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 )سوییچ خزانه(های الکترونیکی وجوه دولتی دستورالعمل دریافت

 

 تعاریف  -1ماده 

 : شوندواژگانی که در این دستورالعمل به کار برده شده به شرح ذیل تعریف می

های  هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری:داده پیام  -1-1
 .شود تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میجدید اطالعات

، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ به منظور »داده پیام«ای است برای تطبیق صحت ثبت  رویه:رویه ایمن  -1-2
از یک زمان خاص؛ یک رویه » داده پیام«یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی 

های  ها یا کدها، کلمات یا ارقام، شناسایی، رمزنگاری، روشتفاده از الگوریتمایمن ممکن است با اس
 .تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمن مشابه انجام شود

شود اما به وسیله او یا از طرف او، تولید یا ارسال می» داده پیام«است که » داده پیام« منشأ اصلی :اصل ساز  -1-3
 .کند، نخواهد شدبه عنوان واسطه عمل می» امداده پی«شامل شخصی که در خصوص 

 .است» داده پیام« سیستمی برای اصل سازی، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش :سیستم اطالعاتی  -1-4

 : سیستم اطالعاتی است که:سیستم اطالعاتی مطمئن  -1-5

  به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد؛-الف
 ز قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد؛ سطح معقولی ا-ب
 دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد و به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می-ج
 . موافق با رویه ایمن باشد-د

است که » داده پیام« استفاده اصل ساز از شناسه، عبارت و یا اصطالحی درون یک :ارجاع در داده پیام -1-6
را به داده پیامی دیگر ارجاع دهد؛ ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر معتبر » داده پیام«ننده دریافت ک

 :است

 معین شود؛» داده پیام«مورد ارجاع به طور صریح در -الف
 کند روشن و مشخص باشد و مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می-ب

 .ورد قبول طرف مقابل باشدموضوع ارجاع، م» داده پیام «-       ج
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شود  به شهروند متقاضی دریافت خدمت از دستگاه اجرایی و یا مشتری دستگاه اجرایی اطالق می:مؤدی  -1-7
 .های دولتی واریز نمایدبایستی وجهی را به حسابکه جهت دریافت و یا خرید خدمات می

شود  دستگاه اجرایی اطالق می به مکان و جایگاهی در سلسله مراتب سازمانی:پیشخوان ارایه خدمت  -1-8
ترین رده در هرم های ارایه خدمت، پایینپیشخوان. پذیردکه ارایه سرویس به شهروندان در آن صورت می

 . باشند که ممکن است با کمک بخش خصوصی راه اندازی و مدیریت شوندسلسله مراتب سازمانی می

نظیر کارتخوان (های پرداخت  در یکی از درگاه یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مؤدی:تراکنش  -1-9
 .شودایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می) و یا درگاه پرداخت اینترنتی

تواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت ابزاری که با پذیرش فیزیکی کارت  بانکی می: کارتخوان  -1-10
 .های مقصد تعریف شده واریز گرددیا حسابالکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و به حساب 

تواند امکانی را تارنمای اینترنتی که با پذیرش مجازی کارت بانکی می: درگاه پرداخت الکترونیکی  -1-11
های مقصد فراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و به حساب یا حساب

بانکی برابر با شناسایی مجازی شماره کارت، شناسه و رمز پذیرش مجازی کارت . تعریف شده واریز گردد
 .باشداینترنتی می

ای مرکزی برای  های رایانه هرگونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه:بر خط  -1-12
 .سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد

یه خدمات در حوزه پرداخت  سیستم اطالعاتی مطمئنی است که با هدف ارا:سامانه سوییچ خزانه  -1-13
الکترونیک شهروندان به دولت و تحت نظارت نهادهای نظارتی نظیر خزانه داری کل کشور راه اندازی و 

های بانکداری و شبکه شتاب بانک مرکزی برداری رسیده است؛ این سامانه از طریق ارتباط با سامانه به بهره
ستگاه اجرایی از سوی دیگر، انجام عملیات پرداخت های دجمهوری اسالمی ایران از یک سو و سامانه

های های درآمدی دستگاهالکترونیک وجوه به صورت کسر وجه از حساب کارت مؤدی و واریز به حساب
 .سازداجرایی را به صورت بر خط فراهم می

رای هایی که از طرف بانک مذکور ببانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا سایر بانک: بانک عامل -1-14
 .وصول انواع درآمدهای دولت نمایندگی داشته باشند

تکریم ارباب رجوع، کاهش مراجعات شهروندان به » سامانه سوییچ خزانه«هدف از ایجاد و راه اندازی  - 2ماده
ها، کاهش زمان و هزینه ارایه خدمات دولتی، تسریع نقد شوندگی وجوه دریافتی خزانه، افزایش شفافیت شعب بانک
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» سامانه سوییچ خزانه«باشد؛ هدف دیگر های مالی و کاهش خطاهای ناشی از اشتباهات انسانی میابدر  حس
دستیابی به یک ساز و کار استاندارد و مشخص جهت الکترونیکی نمودن فرآیندهای دریافت وجوه و تعیین 

نه است؛ این سامانه یکی از داری کل کشور در این زمیهای اجرایی و خزانهها،    دستگاهچارچوب فعالیت بانک
 . های خدمات دولت الکترونیکی نیز خواهد بودهای زیر ساختی در جهت تکمیل برنامهسامانه
است که در » سامانه سوییچ خزانه«های نامه شامل مجموعه ساز و کارهای اجرایی و ویژگیاین آیین -3ماده
 .باشدای اجرایی مورد استفاده و استناد میهاندازی دریافت الکترونیکی وجوه دولتی در دستگاه راه

 هرگاه وجود یک گواهی بانکی دایر بر انتقال وجه به حساب ذینفع از نظر قانون و مقررات الزم باشد، -4ماده
با محتوای تاییدیه دریافت به حساب » سامانه سوییچ خزانه«منتسب به » داده پیام«یا سند کاغذی جایگزین » داده پیام«

سند مذکور فقط یک بار قابل چاپ بوده و بانک عامل مسئولیت صحت آن را  . حکم گواهی بانکی استذینفع در
 .بر عهده خواهد داشت

با محتوای تاییدیه دریافت بر اساس رویه ایمن » سامانه سوییچ خزانه«منتسب به » داده پیام«دریافت هرگونه  -5ماده 
های درآمدی دستگاه اجرایی  دریافت تاییدیه واریز وجه به حسابتوسط سیستم اطالعاتی دستگاه اجرایی به منزله

 .گرددمربوط محسوب می
با » سامانه سوییچ خزانه«منتسب به » داده پیام«صدور هرگونه رسید کاغذی که پس از دریافت و خاتمه  -6ماده 

تواند به عنوان سند  میمحتوای تاییدیه دریافت توسط سیستم اطالعاتی انجام پذیرد در صورت وجود شرایط ذیل
 .مورد استناد قرار گیرد) مفاصا حساب(کاغذی مبنی بر دریافت خدمت 

 ؛»داده پیام« اعالم صریح ختم تبادل -الف
  ذکر نوع خدمت دریافتی؛-ب
  ذکر مشخصات دریافت کننده خدمت به همراه شماره ملی و یا شناسه ملی و -ج
 . هاهای اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آن دستگاه تایید و امضای آن توسط رییس و ذیحساب-د

ضمناً اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کنترلی معطوف به جلوگیری از تقلب و سوء استفاده از اسناد کاغذی و مانایی پرفراژ 
های صادره واجد مشخصات موضوع ماده ای عمل شود که گواهیبایست به گونهو محتوای آن ضروری بوده و می

 . قانون محاسبات عمومی کشور نیز باشد)65(
ها و های نظارتی جهت پیگیری موارد، کشف و رفع مغایرت کلیه اقدامات مورد نیاز ذیحسابان و دستگاه-7ماده

 .به صورت الکترونیکی و برخط انجام خواهد شد» سامانه سوییچ خزانه«نظایر آن بر اساس امکانات فراهم آمده در 
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همراه با » سامانه سوییچ خزانه«دن فرآیند وصول و دریافت وجوه با اتکاء به راه حل الکترونیکی ش -8ماده
 . های اجرایی میسر استالکترونیکی شدن چرخه ارایه خدمت در دستگاه

اند بسترها و امکانات مناسب نرم افزاری و سخت افزاری را به نحوی آماده های اجرایی مکلفدستگاه -9ماده 
سامانه «های کارتخوان نصب شده در پیشخوان ارایه خدمت دستگاه اجرایی به عنوان بخشی ازنمایند که دستگاه

 .ای امن به سیستم اطالعاتی مطمئن دستگاه اجرایی متصل شوندبا رویه» سوییچ خزانه
ردم های اجرایی که برخی از خدمات خود را از طریق تارنمای اینترنتی در اختیار مدسته از دستگاه آن-10ماده

اند بایستی بخش پیشخوان خدمت از تارنمای اینترنتی قرار داده و پیشخوان ارایه خدمت مجازی راه اندازی نموده
 .متصل نمایند» سامانه سوییچ خزانه«ای امن به درگاه پرداخت اینترنتی اختصاصی دستگاه اجرایی را بر اساس رویه

ذخیره گردیده و اطالعات خدمت » ه سوییچ خزانهسامان« انجام شده در دریافت وجه اطالعات -11ماده
و سامانه » سامانه سوییچ خزانه«. گرددارایه شده نیز در سامانه اطالعاتی دستگاه اجرایی ثبت می

با یکدیگر موظف به ارسال یک یا چند قلم » داده پیام«اطالعاتی دستگاه اجرایی در هنگام تبادل 
 .باشندهای طرف دیگر میزی امکان ارجاع در داده پیام جهت فراهم سااطالعاتی مشترک و یکسان

های الکترونیکی وجوه دولتی بایستی دارای یک شماره شناسایی یکتا، منحصر بفرد و تکرار دریافت -12ماده
ای که در هر زمان با اتکاء به آن بتوان باشد به گونه» شماره یکتای دریافت الکترونیکی وجوه خزانه«ناپذیر تحت نام 

به اطالعات دریافت وجه و خدمت انجام شده، دست پیدا نمود؛ این شماره شناسایی مالک هرگونه پیگیری و 
 .اقدامات بعدی نظیر استرداد خواهد بود

های الکترونیکی وجوه دولتی، بانک عامل های اجرایی متقاضی دریافتبه ازای هر یک از دستگاه -13ماده 
داری کل کشور و با رعایت قوانین و از را با اخذ مجوزهای قانونی از خزانههای رابط مورد نیموظف است حساب

های مذکور را در و واریز بر خط افتتاح نموده و موجودی حساب» سامانه سوییچ خزانه«مقررات به منظور ارتباط با 
 .ز نمایدهای تمرکزی ذیربط واریمواعد مقرر مطابق موعد تعیین شده در مجوز افتتاح حساب  به حساب

 هرگاه ارایه خدمات توسط یک دستگاه اجرایی به مراجعه کنندگان مستلزم واریز وجه به محـل دو و یـا                      -14ماده  
مجـاز اسـت کـه مجمـوع وجـوه را طـی یـک               » سـامانه سـوییچ خزانـه     «بیش از چند حساب دولتی و غیردولتی باشد،         

در این صورت جزییات وجوه واریزی در تاییدیـه          .عملیات بانکی موفق از حساب متصل به کارت مؤدی کسر نماید          
 .گرددصادره به تفکیک مشخص و درج می
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وجوه کسر شده از حساب مؤدی بایستی به صورت بالدرنگ و برخط به حساب رابط غیر قابل برداشـت                    -15ماده  
 . های الکترونیکی وجوه دولتی دستگاه اجرایی واریز شودمخصوص دریافت

هـای  آوری سلـسله مراتـب اطالعـات تـراکنش        بایست دارای ساز و کـار جمـع       می» ییچ خزانه سامانه سو  « -16ماده  
 .واحدهای مختلف دستگاه اجرایی باشد

هـا  بایستی مجهز به امکان مشاهده، مرتب سازی و ذخیره سازی اطالعات دریافـت            » سامانه سوییچ خزانه    «-17ماده  
شـماره  (این اطالعات شـامل تـاریخ، زمـان، شـماره ارجـاع             . اشدبرای ذیحسابان و عاملین ذیحساب دستگاه اجرایی ب       

هـای  هـای انجـام شـده بـه حـساب         ، محـل و مبلـغ واریـزی       )ردیابی خدمت ارایه شده به ازای دریافت صورت گرفتـه         
 .درآمدی دستگاه اجرایی است

اخـت الکترونیکـی     هرگونه استرداد وجه با درخواست مشتری و یا دستگاه اجرایـی از طریـق درگـاه پرد                  -18ماده  
که وجوه وصولی بر اساس مقررات قانونی قابل استرداد به ذینفع باشد، وجه قابل اسـترداد بـا      ممنوع است؛ در مواردی   

جهـت جلـوگیری از امکـان       » سامانه سـوییچ خزانـه    «الزم است در    . اجرای مقررات قانونی به ذینفع مسترد خواهد شد       
امکـان مهیـا   . اد هر دریافت به صورت الکترونیکی ثبـت و یادداشـت شـود            تکرار استرداد وجوه وصولی، موارد استرد     

مبنی بر استرداد خودکار و بالدرنگ وجوه در زمانی که به هـر دلیـل سیـستمی امکـان                   » سامانه سوییچ خزانه  «شده در   
یدیه دریافت نیـز  در این حالت داده پیام با محتوای تای. تکمیل فرآیند دریافت، وجود ندارد از این قاعده مستثنی است   

 .تولید نخواهد شد

ها در   همانند تعرفه خدمات فرودگاهی و تعرفه شهرداری) خدمات در راه دولتی(های غیر قطعی دریافت -19ماده 
خاصی برای » حساب انتظامی«های خطوط هواپیمایی که تحقق قطعی آن موکول به آینده است، تحت عنوان بلیت

افتتاح شده و درموارد عدم تحقق خدمت وجه مربوط به صورت » ه سوییچ خزانهسامان«های ذیربط در دستگاه
در این صورت به محض تحقق خدمت وجه مربوط بالفاصله به . گرددالکترونیکی توسط سامانه به ذینفع عودت می

 .شودهای درآمدی قطعی واریز میحساب

داری کـل   هـای خروجـی آن توسـط خزانـه        ارشو گـز  » سامانه سوییچ خزانه  «  حدود و سطح دسترسی به        -20ماده  
 .گرددکشور به عنوان متولی وصول منابع بودجه عمومی کشور تعیین و مدیریت می

دستگاه اجرایی استفاده کننده از این راهکار ، می بایست با هماهنگی خزانه داری کل کشور، ساز و   -21ماده 
 .انه و چگونگی دریافت وجوه دولتی را فراهم آوردکارهای الزم جهت نظارت و بازرسی از حسن عملکرد سام
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استفاده از هرگونه درگاه پرداخت وجوه دولتی خارج از چارچوب این دستورالعمل جهت دریافت   -22ماده 
سامانه سوییچ «با توجه به این که حوزه نفوذ . های اجرایی ممنوع است الکترونیکی وجوه دولتی توسط دستگاه

های اجرایی در خارج از محیط اداری و در پیشخوان ارایه خدمات آنان با کمک بخش دستگاهدر برخی از » خزانه
، دفاتر 10+نظیر دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ، دفاتر پلیس (شود خصوصی ایجاد و مدیریت می

 از طریق سازوکار های فوقالعمل پیشخوان، دریافت هزینه حق)پیشخوان شهر الکترونیک و دفاتر اسناد رسمی
 .ممنوع است» سامانه سوییچ خزانه«

و سیستم اطالعاتی مطمئن مورد استفاده در پیشخوان » سامانه سوییچ خزانه« ساز و کارهای امنیتی الزم در -23ماده 
 های غیر قانونیای به کار گرفته شود که این فضا بستری برای انجام فعالیتهای اجرایی بایستی به گونهدستگاه

های اطالعاتی، حمالت مختل کننده نباشد؛ بانک عامل ساز و کارهای امنیتی الزم را جهت مقابله با تخریب بانک
خدمات جاسوسی، خرابکاری، نقض حریم خصوصی و نقض حقوق مالکیت معنوی را بایستی به کار گیرد؛ مراکز 

بین » داده پیام«هرگونه تبادل .  پشتیبان باشندبایستی حداقل شامل مرکز اصلی و مرکز» سامانه سوییچ خزانه«پردازش 
های امنیتی بانک مرکزی بایستی مطابق با قوانین و مقررات مربوط و توصیه» سامانه سوییچ خزانه«های مختلف بخش

 .جمهوری اسالمی ایران و به صورت رمزینه شده باشد

 را بر اساس آخرین ضوابط استانداردهای »سامانه سوییچ خزانه«بانک عامل موظف است ممیزی امنیتی  -24ماده 
های ادواری حداکثر هر سه های مدیریت امنیت اطالعات در قالب گزارشفنون امنیتی، فناوری اطالعاتی و سیستم
 .ماه یکبار منتشر و به اطالع ذینفعان برساند

ل در خصوص رعایت های اجرایی موظف به همکاری با بانک عام بر اساس این دستورالعمل دستگاه-25ماده 
 . باشنداصول و شرایط امنیتی اعالم شده از سوی بانک عامل می

 

 


