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 ها صندوق ضمانت سپرده

 

 

 راهنمای

 مؤسسات اعتباری 1397سال  عضویت ساالنه حق پرداختمحاسبه و نحوه 
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 مؤسسات اعتباری 1397سال عضویت ساالنه  حق پرداختمحاسبه و نحوه  راهنمای

 

نامه ميزان و نحوه دریافت  آیين»و  «م توسعه جمهوری اسالمی ایرانساله پنج قانون برنامه پنج» 95به استناد مفاد ماده 

 پرداختمحاسبه و نحوه  راهنمای» نامه اخیرالذکر ( آیین9( ماده )1در اجرای تبصره ) ،«ها در صندوق ضمانت سپرده  عضویت حق

حاوی نحوه محاسبه و نرخ شود،  مینامیده  راهنماپس به اختصار این که از  «مؤسسات اعتباری 1397سال  عضویت ساالنه حق

 :گردد اعالم می عضویت ساالنه حق

 روند: ، در معانی مشروح مربوط به کار میراهنمااصطالحات مندرج در این  -1

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. ـ بانک مرکزی:  الف

 ها. ضمانت سپردهصندوق ب ـ صندوق: 

 و شعبه بانک خارجی که انداز و تسهیالت مسکن مؤسسه پس، یا مؤسسه اعتباری غیربانکی  بانک ـ مؤسسه اعتباری: پ

شرکت تعاونی اعتبار و  باشد. به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می

 باشد. الحسنه در شمول مؤسسه اعتباری نمی صندوق قرض

واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت  ت ـ شعبه بانک خارجی:

 نماید. می

 و اصالحات بعدی آن ها هدر صندوق ضمانت سپرد  عضویت نامه میزان و نحوه دریافت حق آیین نامه: ث ـ آیين

مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی  نامه آیینمؤسسه اعتباری که پس از ابالغ  ـ مؤسسه اعتباری تازه تأسيس: ج

 دارد. دریافت می

 لحظه پایانیمانده  ،آخرین هفته سال ایربو  آخرین روز هفته (Cut-Off)پایانی  لحظهمانده  :مانده هفتگیـ  چ

 (Cut-Off)  سال.آخرین روز 

تحت در هر مؤسسه اعتباری که  ریالی و ارزیهر شخص اعم از  های حداکثر میزان ریالی سپرده سقف تضمين:ـ  ح

 .دباش میصندوق تضمین 
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 کليات:

هیأت وزیران، طی  27/05/1394مورخ ه 52224/ت67574نامه شماره  تصویب 3به استناد بند  های مشمول که سپرده – 2

اعالم  زیرجدول به شرح  شده است، ابالغبه صندوق از سوی بانک مرکزی  15/06/1394مورخ  157173/94نامه شماره 

  :گردد می

 

 ها گروه بدهي ردیف كد حساب عنـــوان حســـاب

 1 0010/2/3 ريالي الحسنه جاري سپرده قرض

ده
پر

س
 

ص
خا

اش
ز 

ی ا
افت

ری
 د

ی
ها

 

 2 0020/2/3 الحسنه جاري/ارزي سپرده قرض
 3 0060/2/3 انداز/ريالي الحسنه پس سپرده قرض

 4 0065/2/3 الحسنه سکه انداز قرض سپرده پس
 5 0070/2/3 انداز/ارزي سپرده پس

 6 0080/2/3 الحسنه ويژه مسکن انداز قرض پس
 7 0090/2/3 الحسنه ويژه جوانان انداز قرض پس

 8 0100/2/3 الحسنه ويژه مصرف نشده سپرده قرض
 9 0110/2/3 دار ارزي سپرده مدت

 10 0120/2/3 گذاري بلندمدت سپرده سرمايه
 11 0121/2/3 انداز كاركنان دولت )سهم مستخدم( پس
 12 0122/2/3 انداز كاركنان دولت )سهم دولت( پس

 13 0130/2/3 مدت گذاري كوتاه سپرده سرمايه
 14 0135/2/3 هاي اعتباري هاي دريافتي بابت كارت سپرده

 15 0140/2/3 سپرده خريد مسکن
 16 0150/2/3 انداز مسکن )خاص بانك مسکن( سپرده صندوق پس

 17 0160/2/3 مدت ويژه گذاري كوتاه سپرده سرمايه
 18 0430/2/3 انداز كاركنان پس

 19 0440/2/3 صندوق بازنشستگي كاركنان

 

 شود. تعیین می راهنمااین  بندهای مفادطبق  صندوقعضویت ساالنه به  پرداخت حق -3

های  عضویت مقرر در مهلت استفاده مؤسسات اعتباری از ظرفیت قانونی صندوق منوط به پرداخت کامل حق –3-1

 باشد. تعیین شده توسط صندوق می

تحت پوشش نهاد ضمانت حداقل معادل سقف تضمین صندوق،  ،های آن شعبه بانک خارجی که سپرده -3-2

 تواند از عضویت در صندوق مستثنی شود. ها در کشور مبدأ باشد، می سپرده
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ها در کشور مبدأ، کمتر از  های شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپرده چنانچه حدود ضمانت سپرده -3-3

های شعبه بانک خارجی در کشور مبدأ تحت هیچ ضمانتی نباشد، شعبه بانک  ضمانت صندوق باشد، یا سپردهحدود 

 .شود، به عضویت صندوق درآید هایی که نزد شعبه آن در ایران تودیع می ربط باید در خصوص سپرده خارجی ذی

در ها و میزان آن  سپردهبودن خارجی، دال بر تحت پوشش های  شعب بانکمستندات ارایه شده از سوی  -4 -3

 .برسدتأیید بانک مرکزی  کشور مبداء، باید به

هفتگی بایست محاسبه و پرداخت شود، لذا بدین منظور الزم است مانده  های ارزی نیز می عضویت ساالنه سپرده حق -4

عضویت ساالنه آن محاسبه  قاین راهنما ح 1-9های ارزی با نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی تسعیر و مطابق بند  سپرده

 شود.

 رسد. گذاران به پیشنهاد هیأت امنا به تصویب هیأت وزیران می سقف تضمین برای هریک از سپرده -5

نامه شماره  تصویب گذاران در هر مؤسسه اعتباری طی سقف تضمین برای هریک از سپرده -5-1

شده است.  ( ریال تعیین 000/000/000/1هیأت وزیران یک میلیارد ) 10/12/1395مورخ ه 53999/ت156909

 .گردد اعمال می 1397  عضویت ساالنه برای سال این مبلغ در محاسبه حق

( 9از ماده ) 2به استناد بند از سوی هیأت امنای صندوق،  1397عضویت ساالنه مؤسسات اعتباری برای سال  نرخ حق -6

 شده است. تعیین  هزار( )بیست و پنج در ده 0025/0 نامه، برابر با آیین

مؤسسه اعتباری مذکور  ،سال مالی صندوق( منطبق نباشدی با تقویم هجری شمسی )چنانچه سال مالی مؤسسه اعتباری -7

عضویت ساالنه خود را بر اساس اطالعات سال مالی خود محاسبه لیکن همانند سایر مؤسسات اعتباری  موظف است حق

 به صندوق پرداخت نمایند. این راهنما 16 بندمندرج در  موعدعضویت ساالنه خود را در  حقدیگر باید 

 عضویت ساالنه سال حق استموظف  (10/12/1393) نامه مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابالغ آیین -8

 .دنمایمحاسبه  ،1397 سقف تضمین سال تا 1396ها در سال  سپرده هفتگی ماندهمیانگین اطالعات را بر اساس  1397

هفتگی هر حساب  میانگین مانده هزار( )بیست و پنج در ده 0025/0 معادل ،1397عضویت ساالنه برای سال  حق -9

 باشد. می راهنمااین  1-5 بندمندرج در تا سقف تضمین  1396ای در سال مالی  سپرده

نامه به  ( آیین9( ماده )2) بند موضوع مفاد ،مؤسسات اعتباریعضویت ساالنه  در خصوص نحوه محاسبه حق -9-1

میانگین مانده که ابتدا  توضیح اینهمان ترتیبی که اقالم محاسباتی در بند مذکور درج شده محاسبات صورت پذیرد. 

 در سال ]هر سرفصل سپرده اعالمی از سوی بانک مرکزی )تفضیلی( های یکایک حساب[ای  هفتگی هر حساب سپرده

گردد. چنانچه نتیجه کوچکتر از مبلغ سقف تضمین بود،  با مبلغ سقف تضمین مقایسه می سپس ومحاسبه  1396مالی 

گردد. در غیر این صورت )برابر با مبلغ  ضرب می ]هزار( )بیست و پنج در ده 0025/0[عضویت ساالنه  در نرخ حق
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عضویت ساالنه  حق عضویت ساالنه ضرب خواهد شد. حقسقف تضمین و یا بزرگتر از آن( مبلغ سقف تضمین در نرخ 

 آید. ای بدست می های سپرده مؤسسه اعتباری از حاصل جمع محاسبات مذکور برای تمامی حساب 1397سال 

شروع تاریخ  باید متناسب با دوره زمانی پس ازبرای سال تأسیس عضویت ساالنه مؤسسه اعتباری تازه تأسیس،  حق -10

 تا پایان همان سال محاسبه گردد.به تشخیص بانک مرکزی  گیری سپردهفعالیت و 

عضویت ساالنه سال آغازین فعالیت خود، باید مطابق با فرآیند مندرج  مؤسسه اعتباری تازه تأسیس برای محاسبه حق

 اقدام و نتیجه حاصل را در نسبت زیر ضرب نماید: راهنمااین  1-9 بنددر 

 اریخ تأسیس تا پایان سالتعداد روزهای تقویمی از ت

 تعداد روزهای تقویمی همان سال

مؤسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس مؤسسه فعالیت داشته است موظف است پس  –11

به  رپولی مزبوهای مربوط از نهادهای  های متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده گذاری دارایی از تأیید و اعالم صحت ارزش

عضویت  ( و حق7عضویت اولیه را مطابق ماده ) مؤسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی، حق

 نامه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید. ( آیین9( ماده )2ساالنه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند )

عضویت ساالنه اقدام ننماید به شرح  موعد مقرر نسبت به واریز حقعضویت ساالنه مؤسسه اعتباری که در  نرخ حق –12

 باشد: زیر می

0025/0 *(1+ 02/0 B) 

B = یا کسری از ماه تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه 

 مؤسسه اعتباری است.هیأت مدیره عضویت ساالنه با  ولیت صحت محاسبات حقئمس -13

 عضویت ساالنه: حق پرداختاطالعات و  ارسالزمان 

 1397عضویت ساالنه سال  مؤسسه اعتباری موظف است اطالعات و آمار درخواستی صندوق در خصوص محاسبه حق -14

 .به صندوق ارایه دهدمطابق جدول پیوست  1397ماه  تا پایان دیرا حداکثر 

پرداخت  1398خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال  1397  عضویت ساالنه سال مؤسسه اعتباری موظف است حق -15

  نماید.

نامه  ( آیین15عضویت خود را پرداخت ننمایند، مشمول مفاد ماده ) مؤسسات اعتباری که در موعد مقرر حق -15-1

 گردند. می

تواند  گذاران، صندوق می سپردههای  در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده -16

 مقرر تأمین نماید.  عضویت ساالنه از مؤسسات اعتباری پیش از مؤعد منابع خود را از طریق اخذ حق
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یا می شوند ،ضمن رعایت روش محاسباتی مندرج در   تأسیس شده 1397در مورد مؤسسات اعتباری که در سال  -17

، مشابه با سایر مؤسسات اعتباری، مطابق با 1397عضویت ساالنه سال  اخت حقاین راهنما، زمان پرد 10پاراگراف دوم بند 

  باشد. این راهنما می 15مفاد مندرج در بند 

 سایر نکات:

عضویت ساالنه هر سال اقدام  حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق –18

گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهارنظر و موارد عدم رعایت فرآیند را در 

  نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.



 جدول پیوست 
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 غير بانکی... بانک/مؤسسه اعتباری 1397عضویت ساالنه سال  جدول خالصه اطالعات الزم برای محاسبه حق

 ردیف
کد سرفصل 

 دفترکل
 عنوان سرفصل دفترکل

در سال  ها هفتگی آنهای  مانده 2که میانگین 1هایی سپرده

 است  کمتر از یک میلیارد ریال بوده 1396

بیشتر از  1396 سال در ها آن هفتگی های مانده 2نکه میانگی 1هایی سپرده

 است  یک میلیارد ریال بوده

 )ریال( ها مجموع میانگین مانده تعداد )ریال( ها مجموع میانگین مانده تعداد

 جاری/ریالی الحسنه سپرده قرض 0010/2/3 1
 

 
  

 جاری/ارزی الحسنه سپرده قرض 0020/2/3 2
 

 
  

 کارکنانانداز  پس 0430/2/3 3
 

   
 صندوق بازنشستگی کارکنان 0440/2/3 4

 
   

 انداز/ریالی الحسنه پس سپرده قرض 0060/2/3 5
 

   
     الحسنه سکه انداز قرض سپرده پس 0065/2/3 6
     انداز/ارزی سپرده پس 0070/2/3 7
     الحسنه ویژه مسکن انداز قرض پس 0080/2/3 8
     الحسنه ویژه جوانان قرضانداز  پس 0090/2/3 9
     الحسنه ویژه مصرف نشده سپرده قرض 0100/2/3 10
     سپرده خرید مسکن 0140/2/3 11
     انداز مسکن )خاص مسکن( سپرده صندوق پس 0150/2/3 12
     گذاری بلندمدت سپرده سرمایه 0120/2/3 13
     انداز کارکنان دولت )سهم مستخدم( پس 0121/2/3 14
     انداز کارکنان دولت )سهم دولت( پس 0122/2/3 15
     مدت گذاری کوتاه سپرده سرمایه 0130/2/3 16
     مدت ویژه گذاری کوتاه سپرده سرمایه 0160/2/3 17
     دار ارزی سپرده مدت 0110/2/3 18
 های اعتباری های دریافتی بابت کارت سپرده 0135/2/3 19

 
   

  A B  جمع

   =B×1000.000.000×0/0025 C 

   =A×0/0025 D 

   =D + C عضویت جمع حق 
 

                                                           
 تفضیلی است. سطح در حقوقی یا حقیقی از اعم شخص هر های حساب ـ منظور از سپرده، یکایک1
 باشد. می 1396پایانی آخرین روز سال لحظه  هفته و یک مانده لحظه پایانی آخرین روز  مانده 52میانگین محاسباتی مشتمل بر  -2
 


