
 فرآیند تحلیلی برنامه نظام جبران

 

 شده است: طراحیبرنامه نظام جبران  در سه بخش کلیت 

 :الف ( آورده اعضاء و امتیاز مربوطه

 آورده عضو در هر ماه عبارت است از : – 1       

 آورده عضو = (سود مثبت +)مبالغ پرداختی - سود منفی(  +مبالغ برداشتی ) 

 ماه به صورت انباشتتا آخر هر              

امتیاز موجودی : امتیاز موجودی از قاعده ماندگاری موجودی)روز/ریال( و به ازای هر یک میلیون ریال در  – 2       

 یک امتیاز محاسبه می گردد.هر روز 

 ریال داشته است و در تاریخ 540.000.000مبلغ  94مهر متری می باشد، در اول  90که  Aبه عنوان مثال: عضو 

 25/07/94ریال واریز و در تاریخ  10.000.000مبلغ  20/07/94ریال و در تاریخ  15.000.000مبلغ  10/07/94

 ریال برداشت کرده است، در اینصورت امتیاز موجودی عضو برابر است با : 180.000.000مبلغ 

15700= 1.000.000  ( ( /5  *180.000.000  )–  (10  *10.000.000  ( + )20  *15.000.000  ( + )30  *540.000.000 ) ) 

================================================================= 

 :ب ( قدرالسهم عضو از هزینه کل و امتیاز مربوطه

 :ینه انجام شده و به صورت : عبارت است از سهم عضو از کل هزقدرالسهم عضو از هزینه کل  – 1      

 ماه تقسیم بر کل متراژ پروژه ضربدر متراژ هر عضو ( ) کل هزینه تا آخر

ریال( و به ازاء هر -تاریخ ثبت مالی تا آخر ماه )روز امتیاز قدرالسهم هزینه از قاعده ماندگاری هزینه ها از – 2       

 یک میلیون ریال در هر روز یک امتیاز محاسبه می گردد.

================================================================= 

 :ج ( محاسبات سود و جبران

(، به عنوان امتیاز 2( و امتیاز هزینه )ب2) الفامتیاز مبنای محاسبه : امتیاز ناشی از تفاضل امتیاز موجودی      

 مبنای محاسبه سود و جبران مالک عمل قرار می گیرد.



کل سود بانک  ،سود منظور می گردد و در ادامه اگر امتیاز مبنای محاسبه، مثبت باشد عضو در گروه تقسیم -

و جبران در همان ماه به مجموع امتیاز مبنای محاسبه کل اعضاء تقسیم و به امتیاز مبنای محاسبه عضو 

 ضرب می گردد و به عنوان سود مثبت برای عضو در همان ماه منظور می شود.مورد نظر 

( منفی باشد، عضو در گروه جبرانی قرار می گیرد و  2و ب  2اگر امتیاز مبنای محاسبه ) تفاضل امتیاز الف  -

( به ریال تبدیل می گردد و به  2امتیاز مبنای محاسبه متناسب با امتیاز قدرالسهم هزینه )ب ،در ادامه

 %6جبران و  %18سپس مطابق مصوبه هیئت مدیره بر اساس نرخ عنوان کسری آورده عضو تلقی می شود.

 منفی عضو تعیین و به حساب عضو منظور می گردد. جریمه ) سالیانه( سود

 

پرداخت اولین قسط زمین ( می  – 92طبق مصوبه هیئت مدیره اجرای نظام جبران از اولین هزینه ) آذرماه  نکته :

 جریمه به اعضای بدهکار تعلق می گیرد. %6به میزان  93باشد و از اول سال 

 


