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راهنمای محاسبه و پرداخت حقعضویت ساالنه سال  3131مؤسسات اعتباری

مقدمه:
به استناد مفاد ماده « 59قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران» و «اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها»
و به منظور اجرای مواد  5و « 01آیيننامه ميزان و نحوه دریافت حقعضویت در صندوق ضمانت سپردهها»« ،راهنمای محاسبه و

پرداخت حقعضویت ساالنه مؤسسات اعتباری» که از پس به اختصار راهنما نامیده میشود ،تدوین میگردد:
 -3اصطالحات مندرج در این راهنما ،در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
ب ـ صندوق :صندوق ضمانت سپردهها.
پ ـ مؤسسه اعتباری :بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک
مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.
ت ـ شعبه بانک خارجی :واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران
فعالیت مینماید.
ث ـ آیيننامه :آییننامه میزان و نحوه دریافت حقعضویت در صندوق ضمانت سپردهها
ج ـ مؤسسه اعتباری تازه تأسيس :مؤسسه اعتباری که پس از ابالغ آییننامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی
دریافت میدارد.
چ ـ انقطاع روزانه :لحظه زمانی یگانه و ثابتی است که هر مؤسسه اعتباری به عنوان پایان روزکاری و ورود به روز
بعد انتخاب مینماید.
ح ـ سقف تضمين :حداکثر میزان ریالی سپردههای ریالی و ارزی هر سپردهگذار در هر مؤسسه اعتباری که صندوق
متعهد است طبق ضوابط تأمین نماید.

کليات:

– 2مصادیق سپردهها ،به استناد بند  3تصویبنامه شماره /47976ت92226ه مورخ  0356/19/27هیأت وزیران ،طی
نامه شماره  56/097073مورخ  0356/14/09از سوی بانک مرکزی به صندوق به شرح صفحه بعد اعالم گردید:
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گروه بدهيها

عنـــوان حســـاب

سپردههای دریافتی از اشخاص

ردیف

كد حساب

.

000033.3

سپرده قرضالحسنه جاري ريالي

0

00003303

سپرده قرضالحسنه جاري/ارزي

0

000033.3

سپرده قرضالحسنه پسانداز/ريالي

4

000033.3

سپرده پسانداز قرضالحسنه سکه

3

000033.3

سپرده پسانداز/ارزي

.

000033.3

پسانداز قرضالحسنه ويژه مسکن

.

000033.3

پسانداز قرضالحسنه ويژه جوانان

.

00003.33

سپرده قرضالحسنه ويژه مصرف نشده

.

00003..3

سپرده مدتدار ارزي

.3

00003.03

سپرده سرمايهگذاري بلندمدت

..

00003.0.

پسانداز كاركنان دولت (سهم مستخدم)

.0

00003.00

پسانداز كاركنان دولت (سهم دولت)

.0

00003.03

سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت

.4

00003.03

سپردههاي دريافتي بابت كارتهاي اعتباري

.3

00003.43

سپرده خريد مسکن

..

00003.33

سپرده صندوق پسانداز مسکن (خاص بانك مسکن)

..

00003..3

سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه

..

00003403

پسانداز كاركنان

..

00003443

صندوق بازنشستگي كاركنان

 -1تمامی مؤسسات اعتباری موظف به عضویت در صندوق می باشند .پرداخت حقعضویت ساالنه به صنندوق طبنق
مفاد بندهای این راهنما تعیین میشود.
 –3-1استفاده مؤسسات اعتباری از ظرفیت قانونی صندوق منوط به پرداخت کامل حقعضویت مقرر در
مهلتهای تعیین شده توسط صندوق میباشد.
3

راهنمای محاسبه و پرداخت حقعضویت ساالنه سال  3131مؤسسات اعتباری

 -2-1شعبه بانک خارجی که سپردههای آن ،حداقل معادل سقف تضمین صندوق ،تحت پوشش نهاد ضمانت
سپردهها در کشور مبدأ باشد ،میتواند از عضویت در صندوق مستثنی شود.
 -1-1چنانچه سپردههای شعبه بانک خارجی در کشور مبدأ تحت هیچ ضمانتی نباشد ،یا حدود ضمانت
سپردههای شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپردهها در کشور مبدأ ،کمتر از سقف تضمین صندوق باشد،
شعبه بانک خارجی ذیربط باید در خصوص سپردههایی که نزد شعبه آن در ایران تودیع میشود ،به عضویت
صندوق درآید.
 -4 -1مستندات ارایه شده از سوی شعب بانکهای خارجی ،دال بر تحت پوشش بودن سپردهها و میزان آن در
کشور مبداء ،باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
 -4معادلریالی مانده روزانه سپردههای ارزی در محاسبه حقعضویت ساالنه مبنای عمل قرار میگیرد ،بدین منظور
الزم است مانده روزانه سپردههای ارزی به نرخ روزانه اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (قابل
دسترس برای سپردهگذاران و مؤسسات اعتباری) تسعیر و در محاسبات مورد استفاد قرار گیرد.
 -5سقف تضمین برای هریک از سپردهگذاران به پیشنهاد هیأت امنا به تصویب هیأت وزیران میرسد.
 -3-5سقف تضمین برای هریک از سپردهگذاران در هر مؤسسه اعتباری طی تصویبنامه شماره
/47976ت92226ه مورخ  0356/19/27هیأت وزیران برای سالهای  0353و  0356یک میلیارد ()0/111/111/111
ریال تعیین شده است .این مبلغ در محاسبه حقعضویت ساالنه برای سالهای  0353و  0356اعمال میگردد.
 -6نرخ حقعضویت ساالنه مؤسسات اعتباری برای سالهای  0353و  0356از سوی هیأت امنای صندوق ،به استناد
بند  2از ماده ( )5آییننامه ،یکسان و برابر با ( %1/29بیست و پنج صدم درصد) تعیین گردید.
 -7چنانچه سال مالی مؤسسه اعتباریی با تقویم هجری شمسی (سال مالی صندوق) منطبق نباشد ،مؤسسه اعتباری
مذکور موظف است حقعضویت ساالنه خود را بر اساس اطالعات سال مالی خود محاسبه لیکن همانند سایر مؤسسات
اعتباری دیگر باید حقعضویت ساالنه خود را در مواعد مندرج در بند  03این راهنما به صندوق پرداخت نمایند.

نحوه محاسبه حقعضویت ساالنه:

 - 8مؤسسه اعتباري تأسیس شده قبل از تاریخ ابالغ آییننامه موظف است حقعضویت ساالنه هر سال را بر اساس
اطالعات مانده سپردهها و سپرده قانونی ذیربط آن سپردهها در سال گذشته محاسبه نماید.
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نحوه محاسبه حقعضویت ساالنه برای سال :3131

 -3حقعضویت ساالنه برای سال  ،0353معادل ( %1/29بیست و پنج صدم درصد) میانگین مانده روزانه (روزهای
تقویمی سال) تمامی سپردهها در سال  0352پس از کسر سپرده قانونی مصوب شورای پول و اعتبار برای سال 0352
تا سقف تضمین مندرج در بند  0-9این راهنما میباشد.
 -3-3در خصوص نحوه محاسبه حقعضویت ساالنه مؤسسات اعتباري موضوع مفاد بندهاي ( )1و ( )2ماده ()9
«آیيننامه ميزان و نحوه محاسبه حقعضویت در صندوق ضمانت سپردهها» به همان ترتیبی که اقالم محاسباتی در بندهاي
مذکور درج شده محاسبات صورت پذیرد .توضیح اینکه ابتدا میانگین روزانه (روزهاي تقویمی سال) تمامی سپردهها
(یکایک حسابهاي هر سرفصل سپرده اعالمی از سوي بانک مرکزي) محاسبه ،سپس سپرده قانونی از آن کسر ]
میانگین روزانه × (نرخ سپرده قانونی  [ )1-و با مبلغ سقف تضمین مقایسه میگردد .چنانچه نتیجه کوچکتر از مبلغ سقف
تضمین بود ،نتیجه در نرخ حقعضویت ساالنه (بیست و پنج صدم درصد براي سال  )1393ضرب میگردد .در غیر این
صورت (برابر با مبلغ سقف تضمین و یا بزرگتر از آن) مبلغ سقف تضمین در نرخ حقعضویت ساالنه ضرب خواهد شد.
 - 31مؤسسه اعتباري تازه تأسیس ،از بدو تأسیس موظف به عضویت در صندوق بوده و مشمول حقعضویت ساالنه

میشود .حقعضویت ساالنه سال اول فعالیت مؤسسه اعتباري تازه تأسیس بر اساس اطالعات مانده سپردهها و
سپرده قانونی ذیربط آن سپردهها در سال تأسیس و متناسب با دوره زمانی پس از شروع عملیات سپردهگیري تا

پایان سال تأسیس محاسبه میشود.
مؤسسه اعتباری تازه تأسیس برای محاسبه حقعضویت ساالنه سال آغازین فعالیت خود ،باید مطابق با فرآیند مندرج
در بند  0-5این راهنما اقدام و نتیجه حاصل را در نسبت زیر ضرب نماید:
تعداد روزهای تقویمی از تاریخ تأسیس تا پایان سال
تعداد روزهای تقویمی همان سال

 - 33مسئولیت صحت محاسبات حقعضویت ساالنه با هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است.
نحوه و زمان پرداخت حقعضویت ساالنه:

 - 32صندوق موظف است نحوه محاسبه و میزان حقعضویت ساالنه مؤسسه اعتباری در هر سال را تا پایان خرداد
ماه سال بعد به مؤسسه اعتباری اعالم نماید.
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 - 31مؤسسه اعتباري موظف است حقعضویت ساالنه سالهاي  1393و 1394خود را به شرح جددول زیدر پرداخدت
نماید:
آخرین مهلت پرداخت

ردیف

حق عضویت ساالنه سال

1

1393

حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1394

2

1394

حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1395

 - 34در شرایط اضطراري و در صورت عدم تکافوي منابع صندوق براي پرداخت سپردههاي سدپردهگدذاران ،صدندوق
میتواند منابع خود را از طریق اخذ حقعضویت ساالنه از مؤسسات اعتباري پیش از مؤعد مقرر تأمین نماید.

 - 35در مورد مؤسسات اعتباری که در سال  0353تأسیس شدهاند ضمن رعایت روش محاسباتی مندرج در پاراگراف
دوم بند  01این راهنما ،نحوه پرداخت ،مشابه روشی است که برای پرداخت حقعضویت ساالنه سال  0353سایر
مؤسسات اعتباری در بند  03این راهنما اشاره شدهاست.

سایر نکات:

 - 36مؤسسه اعتباری موظف است اطالعات و آمار درخواستی صندوق را در هر زمان در اختیار صندوق قرار دهد.
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