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توسعه ، كشاورزی، رفاه كارگران، سپه، ملت، تجارت ،صادرات ایرانبانک های محترم مدیران عامل 

، سينا، دی، سامان، ایران زمين، پاسارگاد، صنعت و معدن، توسعه تعاون، مسكن، صادرات ایران

وسسه اعتباری م، خاورميانه، سرمایه، پارسيان، اقتصاد نوین، شهر، گردشگری، آینده، كارآفرین

 شركت دولتي پست بانکو  موسسه اعتباری غيربانكي نور هيأت سرپرستي، غيربانكي ملل
 

 با سالم و احترام،

انکی و سقف فردی تسهیالت موضوع درخصوص ابالغ سهمیه ب 12/8/1400مورخ  231233/00شماره  پیرو نامه 

به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکن مصوب ، قانون جهش تولید مسکن

( ماده 6مفاد تبصره )با عنایت به  "ضمنااین بانک، جهت آگاهی ارسال می گردد.  10/9/1400مورخ  کمیسیون اعتباری

و یا اقساط دید، متمم ج اعم از حوادث غیرمترقبهبل اعطا برای مسکن روستایی و ت قا، تسهیالبور( قانون مز3)

توسط ارت راه و شهرسازی در سامانه وزاطالعات متقاضی پس از ثبت  "صرفا ل پرداخت به متقاضیتسهیالت درحا

براین  داخت است.ر قابل پرشورای پول و اعتبانرخ های مصوب  و با و تایید وزارت راه و شهرسازیدستگاه ذی ربط 

 5453666/.ربط ابالغ گرددخواهشمند است دستور فرمائید موضوع به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذیاساس 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 271496/00 

 17/09/1400 

 دارد 

 مدیریت كل عمليات پولي و اعتباری

 اداره اعتبارات

 محمد نادعلي                                       شهرزاد دانشمندی

04-3215                                                    01-2817  
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 بسمه تعالی

 اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکناجرايی  دستورالعمل

 1400قانون جهش تولید مسکن مصوب سالموضوع 

 

 ،شورای پول و اعتبار 11/8/1400مصوبه جلسه مورخ  و قانون جهش تولید مسکن 4ماده به استناد 

قانون جهش دستورالعمل اجرايی اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکن موضوع »

شود، با امیده مین« دستورالعمل»که از این پس به اختصار  «1400مصوب سال  تولید مسکن

 گردد:همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل مصوب می

 

 روند:کار میه های مربوط بدر این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارت -1ماده 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانك مركزی: -1-1

 وزارت راه و شهرسازی وزارت: -2-1

قانون جهش تسهیالت بانکی احداث و نوسازی مسکن روستایی و شهری از محل  تسهیالت: -3-1

 تولید مسکن

 https://saman.murd.ir  سامانه سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس ه:سامان -1-4

ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک بانک عامل: بانك -5-1

قرار دارد و توسط بانک مرکزی جهت اعطاء تسهیالت  مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی

 تعیین گردیده است. قانون جهش تولید مسکن  (4ماده ) موضوع

دستتگاه هتای متتولی اجترای طترح هتای مستکن کته توستط وزارت راه  دستگاه ذی ربط: -6-1

می، شترکت بتازآفرینی شتتهری و شهرستازی معرفتی متی شتوند از جملته بنیتتاد مستکن انقتالب استال

 و ادارات کل راه و شهرسازی استانهاعمران شهرهای جدید های شرکت ،ایران

قانون  (4ماده ) موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی دریافت تسهیالت متقاضی: - 7-1

 .هستند مسکن جهش تولید

 قانون جهش تولید مسکن قانون: -8-1
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هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیالت موضوع این دستورالعمل باید به یکی از طرق ذیل در سامانه  -2ماده 

 معرفی و ثبت گردد:

 یثبت درخواست راساً از سوی متقاض– 1-2

متقاضی از  درخواست در صورت عدم ثبت) ربطثبت درخواست متقاضی از طریق دستگاه ذی -2-2

یا اقساط تسهیالت درحال  متمم ،نه، اعطای تسهیالت اعم از جدیدربط در ساماسوی دستگاه ذی 

 (نمی باشد. از سوی سیستم بانکی مجاز به متقاضی معرفی شده توسط دستگاه ذی ربط  پرداخت

برای طرح های  ")صرفا مراجعه متقاضی به بانک عامل و ثبت درخواست از طریق بانک عامل -3-2

 (1400ایان سال پدرحال اجرای بانک ها تا 

، مدارک و مستندات مورد نیاز استفاده از تسهیالت موضوع این دستورالعمل بابت جهت ثبت تقاضا :1تبصره

پروانه ساختمانی و...(  و انتخاب  روانه ویاپیش پ، هویت، مدارک مالکیتیط به احراز )از جمله مدارک مربو

 در سامانه الزامی می باشد. )و شعبه( مربوطه بانک عامل

که در سامانه  متمم به طرح های نیمه تمام احداث مسکنبه موجب قراردادهای اعطای تسهیالت  :2تبصره 

متناسب با پیشرفت فیزیکی )به استثنای طرح های نیمه تمام مسکن مهر(،  ثبت و به تایید وزارت رسیده است

سود و با نرخ  تا سقف های مقرر در این دستورالعمل طرح و منابع مورد نیاز بابت اتمام طرح های مزبور،

 ، از سوی بانک عامل بالمانع می باشد.مصوب شورای پول و اعتبار

 

روز کاری، متقاضیان دریافت تسهیالت موضوع این  10وزارت موظف است حداکثر ظرف  -3ماده 

 دستورالعمل را پس از بررسی در سامانه، تعیین تکلیف نماید.

 

مراحل اطالعات مرتبط به هریک از ، است موظف ر صورت انعقاد قرارداد با متقاضیدبانک عامل  -4ماده 

 مربوط به پرداخت تسهیالت )شامل تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده، تسهیالت پرداختی در دوران مشارکت

فسخ قرارداد ، تعداد و مبلغ تسهیالت فروش اقساطی شده به تفکیک پروژه ،مدنی، اتمام دوران مشارکت مدنی

 در سامانه درج نماید.، حداکثر ظرف مدت یک ماهرا  (و علل آن و تغییر سازنده

، حداکثر ظرف مدت موظف است متقاضی معرفی شده در سامانه دبانک عامل در صورت عدم تایی : 1تبصره

توسط سامانه، عدم تایید درخواست متقاضی و علل آن را در  عامل روز از تاریخ معرفی متقاضی به بانک 45

 سامانه درج نماید. 
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صدر در سامانه می باید به نوعی طراحی گردد که امکان گزارش گیری به شرح اطالعات مندرج  :2تبصره 

. ضمن اینکه کاربران گردداز سامانه مزبور به صورت برخط برای وزارت و بانک مرکزی فراهم  ،مادهاین 

 خود را داشته باشند. حوزه ذی ربط نیز امکان گزارش گیری از اطالعات مربوط به  عامل و دستگاهبانک 

 

شورای  11/8/1400مورخ  حسب مصوبه قوانین صدراالشاره در این دستورالعمل،در راستای اجرای  :5ماده 

میلیون ریال، شهرهای باالی یک میلیون  4500تهران  شهردر پول و اعتبار، سقف تسهیالت ساخت مسکن 

و میلیون ریال  3000میلیون ریال، سایر شهرها  3500میلیون ریال، مراکز استان ها  4000نفر جمعیت 

 میلیون ریال تعیین گردیده است. 2500 هاروستا

آن : بانک عامل هیچگونه تکلیفی به پرداخت تسهیالت موضوع این دستورالعمل مازاد بر سهمیه تبصره

 ، ندارد.و ابالغ می گردد )ساالنه حسب قانون( تسهیمکه توسط بانک مرکزی بانک 

 

اعطای تسهیالت ساخت مسکن موضوع این دستورالعمل، نحوه اعطای تسهیالت به  در راستای :6ماده 

 ، به شرح ذیلو متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه )به صورت تدریجی( در هریک از مراحلمرحله ای  صورت

 می باشد:

پیشرفت فیزیکی متناسب با  مرحله

 پروژه

تسهیالت بانکی قابل پرداخت در هر  حداکثر

 )درصد( مرحله

 10 سیونفوندا _پی کنی  1

 40 سقف -اسکلت  2

 25 سفت کاری  3

 25 نازک کاری  4

 

با تایید وزارت و را تسهیالت مشارکت مدنی  ماندهدرصد از کل 20: بانک عامل می تواند حداکثر تا تبصره

 آتی به تناسب اخذ ضمانت نامه بانکی پرداخت نماید. بدیهی است مبلغ مزبور از پرداختهای هر یک از مراحل

 سهم الشرکه مستهلک می گردد.

 

سهم آورده خود مراحل واریز وزارت نسبت به  شیوه نامه ابالغی طرح های حمایتیمتقاضی حسب  : 7ماده 

 می نماید.اقدام در بانک عامل 
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 3سال )حداکثر  20مجموع دوران مشارکت مدنی ]ساخت[ و فروش اقساطی این تسهیالت حداکثر  :8ماده 

 وران مشارکت مدنیداصل و سود  سال مشارکت مدنی( تعیین می شود. پس از دوران مشارکت مدنی،

 می باشد. قابل تقسیط به متقاضی، تسهیالت اعطایی

، در صورت تمایل متعلقه به تسهیالتبا عنایت به طوالنی بودن دوران بازپرداخت و افزایش سود : 1تبصره

( و... ساله8،10،12،15 نظیر)زمانی کوتاه تر  و درخواست متقاضی تقسیط تسهیالت مزبور در دوره های

الت در دوره های امکانپذیر است. براین اساس بانک می باید میزان کل سود پرداختی و اقساط ماهانه تسهی

تقسیط پلکانی تسهیالت بنا بر درخواست متقاضی و با تایید نماید. اعالممتقاضی  را به بازپرداخت مختلف

 بانک عامل قابل اقدام است.

درصورت تطویل دوره مشارکت مدنی بیش از زمان قید شده در قرارداد، چنانچه افزایش طول دوره : 2تبصره

مشارکت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی سازنده با تایید وزارت باشد، پرداخت سود مشارکت ناشی از مدت 

 شد.زمان افزایش یافته بر عهده سازنده می با

 

نرخ سود تسهیالت موضوع این دستورالعمل، معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان :  9ماده 

 باشد. انعقاد قرارداد می

ترکیب منابع بانک عامل با صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیالت براساس نسبت درصورت  :1تبصره

مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با منابع بانک عامل و براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، 

 تعیین می گردد.

در صورتی که دولت بخشی از سود تسهیالت اعطایی موضوع این دستورالعمل را پرداخت نماید و : 2تبصره 

بانک عامل  هبو تخصیص و پرداخت یارانه مربوطه یا دستگاه ذی ربط نسبت به انعقاد قرارداد وجوه اداره شده 

 اعمال می گردد. متقاضی تیداخپریارانه مزبور در اقساط تسهیالت اقدام نماید، 

در صورتی که متقاضی از محل سایر مصوبه های خاص مسکن شورای پول و اعتبار برای اخذ  :3 تبصره

، تابع مصوبات مربوطه شورای پول و اعتبار مزبور تسهیالت و سقف استفاده نماید، نرخ سودمسکن تسهیالت 

 می باشد.

 

، هر متقاضیاحد مسکونی به نام یک و "صرفافروش اقساطی تسهیالت مشارکت مدنی به تعداد  :10ماده 

 باشد.می قابل اقدام

و عرضه مسکن  دیاز تول تیو حما یموضوع قانون سامانده یااحداث مسکن اجاره یهادر پروژه تبصره:

مشارکت  التیتسه یآن، فروش اقساط ییاجرا نامهنیو آئ یبا اصالحات و الحاقات بعد 1387مصوب سال 
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وزارت  داییبر اساس درخواست مالک و ت ،یااجاره یپروژه به نام مالک واحدها یبه تعداد واحدها یمدن

 است. ریپذامکان

 

انتشار اوراق رهنی موضوع عامل در صورت اعطای تسهیالت موضوع این قانون، مجاز به بانک :11ماده 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان  14ماده 

 .دمی باش اوراق بهاداربورس و 

 

از تسهیالت پرداختی به بخش  %20( این قانون )اعطای 4ماده )ضوابط در صورت عدم رعایت :12ماده 

درصد تعهد انجام 20مالیاتی برابر ر قالب بودجه سنواتی، دمسکن در هر سال(،سازمان امور مالیاتی کشور، 

 نشده، از بانک عامل مستنکف، اخذ خواهد نمود.

بدیهی است تکلیف این ماده در صورتی برای بانک عامل محقق خواهد شد که شرایط مقرر دراین  :تبصره 

مواعد مقرر صورت گرفته  دستورالعمل که جهت اعطای تسهیالت ضروری شناخته می شود، به نحو صحیح و در

 باشد.

 

تفاهم نامه ها یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت برای پرداخت : 13ماده 

د به استناد قراردادهای یاد شده و در صورت در حکم سند رسمی تلقی و بانک عامل می توان تسهیالت بانکی

مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک )اعم از اعیان  عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران،

 و حقوق عرصه ملک( تبدیل به حال و وصول نمایند.

 سایر ضوابط و شرایط مربوط به اعطای تسهیالت از سوی بانک عامل الزامی می باشد.رعایت  :14ماده 

 

 (4ماده ) موضوعدستورالعمل اجرايی اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکن موضوع »

جلسه مورخ  سی و یکمیندر  و تبصره های ذیل آن هاماده  14در  « قانون جهش تولید مسکن

 بانک مرکزی به تصویب رسید.  کمیسیون اعتباری 10/9/1400

 


