
 

 

 

 

 

 

 

در  عضویتمیزان و نحوه دریافت حقنامه آیین»

 «هاصندوق ضمانت سپرده

 

 

 

 

 

 

 

هیأت وزیران و اصالحات بعدی آن  02/05/1392مورخ ه 48367ت/100998)متضمن تصویب نامه شماره 

 آن هیأت( 29/08/1400مورخ ه 59245ت/96894شماره مختومه به تصویب نامه 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

 تعالیبسمه

  هادر صندوق ضمانت سپرده عضویتنامه میزان و نحوه دریافت حقآیین

 (29/08/1400أت وزیران تا تاریخ )به همراه آخرین مصوبات هی

 

 روند:نامه، در معاني مشروح مربوط به کار مياصطالحات مندرج در اين آيين ـ1ماده 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران. ـ بانک مرکزی: الف

 ها.صندوق ضمانت سپرده ب ـ صندوق:

ـ  و شعبه بانک خارجي  انداز و تسهيالت مسکنمؤسسه پسغيربانکي، يا مؤسسه اعتباری  بانک مؤسسه اعتباری:ج 

. شرکت تعاونی اعتبار باشدکه به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزی تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزی مي

 شوند.مؤسسه اعتباری محسوب نمی ,الحسنهو صندوق قرض

 نمايد.شخصي که مبادرت به توديع سپرده نزد مؤسسه اعتباری مي گذار:د ـ سپرده

واحد عملياتي از يک بانک خارجي که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ايران فعاليت  خارجي: ـ شعبه بانک ه

 .نمايدمي

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

 .دارددريافت مي

ضمین: س ف ت ــ  سه اعتباری که بر سپردهحداکثر ميزان ريالي  ز ـ س شخص اعم از ريالي و ارزی در هر مؤ های هر 

ساس بند )الف( ماده ) سپرده5ا ضمانت  صندوق  سنامه  سا صويب( ا ضوع ت شده مو صره بند ياد  شماره ها و تب نامه 

 باشد.ها ميو اصالح بعدی، تحت تضمين صندوق ضمانت سپرده 22/5/1391مورخ ه  47632ت /102595
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 های خارجي در صندوق الزامي است.عضويت برای تمامي مؤسسات اعتباری و شعب بانکپرداخت حق ـ2ماده 

ها در کشور مبدأ، معادل حداقل های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپردهشعبه بانک خارجي که سپرده ـ1تبصره 

 .تواند از عضويت در صندوق مستثني شودميزان ضمانت صندوق باشد، مي

ها در کشور مبدأ، کمتر از های شعبه بانک خارجي توسط نهاد ضمانت سپردهچه حدود ضمانت سپردهچنان ـ2تبصره 

های شعبه بانک خارجي در کشور مبدأ تحت هيچ ضمانتي نباشد، شعبه بانک حدود ضمانت صندوق باشد، يا سپرده

 .د، به عضويت صندوق درآيدشوهايي که نزد شعبه آن در ايران توديع ميربط بايد در خصوص سپردهخارجي ذی

تمهيدات  ،(2بانک مرکزی موظف است هنگام صدور مجوز برای فعاليت شعبه بانک خارجي موضوع تبصره ) ـ3تبصره 

ربط در کشور اند، توسط مقام ذیيي که نزد شعبه بانک خارجي در ايران توديع شدههاالزم را برای ضمانت سپرده

 .مبدأ، اتخاذ نمايد

صره  -3ماده  ضوع تب شعبه بانک خارجي مو سيس  در  ،( در ايران2ماده ) 2بانک مرکزی بايد قبل از موافقت با تأ

ها، زمان و شععرايط پرداخت عضععويتمورد نحوه تعامل بانک خارجي يا شعععبه آن با صععندوق، از جمله پرداخت حق

سپردهسپرده صفيه بانک خارجهای  شعبه در مواقع لزوم، و نحوه ت صندوق، با مقام گذاران اين  شعبه آن با  ي يا 

 .ربط در کشور مبدأ به توافق برسدذی

 .شودهای اوليه، ساالنه و خاص دريافتي از مؤسسات اعتباری اداره ميعضويتصندوق از محل حق ـ4ماده 

وق، مطابق با مفاد اين های ياد شده به صندعضويتمؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق ــ5ماده 

 .اقدام نمايد نامه،يينآ

صره ضويتدريافت حق ـــتب صورت واريز وجه آنع صندوق نزد بانک ها به  ساب  سه اعتباری، به ح س سط مؤ ها تو

گيرد.مرکزی صورت مي

های قابل قبول مالياتي نامه به عنوان هزينهپرداختي مؤسسه اعتباری در چارچوب اين آيين عضويتحق ـ6ماده 

 گردد.اعتباری منظور ميهمان سال مؤسسه 
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سوی بانک مرکزی برای حق ـــ7ماده  سرمايه اعالمي از  صد حداقل  سه اعتباری معادل دو در س ضويت اوليه مؤ ع

 .باشدميتاسيس مؤسسه اعتباری مربوط 

عضععويت اوليه شعععبه بانک خارجي، نرخ برابری ارز مورد نظر با ريال در تارير واريز مبنای تسعععير حق -تبصععره 

عضويت به نرخ روزانه اعالمي از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک حق

شد  شتر با شده و يا تارير پرداخت، هر کدام که بي شود باالترين نرخ برابری در دوره مهلت تعيين  خارجي رعايت ن

 گيرد.مبنای محاسبه قرار مي

صد و بيست نامه، مکلف است ظرف مدت يکده قبل از تارير ابالغ اين آيينمؤسسه اعتباری تأسيس ش ـــ8ماده 

 .عضويت اوليه خود اقدام نمايدنامه نسبت به واريز حقروز پس از ابالغ اين آيين

صره  ست ظرف يک -1تب سيس موظف ا سه اعتباری تازه تأ س ست روز پس از اخذ مجوز فعاليت از بانک مؤ صد و بي

 عضويت اوليه خود به صندوق اقدام نمايد.پرداخت حقمرکزی نسبت به 

 باشد:عضويت اوليه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واريز آن اقدام ننمايد به شرح زير ميحق -2تبصره 

2% A*(1+ 02/0 B) 

A  = مؤسسه اعتباری مربوطحداقل سرمايه اعالمي از سوی بانک مرکزی برای تأسيس 

B =  يا کسری از ماه واريز با مهلت مقرر حسب ماهتفاضل تارير 

سه اعتباری  ـــ9ماده  س ست موظفمؤ سال، ا ضويتي حق برای هر  صندوق تحت عنوان حقع ساالنه به  ضويت  ع

 :گرددپرداخت نمايد که به شرح زير دريافت مي

)روزهای تقويمي سال( رای سال اول فعاليت صندوق، معادل بيست و پنج صدم درصد از ميانگين مانده روزانه ب ععع1

 صندوق در سال مالي گذشته. تا سقف تضمين ها پس از کسر سپرده قانونيتمامي سپرده

عضويت ساالنه برای سال دوم به بعد فعاليت صندوق، بر مبنای درصدی از ميانگين مانده هفتگي هر ميزان حقععع 2

شود. درصد فوق از يک ی صندوق تعيين ميای در سال مالي گذشته تا سقف تضمين، توسط هيأت امناحساب سپرده

 درصد بيشتر و از بيست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.
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ساالنه آن سال را به  عضويتصندوق موظف است هرساله تا پايان شهريور ماه نحوه محاسبه و نرخ حق ـ 1تبصره 

 مؤسسه اعتباری اعالم نمايد.

تازه تأسيس، برای سال تأسيس بايد متناسب با دوره زماني پس از  عضويت ساالنه مؤسسه اعتباریحقـ 2تبصره 

 .گيری به تشخيص بانک مرکزی تا پايان همان سال محاسبه گرددتارير شروع فعاليت و سپرده

عضويت ساالنه مبنای های ارزی با نرخ اعالمي از سوی بانک مرکزی تسعير و در محاسبه حقمانده سپرده ـ3تبصره 

 گيرد.عمل قرار مي

های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود، نرخ هرگاه ميزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده ـــ4ه تبصر

شده در اين ماده حق ساالنه از حداقل تعيين  ضويت  صويب هيأت وزيران قابل ع شنهاد بانک مرکزی و ت کاهش با پي

 .است

ری که بر اساس اعالم بانک مرکزی مشمول اقدامات عضويت ساالنه در مورد مؤسسه اعتباکاهش حق ـــ5تبصره 

 است، نبايد اعمال گردد. نظارتي يا انتظامي شده

عضويت ساالنه هر سال خود را حداکثر تا پايان شهريور ماه سال بعد، حقمؤسسه اعتباری موظف است ـ 10ماده 

 پرداخت نمايد.

صره  ضطراری  ـــ1تب شرايط ا صورت در  سپرده عدم تکافوی منابعو در  سپردهصندوق برای پرداخت  گذاران، های 

 .مقرر تأمين نمايد پيش از مؤعد ،عضويت ساالنه از مؤسسات اعتباریتواند منابع خود را از طريق اخذ حقصندوق مي

عضويت ساالنه اقدام ننمايد عضويت ساالنه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واريز حقنرخ حقـ 2تبصره 

 باشد:شرح زير ميبه 

C*(1+ 02/0 B) 
C = ( اين آيين9( ماده )2درصد ثابتي که حسب مفاد بند )شود.نامه توسط هيأت امنای صندوق تعيين مي 
B = يا کسری از ماه تفاضل تارير واريز با مهلت مقرر حسب ماه 

سيس  ـــ11ماده  شأ نهادهای پولي که قبل از تأ سيس با من سه اعتباری تازه تأ س ست مؤ شته ا سه فعاليت دا س مؤ

صحت ارزش ست پس از تأييد و اعالم  سپردهگذاری داراييموظف ا های مربوط از های متناظر و انتقال قطعي آنها و 

سابرس مورد تأييد بانک مرکزی، حق رنهادهای پولي مزبو سط ح صوف تو سه اعتباری مو س ضويت اوليه را به مؤ ع
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نامه محاسععبه و به ( اين آيين9( ماده )2به مأخذ تارير تأسععيس وفق بند )عضععويت سععاالنه را ( و حق7مطابق ماده )

 حساب صندوق واريز نمايد.

مؤسسات اعتباری مکلفند گزارش حسابرس مستقل خود حاوی اظهار نظر صريح در ارتباط با صحت مبلغ  ـ12ماده 

با هزينه خود اخذ نموده و منضم به های ساالنه و خاص محاسبه شده بر مبنای ضوابط مربوط را هر ساله حق عضويت

 های مالي ساالنه، به صندوق ارايه نمايند.گزارش حسابرسي صورت

ــ  13ماده  سب با ـ سکمتنا سه اعتباریتفعالي ري س سه اعتباری  ،های مؤ س سال از مؤ حداکثر تا دو نوبت در هر 

 .گرددعضويت خاص دريافت ميعضويتي تحت عنوان حقربط حقذی

صره سط بانک مرکزی در زمينه اندازهدريافت حق ـــتب شده تو ستانداردهای تعيين  ضويت خاص بر مبنای ا گيری ع

ريسک و بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزی به تصويب وزيران عضو شورای پول و اعتبار 

رسد.مي

 شرايطي قابل برگشت نخواهد بود.های پرداختي توسط مؤسسه اعتباری تحت هيچ ضويتعحق ـ14ده ما

های مقرر امتناع ورزد، خود ظرف سه ماه پس از مهلت عضويتمؤسسه اعتباری از پرداخت حقچنانچه  ـــ15 ماده

های مؤسسه اعتباری نزد بانک برای برداشت حق عضويت از حسابکل بانک مرکزی به رييستوسط صندوق مراتب 

انتظامي موضوع اقدامات عالم و در صورت عدم امکان آن، موضوع جهت اعمال مرکزی و واريز آن به حساب صندوق ا

گيری مؤسعسعه ( قانون پولي و بانکي کشعور از جمله سعلب صعالحيت مديران و ممنوعيت عمليات سعپرده44ماده )

 شود.ها ارجاع مياعتباری به هيأت انتظامي بانک

ضويتحقـــ 16ه ماد سات اعتباری پهای ع س سر هزينهدريافتي از مؤ صندوق، به س از ک های مرتبط با اداره امور 

 يابد.گذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص ميهای سپردهبازپرداخت سپرده

تواند برای انجام وظايف قانوني خود نسبت به دريافت اطالعات و آمار مورد نياز از مؤسسات ميصندوق  ـ 17ماده 

بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نيز موظفند اطالعات و آمار درخواستي صندوق اعتباری و بانک مرکزی اقدام نمايد. 

 .در حداقل زمان ممکن ارائه نمايند ،را با رعايت قوانين مربوط
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 صندوق موظف است اطالعات و آمار دريافتي موضوع اين ماده را محرمانه تلقي نمايد. ـ1تبصره 

صره ست با رعايت قوانين مربوط ترتيبي اتخاذ نمايد که در هر زمان ـــ2 تب سه اعتباری موظف ا س قادر به ارايه  ،مؤ

 به صندوق باشد. ،های توديع شده نزد خوداطالعات مربوط به سپرده

ه نمايد، االشاره امتناع کند و يا اطالعات نادرست ارائچنانچه مؤسسه اعتباری از ارايه آمار و اطالعات فوق ـ3تبصره 

 شود.نامه مي( اين آيين15مشمول مفاد ماده )

های مصرح در اين های خود تبليغي فراتر از محدويتمؤسسه اعتباری نبايد در خصوص تضمين سپرده ــ18ماده 

و اصالحيه آن،  22/5/1391مورخ ه 47632ت/102595نامه شماره نامه و اساسنامه صندوق، موضوع تصويبآيين

 انجام دهد. 31/2/1392مورخ ه 47632ت/48003نامه شماره بموضوع تصوي

های مذکور، بايد پس شود. هزينهاندازی صندوق، توسط بانک مرکزی تأمين ميمورد نياز جهت راه بودجهـ 19 ماده

 از مؤسسات اعتباری، از محل منابع صندوق و به صورت توافقي با بانک مرکزی تسويه شود. عضويتاز اخذ حق

ــ 20ماده  نامه، الزامات مورد نياز برای ماه پس از تارير ابالغ اين آييننک مرکزی موظف اسععت ظرف مدت يکباـ

ها ابالغ نمايد. مؤسسات عضويت و تبعيت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آن

غي توسط بانک مرکزی، ظرف مدت دو ماه از تارير ابالغ، اعتباری نيز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابال

 اصالح نموده و به تصويب شورای پول و اعتبار برسانند.


