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 اقتصاد مقاومتی اندیشکدهپیوست نامه 

 بررسی امکان افزایش وام ازدواج و پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری

 1400الیحه بودجه  16به همراه بند پیشنهادی برای اصالح بند الف تبصره 

پس از کسر سپرده های صندوق  سال جاری، بانک ها شهریورماهطبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به 
که پس از اند از مردم جذب نموده پس انداز با نرخ صفر درصد ده قرض الحسنههزار میلیارد تومان سپر 165 معادل مسکن،

الحسنه جاری نیز که آن های قرضعالوه بر این، حجم سپرده می شود.هزار میلیارد تومان  150کسر ذخیره قانونی، حدود 
 580) این مبلغ مجموع از هزار میلیارد تومان است. 430هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود 

بر این اساس  .شده است ختپرداتسهیالت قرض الحسنه به مردم هزار میلیارد تومان  165 حدود ، تاکنونهزار میلیارد تومان(
 ( ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیرهای زیر امکانپذیر خواهد بود:شهریورماهدر سال آتی )بر اساس برآورد 

 بیش ازدهد ساالنه ها و آمارهای بانک مرکزی نشان میبرآورد :بازپرداخت اقساط تسهیالت قرض الحسنه (یک

د جهت اعطای وام، در بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدی از طریق اقساط درصد از حجم کل تسهیالت قرض الحسنه ۲0
جهت اعطای  منابع هزار میلیارد تومان ۲5حدود  در سال آتی، حداقل گیرد. بنابراین از این محلها قرار میاختیار بانک

 .اهد گرفتها قرار خوالحسنه در اختیار بانکتسهیالت قرض

 1399شهریورماه در  پس انداز الحسنههای قرضمیزان سپرده :افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز( دو

های های گذشته نیز نشان می دهد که سپردهدرصدی داشته است. آمارهای سال 51نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
درصدی  30. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل درصد رشد داشته است 50تا  30قرض الحسنه در هر سال حداقل 

الحسنه جدید جهت اعطای تسهیالت هزار میلیارد تومان سپرده قرض 45 در سال آتی ،پس انداز الحسنههای قرضسپرده
 .ها قرار خواهد گرفتالحسنه در اختیار بانکقرض

درصد  30تنها  با توجه به الزام قانون در تبصره الیحه بودجه، صورتی که در :سپرده های قرض الحسنه جاری( سه

الحسنه م آن است، جهت اعطای تسهیالت قرضهزار میلیارد تومان حج 430الحسنه جاری که بیش از از سپرده های قرض
ه از الحسنقرض تسهیالتهزار میلیارد تومان جهت اعطای  130حدود در سال آتی مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز 

 .ها خواهد بودجمله ازدواج در اختیار بانک



هزار میلیارد تومان  130انداز و  الحسنه پسهای قرضهزار میلیارد تومان از محل سپرده 70بنابراین 

منابعی خواهد بود که برای هزار میلیارد تومان،  200در مجموع الحسنه جاری، های قرضاز محل سپرده

 . ها خواهد بودسال آتی در اختیار بانک الحسنه درپرداخت تسهیالت قرض

هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین  80)مطابق آمار ساالنه( به  میلیون تومانی 80 میلیون وام ازدواج 1برای پرداخت 
، با توجه میلیون نفر( 1) داشته باشند میلیون تومانی ۲0 وام فرزندآوریوالدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضای  بخش عمدهاگر 

بنابراین سیاست پیشنهادی هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.  ۲0میلیون عددی موالید ساالنه کشور، این سیاست به  1.۲به نرخ 
هزار  ۲00نیاز دارد که با توجه به برآورد  هزار میلیارد تومان منابع و تسهیالت قرض الحسنه بانکی 100به  1400در سال 

 میلیاردی امکانپذیر است.

 آمده نیز به شرح زیر است: 1400سایر مصارف قرض الحسنه که در الیحه بودجه 

 10  (16هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی )بند ب تبصره 

 ۲00  (16میلیارد تومان ستاد امور دیه زندانیان )بند ج تبصره 

 ۲10  (16میلیارد تومان ودیعه مسکن خانوارهایی که فرزند سوم را می آورند )بند ه تبصره 

 7.5  (16هزار میلیارد تومان سایر موارد )بند و تبصره 

تومان می شود که خللی در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و  میلیاردهزار  18این موارد نیز در مجموع حدود 
 نخواهد کرد. فرزندآوری پیشنهادی ایجاد

 به ترتیب زیر است: 1400الیحه بودجه  16تبصره  الفبر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند 

به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است 

 جاری خود و متناسب با سهمی کههای قرض الحسنه پس انداز و ها را ملزم نماید از محل سپردهبانک

ساله به  8میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت  80از این منابع دارند،  بانکهای عامل

میلیون تومان وام  20به بعد است و  97هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال 

شوند، متولد می 1400سرپرست فرزندانی که در سال  ساله به 5فرزندآوری با بازپرداخت قرض الحسنه 

پرداخت نمایند. بانک مرکزی ، توسط وام گیرنده سفتهاعطای و  دارای چک ضامن معتبریا دو با اخذ یک 

موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک 

 ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعالم شود.محل مصرف و همچنین صف وام 

 


