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  نظام بانكيشناسي آسيب

 هاي دولتيهداري حساب. ابعاد نگ14

 )ويرايش اول(

  

 

 

 
 

 

 چكيده

و انجام  هاحسابکليه  نگهداريبانكدار دولت موظف به  عنوانبهمطابق قانون پولي و بانكي، بانك مرکزي 

ي فناوري اطالعات، بانك هازيرساختفقدان  ليلدبهطي چند دهه گذشته و  .عمليات بانكي دولت است

ي دولتي و خصوصي هابانكمرکزي براي انجام وظايف فوق، ناگزير اقدام به اعطاي نمايندگي به تعدادي از 

ي دولت نزد بانكي مرکزي طي اين مدت موجب بروز مشكالت و مفاسد هاحساب نگهداري .نموده بود

  .ده استو پولي کشور ش ديريت نظام ماليمتعدد و اخالل در م

ي دولتي و هاحساب نگهداريدر گزارش حاضر، ضمن بررسي کامل قوانين و مقررات مرتبط با موضوع 

از حيث تعداد و گردش  ميي بخش عموهاحسابروند مصوبات در اين خصوص، تصويري از وضعيت موجود 

اي از مديران و و مصاحبه با مجموعهبررسي روند تحوالت قانوني، آمارهاي موجود  .حساب ارائه شده است

بر اين اساس  .ده استکاملي از اين موضوع را فراهم کر شناسي نسبتاًکارشناسان مرتبط، امكان آسيب

  :ي دولتي عبارتند ازهاحساب نگهداريي پيشين هاروالمهمترين مشكالت و مفاسد مترتب بر 

 ،ي اجراييهادستگاهي هابحساداري کل و بانك مرکزي از خزانهبرخط عدم اطالع  .1

 ،هابانكنزد ميدولتي و نهادهاي عمو يهاحسابرسوب  .2

 ،هادستگاهي پرداخت هاحسابيي شيوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابع در عدم کارآ .3

 ،دولتي هاحسابان نظارت برخط و مؤثر بر گردش كعدم ام .4

 ،هابانكقابليت خلق پول بر مبناي منابع دولتي توسط  .5

 ،دولتيبخش  ايهزينهن گردش منابع درآمدي و کند شد .6

 ،ي دولتيهادستگاهي دولتي در ارائه خدمات به هابانكمداخالت دولت و ادامه انحصار  .7

 .ي دولتهادستگاهو  هابانكجويي در تشديد رفتار رانت .8

اشد، بالمللي نيز ميمهمترين راهبرد براي اصالح وضعيت کنوني که منطبق بر توصيه نهادهاي بين

بدين  .است« حساب واحد خزانه»برداري کامل از ي دولتي به بانك مرکزي و بهرههاحسابانتقال کليه 

وزيران و ستاد مبارزه با  هيئتشوراي پول و اعتبار،  ازسويي اخير چندين مصوبه هاسالمنظور، طي 

ي دولتي و نوعي هااهدستگو  هابانكمقاومت شديد برخي  دليلبهمفاسد اقتصادي ابالغ شده است که 

بر اين اساس و  .کامل اجرايي نشده است طوربه تاکنونتعارض منافع در نهادهاي دولتي متولي اين امر، 

تسريع در تكميل اين پروژه مهم  منظوربه ودن برنامه ششم توسعه، پيشنهادهاييبا توجه به در پيش ب

 .ارائه شده است
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 ي دولتيهاحساب نگهداريموضوع شيوه روند تحوالت قوانين و مقررات در  .1

و وابسته به  يها و مؤسسات دولتوزارتخانه) ي دولتيهادستگاهي هاحساب نگهدارينقطه شروع موضوع 

 (12)به موجب ماده  .است 1351ي مصوب ك(، قانون پولي و بانهاشهرداريو  ي دولتيهاشرکت ،دولت

 كبان برعهدهر کالذي فوقهادستگاهي كليه عمليات بانکور و انجام کي مذهاحساب نگهدارياين قانون، 

زي اختيار اعطاي نمايندگي به کمر كاين قانون، بان (10)البته مطابق ماده  .زي گذارده شده استکمر

 .را نيز در اين موضوع داشته است هابانكساير 

فصول مختلف آن، هاي نامهو تدوين آيين 1362ي بدون ربا در سال كبا تصويب قانون عمليات بان

 (5)بنابر ماده  .توجه قرار گرفت شور موردکي دولتي در قوانين هاحساباز  نگهداريمجدداً موضوع 

لفند كي دولتي مهاشرکت مؤسسات دولتي و وابسته به دولت وور، کنامه فصل پنجم قانون مذآيين

 ي خود راكبان ليه عملياتکد و زي نگهداري نماينکمر كند منحصراً نزد باندار اختيار ه درکوجوهي را 

با اجراي تمام يا قسمتي از  زيکمر كه بانکزي انجام دهند مگر در مواردي کمر كمنحصراً توسط بان

ي كيد بر مفاد قانون پولي و بانکاين بيان در واقع تأ .ي ديگر موافقت نمايدهابانكتوسط  عمليات موصوف

 .در اين موضوع است

 نگهداري(، جزئيات بيشتري از نحوه 1366محاسبات عمومي )مصوب  قانون( 76)و ( 39)مواد 

ي و پرداخت اعتبارات كي دولتي را بيان و شرايط افتتاح حساب، انجام عمليات بانهادستگاهي هاحساب

ي هاشرکتاي دولت و ي درآمدي و هزينههاحسابن قانون صرفاً در خصوص اي هالبت .اي را تشريح نمودبودجه

ي نهادهاي عمومي غيردولتي، از قبيل هاحساباز  نگهدارياعدي را مصوب نموده و در مورد نحوه دولتي قو

ي هادستگاهي هاحساباز  نگهداريدر واقع در اين قانون، تنها محدوديت براي  .وت استكمس هاشهرداري

درآمدها و  سايره از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين اعتبار شده و کدولتي، ناظر به وجوهي است 

 .ي مربوط به آنها مشمول محدوديت خاصي نشده استهاحسابو  هاي اين نهادهاهزينه

 نگهداريو آغاز اجراي برنامه چهارم توسعه، مهمترين مستندات قانوني در خصوص  1384تا سال 

همين  شور، به استنادکل کداري زي و خزانهکمر كور بود و بانکي دولتي، سه قانون مذهاحساباز 

ي مختلف هابانكي دولتي نزد هاحسابهايي در خصوص شيوه توزيع قوانين اقدام به صدور بخشنامه

ي هاحساب نگهداريست مهمي در شيوه كاما قانون برنامه چهارم توسعه، نقطه ش .نداهپرداختشور ميک

در د فضاي رقابتي سالم ايجا »اين قانون، با هدف انحصارزدايي و ( 10ماده )به موجب  .شور بودکدولتي 

ي دولتي( و نيز هاشرکتمؤسسات  ها وي دولتي )وزارتخانههادستگاهليه ک، «شورکي كسيستم بان

 كو بدون نياز به هماهنگي با بان« رأساً»، اجازه يافتند تا هاشهردارينهادهاي عمومي غيردولتي مانند 

اين اختيار عمل هرچند به  .اقدام نمايند عامل خود كشور، به انتخاب بانکل کداري زي يا خزانهکمر

د ي دولتي شهاحساب نگهدارينظمي شديد در شيوه ظاهر با هدفي خيرخواهانه اعطا شد، اما موجب بي
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اي داشت و نوعي از فساد اقتصادي را در تعامل ي و نظام بودجهكو تبعات نامطلوب فراواني براي نظام بان

  .نه نمودي و بخش دولتي نهاديكميان بخش بان

 ازجملههاي موردي زي پيرو اين قانون ابالغ شد و محدوديتکمر كبان ازسويهايي البته بخشنامه

اما  .زي وضع گرديدکمر كي وزارت دفاع و يا لزوم اخذ موافقت وزارت اقتصاد و بانهاحسابدر خصوص 

جا بود، با در نظر گرفتن همچنان پابر 1391ه تا سال کزي، کمر كبان 1386نهايتاً ابالغ بخشنامه سال 

ي دولتي و هابانكي دولتي و نيز هادستگاهاملي به کي، عمالً اختيار عمل تقريباً كوچکهاي محدوديت

  .غيردولتي اعطا نمود

آمده و  وجودبهالت كقانون برنامه پنچم توسعه، با لحاظ مش (94)و در ماده  1389قانونگذار در سال 

ي دولتي و همچنين هاشرکتو  هازمانساعامل  كدولتي، نحوه تعيين بان يهاحسابساماندهي  منظوربه

مان زي، وزارت اقتصاد و سازکمر كه توسط بانکنمود موکول نهادهاي عمومي غيردولتي را به دستورالعملي 

 براي حساب انواع نگهداريدستورالعمل »، 25/7/1391در همين راستا، در تاريخ  .دبرنامه تدوين خواهد ش

به تصويب شوراي پول و « غيردولتي ميعمو مؤسسات و نهادها و دولتي يهاشرکت و مؤسسات ،هارتخانهوزا

 هاحساباز آنجا که جايگزيني  .اصالح گرديد( 1394اعتبار رسيد )اين دستورالعمل با حذف دو ماده، در سال 

نامه، عليرغم گذشت ير در تصويب شيوهتأخ دليلبهاين دستورالعمل( بود،  (6))ماده  نامهنيازمند تصويب شيوه

  .کامل اجرايي نشده است طوربهماه از زمان تصويب دستورالعمل، هنوز  40

امالً مشابه کرا با مفادي « داري دولتيكنامه بانآيين»وزيران  هيئت،  22/2/1392در تاريخ 

ها، خانهي وزارتهاحسابه ليکاز  نگهداريدر اين دو مقرره،  .ر به تصويب رساندکالذدستورالعمل فوق

، هاشهرداري ازجملهي نهادهاي عمومي غيردولتي هاحسابليه کي دولتي و نيز هاشرکتمؤسسات و 

همچنين در اين مصوبات، مؤسسات اعتباري از افتتاح  .زي انجام گيردکمر كبايد منحصراً توسط بان

اند و تخلف از اين مصوبات شده زي منعکمر كي مشمول بدون هماهنگي با بانهازمانساحساب براي 

توان آنها را اند، ولي ميامل اجرايي نشدهک طوربههرچند اين مصوبات تا امروز  .جرم تلقي شده است

 .ي دولتي دانستهاحساباز  نگهدارينقطه عطفي در نظام حقوقي 

ي هاحسابز ا نگهدارين بخش، مروري بر مهمترين قوانين و مقررات مرتبط با موضوع اي هدر ادام

 .دشوبه اختصار بيان مي كها يا نقاط قوت هرياستيکدولتي انجام خواهد شد و 

 

 (18/4/1351قانون پولي و بانكي )مصوب  .1-1

 (10)ماده 

ي هابانكتواند در هر محل الزم بداند، شعبه تأسيس نمايد و يا به هر يك از ميبانك مرکزي  :«ز»بند 

 .کشور نمايندگي بدهد
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 (12)ماده 

 :است يرز يفدار دولت موظف به انجام وظاكبان عنوانبه يرانا يزکمر كبان

 ي دولتيهاشرکتو وابسته به دولت و  يها و مؤسسات دولتوزارتخانه يهاحساب هداريانگ (الف

 يو مؤسسات دولت هاوزارتخانه آنها متعلق به يهنصف سرما از يشه بک يمؤسسات ينو همچن هاشهرداريو 

در  آنها يكبان ياتعمل يهلکو انجام  باشندمي هاشهرداري ياو  يدولت يهاشرکتابسته به دولت و و و

 .شورکداخل و خارج از 

اين  «الف»ي دولتي و مؤسسات مذکور در بند هاشرکتو  هاشهرداريها و وزارتخانه ـ«1» تبصره

نمايند و کليه عمليات  هداريانگنك مرکزي ند، منحصراً نزد بادار ماده، مكلفند وجوهي را که در اختيار

بانكي خود را منحصراً توسط بانك مرکزي انجام دهند و اطالعاتي که بانك مرکزي در انجام وظايف خود 

 .از آنها بخواهد، در اختيار آن بگذارند

ت و مؤسساتي که به موجب قوانين خاص، مجاز به انجام عمليا هاشرکتها و وزارتخانهـ «2» تبصره

نسبت به  مييي که شمول مقررات عموهاشرکتباشند )و مؤسسات و ي ديگر ميهابانكبانكي وسيله 

و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود  «الف»بند آنها مستلزم ذکر نام است(، مشمول مفاد 

 .)موکول به تأييد بانك مرکزي و موافقت وزارت اقتصاد(

هاي ذيل اين ي و نيز تبصرهكقانون پولي و بان (12)ماده  «الف»بند گردد، ه مالحظه ميکچنان

اي( و همچنين ي درآمدي و هزينههاحسابي مرتبط با بودجه دولت )هاحسابليه کاز  نگهداريماده، 

در واقع اين ماده به درستي، موجبات  .دهدرا در انحصار دولت قرار مي هاشهردارينهادهاي عمومي نظير 

دليل فقدان اما به .شور را فراهم نموده استکي كي مالي و پولي دولت از نظام بانهاحساباستقالل 

افزاري )عدم شور( و نرمکزي در مناطق مختلف کمر كافزاري )عدم توسعه شعب بانبسترهاي سخت

نزد  هاحسابز نمودن اين کنياز متمره پيشک ز(کداري متمركي و بانكي بانكترونيكهاي التوسعه سامانه

ي دولتي نظير هابانكزي الجرم به کمر كزي است، عمالً مطلوب اين ماده محقق نگرديد و بانکمر كبان

لف به كور همچنان مکي مذهابانكهرچند  .شاورزي، نمايندگي اعطا نمودکملي، سپه و  كبان

 نگهداريناً اند، ولي يقيزي در پايان هفته بودهکمر كي دولتي نزد بانهاحسابليه کگذاري مانده سپرده

 .منافع فراواني براي آنها داشته است هاحساباز اين 

 

 (10/6/1362قانون عمليات بانكي بدون ربا )مصوب  .2-1

 (22)ماده 

ي دولتي به هاشرکتتوانند با اجازه بانك مرکزي، با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مي هابانك

 .عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايند
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  (5)ماده  -ه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا نامآيين

ند منحصراً دار اختيار ه درکلفند وجوهي را كي دولتي مهاشرکت مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و

زي انجام دهند کمر كمنحصراً توسط بان ي خود راكبان ليه عملياتکزي نگهداري نمايند و کمر كنزد بان

 قانون با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف (22)ور به استناد ماده کمذ كه بانکمگر در مواردي 

توانند با رعايت مقررات با اين قبيل مي هابانكدر اين صورت  .ي ديگر موافقت نمايدهابانكتوسط 

 .ي نمايندكبان دولتي مبادرت به عمليات مجاز يهاشرکتمؤسسات و 

 نگهداريي، براي كي بدون ربا نيز الزاماتي مشابه قانون پولي و بانكات بانشود قانون عمليمشاهده مي

ي، نسبت به چگونگي كن قانون بر خالف قانون پولي و بانايهالبت .ي دولتي قرار داده استهاحساباز 

 .ت استکسا هاشهرداريي نهادهاي عمومي غيردولتي نظير هاحساب نگهداري

 

 (10/6/1366صوب )مميقانون محاسبات عمو .3-1

 (39)ماده 

شود و ميوجوهي که از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول  

بيمه بايد ي هاشرکتات اعتباري و مؤسسو  هابانكي دولتي به استثناي هاشرکتهمچنين درآمدهاي 

خزانه  .گردد تحويل شودميافتتاح  ايران ميخزانه که در بانك مرکزي جمهوري اسالي هاحساببه 

ي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود هاشرکتمكلف است ترتيب الزم را بدهد که 

  .استفاده نمايند

 

 (40ماده )

 هايفرم نمونه و دولتي مؤسسات وها وزارتخانه درآمدهاي وصول مورد در ياجراي يهاروش و عمل نحوه

 اقتصادي امور وزارت طرف از که بود خواهد ييهادستورالعمل اساس بر منظور اين براي استفاده مورد

 .شد خواهد ابالغ و تهيه اييدارو

 مكلفند بيمه ياهشرکت و اعتباري مؤسسات و هابانك استثناي به دولتي يهاشرکت – تبصره

 .انندبرس اييدارو اقتصادي امور وزارت تأييد به را خود درآمدهاي وصول ياجراي يهاروش

 

 (41ماده )

 يهاشرکت و هابانك باستثناي) دولتي يهاشرکت و دولتي مؤسسات وها وزارتخانه وسيله که وجوهي

 گرددمير آنها دريافت يالضمان و يا وثيقه و يا نظاسپرده و يا وجه عنوانبهمؤسسات اعتباري(  بيمه و

ايران و يا شعب ساير  ميمرکزي جمهوري اسال ي مخصوصي که از طرف خزانه در بانكهاحساببايد به 
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 گرددميايران نمايندگي داشته باشند افتتاح  ميي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسالهابانك

ي مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص هاحسابواريز شده به 

 .تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود

 است مكلف اييدارو اقتصادي امور وزارت و آيدمي عملبه مقررات طبق سپرده وجوه رد – تبصره

مقتضي ديگر  طريقبهاز حساب تمرکز وجوه سپرده و يا  سپرده رد گردانتنخواه واگذاري طريق از

 .هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايدتسريع و تسهيل در رد کليه سپرده موجبات

 

 (43ماده )

تصويب و ابالغ خواهد  اييدارتوسط وزير امور اقتصادي و( 42)و  (41) (،39)نامه نحوه اجراي مواد ينيآ

ي مستشاري ديوان محاسبات کشور به هاهيئتشد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي 

 .ي مقرر در قانون ديوان محاسبات کشور محكوم خواهند شدهامجازات

 

 (76)ماده 

ي بيمه و هاشرکتو  هابانك ياستثناي دولتي )بههاشرکتات دولتي و مؤسسو ها زارتخانهبراي و 

حسب مورد، از طرف خزانه و يا نمايندگي  هاشهرستانات اعتباري( و واحدهاي تابعه آنها در مرکز و مؤسس

که از طرف بانك ي دولتي هابانكايران و يا ساير  مي، در بانك مرکزي جمهوري اسالهااستانخزانه در 

ي بانكي براي هاحسابايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز  ميمرکزي جمهوري اسال

  .ي مربوط افتتاح خواهد شدهاپرداخت

مشترك ذيحساب و  يات دولتي با امضامؤسسو ها ي مزبور در مورد وزارتخانههاحساباستفاده از 

ك نفر ديگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه يا مقام مجاز از طرف او و الاقل ي

از  ي نامبرده منحصراًهادستگاهي هاپرداختو يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کليه 

 يي دولتي با امضاهاشرکتي بانكي هاحساباستفاده از  .ي بانكي مذکور مجاز خواهد بودهاحسابطريق 

  .امات مذکور در اساسنامه آنها و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بودمشترك مق

که از محل مياين قانون مادا (5)دولتي موضوع ماده غير ميات و نهادهاي عمومؤسس - تبصره

دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و ميوجهي دريافت  ميدرآمد عمو

رسد، توسط خزانه ميبه تصويب  هادستگاهجوه اعتباراتي که در قانون بودجه کل کشور براي اين قبيل و

  .باشدميي بانكي مذکور قابل پرداخت هاحسابو يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق 

ي هاشرکتها و درآمدهاي وزارتخانه« واريز نهايي»قانون محاسبات، صرفاً درباره الزام ( 39)ماده 

ي هاحسابليه کز کاي به تمرگويد و اشارهزي( سخن ميکمر كي خزانه )نزد بانهاحسابدولتي به 
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 (76)واريز درآمدها و تخصيص اعتبارات، در ماده  فرآيندمراحل مياني  .زي نداردکمر كدولتي نزد بان

اند، با هماهنگي خزانه و مجاز شده هادستگاهدر اين ماده  .قانون محاسبات مورد اشاره قرار گرفته است

زي هستند، افتتاح حساب کمر كاي نمايندگي از طرف باندار هکيي هابانكليه کزي، نزد کمر كبان

 كزي افزايش يافت و هر يکمر كاي نمايندگي از طرف بانداريهابانكه تدريجاً تعداد کاز آنجا  .نمايند

ي مجزا نمودند، هاحسابهاي خود اقدام به افتتاح و هزينه از انواع درآمدها كبراي هر ي هادستگاهاز 

منافع بزرگي  هاحسابشور شديداً افزايش يافت و رسوب اين کي هابانكي دولتي نزد هاحسابتعداد 

 .به ارمغان آورد هابانكبراي 

 آن يمجر ي دولت وهاحسابي مرتبط با ورود جريانات پولي به هاروال (43) و (41)، (40) مواد

( (41)( و نيز وجوه سپرده )ماده (41)آوري درآمدها )ماده تر، نحوه جمعبه بيان دقيق .کنديم مشخص را

 و عمل نحوه نيل تدوئومس عنوانبه ييادارو ياقتصاد امور رتزاو مواد نيا در .مشخص شده است

 استفاده مورد هايمفر هنمون و دولتي مؤسسات وها وزارتخانه درآمدهاي وصول مورد در اجرايي يهاروش

 شود،مي پردخته بدان ادامه در که( 43) ماده به مربوط نامهآيينو در  ،شده يمعرف منظور اين براي

 .است دهش اقدامات نيا انجام مسئول يدارخزانه

در خصوص نحوه  قانونگذارنشيني ند، عقبکجلب توجه مي( 76)ه در تبصره ماده کته مهمي كن

 هاشهرداري، 1351ي مصوب كدر قانون پولي و بان .ي نهادهاي عمومي غيردولتي استهاحساب نگهداري

ي خود نزد هاحسابليه ک نگهداريلف به كاند(، مترين نهاد عمومي غيردولتي آن زمان بودهه اصليک)

دار دولت تعريف شده بود، كه بانکزي با همان قوت کمر كبه بيان ديگر، بان .زي شده بودندکمر كبان

ليه ضوابط ک، 1366اما در قانون محاسبات عمومي مصوب  .دار نهادهاي عمومي غيردولتي نيز بودكانب

امل براي انتخاب کي نهادهاي عمومي غيردولتي ملغي گرديد و اين نهادها اختيار عمل هاحساب نگهداري

اسبات براي نهادهاي ه قانون محکتنها محدوديتي  .ردندکي خود را پيدا هاحسابعامل و نگاهدارنده  كبان

اي از محل بودجه ي هزينههاپرداختي مربوط به هاحسابعمومي غيردولتي تعريف نمود، در خصوص 

 .دهديل ميكل بودجه و گردش مالي نهادهاي عمومي غيردولتي را تشکي از كوچکه بخش کعمومي بود، 

ي هاحساباز  نگهداريکه  قانون برنامه پنجم توسعه، (94)شايان ذکر است که پس از تصويب ماده 

ي دولتي را مطابق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار تعيين نموده بود، باز هم در قوانين بودجه هادستگاه

اجرايي ي هادستگاهقانون برنامه پنجم توسعه،  (94)ليف بر اجراي ماده كي اخير، عليرغم تهاسال ساليانه

 قانونگذاراين تناقض رفتار  .شدندانون محاسبات عمومي ميق( 76)و ( 39)،  (31)مكلف به رعايت مواد 

 .ثير نبوده استأت( قانون برنامه پنجم بي94)ي اخير نيز در عدم اجراي مفاد ماده هاسالدر 
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كشور  ي( قانون محاسبات عموم43تمركز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده ) نامهآيين .4-1

 1/6/1366مصوب 

 (1اده )م

 يدرآمدها نيمنظور در بودجه کل کشور و همچن ياختصاص ،ينواع درآمدها اعم از عموموصول ا يبرا

کشور  ي( قانون محاسبات عموم 124ماده )  تيبه تعداد الزم حساب تمرکز وجوه با رعا يدولتي هاشرکت

که از  يدولتهاي بانك ريسارابط نزد شعب هاي و عنداللزوم حساب رانيا ياسالم يجمهور ينزد بانك مرکز

مقررات  تيرابط مذکور با رعاهاي حساب يموجود .گرددمي داشته باشند افتتاح يندگيطرف بانك مذکور نما

 .شودمي تمرکز درآمد مربوط انتقال دادههاي به حساب دينمامي نييکه خزانه تع يبيبه ترت

 :دگردمي مربوط منتقلهاي به حساب ريز بيترتماده به نيمذکور در ا يدرآمدها

 .کشور يبه حساب درآمد عموم يتمرکز وجوه درآمد عمومهاي وجوه متمرکز در حساب (الف

در حدود بودجه مصوب و با  يتمرکز وجوه درآمد اختصاصهاي وجوه متمرکز در حساب (ب

 .ربطيذهاي به حساب حسابيدرخواست ذ

د بودجه مصوب و با در حدو يدولتي هاشرکتتمرکز وجوه درآمد هاي وجوه متمرکز در حساب (ج

 .هر شرکت به حساب پرداخت شرکت حسابيدرخواست ذ

از  يقسمت صاليبه موجب قانون مكلف به وصول و ا يدولتي هاشرکتکه  يدر موارد -«1» تبصره

مذکور  يساً نسبت به انتقال وجوه درآمدهاأخزانه مجاز است در موارد لزوم ر باشندمي يعموم يدرآمدها

 .ديکشور اقدام نما يمبه حساب درآمد عمو

قابل  زيخزانه ن يندگينما شنهاديبه پها ماده در استان نيرابط موضوع اهاي حساب - «2» تبصره

 .افتتاح خواهد بود

 ميآوري درآمدهاي عموي مربوط به جمعهاروالالذکر(، نامه فوقطور کلي در آيينبهدر اين ماده )و 

ي رابط هاحسابانتقال اين درآمدها به  فرآيندو همچنين  تيي دولهاشرکتو اختصاصي بودجه دولت و 

کز درآمدها را به از آنجا که اين ماده اختيار تعيين جزئيات تمر .ي خزانه مشخص شده استهاحسابو 

آوري درآمدها، در اختيار خزانه خواهد ده است، لذا هرگونه تغيير در سازوکارهاي جمعخزانه تفويض کر

شود، يكي از مهمترين تغييراتي که طي يك سال اخير در اين خصوص دامه ذکر ميکه در اچنان .بود

 .بوده است« شناسه واريز»ي رابط و استفاده از هاحسابانجام شده، حذف 
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 (11/6/1383قانون برنامه چهارم توسعه )مصوب  .5-1

  (10)ماده 

 منظوربهدر سيستم بانكي کشور و  در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار ـ «د»بند 

، هاشهرداريو  ميي دولتي و ديگر نهادهاي عموهازمانسا، مؤسسات و هابنگاهاقتصادي نمودن فعاليت 

  .ي مذکور مجازند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايندهابنگاهبراي دريافت خدمات بانكي، 

ي دولتي هاحساب نگهداريت مهمي در شيوه سكه نقطه شکاين بند از قانون برنامه چهارم توسعه، 

ه که تصويب رسيد کنظمي شديدي را در اين حوزه موجب گرديد، در شرايطي بود و عدم شفافيت و بي

ه به کي خصوصي وقت، هابانك .شدشور سپري ميکخصوصي  كحدود دو سال از تأسيس نخستين بان

ر تصويب اين بند از قانون نقش بودند، د ي دولتي مطلعهاحساب نگهداريخوبي از منافع حاصل از 

شور با تصويب اين قانون توانستند خود را در منافع کي خصوصي هابانكدر واقع  .اندسزايي داشتهب

  .نمايند كي دولتي )و نهادهاي عمومي غيردولتي( شريهادستگاهي هاحساباز  نگهداري 1عظيم

ي هابانكدهد، در طول برنامه چهارم توسعه، تعداد داري ايران پس از انقالب نشان ميكتاريخچه بان

است،  اند، به مراتب بيش از هر زمان ديگري بودهزي مجوز تأسيس اخذ نمودهکمر كه از بانکخصوصي 

به اذعان بسياري از  .انداز نهادهاي عمومي غيردولتي بوده دارانيسهاماي دارهابانكو اغلب اين 

 كاند ماله بسياري از نهادهاي عمومي غيردولتي توانستهکعللي  ي از مهمترينكمتخصصين امر، ي

به واسطه همين بند از قانون در اختيار آنها قرار  قانونگذاره کي خصوصي شوند، مجوزي است هابانك

اين مطلب در بخش  .مورد استفاده قرار دهند« خود كبان»را در « متعلق به عموم»داد، تا منابع عظيم 

 .د شدسوم تشريح خواه

 .ي دولتي ارائه شده استهاحساباز  نگهداريشيوه « آزادسازي»در متن بند فوق، دو دليل براي 

اقتصادي نمودن فعاليت » و دوم« ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي»نخست، 

ليل نخست بايد توجه در خصوص د .رسد هر دو دليل فوق مخدوش و ناقص استنظر مياما به ،«هابنگاه

حذف »ي است، كجاد فضاي رقابتي سالم در سيستم باناي هه رفع انحصار، الزمکداشت، به همان ميزان 

ايجاد فضاي رقابتي »در صدد  قانونگذاربنابراين اگر  .باشدنيز ضرورت ايجاد رقابت مي« هاانواع رانت

ي دولتي و نهادهاي هادستگاهي هاحسابه ليکز کسازي الزم براي تمراست، بايد زمينه بوده« سالم

ي هابانكي خصوصي را نيز، عالوه بر هابانكه كداد، نه آنزي را صورت ميکمر كعمومي غيردولتي نزد بان

  .سهيم نمايد« ي عموميهاحساب نگهداريرانت »دولتي، در 

ومي غيردولتي، ي دولتي و نهادهاي عمهادستگاهليه که کد درخصوص دليل دوم نيز بايد دقت کر

ور کي مذهاحساباز  نگهداريدليلي براي آزادسازي « اقتصادي نمودن فعاليت آنها»ه کنيستند « بنگاه»

                                                 

های دولتی، در هدارنده حساب و نیز دستگاههای نگهای دولتی، برای بانکهای دستگاهمنافع حاصل از نگاهداری حساب .1

 بخش سوم گزارش تشریح خواهد شد.
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توان نوعي بنگاه اقتصاد ي بازنشستگي را ميهاصندوقدر واقع هرچند برخي نهادهاي عمومي نظير  .باشد

ي دولتي نظير هادستگاهنين و همچ هاشهرداريدانست، اما بسياري از نهادهاي عمومي مانند 

بنابراين استدالل دوم نيز به وضوح مخدوش  .تلقي نمود« بنگاه اقتصادي»هاي مختلف را نبايد وزارتخانه

 .باشدو نامعتبر مي

 

 قانون برنامه چهارم توسعه (10)زي پيرو ماده كمر كهاي بانبخشنامه .6-1

هاي زي سه بخشنامه در تاريخکمر كچهارم توسعه، بانقانون برنامه  (10)ماده  «د»در راستاي اجراي بند 

محتواي اين  .ديگر بودندكمل يكه در واقع مکصادر نمود  22/12/1386و  27/8/1385،  21/2/1385

  :گيردها در ادامه مورد بررسي قرار ميبخشنامه

 

 (370)شماره مب/ 21/2/1385بخشنامه بانك مركزي مورخ ـ 

 الف(

 «د»موضوع بند ها دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداريي هاشرکتها، ي، وزارتخانهدولتي هازمانسا .1 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مجاز ( 10)ماده 

 كمورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از تأييد بان كي دولتي موجود، بانهابانكگردند از بين مي

 .ز نمايندکمتمر كخود را نزد آن باني هاحسابجمهوري اسالمي ايران  زيکمر

ور در اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات کمذهاي مورد نظر توسط ارگان كانتخاب بان -تبصره

 سب موافقت وزارت امور اقتصادي وکگردد منوط به مي ه از محل بودجه عمومي دولت تأمينکآنها 

 .جمهوري اسالمي ايران است زيکمر كايي و باندار

پذير انكزي جمهوري اسالمي ايران امکمر كعامل با رعايت مفاد بند فوق با تأييد قبلي بان كتغيير بان .2

 .است

اين  «1»موضوع بند هاي و تعهدات ارگانها ليف بدهيكمستلزم تعيين ت كتغيير بان -تبصره

 .عامل قبلي است كدستورالعمل با بان

 

 (2017)شماره مب/ 27/8/1385نك مركزي مورخ بخشنامه باـ 

وزارت امور ( 2)است، اما در تبصره ماده  370اين بخشنامه، مطابق با بخشنامه مب/ (2)و ( 1)ماده 

 :ن بخشنامه افزوده شده استاي هايي نيز اضافه گرديده است، همچنين دو بند ديگر بداراقتصادي و

معوق و هاي پرداخت بدهي برمبنيقبلي  كفت تأييده بان، درياكهنگام افتتاح حساب توسط بان .1

 .و تعهدات جاري الزامي استها ليف بدهيكتعيين ت
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و مؤسسات  هاشرکتوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ي هاحسابه نگهداري كناي هنظر ب .2

 1353وب سال سپه مص كشور در بانکي كوابسته به موجب قانون نحوه اجراي مقررات پولي و بان

هاي وزارت دفاع پشتيباني نيروي هاحسابسپه واگذار شده است، لذا الزم است  كمجلسين وقت به بان

 .سپه نگهداري شود كان نزد بانکماک -استثناً-مسلح

 

 (5317)شماره مب/ 22/12/1386بخشنامه بانك مركزي مورخ ـ 

ي هاحسابر خصوص نحوه نگهداري اين اداره د 27/8/1385مورخ  2017پيرو بخشنامه شماره مب/

 :گرددمي بدين وسيله مراتب زير جهت اجرا ابالغ هابانكدولتي نزد 

دولتي و غير دولتي و نهادهاي عموميي هاشرکتو ها دولتي، وزارتخانهي هازمانساليه ک .1

ي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ( 10ماده ) «د»موضوع بند ها شهرداري

موجود اعم از دولتي ي هابانكاز  كگردند به تشخيص خود از نزد هر يمي جمهوري اسالمي ايران مجاز

 .دولتي افتتاح حساب نمايندغير يا

ن بخش از وجوهات آنها ور در بند فوق، در مورد آکمورد نظر توسط نهادهاي مذ كانتخاب بان .2

 اييدارسب موافقت وزارت امور اقتصادي وکگردد منوط به مي ه از محل بودجه عمومي دولت تأمينک

ه بر مبناي آن کموظف است در اين خصوص تعهدي از صاحب حساب اخذ نمايد  كآن بان .باشدمي

ايي به حساب خود دارور را به تنها با اجازه وزارت امور اقتصادي وکصاحب حساب متعهد گردد وجوه مذ

 .منظور نمايد

و ها شور نگهداري حساب وزارتخانهکي كانون پولي و بانق( 12)ماده  «الف»در اجراي بند  .3

همان قانون اين ( 10)ماده  «ز»همچنين به موجب بند  .زي استکمر كبه عهده بان ...مؤسسات دولتي 

يي هابانكليه کبر اين اساس الزم است  .شور نمايندگي دهدکي هابانكاز  كه به هر يکد داراختيار كبان

نمايند ابتدا با اداره حسابداري مي فوق االشاره را نگهداري( 12)موضوع ماده نهادهاي ي هاحسابه ک

 .قرار داد نمايندگي امضا نمايند كن باناي هل و بودجک

درصد وجوه دولتي را به روش تعيين  100 بايد انکماکعامل پس از افتتاح حساب ي هابانك .4

 .زي منتقل نمايندکمر كشده به بان

معوق هاي پرداخت بدهي برمبنيقبلي  ك، دريافت تأييديه بانكتوسط بانهنگام افتتاح حساب  .5

 .و تعهدات جاري الزامي استها ليف بدهيكو تعيين ت

و  هاشرکتوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ي هاحسابه نگهداري كناي هنظر ب .6

سپه مصوب سال  كور در بانشکي كمؤسسات وابسته به موجب اين قانون نحوه اجراي مقررات پولي و بان

وزارت دفاع و پشتيباني ي هاحسابسپه واگذار شده است لذا الزم است  كمجلسين وقت به بان 1353

 .سپه نگهداري شود كان نزد بانکماک -استثناً-نيروهاي مسلح 
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قانون برنامه چهارم توسعه نافذ بوده و چنانچه ( 10ماده ) «د»اين بخشنامه تا زمان تداوم بند  .7

 .ماده قانوني در قوانين بعدي تنفيذ گردد مفاد اين بخشنامه به قوت خود باقي است نآ

 

 زيكمر كهاي بانتحليل بخشنامهـ 

زي کمر كهاي باني دولتي، بر اساس بخشنامههادستگاهعامل  كپيش از قانون برنامه چهارم توسعه، بان

دار ب نام و حوزه تخصصي خود، عهدهي دولتي موجود، به تناسهابانكدر اين دوره  .شدتعيين مي

شاورزي متولي بخشي ک ك، بانبراي مثالشدند )ي مرتبط ميهادستگاهي تعدادي از هاحساباز  نگهداري

ي وزارت دفاع و نيروهاي هاحسابسپه متولي بخشي از  كشاورزي، بانکي وزارت جهاد هاحساباز 

 .(...ي وزارت صنعت، وهاحسابدار بخشي از صنعت و معدن عهده كمسلح، بان

ي دولتي و نهادهاي هادستگاهزي پس از تصويب قانون برنامه چهارم، به کمر كنخستين بخشنامه بان

ي دولتي هابانكعامل خود را از ميان  كزي، بانکمر كعمومي غيردولتي اجازه داد تا با هماهنگي بان

ي عامل هابانكبه  هادستگاههاي بدهيليف كعامل، مستلزم تعيين ت كهمچنين تغيير بان .نندکانتخاب 

پس از اخذ تسهيالت متعدد از بانك در قبال  هادستگاهعلت اين اقدام آن بود که برخي از  .قبلي گرديد

سهيالت بانك جديد نيز نمودند تا از تانتقال حساب خود به آن بانك، اقدام به جابجايي حساب خود مي

اصالح انجام شده در  .1نمودي عامل ايجاد ميهابانكي براي و اين مسئله مشكالت زياد منتفع شوند

 .بخشنامه، ناظر به حل اين معضل بوده است

يد مجدد بر موارد فوق، نوعي ضمانت اجرا براي تعيين کزي، ضمن تأکمر كدر بخشنامه دوم بان

ت دفاع براي همچنين محدوديت وزار و عامل پيشين خود وضع گرديد هابانكبه  هادستگاهليف بدهي كت

  .سپه تثبيت شد كي خود نزد بانهاحساب نگهداري

هايي نظير سال بعد از بخشنامه دوم صادر شد، هرچند محدوديت كه بيش از يکدر بخشنامه سوم 

عامل قبلي ادامه  كهاي دستگاه با بانسپه و الزام تسويه بدهي كي وزارت دفاع نزد بانهاحسابحفظ 

ي دولتي هاحسابندگي کنظمي و پراه بيکاما تغييرات مهمي ايجاد گرديد  ،(«6»و  «5»يافت )بندهاي 

 :شرح زير استمهمترين اين تغييرات به .را بيش از پيش نمود

ي خصوصي نيز افتتاح حساب هابانكحتي نزد « به تشخيص خود»اجازه يافتند  هادستگاه .1

گذاري نمايند ي خصوصي سپردههابانكزد نمايند و وجوه متعلق به دولت )يا متعلق به عموم مردم( را ن

 .بخشنامه(« 1»بند )

لي برداشته ک طوربهمورد نظر،  كبه بان هادستگاهي هاحساببراي انتقال « زيکمر كتأييد بان»الزام  .2

ه کافي است کدر واقع مطابق اين بخشنامه، تنها  .هاي پيشين وجود داشت(بخشنامه« 1»بند شد )اين الزام در 

                                                 

 .مصاحبه با مديران بانك كشاورزي .1
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تا بتواند بدون هر گونه محدوديت يا الزامات ( «3»زي باشد )بند کمر كاي قرارداد نمايندگي با باندار كبان كي

 .نمايد هادستگاهزي، اقدام به افتتاح حساب براي کمر كرساني به بانافشا يا اطالع

وجوه دولتي را در پايان هر درصد  100لف شدند كم هابانكبخشنامه،  «4»هرچند مطابق بند  .3

ي عامل يا هابانكرساني ه هيچ ضمانتي براي اطالعکزي منتقل نمايند، اما از آنجا کمر كفته نزد بانه

حسابرسي  و زي وجود نداشتکمر ك، به بانهاحسابي دولتي، در خصوص تعداد و مانده هادستگاه

نابع دولتي براي ان استفاده از مكام هابانكن نبود، لذا عمالً كصورت هفتگي نيز ممهاي مالي بهصورت

شد، ولي ابزاري براي تشخيص اين ن اقدام تخلف محسوب مياي هردند )البتکاعطاي تسهيالت را پيدا 

 .زي قرار نداشت(کمر كتخلف در اختيار بان

زي )خصوصاً کمر كهاي بانقانون برنامه چهارم و بخشنامه( 10ماده )ه کبر اين اساس روشن است 

ي دولتي را فراهم هاحساب نگهداريون، موجبات هرج و مرج شديد در شيوه بخشنامه سوم( پيرو اين قان

 هابانكرد كو عمل هاحسابن اي هل( نسبت بکداري زي و خزانهکمر كنمود و اطالعات مقامات ناظر )بان

زي کمر كاجراي اين قانون موجب عدم نظارت بان .امل مخدوش نمودک طوربهرا  هاحسابدر قبال اين 

ه در بخش کالت جدي در اين زمينه شد كي دولتي و به تبع آن بروز مشهاحساباح يا انتقال بر افتت

، اطالعات مقامات ناظر از تاکنوندر واقع پس از اجراي اين قانون  .سوم مورد بحث قرار گرفته است

 .ستهابانكبر خوداظهاري هاي عمومي غيردولتي، صرفاً مبتنيي دولتي و نهادهادستگاهي هاحساب

 

 (15/10/1389قانون برنامه پنجم توسعه )مصوب  .7-1

 (94)ماده 

ي دولتي و مؤسسات و نهادهـاي عمومي هازمانساو  هاشرکت، مؤسسات، هابنگاهعامل  كنحوه تعيين بان

وزارت امور  كه به پيشنهاد مشترکدستورالعملي است  چارچوبي در كغيردولتي براي دريافت خدمات بانـ

 .رسدزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار ميکمر ك، معاونت و باناييدار اقتصادي و

 نگهداريساماندهي هرج و مرج ايجاد شده در نحوه  منظوربهدر قانون برنامه پنجم توسعه، 

ي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، مقرر شد دستورالعملي به تصويب شوراي پول و اعتبار هاحساب

البته براي تهيه و اجراي اين دستورالعمل سقف زماني تعيين نشد و همين امر موجب به درازا  .رسدب

 .زي گرديدکمر كي دولتي نزد بانهاحسابز کشيدن اجراي تمرک

 

ي دولتي و  هاشركت ها، مؤسسات و   خانهانواع حساب براي وزارت  نگهداريدستورالعمل   .8-1

 (25/7/1391)مصوب غيردولتي مينهادها و مؤسسات عمو

و نيم از آغاز دوره برنامه پنجم، سال  ك( قانون برنامه پنجم توسعه و پس از حدود ي94به استناد ماده )

اهداف  .به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد 25/7/1391نخستين ويرايش اين دستورالعمل در تاريخ 
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برداري از سيستم با عنايت به بهره» :ابالغ اين دستورالعمل، به خوبي در مقدمه آن بيان شده است

ملي پرداخت، هاي انات سامانهكزي جمهوري اسالمي ايران و برخورداري از امکمر كز بانکداري متمركبان

داري كز الزم در بانکشور و ايجاد تمرکي كه بانكدولتي در شبي هاحسابساماندهي به وضعيت  منظوربه

 شور در خصوص احصايکيران، همچنين تأمين مصالح ملي زي جمهوري اسالمي اکمر كدولت توسط بان

درآمدي دولت، ي هاحسابصحيح درآمدهاي دولت، دستيابي به آمار و اطالعات دقيق و به موقع از 

نترل هرچه بيشتر نقدينگي، ممانعت از استفاده نادرست ک، ايههزيني هاحسابنترل مناسب گردش ک

دولتي و ي هاشرکتمؤسسات و ها، انواع حساب براي وزارتخانه نگهداريدستورالعمل »از منابع دولتي، 

شود، تهيه و مي ناميده« العملدستور»ه از اين پس به اختصار ک« دولتيغير نهادها و مؤسسات عمومي

 .«گرددمي تدوين

ر مصاديق کي با ذكدر اين بخش، خدمات بان .بخش نخست اين دستورالعمل مربوط به تعاريف است

دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و  ،ارائه انواع ابزارهاي پرداخت» :ريف شده استمهم آن تع

صدور انواع  ازجملهي كارائه خدمات بان ،نامهعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانتگشايش انواع ا ،ارزي

ت ريالي و کمشارانتشار يا عرضه اوراق  ،ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده ،يكترونيكالهاي ارتک

هاي ساير تعاريف ارائه شده در اين دستورالعمل، مربوط به سامانه« ... ،شورکارزي در داخل و خارج از 

 .است ...ز، شناسه امنيتي وکداري متمركملي پرداخت )شتاب، ساتنا، پايا، تابا، نماد(، بان

و  هاشرکت، مؤسسات، اهبنگاه، هاوزارتخانه :ي مشمول اين بخشنامه عبارتند ازهازمانسا

متن کامل اين دستورالعمل در پيوست ذکر  .غيردولتي ميي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عموهازمانسا

 .گرددميشده است و در اين قسمت مهمترين مفاد آن به اختصار بيان 

ي هاحساب نگهدارياصالح شيوه « اجرايي فرآيند»بخش اصلي اين دستورالعمل، مربوط به 

در اين دستورالعمل مسئوليت تأمين  .را به خود اختصاص داده است (12)الي  (2)ه مواد کست هاهدستگا

بانك مرکزي نهاده شده  برعهدهي مشمول، هازمانساي هاحساب نگهداريي مورد نياز براي هازيرساخت

شمول بايد صرفاً ي مهازمانسا کليه ي بانكي اعم از ريالي و ارزي برايهاحسابتمامي  .((2)است )ماده 

مؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأساً و بدون ديگر  ازسوي .((4)و  (3))مواد  نزد بانك مرکزي افتتاح گردد

ي مشمول اقدام هازمانساهماهنگي با بانك مرکزي نسبت به افتتاح هر گونه حساب براي هريك از 

 .((5))ماده  نمايند

ي متناظر جديد افتتاح شده نزد هاحسابول با ي مشمهازمانساي موجود هاحسابجايگزيني 

ظرف مدت سه ماه پس از تصويب دستورالعمل به  بايد اي است کهنامهبانك مرکزي، مطابق با شيوه

تعيين بانك عامل به عهده ي مذکور، هاحسابهمچنين تا زمان جايگزيني  .((6)رسيد )ماده تصويب مي

  .((7)قرار داده شده است )ماده  ردار کل کشواي با مسئوليت خزانهکميته
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هاي خود را صرفاً از طريق ها و پرداختند تمامي دريافتاشده ي مشمول موظفهازمانسا

)ماده  انجام دهند هاي ملي متمرکز پرداختبه واسطه سامانه و ي افتتاح شده نزد بانك مرکزيهاحساب

بانكي و تسهيالت به هريك از مؤسسات توانند در خصوص دريافت انواع خدمات مي و ((10)و  (8)

 .((11))ماده  نمايند، مراجعه نمايندترين خدمات را به آنها ارائه مياعتباري که مناسب

نظارت بر حسن اجراي مفاد اين »د، دار نيز که به موضوع نظارت و کنترل اختصاص (13)ماده 

  .نهاده شده است« کشورداري کل بانك مرکزي و خزانه عهده بردستورالعمل، حسب مورد 

به تصويب رسيد، بخش ديگري نيز  25/7/1391در اولين ويرايش اين دستورالعمل که در تاريخ 

در نظر گرفته شده بود که ضمانت اجراي اين دستورالعمل محسوب « مجازات و تنبيهات»تحت عنوان 

ي هازمانساسسات اعتباري يا داري کل کشور بود تا مؤشد و ابزاري در اختيار بانك مرکزي و خزانهمي

 :مشمول متخلف را مورد پيگرد و مجازات قرار دهند

  مؤسسات اعتباري موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول

 . ((14)گردند )ماده قانون پولي و بانكي کشور مي (44)موضوع ماده  ميي انتظاهامجازات

 هر نوع تخلف از  .باشندظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل ميي مشمول موهازمانسا

 . ((15)اين مقررات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد )ماده 

به تصويب شوراي پول و اعتبار  9/4/1394الزم به ذکر است که ويرايش دوم دستورالعمل در تاريخ 

که ناظر به مجازات  (15)و  (14)شابه ويرايش نخست است، با اين تفاوت که مواد رسيد و مفاد آن، عيناً م

اين اقدام شوراي پول و اعتبار متأسفانه موجب از ميان رفتن ضمانت اجراي  .و تنبيهات بود، حذف گرديد

ل ي مشموهازمانسااين دستورالعمل گرديد و امكان هرگونه پيگرد قضايي عليه مؤسسات اعتباري يا 

شبهه تعارض با قوانين  دليلبهالبته ظاهراً حذف دو ماده مذکور  .دتخلف را از بانك مرکزي سلب کرم

بر يك اقدام « تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي»که شمول عنوان  به اين معنا .صورت گرفت

 .ضوع ورود نمايندتوانند در اين مو، نيازمند قانون است و مصوبات شوراي پول و اعتبار نميهازمانسا

 

 ...انواع حساب نگهداريتحليل دستورالعمل ـ 

ي بانكي ريالي و ارزي، هاحساب(، متمرکز نمودن کليه (4)و  (3)مهمترين داللت اين دستورالعمل )مواد 

غيردولتي و  ميهمچنين نهادهاي عمو و ي دولتيهاشرکتها، مؤسسات و متعلق به کليه وزارتخانه

ي هادستگاهي مربوط به کليه وجوه هاحسابهمچنين  .نها، نزد بانك مرکزي استي تابعه آهاشرکت

اين اقدام  .داري کل کشور افتتاح گرددکه مرتبط با بودجه دولت است، بايد صرفاً از طريق خزانه مشمول

ي نادرست پيشين، خصوصاً پس هاروالو اصالح  ميي عموهاحساب نگهداريمهم در اصالح شيوه  ميگا

 .ز برنامه چهارم توسعه استا
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، از يك سو مؤسسات اعتباري از افتتاح هرگونه حساب براي (8)و  (5)همچنين مطابق مواد 

ي هاپرداختو  هادريافتي مشمول بايد تمام هازمانساديگر  ازسوياند و ي مشمول نهي شدههازمانسا

ع به موجب اين دو در واق .جام دهندي افتتاح شده نزد بانك مرکزي انهاحسابخود را صرفاً از طريق 

 .اندي دولتي، از تخلف منع شدههاحساب نگهدارينفع در ماده، هر دو ذي

فراهم نمودن زيرساخت الزم براي ارائه  منظوربهدستورالعمل،  (9)و  (2)عالوه بر اين، مطابق مواد 

اند، وظايفي نك مرکزي نمودهي خود نزد باهاحسابيي که اقدام به متمرکز نمودن هازمانساخدمات به 

افزاري براي مافزاري و نرهمچنين فراهم نمودن امكانات سخت .بانك مرکزي گذارده شده است برعهده

 .بانك مرکزي قرار گرفته است برعهدهي مشمول، هادستگاهحسابان و مديران مالي داري کل، ذيخزانه

شدن وزارت دفاع و ساير نيروهاي مسلح  نكته ديگر در خصوص اين دستورالعمل آن است که استثنا

هاي بانك مرکزي که به روالي مرسوم تبديل شده بود، در اين دستورالعمل متوقف گرديد و از بخشنامه

 .ي خود به بانك مرکزي شدندهاحسابنيروهاي مسلح نيز ملزم به انتقال 

دقيق و  فرآيندند تعريف ي مشمول به بانك مرکزي، نيازمهادستگاهي هاحساباز آنجا که انتقال 

اي شد که بايد «نامهشيوه»موکول به  فرآيند، جزئيات اين (6)بندي مشخص است، بر اساس ماده زمان

اختالف نظر بانك مرکزي و وزارت اقتصاد،  دليلبهكن ل .گرديدظرف مدت سه ماه تدوين و ابالغ مي

ي هابانكهايي که اجراي آن براي لت زيانعبه طول انجاميد و بهماه  15نامه بيش از تدوين اين شيوه

ي هابخشطي شده، در  فرآيندجزئيات اين تأخيرها و  .نامه به تأخير افتادنمود، ابالغ شيوهدولتي ايجاد مي

 .بعد تشريخ خواهد شد

بانك مرکزي هنگام ابالغ  10/8/1391گونه که در بخشنامه مورخ رسد همانمي نظربهدر مجموع 

نقطه  عنوانبهتواند سازي صحيح و مناسب اين دستوالعمل ميپياده»مل ذکر شده است، اين دستورالع

لذا الزم است با رفع  .«ي دولتي مطرح گرددهاحساب هداريانگعطف و تحولي عظيم در زمينه شيوه 

نواقص اين دستورالعمل و پشتيباني قوانين مصوب مجلس از اين دستورالعمل، مسير اجراي آن هموار و 

 .سازي تسريع گرددپياده رآيندف

 

 (22/2/1392نامه بانكداري دولتي )مصوب آيين .9-1

 .ابالغ گرديد 19/04/1392مورخ  43608ت/91964نامه شماره نامه در قالب تصويباين آيين

 

 (1)ماده 

الي و دولتي اعم از ريي هازمانساو  هاشرکتمؤسسات، ، هابنگاهها، ي وزارتخانهكباني هاحسابتمامي 

 .زي جمهوري اسالمي ايران افتتاح گرددکمر كشور و نزد بانکل کي دارخزانهارزي بايد از طريق 
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ه از محل بودجه عمومي کدولتي غير آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي ـ«1»تبصره 

 .گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بودمي دولت تأمين

 

 (2)ماده 

 ازجملهدولتي، غير راي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عموميي بكباني هاحسابتمامي 

نزد  ه از محل بودجه عمومي دولت تأمين نمي گردد، بايد صرفاًکها تابعه آني هاشرکتو ها شهرداري

 .زي افتتاح گرددکمر كبان

 

 (3)ماده 

آن موظفند با هماهنگي وزارت و مؤسسات وابسته به  هاشرکتوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 

زي جمهوري کمر كخود را به باني هاحسابشور( تمامي کل کي دارخزانه) اييدار امور اقتصادي و

 .اسالمي ايران منتقل نمايند

 

  (4)ماده 

زي نسبت به افتتاح هرگونه حساب کمر كساً و بدون هماهنگي با بانمؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأ

دولتي غير دولتي و نهادهاي عموميي هازمانسا، هاشرکتمؤسسات، ، هابنگاه، هازارتخانهواز  كبراي هري

  .اقدام نمايند

 

  (5)ماده 

دولتي و ي هازمانسا، هاشرکتمؤسسات، ، هابنگاهها، ي موجود هر يك از وزارتخانههاحسابجايگزيني 

 ميشده نزد بانك مرکزي جمهوري اسالي متناظر جديد افتتاح هاحسابدولتي، با غير نهادهاي عمومي

ايي و بانك مرکزي، تا پايان سال دار بندي هماهنگ شده بين وزارت امور اقتصادي وايران، مطابق با زمان

 .گيردصورت مي 1392

 

 (6)ماده 

دولتي موظف دولتي و نهادهاي عمومي غيري هازمانسا، هاشرکتمؤسسات، ، هابنگاه، هاوزارتخانهتمامي  

قانوني غير م تصرفاتكباشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حمي نامهآيينامل مفاد اين کرعايت  به

 .شودمي در وجوه و اموال دولتي محسوب
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 نامه بانكداري دولتيتحليل آيينـ 

 .تاس ...انواع حساب  نگهدارينامه کامالً مشابه با دستورالعمل ، مفاد اين آيينگرددميکه مالحظه چنان

ي خود به بانك مرکزي، لزوم هاحسابغيردولتي به انتقال  ميي دولتي و عموهادستگاهالزام کليه 

ي مربوط به بودجه دولت، عدم استثناي نيروهاي مسلح، هاحسابداري کل در خصوص هماهنگي با خزانه

ه تخلف از و تلقي هرگون ي مشمولهادستگاهنهي مؤسسات اعتباري از افتتاح هرگونه حساب براي 

نامه و نقاط مشترك آيين ازجمله، «تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي»نامه در حكم آيين

جايگاه قانوني موضوع، مجدداً به تصويب  ارتقاي منظوربهرسد نظر ميلذا به .الذکر استدستورالعمل فوق

 .وزيران نيز رسيده است هيئت

 .ددار اي طرح تفاوتي ميان اين دو مصوبه وجودبندي مربوط به اجرالبته در خصوص زمان

نامه، کل سكوت کرده بود، اما مطابق آيين هاحسابدستورالعمل نسبت به سقف زماني پروژه انتقال 

به پايان  1392تا انتهاي سال  غيردولتي به بانك مرکزي، بايد ميي دولتي و عموهاحسابانتقال  فرآيند

انتقال  فرآينداي که حاوي جزئيات نامهيرغم اين سقف زماني، شيوهجالب توجه است که عل .رسيدمي

 هنوز ابالغ نيز نشده بود! 1392بود، تا پايان سال  هاحساب

 

 (3/9/1393مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي )مصوب  .10-1

 يهاهگانه سامان 9 منظومه 1393سال  يانموظف شده است تا پا يزکمر كبان مصوبه ينبر اساس ا

 يهادستگاه يرسا يستميان اتصال امن و سكو ام يدنما يبردارو بهره يجادرا ا يكنظام بان ياطالعات

دستور، درخواست  فرآيند نههرگو 1394 يرماهت ياز ابتدا ياگونهها فراهم آورد، به سامانه ناي هرا ب يياجرا

 .انجام شود يكيترونكصورت الاستعالم به ياو 

 

 (1ه )ماد

را به  يرز يهااطالعات و ارتباطات، منظومه سامانه يفناوراز  يبردارموظف است با بهره يزکمر كانب 

 .يدنما ياندازو راه يجادشده است ا يحه در فصل دوم تشرک ينحو

 )نهاب( يكبان كيترونكال سنجييتنظام هو سامانه .1

 )سپام( يمال كيترونكال رسانييامپ سامانه .2

 (ياد)ص كدسته چ كيترونكال پارچهكيصدور  سامانه .3

 (كاوك)چ ياغذک يو اسناد وصول كچ سامانه .4

 (يما)س يكاوراق بان يريتمد هپارچكي سامانه .5

 )سپاس( يارس كيترونكپرداخت ال سامانه .6
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 (يم)نس يزکمر كبان پارچهكيسامانه  نوين .7

 يالتجامع تسه سامانه .8

 (يام)س ياستعالمات مال پارچهكيسامانه  .9

ي هاحساب نگهداريمرتبط با موضوع مورد بررسي )« نسيم»بور، سامانه هاي مزاز ميان سامانه

 :را به خود اختصاص داده است (21)تا  (18)غيردولتي( است که مواد ميي دولتي و عموهادستگاه

 

 (18) ماده

ي هادستگاهي ريالي و ارزي هاحسابز کداري و مديريت متمرزي موظف است با هدف نگهکمر كبان 

زي )نسيم( را کمر كپارچه بانكشوري، نوين سامانه يکقانون مديريت خدمات ( 5)تا  (1) موضوع مواد

ور کي مذهاحسابهاي مربوط به نشکها و ترافرآيندليه که کبرداري نمايد اي تهيه، اجرا و بهرهگونهبه

ربوطه را ليه اسناد مکبرگرفته و داخت، انتقال و مانده حساب را درنظير افتتاح حساب، دريافت، پر

 .مبادله نمايد كترونيكصورت البه

 

 (19ماده )

رد كبر وظايف قانوني خود نيازمند اطالعات مربوط به عمله مبتنيکيي هادستگاهو  هازمانساليه ک 

صورت سيستمي ين اطالعات را از سامانه نسيم بهي مربوط به خود هستند، موظفند اكي بانهاحساب

 .هاي خود بدون دخالت عامل انساني ثبت نماينددر سامانه كترونيكال صورتبهاستعالم نموده و 

ور کي مذهاحسابرد كخط عملان استعالم سيستمي و بركزي موظف است امکمر كبان ـ تبصره

  .نفعان فراهم نمايدرا براي ذي

 

 (20ماده )

آمدي و ي درهاحسابزي نسبت به افتتاح کمر كاري بانكشور موظف است با همکل کداري خزانه 

نامه مديريت ي دريافتي و پرداختي پيشين خود، مطابق با شيوههاحساباي جديد و بستن هزينه

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران(  (94)ي دولتي )موضوع دستورالعمل ماده هاحساب

 .اقدام نمايد

 

 (21ماده )

شوري، از کقانون مديريت خدمات  (5)تا  (1)ي موضوع مواد هادستگاههاي و دريافتي هاپرداختتمامي 

قانون  (94)ي دولتي )موضوع دستورالعمل ماده هاحسابنامه مديريت ، مطابق با شيوه1394ابتداي سال 
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 .تپنجم توسعه جمهوري اسالمي(، صرفاً در بستر سامانه نسيم صورت خواهد پذيرف هبرنام

ي هاحسابفاسد اقتصادي نيز بر انتقال کليه شود، مصوبه ستاد مبارزه با مکه مالحظه ميچنان

هاي غيردولتي به بانك مرکزي تأکيد نموده و جزئياتي از ويژگي ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاه

اين مصوبه نيز براي  .اي که بانك مرکزي بايد به اين منظور طراحي نمايد را بيان کرده استفني سامانه

 و سقف زماني تعيين نموده عنوانبهرا  1393ه بانك مرکزي، پايان سال ب هاحساباتمام پروژه انتقال 

، صرفاً در بستر سامانه نسيم 1394ي مشمول را از ابتداي سال هادستگاهي هادريافتو  هاپرداخت ميتما

 در تاريخ« ي دولتيهاحسابنامه مديريت شيوه»ميابالغ رس اين در حالي است که .مجاز دانسته است

 .1جمهور انجام شدتوسط معاون اول رئيس 10/11/1394

 

( مصوب 2قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) .11-1

04/12/1393  

 (3)ماده 

دولتي موضوع ي هاشرکت( قانون مديريت خدمات کشوري و 5( و )4دولتي موضوع مواد )ي هاشرکت

 هابانكچهارم قانون اساسي، به استثناي وکلي اصل چهلي هاتسياس( قانون اجراي 18ماده ) «3»بند 

اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه توسعهي هازمانسادولتي و هاي و بيمه

صنعتي ايران، وزارت نفت هاي و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچك و شهرك

( و 39(، )31کشاورزي، مشمول مقررات مواد )هاي ربط و شرکت شهركتابعه ذي طريق شرکت دولتي از

باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات آنها به ميکشور مي( قانون محاسبات عمو76)

شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات ميي کل کشور واريز دارخزانه ازسويمعرفي شده ي هاحساب

  .وط هزينه شودقانوني مرب

که خالف مقررات يي هاحسابکشور در مورد مي( قانون محاسبات عمو76عدم رعايت مفاد ماده )

 .شودميمحسوب ميمذکور گشايش يافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمو

ي کل کشور موظفند نسبت به بستن دارخزانهعامل حسب اعالم بانك مرکزي و ي هابانك

 .اند، اقدام کنندف مقررات مذکور افتتاح شدهکه خاليي هاحساب

(، 2عليرغم آنكه در زمان تصويب قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

فوق، به جاي آنكه  (3)ي دولتي موضوع ماده هاشرکتاالجرا بوده است، اما قانون برنامه پنجم توسعه الزم

انواع حساب( شوند،  نگهدارينون برنامه پنجم توسعه )و دستورالعمل شيوه قا (94)مكلف به رعايت ماده 

 (3)در واقع به موجب ماده  .اندشده ميقانون محاسبات عمو (76( و )39(، )31مواد )مكلف به رعايت 

                                                 

 .10/11/1394 مورخ، 145948 شماره نامه .1
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ي دولتي نيز نگهداري کنند و هابانكي خود را نزد هاحساباند که ي دولتي مجاز شدههاشرکتفوق، 

گر رفتار اين امر نشان .ي دولتي برداشته شده استهاشرکتبه بانك مرکزي، از  هاحسابنتقال الزام ا

 .است و بايد در قانون برنامه ششم صريحاً اصالح شود قانونگذارمتناقض 

 نيا بار و عجيب، استثنا نمودن چندين شرکت دولتي از حكم فوق است،همچنين نكته تأسف

 ران،يا يمعدن عيمعادن و صنا يسازمان توسعه و نوساز ،يدولتهاي مهيو با هبانك :از عبارتند هاشرکت

 ران،ينفت ا يشرکت مل ،يکشاورزهاي شرکت شهرك ران،يا يصنعتهاي کوچك و شهرك عيسازمان صنا

 عيصنا يو شرکت مل رانيا ينفتهاي و پخش فرآورده شيپاال يشرکت مل ران،يگاز ا يشرکت مل

خود را نزد بانك مرکزي متمرکز  يهاحسابنه تنها ملزم نيستند که  ،هاشرکتن در واقع اي .يميپتروش

 قانونگذاردر واقع  .دولتي نيز نگهداري کنند يهابانكخود را خارج از  يهاحسابتوانند نمايند، بلكه مي

را، به در اختيار خود  ميفوق اجازه داده است که منابع دولتي و عمو يهاشرکتبه موجب اين حكم، به 

 .نمايند خصوصي يهابانكخصوصي منتقل نموده و منافع ناشي از رسوب اين منابع را نصيب  يهابانك

بانك مرکزي و اند حسب اعالم ي عامل مكلف شدههابانكنكته ديگر در خصوص اين ماده آن است که 

اما  .اند، اقدام کنندهات مذکور افتتاح شدکه خالف مقرريي هاحسابنسبت به بستن  ،داري کل کشورخزانه

داري و ي فاقد مجوز خزانههاحسابحسب اعالم برخي نهادهاي نظارتي، عليرغم وجود اطالعات در خصوص 

 .است ي غيرمجاز انجام نشدههاحساببانك مرکزي، اقدام کافي از جانب اين دو نهاد براي بستن 

 

 ميي بخش عموهاحسابتصويري از وضعيت موجود  .2

ي هابانكغيردولتي، نزد  ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهاضر، کليه وجوه متعلق به در حال ح

 نگهداريپيش از بررسي روند تحوالت قوانين و مقررات مرتبط با موضوع  .شودمي نگهداريمختلف کشور 

خش، لذا در اين ب .ارائه شود هاحسابالزم است تصويري از وضعيت فعلي اين  ي بخش عموميهاحساب

با خزانه،  هادستگاهاي ي درآمدي و هزينههاحسابنحوه ارتباط  و ي دولتيهاحسابساختار خزانه و انواع 

 هاحسابهمچنين آمارهاي مرتبط با تعداد و رسوب اين  .شودو بانك مرکزي به اختصار تبيين مي هابانك

ي مختلف کشور، در قالب چند هابانكي مذکور بين هاحسابي مختلف و نيز نحوه توزيع هازماندر 

 .جدول ارائه خواهد شد

 

 بخش دولتيي هاحسابانواع ي ورودي و خروجي وجوه و هاجريان .1-2

ي هاحسابي رابط درآمدي، هاحساب :ي دولتي شامل سه گروه استهادستگاهي متعلق به هاحساب

د، دار وجود هاحسابگروه مجموعه منابعي که در اين سه  .ي پرداختهاحساب و تمرکز وجوه خزانه

ي تمرکز هاحسابدر حال حاضر،  .است مياي دولت محسوب شده و متعلق به بخش عمومنابع بودجه
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 .شودمي نگهداريي مختلف کشور هابانكي مذکور نزد هاحسابساير  و وجوه خزانه نزد بانك مرکزي

 1.در ادامه هر يك از سه گروه فوق تشريح خواهد شد

 
 

 ي دولتيهادستگاهي رابط درآمدي اهحسابـ 

ي مشخصي هاحسابي دولتي )اعم از درآمدهاي اختصاصي و عمومي(، بايد به هادستگاهکليه درآمدهاي 

در واقع  .اند، انتقال يابدي کشور افتتاح شدههابانكداري کل، نزد ، با مجوز خزانههادستگاهکه براي اين 

هدف از اين  .ون اطالع خزانه و بانك مرکزي، افتتاح حساب نمايندمجاز نيستند مستقالً و بد هادستگاه

اصطالحاً  .ي دولتي و امكان نظارت بر درآمدهاي آنهاستهاشرکتو  هادستگاهامر، شفافيت اطالعات مالي 

ي مختلف کشور هابانكنزد  و داري کل هستندکه رابط ميان درآمدهاي دولت و خزانه هاحساببه اين 

 3ي مذکور با مجوز خزانههاحساب 2براساس قانون، .شودگفته مي« حساب رابط»شوند، مي نگهداري

 .گردندافتتاح مي

شود، به ي رابط درآمدي، با تناوب مشخصي که توسط خزانه تعيين ميهاحسابموجودي  

دولتي ات مؤسسو ها عامل وزارتخانهي هابانكدر واقع  .گرددميواريز « ي تمرکز وجوه خزانههاحساب»

لفند بر اساس شرايط مندرج در قرارداد منعقده با كه حساب درآمدي نزد آنها افتتاح شده است، مک

روزه  15روزانه، هفتگي، هاي ل بر حسب نوع درآمد و ماهيت واحدهاي دولتي در سررسيدکي دارخزانه

 .زي انتقال دهندکمر كخزانه نزد باني هاحسابهر حساب به  كيكو ماهيانه وجوه درآمد دولتي را به تف

کلي ل طي شده براي درآمدهاي نفتي، بهفوق مربوط به درآمدهاي غيرنفتي دولت و روا فرآيندالبته 

  .هاي زير تبيين شده استمتفاوت است که در شكل

 

                                                 

 .14374 مسلسل ، شماره1394های مجلس، ، مرکز پژوهش«داری در ایران های خزانهساختار خزانه و روال» ر.ك:  .1

 ( قانون محاسبات عمومي.76اده )م .2

هاي استاني ها براي دستگاههاي معین استانهاي دولتي و مجوز خزانههاي ملي و شركتداري كل براي دستگاهمجوز خزانه .3

 الزم است.

حساب هاي رابط  
درآمدي دستگاه ها

حساب هاي تمركز وجوه  
خزانه

حساب هاي پرداخت 
دستگاه ها
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 ي دولتيهاشركتي ورودي بخش عمومي، درآمدهاي غيرنفتي دولت و هاجريان .1شكل 

 
 .1394مجلس، هاي ز پژوهشک، مر«ي در ايراندارخزانهي هاروالو  ساختار خزانه»گزارش  :مأخذ

 

 ي ورودي وجوه بخش عمومي، درآمدهاي نفتي دولتهاجريان .2شكل 

 
 .همان :مأخذ
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 داري كلي تمركز وجوه خزانههاحسابـ 

و  هادستگاهو اختصاصي  ميها و درآمدهاي عموي دولت )شامل سپردههادريافتبراساس قانون، کليه 

داري کل نزد بانك ي خزانههاحساب( بايد در 1ها(و بيمه هابانكي دولتي )بجز هاشرکتدرآمدهاي 

ي دولتي، بسته به نوع آنها، در نهايت به سه حساب هادستگاهکليه درآمدهاي  2.مرکزي متمرکز گردد

حساب »، «وجوه عمومي حساب تمرکز» :گردند که عبارتند ازمتعلق به خزانه نزد بانك مرکزي واريز مي

  .«حساب تمرکز وجوه سپرده»و « تمرکز وجوه اختصاصي

اي داشته باشد، کارکرد ي خزانه، بيش از آنكه کارکرد بانكي يا بودجههاحسابتمرکز اين وجوه در 

و محاسبات  هاروشهاي بانكي، جايگزين استفاده از فرآيندبه اين معني که انتقال وجوه و  .ددارحسابداري

اي داري دولتي نزد بانك مرکزي،هادستگاهي هاحسابکليه  نگهداريالبته الزام  .حسابداري شده است

ي بعد به آنها اشاره خواهد شد، ولي بر اساس اين داليل بايد هابخشهاي متقني است که در استدالل

تمرکز گردد که زد بانك مرکزي منيز ن هادستگاهي پرداخت هاحسابي رابط درآمدي و هاحسابکليه 

  .حال حاضر اينچنين نيستدر

ل، کداري عامل، بر حسب درخواست خزانهي هابانكزي بعد از وصول وجوه درآمدي از کمر كبان

شور کل کداري مورد نظر خزانههاي ي الزم از وضعيت درآمدهاي وصولي تهيه و طبق زمانبنديهاگزارش

ي رابط درآمدي مربوط به درآمدهاي هاحسابدهي زارشايجاد، وصول منابع و گ فرآيند .دهدمي گزارش

 3.هاي زير نمايش داده شده استنفتي و غيرنفتي در شكل
 

 ي رابط درآمدهاي غيرنفتيهاحسابدهي ايجاد، وصول منابع و گزارش فرآيند . 3شكل 

 
 .12594 مسلسل شماره ،1391هاي مجلس، هش، مرکز پژو«دولت از طريق نظام بانكي در ايرانميبررسي گردش وجوه بودجه عمو» :مأخذ

                                                 

 ( قانون محاسبات عمومي.11ماده ) .1

( قانون 12هاي ذيل ماده )و تبصره« الف»بند ( قانون محاسبات عمومي، 39( و )11وسوم قانون اساسي، مواد )اصل پنجاه .2

 پولي و بانكي.

 شماره ،1391هاي مجلس، ، مركز پژوهش«بررسي گردش وجوه بودجه عمومي دولت از طريق نظام بانكي در ايران»ر.ك:  3

 .12594 مسلسل
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 ي رابط درآمدهاي نفتيهاحسابدهي ايجاد، وصول منابع و گزارش فرآيند .4شكل 

 
 .همان :مأخذ

 

 هادستگاهي پرداخت هاحسابـ 

ي بيمه( و هاشرکتو  هابانكي دولتي )به استثناي هاشرکتو  هادستگاهبراي کليه  1براساس قانون،

هاي معين، در بانك مرکزي يا ، از طرف خزانه مرکز يا خزانههاشهرستانه آنها در مرکز و واحدهاي تابع

 .گرددميي مربوط افتتاح هاپرداختي بانكي براي هاحسابي دولتي، به تعداد مورد نياز هابانكساير 

و لذا کليه  ي بانكي مذکور مجاز استهاحسابي نامبرده منحصراً از طريق هادستگاهي هاپرداختکليه 

و اختصاصي، وجوه رد سپرده و ساير  ميي دولتي )اعم از درآمدهاي عموهاشرکتو  هادستگاهمنابع 

  .ي تمرکز وجوه خزانه به حساب پرداخت آنها واريز شودهاحسابمنابع تأمين اعتبار( بايد از 

دارند، ريافت ميوجهي د ميغيردولتي که از محل درآمد عمو ميهمچنين مؤسسات و نهادهاي عمو

يعني اعتباراتي که در قانون بودجه کل  .در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود

رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً به تصويب مي هادستگاهکشور براي اين قبيل 

ي پرداخت هاحسابحاضر کليه  در حال 2.باشدي بانكي مذکور قابل پرداخت ميهاحساباز طريق 

  .ي مختلف کشور افتتاح شده استهابانكي رابط درآمدي، نزد هاحسابنيز مانند  هادستگاه

در شكل نخست، انواع  .دهدرا نشان مي ميي خروجي وجوه بخش عموهاجريانهاي زير شكل

 .است کزي نمايش داده شدهداري کل نزد بانك مري خزانههاحسابي پرداخت و ارتباط آنها با هاحساب

 .دهدتخصيص و پرداخت وجوه عمومي دولت در حال حاضر را نشان مي فرآينددر شكل دوم نيز 

 

                                                 

 ( قانون محاسبات عمومي.76ماده ) .1

 ( قانون محاسبات.76تبصره ماده ) 2.
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 ي خروجي وجوه بخش عموميهاجريان .5شكل 

 
 .1394مجلس، هاي ز پژوهشک، مر«ي در ايراندارخزانهي هاروالساختار خزانه و »گزارش  :مأخذ

 

 رداخت وجوه عمومي دولتتخصيص و پ فرآيند .6شكل 

 
 .12594مسلسل ، شماره 1391هاي مجلس، ، مرکز پژوهش«دولت از طريق نظام بانكي در ايرانميبررسي گردش وجوه بودجه عمو» :مأخذ
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( قانون برنامه پنجم توسعه 94يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي ماده )

ي کل کشور بدين منظور هفت دارخزانه .ي استدارخزانه پرداخت توسطهاي استانداردسازي حساب

 :حساب تعريف کرده است

 ايهپرداخت اعتبارات هزين .1

 ايهسرمايهاي اييدارپرداخت اعتبارات طرح تملك .2

 پرداخت درآمد اختصاصي .3

 پرداخت رد وجوه سپرده .4

 پرداخت رد وجوه اضافه دريافتي .5

 اي(هاي سرمايهاييداراي و تنخواه تملكينهي تنخواه هزهاحسابپرداخت ساير منابع )براي  .6

 پرداخت ريالي جهت انجام امور ارزي .7

ي پرداخت خود اقدام نمايند و پس از هاحساباند نسبت به ساماندهي مكلف شده هادستگاهکليه 

 .ي پرداخت به بانك مرکزي آغاز گرددهاحسابساماندهي در اين سطح، عمليات انتقال 

 

 غيردولتيميي نهادهاي عموهاحساب نگهداريه ساختار و شيو .2-2

غيردولتي در اقتصاد ايران نه در بخش دولتي )وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا شرکت  مينهادهاي عمو

تعريفي  1قانون محاسبات عمومي (5)در ماده  .ي خصوصي و تعاونيهابخشگيرند و نه در دولتي( قرار مي

هاي اما شخصيت .شده است که چندان گويا و جامع و مانع نيستغيردولتي ارائه  مياز نهادهاي عمو

چهارم قانون وي کلي اصل چهلهاسياستاصالحي قانون اجراي  (6)ماده  «5»حقوقي ذکر شده در بند 

 .غيردولتي باشد ميتري براي تشخيص نهادهاي عموتواند مالك مناسب، مي 1/4/1393مصوب  2اساسي

 :3دبندي کرهفت گروه دستهغيردولتي را در  مينهادهاي عمو توانبندي ميدر يك تقسيم

 ،ي تابعه آنهاهاشرکتو  هاشهرداري .1

مانند صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق بازنشستگي نفت، صندوق  ،ي بازنشستگيهاصندوق .2

 ،...بازنشستگي نيروهاي مسلح و

 ،بنياد تعاون ارتش، بنياد تعاون ناجامانند بيناد مستضعفان و جانبازان، بنياد تعاون سپاه،  ،بنيادها .3

 ،...االنبياء )ص(، قرارگاه سازندگي قائم )عج( ومانند قرارگاه سازندگي خاتم ،هاي سازندگيقرارگاه .4

                                                 

مشخصی هستند که با اجازه  دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانیسسات و نهادهای عمومی غیرمؤ (ـ5)اده م .1

  .شودتشکیل شده و یا می خدماتی که جنبه عمومی داد،قانون به منظور انجام وظایف و

اد و به تصویب مجلس دولت پیشنه فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف -تبصره 

 .خواهد رسیدشورای اسالمی

نظامی و انتظامی ( قانون محاسبات عمومی. ب( نهادهای 5الف( مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ) .2

های های وقفی و بقاع متبرکه. هـ( کلیه صندوقها و مؤسسات خیریه کشور. د( نهادها و سازمانکشور. ج( سازمان
های اجرایی و وابسته به های بازنشستگی وابسته به دستگاهگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوقبازنشست
 هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. و( نهادهای انقالب اسالمی.دستگاه

 .1394هاي مجلس، ، مركز پژوهش«ادي، محیط، منابع، بازيگران و بروندادهاي حكمراني اقتص1394اقتصاد ايران در سال » .3
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 ،مانند ستاد اجراي فرمان امام )ره( ،نهادهاي انقالب اسالمي .5

ضرت ستان مقدس حمانند آستان قدس رضوي )ع( و آ ،ي قدس و مؤسسات خيريههااستان .6

 ،)س( فاطمه معصومه

 .قانون محاسبات عمومي (5)ساير نهادهاي موضوع ماده  .7

تنوع در اهداف اوليه ايجاد هاي اين نهادها، دهد، يكي از ويژگيبندي فوق نشان ميکه دستهچنان

اي است غيردولتي به گونهميي اقتصادي نهادهاي عموهافعاليتاما امروزه تنوع و گستردگي  .ستآنها

بازار زمين و مسكن، نفت و پتروشيمي، حوزه بانكداري، بازار  ازجملههاي مختلف اقتصادي، وزهکه ح

  .گيردمي، پيمانكاري و تجارت خارجي را دربرسرمايه، مخابرات، معدن

، شفافيت اطالعات مربوط به اين نهادها در سطح پاييني هافعاليتعليرغم اين تنوع و گستردگي 

که در  همچنين بسياري از ضوابط افشا .ن نهادها از اقتصاد ايران نامشخص استد و سهم ايدار قرار

در واقع از آنجا که اين  .شود، در مورد اين نهادها برقرار نيستخصوص نهادهاي خصوصي اعمال مي

و ضوابط حاکم بر نهادهاي دولتي هستند  هامحدوديتنهادها نه دولتي و نه خصوصي هستند، نه مشمول 

ي هاحساب نگهداريطبيعتاً شيوه  .گرددمياعد و مقررات حاکم بر بخش خصوصي شامل آنها و نه قو

 1.باشدنيست و فاقد هرگونه قواعد مشخص مي ن نهادها نيز از اين قاعده مستثنااي

غيردولتي آن ميي نهادهاي عموهاحساباز  نگهداريشاهد روشني از عدم وجود قواعد مشخص براي 

داري عمده در اند اقدام به تأسيس بانك و يا سهاماين نهادها، به پشتوانه منابع خود، توانسته است که بسياري از

ي غيردولتي موجود، متعلق به يك يا چند هابانكتوان گفت اغلب در واقع مي .ي غيردولتي موجود کنندهابانك

که در اختيار داشته، ميمنابع عمو غيردولتي، از محل ميغيردولتي هستند و در واقع آن نهاد عمومينهاد عمو

 ...ي شهر، پارسيان، سرمايه، سينا، دي، حكمت، انصار، قوامين وهابانك .اقدام به تأسيس بانك نموده است

 .مصاديقي از اين ادعا هستند

هر نهاد  .غيردولتي، فاقد هرگونه ضوابط روشني استمينهادهاي عمو يهاحساب نگهداريدر مجموع شيوه 

خود را  يهاحسابيردولتي، در صورتي که قادر به اخذ مجوز تأسيس بانك از بانك مرکزي بوده باشد، کليه غميعمو

 .ددار در صورتي که مالك بانك نباشد، آزادي عمل کامل در انتخاب بانك عامل خود و در بانك خود متمرکز نموده

اين نهادها از حيث  يهاحساباز وضعيت  روزيگونه اطالعات صحيح و بههمين آشفتگي موجب شده است که هيچ

ارائه  اين نهادها يهاحساباطالعاتي که در بخش بعد در خصوص  .تعداد، مانده و گردش حساب، وجود نداشته باشد

« غيردولتي مينهاد عمو»فقدان تعريف روشني از  دليلبهاست و ثانياً  هابانكبر خوداظهاري شده است نيز، اوالً مبتني

 .باشند نكرده احصا را نهادها اين يهاحساببه درستي اطالعات  هابانكانتظار داشت که بسياري از  توانمي

                                                 

هاي آنها حسابها نیز مشمول اين ماده هستند و بايد ( قانون پولي و بانكي، شهرداري12ماده )« الف»البته مطابق بند  .1

ها نیز مانند ساير نهادهاي عمومي غیردولتي، آزادي عمل كامل در هداري شود. اما در عمل، شهردارينزد بانك مركزي نگ
 اند.هاي خود دارند و به پشتوانه منابع خود اقدام به تأسیس بانك نمودههداري حسابنگا
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 غيردولتي ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهي هاحسابتعداد، توزيع و گردش  .3-2

 1390در پايان سال  هاحسابوضعيت ـ 

ي دولتي و غيردولتي هابانكولتي نزد ي دهاحساب، تعداد 1391طبق گزارش سازمان بازرسي در سال 

ي دولتي هادستگاهي هاحساباز درصد  90از اين تعداد، حدود  .هزار فقره بوده است 212کشور، حدود 

ي غيردولتي هابانكنزد  هاحساباي قرارداد عامليت با بانك مرکزي بوده و مابقي دار بانك دولتي 8نزد 

 نگهداريي دولتي نزد بانك ملي ايران هاحسابدرصد از کل  80در اين سال حدود  .افتتاح شده است

در  1391ي مختلف کشور در سال هابانكي دولتي نزد هادستگاهي هاحسابوضعيت تعداد  .شدهمي

ي مربوط به نهادهاي هاحسابالزم به ذکر است اين بررسي شامل  1.جدول زير خالصه شده است

 .در جدول زير موجود نيست هاحسابت اين شود و لذا اطالعاغيردولتي نميميعمو

 

 شوركي كبان هكدولتي در شبي هادستگاهي كباني هاحسابتعداد  .1جدول 

 ل)درصد(كسهم از  تعداد حساب كنام بان

 3/80 170228 ملي ايران

 3/8 17557 سپه

 57/2 5456 شاورزيک

 64/0 1251 ي دولتيهابانكساير 

 72/91 194482 دولتيي هابانكجمع 

 73/3 7910 صادرات ايران

 63/2 5486 ملت

 43/1 3039 تجارت

 52/0 1094 ارگرانکرفاه 

 01/0 30 ي غيردولتيهابانكساير 

 28/8 17559 دولتيغير يهابانكجمع 

 100 212041 لكجمع 

 .1391سازمان بازرسي کل کشور،  :مأخذ

 

شور، ک يكو بان ي( قانون پول12ماده ) «الف»بند  ياجرا يچگونگ مربوط بهو مقررات  ينمطابق قوان

 يرو سا يزکمر كافتتاح حساب نزد بان يل، براک يدارخزانه يقاز طر يدبا يدولت يهاشرکت

و  ريالي يكبان يهاحساب يتوضع يبررس اما .دننکقدام قرارداد عامليت با آن بانك، ا ياداريهابانك

ها نشان افتتاح آن يصادر شده برا يمجوزها همالحظ و همچنين 1390در سال  هاشرکتاز  يبرخ يارز

 ييادار و يامور اقتصاد يرنامه وز ، پيروبراي مثال .نشده است يترعا واردم يمهم در برخ ناي هکدهد يم

                                                 

هاي دولتي و غیردولتي است و در خصوص اين اطالعات حسابرسي انجام بر اظهارات بانك. البته اين اطالعات نیز مبتني1

 نشده است.
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 54ي، از مجموع ايرخزانهغ يو ارز ياليري هاحساب يهلکانسداد  برمبني ،1يزکمر كل بانک يسبه رئ

نكته جالب توجه  .فقره حساب مسدود گرديد 23ي دولتي، تعداد هاشرکتاز  ي يكيكفقره حساب بان

 2.ي غيردولتي افتتاح شده بودندهابانكي مسدود شده نزد هاحساباين است که اغلب 

 

 1393 ماهدر پايان شهريور هاحسابوضعيت ـ 

روند اجرا و ميزان  برمبنيزي، کمر كمجلس با بانهاي ز پژوهشکاتبات انجام شده از جانب مركطي م

ي هاشرکتي اجرايي، مؤسسات و هادستگاهانواع حساب براي  نگهداري»پيشرفت اجراي دستورالعمل 

نامه بانكداري آيين»( و همچنين 25/7/1391)مورخ « غيردولتي ميدولتي و نهادها و مؤسسات عمو

ي هاحساب هد و ماند(، گزارشي از وضعيت موجود و آمارهايي از تعدا22/2/1392)مورخ « دولتي

ه در ذيل بدان کو حساب دريافت گرديد  كنوع بان كيكي دولتي و نهادهاي عمومي به تفهادستگاه

  .پرداخته خواهد شد

 به تفكيك نوع بانك ميدولتي و عموي هاحسابآمار تعداد و مانده  .2جدول 

 (ميليارد ريال)  1393 ماهدر پايان شهريور

 هاحسابميانگين مانده  حساب مانده ابحس تعداد عامل نوع بانك

833/198 دولتي  786/220  110/1  

754/15 دولتيغير  901/132  436/8  

587/214 جمع  687/353  648/1  

 129033به شماره  21/05/1394گزارش بانك مرکزي، مورخ  :مأخذ

 

تي و ي دولهادستگاههزار فقره حساب متعلق به  214شود که در مجموع بيش از مشاهده مي

دقت در نحوه توزيع و مانده اين  .ددار ي دولتي و غيردولتي وجودهابانكنهادهاي عمومي غيردولتي در 

درصد  5/7دولتي حدوداً ي غيرهابانكي مذکور در هاحسابتعداد  .حاوي نكته قابل تأملي است هاحساب

درصد مانده  5/37، در حدود ي غيردولتيهابانكدر  هاحسابن اي هه ماندکست، در حالي هاحسابل ک

ي متعلق به هاحسابدهد که اغلب اين امر نشان مي .را به خود اختصاص داده است هاحسابل ک

اي گردش حساب بيشتر و به تبع مانده حساب دار غيردولتي، که ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاه

ي دولتي نزد هاحسابواقع ميانگين مانده در  .شودي غيردولتي نگهداري ميهابانكباالتري هستند، نزد 

ي هاحساببرابر ميانگين مانده  6/7ميليارد ريال است که بيش از  8436ي غيردولتي معادل هابانك

 .ي دولتي استهابانكدولتي نزد 

ي درآمدي و هاحسابغيردولتي به دو نوع  ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهي هاحساب

                                                 

 .16/9/1389مورخ ركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي به بانك مم /10407ماره نامه ش .1

 .1390 ماهگزارش سازمان بارزسي، بهمن .2
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ند و امكان دار ي درآمدي صرفاً قابليت دريافتهاحساب .ابل تفكيك هستنداي قي هزينههاحساب

تعداد و مانده  3در جدول  .اي بالعكسي هزينههاحساب و وجود ندارد هاحساببرداشت از اين 

 كيكدولتي، به تفغير ي دولتي و نهادهاي عموميهاشرکتو  هادستگاهاي ي درآمدي و هزينههاحساب

 .و غيردولتي آورده شده است ي دولتيهابانك

 

 ي دولتي و غيردولتيهابانكاي به تفكيك ي درآمدي و هزينههاحساب و مانده تعداد .3جدول 

 (ميليارد ريال)  1393 ماهدر پايان شهريور

 عامل نوع بانك

 هاحسابساير  ايهزينهي هاحساب درآمديي هاحساب

 مانده تعداد
ميانگين 

 حساب
 مانده تعداد

گين ميان

 حساب
 مانده تعداد

ميانگين 

 حساب

 313/1 9.401 7.160 911/0 138.073 15.1429 821/1 73.312 40.244 دولتي

 647/27 46.385 1.882 659/6 66.542 9.993 149/5 19.974 3.879 دولتيغير

 170/6 55.786 9.042 268/1 204.615 161.422 114/2 93.286 44.123 جمع

 همان. :مأخذ

 

نيز  هاحسابي دولتي و غيردولتي، پديده فوق در اين هابانكنزد  هاحسابيسه وضعيت در مقا 

ي دولتي هابانكي نزد هاحسابي درآمدي، عليرغم اينكه تعداد هاحسابدر خصوص  .قابل مشاهده است

 7/3ي دولتي تنها هابانكنزد  هاحسابي غيردولتي است، مانده هابانكنزد  هاحساببرابر  10بيش از 

ي دولتي هادستگاهي هاحسابدر واقع ميانگين مانده  .ي غيردولتي استهابانكنزد  هاحساببرابر مانده 

  .ي دولتي استهابانكبرابر  8/2ي غيردولتي، بيش از هابانكغيردولتي نزد  ميو نهادهاي عمو

 .شودمشاهده مي اي شديدتري هزينههاحسابي دولتي در ميان هاحساباين عدم توازن در توزيع 

هزار ميليارد ريال است )ميانگين مانده  138ي دولتي، تقريباً هابانكهزار حساب در  151مانده حدود 

 66ي غيردولتي، قريب هابانكهزار حساب در  10ميليون ريال(، در حالي که حدود  911حساب معادل 

ميليارد  7/6ميانگين حساب معادل حدود اند )داشته 1393 ماههزار ميليارد ريال مانده در پايان شهريور

ي دولتي و نهادهاي هادستگاهاي، ميانگين مانده حساب ي هزينههاحسابعبارت ديگر، در به .ريال(

  .ي دولتي استهابانكبرابر  3/7ي غيردولتي، بيش از هابانكغيردولتي نزد  ميعمو

، «هاحسابساير »منظور از  .تر استوخيماند از اين هم آمده« ساير»يي که در رديف هاحسابوضعيت 

هستند که هم امكان « مختلط»يعني يا از نوع  ،اي نيستنديي است که لزوماً از نوع درآمدي يا هزينههاحساب

هستند، يعني نوع « نامشخص»يا طبق گزارش بانك مرکزي،  و ددار وجود هاحسابواريز و هم برداشت از اين 

غيردولتي ميعمدتاً مربوط به نهادهاي عمو هاحساباين نوع  .حساب روشن نيست اي بودندرآمدي يا هزينه
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غيردولتي  ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهدهد، ميانگين مانده حساب محاسبات جدول نشان مي .هستند

  .ي دولتي استهابانكبرابر  7/18ي غيردولتي، بيش از هابانكنزد 

غيردولتي، به  ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهمتعلق به  يهاحساب،  6الي  4در جداول 

 :شوداز تحليل اين جداول، نتايج ذيل حاصل مي .تفكيك نوع دستگاه ارائه شده است

 

  و مؤسسات دولتي هازمانساها، وزارتخانهي هاحسابتعداد  .4جدول 

 1393 ماهدر پايان شهريور ي دولتي و غيردولتيهابانكبه تفكيك 
(ميليارد ريال)  

 نوع بانك
 ات دولتيمؤسس سازمان وزارتخانه

 مانده تعداد مانده تعداد مانده تعداد

 7.147 1.959 29.466 18.862 174.251 16.589 دولتي

 22.015 2.525 12.399 4.363 47.844 3.742 دولتيغير

 29.162 4.484 41.865 23.225 222.095 169.632 جمع

 .همان :مأخذ

 

  ي تابعه شهرداريهاشركتو  هاشهرداريي هاحسابتعداد  .5جدول 

 1393 ماهدر پايان شهريور ي دولتي و غيردولتيهابانكبه تفكيك 
(ميليارد ريال)  

 نوع بانك
 داراي رديف بودجهمينهادهاي عمو بدون رديف بودجهمينهادهاي عمو

 مانده تعداد مانده تعداد

 2.324 733 523 340 دولتي

 3.235 576 27.488 1.517 تيدولغير

 5.559 1.309 28.011 1.857 جمع

 .همان :مأخذ

 

  ي تابعه شهرداريهاشركتو  هاشهرداريي هاحسابتعداد  .6جدول 

 1393 ماهدر پايان شهريور ي دولتي و غيردولتيهابانكبه تفكيك 
(ميليارد ريال)  

 نوع بانك
 تابعه شهرداريي هاشركت هاشهرداري

 مانده تعداد اندهم تعداد

 4 8 953 6.861 دولتي

 7.574 316 10.768 2.194 دولتيغير

 7.578 324 14.718 9.055 جمع

 .همان :مأخذ
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ي دولتي نگهداري هابانكي خود را نزد هاحسابي دولتي هازمانساها و اغلب وزارتخانه .1

ي هاحساباز مانده درصد  77د )از حيث تعداد( و حدو هاحساباز اين درصد  96يعني حدود  .کنندمي

  .شودي دولتي نگهداري ميهابانكمذکور نزد 

(، 1شودمؤسسات دولتي )که صرفاً شامل سازمان صنايع دفاع و سازمان بنادر و دريانوردي مي .2

ي خود را نزد هاحساباز مانده درصد  75ي خود )از حيث تعداد( و بيش از هاحساباز  ميبيش از ني

ي مربوطه مد نظر هادستورالعملاين امر بايد در تصويب قوانين و  .کنندولتي نگهداري ميي غيردهابانك

 .قرار گيرد

ي خود )از نظر تعداد( هاحساباز  ميچند کمتري از ني داراي رديف بودجه، هرمينهادهاي عمو .3

ي غيردولتي هانكباي اين نهادها نزد هاحسابکنند، اما مانده ي غيردولتي نگهداري ميهابانكرا نزد 

از مانده درصد  60عبارت ديگر، حدود به .ي دولتي استهابانكنزد  هاحساببرابر مانده  4/1حدوداً 

 .شودي غيردولتي نگهداري ميهابانكي اين نهادها نزد هاحساب

 و ي بازنشستگيهاصندوق، برخي هااستانبدون رديف بودجه )که شامل  مينهادهاي عمو .4

ي غيردولتي افتتاح هابانكي فعال خود را نزد هاحسابشود(، بخش عمده مي ميب اسالنهادهاي انقال

ي هاحساباز درصد  98و از حيث مانده حساب، بيش از درصد  80از حيث تعداد، بيش از  .اندنموده

 .شودي غيردولتي نگهداري ميهابانكغيردولتي فاقد رديف بودجه، نزد  مينهادهاي عمو

هرچند بيش  .نددار داراي رديف بودجه ميوضعيتي کمابيش مشابه نهادهاي عمو هاشهرداري .5

از مانده درصد  70ي دولتي افتتاح شده، اما بيش از هابانكنزد  هاشهرداريي هاحساباز درصد  80از 

اي دار ي فعال وهاحسابعبارت ديگر اغلب به .ي غيردولتي استهابانكي اين نهادها نزد هاحساب

 .شودي غيردولتي )طبيعتاً نزد بانك شهر( نگهداري ميهابانكنزد  هاشهرداريمالي باالي  گردش

درصد  97د که بيش از توان مشاهده کرنيز به وضوح مي هاشهرداريي تابعه هاشرکتدر مورد  .6

 .شودميي غيردولتي نگهداري هابانكي آنها نزد هاحساباز مانده درصد  100و تقريباً  هاحساباز تعداد 

بر اينكه اغلب نهادهاي ي قبل ارائه شد مبنيهابخشهاي فوق مؤيد ادعايي است که در تحليل

اين آمارها همچنين  .کنندي غيردولتي نگهداري ميهابانكي خود را نزد هاحسابغيردولتي،  ميعمو

گذاري اح حساب و سپردهغيردولتي در افتت مينشان از اقبال فراوان مديران دولتي و خصوصاً نهادهاي عمو

تواند ناشي از کيفيت بهتر ارائه خدمات هرچند بخشي از اين عالقمندي مي .ددار ي غيردولتيهابانكدر 

ند، دار هاحساباين  نگهدارياي از ي غيردولتي منافع ويژههابانكي غيردولتي باشد، اما يقيناً هابانكدر 

  .اعطاي تسهيالت است منظوربهي مذکور هاسابحکه يكي از اين منافع، استفاده از رسوب 

د، آمار اعالم شده دار ي دولتي وجودهاحسابسومين گروه از آمار و اطالعاتي که در خصوص 

ي هاحسابي درآمدي و هاحسابوضعيت تعداد حسب اين اطالعات،  .داري کل کشور استخزانه ازسوي

                                                 

 .انه كل كشوریقوانین بودجه سال 3پیوست  .1
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شرح جداول ذيل ري کل کشور در سه سال متوالي بهادي اجرايي و خزانههادستگاهپرداخت مربوط به 

 :بوده است

 

 1395 ماهرورديندر پايان ف دولتي يهاحساب تعداد .7 جدول

 جمع رداختپ يدرآمد 

 72800 46908 25892 ي عاملهابانكنزد  هادستگاهي هاحساب

 7622 5331 2291 کل يدارخزانهي هاحساب

 80422 52239 28183 مجموع

 .ي کل کشوردارخزانه :مأخذ

 

 1394 ماهاسفنددر پايان  دولتي يهاحساب تعداد .8 جدول

 جمع پرداخت يدرآمد 

 75564 49107 26457 ي عاملهابانكنزد  هادستگاهي هاحساب

 7811 5519 2292 کل يدارخزانهي هاحساب

 83375 54626 28749 مجموع

 همان. :مأخذ

 

 1393 ماهاسفنددر پايان  دولتي يهاحساب تعداد .9 جدول

 جمع پرداخت يدرآمد 

 85700 58196 27504 ي عاملهابانكنزد  هادستگاهي هاحساب

 9435 6812 2623 کل يدارخزانهي هاحساب

 95135 65008 30127 مجموع

 .همان :مأخذ

 

کشور، داري کل مقايسه آمارهاي اعالم شده توسط سازمان بازرسي کل کشور، بانك مرکزي و خزانه

الذکر نيز قابل توجه د و تفاوت ميان آمارهاي فوقدار ي دولتيهاحسابنشان از ناهمخواني آمار تعداد 

هزار حساب اعالم نموده،  198را  1393 ماهي دولتي در پايان شهريورهاحساببانك مرکزي تعداد ) است

ده شناسايي کر 1393 ماهفندهزار حساب دولتي را در پايان اس 95داري کل صرفاً در حالي که خزانه

يك از در واقع در هيچ .دانست« حساب دولتي»ريشه اين امر را بايد در فقدان تعريف مشخص از  .(است

داري کل و بانك مرکزي قوانين يا مقررات فعلي، حساب دولتي به روشني تعريف نشده است و لذا خزانه

نمايند که ي دولتي ميهاحسابار از تعداد هر يك بر اساس تعريف خود اقدام به شمارش و ارائه آم

 .ي دولتي استهاحساب نگهداريکننده عدم شفافيت موجود در وضعيت تشديد
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 ي دولتيهاحساب نگهداريي پيشين هاروالمشكالت و مفاسد مترتب بر  .3

)مصوب ( قانون پولي و بانكي کشور 12ماده ) «الف»ايران بر اساس بند  ميبانك مرکزي جمهوري اسال

ها، مؤسسات ي بانكي متعلق به وزارتخانههاحساب نگهداريدار بانكدار دولت، عهده عنوانبه( 1351سال 

ي بانكي متعلق به هاحسابي تابعه آنها و نيز هاشرکتي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت و هاشرکتو 

ي مزبور هازمانساو  هادستگاهي و همچنين انجام عمليات بانك هاشهرداريو مؤسسات تابعه  هاشهرداري

 ي دولتي پيش از برنامه چهارم نيزهاحساب نگهداريهرچند روال  .باشددر داخل و خارج کشور مي

براي انتخاب بانك  ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهاي اشكاالتي بود، اما اعطاي اختيار عمل به دار

(، امكان نظارت بانك مرکزي و شفافيت نظام مالي و (10)ماده  «د»عامل در برنامه چهارم توسعه )بند 

اي دولت را به شدت کاهش داد و موجب بروز مسائل و مشكالت جدي در اين زمينه شد که در بودجه

 .گيرداين بخش مورد بررسي قرار مي

 

ي دولتي و هادستگاه بانكي يهاحساباز  داري كل كشورو خزانه نحوه اطالع بانك مركزي .1-3

 غيردولتي ميهادهاي عمون

 ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهي هاحساب نگهدارييكي از مهمترين مشكالتي که شيوه کنوني 

را به نوعي ريشه ساير مشكالت دانست، عدم امكان کسب اطالع از وضعيت  توان آنايجاد نموده و مي

ارهاي کدر واقع سازو .( است...)از حيث تعداد، گردش حساب، مانده و هادستگاهي اين هاحساب

( 1بانكدار دولت عنوانبهداري کل و بانك مرکزي )به خزانه هاحسابارآمدي در گزارش وضعيت اين کنا

د که شواهد روشني از آنها در اظهارات مقامات بانك مرکزي و نيز در مكاتبات مختلف بانك داروجود

 :بخشي از اين شواهد عبارتند از .ددار وجود هادستگاهو ساير  هابانكمرکزي با 

دولتي ي هاحساب اين اداره، ريز» :2زيكمر كل و بودجه بانكمدير اداره حسابداري . 1-1-3

لي، در ک صورتبهقانون پولي و بانكي را ندارد و اطالعات را  (12)ماده  «الف»بند مشمول ي هادستگاه

نظارت بر موقعيت مالي  دريافت و پس از تأييد ادارهعامل  كقالب فرم ابالغ شده، در پايان هر روز از بان

عامل را در  كزي، بانکمر كدرصدي وجود به حساب بان 100ات اعتباري، با انتقال مؤسسو  هابانك

نظارت بر  ه ادارهکزي تنها در مواردي کمر كبنابراين، بان ،ندکمي اركار يا بستانكخود بدهي هاحساب

 .«شودمي دستگاه دولتي مطلع كي اعالم نشدهي هاحسابشود، از وضعيت  هابانكمتوجه تخلف  هابانك

در حال حاضر »  :3زيکمر كات اعتباري بانمؤسسو  هابانكمدير اداره نظارت بر موقعيت مالي  -

 .زي وجود نداردکمر كحساب، در بان كيكدولتي به تفي هاحسابنترل تفصيلي کهيچ سيستمي براي 

 «الف»مشمول بند ي هادستگاهدولتي ي هاحسابل و بودجه، ريز کحسابداري  اين اداره همانند اداره

                                                 

 .( قانون پولي و بانكي12ماده ) .1

 .31/1/1390در تاريخ  .2

 .3/2/1390در تاریخ  .3
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حسابداري  اداره ازسويارسالي  كي را در اختيار ندارد و تنها اسناد و مدارك( قانون پولي و بان12ماده )

 .«نمايدمي ييد يا ردل و بودجه را بررسي و تأک

ي هاحسابجلس در خصوص وضعيت هاي مز پژوهشكزي به نامه مركمر كپاسخ بان. 2-1-3

پس از ارائه گزارش کامل و روشني از وضعيت  :1غيردولتيميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاه

شايان ذکر است اطالعات ارائه » :در قالب چندين جدول، در اين نامه تصريح شده است هاحساباين 

ها تهيه وداظهاري آنو البته بر اساس خشور کي كل از نظام بانکماه پيگيري اين مديريت  8شده، نتيجه 

 .«ده استو تلخيص ش

 :2ي دولتيهاحسابها براي دستيابي به اطالعات به بانك كل كشور دارينامه خزانه. 3-1-3

دولتي را در قالب فايل اکسل به هاي خواسته شده تا اطالعات مربوط به حسابها در اين نامه از بانك

آوري اطالعات مربوط به نيز بيانگر استفاده از شيوه خوداظهاري در جمع نامه داري ارائه کنند، اينخزانه

 .دولتي استهاي حساب

واسطه زي و عدم اطالع بيکمر كداري کل و باناز جانب خزانه هاحسابنبود نظارتِ برخط بر اين 

را براي تأمين  الت متعدديكور، مشکي مذهاحسابو مانده و تعداد فقرات  هاحسابآنها از گردش اين 

 هابانكرسوب وجوه دولتي در  همنابع مالي براي مخارج دولت از يك سو و افزايش نقدينگي به واسط

  .رده استکديگر ايجاد  ازسوي

 

 هابانكنزد ميدولتي و نهادهاي عموهاي رسوب سپرده .2-3

 عنوانبههاي دولتي ن سپردهردکنخست، منظور  .به دو روش ممكن است هابانكهاي دولتي نزد رسوب سپرده

 .زيکمر كهاي دولتي نزد باندهي و عدم توديع مانده سپردهدوم، عدم گزارش و هاي غيردولتيسپرده

( برنامه چهارم توسعه، 10ماده )« د»با اجرايي شدن بند  1384ه بيان شد، از سال کهمچنان 

دولتي و خصوصي اقدام به افتتاح حساب ي هابانكمستقيم از طريق عقد قرارداد با  طوربهل کي دارخزانه

واحدهاي  ايهسپردي هاحسابافي از تعداد کزي اطالع کمر كدر اين رويه بان .براي واحدهاي دولتي نمود

 .زي طراحي نشده بودکمر كداري کل و باننترل آنها توسط خزانهکنداشته و روشي نيز براي  هابانكنزد 

هاي زي بجز بازرسيکمر كدولتي نزد خود ارائه ندهد، باني هاحسابماهيت گزارشي از نوع و  كلذا اگر بان

دولتي و ي هادستگاهدليل گستردگي رو بهازاين .ندارد هاحسابن اي هحضوري، راهي براي پي بردن ب

زي گزارش کمر كدولتي به باني هاحسابشور، بخشي از کي دولتي و خصوصي در سراسر هابانكشعب 

رسوب  هابانكدولتي نزد غير سپرده عنوانبهترتيب اين بخش از وجوه بودجه عمومي دولت نشده و بدين 

  .يابدند و بانك با اتكا به اين منابع، امكان خلق اعتبار ميکمي

                                                 

 .21/5/1394مورخ  129033طی نامه به شماره  .1

 .24/8/1394 مورخ 158512/55 شماره به نامه یط 2
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ان ك، امهابانكزي و کمر كل، بانکي دارخزانهبرخط ميان هاي هكفقدان شب دليلبهديگر  ازسوي

وجود ندارد و در  هابانكهاي دولتي در و خزانه بر گردش وجوه سپردهزي کمر كنترل غيرحضوري بانک

 .وجود نداردها از ميزان مانده وجود دولتي نزد آن هابانكمند براي تعيين صحت گزارش نتيجه روشي نظام

منابع غيردولتي  عنوانبهند و کمي رسوب هابانكبدين ترتيب بخشي از وجوه بودجه عمومي دولت نزد 

  .گيردمي قرار هابانكاستفاده مورد 

 هابانكي دولتي هاحسابکه بيان شد، اداره حسابداري کل و بودجه بانك مرکزي، اطالعات چنان

بر خوداظهاري کند )مبتنيي عامل دريافت ميهابانكکلي )و نه تفصيلي(، در پايان هر روز، از  صورتبهرا 

درصد وجوه مذکور  100و مؤسسات اعتباري،  هابانكمالي  بانك( و پس از تأييد اداره نظارت بر موقعيت

توان گفت در اين شرايط مشكالت زير لذا در مجموع مي 1.نمايدرا به حساب بانك مرکزي منتقل مي

  :وجود خواهد داشت

اي قرارداد عامليت با بانك مرکزي هستند(، اطالعات دار ي عامل )کههابانكاوالً در صورتي که  .1

ي دولتي به بانك مرکزي ارائه نمايند، بانك مرکزي هادستگاهي هاحسابخصوص مانده نادرست در 

متوجه تخلف بانك شود )که اين امر  هابانكامكان تشخيص ندارد، مگر در مواردي که اداره نظارت بر 

 .ناممكن است( هاحساببرخط نيز با توجه به عدم دسترسي به اطالعات 

شود که فاقد قرارداد عامليت با بانك  نگهدارينزد بانكي  ي دولتيهاحسابدر صورتي که  .2

کند، ي دولتي را در پايان روز به بانك مرکزي منتقل نميهاحسابمرکزي است، نه تنها آن بانك مانده 

در واقع اداره حسابداري کل و  .ندارد هاحسابگونه اطالعاتي نيز از مانده اين بلكه بانك مرکزي هيچ

 .باشدي دولتي ميهاحسابي صرفاً موظف به تعديل روزانه بودجه بانك مرکز

 

 هادستگاهي پرداخت هاحسابيي شيوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابع در عدم كارآ .3-3

حواله و روش  برمبتني روش پرداخت .ددار وجود هادستگاهپرداخت اعتبارات  يدو روش براکلي  طوربه

ان نظارت كو ام بوده مخارج دولت شفاف يينخست، مقاصد نها در روش .2يصتخص بريپرداخت مبتن

 اطالعات يعتجم دليلبهه كضمن آن .وجود خواهد داشت هادستگاهخرج بر همه مخارج همه  ينح

خرج  ينح نظارت انكام اوالًاما در روش دوم،  .يابدياهش مکان وقوع فساد كدر خزانه، ام يينها ينفعانذ

 يهاحسابدر  اعتبارات رسوب ثالثاً يست،شفاف ن يينها ينفعانمربوط به ذ عاتاطال ياًوجود ندارد، ثان

ي هاپرداختمتأسفانه روشي که در حال حاضر در مورد بخش اعظم  .است يشتربه مراتب ب هادستگاه

نيست، بلكه موجب رسوب منابع در  شود، روش دوم است که نه تنها کارآدولتي به کار گرفته مي

 .دشومي هادستگاهخت ي پرداهاحساب

                                                 

 .1390 ماهگزارش سازمان بازرسي، بهمن .1

 .14374 مسلسل شماره ،1394های مجلس، ، مرکز پژوهش«نداری در ایراهای خزانهساختار خزانه و روال» .2
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و تعدد  كيكه درحال حاضر تفکه بر شيوه پرداخت اعتبارات وارد است، اين است کنقد ديگري 

 هادستگاهليه کبراي مثال  .ي حسابداري شده استهاروشجايگزين استفاده از  هادستگاهي هاحساب

و حتي اي ، سرمايهايهزينهبارات متعددي براي اعت يهاحساباي داراعتبار از خزانه، دريافت منظوربه

اي و )و در بسياري موارد، براي هر يك از اجزاي اعتبارات هزينه اختصاصي هستند براي هر پروژه

و  طوالني و موجب عدم شفافيت، هاحساب اين تعدد .اند(اي نيز حساب مستقلي افتتاح نمودهسرمايه

انواع حساب  هداريانگ» ايي شدن دستورالعملدر صورت اجر .شودي ميكهاي بانفرآيندپيچيده شدن 

 فرآينداين « ي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتيهاشرکتها، مؤسسات و وزارتخانه براي

تفكيك نوع پرداخت انجام شده توسط  و اصالح شده و هر دستگاه صاحب يك حساب پرداخت خواهد بود

  .خواهد بود هر دستگاه، صرفاً از طريق کدهاي پرداخت ممكن

 

 هاي پرداخت خزانهفرآينداغذي بودن بخشي از ك .4-3

اغذي بودن ک دليلبهه کي است کي دولتي منوط به ارائه مدارهادستگاهخزانه به  يهاپرداختبخشي از 

ا ي، نه تنهكترونيكي الهازيرساخته با توسعه کاين درحالي است  .است برزمانهاي تبادل اسناد، تهيه آنها فرآيند

دولتي، نياز به  يهاحساب اطالعاتخزانه به  برخطه با دسترسي كن است، بلكجويي در زمان ممان صرفهكام

پرداخت وجوه حاصل از درآمدهاي اختصاصي  الزمهبراي مثال،  .شودمرتفع مي هادستگاه ازسويارائه اسناد 

ز وجوه کور به حساب تمرکواريز مبلغ مذ برمبنيدستگاه  ازسويي كبان اعالميهخزانه، ارائه  ازسوي هادستگاه

ي دولتي به درآمدهاي اختصاصي خودشان هادستگاه ، دسترسيفرآيندهمين  .درآمد اختصاصي دستگاه است

تواند ، ميهادستگاه يهاحساب اطالعاتيخزانه به  برخطه دسترسي کدرحالي  .ندکرا با تأخير مواجه مي

استفاده  .است كگيري از ابزارهاي سنتي مانند چ، بهرهالتكمشگر از ي ديكي .فوق گردد فرآيندل کجايگزين 

ان كو نيز ام كترونيكي پرداخت الهاروشاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به کموجب  هاپرداختبراي  كاز چ

 1 .شودها ميكبروز تخلفاتي چون جعل مبالغ و امضاي چ

 

 دولتي اهحسابان نظارت برخط و مؤثر بر گردش كعدم ام .5-3

ي هابانكدر  غيردولتي ميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهي هاحسابليه ک، در حال حاضره كآن دليلبه

از مانده  اطالعسب ک منظوربه داري کلو هم خزانه زيکمر كبان ، همشوددولتي يا خصوصي نگهداري مي

براي  هاحسابن اي هب برخطن دسترسي اكي مختلف است و امهابانكاتبه با كور، ناگزير از مکمذ يهاحساب

 يهلکاز  يقبه گزارشات به موقع و دق يعدم دسترس دليلبهاما  .زي وجود نداردکمر كل و بانک يدارخزانه

نترل گردش کدولت و  يداركو بان يدارخزانهنترل مؤثر بر امور کو  نظارت ان اعمالكام ي،دولت يهاحساب
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د شويروبرو م يت جدالكبا مش يدولت يدرآمدها ينبوده، لذا احصا يسرت مدول يدرآمد و ايهزينه يهاحساب

 .1گرددمي داري نيز به مراتب ناکارآو خزانهو امور مربوط به مديريت بودجه 

ي دولتي آن است که اداره حسابداري کل و بودجه اين هاحساباقتضاي نظارت کامل بانك مرکزي بر 

قانون پولي و بانكي  (12)ماده  «الف»بند ي مشمول هادستگاهي دولتي هاحساببانك، اطالعات مربوط به ريز 

در حال حاضر نه تنها چنين اطالعاتي در اختيار بانك مرکزي نيست، بلكه اين بانك  .را در اختيار داشته باشد

يي که قرارداد هابانكي فوق را صرفاً در قالب يك فرم کلي، در پايان هر روز، و صرفاً از هاحساباطالعات مجموع 

بنابراين در حال  .هابانكاظهاري آن هم بر اساس خود و کنداند دريافت مينمايندگي با بانك مرکزي امضا کرده

 .ي دولتي، به تفكيك حساب، وجود نداردهاحساببراي کنترل تفصيلي  ميحاضر در بانك مرکزي هيچ سيست

ي عامل را کشف کند، از وضعيت هابانكتخلف « هابانكاداره نظارت بر »به همين دليل فقط در مواردي که 

 .شودي اعالم نشده يك دستگاه دولتي مطلع ميهاحساب

 

 هابانكقابليت خلق پول بر مبناي منابع دولتي توسط  .6-3

داري تر بدان اشاره شد، عالوه بر مشكالتي که در حوزه خزانهه پيشکدولتي ي هادستگاهاعتبارات رسوب 

رده کشور ايجاد کبراي مقامات پولي  نيز بسياري راهاي کند، دغدغهبودجه دولت ايجاد مي و مديريت

زي منتقل کمر كدولتي را روزانه به حساب خزانه نزد بان يهاحسابموظفند مانده  هابانكهرچند  .است

از  هابانكخطي ت دليلبه، اما (استدرصد  100به تعبير ديگر، نرخ ذخيره قانوني براي اين وجوه، )نند ک

دولتي نزد  يهاحساب، با رسوب وجوه در فرآيندزي بر اين کمر كو ضعف نظارت خزانه و بان 2اين امر

 تسهيالتقادر خواهند بود از اين وجوه، همانند ساير منابع خود، براي اعطاي  هابانكشور، کي كنظام بان

 .نندکو خلق اعتبار استفاده 

سته شدن انحصار كبه ش( ي خصوصيهابانك مخصوصاً) هابانكشاهد اين امر نيز تمايل شديد 

که  است ، در زمان تصويب برنامه چهارمي دولتيهادستگاهحساب براي  نگهداريدر  ي دولتيهابانك

ه گردش مانده عظيم کناگفته مشخص است  .اين قانون شد( 10ماده ) «د»منجر به تصويب بند 

پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده  رويهدولتي منجر به خلق بي يهاحساب

مستقيم و غيرمستقيم  طوربهه خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت، کطبيعي است  .شودتورم مي

 .3شودمي جامعه و کليت اقتصاد دامنگير آحاد مردم

ه کحدي وخيم است  تا غيردولتي ميي مربوط به نهادهاي عموهاحسابدر خصوص  اين مسئله

ي خصوصي مرتبط با نهادهاي عمومي هابانكارشناسان معتقدند سودآوري بسياري از ک بسياري

                                                 

 .همان .1

 .زمان بازرسي كل كشورمستندات سا .2
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حتي  .زي باشدکمر كبايد در اختيار بان قانوناًه کغيردولتي، منوط به استفاده از اين وجوه عمومي است 

غيردولتي نيز با اتكا به همين  ميموي وابسته به نهادهاي عهابانكتأمين سرمايه اوليه و تأسيس برخي از 

 .پذير گشته استامكانميمنابع عمو

 

 دولتيبخش  ايهزينهكند شدن گردش منابع درآمدي و  .7-3

رسوب وجوه  از و همچنين رانت ناشي ايهزينهرابط درآمدي و  يهاحسابتعدد  دليلبهدر حال حاضر، 

ندي ک، با ايهزينهدر بخش درآمدي و هم در بخش گردش منابع دولتي، هم  فرآيند، هابانكعمومي در 

 .شودان تجميع و تخصيص به موقع منابع سلب ميكصورت گرفته و ام

ز کتمر يهاحسابرابط درآمدي در  يهاحسابتخليه  منظوربهه درحال حاضر کي سازوکارسو  كز يا

ه کي رابط است كبان يهاحسابوجوه عمومي و اختصاصي ديده شده، متضمن توقف و رسوب منابع پولي در 

ز وجوه درآمدهاي کنامه تمربراساس آيين .اندي دولتي افتتاح شدههابانكي خصوصي و هم در هابانكهم در 

بسته به ميزان موجودي  ،1گردده توسط خزانه تعيين ميکزماني هاي بازهدر  هاحسابعمومي، موجودي اين 

 هاحسابتأخير در انتقال باعث افزايش رسوب  اين .يابدانتقال مي ز وجوهک، به حساب تمر...حساب، نياز خزانه و

 .شوداهش داده و منجر به تأخير در عمل به تعهدات ميکشده و دسترسي دولت به منابع مورد نياز را  هابانكدر 

ي درآمدي حذف شده و از رسوب وجوه درآمدي در هاحساب، کليه 2با اجراي طرح حساب واحد خزانه

اين امر نقش بسزايي در مديريت نقدينگي و تأمين منابع مورد نياز براي  .شودي بانكي جلوگيري ميهاحساب

 3.ي ضروري دولت خواهد داشتهاپرداخت

و  هابانكهاي بخش دولتي نزد ها و سپرده، ميزان وام1394تا  1390 در خردادماه براي مثال

هزار  4/41و 6/32، 5/17، 5/12، 2/10ترتيب ي بهانكي، بنا بر آمار بانك مرکزمؤسسات اعتباري غيرب

ي هابانكدولتي براي  يهاحسابه رسوب کمنافعي  دليلبهديگر،  ازسوي .4ميليارد تومان بوده است

ي دولتي، در استفاده از موجودي هادستگاهه با هماهنگي کد، اين احتمال دور از ذهن نيست دار عامل

رابط  يهاحسابجاد شود و حتي موجودي اي هعامدان صورتبهيرهايي نيز تأخ ايهزينهرابط  يهاحساب

توسعه  كترونيكداري الكه بانکچنين تأخيرهايي در شرايطي  .نيز به موقع تخصيص داده نشود ايهزينه

 .نيست پذيرتوجيهي با سرعت قابل انجام است، كيافته و انجام عمليات متعدد بان

ي هاحسابآوري موجودي ، پس از جمعهااستانمعين در  هايدهد خزانهنشان مي هاگزارش

، منابع و وجوه واصل شده را، پس از چند انتقال غيرضروري و هااستاني دولتي هادستگاهدرآمدي 

                                                 

 انه( تعیین شده است.یدر آیین نامه مذکور صرفا در رابطه با وجوه سپرده زمانبندی تخلیه )ماه .1

2. Single Treasury Account (TSA) 

 .23/8/1394هاي مجلس، داري كل كشور به مركز پژوهشو خزانه . نامه معاونت نظارت مالي3

 .1394تا  1390هاي گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، بخش پولي و بانكي، سال .4



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

41 

دهند و پس از نگهداشت چند روزه منابع نزد شعب مختلف، به شعب تمرکزي خود در تهران انتقال مي

 .نمايندا به حساب خزانه )نزد بانك مرکزي( واريز مياي، آن رگذشت زمان قابل مالحظه

داري، هر اندازي سامانه متمرکز خزانهاين در صورتي است که حتي در شرايط فعلي و بدون راه

مستقيم درآمدهاي واصل شده را به  صورتبهتواند از طريق سامانه ساتنا، خزانه معين در هر استان مي

احل انتقال درآمدها به خزانه، عالوه بر کند کردن گردش منابع درآمدي اين تعدد مر .خزانه منتقل کند

رسد ريشه اين نظر ميبه .شودي عامل و تبعات نامطلوب آن ميهابانكدولت، موجب رسوب وجوه در 

 .دند، جستجو کردار کننده درآمدي دولتي وصولهازمانساو  هابانكمسئله را بايد در منافعي که 

 

 ي دولتيهادستگاهي دولتي در ارائه خدمات به هابانكدولت و ادامه انحصار  مداخالت .8-3

ي مختلف اجازه يافتند تا رأساً بانك عامل خود هادستگاههرچند به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، 

انتقال داري کل کشور بود، در عمل با را انتخاب نمايند، اما از آنجا که اين انتخاب منوط به تأييد خزانه

همچنان ملزم بودند  هادستگاهي دولتي موافقت صورت نگرفت و اين هادستگاهي هاحساببسياري از 

از نحوه  هادستگاهاين در حالي است که بسياري از  .ي خود را نزد بانك ملي نگهداري نمايندهاحساب

آنها داده شود، خدمات  ارائه خدمات بانك ملي رضايت کافي را ندارند و در صورتي که اختيار عمل به

  .خواهند گرفت هابانكبانكي خود را از ساير 

از  هادستگاهي بسياري از هاحسابداري کل با انتقال رسد يكي از داليل مخالفت خزانهنظر ميبه

از يك طرف ادامه  .توان از منظر اقتصاد سياسي مورد تحليل قرار دادرا مي هابانكبانك ملي به ساير 

 ازسوي و دداري دولتيهادستگاههاي دولتي و ارائه خدمات به نك ملي وابستگي زيادي به سپردهحيات با

لذا طبيعي است  .داري کل و هم بانك ملي، از نهادهاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد هستندديگر، هم خزانه

را در موافقت با داري کل جلوگيري از زيان يا ورشكستگي بانك ملي، خزانه منظوربهکه وزير اقتصاد 

به اين ترتيب، عليرغم عدم  .محدود نمايد هابانكاز بانك ملي به ساير  هادستگاهي هاحسابانتقال 

نيز عليرغم اختيار داده شده در قانون برنامه چهارم، همچنان  و از خدمات بانك ملي هادستگاهرضايت 

  .ي دولتي نزد بانك ملي باقي مانده استهاحساببسياري از 

ي دولتي به هاحساباي اصالح شود که از يك سو کليه در وضعيت مطلوب، بايد سازوکارها به گونه

 هادستگاهي عامل يا هابانكبراي  هاحساباستفاده از مانده اين نك مرکزي منتقل شود تا امكان سوءبا

خدمات بانكي مربوط در انتخاب بانك عامل خود )بانكي که  هادستگاهديگر  ازسوي و وجود نداشته باشد

کنند( اختيار عمل کامل داشته باشند تا بهترين ارائه دهنده خدمات را انتخاب به خود را از آن دريافت مي

اين  .شودي دولتي محقق ميهاحساب نگهداريتنها در اين صورت است که رقابت عادالنه در  .نمايند

 .محقق خواهد شد« ...انواع حساب نگهداريدستورالعمل »وضعيت مطلوب، در صورت اجراي کامل 
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 ي دولتهادستگاهو  هابانكجويي در تشديد رفتار رانت .9-3

دهد نسبت حجم بودجه عمومي دولت به حجم نقدينگي در شور نشان ميکمراجعه به آمارهاي پولي 

ه كه گردش چنين حجمي از وجوه در شبکطبيعي است  .ي مختلف حدود پنجاه درصد بوده استهاسال

ي به كه بانكل، منافع قابل توجهي را براي شبک داريخزانهزي و کمر كي، در فقدان نظارت مؤثر بانكبان

ي دولتي هادستگاهو نيز  هابانكدر  جوييرانترفتارهاي کننده تشديده خود، کهمراه خواهد داشت 

 .1خواهد بود

هاي يي چون ايجاد رانتهادولتي منجر به بروز مفسده يهاحسابزي بر کمر كعدم نظارت بان

 .شوددولتي مي يهاحسابکننده افتتاحي هابانكدولتي و همچنين  يهاحسابمختلف براي صاحبان 

نظير صدور اعتبار  ،يكواست ارائه انحصاري خدمات باندرخ صورتبهي عامل هابانك ازسويجويي رانت

، نمود اران طرف قرارداد با آنهاكپيمان نيز و هاي تابعه آنهاشرکتو  هادستگاهبه  ،يكبان ضمانتنامهاسناد و 

)مانند اعطاي  ي خاصكمطالبه امتيازات و خدمات باننيز به شكل  هادستگاه ازسويجويي رانت .يابدمي

مورد  كدولتي به بان يهاحسابازسوي نهادهاي ذيربط در ازاي انتقال  وام به مديران و کارکنان دستگاه(

 .2شودنمايان مينظر 

ها منابع حاصل از بيمه شخص برخي از بيمه براي مثالجويي به حدي بوده است که ت اين رانتشد

همچنين برخي  .گذاري نموده بودند تا براي مديران خود تسهيالت اخذ نمايندسپرده هابانكثالث را در 

براي کارمندان  ي خود، دريافت تسهيالتهاحساببراي انتقال  هابانكدر مذاکره با  هادستگاهمديران 

نيز پس از  هادستگاهبرخي  .نمودندي زيرمجموعه و اعضاي فاميل را شرط ميهاشرکتخود وحتي 

نمودند تا ي خود به يك بانك جديد ميهاحسابدريافت تسهيالت مذکور از يك بانك، اقدام به انتقال 

وع يافته بود که برخي از افراد جويي به حدي شياين رانت 3.از تسهيالت بانك جديد نيز استفاده نمايند

  4.کردندگري نموده و پورسانت دريافت ميي مختلف واسطههابانكي دولتي به هاحساببراي انتقال 

افي از کرا به عدم استفاده  داريخزانهي هاروالشايد بتوان مهمترين نقد در رابطه با در مجموع 

اهش کاين امر در راستاي افزايش شفافيت،  .ستي براي انتقال منابع دولتي دانكترونيكبسترهاي ال

تواند مي هاحساباز رسوب منابع در  هابانكخطاهاي اداري، حذف فسادهاي احتمالي و حذف منافع 

، هاوزارتخانهانواع حساب براي  هداريانگدستورالعمل »ه در صورت اجراي کاين در حالي است  .مفيد باشد

ور رفع ک، بسياري از مسائل مذ«ا و مؤسسات عمومي غيردولتيي دولتي و نهادههاشرکتمؤسسات و 

درآمدي و  رابط يهاحسابديگر نيازي به  اوالًه با اجراي اين دستورالعمل کبدين ترتيب  .خواهند شد

استفاده از بسترهاي فناوري  دليلبه ثانياً و ي عامل نخواهد بودهابانكنزد  هادستگاهي پرداخت هاحساب

                                                 

 .های مجلسداری در ایران، مرکز پژوهشهای خزانهساختار خزانه و روال .1

 .ها و مؤسسات اعتباریبه کلیه بانک 12/8/1311بانک مرکزی مورخ  11/212843خشنامه شماره ب .2

 .مصاحبه با مديران بانك كشاورزي .3

 .مصاحبه با مديران سازمان بازرسي كل كشور .4
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 كو بان داري کلخزانه برخطان نظارت كاغذي فعلي حذف شده و امکهاي فرآينداري از ، بسياطالعات

 .شوددولتي فراهم مي يهاحسابليه کزي بر کمر

زي، کمر كبخش دولتي به بان يهاحسابليه کو انتقال  ايهزينهرابط درآمدي و  يهاحسابحذف البته 

 .تشده اس تاکنون 1391وقف ماندن اين تحول از سال و همين امر، موجب مت روبرو است جدي هايبا مقاومت

 ديگر ازسوي و دولتي يهاحسابمنافع حاصل از خلق پول از محل رسوب منابع  دليلبه هابانك از يك سو

، با هرگونه اصالح در وضعيت نندکي عامل دريافت ميهابانكاز  هاحسابه بابت اين کخدماتي  دليلبه هادستگاه

در ادامه  هابانكو هم منافع  هادستگاهرسد هم منافع نظر ميبه .نمايندمخالفت مي هاحساب نگهداريفعلي 

  .شوداز ادامه اين وضعيت متضرر مي« عموم مردم»اما  ،وضع موجود است

المللي پول در خصوص اصالح شيوه الزم به ذکر است که تجربه ساير کشورها و توصيه صندوق بين

دهد که گام نخست در اين زمينه، تأسيس در کشورهاي در حال توسعه نيز نشان مي مديريت نقدينگي دولت

تحقق کامل حساب واحد خزانه، انتقال  منظوربه( است و يكي از مهمترين الزامات TSAحساب واحد خزانه )

 1.اي، به بانك مرکزي استاي و غيربودجهي بودجههاحسابي دولت، اعم از هاحسابکليه 

 

 ي دولتي و مراحل پيشرفت آنهاحساب نگهداريح روال جديد تشري .4

اي مفاسد دار غيردولتي ميي دولتي و نهادهاي عموهاحساب نگهداريکه بيان شد، شيوه پيشين چنان

دستورالعمل »بررسي مفاد  .اي کشور بودو مشكالت متعددي، هم براي نظام پولي و هم براي نظام بودجه

دهد کليه اين مفاسد و مشكالت، در صورت اجراي و اسناد ذيل آن نشان مي« ...انواع حساب  هداريانگ

 :2توضيح آنكه مطابق بخشنامه بانك مرکزي .گرددميصحيح دستورالعمل مرتفع 

شود، ي دولتي اختصاص داده ميهادستگاهبا توجه به شناسه استاندارد ملي )شبا( که به  .1

درگاه بانك مرکزي(  عنوانبهشعب شبكه بانكي کشور ) ميتما توانند ازنهادهاي دولتي و غيردولتي مي

گونه محدوديتي در خصوص انتخاب بانك يا شعبه براي دريافت خدمات بانكي استفاده نمايند و هيچ

 .وجود نخواهد داشت

هاي ملي گيري از سامانهربط نزد بانك مرکزي، با بهرهي نهادهاي ذيهاحسابواريز وجه به  .2

مستقيم وجود خواهد داشت و نيازي به چندين مرحله حساب  صورتبه ...ساتنا، پايا و هازجملپرداخت 

 .رابط درآمدي براي تجميع درآمدها در حساب خزانه نخواهد بود

                                                 

1. Mario Pessoa and Mike Williams, "Government Cash Management: Relationship Between the 

Treasury and the Central Bank", International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, 

November 2012. 

Sailendra Pattanayak and Israel Fainboim, 2011, "Treasury Single Account: An Essential Tool for 

Government Cash Management", International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department 

 .ها و مؤسسات اعتباریبه کلیه بانک 12/8/1311نک مرکزی مورخ با 11/212843خشنامه شماره ب .2
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هاي مزبور امكان پرداخت وجه از حساب هر دستگاه نزد بانك مرکزي به هر همچنين سامانه .3

  .رودنيز از مي هادستگاهي پرداخت هاحسابند و رسوب وجوه در کنرا فراهم مي هابانكحسابي نزد هر يك از 

گروهي به  صورتبهتوان از محل حساب خود نزد بانك مرکزي، مي هادستگاهي هاپرداخت .4

ت اعتبارات همزمان انجام شود و لذا امكان اصالح شيوه پرداخ صورتبهچندين بانك و چند هزار حساب 

 .يي( وجود خواهد داشتنفع نها)پرداخت مستقيم به ذي

حساب هر دستگاه، يك پايانه برخط متصل به حساب خود نزد بانك مرکزي در اختيار ذي .5

حسابي نزد بر، به هر هاي کاغذي زمانفرآيندتواند بدون استفاده از چك و بدون طي خواهد داشت و مي

 .م دهدي الزم را انجاهاپرداختنفع نهايي معرفي شده است، هر بانكي که از طرف ذي

ي هاحسابگيري برخط از وضعيت گزارشامكان  هادستگاهحسابان مسئوالن خزانه و ذي .6

 .ي خزانه نزد بانك مرکزي را خواهد داشتهاحسابدستگاه مربوطه و 

عامل خود  كبان عنوانبهي را كدولتي اجازه داد تا هر باني هادستگاهه به کپس از برنامه چهارم 

زي و شوراي کمر كن موضوع به وزارت اقتصاد، باناي هگيري در بارپنجم تصميم نند، در برنامهکانتخاب 

و 1391در سال « ...انواع حساب  هداريانگدستورالعمل »در همين راستا  .پول و اعتبار محول گرديد

 .ه در بخش اول مورد بررسي قرار گرفتکتصويب شد  1392داري دولتي در سال كبان نامهآيين

سكوت کرده بود، اما مطابق  هاحسابعمل نسبت به سقف زماني پروژه انتقال هرچند دستورال

تا انتهاي سال  ايدبغيردولتي به بانك مرکزي،  ميي دولتي و عموهاحسابانتقال  فرآيندنامه، کل آيين

دهد که از نظر بانك مرکزي، اين سقف زماني کافي اسناد موجود نيز نشان مي .رسيدبه پايان مي 1392

 (6)نامه اجرايي )مربوط به ماده نيازمند تدوين شيوه الذکرفوقاجرايي شدن مصوبات  1.وده استب

 .هنوز ابالغ نيز نشده بود 1392نامه تا پايان سال دستورالعمل مذکور( بود، اما اين شيوه

يت نامه مديرشيوه .زي و وزارت اقتصاد قرار گرفتکمر كار بانکدر دستور  نامهشيوهتدوين اين 

داري کل به تأييد معاونت خزانه 18/11/1392ي دولتي در چهار فاز عملياتي تهيه و در تاريخ هاحساب

هاي اجراي طرح و نقطه نظرات كن با عنايت به چالشل .وزارت اقتصاد و دبير کل بانك مرکزي رسيد

ات بر سر شيوه تمرکز اختالف .نامه متوقف گرديدوزير اقتصاد و رئيس کل بانك مرکزي، اجراي اين شيوه

الحاقيه  8/7/1394ماه به طول انجاميد تا نهايتاً در تاريخ  20ي دولتي نزد بانك مرکزي، بيش از هاحساب

نهايتاً ابالغ  2.گرديد اعالمداري وزارت اقتصاد ي دولتي توسط معاون خزانههاحسابنامه مديريت شيوه

توسط معاون اول  10/11/1394 در تاريخ از تدوين،ماه پس  24 و الحاقيه آن، نامهشيوهاين  ميرس

 3.صورت پذيرفتجمهور رئيس

                                                 

 .317647/92به شماره  30/10/1392هاي مجلس مورخ نامه بانك مركزي به مركز پژوهش .1

 .23/8/1394هاي مجلس، داري كل كشور به مركز پژوهشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه .2

 .10/11/1394 مورخ 145948 شماره نامه .3
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 16/10/1394در تاريخ ( قانون برنامه پنجم 94در راستاي اجراي دستورالعمل ماده ) کل داريخزانه

نسبت  30/10/1394تا تاريخ د ل امور مالي، از آنها درخواست کرها و ادارات کبه ذيحسابياي طي نامه

به  30/10/1394مورخ  2نامه موجبهبي دارهمچنين خزانه .1مازاد اقدام نمايندهاي نسداد حساببه ا

 شاملکه  بجز موارد استثنا ي دولتي(،هاشرکتو  هازمانساها، )وزارتخانه ي دولتيهادستگاههمه 

اريز داري وانهتمام درآمدهاي خود را به خز هستند، خواست ...سعه صنايع وي ملي نفت، گاز، توهاشرکت

ماده در اين نامه آمده است عدم رعايت مفاد  .دهزينه شو هقانوني مربوط کرده تا حسب مورد طبق احكام

قانون گشايش يافته است، تصرف يي که خالف هاحساب( قانون محاسبات عمومي کشور در مورد 76)

داري بانك مرکزي و خزانههاي عامل حسب اعالم شود و بانكمي اموال عمومي محسوبقانوني در غير

 .اند، اقدام کنندر افتتاح شدهيي که خالف مقررات مذکوهاحسابکل کشور موظفند نسبت به بستن 

قانون برنامه پنجم توسعه )که  (94)سال از حكم ماده  4و عليرغم گذشت بيش از  1394در پايان سال 

شرفت اي پيدار ي دولتي به بانك مرکزيهادستگاه يهاحسابسال پاياني برنامه پنجم است(، هنوز پروژه انتقال 

ها، اي را خطاب به کليه وزارتخانه، بخشنامه10/11/1394جمهور در تاريخ ناچيزي است، معاون اول رئيس

در اين بخشنامه از  .دها ابالغ کراستانداري غيردولتي و مي، مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عموهازمانسا

في نمايند تا امور ور خواسته شده ظرف مدت يك ماه، نماينده خود را به بانك مرکزي معري مذکهادستگاه

 3.بندي پروژه را تهيه و در راستاي عملياتي نمودن آن اقدام نمايندمربوط به زمان

 فرآيندسپس  .مذکور مورد بررسي قرار خواهد گرفت نامهشيوهدر ادامه اين بخش، ابتدا جزئيات 

ي دولتي به بانك مرکزي، بر اساس اظهارات هاحسابه و ميزان پيشرفت پروژه انتقال ناماجراي شيوه

رسد موجب کند شدن نظر مينهايت نيز مهمترين موانعي که به در .مديران مربوطه، بيان خواهد شد

 .گيرداجراي اين پروژه بسيار مهم هستند، مورد تجزيه و تحليل قرار مي فرآيند

 

 زيكمر كدولتي به باني هاحسابقال نامه انتشيوه .1-4

 :دولتي، چهار فاز عملياتي در نظر گرفته استي هاحساببراي انتقال  نامهشيوهاين 

 زيکمر كز خزانه نزد بانکمتمري هاحسابانتقال و ساماندهي  :فاز اول .1

 عاملي هابانكرابط درآمدي نزد ي هاحسابانتقال و ساماندهي  :فاز دوم .2

 اجرايي دولتي ي هادستگاهپرداخت ي هاحسابو ساماندهي انتقال  :از سومف .3

ي هاشرکتي نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و هاحسابانتقال و ساماندهي  :فاز چهارم .4

 .وابسته به آنها

                                                 

 .16/10/1394مورخ   194889/55 شماره نامه .1

 .30/10/1394مورخ  205504/53 شماره نامه .2

 .10/11/1394جمهور، مورخ معاون اول رئیس 145948شنامه شماره بخ 3
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داري مرکز و ي خزانههاحسابي متمرکز خزانه )شامل هاحسابفاز نخست شامل ساماندهي 

در اين فاز، اقدامات ذيل  .به بانك مرکزي است هاحسابقال کليه اين ( و انتهااستانهاي معين خزانه

 :شودانجام مي

 .خزانه و مرکزي بانك امن ارتباط براي نياز مورد زيرساخت عنوانبه «نسيم سامانه» استقرار .1

نگهداري و مديريت  منظوربهنسيم در واقع سامانه بانكداري متمرکز بانك مرکزي است که  سامانه

 .شودي ريالي و ارزي مفتوحه نزد بانك مرکزي مورد استفاده واقع مياهحساب

ي جديد )داراي فرمت هاحسابخزانه نزد بانك مرکزي با ميي قديهاحسابجايگزين نمودن  .2

 .نمايد(خاص مورد توافق، که قابليت اجراي ساير مراحل را فراهم مي

 در نسيم سامانه از برداريبهره منظورهب الزم افزارينرم و افزاريسخت امكانات نمودن فراهم .3

 .اين امكانات بايد توسط بانك مرکزي فراهم گردد .خزانه کل اداره

توسط  ...کاوي، برداشت و واريز الكترونيك وگيري، دادهايجاد امكانات الزم براي پايش، گزارش .4

 .داري کل کشورصاحبان امضاي مجاز در خزانه

 پايلوت صورتبهاين اقدام ابتدا  .خزانه متمرکز يهاحسابك براي قابليت برداشت الكتروني ايجاد .5

 .گرددميانجام  هاحسابپس از تأييد خزانه براي همه  و

 منظوربهاين اقدام  .خزانه يهاحسابهاي واريز استاندارد براي کليه و اختصاص شناسه تعريف .6

ي هاحسابمرتفع نمودن معضل تعدد  و ي متمرکز خزانههاحسابايجاد قابليت تفكيك وجوه واريزي به 

 .گرددميرابط درآمدي انجام 

هاي معين )که در خزانه يهاحسابو انتقال  هااستانهاي معين سامانه نسيم در خزانه استقرار .7

پايلوت  صورتبهاين اقدام نيز ابتدا  .مرکزي بانك به(، شودمي نگهداري عامل يهابانكحال حاضر نزد 

اجرا شده و پس از تأييد خزانه و نيز آموزش نيروي انساني مربوطه، در کليه  هااناستدر تعدادي از 

 .گرددميسازي پياده هااستان

داري کل(، استقرار سامانه نسيم در خزانه ازجملهيي از فاز نخست اجرايي شده )هابخشدر حال حاضر، 

 .کامل محقق نشده است طوربهنوز به بانك مرکزي ه هااستانهاي معين ي خزانههاحساباما انتقال 

وصول  منظوربه هاحساباين  .ي رابط درآمدي استهاحسابفاز دوم، مربوط به ساماندهي 

ي عامل افتتاح هابانكداري کل نزد از طرف خزانه ...ي دولتي وهاشرکتدرآمدهاي عمومي، اختصاصي، 

 .لتي بايد به بانك مرکزي منتقل شوندي دوهادستگاهي درآمدي هاحسابدر فاز دوم، کليه  .شده است

 :اين فاز شامل اقدامات زير است

از آنجا که مكانيسم  .ي درآمدي مورد نياز که بايد نزد بانك مرکزي افتتاح شودهاحساباحصاي  .1

دهد، لذا تعداد به مراتب کمتري از ي متعدد را به مراتب کاهش ميهاحساب، نياز به «شناسه واريز»

 .ي )نسبت به وضعيت کنوني( مورد نياز خواهد بودي درآمدهاحساب
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ربط و ايجاد ي ذيهادستگاه، تخصيص امضاي الكترونيك، ايجاد دسترسي براي هاحسابافتتاح  .2

 .هاحسابگيري و صدور دستور پرداخت از محل اين امكان گزارش

واريز وجوه  ورمنظبه، مؤديان مالياتي( براي مثالنفعان )ي درآمدي جديد به ذيهاحسابمعرفي  .3

 .، البته در صورت تأييد صحت مراحل قبليهاحسابدرآمدي به اين 

ي هابانكي اجرايي نزد هادستگاهي رابط درآمدي که پيش از اين توسط هاحساببستن کليه  .4

ي هاحساب، بر مبناي فيلد شناسه واريز به هاحسابهمچنين موجودي کليه اين  .عامل افتتاح شده بوده

  .گرددميد واريز درآمدي جدي

ي عامل هابانكي اجرايي، حساب درآمدي نزد هادستگاهيك از بر اين اساس، در پايان فاز دوم، هيچ

با توجه آمارهاي  .گردندآوري درآمدهاي دولت حذف ميجمع فرآينداز  هابانكواقع در و نخواهند داشت

ي هابانكار حساب که در حال حاضر نزد هز 40، در پايان اين فاز حدود  6تا  1ارائه شده در جداول 

بر اساس مستندات ارائه  .شوند، ساماندهي شده و به بانك مرکزي منتقل خواهند شدعامل نگهداري مي

ي هادستگاهي درآمدي براي تعدادي از هاحسابداري کل کشور، در حال حاضر، انتقال خزانه ازسويشده 

  1.دولتي در حال انجام است

ي عامل به بانك هابانكي اجرايي از هادستگاهي پرداخت هاحساببه انتقال کليه  فاز سوم ناظر

ي پرداخت قبلي بسته شده و از انتقال موجودي آنها به هاحسابهمچنين در اين فاز کليه  .مرکزي است

 :باشداين فاز شامل اقدامات زير مي .شودي جديد نزد بانك مرکزي اطمينان حاصل ميهاحساب

اين کار  .هادستگاهتوسط  هابانكي پرداخت مفتوحه نزد هاحسابري اطالعات کليه آوجمع .1

ي فوق در درگاه هاحسابي عامل مكلف به ورود مشخصات کليه هابانكانجام شده و  ميسيست صورتبه

 .اندازي شده توسط بانك مرکزي هستندراه

 :د آنپايلوت و طي مراحل زير در مور عنوانبهانتخاب يك دستگاه  .2

  ي پرداخت الزم براي آن دستگاه نزد بانك مرکزي، با مجوز خزانههاحسابافتتاح. 

  گيري و صدور گزارش منظوربهاختصاص امضاي الكترونيك و دسترسي براي دستگاه مربوطه

 .ي مذکورهاحسابدستور پرداخت از 

  ديد نزد بانك ي جهاحسابي عامل( به هابانكي پرداخت قبلي )نزد هاحسابتخليه موجود

 .اين اقدام بايد توسط دستگاه پايلوت و ظرف يك ماه انجام شود .مرکزي

  ي عامل با هماهنگي خزانههابانكي پرداخت قبلي دستگاه نزد هاحساببستن کليه. 

ي عامل هابانكکليه  .شودنامه نيز انجام ميي موضوع شيوههادستگاهمراحل فوق براي ساير  .3

 .ي درآمدي و پرداخت قبلي خودداري نمايندهاحسابونه وجه به مقصد بايد از پذيرفتن هرگ
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ي دولتي جديد نزد بانك مرکزي، هاحساباز هر بانك مبدأ به مقصد  هاپرداختکليه دستور  .4

  .هستند هاپرداختمكلف به پذيرش اين دستور  هابانكي عامل انجام گيرد و هابانكبايد توسط 

نزد بانك  هادستگاهي جديد هاحساببت خدمات مرتبط با ي عامل باهابانكکارمزدهاي  .5

  .شودهاي آتي بانك مرکزي تعيين ميمرکزي، بر اساس بخشنامه

ي عامل بسته شده و موجودي آنها نيز هابانكنزد  هادستگاهاي ي هزينههاحسابدر پايان فاز سوم، کليه 

ايجاد ضمانت اجرا براي اين فاز،  منظوربه .د شدنزد بانك مرکزي منتقل خواه هادستگاهي جديد هاحساببه 

ي هابانكي مشمول، هم براي مديران دستگاه و هم براي هادستگاهي هاحساببايد رسوب هرگونه وجه در 

 .شناخته شود(« تصرف در اموال عمومي»، مصداق براي مثالعامل تبعات سنگين داشته باشد )

ي وابسته به هاشرکتغيردولتي و ميادها و مؤسسات عموي نههاحسابفاز چهارم مربوط به انتقال 

نامه به روشني بيان نشده و صرفاً به ذکر مراحل مراحل دقيق اين فاز در شيوه .آنها، به بانك مرکزي است

 :زير اکتفا شده است

 .ي درآمدي نهادهاي مشمول اين فازهاحسابانتقال  .1

 .ي پرداخت نهادهاي مشمول اين فازهاحسابانتقال  .2

ي عامل موظف به همكاري با بانك مرکزي براي اجراي اين فاز هابانكربط و نيز ي اجرايي ذيهادستگاه

  .ي عامل، ممنوع اعالم شده استهابانكي نهادهاي مذکور نزد هاحساباند و هرگونه رسوب وجوه در شده

ي هاحسابانتقال  يرافراواني روبرو خواهد بود، ز هايرسد اجراي اين فاز با دشوارينظر ميبه

ي وابسته به آنها، به بانك مرکزي، عمالً به معني حذف بخش هاشرکتغيردولتي و  مينهادهاي عمو

سال گذشته  14ي خصوصي است که به پشتوانه منابع اين نهادها طي هابانكبزرگي از گردش مالي 

سازي مفيد در جهت شفاف بلند و ميکه گا ر صورتي که فاز چهارم دستورالعملد .اندتأسيس شده

ي وابسته هابانكکامل اجرا شود، ورشكستگي يا ادغام تعدادي از  طوربهجريانات مالي اقتصاد کشور است، 

  .غيردولت دور از انتظار نخواهد بودميبه نهادهاي عمو

براي  ند تا اقدامات الزم را در خصوص تأمين امنيتکمي زي را موظفکمر كهمچنين بان نامهشيوهاين 

 مسئولايي را دار زي به همراه وزارت امور اقتصادي وکمر كدولتي انجام دهد و باني هادستگاهاطالعات حساب 

 .نمايدمي معرفي هاحسابافتتاح و انتقال  فرآيندالزم براي تسريع و تدقيق هاي ساختايجاد زير

تصويب دبيرکل بانك مرکزي به  18/11/1392نامه که در تاريخ نسخه اول شيوه (41)مطابق ماده 

داري کل وزارت اقتصاد رسيد، اجراي کامل فازهاي چهارگانه فوق، حداکثر و معاون نظارت مالي و خزانه

هاي شديدي که با اين البته با توجه به حجم کار و مقاومت .به پايان برسد 21/4/1393تا تاريخ  بايد

 .رسيدنظر ميبافانه بهخيال ميبندي کرفت، چنين زمانرم آن، انتظار مياصالح بزرگ، خصوصاً در فاز چها

نامه تصويب شد، دو اصالح مخرب در آن براي اين شيوه 8/7/1394اي که در تاريخ اما در الحاقيه

و دوم آنكه در مورد نهادهاي  .نامه مقرر نگرديدنخست آنكه سقف زماني براي اجراي شيوه .صورت گرفت
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اين دو اصالح که عمالً مخرب  .اکتفا شد« هاحسابد بستر الزم براي انتقال ايجا»غيردولتي، به ميعمو

ي دولتي نزد بانك هاحسابتمرکز »نامه و تحقق هدف مهم نامه هستند، اميد به اجراي شيوهکل شيوه

 .مدت را عمالً از بين برددر کوتاه« مرکزي

 

 ي دولتي در ساختار جديدهاحسابشيوه كدگذاري  .2-4

شماره  هاي احتمـالي و سـاير مسـائل، سـعي در تفكيـكاستفادهکل خزانه جهت جلوگيري از سوءاره اد

 ي کـه درطوربهدولتـي داشـته، غيري اشخاص حقيقي و حقوقي هاحسابي دولتي از ساير هاحساب

ده ي دولتـي اسـتفاهاحسابي ذيربط از يك رديف خاص براي شـماره هابانكتم سنتي با همكاري سسي

هاي دولتي، در سيستم جديد نيز اداره کل خزانه اين موضوع را  است و در تعيين شماره حساب شـده

کـه  هاحسابو عالوه بر آن با توجه به کارآيي سيستم سـعي نمـوده، سـاختار اينگونـه  نظر داشته مد

 :باشند به شكلي طراحي شود که اهداف ذيل را در برگيردمي فاقـد کـارت نيـز

 ،هاي اشخاص حقيقي و حقوقيهاي دولتي از ساير حساب مايز حسابت .1

 ،از طريق کدگذاري هاحسابدهنده معنادار کردن ارقام تشكيل .2

ي هابانكهاي اجرايي دولتي، در کليه  حفظ وحدت رويه در اختصاص شماره حساب به دستگاه .3

 .و جلوگيري از تكرار شماره حساب در شعبات آنها دولتي

هاي اجرايي ذيربط به اطالعات و موجـودي  ي مديران مالي و ذيحسابان دستگاهامكان دسترس .4

 ،ها و اهداف مالي مربوطهريزيدر اسرع وقت، جهت برنامه هاحساب

و تحـت کنتـرل ها ايجاد و تخصيص شماره حساب توسط اداره کل خزانه يا خزانه معين اسـتان .5

 .هاآن داشـتن

 حساب، صاحب نام ،نوع حساب :ص يافته، گوياي اطالعات چوندر اين راستا شماره حساب اختصا

اجرايي ي هادستگاهساختار توليد شماره حساب براي  .باشدميبانك عامل، نام استان و عنوان حساب  نام

 :1پذيردمي در سيستم متمرکز به طريق زير صورت

امانه نسيم بانك مرکزي در سها دولتي که توسط اداره کل خزانه يا خزانه معين استانهاي حساب

 .باشدمي «4»رقمي و با پيش شماره  16گردد با مي افتتاح

 

G F E D C B A 
 يك قم يك رقم دو رقم چهار رقم دو رقم پنج رقم يك رقم

 

                                                 

داری الکترونیک حساب واحد های دولتی در راستای اهداف خزانهتتاح و نگهداری حسابدستورالعمل افآقایاری، حسین  1

 .کل کشور، اداره کل خزانه یدارو خزانه یمعاونت مال ،ییو دارا اقتصادی امور وزارت خزانه،
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A: تعيين شده است« 4»براي بانك مرکزي رقم ثابت  که باشدمي دولتيهاي يك رقم مشخصه )کد( حساب. 

B: هاي ترتيب با رقمباشد که بهمي وع حساب از نظر درآمدي، پرداختي و ارزييك رقم گوياي کد ن

 .گرددمي مشخص هاحسابصفر، يك و دو در ساختار 

C: و محل استقرار ها با توجه به نام استان .باشدمي استانيهاي دو رقم براي تفكيك شماره حساب

  .گرددمي ون بودجه کل کشور تعييندر قانها استان ايهدستگاه و بر اساس تقسيم بندي بودج

D:  باشد که توسط اداره کل خزانه مي کننده از حساباستفاده عنوانبهچهار رقم کد دستگاه اجرايي

 .گرددمي اعالم

E:  باشدمي هاحسابدو رقم گوياي سر فصل.  

F:  اي هبندي شماره حساباست که مشخصه تقسيم اجراييي هادستگاهپنج رقم شماره حساب

 .باشدمي ي کل، خزانه معين استان و دستگاه اجراييدارخزانه

G: که پس از استعالم پانزده رقم توسط خزانه يا خزانه معين استان  است يك رقم کد کنترلي بانك

 .دشومي تعيين

هاي توسط سامانه ي مذکورهاحساببه  در حال حاضر امكان واريز وجه از شعب بانكي سراسر کشور

( وجود داشته و بررسي أپايا با شناسه واريز )بدون کنترل صحت شناسه واريز و مبلغ در مبدساتنا و 

يح نباشد، در صورتي که اطالعات ارسالي صح .گيردمي شناسه و مبلغ در سامانه نسيم )مقصد( صورت

 .شودمي برگردانده مبلغ به حساب بانك مبدأ

 

 ميزان پيشرفت پروژه .3-4

 قانون برنامه پنجم توسعه (94)به استناد ماده بايد ي اجرايي به بانك مرکزي، هاگاهدستي هاحسابانتقال 

سال پس از تصويب قانون مذکور، وزارت اقتصاد و بانك مرکزي دو دستورالعمل اجرايي  2 .گرفتصورت مي

مطابق  .يدبه طول انجام 1391 ماهمتفاوت براي اين اقدام تنظيم نمودند و نهايي شدن دستورالعمل تا مهر

ي اجرايي، طي سه مصوبه جداگانه، به تصويب هادستگاهي هاحساب نگهداريمباحث فصل اول، موضوع 

 .وزيران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رسيده است هيئتشوراي پول و اعتبار، 

س از اي باشد که سه ماه پنامهکار بايد مطابق شيوه اجرايدستورالعمل، مراحل  (6)بر اساس ماده 

ولي تدوين  ،گرددمي( توسط وزارت اقتصاد و بانك مرکزي تهيه 1391 ماهتصويب دستورالعمل )يعني دي

 .به تأخير افتاده است 1393نامه تا نيمه سال شيوه

ي دولتي در تعامل ميان بانك مرکزي و وزارت هاحسابنامه مديريت با توجه به اينكه تدوين شيوه

داري، طي اين مدت و با توجه به انجاميد، طبق اظهارات مديران خزانه اقتصاد، مدت زيادي به طول

در  1392 رماهي اجرايي در تيهادستگاهي درآمدي هاحساباندازي سامانه نسيم بانك مرکزي، کليه راه
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ي درآمدي در اين سامانه به معني انتقال کليه هاحسابسامانه مذکور افتتاح و فعال گرديد )البته افتتاح 

  .به بانك مرکزي نيست( هاحسابن اي

توسط  هادستگاهسنجي وصول مستقيم وجوه درآمدي و پس از مطالعات امكان 1394از ابتداي سال 

)سازمان نظام وظيفه  ميپايلوت در مورد نيروي انتظا صورتبهوصول درآمدها  فرآيندبانك مرکزي، 

حساب نزد بانك مرکزي و از طريق کليه  وصول درآمد در سطح کل کشور، با يك و عمومي( اصالح شد

و در راستاي اجراي  4/7/1394همچنين در تاريخ  .انجام شد« شناسه واريز»م با مكانيس هابانكشعب 

بر ي اجرايي ابالغ شد، مبنيهادستگاهبه کليه  124031/55طرح حساب واحد خزانه، بخشنامه شماره 

 .ي عاملهابانكط درآمدي نزد بانك ملي و ساير ي رابهاحساباستفاده از شناسه واريز و حذف 

سازي شده که دستگاه اجرايي پياده 10پايلوت در  صورتبهطي يك سال اخير، طرح شناسه واريز 

ايي )گمرك(، وزات امور خارجه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان دار وزارت امور اقتصادي و :عبارتند از

د و فني ايران، سازمان هواپيمايي کشوري، سازمان پزشكي قانوني کشور، هاي اقتصاگذاري و کمكسرمايه

برداري کشور، مرکز آمار ايران، شرکت ارتباطات زيرساخت و مؤسسه تحقيقات واکسن و سازمان نقشه

 1 .سازي رازيسرم

، مقرر هاحسابو تعداد بيشتر اين  هادستگاهي پرداخت هاحساببا توجه به پراکندگي شديدتر 

داري کل کشور ي پرداخت را، بر اساس بخشنامه خزانههاحسابي اجرايي هادستگاهده است تا ابتدا ش

، ساماندهي نمايند و سپس با فراهم شدن 2ي پرداخت ذيل هفت گروههاحساببر استانداردسازي مبني

 .ي مربوط، به بانك مرکزي منتقل گرددهاحساببستر الزم 

هاي عامل درخواست کرده تا نسبت به جداگانه از بانك 3هاينامه ي درداردر همين راستا خزانه

يكي  .دولتي اقدام کرده و مانده حساب را به حسابي نزد بانك مرکزي واريز نمايندهاي انسداد حساب

 برمبني 4به برخي از نهادهاي عمومي غيردولتيداري نامه خزانه ،ديگر از اقدامات انجام شده در اين راستا

ي سنتي هاحسابدر اين نامه اعالم شده است که کليه  .5ستي سنتي اين نهادهاهاحساب انسداد

داري کل مسدود خواهد شد و از اين نهادها خواسته شده است تا در صورت نهادهاي مذکور توسط خزانه

ا عدم انسداد آنها ربه همراه داليل لزوم  هاحسابي سنتي، فهرست اين هاحسابفعال و ضروري بودن 

انسداد  برمبنيرسد اين شيوه مؤثرتر از درخواست از نهادهاي عمومي مي نظربه .اعالم نمايند

 .هاستحساب

                                                 

 .23/8/1394هاي مجلس، داري كل كشور به مركز پژوهشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه .1

 .10/06/1394داري كل كشور مورخ خزانه 106954/55ره نامه شما .2

 .است دهش ارسال هابانک به 12/2/1395 خیتار در هانامه یتمام .3

االنبیاء، نیروي انتظامي جمهوري سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ارتش جمهوري اسالمي ايران، قرارگاه سازندگي خاتم .4

 .هاي دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و ارزش اسالمي ايران، ستاد كل نیروهاي مسلح،

 .27/2/1395 مورخ 31140/55 شماره نامه .5
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داري اجراي اين پروژه ملي که با همكاري بانك مرکزي و خزانه منظوربهآخرين اقدام انجام شده 

 200دگان بيش از کل کشور صورت گرفت، برگزاري همايشي با همين عنوان بود که با حضور نماين

برگزار گرديد و ابهامات نمايندگان مدعو در خصوص پروژه انتقال  12/3/1395دستگاه اجرايي در تاريخ 

 .ي دولتي رفع گرديدهاحساب

 

 موجود وضع اصالح موانع .4-4

با توجه به مضرات  .ناظر به موانع اصالح وضع موجود است ي دولتي،هاحسابدر خصوص مهم  سؤال

تمرکز »منافع اجراي پروژه  و ي دولتي برشمرده شدهاحسابکه براي شيوه فعلي نگهداري اي عديده

نيز طراحي فازها و مراحل مختلف اين پروژه در تعامل ميان بانك  و «ي دولتي نزد بانك مرکزيهاحساب

 رود؟مرکزي و وزارت اقتصاد، سؤال اينجاست که چرا اين اصالح تا اين حد کند پيش مي

ي هاحساببانك مرکزي، مهمترين داليل عدم تحقق اهداف قانوني در راستاي انتقال  از منظر

ي فني هابخشهاي الزم در اجرايي، عدم آمادگيي هادستگاهتنوع و پيچيدگي کار  :دولتي عبارتند از

ل ي اجرايي، تمايهادستگاهبيني بار مالي ناشي از اجراي طرح در بودجه ي ذيربط، عدم پيشهازمانسا

اي شبهه دار مندي از برخي تسهيالت و مزايايي که مع االسف بعضاًتداوم بهره دليلبهبه وضعيت موجود 

هاي قانوني در ابالغ نحوه اقدام و انجام پيگيري آتي و اعمال تدابير انضباطي محدوديت و نيز هستند

داري کل همچنين خزانه .اييدار براي متخلفين از طرف بانك مرکزي و حتي وزارت امور اقتصادي و

اي اطالعات و شناسه واريز، عدم دريافت لحظه مربوط را شامل عدم کنترل از مبدأ کشور موانع

ساعت،  2هاي مالي، انتقال با تأخير وجوه دريافتي از بستر ساتنا و پايا و معطلي ذينفع بيش از تراکنش

هاي زي، مشكل کد کنترلي و تراکنشي بانك مرکهاحسابها براي دريافت وجوه عدم همكاري بانك

  .موازي عنوان داشته است

ساتنا، شتاب، پايا  ازجملههاي متمرکز اندازي سامانههاي بانكداري و راهبا توجه به توسعه فناوري

ي گذشته جهت انجام وظايف تعيين هاسالي نظارتي بانك مرکزي، عمالً موانع هازيرساختتحت  ...و

لذا بانك مرکزي  .ي دولتي برطرف گرديده استهاحساباز  نگهداريدر خصوص  شده براي بانك مرکزي

گري در حوزه اجرايي، وظايف قانوني ي تصديهافعاليتقادر است بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش 

  .1خود را در قالب بانكدار دولت ايفا نمايد

ي دولتي هاحسابتمرکز نمودن افزاري براي مافزاري و سختمسئله زيرساخت نرم ظاهراً هرچند

ي هازيرساختباشد، اما واقعيت آن است که فقدان مانع اصالح وضع موجود  نبايد نزد بانك مرکزي،

 .يكي از موانع مهم بر سر راه اصالح وضع موجود استداري کل همچنان متناسب با نيازهاي خزانه

                                                 

 .ها و مؤسسات اعتباریبه کلیه بانک 12/8/1311بانک مرکزی مورخ  11/212843خشنامه شماره ب .1
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اعالم کرده است برخي از ابزارهاي موجود مرکزي ره معامالت ريالي بانك ابه اد 1ايدر نامه کل داريخزانه

براي اجراي اين پروژه همچنان ايجاد نشده و از بانك مرکزي درخواست کرده است اين ابزارها را ايجاد 

پااليش و پخش با بانك  ملي شرکت ايران و گاز يمل شرکتبين  توافقات صورت گرفتههمچنين در  .دکن

 هازيرساختدر صورت فراهم شدن اري کل کشور، مقرر گرديد که دمرکزي، ديوان محاسبات و خزانه

 2.خواهند نمودبه بانك مرکزي منتقل  از بانك ملت ي خود راهاحساب هاشرکتتوسط بانك مرکزي، اين 

داري سازي و هوشمندسازي عمليات مالي دولت )از طريق استقرار خزانهديگر نيز شفاف ازسوي

داري کل هاي راهبردي وزارت اقتصاد و خزانهب واحد خزانه، از اولويتالكترونيك( و اجراي طرح حسا

البته  .ددار ي دولتي نزد بانك مرکزي وجودهاحسابو لذا اراده الزم براي تحقق تمرکز  3باشدکشور مي

ي دولتي به بانك مرکزي متضرر هاحسابکه از انتقال  ي بزرگ دولتيهابانكمحتمل است که منافع 

 .در کند شدن عمليات اجرايي اين پروژه ملي مؤثر بوده باشدشوند، مي

دريافت و پرداخت  فرآيندي دولتي به بانك مرکزي و الكترونيكي نمودن هاحساباز آنجا که انتقال 

ست، هادستگاهحسابان گرفته شده توسط ذي کارهي بهاروشي مربوطه، نيازمند تحول در هاروالو ساير 

بر آموزش يقيناً زمان فرآينداين  .اني مرتبط در خصوص اين تغييرات ضروري استلذا آموزش نيروي انس

بر بودن آموزش نيروي انساني، نبايد دليلي بر توقف البته زمان .4است و از سال گذشته آغاز شده است

 .اجراي اين پروژه قلمداد شود

ي كي .الحظات نهادي استزي، مربوط به مکمر كبه بان هاحسابي از موانع اجرايي شدن انتقال كي

ار دچار کهاي آن در اجراي اين فرآيندسنتي بودن  دليلبهه کل است کي دارخزانهترين نهادها، از اصلي

ه آموزش و توجيه نيروي انساني آن آغاز شده است، کنگراني و اينرسي زياد است، البته مدتي است 

( و بودجه )حتي براي تهيه ...وزش و)خط ارتباطي، آم كي در دو حوزه لجستيدارخزانههمچنين 

 .ل جدي استكامپيوتر( دچار مشکافزارهاي مورد نياز نظير سخت

عمدتاً ناشي از عدم هماهنگي  تاکنوني دولتي به بانك مرکزي، هاحسابانتقال  فرآيندسرعت پايين 

در ادامه ميمهاما موانع  .داري کل کشور بوده استي مجري طرح يعني بانك مرکزي و خزانههادستگاه

د که ممكن است، حتي در صورت هماهنگي کامل نهادهاي مجري، موجب کند شدن داروجود فرآينداين 

 .اين موانع عمدتاً ناظر به ذينفعان اين اقدام است .اين پروژه در مرحله اجرا گردد

ي هادستگاهو  هابانكميت ذينفع هستند، اما در برابر آنها، کدر اجراي اين پروژه عامه مردم و حا

ي دولتي از شبكه بانكي به بانك مرکزي، هاحساببا انتقال » 5ند، به تعبير بانك مرکزيداردولتي قرار

                                                 

 .28/2/1395 مورخ، 32637/55 شماره به یمرکز بانک یالیر معامالت اداره به ی كلدارخزانه نامه 1

 .داري كل كشوردر محل خزانه 4/3/1395و  15/2/1395جلسات مورخ صورت 2

 .23/8/1394هاي مجلس، داري كل كشور به مركز پژوهشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه .3

 .همان .4
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آنها را در اختيار  هاسالي بانك مرکزي خواهند شد که هاحسابناچار به انتقال منابع هنگفتي به  هابانك

بديهي است اين امر مشكالت  .برخوردار بوده است اند و اين منابع در عملكرد ايشان از سهم بسزاييداشته

شبكه  ازسويهايي هاي فراواني را برايشان به همراه خواهد داشت، لذا اجراي اين طرح با مقاومتو چالش

 .«بانكي کشور مواجه خواهد شد

ه کيي هادستگاهدرآمدي بيشتر است، همچنين ي هاحسابرسوب  دليلبه هابانكمخالفت 

 ازسوي .دبا اجراي اين طرح مخالف هستن ايههزيني هاحسابرسوب  دليلبهند نيز دار النکهاي هزينه

اغذي با اجراي کالت ناشي از جعل كمش دليلبهآوري درآمدها هستند ه متولي جمعکيي هادستگاهديگر 

موافق  درآمدي نيز با اجراي اين طرحي هاحسابدولتي ذيي هادستگاهاين طرح موافق هستند، لذا در 

 .1هستند

مند بهره هابانكي دولتي نيز از منافع ناشي از رسوب وجوه دولتي نزد هادستگاهکه بيان شد چنان

مندي به شكل دريافت تسهيالت بلندمدت و با نرخ سودهاي پايين براي کارکنان و اين بهره .شدندمي

رفتن اين منافع در صورت انتقال از بين  دليلبهطبيعتاً  2.است يافتهنمود مي هادستگاهمديران 

 .خواهد بود هادستگاهها در برابر اين پروژه از ناحيه ي دولتي به بانك مرکزي، بخشي از مقاومتهاحساب

بانك مرکزي، مثالً اعطاي تسهيالت به کارکنان  ازسويهايي توان با در نظر گرفتن مشوقالبته مي

 .)يا خلق پول جديد(، اجراي پروژه را تسريع نمود ي مزبور از محل منابع بانك مرکزيهادستگاه

نداشتن ضمانت اجرايي مناسب، يكي ديگر از موانع موجود بر سر راه اصالح وضع موجود است، اين 

هاي عامل قابل داري کل کشور و بانكصورت گرفته بين خزانهبررسي مكاتبات  درنبود ضمانت اجرايي 

است تا به انسداد  هاي عامل از آنها خواستهبه بانك 3هاي متعددداري کل طي نامهخزانه .مشاهده است

ها در اين نامه .ي دولتي اقدام کرده و مانده وجوه را به حسابي نزد بانك مرکزي منتقل نمايندهاحساب

 .خوردنت اجرايي مناسب باشد به چشم نميدهنده يك ضمامطلبي که نشان

ي دولتي به بانك هاحسابانتقال  فرآيندر به کندي يكي ديگر از مهمترين تنگناهايي که منج

توضيح  .يي است که در قوانين بودجه سنواتي، رديف بودجه ندارندهادستگاهمرکزي خواهد شد، مربوط به 

در قوانين بودجه  هادستگاهبرخي  .شوندي اجرايي از منظر بودجه به دو بخش تقسيم ميهادستگاهآنكه 

اي داريهادستگاهي مربوط به هاحساب .اي ندارندبرخي ديگر رديف بودجه صاحب رديف بودجه هستند و

حساب منصوب از طرف داري کل کشور بوده و ذياف خزانهرديف بودجه، حداقل از حيث تعداد، تحت اشر

 .ددار اي و درآمدي آنها نظارتايي، بر مجموعه عمليات هزينهدار وزارت امور اقتصادي و

                                                 

 .ك مركزيمصاحبه با مديران بان .1

 ها، چند هزار میلیارد لاير است.حدود ارقام گزارش شده در خصوص اين تسهیالت براي برخي شركت 2
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ي فاقد رديف بودجه، که هادستگاهي مربوط به هاحسابه مجموعه عمليات اين در حالي است ک

 ...ي خودگردان وهادستگاهغيردولتي،  ميي مستلزم ذکر نامه، نهادها و مؤسسات عموهادستگاهشامل 

ايي و بانك مرکزي بر آنها دار باشد، تحت نظارت مديران مالي آنها اداره شده و وزارت امور اقتصادي ومي

در سراسر کشور )حتي نزد مؤسسات مالي و اعتباري  هابانكنزد کليه  هاحساباين  .راف کامل ندارنداش

ند، برخي از آنها در رديف اي پراکندگي بسيار هستدار بعضاً غيرمجاز( افتتاح شده و عالوه بر اينكه

  1.اندي دولتي نيز افتتاح حساب نشدههاحساب

 

 براي برنامه ششم توسعه شنهادهاييشناسي و پيبندي آسيبجمع .5

و انجام  هاحسابکليه  نگهداريبانكدار دولت موظف به  عنوانبهمطابق قانون پولي و بانكي، بانك مرکزي 

ي فناوري اطالعات، بانك هازيرساختفقدان  دليلبهطي چند دهه گذشته و  .عمليات بانكي دولت است

ي دولتي و خصوصي هابانكم به اعطاي نمايندگي به تعدادي از مرکزي براي انجام وظايف فوق، ناگزير اقدا

ي دولت نزد بانكي مرکزي طي اين مدت موجب بروز مشكالت و مفاسد هاحساب نگهداري .نموده بود

  .متعدد و اخالل در مديريت نظام مالي و پولي کشور گرديده است

ي دولتي هاحساب نگهداريوضوع در گزارش حاضر، ضمن بررسي کامل قوانين و مقررات مرتبط با م

از حيث تعداد و  ميي بخش عموهاحسابو روند مصوبات در اين خصوص، تصويري از وضعيت موجود 

اي همچنين با بررسي روند تحوالت قانوني، آمارهاي موجود و مصاحبه با مجموعه .گردش حساب ارائه شد

 نگهداريي پيشين هاروالمترتب بر از مديران و کارشناسان مرتبط، مهمترين مشكالت و مفاسد 

  :شرح زير استخراج گرديدي دولتي بههاحساب

 ميي دولتي و نهادهاي عموهاحسابداري کل و بانك مرکزي از خزانهبرخط عدم اطالع  .1

 ،غيردولتي

 ،هابانكنزد  ميدولتي و نهادهاي عموهاي رسوب سپرده .2

 ،هادستگاهي پرداخت هاحسابدر  يي شيوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابععدم کارآ .3

 ،دولتي هاحسابان نظارت برخط و مؤثر بر گردش كعدم ام .4

 ،هابانكقابليت خلق پول بر مبناي منابع دولتي توسط  .5

 ،دولتيبخش  ايهزينهکند شدن گردش منابع درآمدي و  .6

 ،يي دولتهادستگاهي دولتي در ارائه خدمات به هابانكمداخالت دولت و ادامه انحصار  .7

 .ي دولتهادستگاهو  هابانكجويي در تشديد رفتار رانت .8
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ي دولتي، يكي از عناصر مهم در اصالح ساختار نظام بانكي و نيز هاحسابيقيناً اصالح شيوه نگاهداراي 

ي کلي اقتصاد هاسياست «19»و  «9»در جهت تحقق بندهاي  مياقدام مه و اي کشور استنظام بودجه

ي دولت نزد بانك مرکزي را هاحساباما عليرغم وجود مصوبات متعدد که تمرکز  .شودارزيابي مي 1مقاومتي

لذا با توجه  .هاي ابتدايي آن هستيمسال از شروع اصالحات، در گام 5کنند، هنوز و پس از گذشت الزام مي

در برنامه ششم  قانونگذارنفعان قدرتمند ادامه وضع موجود، الزم است تا ذي ازجملهبه موانع برشمرده شده، 

 :زير قابل طرح است بدين منظور پيشنهادهاي .اي نشان دهدتوسعه به اين موضوع توجه ويژه

ي دولتي و هادستگاهي هاحسابانتقال و ساماندهي  موضوعدر برنامه ششم به الزم است  .1

ثيرگذاري أتاز اهميت و  ،برنامه پنجم قانون تا با منقضي شدن ،تصريح شود غيردولتي مينهادهاي عمو

تخلفات قبلي  دليلبهالبته اجراي کامل اين پروژه،  .استه نشودک انواع حساب نگهداريدستورالعمل 

 آثاراي دار در استفاده از منابع دولتي براي اعطاي تسهيالت به بخش غيردولتي، ممكن است هابانك

 .پولي باشد که نيازمند تدبير بانك مرکزي است

، الزم است مفاد آن «...انواع حساب  نگهداري»اجراي دستورالعمل  افزايش ضمانت منظوربه .2

االجرا غيردولتي الزمميي دولتي و نهادهاي عموهادستگاهو مؤسسات اعتباري و همچنين  هابانكبراي 

قانون  (44)موضوع ماده  ميي انتظاهامجازاتو مؤسسات اعتباري،  هابانكشده و تخلف از آن، براي 

ربط، در حكم تصرف غيرقانوني همچنين براي ساير نهادهاي ذي ،ي کشور را در پي داشته باشدپولي و بانك

العمل، در صالحيت قانون براي تخلف از دستور« انگاريجرم»اين  .در وجوه و اموال دولتي محسوب شود

 .رسد در اين خصوص دچار نقص قانوني هستيمنظر مياست و به

 انواع حساب، نگهداريجز دستورالعمل ب دولتي،غيرهاي عمومي ي نهادهاحسابپيرامون انتقال  .3

که در قانون پولي و  هاشهرداريجز در خصوص )ب وجود ندارد صريحي در ساير قوانين و مقرراتليف كت

 ايدار نهادها بسيار متنوع است و هريكاين  حوزه فعاليت و کارکرد هکاز آنجا  .بانكي تصريح شده است(

ه برخي به امضاي مقام معظم رهبري رسيده است و طبق آن قانون ک هستندي سيس مشخصأقانون ت

نياز به قانون مصوب  ي آنها،هاحساب نگهداريشيوه ليف كرسد براي تعيين تمي نظربهشوند، مي اداره

 .ددار و در مواردي موافقت شخص مقام معظم رهبري مجلس

تعارض منافع دروني  دليلبهريع اين پروژه، با توجه به عدم تمايل وزارت اقتصاد براي تكميل س .4

سقف زماني مشخصي براي  قانونگذارداري کل کشور(، لذا الزم است تا ي دولتي و خزانههابانك)ميان 

 ، تكميل هربراي مثال .تكميل فازهاي مختلف اين پروژه مهم ملي در نظر گرفته و به دولت تكليف نمايد

 .ه ششميك از فازها در هر سال از برنام

                                                 

ثبات در اقتصاد نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد  جانبهاصالح و تقویت همه - «9»ند ب .1

 .و پیشگامی در تقویت بخش واقعی ملی

های پولی، در حوزه های فسادزازمینهها و سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتو سالم سازی اقتصادشفاف - «19»بند 

 . ... تجاری، ارزی و

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
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ي خود نزد بانك مرکزي، مناسب هاحسابگيري موضوع تمرکز به پي هادستگاهملزم شدن  منظوربه .5

ي درآمدي و هاحسابي اجرايي، منوط به انتقال هادستگاهاست از سال دوم برنامه، تخصيص بودجه به 

ي در مقابل انتقال عبارت ديگر، در صورتي که دستگاهبه .ي پرداخت آنها، به بانك مرکزي شودهاحساب

 .ي خود به بانك مرکزي مقاومت نمايد، با خطر قطع يا تأخير زياد در تخصيص بودجه مواجه شودهاحساب

نند که از خزانه بودجه دريافت ميکي اجرايي هادستگاهبراي البته الزم به ذکر است که اين پيشنهاد صرفاً 

 .يي نداردآارک دجه نيستنداي رديف بودارهکيي هادستگاهدر خصوص  و ستراهگشا

 ميي دولتي و نهادهاي عموهاشرکتي کليه هاحسابتواند براي انتقال راهكار ديگري که مي .6

نهادها از  اين ي عامل به مسدودسازي حسابهابانكالزام غيردولتي به بانك مرکزي اثربخش باشد، 

 .توسعه است قانون برنامه ششمزمان مشخص از  كتا ي ،ي )شهاب(كي بانكترونيكطريق شناسه هويت ال

انواع حساب، يعني  نگهدارياز دستورالعمل  هابانكانگاري تخلف البته اين الزام صرفاً مشروط به جرم

 .تواند اثربخش باشدالذکر، ميتحقق پيشنهاد دوم فوق

 هاييكي ديگر از اقدام ي دولتي،هاحسابپروژه تمرکز شده از  استثنا يهاشرکتو  هازمانساحذف  .7

ي دولتي هستند و هاشرکتشده، جزء پر درآمدترين  ي استثناهاشرکت يار مهم در اين زمينه است، زيرابس

اين  مهمترين .دانست پروژه بزرگ ملي توان به نوعي نقض غرض اجراي اينرا مي هاشرکتشدن اين  مستثنا

کوچك و  عيسازمان صنا ران،يا يمعدن عيمعادن و صنا يسازمان توسعه و نوساز :1عبارتند از هاشرکت

 ران،يگاز ا يشرکت مل ران،ينفت ا يشرکت مل ،يکشاورز يهاشرکت شهرك ران،يا يصنعت يهاشهرك

 .يميپتروش عيصنا يو شرکت مل رانيا ينفتهاي و پخش فرآورده شيپاال يشرکت مل

ارهاي ، يكي از عواملي است که موجب ناهمخواني آم«حساب دولتي»فقدان تعريف مشخص از  .8

داري کل کشور، بانك مرکزي و خزانه .ي دولتي شده استهاحسابموجود از وضعيت تعداد و پراکندگي 

نمايند که موجب تشديد آوري اطالعات در اين خصوص ميهر يك بر اساس تعريف خود اقدام به جمع

مجلس شوراي توسط « حساب دولتي»ارائه تعريف قانوني از  .ي دولتي شده استهاحسابعدم شفافيت 

 .يكي از الزامات اصالح وضع موجود استمياسال

 

 

 

 

                                                 

 .(2لحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )قانون ا (3)ماده  1
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 پيوست 

ي دولتي و هاشركت، مؤسسات و هاوزارتخانهانواع حساب براي  نگهداريمتن دستورالعمل 

 (25/7/1391غيردولتي )مصوب  مينهادها و مؤسسات عمو

 مقدمه

 30/10/1389وري اسالمي ايران، مصوب ساله پنجم توسعه جمه( قانون برنامه پنج94به استناد ماده )

برداري از سيستم بانكداري متمرکز بانك مرکزي جمهوري شوراي اسالمي و با عنايت به بهرهمجلس 

ساماندهي به وضعيت  منظوربهملي پرداخت، هاي اسالمي ايران و برخورداري از امكانات سامانه

زم در بانكداري دولت توسط بانك مرکزي دولتي در شبكه بانكي کشور و ايجاد تمرکز الهاي حساب

صحيح درآمدهاي دولت،  ياحصا ،جمهوري اسالمي ايران، همچنين تأمين مصالح ملي کشور در خصوص

درآمدي دولت، کنترل مناسب گردش هاي موقع از حسابابي به آمار و اطالعات دقيق و بهدستي

از استفاده نادرست از منابع دولتي، ، کنترل هرچه بيشتر نقدينگي، ممانعت ايههزينهاي حساب

دولتي و نهادها و مؤسسات ي هاشرکتمؤسسات و ها، انواع حساب براي وزارتخانه نگهداريدستورالعمل »

 .گرددمي شود، تهيه و تدوينمي ناميده «دستورالعمل»که از اين پس به اختصار « عمومي غيردولتي

 

 مستندات قانوني (الف

 ،30/10/1389ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب  رنامه پنج( قانون ب94ماده ) .1

( قانون پولي و بانكي کشور مصوب 12ذيل ماده )هاي و تبصره« الف»( و بند 10ماده )« ز»بند  .2

18/4/1351.  

 .8/6/1362( قانون عمليات بانكي بدون ربا )بهره(، مصوب 22ماده ) .3

 88528ات بانكي بدون ربا )بهره( )تصويبنامه شماره فصل پنجم قانون عملياجرايي  نامهآيين( 5ماده ) .4

  .(17/12/1362ت وزيران، مصوب ئهي

( قانون پولي و بانكي کشور، مصوب 12ماده ) «2»ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره  .5

12/12/1354. 

 .1366حاسبات عمومي کشور مصوب سال ( قانون م76( و تبصره ذيل ماده )76( و )43(، )39(، )5مواد ). 6

مصوب  قانون نحوه اجراي مقررات قانون پولي و بانكي کشور در بانك سپه ماده واحده« ب»بند  .7

19/12/1353.  

 19/4/1373ذيل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب هاي ماده واحده و تبصره .8

 .آنهاي عالوه الحاقيه به
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 تعاريف (ب

 ( 1)ماده 

 :است اي معاني مشروح زيردار کار رفته استاصطالحاتي که در اين دستورالعمل به

 .بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانك مركزي .1ـ1

و مؤسسات اعتباري غيربانكي که به موجب قانون تأسيس شده ها بانك :مؤسسات اعتباري .1ـ2

 .نددار وده و تحت نظارت اين بانك قرارو يا مجوز خود را از بانك مرکزي دريافت نم

دولتي و ي هازمانساو  هاشرکتمؤسسات، ها، بنگاهها، وزارتخانه :مشمولي هازمانسا .1ـ3

 .باشندمي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

در چارچوب قوانين و مقررات مربوط  عبارت است از انجام هر گونه فعاليت :خدمات بانكي .1ـ4

مؤسسه اعتباري و به تقاضاي مشتري صورت پذيرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از که توسط 

انواع خدمات بانكي  ازجملهگردد مي آن اشاره مواردي که ذيالً به .طرف مؤسسه اعتباري از مشتري باشد

 :رودمي شمار به

 ارائه انواع ابزارهاي پرداخت. 1

 ،وجوه ريالي و ارزيدريافت، پرداخت، نقل و انتقال . 2

 ...ودايع و ،وري وجوه، انواع قبوض خدمات شهريآجمع منظوربهانجام امور نمايندگي . 3

 ،نامهعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانتگشايش انواع ا. 4

خريد. هاي الكترونيكي )کارتهاي صدور انواع کارت ازجملهارائه خدمات بانكي الكترونيكي .  5

 ،(...ف پول الكترونيكي و کارت اعتباري. کي

 ،بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات اشياء گران نگهداريقبول و .  6

 ،ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده. 7

 ،تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره.  8

  ،انتشار يا عرضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور. 9

 )جام سفارشات مستمر مشتريان )دستور پرداخت مستمران. 10

 ،...وها اييدارخدمات مالي، مديريت ،گذارياز قبيل سرمايه ايهارائه خـدمات مشاور. 11

 ،انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي طبق قوانين و مقررات مربوطه. 12

 ،اعتباري داخل و خارج حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با مؤسسات. 13

 ،ترخيص کاال از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباري. 14

 ،انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان. 15

  ،هادر شرف تأسيس و يا افزايش سرمايه شرکتي هاشرکتنويسي سهام پذيره. 16
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 ،وصول مطالبات اسنادي. 17

  .هايان به حساب آنصول سود سهام مشترو. 18

انتقال الكترونيكي  بين بانكي تسويه وي هازيرساختعبارت است از  :ملي پرداختهاي سامانه. 1ـ 5

  :شرح ذيل هستندبهها ترين آنوجوه که اصلي

پرداخت کارتي هاي اتصال سامانه منظوربه :شبكه تبادل اطالعات بين بانكي )شتاب(. 1ـ 5ـ1

کارتي و پاياپاي مبادالت بين بانكي کارتي مورد استفاده هاي ات بين المللي پرداختايجاد ارتباطها، بانك

 .گيردمي قرار

که براي انجام تسويه  ايهعبارت است از سامان :سامانه تسويه ناخالص آني )ساتنا(. 1ـ 5 ـ2

ناخالص مورد  انفرادي و صورتبهبين بانكي کالن هاي ناخالص وجوه بين بانكي و انجام دستور پرداخت

 .گيردمي استفاده قرار

شامل زيرساخت پاياپاي و انتقال الكترونيكي  :سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك )پايا(. 1ـ5ـ3

  «برداشت مستقيم»هاي وجوه براي دستورهاي پرداخت انفرادي خرد و انبوه و همچنين انجام درخواست

(Direct Debit)  باشدمي بين بانكي صورتبه . 

اين سامانه وظيفه صدور، انتشار، ثبت  :سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيك )تابا(. 1ـ 5ـ4

و نقل و انتقال مالكيت اوراق بهادار الكترونيكي و نگهداري آنها از لحظه صدورتا بازخريد در سررسيد را 

 .ددارو مشتريان آنها برعهدهها به نام بانك

عبارت است از زيرساخت امنيتي الزم  :تال )نماد( بانكينظام مديريت امضاي ديجي. 1ـ 5ـ5

ص حقيقي ايجاد هويت ديجيتالي براي اشخا منظوربهها، و پايگاه داده اطالعات کارکنان و مشتريان بانك

ها خدمت ارائه داده يا از خدمات بانكها هايي که به هر نحوي در بانكو حقوقي و همچنين سامانه

 .رندآومي استفاده به عمل

واحد، يكپارچه و  ايهعبارت است از سامان :(Core Banking ) بانكداري متمركز. 1ـ6

منسجم که تمامي عمليات مجاز بانكي اعم از جذب سپرده، اعطاي تسهيالت و ارائه خدمات بانكي توسط 

 .رسان بانكي به آن متصل هستندجانبي خدمتهاي آن مديريت شده و ساير سامانه

عبارتست از هر گونه ابزار الكترونيكي که مؤسسه اعتباري  :ي پرداخت الكترونيكابزارها. 1ـ7

پرداخت و هاي نظير انواع کارت ،دهدمي احراز هويت ماشيني، در اختيار مشتريان خود قرار منظوربه

 .(Token) فيزيكي الكترونيكي توکنهاي شناسه

شناسايي و تأييد هويـت کاربران  افزاري است که برايابزاري سخت :شناسه امنيتي. 1ـ 8

 .رودمي مـجازي نظير اينتـرنت بـه کارهاي ديجيتالي و بـدون احراز هـويت عيني در محيط صورتبه

 :نمايندمي کاربران از شناسه مـذکور به دو منظور زير استفاده
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 ،غيرقابل جعل و غيرقابل انكار صورتبهامضاي اسناد الكترونيكي . 1

نشده و تغيير نيابد و صرفاً براي  وي که محتوا در هنگام ارسال افشااطالعات به نحرمزگذاري . 2

 .مورد نظر قابل دسترسي باشد هگيرند

 

 اجرايي  فرآيند (ج

 (2) ماده

و امكانات مورد نياز جهت بانكداري متمرکز  هازيرساختضمن فراهم آوردن  ،بانك مرکزي موظف است

ملي پرداخت، تمهيدات هاي الكترونيك، با اتصال به سامانه صورتبهوجوه انجام عمليات پرداخت  منظوربه

 .مشمول فراهم نمايدي هازمانسامورد نياز هر يك از هاي حساب نگهداريالزم را براي 

 

 (3) ماده

مشمول، به استثناي مؤسسات و نهادهاي ي هازمانسابانكي اعم از ريالي و ارزي براي هاي تمامي حساب

 .ي کل کشور و نزد بانك مرکزي افتتاح گردددارردولتي، بايد صرفاً از طريق خزانهعمومي غي

آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از محل بودجه عمومي  ـ«1» تبصره

 .گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بودمي دولت تأمين

 (39)ي مادامي که از شمول مفاد مواد بيمه و مؤسسات اعتباري هاشرکتها، بانك ـ«2» تبصره

 .هستند از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثنباشند، ا اقانون محاسبات عمومي مستثن (76)و 

 

  (4) ماده

 ازجملهبانكي براي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هاي تمامي حساب

محل بودجه عمومي دولت تأمين نمي گردد، بايد صرفاً نزد که از ها تابعه آني هاشرکتو ها شهرداري

 .بانك مرکزي افتتاح گردد

نزد بانك مرکزي )مادام ها تابعه شهرداريي هاشرکتـ افتتاح حساب بانكي براي هر يك از تبصره 

ها باشد(، فقط از طريق شهرداريها درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري 50که بيش از 

 .باشدمي پذيرامكان

 

 (5) ماده

مؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگي با بانك مرکزي نسبت به افتتاح هرگونه حساب 

 .مشمول اقدام نمايندي هازمانسابراي هر يك از 
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 (6) ماده

شده نزد بانك  متناظر جديد افتتاحهاي مشمول با حسابي هازمانساموجود هاي جايگزيني حساب

نحوه انجام هماهنگي مابين »، «بنديبرنامه زمان» ،است که مشتمل بر اينامهشيوهکزي، مطابق با مر

  .باشدمي «هاچگونگي اجرايي کردن جايگزيني حساب»و « ربطو نهادهاي ذي هازمانسا

مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، توسط بانك مرکزي  نامهشيوهـ تبصره 

کل کشور خواهد  داري کل کشور تهيه و به تأييد دبيرکل بانك مرکزي و خزانهداراهنگي خزانهبا هم و

 .رسيد

 

 (7) ماده

متناظر جديد هاي ذيل آن با حساب «1»و تبصره  (3)موضوع ماده هاي تا زمان جايگزيني تمام حساب

کل کشور و  داروليت خزانهبا مسئ ايهشده نزد بانك مرکزي، تعيين بانك عامل به عهده کميت افتتاح

ايي، داريس کميته پولي و بانكي بانك مرکزي و معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي وئعضويت ر

 .خواهد بود ايهجلسبر تنظيم صورتمبتني

کميته پولي و بانكي بانك  برعهده، (4)موضوع ماده هاي ـ تعيين بانك عامل براي حساب تبصره

 .شدبامي مرکزي

 

 (8) ماده

افتتاح هاي خود را صرفاً از طريق حسابهاي و پرداختها تمامي دريافت ،مشمول موظفندي هازمانسا

 .شده نزد بانك مرکزي انجام دهند

 

 (9) ماده

افزاري مورد نياز جهت صدور دستور و نرمافزاري موظف است امكانات و تجهيزات سخت بانك مرکزي 

رت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نياز را در اختيار ذيحسابان و يا مديران پرداخت و يا اِعمال نظا

 .مشمول قرار دهدي هازمانسامالي 

 

 (10) ماده

ملي متمرکز هاي تمامي عمليات بانكي مورد نظر خود را به واسطه سامانه ،مشمول موظفندي هازمانسا

و همچنين ها الكترونيكي آنهاي و پايانه پرداخت از طريق هر يك از شعب فعال شبكه بانكي کشور

 .گردند، انجام دهندمي درگاه بانك مرکزي تلقي عنوانبهاطالعات داده وابسته به آنها که هاي پايگاه
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 (11) ماده

ر يك از مؤسسات توانند در خصوص دريافت انواع خدمات بانكي و تسهيالت به همي مشمولي هازمانسا

 .نمايند، مراجعه نمايندمي ارائهها خدمات را به آنترين اعتباري که مناسب

گردد که از طرف بانك مي نرخ کارمزد انواع خدمات بانكي بر اساس جدولي محاسبه تبصره ـ

 .گرددمي مرکزي تهيه و به شبكه بانكي کشور ابالغ

 

 (12) ماده

و مؤسسات وابسته  هاشرکت از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 

خود هاي کل( تمامي حساب يدارايي )خزانهدار به آن نيز موظفند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و

 .را به بانك مرکزي منتقل نمايند

 نظارت و كنترل (د

 (13) ماده

 کل کشور يداربانك مرکزي و خزانه برعهدهنظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل، حسب مورد  

 .باشدمي

 

 مجازات و تنبيهات (ـ ه

 (14) ماده

مؤسسات اعتباري موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول 

 .گردندمي قانون پولي و بانكي کشور (44)انتظامي موضوع ماده هاي مجازات

 

 (15) ماده

هر نوع تخلف از اين مقررات  .باشندمي دستورالعملمشمول موظف به رعايت کامل مفاد اين ي هازمانسا

 .در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد

دولتي و نهادها و ي هاشرکتمؤسسات و ها، انواع حساب براي وزارتخانه نگهداريدستورالعمل »

هزار و يكصد بصره در يكت 6ماده و  15 ،در يك مقدمه و پنج بخش شامل« مؤسسات عمومي غيردولتي

 .شوراي پول و اعتبار تصويب گرديد 25/7/1391هفتمين جلسه مورخ وو چهل
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