
 

      
 شيوه نامه معرفي و پرداخت تسهيالت مشاركت مدني ساخت و وديعه اسكان موقت برش استاني 

 ( 18درصد تخصيص اعتبارات تبصره  20)از محل 

 1398خرداد -ويرايش دوم

 

فرسوده )شهرها و تسهيالت مشاركت مدني ساخت، فروش اقساطي و وديعه اسكان موقت به سازندگان و متقاضيان در بافت هاي -1بند

 محالت هدف( براساس سهميه استاني توزيع شده مندرج در پيوست شيوه نامه پرداخت مي گردد.

 شرح ذيل است: پروژه هاي مشمول اين تسهيالت به-2بند

موفق تمامي پروژه هاي نوسازي مسكن كه بر اساس طرح بهسازي و نوسازي مصوب استان در محالت هدف بازآفريني شهري -گروه الف

 به اخذ پروانه ساختماني ازشهرداري مي شوند.

پروژه هاي ويژه همچون پروژه هاي جابجايي و اسكان مجدد ساكنين محالت هدف كه به تاييد شركت بازآفريني شهري ايران -گروه ب

 رسيده و يا مي رسند.

و پس از تاييد شركت بازآفريني شهري مشمول  :موارد استثناء به تشخيص هيات اجرايي استان/مديركل راه و شهرسازي استان1تبصره 

 پرداخت تسهيالت مي باشد.

:مالك تعداد تسهيالت پرداختي به پروژه هاي مندرج در بندهاي فوق، تعداد واحدهاي مندرج در پروانه ساختماني اوليه صادره 2تبصره

 توسط شهرداري مي باشد.

 ن، اولويت هاي پرداخت تسهيالت در سطح استان به شرح ذيل مي باشد:در صورت وجود تقاضا و محدوديت در سهميه استا:3تبصره 

توسعه گراني كه نوسازي محالت هدف را در قالب طرح بهسازي و نوسازي محله در دستوركار خود قرار داده اند.مرجع تشخيص -1اولويت

 اين اولويت هيات اجرايي استان/مديركل راه و شهرسازي استان است.

 واحد مسكوني باشد. 10ي تجميعي كه تعداد واحدهاي توليد شده آن بيش از پروژه ها-2اولويت

 ساير پروژه هاي تجميعي -3اولويت 

 درصورت نبود متقاضي در قالب اولويت هاي باال، ساير پروژه هاي نوسازي موضوع اين بند، قابل معرفي به بانك مي باشند.-4اولويت 

مدارك تا مرحله معرفي به بانك مسكن صرفاً در سامانه تسهيالت صورت مي پذيرد و مراحل انجام فرآيند ثبت درخواست، بارگذاري -3بند

كار از طريق اين سامانه توسط متقاضي قابل پيگيري است و در صورت لزوم و يا بروز مشكل، مراتب به صورت پيامك به متقاضي اطالع داده 

 مي شود.

ثبت درخواست در سامانه، در نهايت با تاييد و امضاي مديركل راه و شهرسازي استان/مدير  متقاضيان واجد شرايط پس از طي مراحل-4بند

اجرايي استان)مطابق با نمونه فرم پيوست( به نمايندگي از شركت بازآفريني شهري ايران به بانك مسكن معرفي و معاونت بازآفريني شهري 

 متقاضيان را نظارت و پيگيري مي نمايد.و مسكن اداره كل در استان، روند معرفي و اخذ تسهيالت 

كه داراي  استان ي ازيميزان سقف تسهيالت مشاركت مدني دوره ساخت ارزان قيمت به ازاي هر واحد مسكوني توليد شده در شهرها-5بند

( ريال تعيين شده است.حداكثر دوره مشاركت در تسهيالت 000/000/400چهارصد ميليون) محالت مصوب هدف بازآفريني مي باشند

 ماه طبق مقررات داخلي بانك است. 30ساخت به مدت 

( نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار است.با %50نرخ سود تسهيالت مشاركت مدني ساخت و وديعه اسكان موقت به ميزان پنجاه درصد)-6بند

( است.بر اين اساس نرخ سود %18شوراي پول واعتبار نرخ تسهيالت متناظر برابر ) 14/4/1397مورخ  95/116595اره توجه به مصوبه شم

 )درصورت عدم تغيير نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار( تعيين شده است.درصد ( %9به ميزان نه) 1398اين تسهيالت در سال 

كت مدني ساخت مطابق جدول ذيل قابل افزايش است و نرخ سودبراي تسهيالت درصورت درخواست متقاضي سقف تسهيالت مشار-7بند

با جدول مطابق  ( در قراردادهاي منعقده با متقاضيان%18، به ميزان )5پرداختي مازاد بر سقف هاي تسهيالت مشاركت مدني مندرج در بند 

 شماره يك ثبت مي گردد.



 

 
 )مبالغ به ميليون ريال(-نحوه تركيب تسهيالت با نرخ حمايتي و مصوب جدول شماره يك:سقف تسهيالت مشاركت مدني و شرح

 سقف تسهيالت اعطايي متقاضيان

 غير حرفه اي

 سقف تسهيالت اعطايي به سازندگان 

 حرفه اي*

سقف تسهيالت اعطايي به سازندگان حرفه اي درصورت 

استفاده از تكنولوژي جديد و فناوري نوين و كاهش مصرف 

 انرژي

 مجموع %18نرخ  %9نرخ مجموع %18نرخ  %9نرخ مجموع %18نرخ  %9نرخ

 1000 600 400 800 400 400 600 200 400 همدان

يي از اسههتان شهههرها

كهههه داراي محهههالت 

ههههدف بهههازآفريني  

 مي باشند

400 100 500 400 300 700 400 500 900 

توسعه گري، پروانه انبوه سازي، پروانه مجري و ساير صالحيت هاي *مراد از سازندگان حرفه اي، اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي صالحيت 

صنفي و حرفه اي هستند.مرجع بررسي ارتباط و اعتبار صالحيت هاي ارائه شده توسط سازندگان حرفه اي هيات اجرايي استان/مدير كل راه 

 و شهرسازي استان است.

تقسيط اصل و فرع تسهيالت مشاركت مدني از محل منابع داخلي بانك بانك مسكن متعهد است حسب درخواست متقاضي، نسبت به -8بند

ماه( با نرخ و سقف تسهيالت فروش اقساطي مصوب شوراي پول و اعتبار  30سال( با احتساب دوران مشاركت ) 10ماه) 120حداكثر به مدت 

 اقدام نمايد.

( نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار جهت تسهيالت متناظر، %50ميزان سقف تسهيالت وديعه اسكان موقت با نرخ سود پنجاه درصد)-9بند

 ( ريال تعيين شده است.000/000/150براي متقاضيان نوسازي مسكن در محدوده ها و محالت هدف بازآفريني يكصد و پنجاه ميليون)

( 000/000/75اد و پنج ميليون)هفت به ميزان موقت ، تسهيالت وديعه اسكان9متقاضي مي تواند عالوه بر تسهيالت مندرج در بند-10بند

 ريال با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع داخلي بانك)مطابق با جدول شماره دو( دريافت نمايد.حداكثر دوران وديعه اسكان

 ماه طبق مقررات داخلي بانك است. 30موقت مربوطه تا 
 )مبالغ ميليون ريال( -جدول شماره دو:سقف تسهيالت وديعه اسكان موقت و نحوه تركيب تسهيالت با نرخ حمايتي و مصوب شرح

 مجموع تسهيالت وديعه مسكن  تسهيالت وديعه مسكن با نرخ مصوب  تسهيالت وديعه مسكن حمايتي 

 نرخ)درصد(  مبلغ)ميليون ريال(  نرخ)درصد(  مبلغ)ميليون ريال(  نرخ)درصد(  مبلغ)ميليون ريال( 

شهرهاي اسهتان كهه   

داراي محههههههههالت 

بهههازآفريني مصهههوب 

 هستند

150 9% 75 18% 225 12% 

بانك مسكن متعهد است در هر مرحله از پرداخت تسهيالت پس از انجام ارزيابي و تاييد نهايي، مبلغ سهم الشركه هر مرحله را ظرف -11بند

 متقاضي واريزنمايد.( روز كاري به حساب 15مدت)

بانك مسكن متعهد است پس از وصول معرفي نامه و ارائه مدارك و مستندات مورد نياز توسط متقاضي و تشكيل پرونده، نسبت به -12بند

روزكاري نسبت به ارائه پيش نويس قرارداد به  7انجام استعالمات الزم اقدام و پس از تكميل مدارك و تصويب آن، حداكثر ظرف مدت 

 فترخانه اقدام نمايد.د

بانك مسكن هر ماه نسبت به تشكيل كميته اي با حضور نمايندگان اداره كل راه و شهرسازي استان و درصورت ضرورت شركت -13بند

ي رفع موانع و مشكالت پرونده هاي بالاقدام و تعيين تكليف آنها اقدام مبازآفريني شهري ايران به منظور بررسي روند پرداخت تسهيالت،

 نمايد.

بانك مسكن امكان برقراري ارتباط ميان سازندگان از محل اين تسهيالت وخريداران بالقوه از محل ساير حساب هاي تسهيالتي نظير -14بند

 صندوق پس انداز مسكن يكم را در چارچوب قوانين و مقررات از طريق ارائه اطالعات سازندگان به خريداران مذكور فراهم مي نمايد.

اعطاي تسهيالت موضوع اين قرارداد و اخذ ضمانت مطابق با دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و آيين نامه هاي -15بند

 است. جاري بانك مسكن

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


