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مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه در راســتای اهــداف خــود در زمینــه توانمندســازی حکومــت قصــد دارد مجموعــه گــزارش هایــی
را بــرای کمــک بــه پیشــبرد فرآیندهــای انضبــاط مالــی دولــت بــه صــورت ترجمــه یــا تألیــف در اختیــار عالقمنــدان قــرار دهــد.
«جعبــه ابــزار ارزیابــی ســریع حســاب واحــد خزانــه» اولیــن گــزارش از ایــن مجموعــه اســت کــه بــه ویژگیهــا و اهمیــت حســاب واحــد
یپــردازد و راهــکاری تجربــه شــده بــرای
خزانــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای ایجــاد انضبــاط مالــی توســط دولتهــا م 
ارزیابــی ســریع وضعیــت حســاب واحــد خزانــه در هــر کشــور ارائــه میکنــد .حســاب واحــد خزانــه بــه دولتهــا ایــن امــکان را میدهــد
کــه بــا حداقــل هزینــه وجــوه نقــد خــود را مدیریــت کننــد .خزان ـهداری بــا اســتفاده از ابــزار حســاب واحــد خزانــه میتوانــد بــا رصــد بــر
خــط تراکنشهــای بانکــی حســابهای دولتــی و پیشبینــی دقیــق موعــد تعهــدات مختلــف مالــی دولــت و زمــان تحقــق درآمدهــا،
تعهــدات بودجـهای دولــت را بــه گونـهای پوشــش دهــد کــه نیــازی بــه اســتقراضهای پــر هزینــه نباشــد و از طــرف دیگــر از رســوب ایــن
وجــوه در حســابهای بانکــی دولتــی جلوگیــری شــود.
ایجــاد چنیــن ســاز و کاری مســتلزم هماهنگــی و تبــادل داده میــان ســه نظــام بانکــی ،حســابداری و بودج ـهای اســت .ایــن گــزارش
بــا ارائــه چارچوبــی مشــخص و دقیــق مــا را در ســنجش مرحلــه بــه مرحلــه پیــش نیازهــا و زیرســاخت هــای الزم بــرای کارکــرد صحیــح
حســاب واحــد خزانــه و رصــد کیفیــت ســاختار موجــود کنونــی یــاری میکنــد .ایــن گــزارش توســط ســم دنــر در فوریــه  2014تهیــه شــده
و از ســوی بانــک جهانــی منتشــر شــده اســت.

سپاسگزاری و قدردانی
ایــن جعبــه ابــزار بــه درخواســت شــاخه اصــاح نهــادی و بخــش عمومــی اروپــا و آســیای مرکــزی 1بــرای ارزیابــی عملکــرد حســاب واحــد خزانــه
در جمهــوری قرقیزســتان در اکتبــر  2012طراحــی شــده اســت .تبدیــل ایــن طــرح بــه یــک جعبــه ابــزار عمومــی بــرای ارزیابــی ســریع حســاب
واحــد خزانــه از ســوی برنامــه مدیریــت بخــش دولتــی شــبکه مدیریــت اقتصــادی و کاهــش فقــر بانــک جهانــی حمایــت شــده اســت 2.ایــن
جعبــه ابــزار بــا گروهــی از مقامهــای دولتــی و تیمهــای پــروژه بــرای آزمــون میدانــی بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت تــا از بازخوردهــای
دریافــت شــده بــرای بهبــود روش ارزیابــی اســتفاده نمایــد.
جــم دنــر ،نویســنده یادداشــت ،از همــه مقامــات رســمی و کســانی کــه در بانــک جهانــی از ابتــدای معرفــی ایــن جعبــه ابــزار در ســال 2012
تــا کنــون بــه بهبــود ایــن جعبــه ابــزار یــاری رســاندهاند سپاســگزار اســت .ایــن ســند همچنیــن از بازخوردهــای گــروه تمریــن و اجــرای
( 3 FMIS (FMIS COPبهرهمنــد شــده اســت .نظــرات و اصالحــات خانــم مــگان گــری 4بــه بهبــود ویرایــش دوم ایــن جعبــه ابــزار یــاری
رســانده اســت .ایــن جعبــه ابــزار ،بــرای دریافــت نظــرات و پیشــنهادات بیشــتر ،در وبســایت ()https://eteam.worldbank.org/FMIS
در دســترس خواهــد بــود و بــه طــور پیوســته بــرای انعــکاس نظــرات و تجربیــات جدیــد در ایــن زمینــه بــه روز خواهــد شــد .نتایــج ،تفاســیر و
ً
یافتههــای منتشــر شــده در ایــن گــزارش لزومــا منعکــس کننــده نظــرات بانــک جهانــی نیســت.

1- Public Sector and Institutional Reform Cluster (ECSP4) of the Europe and Central Asia (ECA) Region
2- The Governance and Public Sector Management Practice (PRMPS) of the World Bank’s Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Network
3- FMIS Community of Practice
4- Megan Gray
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جعبــه ابـــزار ارزیابی سریـع

حســاب واحــــد خزانــه

 .1مقدمه

حســاب واحــد خزانــه 1یکــی از روشهــای اثبــات شــده بــرای بهبــود نظامهــای دریافــت و پرداخــت و نظــارت مســتمر بــر مخــارج دولتــی از طریــق
متمرکــز ســاختن مانــده وجــوه حســابهای دولتــی اســت .زیرســاخت حســاب واحــد خزانــه بــه طــور معمــول بــه عنــوان بخشــی از راهــکار نظــام
یشــود.
اطالعــات مدیریــت مالــی 2اجــرا م 
ایــن جعبــه ابــزار بــا هــدف کمــک بــه مقامــات دولتــی بــرای شــفاف کــردن وضعیــت کنونــی عملکــرد حســاب واحــد خزانــه و شناســایی بهبودهــای
قابــل تحقــق در رویهها/فرآیندهــا ،مقــررات ،امنیــت اطالعــات و نظامهــای پرداخــت طراحــی شــده اســت .هــدف اصلــی ایــن تمریــن ایــن اســت کــه
اطمینــان حاصــل کنــد اصالحــات مرتبــط بــا مدیریــت مالــی عمومــی ،3بــه عنــوان بخشــی از فعالیتهــای در حــال اجــرای  ،FMISبــه انــدازه کافــی
یشــود متمرکــز شــده اســت.
بــر طراحــی فرآیندهــای پایـهای TSAکــه بــه بهبــود مدیریــت جریــان نقــدی منجــر م 
عملیــات حســاب واحــد خزانــه در بیشــتر کشــورها توســط خزانــه مرکــزی یــا حســابدار کل در وزارت دارایــی مدیریــت میشــود .بــر مبنای یــک چارچوب
یشــود کــه بــه اجــرای خــودکار عملیــات حســاب واحــد
قانونــی مشــخص ،رابط ـهای ایمــن میــان ســامانههای بانــک مرکــزی و  FMISبرقــرار م 
خزانــه منجــر میشــود .حســابهای بانکــی TSAو ســامانههای پرداخــت بیــن بانکــی بــه طــور معمــول توســط بانــک مرکــزی مدیریــت میشــود.
بانکهــای تجــاری و ســایر نهادهــای دولتــی نیــز ممکــن اســت در عملیــات حســاب واحــد خزانــه درگیــر شــوند .هرچنــد ایــن ابــزار بــه یــک مــدل
یپــردازد ،روش پیشــنهاد شــده میتوانــد بــرای مدلهــای غیــر متمرکــز  TSAنیــز بــه کار رود .همچنیــن ،ســاختار
متمرکــز حســاب واحــد خزانــه م 
نهــادی وزارت دارایــی ممکــن اســت فاقــد یــک واحــد مشــخص (نظیــر خزانــه مرکــزی) بــرای قبــول مســئولیت تمــام فرآیندهــای اصلــی (دریافــت،
پرداخــت ،تلفیــق و مدیریــت جریــان نقــدی)  4باشــد .در چنیــن شــرایطی ،ایــن ارزیابــی میتوانــد توســط تمامــی واحدهــای مربوطــه انجــام شــود.
وزارت دارایــی نیــز ممکــن اســت ،بــه عنــوان بخشــی از اصالحــات مدیریــت مالیــه عمومــی ( ،)PFMبهبــود ایــن ســاختار غیــر متمرکــز را بــه نحــوی کــه
تقســیم وظایــف دقیــق و شــفاف شــود در دســتور کار قــرار دهــد.
ایــن جعبــه ابــزار حــاوی  65ســؤال در  5گــروه اســت کــه جامعیــت و قابــل اطمینــان بــودن عملیــات حســاب واحــد خزانــه و نظامهــای پرداخــت
دولتــی مرتبــط بــا آن را ارزیابــی میکنــد .ارزیابــی ریس ـکها و نظارتهــا نیــز در ایــن چارچــوب گنجانــده شــده تــا نظامهــای اطالعاتــی ،فرآیندهــا و
محیــط عملیاتــی را تحلیــل نمایــد .عــاوه بــر اطالعــات و تجربیــات متخصصینــی کــه در اجــرای عملیــات حســاب واحــد خزانــه در پروژههــای FMIS
تحــت نظــارت بانــک جهانــی درگیــر بودهانــد ،اســتانداردهای مالــی و امنیــت اطالعــات متعــددی بــه عنــوان مرجــع در تکمیــل ایــن جعبــه ابــزار بــه
کار رفتــه اســت (پیوســت  .)1امتیازدهــی بــه ویژگیهــای مختلــف بــرای ســنجش وضعیــت کنونــی عملیــات حســاب واحــد خزانــه و شناســایی ســازگار
شــکافها نیــز بخشــی از ایــن جعبــه ابــزار اســت .انتظــار م ـیرود پرسشــنامه ایــن ارزیابــی بتوانــد بازخــوردی ســریع از جنبههــای کلیــدی عملیــات
 TSAرا بــه تمامــی ذینفعــان ارائــه دهــد .تحلیــل هــر یــک از ایــن ویژگیهــا بــرای شــناخت اثــر  FMISو  TSAبــر مدیریــت دریافتهــا ،پرداختهــا و
بهبــود مدیریــت جریــان نقــدی بــه مراتــب مهمتــر از امتیازهــای ارائــه شــده در ایــن جعبــه ابــزار اســت.
اصــول و پیــش نیازهــای حســاب واحــد خزانــه ،روش ارزیابــی ســریع و انتخابهــای ممکــن بــرای اجــرای ایــن روش در فصــول بعــد ارائــه شــدهاند.
معیارهایــی کــه بــرای ارزیابــی وضعیــت کنونــی عملیــات  TSAبــه کار میرونــد و الگویــی کــه میتوانــد بــرای تهیــه گزارشهــای ارزیابــی مناســب
)Treasury Single Account (TSA
)Financial management information system (FMIS
)Public Financial Management (PFM
receipts, disbursements, reconciliation and cash management
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باشــد نیــز در ادامــه توضیــح داده خواهنــد شــد .در نهایــت ،بــرای اطــاع از اســناد و ســامانههایی کــه در فرآینــد ارزیابــی مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد،
بســیاری از فرمهــای نمونــه در پیوســت گــزارش شــده اســت.

10

جعبــه ابـــزار ارزیابی سریـع

حســاب واحــــد خزانــه

 .2اصول حساب واحد خزانه

هــدف اصلــی اجــرای حســاب واحــد خزانــه بیشــینه کــردن اســتفاده از منابــع نقــد از طریــق کاهــش و تجمیــع هزینــه هــای شــناور اســت .راه حــل
هــای مرتبــط بــا حســاب واحــد خزانــه بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه اطالعــات مرتبــط بــا منابــع نقــد و مصــارف دولــت را بــه صــورت روزانــه و
بــه طــور دقیــق ثبــت نمایــد .بــا ایــن وجــود ،در صورتــی کــه جریانهــای نقــدی و مانــده وجــوه بالفاصلــه در اختیــار خزانــه قــرار نگیــرد (بــه دلیــل نبــود
اختیــارات قانونــی کافــی یــا حســابداری زمانبــر فرآیندهــای دریافــت و پرداخــت) ،ثبــت اطالعــات مانــده حســابها بــه تنهایــی کفایــت نمیکنــد.
همچنیــن ،توانایــی پیــش بینــی جریانهــای نقــدی ورودی و خروجــی و مانــده حســاب حاصــل از آن در حســاب واحــد خزانــه بــرای بهبــود مدیریــت
جریــان نقــدی ضــروری اســت .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه پلتفرمهــای  FMISبــا ایجــاد ارتبــاط مناســبی بــا حســاب واحــد خزانــه
میتواننــد اطالعــات معتبــری در بیشــتر ایــن زمینههــا فراهــم آورنــد.
بــا توجــه بــه ویژگیهــای هــر کشــور (قوانیــن ،ویژگیهــای نظــام بانکــی ،نظــام پرداخــت الکترونیکــی و  ،)...راههــای متفاوتــی را میتــوان بــرای
اجــرای حســاب واحــد خزانــه متصــور شــد .در بســیاری از کشــورها عملیــات متمرکــز حســاب واحــد خزانــه ،بــه دلیــل ایــن کــه امــکان رصــد ســریع و کــم
هزینــه دریافتهــا و پرداختهــا را فراهــم میکنــد ،ترجیــح دارد (پیوســت  .)3بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،پیــش از اجــرای اصالحــات مرتبــط
6
بــا  FMISبایــد از شــکل گیــری زیرســاخت قابــل اتــکای  TSA5بــر مبنــای یــک پروتــکل مشــخص (کــه مــورد پذیــرش خزانــه و بانــک مرکــزی باشــد)
اطمینــان حاصــل کنیــم .بــه طــور معمــول ایجــاد زیــر ســاخت خزانــه واحــد پــس از آن کــه اصالحــات مربــوط بــه  FMISانجــام شــد کاری دشــوارتر و
پرهزین هتــر اســت .مبادلــه روزانــه دادههــا از طریــق بــر قــراری اتصالهــای ایمــن بــا بانــک مرکــزی و ســامانههای پرداخــت الکترونیکــی بــرای تهیــه
گزارشهــای قابــل اعتمــاد و بــه موقــع از درآمدهــا و هزینههــای دولــت امــری ضــروری اســت .در ایــن زمینــه ،پوشــش کامــل شــبکه شــعبههای
مرتبــط بــا بانــک مرکــزی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
در مــدل متمرکــز  ،TSAانتظــار م ـیرود بانــک مرکــزی ،فراتــر از حفاظــت از حســابها و انجــام نقــل و انتقــاالت عمــده ،مجموع ـهای از خدمــات
پرداخــت (نظیــر پرداخــت بــه ذینفعــان از طریــق ســامانه  RTGS7و  ACH8و نیــز دسترســی آنــی بــه صــورت حســابها) را فراهــم کنــد .برخــی مواقــع
بانــک مرکــزی تمایــل دارد پرداختهــای بــا تواتــر پاییــن و مقادیــر بــاال را از طریــق ســامانه تســویه ناخالــص آنــی (ســاتنا) انجــام دهــد امــا تمایلــی بــه
صــدور چــک یــا پــردازش فایلهــای اتــاق پایاپــای اســناد بانکــی (پایــا) (بــه عنــوان مثــال در مــورد حقــوق و دســتمزد) نــدارد .بــه همیــن دلیــل TSA
ممکــن اســت حســابهای بانکهــای تجــاری را بــرای پرداختهــای بــا مقادیــر ناچیــز درگیــر کنــد 9.ســایر خدمــات بانکــی کــه بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد شــامل ایــن مــوارد اســت :صــدور صــورت حســابهای بانکــی ،دسترســی آنالیــن بــه اطالعــات تراکنشهــای بانکــی و مانــده حســابها،
 -5منظــور از زیــر ســاخت  TSAســاختار حســابهای بانکــی در مــدل  TSAو جریانهــای دریافــت و پرداخــت از طریــق ایــن حســابها ،همــراه بــا برقــراری اتصالهــای مــورد نیــاز بیــن
ً
سیســتمها و مؤلفههــای ( ICTفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات) مرتبــط اســت .ا کیــدا توصیــه میشــود کــه در مــورد مــدل پیشــنهادی ایــن زیرســاخت پیــش از شــکل گیــری  FMISتصمیــم
گرفتــه شــود و فرآیندهــای ضــروری بــرای اجــرای  TSAبــه مــوازات اجــرای  FMISاجــرا شــوند.
 -6ایــن پروتــکل در ابتــدا ،بــا توجــه بــه خدمــات بانکــی مــورد نیــاز دولــت و ایــن کــه بانــک مرکــزی قــادر بــه ارائــه کــدام یــک از ایــن خدمــات اســت ،بــه طراحــی فرآیندهــای دریافــت و پرداخــت
یپــردازد .پروتــکل مــورد نظــر ســپس میتوانــد بــه طــور پیوســته تکمیــل شــود .بــه ایــن ترتیــب کــه فرآیندهــای دریافــت و پرداخــت درخواســت شــده توســط دولــت منجــر بــه شناســایی
م 
خدمــات مــورد نیــاز دولــت و طراحــی متناظــر  TSAو حســابهای بانکــی مرتبــط خواهــد شــد.
 Real-Time Gross Settlement (RTGS) -7نظامهــای انتقــال پــول یــا اوراق هســتند کــه انتقــال برگشــت ناپذیــری را در لحظــه و میــان دو بانــک (بــدون برقــراری ارتبــاط بــا شــبکهای از
پرداختهــا) انجــام میدهنــد کــه در ایــران بــا عنــوان ســامانه تســویه ناخالــص آنــی (ســاتنا) شــناخته میشــود.
 Automated Clearing House (ACH) -8یــا مرکــز الکترونیکــی تســویه وجــوه شــبکهای الکترونیکــی بــرای انجــام ترا کنشهــای مالــی میــان نهادهــای مالــی مشــارکت کننــده اســت کــه در
ایــران بــا عنــوان اتــاق پایاپــای الکترونیــک اســناد بانکــی (پایــا) شــناخته میشــود.
 -9ا گــر بانــک مرکــزی تمایلــی بــه ارائــه تمــام یــا بخشــی از ایــن خدمــات نداشــته باشــد ،ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه بانــک ملــی یــا یــک بانــک تجــاری بهتــر اســت مســئولیت
نظــارت بــر  TSAرا بــر عهــده بگیــرد .در ایــن صــورت مدیریــت ریســک مناســب و نگهــداری وثیقــه کافــی بــرای جلوگیــری از خطــر از دســت رفتــن منابــع دولتــی ضــروری اســت.
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ً
پرداختهــای ارزی (تأمیــن ارزهــای مــورد نیــاز و پرداخــت بــه ذینفعــان عمومــا خارجــی) ،اعتبــارات اســنادی ( ، )L.Cپرداختهــای الکترونیکــی
(بــرای مثــال پایانههــای فــروش ،درگاههــای پرداخــت بــرای پرداختهــای آنالیــن)؛ طر حهــای کارت ( )card scheme10خریــد یــا پرداخــت بــرای
شتــر(نظیــر تنخواهگردانهــا یــا کارتهــای ســوخت) بــرای پرداختهــای بــا مبالــغ پاییــن .در برخــی کشــورها بانــک مرکــزی
پرداختهــای کــم ارز 
همچنیــن ممکــن اســت بــه نیابــت از دولــت ،مســئولیتی مشــابه مدیریــت وجــوه نقــد را ایفــا نمایــد و بــرای دولــت وام کوتــاه مــدت یــا تســهیالت اضافــه
برداشــت تأمیــن کنــد کــه ممکــن اســت مذا کــرات دربــاره ترتیبــات و رویههــای حســاب واحــد خزانــه را پیچیــده کنــد.
11
بــه طــور کلــی ،خزانــه مرکــزی در مشــارکتی غیــر مســتقیم ،اجــرای  TSAرا بــرای مدیریــت تمامــی پرداختهــای دولتــی در حالــت حســاب کاربــری
بــر عهــده میگیــرد ،در ایــن حالــت ،بانــک مرکــزی تمامــی پرداختهــا را از جانــب خزانـهداری انجــام میدهــد .از طــرف دیگــر ،در صــورت برقــراری
شــرایطی مشــخص ،خزانــه ممکــن اســت بــه طــور مســتقیم در نظامهــای تراکنــش بیــن بانکــی (ســاتنا و پایــا) کــه توســط بانــک مرکــزی اجــرا
میشــود درگیــر شــود (حالــت حســاب کارگــزاری .) 12بــرای نظــارت بــر جم ـعآوری درآمدهــا ،خزانــه بــه طــور روزانــه اطالعــات مرتبــط بــا جزئیــات
ترا کنشهــا را از بانکهــای (تجــاری) عامــل (گاهــی از طریــق بانــک مرکــزی) یــا دســتگاههای درآمــدی از طریــق خطهــای اتصــال میــان پلتفــرم
 FMISو ایــن ســامانههای بیرونــی دریافــت میکنــد.

 -10طــرح کارت یــا شــما کارت ( )Card schemeشــبکههای پرداختــی ماننــد شــبکه شــتاب در ایــران هســتند کــه هــر بانــک یــا مؤسســه مالــی معتبــر میتوانــد عضــوی از آن باشــد .بــا عضویــت
در یــک  ،schemeهــر عضــو میتوانــد بــه صــدور( )issuingو پذیــرش ( )acquiringکارت در ایــن شــبکه بپــردازد.
”11- “client account
 -12حســاب کارگــزاری () Account Correspondentحســابی اســت کــه یــک بانــک یــا مؤسســه مالــی نــزد بانکــی در خــارج از کشــور بــاز میکنــد و در ایــن حســاب ســپردهگذاری کــرده،
همچنیــن پرداختهایــی از طریــق ایــن حســاب بــه طرفهــای معاملــه خــود در خــارج از کشــور انجــام میدهــد .بانــک یــا مؤسســه مالــی بازکننــده حســاب کارگــزاری میتوانــد از طریــق ایــن
حســاب نقــل و انتقــاالت مالــی بــه نفــع ســازمان مالــی خارجــی دیگــری نیــز انجــام دهــد .در اینجــا منظــور کارگــزار بــودن بانــک مرکــزی از طــرف خزانــه کل اســت.
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حســاب واحــــد خزانــه

 .3پیش نیازهای حساب واحد خزانه

پیشنیازهــای حســاب واحــد خزانــه در جــدول  1خالصــه شــدهاند .ایــن جــدول میتوانــد بــرای ارائــه مــروری از وضعیــت کنونــی حســاب واحــد
خزانــه بــه عنــوان بخشــی از گــزارش ارزیابــی بــه کار رود .جهــت نشــان دادن اولویتهــا در زمینــه ایجــاد یــا بهبــود زیرســاخت  ، TSAمیتــوان
چالشهــای تکنیکــی و غیرتکنیکــی مخصــوص هــر کشــور را در  8گــروه دســتهبندی کــرد.

جدول  :1پیش نیازهای حساب واحد خزانه

وضعیت کنونی

پیش نیازهای حساب واحد خزانه
1

پیش نیازهای قانونی و تنظیمگری برای عملیات
حساب واحد خزانه

● ●فهرستی از قوانین موجود را تهیه کنید .آیا هیچ پروتکل ارتباطی میان بانک مرکزی و حساب
واحد خزانه وجود دارد؟
● ●مواردی که باید بهبود یابند را مشخص نمایید.

2

پیش نیازهای فنی /زیر ساخت  ICTقابل اتکا

● ●فهرستی از مرا کز داده مرتبط با بانک مرکزی و خزانه و زیر ساختهای موجود  ICTبرای
پشتیبانی از عملیات امن روزانه آنها تهیه کنید.
● ●همه بهبودهای ممکن را شناسایی و لیست نمایید.

3

نظام تصفیه بین بانکی کارا

● ●نظام های ترا کنش بانکی (پایا و ساتنا) از چه زمانی به کار گرفته شده اند؟
● ●کدام نهاد مسئول کار با این سامانه هاست؟
● ●بهبودها در عملکرد سامانه بین بانکی.

4

ارتباط بین خزانه مرکزی FMIS/و سامانههای
اطالعاتی بانک مرکزی (ساتنا/پایا)

● ●وضعیت شبکه ارتباطات و نیز خطوط اتصال حساب واحد خزانه بررسی شود.
● ●بهبودهای ممکن در مرکز پرداخت های خزانه داری واحد بررسی شود.

5

یک فهرست جامع از حسابها برای ثبت منسجم
جزئیات مرتبط

● ●وضعیت کنونی فهرست یکپارچه حسابها( )COAبرای حمایت از حساب واحد خزانه
متمرکز شناسایی شود.
● ●بهبود های ممکن در این زمینه بررسی شود.

6

فهرست حسابهای بانکی موجود که قرار است در
عملیات  FMISو  TSAبه کار رود.

● ●وجود یک پایگاه داده مشترک از حسابهای بانکی موجود که توسط خزانه داری یا بانک
مرکزی مدیریت میشود بررسی شود.
● ●هرگونه خللی در مسیر توسعه این پایگاه داده شناسایی شود.

7

توسعه ظرفیت کاربران حساب واحد خزانه

● ●وجود ظرفیت مناسب در وزارت دارایی و خزانه داری بررسی شود.
● ●ظرفیت اضافی مورد نیاز و نیازهای آموزشی تعیین شوند.

8

حمایت سیاسی

● ●مشارکت بانکهای عامل در  TSAمدیریت شود.
● ●ریسک های ممکن در مسیر همکاری و پایبندی کامل به  TSAشناسایی شود.
منبع :بانک جهانی

توجه :این پیش نیازها مبتنی بر مدل ارائه شده در  )2010( Pattanayakاست.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

13

ً
بایــد توجــه داشــت کــه یکــی از مالحظــات اصلــی ،اختیــار قانونــی در گشــایش حســابهای بانکــی رســمی اســت کــه عمــا توانایــی تهیــه و حفــظ
فهرســت معتبــر حســابها را تضمیــن مینمایــد .نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه آیــا چارچــوب قانونــی موجــود امــکان ارائــه متمرکــز خدمــات بانکــی
توســط خزانــه را فراهــم میکنــد؟
یشــود (ظرفیــت تیــم IT
در ارتبــاط بــا ســاختار  ICTارزیابــی اولیــه شــناخت محدودیتهــای پیــش رو ،حفــظ ظرفیتهــای موجــود را نیــز شــامل م 
موجــود بــرای بــه روز نگــه داشــتن دانــش خــود نســبت بــه پیشــرفتهای حاصــل شــده و خطــرات مرتبــط و ممکــن ،وجــود طرحــی بــرای حفاظــت و
نگهــداری ســاختارهای موجــود  ،ICTدر دســترس بــودن منابــع بودجـهای الزم).
نخســتین نظــام اطالعاتــی بانــک مرکــزی سیســتم بانکــداری متمرکــز 13آن اســت .هرچنــد ســامانههای پرداخــت (پایــا و ســاتنا) گــزارش ترا کنشهــا
را فراهــم میکنــد امــا هــدف اصلــی ایــن نظامهــا انجــام نقــل و انتقالهــای مالــی اســت .یــک ســؤال کلیــدی در طراحــی اتصــاالت بیــن  FMISو
بانــک مرکــزی ایــن اســت کــه آیــا اتصــال تنهــا میــان  FMISو سیســتم بانکــداری متمرکــز بانــک مرکــزی برقــرار اســت (بــا اتصــال سیســتم بانکــداری
متمرکــز بانــک مرکــزی بــه ســاتنا و پایــا ) و یــا قــرار اســت اتصــال مســتقیمی از  FMISبــه ســامانههای ســاتنا و/یــا پایــا برقــرار شــود (بــه ایــن صــورت کــه
بــرای ثبــت وضعیــت اطالعــات حســابها و تولیــد صــورت حســابهای بانکــی بــرای حســابهای دولــت اطالعــات تراکنشهــا از ایــن ســامانهها
یشــود)؟
بــه سیســتم بانکــداری متمرکــز بانــک مرکــزی منعکــس م 
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در برخــی از کشــورها طراحــی  TSAبــدون وجــود اتصالهــای خــودکار میــان ســامانههای  FMISو بانــک
14
مرکــزی انجــام گرفتــه اســت.
ویژگــی اصلــی فهرســت حســابها ( )COAدر ارتبــاط بــا حســاب واحــد خزانــه ایــن اســت کــه اطالعاتــی کــه در حــال حاضــر در صــورت حســابهای
بانکــی جــدا از هــم منتشــر میشــود از ایــن پــس از طریــق ســاختار طبقهبنــدی  COAگــزارش خواهنــد شــد .ایــن موضــوع از ابتــدای طراحــی COA
بــرای  FMISبایــد مــورد نظــر قــرار گیــرد .فهرســت حســابها ( )COAبایــد ســاختاری سلســله مراتبــی داشــته باشــد کــه نظارتهــای بودج ـهای در
ســطح بــاال را ممکــن میکنــد و مدیریــت حســاب تمــام مخــارج را در ســطوح پاییــن در نظــر میگیــرد.
فهرســت حســابها بایــد همــه حســاب را شــامل شــود ،حتــی حســابهایی کــه بــا اجــرای  TSAبســته خواهنــد شــد .توانایــی وزارت دارایــی در تهیــه
و حفــظ فهرســت کاملــی از حســابها بــه ســاختار قانونــی و بــه طــور خــاص بــه ایــن موضــوع وابســته اســت کــه آیــا اجــازه گشــایش حســاب بانکــی
تنهــا در اختیــار وزارت دارایــی اســت یــا خیــر .ا گــر امــکان گــردآوری فهرســت معتبــری از حســابها وجــود نداشــته باشــد ،ایــن موضــوع خــود دلیلــی
بــرای حرکــت بــه ســمت اصالحــات مرتبــط بــا  TSAخواهــد بــود (وجــود حســابهایی کــه وزارت دارایــی از آنهــا بیاطــاع اســت یکــی از چالشهــای
اصلــی شــفافیت اســت کــه وجــود ضعــف در دادههــای مالــی دولــت را موجــب خواهــد شــد) .فرآیندهــای جدیــد بایــد تضمیــن کننــد کــه هیــچ گونــه
انتقــال مالــی بــه حســابهای پنهــان و نامشــخص صــورت نگیــرد و تنهــا بــه حســابهایی واریــز انجــام گیــرد کــه بــه عنــوان بخشــی از ســاختار TSA
شــناخته شــدهاند.
افزایش ظرفیت کاربران حساب واحد خزانه از مراحل نخست اجرا باید آغاز شود و در طول اجرای  TSAهمچنان ادامه یابد.
حمایــت سیاســی نیــز موضوعــی اســت کــه بایــد بــه طــور پیوســته در انجــام اصالحــات مرتبــط بــا  TSAمدنظــر قــرار گیــرد و بایــد یــک اســتراتژی
ارتباطــی وجــود داشــته باشــد کــه در حیــن اجــرای اصالحــات ،حمایــت سیاســی از ایــن اصالحــات را حفــظ کنــد تــا بــر مقاومــت دســتگاههایی کــه ایــن
اصالحــات را بــه معنــای از دســت رفتــن کنترلشــان بــر حســابهای بانکــی خــود تلقــی میکننــد غلبــه شــود.
یتــوان بــرای بهبــود ترتیبــات TSA
بســیاری از پیشنیازهــای اشــاره شــده ،اصالحاتــی را پیشــنهاد میدهــد کــه مشــابه پروتــکل بانــک مرکــزی ،م 
صــورت داد .بــا ایــن وجــود ،ایــن مــوارد نبایــد مانــع پیشــرفت در اجــرای متمرکــز نمــودن وجــوه نقــد دولــت از طریــق  TSAشــوند.
13- Core Banking System
 -14افغانســتان نمونـهای از ایــن کشورهاســت .دســتورالعملهای کاغــذی حاصــل از  FMISبــه امضــای خزانـهداری رســیده و تحویــل بانــک مرکــزی میشــود .فهرســتی از پرداختهــا نیــز
بــه طــور مجــزا بــه بانــک مرکــزی تحویــل داده میشــود و دســتورالعملهای دریافــت شــده پیــش از پــردازش بــا فهرســت مــورد نظــر مطابقــت داده میشــود .هــر چنــد وجــود اتصالهــای
خــودکار امــکان خطــا را بســیار کاهــش میدهــد امــا همچنــان میتــوان  TSAرا بــدون وجــود ایــن اتصــاالت اجــرا کــرد.
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حســاب واحــــد خزانــه
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 .4نقشها و مسئولیتهای حساب واحد خزانه

فــار غ از ایــن کــه کــدام مــدل  TSAبــرای اجــرا انتخــاب میشــود ،بایــد نقشهــا و مســئولیتهای خزان ـهداری ،عملیــات بانکــداری و حســابداری
و همچنیــن نظــارت بــر پرداختهــا و تســویه حســابها بــا تفکیــک دقیــق مشــخص شــوند .الگــوی زیــر میتوانــد بــه عنــوان بخشــی از گــزارش
ارزیابــی ســریع ،بــرای شــفاف کــردن نقشهــا و مســئولیتها در خزانـهداری متمرکــز بــه کار رود .در یــک مــدل غیرمتمرکــز خزانـهداری بایــد بازیگــران
دیگــری (همچــون نهادهــای هزینهکننــده و یــا نهادهایــی کــه مســئول جمـعآوری درآمــد هســتند در کنــار فعالیتهــای مدیریــت بدهــی کــه خــارج
از خزان ـهداری انجــام میشــود) نیــز در نظــر گرفتــه شــوند.

جدول  :2نقشها/مسئولیتها برای کارکردهای اصلی حساب واحد خزانه

کارکردها و مسئولیت های TSA

خزانه مرکزی/حسابدار عمومی

بانک مرکزی/ملی

عملیات خزانه (مدیریت پرداختها)

خزانه مرکزی ()FMIS

-

عملیات بانکداری (کنترل پرداختها و تسویه
حسابها)

خزانه مرکزی ()FMIS
اتصالهای TSA

بانک مرکزی ()RTGS/ACH
نظامهای بین بانکی

حسابداری (تلفیق و گزارشگری)

خزانه مرکزی ()FMIS GL1

بانک مرکزی ()GL

نظارت بر نظامهای پرداخت و تسویه حسابها
(کنترلهای امنیت اطالعات و مالی)

حسابرسی خارجی

بانک مرکزی
منبع :دادههای بانک جهانی
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 .5اعتبار و جامعیت دادههای ثبت شده در TSA

جامعیــت و اعتبــار عملیــات  TSAالزامــات کلیــدی بســیاری دارد کــه بــه ثبــت و گزارشدهــی تمامــی هزینههــا (پرداختهــا) و درآمدهــا (دریافتهــا)
وابســته است.
● ●صــورت حســاب بانکــی کــه شــامل تمامــی جزئیــات جریانهــای مالــی در حســاب واحــد خزانــه اســت بایــد بــه صــورت مســتقل از
خزانــه مرکــزی (بــه عنــوان نهــادی کــه پرداختهــا را مدیریــت میکنــد) و بــه طــور مســتقیم توســط ســامانه اطالعاتــی بانــک مرکــزی
تولیــد شــود .صــورت حســابهای بانکــی بایــد بــرای تلفیــق خــودکار از طریــق دفتــر کل مرکــزی) FMIS (FMIS GLبــه صــورت روزانــه
در دســترس خزانــه مرکــزی قــرار گیــرد .ا گــر خزانــه مرکــزی بــه طــور مســتقیم بــه ســامانه بیــن بانکــی پرداختهــا متصــل اســت ،بایــد
یشــود و ســازگاری اطالعــات از طریــق
اطمینــان حاصــل کــرد کــه صــورت حســابها بالفاصلــه توســط ســامانه بیــن بانکــی تولیــد م 
یشــود.
دفتــر کل بانــک مرکــزی ( )CB GLچــک م 
● ●واحــد حســابداری  FMISبایــد اطالعــات دفتــری جریانهــای نقــدی مرتبــط بــا تمامــی حســابهای  TSAرا بــه طــور کامــل
ثبــت و نگهــداری کنــد .تمامــی تراکنشهــای مرتبــط بــا  TSAدر  FMISبایــد از ســوی نهادهــای مربوطــه توضیــح داده شــوند (بــه
عنــوان مثــال ممکــن اســت بــه جــای خزانــه مرکــزی دســتگاههای جم ـعآوری کننــده درآمدهــای دولــت تراکنشهــای مربــوط بــه
یشــود را وارد کنــد ،امــا پــس از آن خزانــه
درآمدهایــی کــه در حســابهای رابــط درآمــدی در بانکهــای تجــاری ســپردهگذاری م 
مرکــزی مســئول انتقــال مانــده وجــوه از ایــن حســابهای رابــط بــه حســابهای نــزد بانــک مرکــزی باشــد).
● ●هــر تراکنــش در حســاب واحــد خزانــه بایــد بــا شناسـهای یکتــا نشــانهگذاری شــود تــا بتــوان بــا اســتفاده از ایــن شناسـهها پرداختهــا
و دریافتهــای انجــام شــده را بــه مدخلهــای حســابداری در دفتــر کل سیســتم اطالعــات مدیریــت مالــی ()FMISخزانــهداری
متصــل کــرد .خزانــه داری بایــد قــادر باشــد ،بــا کمــک ســامانههای موجــود ،بــه طــور منظــم (روزانــه) و آنــی ،صــورت وضعیــت مانــده
حســابهای خزانــه کل نــزد بانــک مرکــزی را بــا دادههــای دفاتــر کل حســابداری در سیســتم اطالعــات مدیریــت مالــی ()FMIS
خزانــه تطبیــق دهــد.
● ●هیــچ گونــه مداخلــه دســتی مجــاز نیســت .همــه فرآیندهــا (از مرحلــه نخســت تــا پرداخــت نهایــی و تلفیــق) بایــد بــه صــورت خــودکار
و در بســترهای امــن انجــام شــود.
ایــن الزامــات بایــد بــه طــور مســتمر پایــش شــوند .بــه برخــی از ســؤاالت کلیــدی در ارتبــاط بــا پیشنیازهــای  ، TSAریس ـکها و کنترلهــا در
پیوســت 4اشــاره شــده اســت.
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حســاب واحــــد خزانــه

 .6روششناسی

جعبه ابزار ارزیابی خزانه شامل  65سؤال است که در  5بخش طبقهبندی میشوند:
● ●چارچوب قانونی و تنظیمگری عملیات  11( TSAسؤال)
● ●فرآیندهای  TSAو نظامهای بین بانکی ( 25سؤال)
● ●ظرفیتها و تواناییها ( 7سؤال)
● ●کنترل امنیت اطالعات ( 14سؤال)
● ●ساز و کارهای نظارتی ( 8سؤال)
بــرای تمامــی پرس ـشها یــک مقیــاس رتبهبنــدی ســاده (از  0تــا  )4در نظــر گرفتــه شــده اســت و امتیــاز نهایــی در قالــب نمــرهای (از  0تــا  )100ارائــه
خواهــد شــد کــه کارایــی کشــور در ارتبــاط بــا حســاب واحــد خزانــه را نمایــش میدهــد.

رتبهبندی:
● ●رتبه  0متناظر است با عدم وجود (هیچ فرآیند مشخصی وجود ندارد و فعالیتی طراحی یا پایهگذاری نشده است).
● ●رتبــه  1متناظــر اســت بــا ابتدایــی و لحظ ـهای (موضــوع تشــخیص داده شــده ،فعالیــت طراحــی شــده و بــرای اجــرا تأییــد شــده
اســت).
● ●رتبه  2متناظر است با فرآیند تعریف شده (فعالیت تا اندازهای اجرا شده است).
● ●رتبه  3متناظر است با طراحی شده و قابل اندازهگیری (فعالیت به صورت مؤثر در حال اجراست).
● ●رتبه  4متناظر است با اصالح شده (فعالیت اصالح شده و اکنون در سطح تجربههای موفق جهانی است.).

 .1-6راهنمایی برای رتبهدهی
● ●رتبــه  4بــه ایــن معنــی اســت کــه فعالیــت مــورد نظــر در ارتبــاط بــا نظامهــای بیــن بانکــی پرداخــت و فرآیندهــای  TSAبــه گونـهای
اصــاح و اعمــال شــده اســت کــه عملکــردی در ســطح تجربههــای موفــق جهانــی دارد و همچنیــن پیوســته در حــال بازبینــی و اصــاح
اســت .سیســتمهای اطالعاتــی :راه حــل یکپارچــه  FMISوجــود دارد بــه گونـهای کــه همــه جنبههــای کلیــدی اجــرای بودجــه شــامل
 TSAو نظــارت بــر عملکــرد بــه صــورت خــودکار انجــام شــود و ابزارهــای بهبــود کیفیــت و کارایــی مدیریــت مالــی دولــت ( )PFMرا
فراهــم نمایــد.
● ●رتبــه  3بــه ایــن معنــی اســت کــه در برخــی از حوزههــا کشــور عملکــرد مناســبی در نظامهــای پرداخــت و  TSAدارد .امــکان نظــارت
و ارزیابــی فرآیندهــا و اقــدام اصالحــی در صــورت مشــاهده عملکــرد نــاکارا وجــود دارد .فرآیندهــا پیوســته در حــال اصــاح هســتند و از
منظــر ســامانههای اطالعاتــی FMIS ،بــه طــور کامــل از فرآیندهــای  TSAحمایــت میکنــد.
● ●رتبــه  2بــه ایــن معنــی اســت کــه حوزههایــی وجــود دارد کــه نیازمنــد اصــاح هســتند .دولــت بایــد منابــع کافــی را بــرای اطمینــان از
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انجــام اصالحــات ســریع و یافتــن شــیوههایی بــرای اجــرای کارای اصالحــات ضــروری تخصیــص دهــد .مراحــل اســتاندارد شــدهای
وجــود دارد (خــودکار کــردن رویههــای موجــود) کــه از طریــق آمــوزش انتقــال مییابنــد .بــا ایــن وجــود دنبال ـهروی از ایــن مراحــل
یتــوان انحــراف از ایــن مراحــل را تشــخیص داد FMIS .تــا حــدی عملیــات  TSAرا
بســتگی بــه تمایــل افــراد دارد و بــه نــدرت م 
پشــتیبانی میکنــد (بــه عنــوان مثــال نظــارت بــر موجــودی حســابها بــدون وجــود سیســتم الکترونیکــی پرداخــت).
● ●رتبــه  1بــه ایــن معنــی اســت کــه وجــود مســئله و ضــرورت پرداخــت بــه آن تشــخیص داده شــده اســت .هیــچ روش اســتانداردی
وجــود نــدارد؛ در مقابــل شــیوههای موقــت و تــک منظــورهای وجــود دارد کــه تنهــا در مــواردی خــاص کاربــرد دارنــد .دولــت بایــد
منابــع کافــی را بــرای اطمینــان از انجــام اصالحــات ســریع و یافتــن شــیوههایی بــرای اجــرای کارای آن تخصیــص دهــد .از منظــر
ســامانههای اطالعاتــی ،ظرفیتهــای ناچیــزی بــرای خــودکار کــردن فرآیندهــا وجــود دارد.
● ●رتبــه  0نشــانگر نبــود هــر گونــه فرآینــد مشــخصی اســت .فعالیــت مــورد نظــر نیازمنــد توجــه ســریع و اســتراتژی شــفاف بــا باالتریــن
ً
ســطح تعهــد سیاســی اســت .هرچنــد رتبــه پاییــن لزومــا بــه معنــی نظــام مدیریــت مالــی ( )PFMضعیــف دولتــی نیســت امــا بــه طــور
معمــول نشــانگر موضوعــی کلیــدی اســت کــه بایــد بــه ســرعت مــورد توجــه قــرار گیــرد.
یتــوان امتیازدهــی را انجــام داد .در چنیــن شــرایطی
● ●رتبــه ناموجــود بــه ایــن معنــی اســت کــه فعالیــت قابــل ارزیابــی نیســت و نم 
علــت ایــن موضــوع بایــد توضیــح داده شــود .فعالیــت مــورد نظــر در امتیازدهــی نهایــی در نظــر گرفتــه نمیشــود.

 .2-6ارزیابی عملکرد
انتظــار مـیرود محاســبات امتیازدهــی کــه بــه عنــوان بخشــی از گــزارش ارزیابــی پیشــنهاد شــده اســت بتوانــد کشــورها را بــرای شــناخت نقــاط ضعــف
و قــوت در  5بخــش اشــاره شــده در بــاال یــاری کنــد.
امتیاز درصدی (از  0تا  )100برای هر بخش به صورت زیر محاسبه میشود (رتبههای ناموجود در نظر گرفته نمیشوند):
امتیاز کل با تجمیع امتیاز کسب شده در تمامی بخشها محاسبه میشود:
امتیازهای زیر برای تعیین عملکرد نهایی بر مبنای امتیاز نهایی به کار میرود:

زیر  30درصد

بسیار ضعیف

بین  30تا  49.9درصد

ضعیف

بین  50تا  69.9درصد

متوسط

بین  70تا  89.9درصد

خوب

باالتر از  90درصد

عالی
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کمتریــن امتیــاز بــرای یــک عملکــرد قابــل قبــول در رده متوســط قــرار میگیــرد .در نهایــت بــرای فهــم آســانتر موضوعــات میتــوان نظــرات تکمیلــی
را در ســتون "نظــرات" در جــدول پرسشــنامه گنجانــد:
● ●چالشهایی که در حوزهای مشخص گریبانگیر کشور است؛
● ●منبع اطالعات ( )URLبرای هر موضوع مشخص؛
● ●اصالحات و بهبودهای مرتبط و مورد انتظار؛
● ●ذینفعان کلیدی؛
● ●و سایر اطالعات مرتبط.
یپــردازد کــه بــرای تصحیــح فرآیندهــا و نظارتهــا
ســایر بخشهــای ایــن گــزارش بــه توصیــف شــیوه ارزیابــی ســریع  TSAو ســؤاالت و نکاتــی م 
بــه کار م ـیرود.

15

 -15نظــارت بــه عنــوان مجموع ـهای از سیاس ـتها ،روشهــا و ســاختارهای اجرایــی تعریــف میشــود کــه بــرای اطمینــان از دســتیابی بــه اهــداف و ممانعــت از بــروز اتفاقــات نامطلــوب و
شناســایی و اصــاح آنهــا طراحــی شــده اســت (همانگونــه کــه در چارچــوب کنتــرل اهــداف و اطالعــات مربــوط بــه فنــاوری  COBITتشــریح شــده اســت).
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 .7چگونه فرآیند ارزیابی سریع را سازماندهی کنیم؟

ارزیابی سریع به دو شیوه قابل اجراست:
● ●خود ارزیابی( 16به طور معمول در دو روز) و
● ●ارزیابــی مشــترک( 17بــه طــور معمــول یــک هفتــه) فرآیندهــای  TSAاز طریــق مشــاهدههای میدانــی ،ارتبــاط بــا واحدهــای مرتبــط
بانــک مرکــزی و خزانـهداری و کارگاه تحلیــل نتایــج بــا حمایــت تیــم بانــک جهانــی.
در هــر دو شــیوه انتظــار آن اســت کــه دو تیمــی کــه از بانــک مرکزی/ملــی و خزانــه مرکــزی /وزارت اقتصــاد (گاهــی بــا دعــوت از بانکهــای تجــاری و
نیــز افــرادی کــه راهحلهــای مرتبــط بــا  TSAارائــه میدهنــد) بــرای ایــن موضــوع تعییــن شــدهاند گــرد هــم آینــد و ســؤاالت را بــا هــم مــرور نماینــد،
شــواهد مرتبــط بــا وجــوه مشــخص موضــوع (چارچوبهــای قانونــی ،رویههــا ،ســازگاریها ،امنیــت اطالعــات و نظــارت) را جمــعآوری کننــد و
شــرایط را بــه صــورت مشــترک و بــرای تهیــه گزارشــی کــه مــورد توافــق همــه باشــد ارزیابــی نماینــد .تیــم بانــک جهانــی میتوانــد در اجــرای فرآیندهــا
و ارائــه راهنمایــی بــا ایــن گــروه همراهــی کنــد.
 .1-7شیوه پیشنهادی
● ●اعضــای گرو ههــای درگیــر در فرآینــد ارزیابــی فعالیتهــای ( TSAمدیــران ،نیروهــای عملیاتــی ،متخصصــان فنــی وغیــره) و رهبــران
هــر دو تیــم خزانـهداری و بانــک مرکــزی را مشــخص کنیــد (فهرســت تمامــی شــرکت کننــدگان در فرآینــد ارزیابــی را آمــاده کنیــد).
● ●ا گــر قــرارداد در حــال اجــرای  FMISداریــد (و اجــرای TSAدر حــال پیشــروی اســت) ،انتظــار م ـیرود گروههــا نیازهــای فنــی و
کارکــردی اتصــاالت و عملیــات  TSAرا همانگونــه کــه در قــرارداد  FMISشــرح داده شــده اســت مــرور و ایــن نیازهــا را بــه گــزارش
یتــواندر ایــنزمینــهاز افــراددرگیــردر فرآینــداجــرایFMISبــرایاظهــار نظــروارائــهتحلیــلدعــوتنمــود.
ارزیابــیضمیمــه کننــد.م 
● ●بــا توجــه بــه نــوع ارزیابــی (خــود ارزیابــی یــا ارزیابــی مشــترک) جلس ـهای بــرای شــروع کار بــا اعضــای گروههــا ترتیــب دهیــد کــه
فرآینــد پیــش رو توضیــح داده شــود و پرسشــنامهها و نتایــج مــورد انتظــار معرفــی شــود .بــرای اجــرای ارزیابــی و تشــکیل جلســات در
صــورت نیــاز نقشــه راهــی تهیــه کنیــد.
● ●اطالعــات و شــواهد مــورد نیــاز را از طریــق ارتبــاط بــا نهادهــای رســمی جمـعآوری کنیــد .پرسشــنامهها را پــر کنیــد ،تمــام پرسـشها
را پاســخ دهیــد و امتیازهــا را بــر مبنــای مشــاهدات وارد کنیــد .بــه یافتههــای اصلــی و شــواهد مربــوط در بخــش نظــرات اشــاره کنیــد.
● ●کارگاهی با حضور تمامی ذیننفعان درگیر در فرآیند ارزیابی سریع ترتیب دهید و نتایج و پیشنهادات را به بحث بگذارید.
● ●بــا تکمیــل فرآینــد و پاســخ بــه تمامــی  65ســؤال موجــود در پرسشــنامه گــزارش ارزیابــی ســریع  TSAمیتوانــد تکمیــل شــود .بــرای
تکمیــل گــزارش میتوانیــد از الگــوی ارائــه شــده در پیوســت  2اســتفاده کنیــد.
● ●گــزارش ارزیابــی ســریع حســاب واحــد خزانــه مــرور همزمانــی اســت بــر مجموع ـهای از شــرایط کلیــدی کــه بــرای اجــرای معتبــر و
عملیاتــی  TSAضــروری اســت .اغلــب ظرفیتهــای فنــی مــورد نظــر میتوانــد بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد اجــرای  FMISدر زمــان
کوتاهــی توســعه یابــد .بــا ایــن وجــود ،در بســیاری از کشــورها ،بــه تعهــد سیاســی در ســطح بــاال بــرای حــل چالشهــای غیرفنــی حســاب
واحــد خزانــه نیــاز اســت.
16- Self-assessment
17- Joint assessment
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 .8پرسشنامه ارزیابی سریع حساب واحد خزانه و نظام پرداخت

نتایــج ارزیابــی ســریع در  5طبقهبنــدی در زیــر ارائــه شــده اســت .ســتون «نظــرات» شــامل آدرس ســایتهای مرتبــط ،یافتههــای اصلــی و کمبودهای
مشــاهده شــده است.

جدول  :3پرسشنامه ارزیابی سریع TSA

ردیف

مولفههای ارزیابی حساب واحد خزانه

1

چارچوب قانونی و تنظیمگری عملیات TSA

.1.1

قوانین خزانه مرکزی

پرسش ها و نکات

امتیاز

لطفا  URLخزانه مرکزی در این جا
ذکر شود.

الف

چارچوب قانونی و تنظیمگری شفافی برای
عملیات حساب واحد خزانه راهاندازی شده
است و مجازاتهای مناسب و موثری برای
کسانی که از این چارچوب تبعیت نمیکنند در
نظر گرفته شده است.

نظرات

س۱.

چارچوب قانونی و تنظیمگری عملیات
 FMISآماده اجراست.

۴-۰

قوانین موجود (مرجع ،شماره ،تاریخ،
)URL
آیا قانون یا برنامهای باید حاضر شود؟
(ا گر هنوز وجود ندارند).

س۲.

پروتکل  TSAکه میان خزانهداری
و بانک مرکزی امضا شده است (و از
لحاظ قانونی ضمانت اجرا دارد).

۴-۰

پروتکلهای فعلی ( TSAمرجع،
شماره ،تاریخ)URL ،
آیا پیشنویس پروتکلی یا برنامهای
باید حاضر شود؟ (ا گر هنوز وجود
ندارند).

س۳.

دستورالعملها و بخشنامههای TSA
که جزئیات فرآیندهای موجود درآمد/
هزینه را توصیف میکند.

۴-۰

دستورالعملهای موجود (مرجع،
شماره ،تاریخ)URL ،
پیشنویس دستورالعمل یا برنامهها؟
(ا گر هنوز وجود ندارند).

س۴.

مبنای قانونی برای عملکرد مرکز
پرداخت الکترونیک ()EPC
()Electronic Payment Center
موجود است.

۴-۰

س۵.

توافق با بانک مرکزی برای حفاظت
از حسابهای بانکی خزانهداری که
مرتبط با  TSAاست انجام شده
است.

۴-۰

توافقنامههای موجود ( TSAشماره،
تاریخ)URL ،
پیشنویس توافقنامهها یا برنامهها؟
(ا گر هنوز وجود ندارند).

س۶.

توافق با خزانهداری و بانکهای عامل
برای اجرای  TSAانجام شده است.

۴-۰

توافقنامههای موجود ( TSAمرجع،
شماره ،تاریخ)URL ،
پیشنویس توافقنامهها یا برنامهها؟
(ا گر هنوز وجود ندارند).

قوانین موجود (مرجع ،شماره ،تاریخ،
)URL
آیا پیشنویس قانون یا برنامههای
باید حاضر شود؟ (ا گر هنوز وجود
ندارند).

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
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ردیف

مولفههای ارزیابی حساب واحد خزانه

.۱.۲

قوانین مرتبط با بانک مرکزی

پرسش ها و نکات

امتیاز

لطفا  URLبانک مرکزی در این جا
ذکر شود.

ب

چارچوب قانونی و تنظیمگری شفافی برای
سامانههای بین بانکی راهاندازی شده است و
مجازاتهای مناسب و موثری برای کسانی که
از این چارچوب تبعیت نمیکنند در نظر گرفته
شده است.

۲

فرآیندهای  TSAو سامانههای بین بانکی

.۲.۱

تفکیک کارکردهای اصلی TSA

نظرات

س۷.

قوانین و مقررات بانکداری موجود
است.

۴-۰

قوانین موجود (مرجع ،شماره ،تاریخ،
)URL
آیا پیشنویس قانون یا برنامههایی
باید حاضر شود؟ (ا گر هنوز وجود
ندارند).

س۸.

قوانین و مقررات امضای الکترونیکی
موجود است.

۴-۰

قوانین موجود (مرجع ،شماره ،تاریخ،
)URL
آیا پیشنویس قانون یا برنامههایی
باید حاضر شود؟ (ا گر هنوز وجود
ندارند).

س۹.

قوانین و مقررات مرتبط با ساتنا
موجود است.

۴-۰

قوانین موجود (مرجع ،شماره ،تاریخ،
)URL
آیا پیشنویس قانون یا برنامههایی
باید حاضر شود؟ (ا گر هنوز وجود
ندارند).

س۱۰.

قوانین و مقررات مرتبط با پایا
(سامانههای متمرکز بانکداری) موجود
است.

۴-۰

قوانین موجود (مرجع ،شماره ،تاریخ،
)URL
آیا پیشنویس قانون یا برنامههایی
باید حاضر شود؟ (ا گر هنوز وجود
ندارند).

س۱۱.

قوانین و مقررات برای نظارت بر
سامانههای دریافت و پرداخت موجود
است.

۴-۰

قوانین موجود (مرجع ،شماره ،تاریخ،
)URL
آیا پیشنویس قانون یا برنامههایی
باید حاضر شود؟ (ا گر هنوز وجود
ندارند).

ج

تفکیک وظایف اصلی ( TSAمدیریت و نظارت
بر پرداختها ،تسویهها و حسابداری/تلفیق)
از طریق ساختار سازمانی ،دسترسی کاربران
به سامانههای پرداخت/خزانه و اسنادی که
رویهها را مشخص میکنند

س۱۲.

وظایف مدیریت پرداخت توسط خزانه
مرکزی و از طریق فرآیندهای خودکار
تحت پشتیبانی  FMISاجرا میشود .

۴-۰

س۱۳.

وظایف نظارت بر پرداخت ها توسط
خزانه مرکزی و از طریق فرآیندهای
خودکار تحت پشتیبانی  FMISاجرا
میشود .

۴-۰

س۱۴.

وظایف نظارت بر پرداختها برای
اطمینان از رعایت قوانین بانکی توسط
بانک مرکزی و از طریق فرآیندهای
خودکار تحت پشتیبانی  FMISاجرا
میشود .

۴-۰

فرآیندهای موجود مدیریت پرداخت را
توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود نظارت بر پرداخت
را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.
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ردیف

مولفههای ارزیابی حساب واحد خزانه

.۲.۲

ثبت و گزارشدهی روزانه ترا کنشهای TSAد
همه ترا کنشهای  TSAکه مرتبط با دریافتها
(درآمدها) و پرداختهای (مخارج) بودجه
هستند توسط سامانههای پرداخت و تسویه
بانک مرکزی و نیز سامانه مدیریت اطالعات مالی
خرانه مرکزی به صورت روزانه ثبت و گزارش
میشوند.

حســاب واحــــد خزانــه

پرسش ها و نکات

امتیاز

س۱۵.

وظایف حسابداری مرتبط با
عملیات ( TSAتلفیق حسابها و
گزارشگیری) توسط خزانه مرکزی و
از طریق فرآیندهای خودکار تحت
پشتیبانی  FMISاجرا میشود .

۴-۰

س۱۶.

حسابداری عملیات (TSAثبت و
حفظ همه جریانهای روزانه و تهیه
گزارشهای بانکی روزانه) توسط بانک
مرکزی و از طریق فرآیندهای خودکار
تحت پشتیبانی  FMISاجرا میشود .

۴-۰

س۱۷.

وظایف نظارت بر سامانههای پرداخت
و تسویه حساب (نظارتهای مالی و
امنیت اطالعات) توسط بانک مرکزی
و از طریق فرآیندهای خودکار در حال
اجراست.

۴-۰

س۱۸.

سامانه موجود ساتنا قادر به ثبت و
گزارش جزئیات تمامی پرداختهای
مرتبط با  TSAبه صورت روزانه است.

۴-۰

س۱۹.

سامانه موجود پایا (سیستم بانکداری
متمرکز) قادر به ثبت و گزارش جزئیات
تمامی پرداختهای مرتبط با  TSAبه
صورت روزانه است.

۴-۰

س۲۰.

دفتر کل بانک مرکزی ( )CB GLهمه
جریانهای ورودی و خروجی به
حساب های  TSAرا به صورت روزانه
و از طریق نظام حسابداری /دفاتر کل
خود نگه میدارد.

۴-۰

س۲۱.

بانکهای عامل همه درآمدها را
به صورت روزانه و از طریق ارتباط
برخط پایا/ساتنا به حساب TSA
خزانهداری در بانک مرکزی انتقال
میدهند.

۴-۰

س۲۲.

خزانه مرکزی تمامی درخواستهای
پرداخت را با پردازشهای خودکار
به صورت روزانه در فرمت مورد نیاز
و از طریق تبادالت  TSAمیان خزانه
و بانک مرکزی ،از یک مرکز پرداخت
الکترونیکی امن که توسط FMIS
پشتیبانی می شود ،انجام میدهد.

۴-۰

س۲۳.

بانک مرکزی صورت حساب جزئیات
تمامی ترا کنشهای  TSAدر پایا و
ساتنا را به صورت روزانه و از طریق
فرآیندهای خودکار ارسال میکند.

۴-۰

نظرات
فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

ردیف

مولفههای ارزیابی حساب واحد خزانه

.۲.۳

مسیرهایممیزیه
مسیرهای ممیزی در سامانههای اطالعاتی
خزانه و بانک فعال شده و به صورت موثر در
حال استفاده است.

.۲.۴

پرسش ها و نکات

امتیاز

س۲۴.

بانک مرکزی صورت حساب جزئیات
تمامی ترا کنش های  TSAرا از دفتر
کل خود ( )CB GLبه صورت روزانه
و از طریق فرآیندهای خودکار ارسال
میکند.

۴-۰

س۲۵.

تلفیق صورت حسابهای بانک
مرکزی (و بانکهای عامل) توسط
خزانهداری و از طریق دفترکل FMIS
 )(FMIS GLبه صورت روزانه انجام
میشود.

۴-۰

س۲۶.

تمامی ترا کنشهای TSAباید شناسه
یکتا داشته باشند که میتواند برای
برقراری ارتباط میان دریافتها و
پرداختها و ورودیهای حسابداری
در دفتر کل  FMISدر خزانهداری به
کار رود.

۴-۰

نظرات
فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فرآیندهای موجود را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۲۷.

مسیر ممیزی در پایگاه داده FMIS
در خزانهداری فعال شده و به صورت
موثر به کار میرود.

۴-۰

س۲۸.

مسیر ممیزی در پایگاه داده مرکز
پرداخت الکترونیکی خزانهداری
فعال شده (در صورت مشارکت غیر
مستقیم) و به صورت موثر به کار
میرود.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۲۹.

مسیر ممیزی در پلتفرم ساتنای بانک
مرکزی فعال شده و به صورت موثر به
کار میرود.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۳۰.

مسیر ممیزی در پلتفرم پایا (سیستم
بانکداری متمرکز) بانک مرکزی فعال
شده و به صورت موثر به کار میرود.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۳۱.

مسیر ممیزی در عملیات دفتر کل/
حسابداری بانک مرکزی فعال شده و
به صورت موثر به کار میرود.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

فهرست حسابهای بانکی
فهرستی از حسابهای بانکی موجود برای
استفاده در عملیات خزانه و  FMISوجود دارد و
به طور پیوسته به روز میشود.

.۲.۵
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نظارت بر میزان ترا کنشها

س۳۲.

س۳۳.

 FMISدر خزانهداری فهرستی از
تمامی حسابهای بانکی که در
عملیات  TSAبه کار میرود را داراست
و این فهرست با فهرست بانک مرکزی
سازگار است.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

بانک مرکزی فهرستی از تمامی
حسابهای بانکی که در عملیات
 TSAبه کار میرود را داراست.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.
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ردیف

مولفههای ارزیابی حساب واحد خزانه
نظارت در سطح تمام ترا کنشها به عنوان
بخشی از نقش نظارتی بر دریافتها و
پرداختها در حال انجام است.

۳

ظرفیتها و صالحیتها

.۳.۱

ظرفیت خزانه مرکزی

واحدهای خزانهداری (سامانههای پرداخت
الکترونیک و  )ITبه تعداد کافی نیروی آموزش
دیده برای اجرای عملیات واحد خزانه دارند.

.۳.۲

پرسش ها و نکات

امتیاز

س۳۴.

بانک مرکزی چک لیستهای
سامانههای پرداخت ساتنا/پایا
را داراست که از طریق فرآیندهای
اتوماتیک مدیریت میشود و گزارش
تمامی ترا کنشها را در فرمتی مناسب
ارائه میدهد (.)SWIFT

۴-۰

س۳۵.

نظارتهای پرداخت ساتنا و پایا
شامل چک نمودن حسابهای بانکی
با لیست سیاهی است که توسط بانک
مرکزی نگهداری می شود.

۴-۰

س۳۶.

خزانه مرکزی تمامی دستورهای
پرداخت را به صورت الکترونیک و
بدون هر گونه مداخله دستی از FMIS
به ساتنا/پایا ارسال میکند .بانک
مرکزی مانع مداخله دستی خزانهداری
میشود.

۴-۰

س۳۷.

برای هر موقعیت کاری در خزانهداری
که به عملیات  TSAمرتبط است
توصیفی از موقعیت شغلی مورد
نظر وجود دارد که وظایف ،خطوط
گزارشدهی ،حدود قانونی و
توانمندیهای مورد نیاز را مشخص
میکند.

۴-۰

س۳۸.

تعداد پرسنل قانونی که برای مدیریت
عملیات خزانه انتخاب شدهاند
متناسب با حجم ترا کنشها و شدت
وظایف محوله است.

۴-۰

س۳۹.

نیروهای خزانهداری تجربه کافی برای
کار با نظامهای پرداخت الکترونیکی را
دارند و میتوانند ترا کنشهای مرتبط
با  TSAرا در نظام پرداخت بین بانکی
به صورت امن انجام دهند.

۴-۰

نظرات

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

ظرفیت بانک مرکزی
واحدهای بانک مرکزی (سامانههای پرداخت
الکترونیک و  ) ITبه تعداد کافی نیروی آموزش
دیده برای مدیریت سامانههای پرداخت بین
بانکی را داراست.

.۳.۳

حســاب واحــــد خزانــه

زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT

س۴۰.

برای هر موقعیت کاری مرتبط با سامانه
های پرداخت بین بانکی توصیفی از
موقعیت شغلی مورد نظر وجود دارد که
وظایف ،خطوط گزارشدهی ،حدود
قانونی و توانمندیهای مورد نیاز را
مشخص میکند.

۴-۰

س۴۱.

تعداد پرسنل قانونی که برای مدیریت
سامانههای پرداخت انتخاب شدهاند
متناسب با حجم ترا کنش ها و شدت
وظایف محوله است.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

ردیف

مولفههای ارزیابی حساب واحد خزانه
زیرساختهای موجود  ICTظرفیت اجرا و
تحمل حجم فعالیتهای مرتبط با عملیات کامال
متمرکز  TSAرا داراست.

۴

نظارتهای امنیت اطالعاتو

.۴.۱

نظارتهای امنیت اطالعات در خزانهداری
نظارتهای امنیت اطالعات به طور فعال در
سامانههای اطالعاتی خزانهداری استفاده
میشود.

.۴.۲
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نظرات

پرسش ها و نکات

امتیاز

س۴۲.

مرکز داده خزانه مرکزی به خوبی برای
مدیریت تمامی عملیات  TSAو نیز
ثبت جزئیات تمامی ترا کنشها آماده
است.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۴۳.

مرکز داده بانک مرکزی به خوبی برای
مدیریت تمامی عملیات  TSAو نیز
ثبت جزئیات مرتبط آماده است.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۴۴.

احراز هویت و کسب اجازه (نوع
امضاهای دیجیتالی که به کار میرود
و ذخیره اسناد دیجیتالی که منتشر
میشود).

۴-۰

س۴۵.

اعطای دسترسی ویژه (چه کسانی به
 FMISو پایگاه داده مرکز پرداختهای
الکترونیک دسترسی ویژه دارند؟)

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۴۶.

جامعیت و امنیت دادهها (راهحلهایی
برای انتقال امن داده و رمزگذاری
دادههای در حال انتقال).

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۴۷.

فایروالهای نرمافزارهای در بستر وب
و شبکه (راهحلهایی برای مرور موارد
ثبت شده و محدود کردن دسترسی).

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۴۸.

رمز عبور برای تمامی انواع کاربران

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۴۹.

امنیت فیزیکی (امنیت پایگاه داده و
کنترل دسترسیها)

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۵۰.

پشتیبانی ( )backupو ذخیرهسازی
(تمامی ترا کنشهای  ۵سال گذشته
به طور فعال در پایگاههای داده ثبت
و ذخیره شده اند ،دادههای قدیمیتر
در دسترس قرار گرفتهاند .چه کسی
مسئول نگهداری داده های مرتبط با
 TSAاست؟)

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

نظارتهای امنیت اطالعات در بانک مرکزی
نظارتهای امنیت اطالعات به طور فعال در
سامانههای اطالعاتی بانک مرکزی استفاده
میشود.

س۵۱.

احراز هویت و کسب اجازه (نوع
امضاهای دیجیتالی که به کار میرود
و ذخیره اسناد دیجیتالی که منتشر
میشود).

۴-۰

س۵۲.

اعطای دسترسی ویژه (چه کسانی
به پایگاه داده  TSAو پلتفرمهای
نظامهای بین بانکی دسترسی ویژه
دارند؟)

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.
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۵

ساز و کار نظارتز
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پرسش ها و نکات

امتیاز

نظرات

س۵۳.

جامعیت و امنیت دادهها (راهحلهایی
برای انتقال امن داده و رمزگذاری
دادههای در حال انتقال).

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۵۴.

فایروالهای نرمافزارهای در بستر وب
و شبکه (راهحلهایی برای مرور موارد
ثبت شده و محدود کردن دسترسی).

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۵۵.

رمز عبور برای تمامی انواع کاربران

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۵۶.

امنیت فیزیکی (امنیت پایگاه داده و
کنترلدسترسیها)

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۵۷.

پشتیبانی ( )backupو ذخیرهسازی
(تمامی ترا کنشهای  ۵سال گذشته
به طور فعال در پایگاههای داده ثبت
و ذخیره شده اند ،دادههای قدیمیتر
در دسترس قرار گرفتهاند .چه کسی
مسئول نگهداری داده های مرتبط با
 TSAاست؟)

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

.۵.۱
خزانه مرکزی به طور متواتر و توسط ارزیابان همتا
( )Peer auditorsمورد نظارت ارزیابان درونی و
بیرونی قرار میگیرد.

س۵۸.

نظارتهای مالی /انطباقی روی
عملیات خزانه مرکزی

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۵۹.

نظارتهای  ITبر روی سامانههای
اطالعاتی خزانه مرکزی

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

.۵.۲
خزانه مرکزی به طور متواتر و توسط ارزیابان همتا
( )Peer auditorsمورد نظارت ارزیابان داخلی و
بیرونی قرار میگیرد.

س۶۰.

نظارتهای مالی /انطباقی روی
عملیات بانک مرکزی

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

س۶۱.

نظارتهای  ITبر روی سامانه های
اطالعاتی بانک مرکزی

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

.۵.۳
ارزیابیهای حفاظتی  IMFبه عنوان ارزیابی
چارچوب عملکردی بانک مرکزی به طور متواتر
انجام میشود.

س۶۲.

چارچوب عملکردی بانک با توجه
به شواهدی که در ارزیابی حفاظتی
 IMFمطرح شده است منطبق بر
استانداردهاست.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

.۵.۴
ارزیابیهای مرتبط با شفافیت مخارج و
پاسخگویی مالی ( )PEFAبه عنوان یک
شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد مجموعه
مدیریت مالی دولت ( )PFMو پاسخگویی در
حال اجراست.

س۶۳.

عملیات  TSAو فعالیتهای خزانه و
بانک مرکزی در طول ارزیابی PEFA
سنجیده میشوند و ارزیابیهای
مرتبط برای مشاهده میزان پیشرفت
به کار میرود.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

ردیف
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امتیاز

نظرات

.۵.۵
کنترلها و ریسکهای مالی به طور متواتر ارزیابی
میشوند و به ارزیابیهای ساالنه نظامهای
مالی خزانه و بانک مرکزی پیوست میشوند.

س۶۴.

گزارش کنترلها و ریسکها به صورت
ساالنه تهیه میشود و ارزیابی کلی
نظام های اطالعاتی خزانه مرکزی،
کنترلها و کمبودها را توصیف میکند.

۴-۰

س۶۵.

گزارش کنترل ها و ریسک ها به صورت
ساالنه تهیه می شود و ارزیابی کلی
نظام های اطالعاتی بانک مرکزی،
کنترل ها و کمبودها را توصیف میکند.

۴-۰

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

وضعیت کنونی را توصیف کنید.
کمبودها را شناسایی کنید.

امتیاز نهایی ارزیابی

پانوشت:
الف-
در مــورد س 1.یــک ویژگــی کلیــدی کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود آن اســت کــه آیــا وزارت دارایی/خزانــه کل ممکــن اســت اســتانداردهایی بــرای
ســامانههای مــورد اســتفاده در مدیریــت مالــی تعریــف کنــد (کــه بهتــر آن اســت ایــن اســتانداردها شــامل دســتگاههای فرابودجـهای نیــز بشــود) و چــه
مســئولیتهایی بــه کارکنــان مســئول در وزارتخانههــا بــرای حفــظ کارآمــدی ســامانههای مدیریــت مالــی و چارچوبهــای کنتــرل داخلــی وا گــذار
شــده اســت (و بنابرایــن ایــن مســئله در معمــاری نظــام اطالعــات مدیریــت مالــی چگونــه دیــده شــده اســت) .وزارت دارایی/خزانــه کل بــا توجــه
بــه مجموعــه عملیــات  FMISجهــت اطمینــان خاطــر ایــن کارکنــان مســئول در انجــام وظایفشــان بایــد چــه ضمانتهایــی را بــه عهــده بگیــرد،
و در مقابــل ،کارکنــان مســئول بــرای بکارگیــری FMISبایــد چــه الزاماتــی را رعایــت کننــد (بــرای مثــال بــه روز نگــه داشــتن سیســتم عامــل و آنتــی
ویروسهــا در تمــام ایســتگاههای کاری مرتبــط بــا شــبکهای کــه بــه  FMISمتصــل اســت؛ امنیــت شــبکه -دیوارههــای آتــش (فایروالهــا) ،رصــد و
نگهــداری از ســوابق عملیــات؛ عــدم بــه اشــتراک گذاشــتن نامهــای کاربــری و رمزهــای عبــور شــبکه و  FMISبــا هــر فــرد دیگــری) .ا گــر یــک شــبکه یــا
اینترنــت داخلــی امــن کــه همــه دولــت را در بربگیــرد وجــود داشــته باشــد ،ممکــن اســت بــرای عضویــت در ایــن شــبکه ایــن شــاخصهها در نظــر گرفتــه
ً
شــود (کــه احتمــاال ایــن کار تحــت مدیریــت دســتگاهی بــه غیــر از وزارت دارایی/خزانــه کل صــورت میگیــرد) .بــا ایــن حــال در بســیاری از کشــورها
اجــرای  FMISجلوتــر از اجــرای شــبکه امــن سراســری دولــت اســت و بــه ایــن مســائل در طــول اجــرای  FMISپرداختــه میشــود.
س 4.و س :8.ایــن موضــوع بــر ایــن مســئله اثــر میگــذارد کــه آیــا مراحــل و رویههــا میتواننــد درون سیســتم بــه طــور کامــل بــه صــورت خــودکار عمــل
یشــود همچنــان نیــاز بــه انتقــال مســتندات
کننــد یــا ایــن کــه در کنــار پیامهایــی کــه درون  FMISو از FMISبــه بانــک پرداخــت کننــده ارســال م 
پشــتیبان /هاردکپــی مربــوط بــه مجوزهــای صــادر شــده اســت .ا گــر قوانیــن حا کــم بــر تراکنشهــا و ارتباطــات الکترونیــک وجــود دارنــد (یــا در مرحلــه
تدویــن هســتند) ،طراحــی  FMISو اتصــاالت بانکــداری بایــد بــا ایــن قوانیــن تطبیــق داده شــوند تــا اطمینــان حاصــل گــردد کــه ترا کنشهــای
الکترونیــک بــه لحــاظ حقوقــی معــادل اســناد و مجوزهــای کاغــذی بــه حســاب میآینــد .بــه عنــوان مثــال  ،ممکــن اســت قانــون مقــرر کنــد کــه
مگــر اســت و بنابرایــن  FMISبایــد از مرجــع صــدور
بــرای یــک زیرســاخت عمومــی کلیــدی ،نیــاز بــه صــدور مجــوز از ســوی یــک نهــاد مرکــزی تنظی 
مجــوز گواهیهــای الزم را کســب کنــد .ا گــر در قوانیــن پشــتیبانی کننــده از امضاهــای الکترونیــک خللــی وجــود داشــته باشــد و مبنــای قانونــی بــرای
امضاهــای الکترونیــک مبتنــی بــر کلیــد عمومــی 18وجــود نداشــته باشــد ،آنــگاه ممکــن اســت نیــاز باشــد کــه فرآیندهــای  TSAمتمرکــز کنترلهــای
 -18رمزنــگاری کلیــد عمومــی یــا رمزنــگاری نامتقــارن روشــی از رمزنــگاری اســت کــه کلیــد مــورد اســتفاده بــرای رمزگــذاری بــا کلیــد مربــوط بــرای رمزگشــایی بــا هــم متفــاوت اســت (برخــاف
رمزنــگاری متقــارن کــه در آن رمزگــذاری و رمزگشــایی بــا یــک کلیــد انجــام میشــود) .در رمزنــگاری نامتقــارن ،کاربــر یــک جفــت کلیــد در اختیــار دارد )1 :کلیــد عمومــی (بــرای رمزگــذاری متــن
اصلــی و راسـتآزمایی امضــای دیجیتــال)  )2کلیــد خصوصــی (بــرای رمزگشــایی متــن رمــز و امضــای دیجیتــال دادههــا) .کلیــد خصوصــی مخفــی باقــی میمانــد ولــی کلیــد عمومــی ممکــن
اســت بهطــور وســیع منتشــر شــود .پیامهــای دریافتــی کــد شــده توســط کلیــد عمومــی کاربــر فقــط بــرای خــودش قابــل خوانــدن میباشــد زیــرا تنهــا خــود کاربــر کلیــد خصوصــی جهــت
رمزگشــایی را در اختیــار دارد.
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حســاب واحــــد خزانــه

مضاعفــی را بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع صــورت دهنــد .بــرای مثــال ،انتقــال فایــل پرداختهــا از خزانــه کل بــه وزارت دارایــی ممکــن اســت
شــامل مرحلـهای اضافــی باشــد کــه در آن پیــش از ایــن کــه بانــک مرکــزی اعمــال فایــل توســط ســامانه پرداخــت را بپذیــرد ،اطالعــات دربــاره ایــن
فایــل (بــرای مثــال مبلــغ کل پرداختهــا ،تعــداد پرداختهــا و یــک کنترلگــر عــددی (جمــع کل در هــم )19کــه از جمــع شــماره حســابهای درون
ً
فایــل ســاخته شــده اســت) از طریــق مســیر دیگــری (مثــا ایمیــل یــا تلفــن) میــان خزانــه کل و بانــک مرکــزی مبادلــه شــود.
س 2.و س :5.در برخــی مــوارد ،ایــن توافقــات میتوانــد تحــت یــک موافقتنامــه واحــد صــورت بگیــرد (ایــن موافقتنامــه ممکــن اســت در طــول
زمــان توســعه یابــد -در ابتــدا آنچــه مهــم اســت وجــود توافقنامـهای مربــوط بــه خدمــات بانکــی اســت کــه از ســوی بانــک مرکــزی ارائــه خواهــد شــد
یــا ارائــه نخواهــد شــد).

ب-
مفــاد اصلــی در قانــون بانکــداری ،مقــررات و بخشــنامههایی کــه بــر طراحــی ( TSAبــه لحــاظ ســاختار و نحــوه حفاظــت از حســابهای بانکــی،
وفرآیندهــای دریافــت و پرداخــت) اثــر میگذارنــد عبارتنــد از:
ً
● ●قوانیــن مرتبــط بــا بانــک مرکــزی ممکــن اســت تعییــن کنــد کــه بانــک مرکــزی اختیــار حســابهای خرانــه کل را داراســت یــا صرفــا
بانکدار/کارگــزار مالــی دولــت بــه حســاب میآیــد؛
● ●قانــون بانــک مرکــزی ممکــن اســت مشــخص ســازد کــه ســود بانــک مرکــزی بــه دولــت منتقــل میشــود و در موقــع زیــان ،بانــک
مرکــزی توســط دولــت تجدیــد ســرمایه میشــود (و بنابرایــن در صورتــی کــه نگهــداری از حســاب واحــد خزانــه بــه عهــده بانــک مرکــزی
باشــد ،ریســک را کاهــش میدهــد)؛
● ●دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی؛
● ●نقشها و مسئولیتهای دولت و بانک مرکزی به لحاظ صدور بدهی داخلی و خارجی و ارائه خدمات در این زمینه؛
● ●ساعتهای کار سامانه پرداخت؛
● ●مدت زمان تسویه چک؛
● ●مدت زمان تسویه تراکنشهای الکترونیک (پایا و ساتنا)
● ●دوره زمانــی بازگشــت تراکنشهــای نامعتبــر (بــرای مثــال اعطــای اعتبــار بــه حســاب بانکــی مشــتری نامعتبــری در بانــک دریافــت
کننــده)
● ●رســیدگی بــه تراکنشهایــی کــه مســیر اشــتباهی میپیماینــد (بــرای مثــال اعطــای اعتبــار بــه یــک حســاب بانکــی مشــتری معتبــر
امــا اشــتباه)؛
● ● الزامــات بانکهــای تجــاری و ســایر مؤسســات مالــی بــرای ارائــه گــزارش از حســابهای بانکــی دولــت ،مانــده حســابها و
تراکنشهــا بــه وزارت دارایی/خزانــه مرکــزی (همــان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،ایــن موضــوع بــر توانمنــدی وزارت دارایــی بــرای
یگــذارد).
تهیــه مؤثــر فهرســتی از حســابهای بانکــی موجــود اثــر م 

ج-
یشــود ،و جنبههــای مهــم دیگــری از کنتــرل مخــارج
س :13.کارکردهــای کنتــرل پرداخــت تنهــا محــدود بــه انطبــاق داشــتن بــا قیــود بودجــه نم 
ً
 HASH TOTAL -19یــک مقــدار کنتــرل خطــا اســت کــه از حاصــل جمــع مجموعــه اعــداد گرفتــه شــده از دادههــا (کــه الزامــا عــددی نیســتند) و پــردازش ثانویــه آن بــه دســت میآیــد .پــس
ً
از انجــام پــردازش ،حاصــل جمــع مجــددا محاســبه شــده و بــا مقــدار اول مقایســه میگــردد .ا گــر ایــن دو مقــدار مســاوی نباشــند  ،معلــوم میشــود کــه دادههــای اصلــی بــه نحــوی تغییــر
پیــدا کردهانــد.
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عمومــی نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــوند (بــرای مثــال کارکردهــای تأمیــن ،کنتــرل فهرســت حقــوق و دســتمزد ،ثبــت درخواســت خریــد ،رصــد
حســابهای بانکــی تنخوا هگــردان واحدهــای هزینــه کننــده بودجــه) .ا گــر  FMISبــر یــک بســته ســامانة تجــاری در دســترس ( 20)COTSمبتنــی
ً
اســت ،پیکربنــدی و تــداوم ایــن کنترلهــا ممکــن اســت نســبتا بــا پیچیدگــی همــراه شــود .بنابرایــن ایــن ســاختار بایــد بــه روشــنی مســتند شــود و
مســئولیت حفاظــت از نقشهــای کاربــران در سیســتم بایــد بــه روشــنی بــرای همــه کنترلهــا معیــن شــود .بــه طــور مشــابه ،بــرای نرمافزارهایــی کــه
بــه صــورت محلــی ایجــاد شــدهاند نیــز بایــد محیــط کنترلــی بــه طــور صحیــح در عملکــرد نــرم افــزار و مــدل داده مرتبــط بــا آن گنجانــده شــود.
ً
س :14.عملیــات کنتــرل پرداخــت کــه توســط بانــک مرکــزی بــه اجــرا در میآیــد عمدتــا بــه کنتــرل اعتبــار پرداختهــا ،بازگشــت دســتورالعملها و
ارزش اعتبــارات ،مرتبــط اســت.
س 15.و س :16.ا گــر خزانــه مرکــزی عهــدهدار مســئولیت انجــام تلفیقهــا اســت ،بایــد دفاتــر وجــوه نقــد را بــرای تمــام حســابهای بانکــی  TSAکــه
در فرآینــد تراکنشهــا قــرار میگیرنــد نگــه دارد .در کشــورهایی کــه از ســاختاری از حســابهای بانکــی بــرای ثبــت تراکنشهــا اســتفاده شــده اســت،
ً
نگهــداری دفاتــر وجــوه نقــد و تلفیــق آنهــا دچــار ضعــف اســت (و در برخــی مــوارد ،دفاتــر نقــدی کــه بــرای حسابرســی ارائــه میشــود ،صرفــا صــورت
حســابها معکــوس شــدهای اســت کــه در آنهــا جــای بدهــکار و بســتانکار عــوض میشــود کــه بــا [هــدف] نگهــداری مغایــر اســت) .جریانهــای
ً
روزانــه وجــوه بایــد مســتقال هــم توســط خزانــه کل و هــم بانــک مرکــزی جهــت پشــتیبانی از تلفیقهــا ثبــت شــود.
ً
س :17.اگرچــه نظــارت بــر ســامانههای پرداخــت عمومــا از وظایــف بانــک مرکــزی اســت ،در برخــی کشــورها چارچــوب نهــادی بــه گونـهای اســت
ً
کــه دســتگاهی مســتقل از بانــک مرکــزی مســتقیما مســئول سرپرســتی نظــارت بــر مؤسســات مالــی و/یــا ســامانههای پرداخــت اســت (هــر چنــد البتــه
بانــک مرکــزی همــواره یکــی از ذینفعــان خواهــد بــود) .همچنیــن ویژگیهــای در دســترس در ســامانههای پرداخــت ملــی (از آنجــا کــه مغایــر بــا
خــودکار شــدن نظــارت بــر ایــن سیســتمها هســتند) بــر طراحــی فرآیندهــا و سیاسـتهای  TSAاثــر خواهنــد گذاشــت (بــرای مثــال آیــا دولــت میتوانــد
از طریــق ارتباطــات راه دور دریافــت و پرداختــی بــه حســابهای پــول موبایلــی 21داشــته باشــد؟)

د-
س :23.گــزارش تراکنشهــا ممکــن اســت از طریــق ســاتنا و پایــا تهیــه شــود ،در حالــی کــه صــورت وضعیــت بانکــی از سیســتم بانکــداری متمرکــز
بانــک مرکــزی اســتخراج میشــود .همچنیــن ممکــن اســت ایــن ترجیــح وجــود داشــته باشــد کــه صــورت وضعیتهــا بــه صــورت بــر خــط و آنــی در
دســترس باشــد کــه بــا انتقــال وجــوه بــه صــورت روزانــه مغایــرت دارد.
ً
س :25.لطفــا توجــه کنیــد کــه معمــاری سیســتم برخــی بســتههای ســامانه تجــاری در دســترس ( )COTSبــه گون ـهای اســت کــه در آن تلفیــق
بانکــی ،بــه جــای ایــن کــه بخشــی از مــاژول دفتــر کل مرکــزی حســابداری ()GLباشــد ،بــه عنــوان ماژولــی جداگانــه در نظــر گرفتــه میشــود یــا
بخشــی از مــاژول مدیریــت وجــوه نقــد بــه حســاب میآیــد .در چنیــن شــرایطی الزم اســت ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه ثبتهــای صــورت گرفتــه
در دفاتــر نقــدی کــه در فرآینــد تلفیــق بانکــی اســتفاده میشــود بــرای هــر گونــه ثبــت در دفتــر کل داراییهــای بانــک نیــز کامــل باشــد.
ه -س-27.س :31.الیههــای چندگان ـهای از «رهگیــری ممیــزی» وجــود دارد کــه بــرای رهگیــری مؤثــر هــر تراکنــش مــورد نیــاز اســت (الیههایــی
ً
روی پایــگاه داده ،نــرم افــزار اپلیکیشــن  FMISو مــوارد ثبــت شــده دسترســی بــه شــبکه) .ایــن ارزیابــی عمدتــا بــر «رهگیــری ممیــزی» روی
ً
پایگاههــای داده مربوطــه متمرکــز اســت .پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا ممیــزان داخلــی و بیرونــی کامــا بــا رهگیــری ممیــزی (پایــگاه داده و نــرم
افــزار و نیــز ممیــزی  ITبــرای ســوابق ثبــت شــده در شــبکه) آشــنایی دارنــد ،و قــادر بــه اســتفاده از آن بــرای ردیابــی تراکنشهــای در حــال پــردازش
هســتند؟ در برخــی کشــورها تنهــا متولــی سیســتم  FMISمیدانــد کــه چگونــه از عملیــات رهگیــری ممیــزی بــرای دنبــال کــردن ترا کنشهــا اســتفاده
کنــد (و بنابرایــن هیــچ کســی توانایــی ردیابــی فعالیتهــای متولــی سیســتم را نــدارد) .پرســش کلیــدی دیگــر آن اســت کــه آیــا دولــت (بــه صــورت

 -20به سامانههای سخت افزاری یا نرمافزاری گفته میشود که آماده بوده و به راحتی قابل خرید و در دسترس عموم قرار دارند.
 -21پول موبایلی ،یک روش برای ذخیره سازی و مدیریت پول در حسابی است که متصل به یک تلفن همراه است.
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داخلــی یــا از طریــق بنگاههــای محلی/منطق ـهای) بــه قابلیــت انجــام حســابداری «قانونــی» 22کــه او را قــادر میســازد هــر ترا کنــش یــا ورود داده
صــورت گرفتــه درون  FMISرا رصــد کنــد دسترســی داشــته اســت .ایــن جنبههــای مهــم بایــد همچنیــن در مــواردی کــه امکانپذیــر اســت بــرای
یــک ارزیابــی جام عتــر مــورد توجــه قــرار گیــرد.
و -کنترلهــای امنیــت اطالعــات کــه در ایــن بخــش فهرســت شــد بــر فرآینــد پرداخــت الکترونیــک متمرکــز اســت .در عمــل ایــن موضــوع بــه عقبتــر
از ایــن فرآینــد یعنــی از آغــاز سفارشــات خریــد در دســتگاههای هزینهکننــده و تغییراتــی کــه در فهرســت حقــوق و دســتمزد/کارکنان صــورت میگیــرد
تســری پیــدا میکنــد (چــون اینهــا نخســتین مرحلــه از پرداختهایــی هســتند کــه در  TSAمــورد پــردازش قــرار خواهنــد گرفــت) .همــان طــور کــه در
بــاال مطــرح شــد ،در جایــی کــه ایجــاد شــبکه بــرای  FMISتوســط وزارت دارایــی صــورت میگیــرد و ارتباطــات بــا شــبکههای بخشــی/محلی دیگــری
را کــه دســتگاههای هزینهکننــده بودجــه از آنهــا نگهــداری میکننــد را ممکــن میســازد ،کنتــرل امنیــت اطالعــات نــه فقــط در خزانــه کل یــا بانــک
ً
مرکــزی بلکــه بایــد بــرای همــه عناصــر (از جملــه در شــبکههای دســتگاههای هزینــه کننــده بودجــه کــه وزارت دارایــی مســتقیما مســئول نگهــداری
از آنهــا نیســت) انجــام پذیــرد.
ً
ز -لطفــا توجــه کنیــد کــه ارزیابــی امنیــت صنــدوق بینالمللــی پــول تنهــا در کشــورهایی الزم اســت کــه از منابــع مالــی ایــن صنــدوق اســتفاده میکننــد،
اگرچــه بــرای کشــورهایی کــه برنامههــای مــورد نظــر را بــا نظــارت کارکنــان ایــن صنــدوق اجــرا میکننــد نیــز توصیــه میشــود.

 -22حســابداری قانونــی سیســتمهای حســابداری را بررســی میکنــد تــا ســهلانگاریهای احتمالــی و یــا کالهبرداریهــا را ارزیابــی کننــد .ایــن نــوع حســابداری بــرای تعییــن و محاســبه
خســارات اقتصــادی از طریــق قراردادهــای موجــود ،ارزشگــذاری تجــاری و یــا تحقیــق در مــورد اختالفــات مربــوط بــه خریــد شــرکت و نقــض ضمانــت و یــا تملــک اســتفاده میشــود.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
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پیوست  -1الگوی گزارش ارزیابی سریع حساب واحد خزانه
پــس از تکمیــل بررســی عملیــات مرتبــط بــا حســاب واحــد خزانــه بــا اســتفاده از پرسـشنامه ،انتظــار آن اســت کــه یــک گــزارش ارزیابــی ســریع جهــت
جمعبنــدی یافتههــای اصلــی و بــه اشــتراک گذاشــتن نتایــج و توصیههــای حاصلــه بــا مســئولین مربوطــه تهیــه شــود .قالــب گزارشدهــی زیــر
میتوانــد بــرای ارائــه نتایــج بــه شــیوهای منســجم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
اجزای پیشنهادی گزارش ارزیابی سریع حساب واحد خزانه
● ●پیشــینه و زمینــه بحــث (خالص ـهای از عملیاتهــای فعلــی حســاب واحــد خزانــه در صــورت وجــود ،یــا برنامههــای اســتقرار
حســاب واحــد خزانــه)
● ●اهداف (انتظارات از ارزیابی سریع حساب واحد خزانه)
● ●پیشنیازهای حساب واحد خزانه (وضعیت فعلی این پیشنیازها ،بکارگیری الگوی آماده شده)
● ●نقشها و مسئولیتهای حساب واحد خزانه (بکارگیری الگوی آماده شده)
● ●رویکرد (ارزیابی شخصی یا مشترک ،تشریح گامهای برداشته شده)
● ●یافتههای اصلی (جمعبندی یافتههای اصلی در پنج دسته بررسی شده)
● ●نتیجهگیری (جمعبندی نقاط قوت و ضعف)
توصیهها (فهرست کردن توصیههای مشخص برای رسیدگی به چالشهای فنی و انطباقی)
پیوست  -1دستگاههای مشارکتکننده در ارزیابی سریع حساب واحد خزانه
پیوست  -2فهرست اسناد بررسی شده (تهیه شده از سوی مسئولین) طی ارزیابی سریع حساب واحد خزانه
پیوست  -3خالصهای از الزامات حساب واحد خزانه از جمله در قرارداد سیستم اطالعات مدیریت مالی (در صورت وجود)
پیوست  -4نمونه اسناد و تصاویر بدست آمده از سیستمهای پرداخت بین بانکی (ساتنا یا  ،23RTGSپایا یا )ACH24
● ●دســتور پرداخــت ( )POاســتاندارد کــه بــرای تراکنشهــای هزین ـهای و درآمــدی (از طریــق سیســتم اطالعــات مدیریــت مالــی)
اســتفاده میشــود.
● ●دســتور پرداخــت ( )POکــه توســط خزانــه مرکــزی ( )CTاز طریــق ایســتگاه کاری ســامانه تســویه ناخالــص آنــی (ســاتنا) در بانــک
یشــود.
مرکــزی ایجــاد م 
● ●انواع گزارشهای قابل دسترس از ایستگاه کاری سامانه تسویه ناخالص آنی بانک مرکزی.
● ●گزارش نمونه درباره تراکنشهای سامانه تسویه ناخالص آنی.
● ●قالــب پیــام ( ،MT103بــه عنــوان نســخه بســط یافتــه از ســوئیفت اصلــی) جهــت انتقــال دســتورالعملهای پرداخــت بانــک
مرکــزی بــه ســامانه تســویه ناخالــص آنــی.
● ●جزییات یک دستورالعمل پرداخت از پایانه کنترل اتاق پایاپای اسناد بانکی بانک مرکزی.
● ●سیستم کنترل بانک مرکزی برای مدیریت تسویههای روزانه اتاق پایاپای الکترونیک اسناد بانکی.
● ●جزییات تراکنشهای روزانه اتاق پایاپای الکترونیک اسناد بانکی.

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا ( )23- Real Time Gross Settlement (RTGS
اتاق پایاپای الکترونیک اسناد بانکی (پایا ( )24- Automated Clearing House (ACH
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پیوست  -2نمای کلی از حساب واحد خزانه متمرکز و سامانههای پرداخت الکترونیک
شــکل اجــرای حســاب واحــد خزانــه ( )TSAرا میتــوان در یــک طبقهبنــدی بســیار کلــی ذیــل دو دســته تقســیم کــرد :متمرکــز و غیرمتمرکــز .حســاب
یشــود کــه تمامــی تراکنشهــای درآمــدی و هزینـهای از طریــق یــک ســاختار یکپارچــه از حســابهای
واحــد خزانــه متمرکــز بــا ایــن هــدف طراحــی م 
ً
25
بانکــی در یــک نهــاد مالــی واحــد -عمومــا بانــک مرکــزی -ثبــت و ضبــط شــود .زمانــی کــه مدیریــت مالــی دولــت (  )PFMبــه شــدت غیــر متمرکــز
اســت و دســتگاههای هزینــه کننــده بودجــه اجــازه دارنــد کــه وجــوه خــود را در حســابهای تراکنشــی مجــزا نگهــداری کننــد ،نــوع غیــر متمرکــز
حســاب واحــد خزانــه ممکــن اســت از طریــق انتقــال مانــده ایــن حســابها بــه حســاب اصلــی حســاب واحــد خزانــه در پایــان هــر روز بــه ثبــت و
ضبــط جریانــات نقــدی در ایــن حســابها کمــک کنــد .بــا ایــن حــال ،ثبــت و ضبــط جزییــات ایــن تراکنشهــا در حســاب واحــد خزانــه غیرمتمرکــز
ً
نســبتا دشــوار اســت .در نتیجــه ،جهــت ارتقــای کارایــی و اثربخشــی عملیــات حســاب واحــد خزانــه از طریــق پــردازش متمرکــز ترا کنشهــا ،بســیاری
از کشــورها در حــال ایجــاد ســاختارهای متمرکــز هســتند .پیشــرفتهای صــورت گرفتــه در اپلیکیش ـنهای مبتنــی بــر وب و گســترش شــتابان
ســامانههای پرداخــت الکترونیــک اصلیتریــن عوامــل پشــتیبانی از عملیــات حســاب واحــد خزانــه متمرکــز اســت.
سامانههای پرداخت الکترونیک ( )EPSیا انتقال الکترونیک وجوه ( )EFTبر مبنای دو سیستم عمل میکنند:
● ●سیستم اتاق پایاپای اسناد بانکی که جایی است برای ثبت تراکنشهای میان اعضای درگیر در یک کانال تسویه وجوه.
● ●تســویه حســاب عبــارت اســت از نهایــی کــردن انتقــال یــک منبــع مالــی ،و عملــی اســت کــه الزامــات بانکهــا در انتقــاالت منابــع
ً
مالــی میــان حســابهای سپردهگذارشــان را محقــق میکنــد .بانــک مرکــزی هــر کشــور معمــوال بــه عنــوان عامــل تســویه اولیــه عمــل
میکنــد .تســویه حســاب میتوانــد آنــی و بــه صــورت ناخالــص [مــورد بــه مــورد بیــن بانکهــا و مشــتریان] (ســاتنا) اتفــاق افتــد یــا بــا
تأخیــر بــر یــک بســتر شــبکهای (پایــا) باشــد.
ســامانههای تســویه آنــی ناخالــص ( )RTGSعبارتنــد از ســامانههای انتقــال منابــع مالــی کــه در آنهــا انتقــال پــول از یــک بانــک بــه بانــک دیگــر
بــه صــورت آنــی و بــه صــورت ناخالــص [مــورد بــه مــورد] انجــام میشــود (شــکل  .)1تســویه بــه صــورت «آنــی» بــه ایــن معناســت هیــچ زمــان انتظــار
محــدود کننــدهای بــرای انجــام تراکنــش پرداخــت وجــود نــدارد و تراکنشهــا بــه محــض آن کــه پــردازش شــوند تســویه میگردنــد« .تســویه
ناخالــص» بــدان معنــا اســت کــه تراکنــش بــه صــورت مــورد بــه مــورد و بــدون دســتهبندی بــا تراکنشهــای دیگــر یــا گــره خــوردن بــه هیــچ ترا کنــش
دیگــری بــه انجــام میرســد .پرداختهــا بــه محــض پــردازش ،نهایــی و قطعــی تلقــی میشــوند .ســامانههای پرداختهــای بــا ارزش بــاال بــه دلیــل
ً
مبالــغ کالن ایــن نــوع پرداختهــا و ایــن کــه ماهیتــا نســبت بــه زمــان حســاس هســتند بــه لحــاظ نقدپذیــری و مخاطــرات سیســتماتیک بیشــترین
ً
اهمیــت را دارنــد .ســامانههای تســویه ناخالــص آنــی عمدتــا توســط بانکهــای مرکــزی بــه اجــرا در میآینــد .اتاقهــای پایاپــای بخــش خصوصــی
از مــدل « اتــاق پایاپــای سیســتم پرداخــت بیــن بانکــی )CHIPS( »26اســتفاده میکننــد.

 )Personal financial management (PFM -25یــک نمایــش بصــری از اطالعــات مالــی کــه مشــتریان بــا اســتفاده از آن میتواننــد حســاب و بودجــه خــود را مدیریــت کــرده و دیگــر اقدامــات
بانکــی را صــورت دهنــد.
 -26اتــاق پایاپــای سیســتم پرداخــت بیــن بانكــی ( ،)CHIPSیــك شــبكه تســویه رایانـهای اســت كــه بــه منظــور انتقــال پرداختهــای بینالمللــی بــه دالر و تســویه تعهــدات ارزی بیــن بانكــی
توســط انجمــن اتــاق پایاپــای نیویــورك إیجــاد شــده اســت .حــدود  90درصــد از كل انتقــاالت بیــن بانكــی در ارتبــاط بــا پرداختهــای بینالمللــی دالری از طریــق ایــن شــبكه انجــام میشــود.
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ســامانه اتــاق پایاپــای الکترونیــک اســناد بانکــی (پایــا) سیســتمی بــرای پرداختهــای بــا ارزش پاییــن اســت .ســامانه پایــا مبالــغ کالن ترا کنشهــای
اعتبــاری و بدهــی را بــه صــورت دســتهای و بــا هزین ـهای انــدک پــردازش میکنــد .تراکنشهــای اعتبــاری پایــا شــامل لیســت حقــوق و دســتمزد،
مســتمریها و پرداختهــای ســالیانه اســت .تراکنشهــای بدهــی پایــا شــامل صورتحســاب پرداخــت مشــتری همچــون قبــوض آب و بــرق ،قبــض
ً
یشــود .عمدتــا بانکهــای مرکــزی ســامانه پایــا را اداره میکننــد .در برخــی کشــورها مالکیــت و مدیریــت ســامانههای پایــا بــه
تلفــن و حــق بیمــه م 
صــورت خصوصــی اســت امــا تحــت مجــوز و نظــارت بانکهــای مرکــزی فعالیــت میکننــد.
«جامعه جهانــی ارتباطات مالی بیــن بانکــی» (ســوئیفت) یــک شــبکه جهانــی ارتباطاتــی اســت کــه یــک قالــب دقیــق پیــام بــرای مبادلــه اطالعــات
مالــی میــان نهادهــای مالــی فراهــم میکنــد .پیامهــا بــه طــور خــودکار از طریــق پیوندهــای الکترونیکــی کــه میــان ســوئیفت و ســامانههای محلــی
تســویه الکترونیــک در کشــورهای مختلــف ایجــاد شــده اســت جــا بــه جــا میشــود.
سوئیفت در دو جزء اصلی است:
● ●شبکه سوئیفت که برای انتقال پیامها میان اعضای سوئیفت (بانکها و سایر نهادهای مالی) استفاده میشود؛
● ●قالــب اســتاندارد پیامرســانی ســوئیفت کــه اســتانداردهای پیامهــای بانکــی و مالــی اســت کــه در ســطح بینالمللــی بــه رســمیت
شــناخته شــده اســت.
قالــب پیامهــای ســوئیفت ممکــن اســت در پردازشهــای پرداخــت حســاب واحــد خزانــه اســتقرار یابــد ( کــه ایــن موضــوع قابــل توصیــه اســت چــرا
کــه اســتفاده از قالبهــای اســتاندارد بینالمللــی تغییــرات آتــی در نرمافــزار اپلیکیش ـنهای مــورد اســتفاده را تســهیل خواهــد کــرد) .بــا ایــن حــال
ً
ممکــن اســت انتقالهــا لزومــا از طریــق شــبکه ســوئیفت انجــام نگیــرد ،بلکــه از طریــق شــبکههای دیگــر نظــام پرداخــت ملــی انجــام شــود ،یــا از
طریــق یــک اتصــال مســتقیم بیــن سیســتم مدیریــت اطالعــات مالــی ( )FMISیــا سیســتم پرداخــت الکترونیــک و بانــک مرکــزی صــورت میگیــرد.
ً
بــا ایــن حــال شــبکه ســوئیفت عمومــا تنهــا شــیوه بــرای حوالــه ارزی (انتقــاالت تلگرافــی بینالمللــی پــول) 27اســت.

27- International Telegraphic Transfers
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پیوست  -3پرسشهایی درباره پیشنیازها و مخاطرات حساب واحد خزانه
بــه منظــور تحقیــق دربــاره وجــود عملیــات قابــل اعتمــاد  TSAو ســامانههای بیــن بانکــی ،میتــوان حیــن ارزیابــی ســریع یــا پیــش از آن توضیحاتــی
از مســئولین بانــک مرکــزی و خزانــه کل [دربــاره موضوعــات زیــر] خواســت تــا تکمیــل پرسشــنامه امکانپذیــر شــود:
● ●ســامانههای اطالعاتــی بانــک مرکــزی چگونــه دادههــا را در ســطح تراکنــش بــرای تمامــی جابهجاییهایــی کــه حســاب واحــد
خزانــه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (چــه درآمدهــا و چــه هزینههــا) ثبــت و ضبــط میکننــد؟
● ●بانــک مرکــزی چگونــه دادههــای حســاب واحــد خزانــه را در ســطح تراکنــش نگهــداری و حفاظــت میکنــد تــا جهــت گزارشدهــی
یــا ممیــزی در هــر زمانــی در آینــده قابــل دســترس باشــد؟
● ●بــرای تهیــه صورتحســابهای بانکــی روزانــه جهــت تلفیــق چــه روی ـهای برقــرا اســت و چــه کســی ایــن صورتحســابها را تهیــه
میکنــد؟
● ●چــه ســاز و کارهــای نظارتــی بــرای رصــد عملیــات بانکــی بانــک مرکــزی و نیــز عملیــات خزانه/حســاب واحــد خزانــه در خزانــه
مرکــزی ایجــاد شــده اســت (چــه دســتگاهی بــه عملیــات خزانــه و بانکــی رســیدگی میکنــد و چــه زمانــی؟)
● ●آیــا بــه تازگــی هیــچ گونــه بازرســی از امنیــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ســامانههای اطالعاتــی بانــک مرکــزی و خزانــه مرکزی
توســط ممیــز معتبــر فنــاوری اطالعــات اجرا شــده اســت؟
● ●برای ارزیابی سامانههای اطالعاتی از چه چارچوبی ( 27001 COBIT, ITIL, ISOیا غیره) استفاده شده است؟
● ●آیا «رهگیری ممیزی» در پایگاههای داده مرتبط در طول عملیات روزانه بانک مرکزی و خزانه کل فعال است؟
● ●کدام یک از کنترلهای امنیتی در سامانههای بانک مرکزی و خزانه کل به طورفعال استفاده میشود:
● ●احراز هویت و کسب مجوز (نوع امضای دیجیتال مورد استفاده؛ ذخیره گواهیهای دیجیتالی صادر شده)
● ●دسترسی ویژه (چه کسی دسترسی ویژه به پایگاه داده حساب واحد خزانه و پلتفرمهای سامانه بین بانکی دارد؟)
● ●امنیت و یکپارچگی داده (راهحلهای انتقال امن دادهها  +رمزگذاری دادهها در هنگام انتقال)
● ●فایروالهای شبکه و اپلیکیشنهای تحت وب (راهحلهایی برای مرور موارد ثبت شده ،محدودسازی دسترسی)
● ●رمز عبور برای همه انواع کاربران
● ●امنیت فیزیکی (کنترل دسترسی و امنیت مرکز داده)
● ●پشــتیبانگیری ( )Backupو ذخیرهســازی (تمامــی تراکنشهــا در  5ســال گذشــته در پایــگاه داده بــه طــور خودکار/فعــال ذخیــره
یتــر بایگانــی میشــود؛ چــه کســی ســوابق ثبــت شــده حســاب واحــد خزانــه را نگهــداری میکنــد؟)
میشــود؛ ســوابق ثبــت شــده قدیم 
● ●آیــا فرآینــد خــودکاری بــرای بازنمایــی تمــام تراکنشهــای روزانــه (درآمدهــا  +هزینههــا) در دفاتــر کل  FMISوجــود دارد (چگونــه
تراکنشهــای ســامانه بیــن بانکــی بانــک مرکــزی در دفاتــر کل  FMISبــا شناسـههای یکتــا ردیابــی میشــوند؟)
● ●وضعیــت عملیاتــی مرکــز پرداخــت الکترونیــک خزانــه کل (تعــداد مســئولین دارای مجــوز وزارت دارایی/خزانــه کل بــرای اجــرای
پرداختهــا ،و ســاز و کارهــای نظارتــی) چگونــه اســت؟
● ●نمودارهــای جریــان دادههــای مربــوط بــه پــردازش تراکنشهــای درآمــدی و هزینـهای از طریــق  FMISو ســامانههای اطالعاتــی
بانــک مرکــزی بــرای عملیــات حســاب واحــد خزانــه (تشــریح مراحــل گوناگونــی کــه قــرار اســت از ســوی نظــام مدیریــت اطالعــات مالــی
بانــک مرکــزی ،مرکــز پرداخــت الکترونیــک خزانــه کل ،ســرور دسترســی بانــک مرکــزی ،پلتفرمهــای ســاتنا/پایای بانــک مرکــزی و
دفاتــر کل بانــک مرکــزی مــورد پشــتیبانی قــرار گیرنــد).
● ●فهرســت تمامــی قالبهــای پیــام (بــه طــور جداگانــه بــرای ســاتنا و پایــا) کــه قــرار اســت بــرای ثبت/گزارشدهــی همــه درآمدهــا و
هزینهکردهــای بودجــه اجــرا شــود ،بــه همــراه توضیــح هــدف [از اســتفاده] هــر یــک از آنهــا.
● ●آخرین نسخه پروتکل حساب واحد خزانه و ضمایم آن (از جمله کنترلهای امنیتی مالی و اطالعاتی).
● ●برنامه عمل برای پیادهسازی نظام حساب واحد خزانه (از جمله مسئولیتهای خزانه کل/بانک مرکزی و .)FB
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● ●ایــن ارزیابــی همچنیــن یــک بازبینــی کنترلهــا و ریســک را نیــز در بــر میگیــرد تــا بــه تحلیــل ســامانههای اطالعاتــی بانــک مرکــزی
و خزانــه ،رویههــا و محیــط عملیاتــی بپردازد.عوامــل ریســکی کــه در طــول ایــن بازبینــی در نظــر گرفتــه میشــوند عبارتنــد از:
● ●الف) حساسیت خط اتصال سامانههای پرداخت و حساب واحد خزانه نسبت به تقلب یا سوء استفاده؛
● ●ب) پیچیدگی تراکنشهای حساب واحد خزانه ،یا درجه اعتماد نسبت به سیستم در زمینه صحت محاسبات و تلفیق.
● ●ج) درجه مداخله دستی و اشتباه بالقوه مرتبط با آن در این سیستم؛
● ●د) پیچیدگی پروفایلهای امنیت کاربران؛
● ●ه) اتصاالت با سامانههای هر طرف سوم دیگری؛
● ●ی) اعتماد کسب و کارها به تداوم دسترسی به سیستم.

کنتر لها:
یشــود مرتبــط بــا کنترلهــای مبتنــی بــر اپلیکیشــن ،ســامانههای اطالعاتــی
برخــی حوزههــای حیاتــی مربــوط بــه کنتــرل کــه مشــمول ایــن بازبینــی م 
و زیرســاخت فنــاوری اطالعــات اســت کــه در زیــر فهرســت شــده اســت:
الــف) دسترســی بــه ســامانههای پرداخــت بانــک مرکــزی و عملیــات حســاب واحــد خزانــه (مرکــز پرداخــت الکترونیــک  )TSAتنهــا محــدود بــه آن
کارکنانــی اســت کــه ایــن دسترســی الزمــه مســئولیتهای آنهــا اســت.
ب) تفکیک کارکردهای اصلی  TSAاز نظام پرداخت به طور منظم رصد و ارزشیابی میشود.
ج) اعتبارسنجی ورودیها جهت اطمینان از مجاز بودن ،صحیح بودن و کامل بودن ورود داده.
د) رسیدگی منظم جهت اطمینان از این که همه تراکنشها به درستی پردازش میشوند.
ه) بررسی خروجیها جهت اطمینان از کامل بودن ،صحیح بودن و اعتبار اطالعات گزارش شده و کفایت رهگیری ممیزی.
و) ترا کنشهــای روزانــه در هــر دو طــرف خطــوط ارتباطــی حســاب واحــد خزانــه (ســامانههای اطالعاتــی بانــک مرکــزی و خزانــه کل) بــه طــور
منســجم و منطبــق بــا هــم ثبــت و گــزارش میشــود.
ز) اتصاالت سیستم  TSAجهت حفاظت از یکپارچگی در تبادل داده طراحی و تست میشود.
ً
ح) اپلیکیشنهای  TSAکامال برای کارکنان قابل فهماند و با قوانین انطباق دارند.
ط) اپلیکیشنهای  TSAبه طور معمول رصد و به درستی ارزیابی میشوند.
ی) امنیــت فیزیکــی جهــت ایجــاد محیطــی کــه ســختافزار و نرمافــزار را از آســیب دیــدن از طریــق دسترس ـیهای غیرمجــاز و تأثیــرات محیطــی
حفاظــت کنــد.
ک) پشتیبانگیری از دادهها و ذخیرهسازی در محلی جداگانه جهت بازیابی عملیات سیستم.
ل) بازیابی فعالیتهای سیستم در مواقع رخداد حادثه.

حســاب واحــــد خزانــه

جعبــه ابـــزار ارزیابی سریـع

36

 منابع-4 پیوست
1. Ali Hashim and Allister J. Moon, “Treasury Diagnostic Toolkit”, World Bank Working Paper # 19, 2004
2. Biagio Bossone and Massimo Cirasino, “The Oversight of the Payments Systems: A Framework for the Development and Governance
of Payment Systems in Emerging Economies”, World Bank Report, July 2001
3. BIS-CPSS, “Central Bank Oversight of Payment and Settlement Systems”, Bank for International Settlements (BIS) - Committee on
Payment and Settlement Systems (CPSS), July 2005
4. Cem Dener, Joanna Watkins, and William Dorotinsky, “Financial management information systems : 25 years of World Bank experience on what works and what doesn't”, World Bank Study, April 2011
5. COBIT: Control Objectives for Information and related Technology
6. European Court of Auditors, “The Performance Audit Manual”, May 2007
7. European Court of Auditors, “The Financial and Compliance Audit Manual (FCAM)”, May 2012
8. IMF, “Safeguards Assessments of Central Banks” Factsheet, March 2012
9. ITIL: Information Technology Infrastructure Library
10. Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Framework, May 2006
11. Sailendra Pattanayak and Israel Fainboim, “Treasury Single Account: Concept, Design and Implementation Issues”, IMF
WP/10/143, May 2010
12. The World Bank, “Payment Systems Worldwide – Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2008”, FPD Payment Systems
Development Group, 2009
13. The World Bank, “General Guidelines for the Development of Government Payment Programs”, FPD Payment Systems Development Group, August 2012

جعبه ابزار ارزیابی سریع حساب واحد خزانه
مجموعه انضباط مالی1 -
ترجمه گزارش بانک جهانی  -نسخه  - 2.0فوریه 2014
مترجمان :مهسا جهاندیده -محمدحسین نعیمیپور
مجری :مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
ت� ج
ر�مه و
ت� خ
ل� ی�ــص

