موضوعه به نام "خزانه" جهت وصول درآمدها و سپردههای "دست اههای اجرایی مشمول" با
مجوز "خزانه" نزد "بانک مرکزی" افتتا و ن هداری میگردد.
 -0حساب پرداخت (قابل برداشت) :حسابی که بنا به درخواست "دست اههای اجرایی مشمول" و بدا
مجوز "خزانه" نزد "بانک مرکزی" افتتا و ن هداری میگردد.
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 -9حساب "خزانه"" :حساب تمرکزی" و "حساب پرداخت" کل ه منابع عمومی دولدت کده بده ندام
"خزانه" و نزد "بانک مرکزی" افتتا و ن هداری میگردد.
 -1حساب خزانه مع ت استان" :حساب تمرکزی" و "حسداب پرداخدت" مندابع عمدومی دولدت در
استانها که به نام خزانه مع ت و نزد "بانک مرکزی" افتتا و ن هداری میگردد.
"-8-7حسابهای بانکی" :کل ه حسابهای " سایر نهادهای عمومی غ ردولتدی مشدمول " و ن روهدای
مسلح جمهوری اسالمی ایران
"-3-7خدمات بانکی" :ع ارت است از انجام هرگونه فعال ت در ار وب قوان ت و مگررات مربوطده کده
حسب مورد توسط "بانک مرکزی" و "مسسسات اعت اری" به تگاضای مشتری صدورت پییرفتده و ارائده آن
بعضاً مستلزم اخی کارمزد از مشتری باشد .مواردی که در ییل به آن اشاره میگردد از جمله انواع "خدمات
بانکی" به شمار میرود:
 -1ارائه انواع ابزارهای پرداخت؛
 -0دریافت ،پرداخت ،نگلوانتگال وجوه ریالی و ارزی؛
 -9دریافت و جمعآوری وجوه انواع ق و

خدمات شهری ،ودایع و نظایر آنها؛

 -1گشایش انواع اعت ار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه؛
 -1ق ول و ن اهداری اش اء گرانبها ،اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
 -6ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
 -1تضم ت بازخرید اوراق بهادار صادره؛
 -8انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
 -3انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛
 -12ارائه خدمات مشاورهای از ق ل سرمایهگیاری ،خدمات مالی ،مدیریت داراییها و...؛
 -11انجام وظای وکالت و نمایندگی ط ق قوان ت و مگررات مربوطه؛
 -10حفظ ،برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مسسسات اعت اری داخل و خارج؛
 -19ترخ ص کاال از بنادر و گمرکات بهحساب مسسسات اعت اری؛
 -11انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛
 -11پییرهنویسی سهام شرکتهای در شرف تنس س و یا افزایش سرمایه شرکتها؛
 -16وصول مطال ات اسنادی؛
 -11وصول سود سهام مشتریان بهحساب آنها.
" -72-7سامانههای بينبانکی" :ع ارت است از زیرساختهای ب تبانکی تسدویه ،پ دامرسدانی و انتگدال
الکترون کی وجوه در ش که بانکی کشور
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"-77-7بانکداری متمرکز" :ع ارت است از سامانه ای یکپار ده و منسدجم کده کل ده حسدابهدا در آن
ن هداری شده و تمامی عمل دات الزم بدرای ارائده "خددمات بدانکی" توسدط آن مددیریت مدیشدود و بده
"سامانههای ب تبانکی" متصل میباشد.
"-70-7سامانه نسيم" :سامانه "بانکداری متمرکز" "بانک مرکزی"

ج -فرآیند اجرایی:
ماده " -0بانک مرکزی" ضمت فراهم آوردن زیرساخت ها و امکانات مورد ن داز جهدت "بانکدداری متمرکدز" و
اتصال به "سامانههای ب تبانکی" ،تمه دات الزم برای ن هداری "حسابهای دولتی" مورد ن از هر یک
از "دست اههای اجرایی مشمول" و "حسابهای بانکی"مورد ن از "سایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی
مشمول" و انجام عمل ات وصول درآمد؛ پرداخت و حسب مورد و به درخواست "دست اههدای اجرایدی
مشمول" و "سایر نهادهای عمومی غ ردولتدی مشدمول" بده صدورت پرداخدت الکترون کدی را فدراهم
مینماید.
ماده  -9تمامی "حسابهای دولتی" اعم از ریالی و ارزی برای "دست اههای اجرایی مشمول" بایدد از طریدق
"خزانه" و نزد "بانک مرکزی" افتتا و ن هداری گردد.
ت صره" -مسسسات اعت اری" و شرکتهای ب مه دولتدی مدادامیکده از شدمول مدواد  93و  16قدانون
محاس ات عمومی مستثنی باشند ،از رعایت مفاد ایت ماده مستثنی هستند.
ماده  -4تمامی "حسابهای بانکی" اعم از ریالی و ارزی برای "سایر نهادهای عمدومی غ ردولتدی مشدمول"
باید صرفاً نزد "بانک مرکزی" افتتا و ن هداری گردد.
ماده " -5مسسسات اعت اری" مجاز به افتتا و ن هداری "حسابهای دولتی" بدرای "دسدت اههدای اجرایدی
مشمول" و "حسابهای بانکی" برای " سایر نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول" ن ستند.
ماده " -1بانک مرکزی" تمه دات الزم بهمنظور پایش اطالعات "حسابهای دولتی" و "حسابهای بدانکی"
را برای نگطه تماس واحد "دسدت اههدای اجرایدی مشدمول" و "سدایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی
مشمول" فراهم مینماید.
ماده  -1بانک مرکزی تمه دات الزم برای دسترسدی بدرخط "خزانده" بده اطالعدات "حسدابهدای دولتدی"
"دست اههای اجرایی مشمول" را فراهم مینماید.
ماده " -8دست اههای اجرایی مشمول" و "سدایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی مشدمول" موظفندد؛ تمدامی
عمل ات بانکی موردنظر خود را صرفاً از طریق "حسابهای دولتی" و "حسابهای بانکی" افتتا شده
نزد "بانک مرکزی" و بهواسطه "سامانه نس م" انجام دهند.
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ت صره" -دست اههای اجرایی مشمول" و "سایر نهادهای عمومی غ ردولتی مشدمول" مدیتوانندد در
مورد برخی "خدمات بانکی" که توسط "بانک مرکزی" ارائه نمیگردد ،بدون افتتا حساب و حسدب
مگررات و ضوابط مربوط ،از طریق "مسسسات اعت اری" اقدام نمایند.
ماده  -3تع ت نرخ و نحوه محاس ه و پرداخت کارمزد "خدمات بانکی" مربدوط بده "حسدابهدای دولتدی" و
"حسابهای بانکی" نزد "بانک مرکزی" مطابق مصوبات شورای پول و اعت ار توسط "باندک مرکدزی"
صورت میگ رد.
ماده  –72ن روهای مسلح جمهوری اسالمی ایران میتوانند "حسابهدای بدانکی" خدود را صدرفاً ندزد یکدی از
"بانکهای عامل" که به استناد قانون اجرای س استهای کلی اصل  11قانون اساسدی ،باندک دولتدی
محسوب میشوند و به تنی د ستاد کل ن روهای مسلح رس ده باشند ،افتتا و ن هداری نمایند.
ماده  -77تع ت مهلت انتگال "حسابهای بانکی" "سایر نهادهدای عمدومی غ ردولتدی مشدمول" بده "باندک
مرکزی" و انتشاب "بانک عامل" تا مهلت تع ت شده ،توسط "بانک مرکزی" صورت میگ رد.
ماده  -70هر گونه تغ ر در مفاد "دستورالعمل" پس از تنی د وزیر امور اقتصدادی و دارایدی ،رید س سدازمان
برنامه و بودجه کشور و ری س کل "بانک مرکزی" قابل اعمال و الزماالجرا میباشد .
د -نظارت و کنترل:
ماده  -79نظارت بر حست اجرای مفاد "دسدتورالعمل" ،درخصدوص "مسسسدات اعت داری" بدر عهدده "باندک
مرکزی" و درخصوص "دست اههای اجرایی مشمول" بر عهده "خزانه" میباشد.
ت صره :تشلفات ناشی از عدم رعایت مفاد "دستورالعمل" توسط "دست اههای اجرایی مشمول"" ،سایر
نهادهای عمومی غ ردولتی مشمول" و "مسسسات اعت اری" ،مشترکاً با تنی د وزارت امور اقتصادی و
دارایی و "بانک مرکزی" به مراجع قضایی و نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاس ات
کشور) ارجاع خواهد شد.

«دستورالعمل بند (ب) ماده  71قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند
(الف) ماده  02قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» در یدک مگدمده و هدار بشدش شدامل
 19ماده و  9ت صره در یکهزار و دویست و سی و نهم ت جلسه مورخ  1936/21/01شورای پدول و اعت دار
تصویب گردید.
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