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 بسمه تعالي

 

 مقذمه :

اغالحبت دستَسالؼول  ،ستَسالؼول خضاًِ داسي دس ضْشداسيدس خػَظ د 20/2/1396 هَسخ 25459 پيشٍ اثالغيِ ضوبسُ
 گشدد. هجذداً اثالؽ هيثِ ضشح ريل اغالح ٍ   8ٍ  7، 6، 5، 4، 3، 2يبد ضذُ دس هَاد 

 

 مباني قانوني  : 2 ماده

 ّب ضْشداسي هبلي ًبهِ آييي 41 ٍ 22 هَاد ّب، ضْشداسي لبًَى 79 ٍ 78 هفبد اجشاي ساستبي دس دستَسالؼول ايي
 هبدُ ٍ ضْشداساى اًتخبة ٍ وطَس اسالهي ضَساّبي اًتخبثبت ٍ ٍظبيف، ، تطىيالت لبًَى 80 هبدُ 12 ثٌذ ريل ،تجػشُ

 .است ضذُ تذٍيي ٍ تْيِ ّب ضْشداسي هبلي ًبهِ آييي 37

 

 شمول دامنه : 3 ماده

 ّبي سٍيِ ٍ پشداصد هي ّبضْشداسي دس داسي خضاًِ ػوليبت اجشايي ّبي سٍيِ ٍ ٍظبيف ثيبى ثِ اجشايي دستَسالؼول ايي
 .ثَد خَاّذ ًبهِ اجشايي ايي دستَس الؼول ضيَُ (1)پيَست ضوبسُ  هَجت ثِ خضاًِ هبلي ٍاحذ گضاسضگشي ٍ حسبثذاسي

 

  تعاریف : 4 ماده

 وليِ وٌتشل ٍ هذيشيت ثوٌظَس وٌتشلي ٍ لبًًَي سبصهبًي سٍيىشدّبي ثشاسبس وِ است ٍاحذي : ضْشداسي خضاًِ -4-1
 سبيش ٍ ثْبداس اٍاسق ًگْذاسي ّب ، پشداخت ٍ ّب دسيبفت ٍ وٌتشل ٍ هذيشيت ، ّب ضْشداسي هػَة ثَدجِ دس هٌذسج هٌبثغ

 .گشدد هي تطىيل ضَد هي ثيٌي پيص دستَسالؼول ايي دس وِ ٍظبيفي

 ريل (1) تجػشُ هَجت ثِ وِ ّستٌذ ضْشداسييب پيوبًي  سسوي هستخذهيي : ريحسبثي همبهبى لبئن/ريحسبة -4-2
 پس ضْشداسي لبًَى (79) هبدُ ٍ ضْشداساى اًتخبة ٍ ضَساّب اًتخبثبت ٍ تطىيالت،ٍظبيف لبًَى (80) هبدُ (30) ثٌذ
 اجشاي دس الصم ّبيّوبٌّگي تبهيي ٍ ًظبست اػوبل ثوٌظَس ضْشداس حىن غذٍس ثب ضْش اسالهي ضَساي تبييذ اص

 .گشددهي هٌػَة سوت ايي ثِ اثالغي ّبيدستَسالؼول سبيش ٍ ّبضْشداسي هبلي ّبيًبهِآييي ٍ همشسات

 سػبيت ثب لبًًَي ّبيپشداخت سبيش ٍ ّبّضيٌِ اًجبم جْت ٍجِ، دسيبفت ثشاي وِ است سٌذي  :ٍجِ دسخَاست -4-6
 ٍجَُ يب اػتجبسات هحل اص هَسد حست ضْشداسي، هبلي هٌبثغ سبيش ٍ دسآهذّب هحل اص ّبضْشداسي هبلي ًبهِآييي هفبد

  .ضَدهي غبدس داسي،خضاًِ ػْذُ ثِ ريحسبثي همبم لبئن يب ريحسبة عشف اص هشثَط

  :ضْشداسي تبثؼِ ّبيضشوت ٍ ّب سبصهبى -4-7
 ثَدجِ ٍ حمَلي ضخػيت داساي ٍ ضذُ تبسيس ضْشداسي لبًَى (54) هبدُ ثوَجت وِ ّبيي سبصهبى -الف

 ػوَهي ثَدجِ اص ثخطي ٍ ّب ثِ ػٌَاى ثخطي اص  ثبضٌذ. ثَدجِ ايي لجيل سبصهبى ًوي ص ضْشداسيهستمال
  .سسذهي ضْش اسالهي ضَساي تػَيت ثِ پس اص پيطٌْبد ضْشداسي ضْشداسي

 50 اص ثيص ٍ ضذُ تبسيس ضْشداسي لبًَى (84) هبدُ ثوَجت وِ ّبيي ٍ ضشوت هَسسبت ،ّب سبصهبى -ة
ّب دس ساستبي دستَسالؼول ثَدجِ  . ثَدجِ ايي لجيل سبصهبىثبضذ هي ضْشداسي ثِ هتؼلك ّبآى سْبمدسغذ 

 اسالهي ضَساي دس ثػَست ّوضهبى تلفيك ثب ثَدجِ ضْشداسيثػَست  1397اثالغي ٍصاست وطَس دس سبل 
 .سسذهي تػَيت ثِ ضْش
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 :ضْشداسي دسآهذّبي -4-8

 ّبي ضشوت ٍ ّب سبصهبى سْبم سَد ٍ ػَاسؼ ٍاثستِ، ّبي سبصهبى هٌبعك، دسآهذ  :ػوَهي دسآهذّبي (الف

 ثِ ٍ ثيٌي پيص ػوَهي دسآهذّبي ػٌَاى تحت ضْشداسي سبالًِ ثَدجِ دس وِ دسآهذّبيي سبيش ٍ تبثؼِ
 .سسذ هي ضْش اسالهي ضَساي تػَيت

 يب هػشف ثشاي ضْش ّش اسالهي ضَساي هػَثبت ٍ لبًَى ثوَجت وِ دسآهذّبيي  :اختػبغي دسآهذّبي (ة

 ّش اسالهي ضَساي تػَيت ثِ تبثؼِ ّبي ضشوت ٍ ّب سبصهبى يب ضْشداسي سبالًِ ثَدجِ دس خبظ هػبسف
 .سسذ هي ضْش

 ٍ اي سشهبيِ ّبي داسايي ٍاگزاسي ػٌَاى تحت وِ هٌبثؼيسبيش  اص است ػجبست  :سبيش هٌبثغ تبهيي اػتجبس ج(

يب اسٌبد ٍ هٌبثغ غيش  لجل ّبي سبل پشداختي اص ثشگطتي غىَن، يب هطبسوت اٍساق اًتطبس ٍام، لجيل اص هبلي
 .ًذاسًذ دسآهذ هبّيت ٍ ضذُ ثيٌي پيص ضْشداسي ثَدجِ دس هبلي لبًًَي وِ

 

 ساختار سازماني خزانه : 5 ماده

 هبلي هؼبًٍت ريل ثَدُ ٍ هبلي اهَس اص هستمل هذيشيت ثػَست داسي خضاًِ هذيشيت، والًطْش ّبي ضْشداسي دس -5-1
 .ضَد هي تطىيلثب سػبيت ػذم تَسؼِ تطىيالتي دس سبختبس سبصهبًي ضْشداسي  (هطبثِ ّبي ًبم) ضْشداسي التػبدي ٍ
 ثَدُ ٍ هبلي اهَس اص هستمل اداسُ ثػَست داسي خضاًِ اداسُ(، والًطْشّب اص غيش) استبى هشاوض ّبي ضْشداسي دس -5-2

ثب سػبيت ػذم تَسؼِ تطىيالتي دس  (هطبثِ ّبي ًبم) /هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغالتػبدي ٍ هبلي هؼبًٍت ريل

 .ضَد هي تطىيلسبختبس سبصهبًي ضْشداسي 
 اهَساص  هستمل ثػَست داسي خضاًِ ٍاحذ ( والًطْشّب ٍ هشاوض استبى اص غيش) 7 دسجِ اص ثبالتش ّبي ضْشداسي دس -5-3

 .ضَد هي تطىيل (هطبثِ ّبي ًبم) /هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغالتػبدي ٍ هبلي هؼبًٍت ريل ٍ هبلي
 اهَس ٍاحذ اص ثخطي داسي خضاًِ ٍاحذ ،تطىيالتي سبختبس دس هحذٍديت دليل ثِ 7 تب 1دسجِ ّبي ضْشداسي دس -5-4

 .ثَد خَاّذ هبليٍاحذ  همبمثبالتشيي  ػْذُ ثِ ًيض داسي خضاًِ ّبي هسئَليت ٍ ثَدُ هبلي
 لبًَى 79 هبدُ دس حسبثذاسي سئيس ) ريحسبثي ًبسبصگبس ٍظبيف ٍاگزاسي ػذم دس داخلي وٌتشل اغَل سػبيت: 1 تجػشُ

  .الضاهيست فشد يه ثِ 4-5ثٌذ  هَاسد هجبص دس اص غيش، داسيخضاًِ ٍ ( ّب ضْشداسي
 غذٍس ثِ ًسجت پشداخت لبًًَي هشاحل اًجبم فشآيٌذ دس پشداخت اص لجل ًظبست ٍظبيف ساستبي دس ريحسبة: 2 تجػشُ

 ثَدجِ ّبي ثش اسبس سديف هَسد ًيبص هٌبثغ تبهيي ثِ ًسجتًيض  داسخضاًِ ٍ الذام پشداخت ثشاي الصم لبًًَي هجَصّبي
 .وشد خَاّذ الذام يبفتِ تخػيع هػَة
 هَسسبت ٍ ضشوت ّبي تبثؼِ : ،: دس خػَظ سبصهبى ّبي ٍاثست3ِ تجػشُ

 ٍاسيض ثِ ًسجت هَظفٌذ اًذ، ي تبسيس ضذُضْشداس لبًَى 54 هبدُاي وِ ثِ استٌبد  ي ٍاثستِّبسبصهبى (الف
 اػتجبسات ًيض خضاًِ ٍ الذام  خضاًِ دس)ثب تَجِ ثِ ًَع دسآهذ(  هشثَعِ ّبي حسبة ثِ خَد دسآهذي ٍجَُ وليِ
 ٍ هٌظَس سبصهبى ّش هػَة اػتجبسي ّبيسديف دس هػشف ثشاي اػتجبس تخػيع وويتِ هجَص اص پس سا بّ آى
اي ٍ توله  ّبي سشهبيِ توله داسايي ،اي ّضيٌِ) اػتجبس ًَع ثِ تَجِ ثب ّب آى يا ّضيٌِ ّبي حسبة ثِ

 .ًوبيذ   ٍاسيض (ّبي هبلي داسايي
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 ّبيضشوت ٍ هَسسبت ٍ اًذ تبسيس ضذُ ضْشداسي لبًَى 84 هبدُاي وِ ثِ استٌبد  ٍاثستِ ّبسبصهبى ب(
هٌبثغ ًبضي اص ػَاسؼ ٍ دسآهذّبيي  دسهَظفٌذ ّب هتؼلك ثِ ضْشداسي ثبضذ،  بم آى% س50ْوِ ثيص اص  اي تبثؼِ

 هَسسبت ،ّب  ٍ آى سبصهبى ثبضذ هيوِ ثِ استٌبد دستَسالؼول اثالغي ثَدجِ دس ضوبس هٌبثغ دسآهذي ضْشداسي 
)ثب  هشثَعِ ّبي  ًوبيٌذ، هَظفٌذ ثِ حسبة ّب سا ٍغَل هي ، آىّب ثِ سجت ٍاثستگي خَد ثِ ضْشداسي ٍ ضشوت

 ثشاي اػتجبس تخػيع وويتِ هجَص اص پس سا بّ آى اػتجبسات ًيض خضاًِ ٍتَجِ ثِ ًَع دسآهذ( دس خضاًِ ٍاسيض 
 ًَع ثِ تَجِ ثب ّب آى پشداخت ّبي حسبة ثِ ٍ هٌظَس صهبىسب ّش هػَة اػتجبسي ّبيسديف دس هػشف
 .ًوبيذ   ٍاسيض اػتجبس

 ٍغَل سبصهبى ّب ٍ ضشوت ّبي فَق هػَة ثَدجِ ثوَجت وِخبظ  دسآهذي هٌبثغ ّشگًَِّوچٌيي 
افتتبح  خضاًِ تَسظوِ  ضشوت ٍ هَسسِ سبصهبى، آى ٍ ثٌبم هختع ثبًىي ّبيحسبة دس ثبيذ ،گشدد هي
تَسظ  هػَة اػتجبسي ّبيسديف دس هػشف ثشايثب تَجِ ثِ لَاًيي ٍ همشسات هشثَعِ سپس  ٍ ٍاسيضگشدد  هي

 .گشدد آى سبصهبى يب ضشوت استفبدُ

 

 دار خزانه وظایف : 6 ماده

 ضشح ثِ سا ًيض داسي خضاًِ ػوليبت هسئَليت يب فشدي وِ هسئَليت ّبي خضاًِ داسي ثِ اٍ ٍاگزاس ضذُ است داس خضاًِ
 خَاّذ داضت : ػْذُ ثش ريل

 دس استفبدُ ثوٌظَس (هَسد حست ) دسآهذ اجشائيبت ٍ حمَلي ٍاحذّبي اص ضْشداسي هغبلجبت ٍغَل پيگيشي -ص
 ثَدجِ ثشاسبس هبّبًِ ًمذي پشداخت ٍ دسيبفت ثشًبهِ تٌظين ٍ ًيبص هَسد ًمذ ٍجَُ ثيٌي پيص ٍ آهبس اسائِ

 يبفتِتخػيع
 گشدد . حزف هي – ح
 ضْشداسي سبالًِ ٍ هبِّ ضص  هبّبًِ، ًمذي ّبي جشيبى ٍ پشداخت ٍ دسيبفت جبهغ غَست تٌظين ٍ تْيِ -ط

  ريػالح لبًًَي هجبدي سبيش ٍ ضْش اسالهي ضَساي ثِ ِئاسا جْت
 ٍ دسآهذّب جبهغ غَست اسائِ ثش ػالٍُ است هَظف ضْشداسي ّب، ضْشداسي لبًَى 71 هبدُ اجشاي دس تبصره:
 ّش ضْشداس ٍ ريحسبة داخلي، حسبثشس داس، خضاًِ اهضبي ثب سا ثٌذ ايي ّبي گضاسش هبِّ، ضص ّبي ّضيٌِ
 .ًوبيذ اسسبل ريػالح لبًًَي هشاجغ ثِ ضْش

 ثَدجِ ّبي سديف اسبس ثش پشداخت اًجبم هٌظَس ثِ اجشايي ٍاحذّبي تفىيه ثِ ضْشداسي ثَدجِ وٌتشل -ي

 .خضاًِ دس اي ثَدجِ حسبثذاسي استمشاس عشيك اص خشج لبًًَي هشاحل سيش اص پس يبفتِ تخػيع هػَة
 ًبهِ يَُض (1)ضوبسُ  پيَست هَجت ثِ( اي ثَدجِ حسبثذاسي) ثَدجِ وٌتشل ٍ خضاًِ حسبثذاسي ًحَُ تبصره:

 ثَد. خَاّذ اجشايي ايي دستَسالؼول
 

 يدار خزانه عمليات : 7 ماده

 تَسؼِ ضطن ثشًبهِ لبًَى  وطَس، ثبًىي ٍ پَلي لَاًيي سػبيت ثب ٍ ثبًه عشيك اص ثبيذ خضاًِ ّبي ٍغَلي وليِ -7-4
 . گشدد اًجبم سٌَاتي ثَدجِ لبًَى ٍ وطَس دائوي احىبم لبًَى ،

 يذيتب ثب وِ حسبثي ثِ وطَس ول سٌَاتي ثَدجِ دس هٌذسج اي سشهبيِ ّبي داسايي توله اػتجبسات وليِ :9 تبصره
 ٍ همشسات لَاًيي عجك ٍ ٍاسيض، ضَد هي افتتبحهشوضي  ثبًه ًضدّبي هشثَعِ  هغبثك ثب ثخطٌبهِ  ضْش اسالهي ضَساي
  .ضذ خَاّذ ّضيٌِ آى ثِ هشثَط
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 اسالهي ضَساي يذيتب ثب وِ خضاًِ دس اختػبغي ٍجَُ توشوض ّبي حسبة ثِ ثبيذ يغاختػب دسآهذّبي وليِ :2 تبصره
  .گشدد ّضيٌِ خَد ثِ هشثَط همشسات ٍ لَاًيي ثب هغبثك ٍ ٍاسيض ضَد هي افتتبحػبهل ضْشداسي  ثبًه دس ضْش

 (1)دس خضاًِ ثِ ضشح پيَست ضوبسُ  هبلي هٌبثغ سبيش ٍ دسآهذّب اص حبغل ًمذ ٍجَُ خشٍج ٍ ٍسٍد ػوليبت -7-10

 .پزيشد هي آهذي غَستدس هٌجغ ًَع حست ثش ٍ جذاگبًِ ثػَستايي دستَسالؼول ًبهِ اجشايي  ضيَُ

 حسبثذاسي دستَسالؼول هَجتِ ث ضْشداسي اجشايي ٍاحذّبي ٍ هبلي اهَس دس ّضيٌِ ٍ دسآهذ ضٌبسبيي ًحَُ :تجػشُ

 .ضذ خَاّذ اثالؽ ٍ تْيِ وطَس ٍصاست تَسظ وِ ثَد خَاّذ
 اػتجبسات سػبيت ثب خضاًِ ػْذُ ثش ريحسبثي ٍاحذ ٍجِ دسخَاست غذٍس اصعشيك داسي خضاًِ پشداختْبي وليِ -7-12

ًبهِ هبلي  آييي 33لبًَى ضْشداسي ٍ هبدُ  79هٌجولِ هبدُ ٍ سيش هشاحل لبًًَي خشج  يبفتِ تخػيع هػَة

  .پزيشفت خَاّذ غَستٍ دستَسالؼول اثالغي ثَدجِ  ّب ضْشداسي
 ثِ اًتمبل اص پس ٍ ضذُ هحسَة ضْشداسي ػوَهي دسآهذ ضَد،هي ضجظ ضْشداسي ًفغ ثِ وِ اي سپشدُ ٍجَُ -7-15

 .سسيذ خَاّذ اختػبغي يب ٍ ػوَهي ّبي ّضيٌِ  هػشف ثِ هػَة ثَدجِ اسبس ثش ػوَهي، دسآهذ حسبة
 خضاًِ ػوليبت غحيح اجشاي ٍ اػتجبس تبهيي هٌبثغ سبيش ٍ اختػبغي ػوَهي، ٍجَُ اص حشاست ٍ حفظ هٌظَس ثِ -7-17

 ٍاحذّبي هبلي اهَس ّوشاُ ثِ داسي خضاًِ ٍاحذ ضْشداسي، هبلي هٌبثغ اص هجبص غيش استفبدُ ّشگًَِ اص جلَگيشي ٍ داسي
 : ًوبيٌذ هؼوَل سا ريل الذاهبت هَسد حست هَظفٌذ اجشايي

 .ًوبيذ وٌتشل ٍ ثجت پيطشفتِ، فٌبٍسي اص استفبدُ ثب ٍ همتضي عشيك ثِ سا ّب پشداخت ٍ يبفتْب دس وليِ 1-17-7

 .پزيشد غَست ثبًىي حسبة عشيك اص ثبيذ غشفبً ّب پشداخت اًجبم ٍ دسيبفتْب سبيش ٍ دسآهذّب ٍغَل 2-17-7

 اص يىجبس هبّي حذالل ٍ هستوش ثػَست سا خَد هبهَسيت حَصُ دس استفبدُ هَسد ثبًىي ّبي حسبة ػوليبت  3-17-7
 .ًوبيذ الذام ثبًه تغجيك غَست تْيِ ثِ ًسجت ٍ وٌتشل همضي عشيك

 

 اعتبار تخصيص :8 ماده

 گضاسش ّب عجك  پشٍطُ فيضيىي پيطشفت ثِ تَجِ ثب اي ّبي هبلي ٍ سشهبيِ اي، توله داسايي ّضيٌِ اػتجبسات تخػيع
 ثِ وِ اػتجبس تخػيع فشآيٌذ عشيك اص ٍ داس اٍلَيت ّبي پشٍطُ دسآهذّب، ٍغَلي هيضاى اجشايي، ٍ فٌي ّبي ٍاحذ

 .گشفت خَاّذ غَست ثَد خَاّذ 11/5/1396 هَسخ 16919 ضوبسُ ثِ ضْشداسي دس اػتجبس تخػيع ًبهِ ضيَُ هَجت
دسآهذّبي اختػبغي ثشاي اًجبم هػبسف هطخع ضذُ دس لَاًيي ٍ هػَثبت ضَساي  ّبي ًبضي اص دسيبفت تبصره:

لبًَى ضْشداسي(، هَسسبت ٍ ضشوت  84اسالهي ضْش ٍ ٍجَُ ًبضي اص دسآهذّبي خبظ سبصهبى ّبي ٍاثستِ )هبدُ 
بست هػَة ثِ ػتجّبي تبثؼِ ضْشداسي، تخػيع يبفتِ تلمي ضذُ ٍ ثبيذ دس حذٍد دسيبفتْبي هشثَعِ ٍ تب سمف ثَدجِ ا

 .گشددهشثَعِ دس ٍاحذّبي اجشايي ٍاسيض ٍ ّضيٌِ  اي ّبي سشهبيِ حسبة ّبي ّضيٌِ ٍ توله داسايي
 


