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 کل کشور 1401( قانون بودجه سال 16تبصره ) «الف»( بند 3)جزءاجرایی نحوه اجرای  (دستورالعملآئین نامه )

 "تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن"

 

ی نح وه اجرای  (دستورالعملآئین نامه )»کل کشور،  1401( قانون بودجه سال 16تبصره )« الف»( بند 3جزء) در راستای اجرای

ناميده  «دستورالعمل»که از اين پس به اختصار  «کل کشور 1401( قانون بودجه سال 16تبصره )« الف»( بند 3اجرای جزء)

 گردد.شود، به شرح ذيل تدوين ميمي

 

 روند:در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جای عبارت های مربوط بکار مي -1ماده 

 ی اسالمي ايران؛بانک مرکزی جمهور بانک مرکزی: -1-1

 کل کشور 1401( قانون بودجه سال 16تبصره )« الف»( بند 3) جزء قانون: -2-1

ها يا مؤسسات اعتباری غيربانکي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزی تأسيس شده و بانکبانک عامل:  -3-1

( قانون بودجه 16تبصره )« الف»( بند 3) جزءرر در تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و توسط اين بانک جهت اجرای احکام مق

 گردند.  کل کشور، تعيين مي 1401سال 

 تسهیالت: -4-1

ساله  20با بازپرداخت حداکثر الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن )بنا به درخواست خانوار( تسهيالت قرض -1-4-1     

از ميليارد ريال 2صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا مي شوند به ميزان  به بعد 1399برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 

  .الحسنه نظام بانکيانداز و جاری قرضهای پسمحل منابع سپرده

بانکها موکلفند مبتني بر اعتبار سنجي متقاضيان، با اخذ سفته از متقاضي و يا يک ضامن معتبر به پرداخت  -2-4-1     

 تسهيالت اقدام نمايند.

 شوند.مييا بيشتر شده يا صاحب فرزند سوم  به بعد 1399های فاقد مسکن که در سال خانوادهمتقاضی:  -5-1

درصد به صورت ساالنه در نظر گرفته شده  4تسهیالت حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر  -1-6

 است.

شوند، با صاحب فرزند سوم شده يا مي به بعد 1399که در سال  (5-1به متقاضيان )بند مبلغ قابل پرداخت تسهيالت  -2ماده 

 باشد.ريال مي(000.000.000.2ميليارد ) دوبه ميزان  ساله20حداکثر بازپرداخت 
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 ارائه گردد.از طريق سرپرست خانوار يا نماينده قانوني وی به بانک عامل  بايد دريافت تسهيالتتقاضای  -3ماده 

، بايد توسط بانک عامل با مالحظه اصل شناسنامه زوج، قانونند متقاضيان دريافت تسهيالت موضوع احراز والدت فرز -4ماده 

 های ثبت احوال صورت گيرد.  زوجه و فرزند والدت يافته و عندالزوم استعالم از سامانه

ن، بانک عامل بايد مندی از تسهيالت موضوع اين قانوپس از ارائه درخواست متقاضي به بانک عامل جهت بهره -5ماده 

ها و مؤسسات اعتباری و سامانه مشخصات متقاضيان را از سامانه بانک مرکزی جهت احراز عدم اخذ تسهيالت مسکن از بانک

های دولت در رابطه با مسکن، استعالم مندی قبلي متقاضي از امکانات و مساعدتوزارت راه و شهرسازی جهت احراز عدم بهره

 نمايند.

ها ک عامل مکلف است جهت جلوگيری از دريافت مجدد تسهيالت موضوع اين قانون توسط متقاضي از ساير بانکبان -6ماده 

و مؤسسات اعتباری، در هنگام ارائه درخواست متقاضي به آن بانک و در هنگام پرداخت تسهيالت به وی، اقدام به استعالم از 

 سامانه سمات نمايد. 

بيني نشده است تابع قوانين و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولي و بانکي رالعمل پيشمواردی که در اين دستو -7ماده 

های مرتبط با آن، ساير قوانين و مقررات های اجرايي و دستورالعملنامهکشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا )بهره( و آيين

 /باشد.های بانک مرکزی مينامهربط و همچنين مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشذی


