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دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي ـ ارزي)

ماده 5ـ تعاريف

گستره تعاريف ذيل محدود به اين دستورالعمل است.


بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.



مؤسسه اعتباري :بانک دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که تحت عناوين مذککور
از بانک مرکزي مجوز فعاليت دريافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند.



تاريخ آخرين مهلت :تاريخي است که توسط مؤسسه اعتباري به عنوان آخذرين فرتذت افتتذا
حساب يا تکميل موجودي براي شرکت در قرعهکشي اعالم ميشود.



دوره قرعهکشي :فاتله زماني بذين "آخذرين مهلذت" قرعذهکشذي دوره قبذل و "آخذرين مهلذت"
قرعهکشي دوره جاري.



حداقل موجودي :حداقل مبلغي که براي شرکت در قرعهکشي بايد در حساب سپرده گکار وجذود
داشته باشد و ميزان آن توسط مؤسسه اعتباري و عنداللزوم بانک مرکزي تعيين ميگردد.



هيأت نظارت :هيأت نظارت بر قرعهکشي جوايز قرضالحسنه موضوع ماده  41اين دستورالعمل.



دستورالعمل :دستورالعمل اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز (ريالي ذ ارزي).

ماده 2ـ به منظور جکب و تجهيز سپردههاي قرضالحسنه پسانداز ،مؤسسذات اعتبذاري منحاذرا" بذر
اساس ضوابط مقرر در اين دستورالعمل ،مي توانند مبادرت به اعطاي جوايز بذه سذپردههذاي
قرضالحسنه پسانداز نمايند.
تبصره 5ـ نحوه اعطاي جوايز به تاحبان حساب قرضالحسنه پسانداز بذه تذورت قرعذهکشذي
ميباشد.
تبصره 2ـ روش انجام قرعه کشي توسذط هذر مؤسسذه اعتبذاري ،بايذد در بذاربوب منذاد ايذن
دستورالعمل تعيين شود.

5

تبصره 9ـ قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه پسانداز مؤسسات اعتبذاري بذا همذاهنبي بانذک
مرکزي و به طور هم زمان و حداکثر مابين ماههذاي شذهريور و مهذر در کليذه مؤسسذات
اعتباري انجام ميشود.

ماده 9ـ حداکثر مبلغي که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباري ميتواند براي اعطاي جوايز به تاحبان
سپردههاي قرضالحسنه پسانداز اختااص يابد معادل  ٪2متوسط حجم سپردههاي مذککور
در همان دوره ميباشد.
تبصره 5ـ مبلغ (بودجه) جوايز در هر قرعهکشي با استناده از رابطه ذيل بدست ميآيد:
تعداد ماههاي دوره
*٪ 2

* متوسط حجم سپرده ماههاي دوره = مبلغ (بودجه) جوايز براي هر دوره
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تبصره 2ـ متوسط حجم سپردههاي قرضالحسنه پسانداز در هر دوره از تقسذيم مجمذوع مانذده
سپردههاي مککور در پايان هر ماه دوره به تعداد ماههاي دوره بدست ميآيد.
تبصره 9ـ بنانچه تاريخ آخرين مهلت ،روز آخر ماه نباشد ،مانده آن مذاه در محاسذبات دوره بعذد
منظور ميگردد .در هر تورت يک ماه نبايد در محاسبات دو دوره متوالي منظور شود.
تبصره 4ـ بودجه جوايز قرعه کشي قرض الحسنه پس انداز بايذد از محذل درآمذدهاي مؤسسذه
اعتباري(منافع سهامداران)تأمين گردد.

ماده 4ـ مؤسسه اعتباري در هر سال ميتواند حداکثر به ميزان  41درتد از بودجه جوايز ذکذر شذده در
ماده  3را براي تبليغات قرضالحسنه ،امور فرهنبي ،مطالعذاتي و تبليغذاتي در جهذت ارتقذا
فرهنگ بانکداري اسالمي ،امور عامالمننعه و پاداش کارکنان به شر ذيل اختااص دهد:
الف -حداکثر  2درتد براي هزينه تبليغات جهت جکب و تجهيز سپردههاي قرضالحسنه پسانداز؛
ب -حداکثر  5درتد جهت امور عام المننعذه بذه منظذور ماذر در امذور فرهنبذي ،آموزشذي،
بهداشتي ،ورزشي و با اولويت مناطق محروم کشور؛
پ -حداکثر  3درتد براي پاداش کارکنان مؤسسه اعتباري.
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تبصرهـ در هر حال ،ميزان پاداش پرداختي به هر يک از کارکنان موضوع بند (پ) اين مذاده
نبايد از متوسط حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي وي در سال مذالي گکشذته بيشذتر
باشد .

ماده 1ـ جوايز مربوط به هر دوره با توجه به مناد مواد  8و 9اين دستورالعمل ،به دارندگان حسذابهذاي
واجد شرايط همان دوره تعلق ميگيرد.

ماده 6ـ انواع جوايز قابل اعطا به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز ،به شر ذيل تعيين ميگردد:
الف -کمک هزينه خريد واحد مسکوني؛
ب -کمک هزينه سنر عمره ،تمتع و عتبات عاليات؛
پ -کمک هزينه تحايلي براي يک مقطع؛
ت -تنايع دستي ساخت تنعتبران داخلي و يا کمک هزينه خريد آن؛
ث -خودرو ساخت داخل ياکمک هزينه خريد آن؛
ج -سکه طال و پول نقد؛
چ -لوازم خانبي توليد داخل و يا کمک هزينه خريد آن.
تبصره 5ـ حداکثر ميزان هر يک از جوايز اعطائي اعم از نقدي و يا غيرنقدي به يک فرد در هر دوره
يک ميليارد ريال تعيين مي شود.اين ميزان در سالهاي بعدي توسط بانک مرکزي تعيذين
ميگردد.
تبصره 2ـ انواع جوايز پيش بيني شده در بندهاي ت ،ث ،ج و چ بايد از نظر مبلغ ،معذين و از نظذر
نوع ،مشخص و عين آن موجود بوده و قبل از اعالم رسمي و انجام تبليغات با رعايت ماده
 3اين دستورالعمل تعيين و به هيأت نظارت اعالم گردد.

موضوع بند ( )3بيست و پنجمين صورتجلسه مورخ  2391/9/12کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري؛
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ماده  7ـ توزيع جوايز بايد به ترتيبي انجام شود که حداقل  41درتد از تعذداد تذاحبان حسذابهذاي
قرضالحسنه پسانداز واجد شرايط را در بر گيرد.

ماده 8ـ شرکت در قرعهکشي جوايز حسابهاي قرضالحسنه پسانداز منوط به منتو بودن حسذاب و
داشتن حداقل موجودي است .بنانچه قرعه به حسابي اتابت نمود که از نظر مبلغ ،کافي ولي
از لحاظ مدت طي دوره قرعهکشي به حد تعيين شده نرسيده باشد اعطاي جذايزه منذوط بذه
حاول شرايط از نظر مدت خواهد بود .در هر تذورت شذرط اعطذاي جذايزه ،حنذق حذداقل
موجودي طي  3ماه يا  91روز متوالي در طي دوره يا از زمان آخرين مهلت افتتا حسذاب يذا
تکميل موجودي خواهد بود.

ماده 3ـ اعطاي بيش از يک جايزه به دارنده بند حساب قرضالحسنه پسانداز در يک مؤسسه اعتباري
در هر قرعهکشي ممنوع است .در تورت تعلق بند جايزه به حسابهاي يک سپردهگذکار در
يک مؤسسه اعتباري ،فقط ارزندهترين جايزه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده 51ـ در مورد آن گروه از برندگان جوايز غير نقدي که مجهذولالمکذان يذا متذوفي بذوده يذا امکذان
دسترسي به آنها يا وراث آنها پس از پيبيري هاي الزم وجود نداشته باشد و يا به موقع براي
دريافت جايزه خود مراجعه ننمايند ،مؤسسه اعتباري مجاز است حداکثر ظر مدت شش ماه
پس از تاريخ انجام قرعه کشي ،نسبت به فروش جوايز غير نقدي اقدام و وجوه مربوطه را به
حساب ذيننع واريز نمايد.

ماده 55ـ هزينه جوايز در سرفال جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباري تحذت عنذوان "حسذاب هزينذه
جوايز سپردههاي قرضالحسنه پسانداز" ثبت ميگردد.

ماده52ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور انجام هماهنبيهاي الزم ،يک ماه قبل از زمان برگزاري
مراسم قرعهکشي ،کتبا" از اعضاي هيأت نظارت جهت حضور در جلسه مقذدماتي دعذوت بذه
عمل آورند.
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ماده 59ـ مؤسسه اعتباري موظف است پس از انجام قرعه کشي و تاييد هيأت نظذارت ،حذداکثر ظذر
هنت روز کاري نتايج را کتبا" به اطالع هر يک از برندگان جوايز ارزنده رسانيده و در خاوص
اسامي ساير برندگان ،به نحو مناسب اطالعرساني نمايد.

ماده54ـ ترکيب اعضاي هيأت نظارت به شر ذيل تعيين ميگردد:
4ذ نمايندگان بانک مرکزي (يک ننر از حوزه نظارت و يک ننر از حوزه فناوري اطالعات)؛
2ذ نماينده دادستاني کل کشور؛
3ذ نماينده وزارت امور اقتاادي و دارايي (اداره کل امور اقتاذادي و دارايذي در اسذتانهذا) در
خاوص مؤسسات اعتباري دولتي.
تبصرهـ حضور مدير عامل يا يکي از اعضا هيأت مديره مؤسسه اعتباري به عنوان ناظر در مراسم
قرعهکشي الزامي است.

ماده51ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور آگاهي و جلب اعتماد عموم نسذبت بذه تذحت جريذان
قرعه کشي و اعطاي جوايز ،تبليغات در رسانههاي عمومي و يا سذاير روشهذاي تبليغذاتي را
شنا و بدون ابهام انجام دهد.
تبصرهـ مؤسسه اعتباري بايد مقررات و روش هاي اجرايي امور مربوطه را منتشر و بين کليه شعب
توزيع نمايد .مقررات و روش انجام قرعهکشي موضوع ماده  8و نيذز منذاد مذاده  41ايذن
دستورالعمل بايد در دفتربههاي حساب قرضالحسنه پساندازدرج گردد.
ماده56ـ بانک مرکزي موظف است موضوع ساماندهي تبليغات قرض الحسنه درمؤسسذات اعتبذاري را
ظر مدت سه ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل تهيه و پس از تائيد رئذيس کذل بانذک مرکذزي بذه
مؤسسات اعتباري ابالغ نمايد.
اين دستور العمل در 41ماده و  42تباره در يکهزار و يکاد و بيست و سومين جلسه مورخ
 4395/1/41به تاويب شوراي پول و اعتبار رسيد .از تاريخ ابالغ اين ماوبه ،کليه ماوبات
قبلي اين شورا درخاوص اعطاي جوايز به سپردههاي قرضالحسنه پسانداز ،کان لم يکذن
تلقي ميگردد.
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