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تبصره ()21

عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتبکاری در اجکرای حککی ایکن ابصکره بکه شکر جکدول

کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیکک عاالیکت
دارند موظفند دو درصد ( )%2درآمد حاصل از دریکاعت بابکت اکراکن هکا در نظکام بانککداری

شماره ( )1م باشد:

الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند .ماادل مبلغ واریزی اا سقف مبلغ سه

جدول شماره ()1

هزار و ششصد و پنجاه میلیارد ( )3.650.000.000.000ریکال از ملکل ردیکف 530000-151

*

جدول شماره ( )9این قانون به مصرف م رسد.

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

(مبالغ به هزار ریال)
درآمد حاصل از دريافتی

( )%2درآمد حاصل از

بابت تراکنشها در نظام

دريافتی بابت تراکنشها،

بانکداری الکترونیک

قابل واريز به خزانه

سپه
پست بانک
مسکن
صنات و مادن
اوساه اااون
اوساه صادرات
شهر
ایران و ونزوئال

1.288.446.423
26.243.335
799.331.849
23.809.000
297.050.205
8.894.852
*
160.855

25.768.928
524.867
15.986.637
476.186
5.941.004
177.897
*
3.217

جمع

2،443،936،519

48،878،736

نام بانک

مبلغ واريزی
به خزانه
25.768.928
198ر441
534ر261ر8
200ر316
4.506.000
237ر88
2.711
217ر3
39،388،025

* بانک شهر درآمد حاصل از دریاعت بابت اراکن ها در نظام بانکداری الکترونیک را اعالم ننموده است.

مغایرت بین مبالغ «قابل واریز» و «واریزی» به خزانه ناش از عکدم واریکز کامکل وجکوه
مزبور اوسط برخ از بانکها م باشد.
عهرست بانکها و مؤسسات اعتباری که در اجرای مفاد حکی این ابصره دو درصکد ()%2
درآمد حاصل از دریاعت بابت اراکن ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانکهداری
* در جدول شماره ( )9قانون بودجه سکال  1395ککل کشکورر ردیکف متفرقکه  530000-150الکت عنکوان «نیکروی
انتظام جمهوری اسالم ایران ک اراقای امنیت در عاای مجازی بهویژه امنیت بانکداری الکترونیکک » بکه عنکوان ردیکف
اعتباری موضوع این ابصرهر پی بین شده است.

کل کشور واریز ننمودهاندر به شر جدول شماره ( )2م باشد:

( -1قسمت دوم)
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جدول شماره ()2

عنوان بانک /مؤسسه اعتباری

رديف
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

عنوان بانک /مؤسسه اعتباری
صادرات ایران *
گردشگری
قوامین
خاورمیانه
حکمت ایرانیان
ایران زمین
سرمایه
قرضاللسنه مهر
قرضاللسنه رسالت
کوثر
اوساه
نور

رديف
مل
1
کشاورزی
2
اجارت
3
ملت
4
رعاه کارگران
5
کارآعرین
6
سامان
7
اقتصاد نوین
8
پارسیان
9
سینا
10
پاسارگاد
11
آینده
12
دی
13
کاسپین
27
انصار
14
* بانک صادرات ایران ماادل دو درصد از درآمد موضوع این ابصره را در سال  1396به حساب خزانهداری کل کشور واریز
نموده است.

عدم واریز کامل دو درصد ( )%2وجوه موضوع این ابصره اوسکط بانککهکای منکدرد در

دریاعت بابت اراکن ها در نظام بانکداری الکترونیک » به شر جدول شماره ( )3م باشد:
جدول شماره ()3
شماره
طبقهبندی

(مبالغ به هزار ریال)
عنوان

دو درصد درآمد حاصل از هزینههای دریاعت بابت اراکن ها در
160164
نظام بانکداری الکترونیک

پیشبینی

وصولی طبق وصولی طبق درصد
لیست خزانه

39.388.025 3.650.000.000

تفريغ

تحقق

39.388.025

1/1

عدم القق درآمد عوقالذکرر ناش از عدم واریز وجوه موضوع این ابصکره اوسکط بانککهکا و
مؤسسات اعتباری م باشد .در پیوست شماره ( )2قانون بودجه سال  1395کل کشور ردیف درآمدی
این ابصره ذیل شماره طبقهبندی  999997الت عنوان «سایر درآمدهای دسکتگاههکا و ردیکفهکا»
پی بین شدهر لذا دستگاه خاص متکول وصکول و ثبکت عملککرد مکال ردیکف درآمکدی مکذکور
نم باشد و علیرغی پیگیریهای صورتگرعتهر بانک مرکزی جمهوری اسالم ایران نیز میزان ککل
درآمد حاصل از هزینههای دریاعت بابت اراکن ها در نظام بانکداری الکترونیکک را اعکالم ننمکوده
است.

جدول شماره ( )1به استثناء بانکهای سپه و ایران و ونزوئال و همچنین عدم اقدام بانککهکا و

در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1395کل کشور ذیل ردیکف متفرقکه 150کک530000

موسسات اعتباری به شر جدول شماره ( )2جهت واریز وجوه موضوع این ابصکره بکه حسکاب

الت عنوان «نیروی انتظام جمهوری اسالم ایران  -اراقای امنیت در عاکای مجکازی بکهویکژه

متادد)ر مبین عدم رعايت مفااد حکا ايان تبصاره

امنیت بانکداری الکترونیک » مبلغ یکهکزار و چهارصکد و شصکت میلیکارد ()1.460.000.000.000

خزانهداری کل کشور (عل رغی پیگیریهای

ریال اعتبار هزینهای و مبلغ دو هکزار و یکصکد و نکود میلیکارد ( )2.190.000.000.000ریکال اعتبکار

میباشد.

عملکرد مال ردیف درآمدی  160164بکا عنکوان «دو درصکد درآمکد حاصکل از هزینکههکای

املک دارای های سرمایهای پی بین گردیده است .سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ابالغیه

( -2قسمت دوم)
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مورخ  1395/3/31از ملل ردیف اعتباری مذکورر پس از کسر مبلغ یکصد و چهکل و شک
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میلیکارد

( )146.000.000.000ریال از اعتبار هزینهای و دویست و نوزده میلیکارد ( )219.000.000.000ریکال
از اعتبار املک دارای های سرمایهای در اجرای ماده ( )180قانون برنامه پنجسکاله پکنجی اوسکاه
جمهوری اسالم ایران و قانون استفاده متوازن از امکانات کشکورر مکابق اعتبکار را بکه نیکروی
انتظام جمهوری اسالم ایران ابالغ نمودهر سپس طک ابالغیکه مکورخ  1395/12/30نسکبت بکه
اصال اعتبار ابالغ اقدام کردهر به طوریکه اعتبکار هزینکهای اصکالح بکالغ بکر چهکار میلیکارد و
هفتصد میلیون ( )4.700.000.000ریال و اعتبار املک دارای های سرمایهای اصالح مبلکغ شصکت
میلیون ( )60.000.000ریال شده است.
از ملل وجوه واریزی موضوع این ابصکرهر مبکالغ اخیرالکذکر بکه نیکروی انتظکام جمهکوری
اسالم ایران اخصیص یاعته که اعتبارات مذکور به ارایب به سکرجم اعتبکارات هزینکهای برنامکه
 1102011000بککا عنککوان «برنامککه راهبککردی امککور امنیت ک و انتظککام » و سککرجم اعتبککار طککر
 1102009003الت عنوان «مکانیزاسکیون و عنکاوری اطالعکات ادارات اخصصک و پاسکگاههکا و
کالنتریها و طر پالک خودرو» اضاعه شدهر لذا ارائه عملکرد مال آن میسر نم باشد.
عدم اختصاص اعتبار ردیف متفرقه  530000-150ماادل وصول ردیکف درآمکدی 160164ر
مبین عدم رعايت مفاد حک اين تبصره میباشد.

( -3قسمت دوم)

