
 باسمه تعالی

 پیوست نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

 در خصوص وام قرض الحسنه ازدواج 1398الیحه بودجه سال  16طرح اصالح تبصره 

 

مرتبط با ازدواج  یها نهیهز ریو سا هیزیمسکن، جه نیخانواده اعم از تام لیتشک یها نهیهز :و اقدام پیشنهادی بیان مسئله (1

در حمایت از تشکیل  کشور استیتنها س بنابراین ضروری استبرابر شده است.  ۳تا  ۲ ،یپس از نوسانات ارز یجوانان در سال جار

 یتومان برا ونیلیم ۳۰به  ۱۳۹۸ازدواج در سال  التیاست تسه یضروربنابراین  بهبود یابد.« وام قرض الحسنه ازدواج»خانواده یعنی 

 .مرتفع گردد یفعل طیازدواج در شرا یجوانان برا یرو شیاز موانع پ یتا بخش ابد؛ی شیساله افزا ۶با بازپرداخت  نیاز زوج کیهر

را  شیافزا نیا یالزم برا تیدهد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، کفا یها نشان م یبررس بررسی امکانپذیری اقدام: (2

وام قرض الحسنه  ونیلیم ۱.۲ساالنه حدود  نکهی. با توجه به استین یمنابع بانک ریسا ایبه بودجه دولت  یازیمنظور، ن نیدارد و به ا

منبع  ۴ قیتومان منابع خواهد بود که از طر اردیلیهزار م ۳۶حدود  ازمندین یومانت ونیلیم ۳۰ التیشود، تسه یازدواج به جوانان اعطا م

 التیموجود و مصرف نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط تسه یها سپرده .است صیقابل تخص یقرض الحسنه بانک

از  درصد ۱۰تنها درصد است( و  ۲۵قرض الحسنه پس انداز مردم در بانک ها )که ساالنه حداقل  یسپرده ها شیقرض الحسنه، افزا

 یمنابع مردم نی. اردیمورد استفاده قرار گ سنهوام قرض الح یاعطا یتواند برا یاست که م یمنبع ۴ ،یقرض الحسنه جار یسپرده ها

در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده گردد و بانک حق دخل و تصرف در  دیو طبق قانون، با شده زیبا نرخ صفر درصد تجه

تومان  اردیلیهزار م ۹۱.۳بانک ها معادل  ،یسال جار ورماهیمربوط به شهر یآمار منتشر شده از بانک مرکز نیآخر طبق .آن را ندارد

از  پس .قرض الحسنه به مردم اعطا شده است التیتسه ۶۸.۲مبلغ، تاکنون  نیسپرده قرض الحسنه از مردم جذب نموده اند و از ا

در سال  یتومان ونیلیم ۳۰پرداخت وام ازدواج  یکه برا یقرض الحسنه، منابع قرض الحسنه ا رمرتبطیو منابع غ یکسر سپرده قانون

 اردیلیهزار م ۱۳منابع موجود که وام داده نشده است، تومان از محل  اردیلیهزار م ۱۰بانک ها خواهد بود، عبارتند از:  اریدر اخت یآت

قرض الحسنه  یسپرده ها یحداقل شیتومان از محل افزا اردیلیهزار م ۱۸قرض الحسنه،  التیبازپرداخت اقساط تسه حلتومان از م

 نیا .شود یتومان م اردیلیهزار م ۵۶که در مجموع  ؛یقرض الحسنه جار یدرصد سپرده ها ۱۰از محل  زیتومان ن اردیلیهزار م ۱۵و 

تومان از منابع قرض الحسنه  اردیلیهزار م ۲۰ ،یتومان ونیلیم ۳۰وام ازدواج  یبودن اعطا ریدهد که عالوه بر امکانپذ یآمار نشان م

 صیمصارف قرض الحسنه تخص ریتواند به سا یخواهد ماند که م یبانک ها باق اریدر اخت یطبق برآورد صورت گرفته، در سال آت زین

 .ابدی



بار مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج و دوره بازپرداخت  ۲تا کنون  ۱۳۹۵از سال  ر،یقابل تقد یدر اقدامات خانه ملت :اقدامپیشینه  (3

از آنجا  .منجر شد جوانان،ژه یعموم جامعه به و تیرضا جهیاز موانع ازدواج و در نت یبخش لی، به تسهاقدامات نیداد. ا شیآن را افزا

 یتوسط بانک مرکز زین یرقانونیالزم را داشت و مصارف غ تیکفا شیافزا نیا یبرا قرض الحسنه مردم در بانک ها که منابع

 با ۱۳۹۵هزار نفر در سال  ۵۰۰از حدود  ه،یو صف وام ازدواج برخالف تصور اول نشد جادیا این وام یدر اعطا یشد، مشکل یسامانده

 .دیرس یونیلیم ۱۵با وام ازدواج  ۱۳۹۷زار نفر در سال ه ۲۰۰به کمتر از  ،یونیلیم ۳وام ازدواج 

 یاز ازدواج جوانان، بانک مرکز تیبه منظور حما، ۱۳۹۸الیحه بودجه سال  ۱۶طبق تبصره  :تبصره فعلی در الیحه بودجه (4

منابع در  هیکشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کل یبانک ها و موسسات اعتبار هیموظف است کل رانیا یاسالم یجمهور

قرض الحسنه  التیقرض الحسنه مشارکت کرده و تسه التیو سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسه یپس انداز، جار اریاخت

 ونیلیم ۱۵معادل  ۹۸در سال  نیاز زوج کیهر  یقرض الحسنه ازدواج برا التینخست پرداخت قرار دهند. تسه تیازدواج را در اولو

بند را هر شش  نیمکلف است گزارش عملکرد ا رانیا یاسالم یجمهور یباشد. بانک مرکز یتومان با دوره بازپرداخت پنجساله م

 .دیارائه نما یاسالم یمجلس شورا یفرهنگ ونیسیکمبه  کبار،یماه 

از لحاظ فنی  "کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک هامجموع "عبارت  -یکموارد اصالحی:  (5

. آن بشود باید جایگزین "سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های قرض الحسنه جاری مجموع"است و عبارت  محل اشکال

میلیون  ۳۰مبلغ تسهیالت به  -تاکید قرار گیرد. سهپرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از محل سپرده های مذکور باید مورد  -دو

با توجه به اینکه پیگیری این قانون یک بحث فنی و اقتصادی  -ساله برای هر یک از زوجین افزایش یابد. چهار ۶تومان با بازپرداخت 

بانک مرکزی باید  -پنج ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه شود. ۳است، گزارش بانک مرکزی باید هر 

 وضعیت به روز وام ازدواج را در سامانه آن اعالم نماید.

 شود: ۱۳۹۸الیحه بودجه سال  ۱۶بند زیر جایگزین تبصره  :در الیحه بودجه پیشنهادی تبصره جایگزین (6

کشور را ملزم  یبانک ها و موسسات اعتبار هیموظف است کل رانیا یاسالم یجمهور یاز ازدواج جوانان، بانک مرکز تیبه منظور حما

 التیدر پرداخت تسه سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های قرض الحسنه جاری،به اندازه سهم خود از مجموع  نماید تا

 التید. تسهنخست قرار دهن تیدر اولواز محل این سپرده ها را قرض الحسنه ازدواج  التیتسهپرداخت قرض الحسنه مشارکت کرده و 

 یباشد. بانک مرکز یم ساله ۶تومان با دوره بازپرداخت  ونیلیم ۳۰معادل  ۱۳۹۸در سال  نیاز زوج کیهر  یقرض الحسنه ازدواج برا

ارائه  یاسالم یمجلس شورا اقتصادی ونیسیکمبه  کبار،یماه  ۳بند را هر  نیمکلف است گزارش عملکرد ا رانیا یاسالم یجمهور

به  ت کلی و به تفکیک هر بانک/استانو در سامانه وام ازدواج، وضعیت اعطای این تسهیالت عبارت از صف وام ازدواج به صور دینما

 هر هفته به روز رسانی کند.جهت استفاده متقاضیان، و  درج نمودهرا  همراه سایر موارد الزم

 

 


