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 مؤسسات اعتباری 1399سال 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 »نامه اخیرالذکر  ( آیین9( ماده )1در اجرای تبصره )و  «ها در صندوق ضمانت سپرده  عضویت حق

 :گردد اعالم میشود،  مینامیده  راهنماپس به اختصار این که از  «اعتباریمؤسسات  1399سال  عضویت ساالنه حق

 

 الف( کليات

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

 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.  الف

 ها. ب ـ صندوق: صندوق ضمانت سپرده

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

باشد. شرکت تعاونی اعتبار و  که 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

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

 نماید. می

 نامه شماره موضوع تصویب ها در صندوق ضمانت سپرده  عضویت نامه میزان و نحوه دریافت حق نامه: آیین ث ـ آیین

نامه شماره  مختومه به تصویب و اصالحات بعدی آنهیأت وزیران  02/05/1392 مورخ ه48367/ت 100998

 باشد. می 30/02/1396مورخ  ه 53725/ت 22196

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

 د.نمای دریافت می

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

(Cut-Off-Time)  سال مالک است.آخرین روز 

تحت در هر مؤسسه اعتباری که  ریالی و ارزیهر شخص اعم از  های حداکثر میزان ریالی سپردهسقف تضمین: ـ  ح

 .دباش میصندوق تضمین 

 

مورخ ه 52224/ت67574نامه شماره  تصویب 3به استناد بند  که عضویت حقپرداخت  های مشمول سپرده – 2

به صندوق از سوی بانک مرکزی  15/06/1394مورخ  157173/94هیأت وزیران، طی نامه شماره  27/05/1394

  :گردد میاعالم  زیرجدول به شرح  شده است، ابالغ
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 ردیف کد سرفصل دفترکل عنوان سرفصل دفترکل
گروه 

 ها بدهی

 1 0010/2/3 الحسنه جاری ریالی قرضسپرده 

ده
پر

س
 

ص
خا

ش
ز ا

ی ا
افت

ری
 د

ی
ها

 

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

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

 4 0065/2/3 الحسنه سکه انداز قرض سپرده پس

 5 0070/2/3 انداز/ارزی سپرده پس

 6 0080/2/3 الحسنه ویژه مسکن انداز قرض پس

 7 0090/2/3 الحسنه ویژه جوانان انداز قرض پس

 8 0100/2/3 الحسنه ویژه مصرف نشده سپرده قرض

 9 0110/2/3 دار ارزی سپرده مدت

 10 0120/2/3 گذاری بلندمدت سپرده سرمایه

 11 0121/2/3 انداز کارکنان دولت )سهم مستخدم( پس

 12 0122/2/3 دولت(انداز کارکنان دولت )سهم  پس

 13 0130/2/3 مدت گذاری کوتاه سپرده سرمایه

 14 0135/2/3 های اعتباری های دریافتی بابت کارت سپرده

 15 0140/2/3 سپرده خرید مسکن

 16 0150/2/3 انداز مسکن )خاص بانک مسکن( سپرده صندوق پس

 17 0160/2/3 مدت ویژه گذاری کوتاه سپرده سرمایه

 18 0430/2/3 انداز کارکنان پس

 19 0440/2/3 صندوق بازنشستگی کارکنان

 

( این راهنما 2های متناظر جدول بند ) در ردیف ها آنکماکان با توجه به زمان سررسید  گواهی سپرده منتشره -1-2

گردد. تجمیع اوراق منتشر شده در قالب اسناد  شده و هر سند صادره به عنوان یک حساب سپرده تلقی می بندی طبقه

مختلف برای هر فرد، تجمیع اوراق منتشر شده اشخاص مختلف در یک شعبه و هر نوع دیگری از تجمیع اسناد در 

 1باشد. مجاز نمی عضویت حقمحاسبه 

حساب سپرده  یکهای هر شخص و یا اشخاص مختلف در قالب  تجمیع سپردهساالنه،  عضویت حقدر محاسبه -2-2

 ،( هر سرفصل سپرده اعالمی از سوی بانک مرکزیتفصیلیهای ) یکایک حساببرای باشد و ضرورت دارد  مجاز نمی

 محاسبه گردد. عضویت حق

 های ساالنه به عنوان یکی از اقالم ردیف عضویت حقهای مشمول محاسبه  مسئولیت استخراج کلیه حساب-3-2

 است. مؤسسهاعتباری به صورت مستقیم بر عهده آن  مؤسسههای تودیع شده نزد  گانه از بین کلیه حساب 19

( این راهنما که حداقل دارای 2های دفتر کل جدول بند ) کد سرفصل 19 بندی ذیل هریک از هر حساب قابل طبقه-4-2

 ساالنه است. عضویت حقیک مانده هفتگی غیر صفر در سال باشد، مشمول محاسبه 

                                                           
1
ابالغشدهاست.15/07/1398مورخ214/21/98مراتبطینامهشماره- 



 

4 

 

ه 53999/ت156909نامه شماره  تصویب گذاران در هر مؤسسه اعتباری طی برای هریک از سپردهسقف تضمین  -3

شده است. این مبلغ در محاسبه  ( ریال تعیین 000/000/000/1هیأت وزیران یک میلیارد ) 10/12/1395مورخ 

 گردد. اعمال می 1399  عضویت ساالنه برای سال حق

از ماده  2از سوی هیأت امنای صندوق، به استناد بند  1399عضویت ساالنه مؤسسات اعتباری برای سال  نرخ حق -4

 شده است. تعیین ( هزار سی و پنج در ده) 0035/0 نامه، برابر با ( آیین9)

 شعب بانک خارجی نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: عضویت حقدر خصوص محاسبه  -5

ها  نهاد ضمانت سپردهتحت پوشش  تضمین صندوقهای آن، حداقل معادل سقف  شعبه بانک خارجی که سپرده -1-5

 شود. یمستثنتواند از عضویت در صندوق  در کشور مبدأ باشد، می

ها در کشور مبدأ، کمتر از حدود  های شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپرده چنانچه حدود ضمانت سپرده -2-5

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

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

ها و میزان آن در کشور  بودن سپردههای خارجی، دال بر تحت پوشش  شده از سوی شعب بانک ارائهمستندات  -5 -3

 بانک مرکزی برسد. تائید، باید به مبدأ

 

 عضویت حقب( محاسبه 

مشمول  هر حساب سپرده اعتباری برای مؤسسات 1399سال  عضویت ساالنه در خصوص نحوه محاسبه حق -6

 این راهنما( به ترتیب زیر محاسبات انجام پذیرد: 2)مندرج در بند 

( هر سرفصل سپرده اعالمی از تفصیلیهای ) یکایک حساب[ای  میانگین مانده هفتگی هر حساب سپردهابتدا  -1-6

گردد. چنانچه نتیجه  محاسبه و سپس با مبلغ سقف تضمین مقایسه می 1398در سال مالی  ]سوی بانک مرکزی

سی و ) 0035/0[عضویت ساالنه  در نرخ حق میانگین محاسباتی ،)یک میلیارد ریال( از مبلغ سقف تضمین بود تر کوچک

 از آن تر بزرگبرابر با مبلغ سقف تضمین و یا یانگین محاسباتی )مگردد. در غیر این صورت  ضرب می ](هزار ده در پنج

 عضویت ساالنه ضرب خواهد شد. در نرخ حق )یک میلیارد ریال( مبلغ سقف تضمین (باشد

های  مؤسسه اعتباری از حاصل جمع محاسبات مذکور برای تمامی حساب 1399عضویت ساالنه سال  حق -2-6

 آید. می دست بهاین راهنما  2مشمول بند ای  سپرده

برای تمامی  ای ( هر حساب سپردهCut-Off-Timeبرای محاسبه میانگین هر حساب، ابتدا مانده پایانی ) -3-6

ای، چنانچه  شود. برای محاسبه میانگین مانده حساب سپرده میهای سال را جمع نموده و میانگین مربوطه محاسبه  هفته

مانده پایانی مالک عمل خواهد بود و چنانچه آخرین مانده  52آخرین مانده پایانی در آخرین روز هفته باشد، میانگین 

 شود. مانده پایانی محاسبه می 53پایانی در آخرین روز هفته نباشد، میانگین 

 شود. هفتگی، مانده لحظه پایانی قبل از کسر سپرده قانونی در محاسبات لحاظ می در محاسبه میانگین -4-6
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شود، بدین  میاین راهنما محاسبه و پرداخت  (2)بند بر اساس های ارزی مشمول  عضویت ساالنه سپرده حق -5-6

 محاسبه شود.های ارزی با نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی تسعیر و  منظور الزم است مانده هفتگی سپرده

های ارزی بر متوسط میانگین حساب و ( پیوست نیز تکمیل گردد2ارزی الزم است جدول )هایدر خصوص حساب

 برای محاسبه میانگین ارزی هر حسابجدول درج گردد.  نیا در مربوطه ارزو نیز نرخ حسب یورو و یا معادل دالری آن 

 جدول 9و  5، 2های )مشمول ردیف ای هر حساب سپرده ( ارزیCut-Off-Time، ابتدا مانده پایانی )موضوع این جدول

شود. برای محاسبه میانگین  های سال جمع نموده و میانگین مربوطه محاسبه می ( را برای تمامی هفتهاین راهنما 2بند 

مانده پایانی مالک عمل  52 ، چنانچه آخرین مانده پایانی در آخرین روز هفته باشد، میانگینارزی ای مانده حساب سپرده

 شود. مانده پایانی محاسبه می 53خواهد بود و چنانچه آخرین مانده پایانی در آخرین روز هفته نباشد، میانگین 

عضویت ساالنه سال  ( موظف است حق10/12/1393نامه ) مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابالغ آیین -7

، محاسبه 1399تا سقف تضمین سال  1398ها در سال  را بر اساس اطالعات میانگین مانده هفتگی سپرده 1399

 نماید.

تاریخ  باید متناسب با دوره زمانی پس ازبرای سال تأسیس عضویت ساالنه مؤسسه اعتباری تازه تأسیس،  حق -8

مؤسسه اعتباری تازه  سال محاسبه گردد.تا پایان همان به تشخیص بانک مرکزی  گیری سپردهفعالیت و شروع 

این راهنما  (6)عضویت ساالنه سال آغازین فعالیت خود، باید مطابق با فرآیند مندرج در بند  تأسیس برای محاسبه حق

 اقدام و نتیجه حاصل را در نسبت زیر ضرب نماید:

 تعداد روزهای تقویمی از تاریخ تأسیس تا پایان سال

 همان سالتعداد روزهای تقویمی 
 

موظف است  ،مؤسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس مؤسسه فعالیت داشته است -9

های مربوط از نهادهای پولی  و سپرده ها آنهای متناظر و انتقال قطعی  گذاری دارایی و اعالم صحت ارزش تائیدپس از 

( و 7عضویت اولیه را مطابق ماده ) بانک مرکزی، حق تائیدبه مؤسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد  رمزبو

این راهنما محاسبه و به حساب صندوق و  نامه ( آیین9( ماده )2عضویت ساالنه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند ) حق

 .واریز نماید

رعایت روش محاسباتی مندرج در  ضمن ،شوند یمیا   تأسیس شده 1399در مورد مؤسسات اعتباری که در سال  -10

، مشابه با سایر مؤسسات اعتباری، 1399عضویت ساالنه سال  این راهنما، زمان پرداخت حق 8پاراگراف دوم بند 

 باشد. این راهنما می 15-1مطابق با مفاد مندرج در بند 

شمسی )سال مالی صندوق( منطبق نباشد، مؤسسه اعتباری چنانچه سال مالی مؤسسه اعتباری با تقویم هجری  -11

لیکن همانند سایر  نماید؛ عضویت ساالنه خود را بر اساس اطالعات سال مالی خود محاسبه مذکور موظف است حق

این راهنما به صندوق پرداخت  15-1عضویت ساالنه خود را در موعد مندرج در بند  مؤسسات اعتباری دیگر باید حق

 نمایند.
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عضویت ساالنه سال  مؤسسه اعتباری موظف است اطالعات و آمار درخواستی صندوق در خصوص محاسبه حق -12

در این خصوص توجه به  دهد. ارائهبه صندوق مطابق جدول پیوست  1400 فروردین 20روز  را حداکثر تا پایان 1399

 نکات زیر ضروری است:

 بر اساس سر ستون و سطر قاًیدقدر تکمیل جدول عناوین مندرج در معرفی سطر و ستون تغییر ننماید و جدول  -

 .تکمیل گرددنمونه جدول پیوست 

ها در بانک وجود نداشته باشد، درج عدد صفر  حساب سپرده ذیل هریک از سرفصل گونه چیهدر صورتی که  -

به مفهوم صفر عدد درج به عبارتی هر سلول جدول باید با عدد مشخص و یا صفر تکمیل گردد.  ؛الزامی است

 است.اعتباری به صندوق  مؤسسهتوسط اعالم عدم وجود سپرده مشمول در ذیل آن سرفصل حساب 

این راهنما مورد توجه قرار گیرد و تغییر هریک از این  (2)گانه مشخص شده در جدول بند  19های  کد سرفصل -

ها مجاز  ادغام سرفصل و نیزاعتباری  مؤسسههای داخلی و یا خاص آن  ها و جایگزینی آن با سرفصل سرفصل

 نیست.

اعضای هیأت  یکی از یا و مدیرعامل دیتائبا امضاء و  صرفاًپس از تکمیل،  2موضوع بند  ( پیوست،2( و )1جداول ) -13

)به فرمت اکسل( منضم به نامه مذکور از جدول  ییک نسخه الکترونیک به صندوق ارسال گردد.اعتباری  مؤسسه مدیره

 مربوطه ارسال گردد.

 مرحله ثبت اولیه ازتر  به اطالعات تفصیلی و یا حسابرس آن در صورت نیاز صندوقنامه  ( آیین17به استناد ماده ) -14

باشد از  ( می12جدول موضوع بند )تکمیل اطالعات تفصیلی که مبنای  ساالنه، عضویت حقتسویه تا طی فرایند منجر به 

 .گردید؛ لذا نگهداری کامل سوابق در این خصوص الزامی استاعتباری اخذ خواهد  مؤسسه

 

 عضویت حقج( پرداخت 

 مورد توجه قرار گیرد: بایست ساالنه موارد زیر می عضویت حقدر خصوص پرداخت  -15

خود را حداکثر تا  1399  عضویت ساالنه سال نامه، مؤسسه اعتباری موظف است حق آیین 10به استناد ماده  -1-15

 پرداخت نماید. 1400پایان شهریور ماه سال 

 هیأت وزیران، استفاده مؤسسات 27/05/1394مورخ ه  52224/ت 67574مصوبه شماره  2به استناد بند  -2-15

های تعیین شده توسط صندوق  عضویت مقرر در مهلت اعتباری از ظرفیت قانونی صندوق منوط به پرداخت کامل حق

 باشد. می

عضویت ساالنه اقدام ننماید به  عضویت ساالنه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق نرخ حق -3-15

 باشد: شرح زیر می

003/0 5*(1+ 02/0 B) 

B با مهلت مقرر  بانک مرکزیاداره معامالت ریالی به حساب تمرکز درآمد صندوق نزد  = تفاضل تاریخ واریز

 یا کسری از ماه حسب ماه
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پرداخت  6-1را در موعد مقرر در بند  1399سال  عضویت حقاعتباری تمام و یا بخشی از  مؤسسهبه عبارتی چنانچه 

بر اساس فرمول  عضویت حقمشمول افزایش نرخ  1399سال  عضویت حقننماید به میزان باقیمانده بدهی بابت 

در موعد مقرر پرداخت نگردد و بجای  1399سال  عضویت حق. به عنوان مثال چنانچه بخشی از الذکر خواهد شد فوق

 0035/0 برای مبلغ پرداختی بجای عضویت حقنرخ  انجام گیرد، 20/09/1400آن واریز به حساب صندوق در تاریخ 

 خواهد بود. 00368667/0رقم 

نامه  ( آیین15عضویت خود را پرداخت ننمایند، مشمول مفاد ماده ) مؤسسات اعتباری که در موعد مقرر حق -4-15

 خود ظرف سه ماه پس از مهلت مقرر در بند عضویت حقاعتباری از پرداخت  مؤسسهبر این اساس چنانچه  گردند. می

بانک مرکزی جهت اعمال مقررات نظارتی از جمله سلب  کل سیرئرا به  امتناع ورزد، صندوق موظف است مراتب 1-15

شامل  -1351مصوب  -( قانون پولی و بانکی کشور 14( ماده )11در بند ) حصالحیت مدیران و نیز اقدامات مصر

 اعتباری متخلف اعالم نماید. مؤسسهگیری  محدود نمودن عملیات سپرده

در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای نامه  ( آیین10( ماده )1بر اساس تبصره ) -5-15

عضویت ساالنه از مؤسسات اعتباری  تواند منابع خود را از طریق اخذ حق گذاران، صندوق می های سپرده پرداخت سپرده

 مقرر تأمین نماید.  موعدپیش از 

 عضویت حقبه هر دلیلی از جمله اعالم اصالح  15-1ساالنه در موعد مقرر در بند  عضویت حقعدم پرداخت  -6-15

آن  تائیدو اعتباری  مؤسسهاز سوی نامه(  آیین 12گزارش حسابرسی مرتبط )موضوع ماده  ارائههای قبل تا  ساالنه سال

 در پرداخت تأخیرمجاز نیست و هرگونه  اعتباری اعالم خواهد شد( مؤسسه)که نتیجه آن به  توسط حسابرس صندوق

 این راهنما خواهد بود. 15-4تا  15-2مشمول مفاد بندهای  ساالنه عضویت حق

ساالنه به صندوق تشخیص دهند که ارقام  عضویت حقپس از اعالم رقم اعتباری  مؤسساتدر صورتی که  -7-15

به منظور کاهش  گردد تا توصیه می امؤکداست، بوده  آن ساالنه کمتر از رقم واقعی عضویت حقاعالمی به صندوق بابت 

التفاوت در اسرع  نسبت به واریز مابه (،نامه ( آیین10( ماده )2موضوع تبصره )) عضویت حقنرخ هزینه مربوط به تغییر 

، بدهی تسویه نهایی اتمام مرحلهتا  عضویت حقآخرین مهلت مقرر برای پرداخت  سپری شدن اقدام نمایند. پس از

 خواهد بود. عضویت حقمشمول تغییر نرخ  عضویت حقاعتباری به صندوق بابت  مؤسسه

 

 تکميلی نکاتد( 

اعتباری  مؤسسه، در انجام وظایف قانونی مرتبط رسانی به صندوق و در راستای اطالعنامه  آیین 17به استناد ماده  -16

خود را با رشد  1399عضویت ساالنه سال  این راهنما، رشد حق (2)الزم است همراه با ارسال جدول موضوع بند 

. در این ، تحلیل و مراتب را به صندوق اعالم نمایدمقایسه 1398سال درج شده در صورت مالی های اشخاص  سپرده
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علل توجیهی مرتبط در  1399سال  عضویت حقرقم  و 1398خصوص ضمن مقایسه کل رشد سپرده اشخاص در سال 

 نماید. توجیهشواهد آماری  ارائهصورت اختالف بین این دو رقم را با 

 است: تأکیداعتباری موارد زیر مورد  مؤسساتساالنه  عضویت حقمحاسبه در خصوص فرایند  -17

مربوط به عملکرد سال  1399ساالنه سال  عضویت حق محاسبه مورد استفاده در های اطمینان از اینکه داده (1

 .اعتباری است مؤسسه 1398مالی 

گانه موسسه  19های تناظر این محصوالت با حساب و حصول اطمینان از ایبررسی کامل محصوالت سپرده (2

 اعتباری ضروری است.

اعتباری در  مؤسسه( 2)موضوع بند  گانه نوزدههای تفصیلی هر سرفصل سپرده  از پوشش کامل یکایک حساب (3

و  2در این خصوص کد سرفصل دفترکل جدول موضوع بند  اطمینان حاصل گردد. عضویت حقفرایند محاسبه 

های مشمول به دلیل  از حساب یک هیچبه عبارتی  گرفته باشد.های داخلی بانک مالک عمل قرار  نه سرفصل

 شده باشد.گانه کنار گذاشته  19های  بایست از سرفصل بانک نمی بندی طبقهنوع 

است. بدیهی است مبنا  اشخاصهای  حساب یکایکبر مبنای  عضویت حقاطمینان از اینکه مبنای محاسبه  (4

 .باشد مجاز نمیگذار  سپردهگرفتن قرار 

های  مانده»افزاری؛ استخراج صحیح  های نرم در برنامه عضویت حقاطمینان از صحیح بودن فرمول محاسبه  (5

اعتباری که  مؤسسهای  های سپرده اطمینان از ورود تمامی اطالعات حسابو نیز حصول « پایانی لحظه

 باشد. ( این راهنما می2مشمول مفاد بند )

ارزی مشمول پرداخت   های سپرده از صحت نرخ ارز اعالمی بانک مرکزی در محاسبه حق عضویت حساب (6

 عضویت ساالنه اطمینان حاصل گردد. حق

از عدم تجمیع این اسناد مطابق  و)عام و خاص(  در خصوص هر سند گواهی سپرده عضویت حقاز محاسبه  (7

 اطمینان حاصل گردد. ه شده در این راهنماارائبا توضیحات 

بر مبنای هفتگی در خصوص هر حساب  اعتباری مؤسسههای مشمول ضمانت  سپردهاز محاسبه میانگین  (8

 اطمینان حاصل گردد.

 2هر حساب )موضوع جدول بند برای ( ریالی و پانصد هزار )سه میلیون 3.500.000 عضویت حقاز محاسبه  (9

رقم  ضرب حاصلبه میزان  عضویت حقهمچنین محاسبه و یک میلیارد و باالتر  ین هفتگیبا میانگاین راهنما( 

 ریالن هفتگی کمتر از یک میلیارد برای هر حساب با میانگی (0035/0) عضویت حقمیانگین هفتگی در نرخ 

 اطمینان حاصل گردد.

، اطمینان های مشمول قبل از کسر سپرده قانونی است سپردهمانده  عضویت حقمبنای محاسبه از این امر که  (10

 حاصل شود.

و یا بخشی از  کلدر پرداخت  تأخیرت اعتباری در صور مؤسسهساالنه  عضویت حقاز اعمال نرخ صحیح  (11

 مینان حاصل گردد.اط این راهنما( 15-3)موضوع بند  عضویت حق
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حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات نامه  ( آیین12به استناد ماده ) –18

 :است تأکیددر گزارش حسابرس موارد زیر مورد  بر این اساسنماید. عضویت ساالنه هر سال اقدام  حق

به تفصیل و مشخص شدن اثر موارد عدم  در گزارش حسابرس و بازرس قانونی موارد عدم رعایت فرآینددرج  -

 .این راهنما به صندوق 2های ارسالی جدول موضوع بند  رعایت احتمالی بر هریک از ردیف

 .عضویت حقمرتبط با فرایند محاسبه موارد  مشخص در خصوص عدم رعایتاظهارنظر  -

شود، لذا مبنای انجام  های صندوق ثبت می این راهنما در حساب (12)بند  با توجه به اینکه اطالعات ارسالی موضوع

اعتباری به  مؤسسهبایست فرایند منتهی شده به تهیه جدول اطالعات ارسالی )طی نامه رسمی  حسابرسی می

 صندوق( باشد.

 باشد. جدول پیوست می دوبند و منضم به  19این راهنما در  -19



 پیوست 

10 

 

 اعتباری مؤسساتها و بانک 1399جدول محاسبه حق عضویت ساالنه سال  -(1جدول )    
 

1399عضویت سال  رقم حق  =)B×1000.000.000×0/0035)+(A×0/0035) 

 

 

                                                           
1
 یلی است.تفص سطح در حقوقی یا حقیقی از اعم شخص هر های حساب منظور از سپرده، یکایک - 

2
 باشد. می 1398لحظه پایانی آخرین روز سال  هفته و یک مانده لحظه پایانی آخرین روز  مانده 52میانگین محاسباتی مشتمل بر  - 

 ردیف
کد سرفصل 

 دفترکل
 عنوان سرفصل دفترکل

در  ها های هفتگی آن مانده 2که میانگین 1هایی سپرده

 است کمتر از یک میلیارد ریال بوده  1398سال 

بیشتر از یک  1398 سال در ها آن هفتگی های مانده 2که میانگین 1هایی سپرده

 است میلیارد ریال بوده 

 ها)ریال(مجموعمیانگینماندهتعداد ها)ریال(مجموعمیانگینمانده تعداد

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

 
 

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

 
  

 انداز کارکنان 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 انداز قرض 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 سرمایهسپرده  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

دیتائمحل   

این راهنما 13بر اساس مفاد بند   



 پیوست 
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 موارد اعالم شده در متن این راهنما تکمیل گردد. بر اساس بایستپیوست بوده که می( 1) این جدول مربوط به اعالم اطالعات ارزی جدول

 

 اعتباری مؤسساتها و بانک 1399سالدر محاسبه حق عضویت ساالنه  مؤثرجدول اعالم نرخ ارز  -(2)جدول  

 
 
 

ردیف 

مرتبط در 

( 1جدول )

 پیوست 

کد 

سرفصل 

 دفترکل

 عنوان سرفصل دفترکل

های  های ارزی که میانگین تسعیر ریالی مانده سپرده

کمتر از یک میلیارد ریال  1398در سال  ها هفتگی آن

 است بوده 

 1398 سال در ها های هفتگی آن تسعیر ریالی ماندهکه میانگین های ارزی  سپرده

 است بیشتر از یک میلیارد ریال بوده 

 تعداد

مجموع

میانگین

هابرمانده

حسبدالر

 یایورو

درجنام

 ارز

متوسط

ریالینرخ

مؤثرارز

در

 محاسبات

 تعداد

مجموع

میانگین

هابرمانده

حسبدالریا

 یورو

 درجنامارز

متوسطریالی

درمؤثرنرخارز

 محاسبات

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

   
 

  
 انداز/ارزی سپرده پس 0070/2/3 7

 
     

  
         دار ارزی سپرده مدت 0110/2/3 18

دیتائمحل   

این راهنما 13بر اساس مفاد بند   


