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 دستور العمل سامانه تسهیالت قرض الحسنه فرزند
 

سامانه تسهیالت قرض الحسنه فرزند  "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"( 10در راستای اجرای ماده )     

و موسسات اعتباری بانک ها  1401( قانون بودجه سال 16( بند )الف( تبصره )۲حسب جزء ) همچنین راه اندازی و

 .اقدام می نمایندحسب دستور العمل ذیل بانکی  پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه از محل منابعغیربانکی 
 

 تعاریف: -1

 در مرحله ثبت نام که توسط متقاضی برای دریافت تسهیالت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بانک عامل: -الف

 .انتخاب می شود

 به بعد( 01/01/1400) 1400پدر متولدین سال  متقاضی:-ب

 سامانه تسهیالت قرض الحسنه فرزند :سامانه -ج

 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون: -د

 تسهیالت قرض الحسنه فرزند تسهیالت:-هـ
 

 شرایط عمومی متقاضیان تسهیالت فرزند ـ 2

 ابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران دارا بودن ت -1-۲

به بعد و در داخل ایران  01/01/1400د آنان از که تاریخ تول اطفالیپدر به براساس قانون  پرداخت تسهیالت ۲-۲

 مبلغ تسهیالت به شرح ذیل می باشد:  1400در سال  به شرح ذیل تعلق می گیرد. متولد شده اند

 ماه( ۳6)سال  ۳میلیون ریال با دوره باز پرداخت  ۲00فرزند اول مبلغ 

 ماه( 48) سال 4میلیون ریال با دوره باز پرداخت  400فرزند دوم مبلغ 

 ماه( 60) سال 5میلیون ریال با دوره باز پرداخت  600فرزند سوم مبلغ 

 ماه( 7۲)سال 6میلیون ریال با دوره باز پرداخت  800فرزند چهارم مبلغ 

 ماه( 84)سال 7میلیون ریال با دوره باز پرداخت  1.000فرزند پنجم به بعد مبلغ 

 )سقف فردی تسهیالت متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است.( تبصره:
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 شود.تنفس برای شروع اقساط پرداخت می ه گذاری و با شش ماه دورهتسهیالت فرزند بدون الزام به سپرد -۲-۳

شرایط برای  -۲-4 ضیان واجد   سال پس از تولد فرزند، ۲حداکثر تا و  ،به بعد 01/01/1400 مورخمتولدین متقا

  توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند.می

 .استوی در زمان مراجعه به بانک الزامی  پدر و فرزندارائه اصل شناسنامه  -۲-5

 تعلق می گیرد. به پدر متولد شده تنها یکبار تسهیالت فرزند به هر فرزند -6-۲

به دنیا آمد، پرداخت  از متقاضووی ر صووورتیکه حین دوره بازپرداخت تسووهیالت تولد فرزند، فرزند دی رید -۲-7

 است. کودک بعدی امکان پذیربه  طبق ضوابط این دستورالعمل  تسهیالت مذکور

 در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر ، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد. -۲-8

گیرد که ت تولد فرزند به افرادی تعلق می( قانون، تسهیال1( ماده )4براساس تبصره ذیل بند )ت( تبصره ) -9-۲

ستان محل زادگاه پدر یا فرزند شهر شد  5/۲، باالی  نرخ باروری  ستان مربوطه . نبا شهر در )نرخ باروری 

 (سامانه و حسب اعالم مرکز آمار قابل مشاهده است

 است.به صورت ساالنه درصد  4 با کارمزد حداکثر حسب مصوبات شورای پول و اعتبارتسهیالت  -۲-10

 

 در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل : مدارک مورد نیازحداقل  – 3

 صل و کپی کلیه صفحات شناسنامه پدر و فرزند -۳-1

 ملی پدر  تاصل و کپی کار -۳-۲

 کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت-۳-۳

 تی از سایت پس از مرحله ثبت نامکد ره یری ده رقمی دریاف-۳-4
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 شرایط ضامنین -4

مبتنی بر اعتبار  فرزند تولد الحسوونهتسووهیالت قرض، 1401( قانون بودجه سووال 16حسووب بند )الف( تبصووره )

 یک ضامن معتبر و با دوره تنفس شش ماهه پرداخت می شود.یا سفته از متقاضی و با اخذ  سنجی متقاضیان،

 و مراحل دریافت تسهیالت ثبت نام نحوهـ  5

کرده و فرم  ثبت نووووام ابتدا باید از طریق سامانه د،باشنکلیه متقاضیان وام فرزند که واجد شرایط فوق می -5-1

صورت موفق .را تکمیل نمایند مربوطه محرمانه  کد ره یری ده رقمی که کامالً ز بودن مراحل ثبت نام،ییت آمدر 

به شووماره تلفن همراه ثبت شووده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشووان  اسووتبوده و مربوط به متقاضووی 

 .شودارسال می 

تعیین شده از  شعبه مشخصاتز وضعیت ثبت نام خود و هومچنین متقاضیان موظف هستند جهت اطالع ا -۲-5

سهیالت مذکور دریافت روند سوی بانک عامل و پی یری سمت  ،ت شاهده "با کد ملی و کد ره یری خود به ق م

 مراجعه نمایند. سامانه فرزند در" وضعیت

 به ایشان موضوع از طریق پیامک ،عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد بانک در صورتیکه شعبه -۳-5

ضیشداعالم  شتن مدارک مورد نیاز، ظرف  باید ه و متقا ست دا شعبه مربوطه  ، بهروزکاری 1۲حداکثر با در د

در زموووان  متقاضیان اجعهعدم مرند. بدیوووهی است در صورت اقدام نمای ده و نسبت به تشکیل پروندهمراجعه کر

 ثبت نام نمایند. سامانه حذف شده و می باید مجدداًاز  وکان لم یکن تلقی  م آنهاتعیین شده، ثبت نوا

 از سوی بانک متقاضی پذیرشتعیین شده،  به شعبه متقاضی و مراجعه ازسوی بانک تعیین شعبه پس از -4-5

 بانکنسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش تا  روزکاری مهلت دارند 45متقاضیان  .انجام می شود

سامانهزمان مذکور و عدم تک رت گذشتاقدام نمایند. در صو حذف  میل مدارک از سوی متقاضیان، متقاضی از 

 نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند. در مهلت مقرر شده در قانون و می باید شده

گزینه طریق در سووامانه از متقاضوویان می توانند تا قبل از تعیین شووعبه نسووبت به ویرایش اطالعات خود  -5-5

 اقدام نمایند. "ویرایش ثبت نام قبلی"
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اقدام نمایند. بدین صووورت که با  متقاضوویان تا قبل از تعیین شووعبه می توانند نسووبت به تاییر بانک عامل -5-6

و  "ثبت نام جدید"خود را حذف نمود و با اسووتفاده از گزینه  قبلی ثبت نام "حذف ثبت نام"از گزینه  اسووتفاده

 نمایند.دی ری بانک  و انتخاب اقدام به تاییر ثبت نام تکمیل مراحل

شرایط-7-5 سایر  سو مقررات بانکی در ضوابط  ،رعایت  سهیالت قرض الح سهیالت اعطای ت نه فرزند برای این ت

 می باشد.  ضروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


