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 خالصه مدیریتی

میلیون تومان  150ن تومان )میلیو 100نظور حمایت از ازدواج و فرزندآوری، پیشنهاد می شود در سال آتی وام ازدواج به به م

رادی که صاحب فرزند مانی به افمیلیون تو 50ساله افزایش یابد و وام فرزندآوری  12برای زوجین جوان( با بازپرداخت 

های محل سپرده هزار میلیارد تومان از 100طبق بررسی های انجام شده، در سال آتی حدود  شوند، تخصیص یابد.یم

زار ه 500الحسنه جاری، در مجموع های قرضهزار میلیارد تومان از محل نیمی از سپرده 400الحسنه پس انداز و قرض

 1ها خواهد بود. لذا برای پرداخت انکختیار بالحسنه در امیلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیالت قرض

 120وجین جوان، میانگین به زمیلیون تومانی  150میلیون تومانی )مطابق آمار ساالنه( به همراه وام  100میلیون وام ازدواج 

میلیون  50وری ی وام فرزندآهزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضا

هزار  50ین سیاست حداکثر به میلیون عددی موالید ساالنه کشور، ا 1.2میلیون نفر(، با توجه به نرخ  1تومانی داشته باشند )

ومان منابع و تسهیالت لیارد تهزار می 170به  1401میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال 

 پذیر است. هزار میلیاردی این منابع، کامال امکان 500از دارد که با توجه به برآورد الحسنه بانکی نیقرض
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 پیشینه افزایش وام ازدواج در بودجه( 1

الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با مبلغ وام قرض ر،یتقد ستهیشا یدر اقدام ر،یاخ یسال ها یط یاسالم یمجلس شورا

جوانان بوده  یازدواج برا طیشرا لیاقدام، تسه نیا جهیدر قانون بودجه بهبود داده است. نت ده،یسنت پسند نیا یهانهیهز

 ۳0به  15از  ،1۳۹7ر بودجه تومان د ونیلیم 15به  10، از 1۳۹5تومان در بودجه  ونیلیم 10به  ۳ازدواج از  موا شیاست. افزا

 1400تومان در بودجه  میلیون 70به  50و از  1۳۹۹ون تومان در بودجه میلی 50به  ۳0، از 1۳۹۸تومان در بودجه  ونیلیم

سال رسیده  10سال به  ۳در این راستا، مدت بازپرداخت این تسهیالت نیز از  .شده است یط سالها نیبوده که در ا یریمس

 است.

صف وام ازدواج عنوان  شیافزا یا به معنار التیتسه نیا شیوام ازدواج مخالف بودند و افزا شیها با افزاامر، بانک یابتدا در

 نهیزم نیها تخلفات خود در اشد بانک سبب و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسالمی ی. اما نظارت بانک مرکزکردندیم

منابع  صیا تخصبو  )از جمله پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به مدیران و کارکنان خود برخالف قانون( را کاهش داده

 کیکاهش دهند و به  زیرا ن« صف وام ازدواج» قرار گرفته از جمله ازدواج، دیمورد تاک نیکه در قوان یحسنه به امورالقرض

به حدود  1۳۹5سال  یداهزار نفر در ابت 500صف وام ازدواج از حدود  ،یاساس طبق آمار بانک مرکز نیسوم برسانند. بر ا

 یبانک مرکز یریگیو پ وام ازدواج شیافزا ،یسابق بانک مرکز سیبه گفته رئ .است دهیرس 1400سال  مهیهزار نفر در ن 100

 .را کاهش داده است الحسنهقرض التیانحراف تسه نه،یزم نیدر ا

 یهااز سپرده یاستفاده از بخش»به  یوام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانون شیافزا انیکه در جر یگریمثبت د قدم

. در شدیم نهیزم نیها در ادر ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک« در پرداخت وام ازدواج یالحسنه جارقرض
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درصد این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه استفاده شده  2.5سال جاری برای اولین بار از حدود 

 است.

 یاقدامات متعدد دیبا مهم نیا یو برا کندیخانواده را حل نم لیر تشکوام ازدواج، همه مشکالت جوانان د شیافزا هرچند

 جادیا یفعل طیدر شرا ژهیازدواج جوانان، به و یدر بر طرف شدن موانع اقتصاد یقابل توجه لیشک تسه یاما ب ،ردیصورت گ

 ن،ی. عالوه بر اشودیمحسوب م« خانواده لیکشور از ازدواج و تشک هقابل توج تیتنها حما»و به عنوان  کندیم

ها ؛ از این رو برای بانکشودیم تیریها مدالحسنه مردم در بانکوابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض استیس نیا

و  ای ندارد چرا که سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانوننیز هزینه

 رکزی، به این مهم تخصیص می دهند.های بانک مدستورالعمل

اشته باشد؛ اما برآوردها انحراف د یممکن است تا حد ها،استیس ریمانند سا استیس نیاست که ا یضرور زینکته ن نیا ذکر

 یکودک همسر ای یجباراز جمله ازدواج ا رمتعارفیغ یرهایاز مس التیتسه نیا افتیو در استیس نیدهد انحراف ا ینشان م

 یتیحما استیس نیا تیکل تواندیاست و نم رینظ یدرصد بوده که در نوع خود ب 1 مطرح شده، کمتر ازو البته به غلط  رایکه اخ

ضعف نظام  نیبلکه ا ت؛سیوام ازدواج ن شیاز افزا یناش زیدرصد انحراف ن یک نیا یحت نکهیرا با چالش مواجه کند. ضمن ا

 .کندیم رمتعارفیغ یرهایکردن مس یوام خُرد، مجبور به ط کی افتیدر یجوان را برا کیاست که  یبانک
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 1401دو( پیشنهاد افزایش وام ازدواج و تخصیص وام فرزندآوری در بودجه 

 ابد؛یبهبود  هانهیهز شیقرض الحسنه ازدواج متناسب با افزا التیتسه زین یاست در سال جار یضروردر ادامه مسیر گذشته، 

ها الحسنه مردم در بانکاز محل منابع قرض ،آن لیو تسه تیجمع شیاز افزا تیجهت حما زین یدآوروام فرزن نیهمچن

 .داده شود صیتخص

 موارد ذیل درج شود:  1401بودجه سال  حهیال 16در تبصره  شودیم شنهادیپ بیترت نیبد

  تا پرداخت  ابدی شیسال افزا 12به  10بازپرداخت آن از  وتومان  ونیلیم 100به  70وام قرض الحسنه ازدواج از

سال  22و دختر زیر  سال 25)همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر  .نکند جادیمشکل ا نیزوج یاقساط آن برا

 میلیون تومان افزایش یابد( 150به  100از 

  اضافه  صیساله جهت تخص 5ازپرداخت با ب ابعمن نیاز محل هم یالحسنه فرزندآورتومان وام قرض ونیلیم 50مبلغ

 شود. 

 یتوسط بعض تیظرف نیاز ا یکشور که موجب بهره بردار یچک در نظام اعتبارسنج گاهیجا تیبا توجه به تقو 

درخواست ضامن  یتا به جا دیبانک ها را ملزم نما یرکزمخُرد شده، بانک  یها به عنوان ضامن پرداخت وام هابانک

دو ضامن با چک  ای کیهر وام  یبرا ست،ین ریاز جوانان امکانپذ یادیعده ز یکسر از حقوق که برا یدارا یدولت

 معتبر خواسته شود.

  ،یک سامانه شفاف که در آن آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج و صف آن به تفکیک بانک ها مشخص شده باشد

 راه اندازی شود و عموم قابلیت دسترسی به آن را داشته باشند.
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وام  شیها، کفاف افزاالحسنه مردم در بانکدهد منابع قرض ینشان م کارشناسی و آماریی هایبررس

منابع  نیها با همو عالوه بر آن، بانک دهدیرا مبه میزان پیشنهادی  یازدواج و پرداخت وام فرزندآور

  .ش دهندپوش زنی .. را. امداد و تهیالحسنه از جمله اشتغال، کممصارف قرض گرید توانندیم

 یشنهادیپها به همراه تبصره الحسنه مردم در بانکبر منابع قرض یمبتن استیس نیا یو آمار یمحاسبات اقتصاد در ادامه

 . شده است انجام 1400 بودجه حهیال 16بند الف تبصره  یاصالح
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 1401سه( برآورد وضعیت منابع قرض الحسنه بانک ها در سال 

پرده های صندوق پس از کسر س سال جاری، بانک ها شهریورماهطبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به 

که پس از اند نموده از مردم جذب پس انداز با نرخ صفر درصد ده قرض الحسنههزار میلیارد تومان سپر 250 معادل مسکن،

الحسنه جاری نیز که آن های قرضمی شود. عالوه بر این، حجم سپردههزار میلیارد تومان  225کسر ذخیره قانونی، حدود 

 ۸۳5) این مبلغ جموعم از هزار میلیارد تومان است. 610هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود 

بر این اساس  .شده است تخپرداتسهیالت قرض الحسنه به مردم هزار میلیارد تومان  240 حدود ، تاکنونهزار میلیارد تومان(

 ذیر خواهد بود:در سال آتی )بر اساس برآورد شهریورماه( ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیرهای زیر امکانپ

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

ساله بازپرداخت  ۸ین )با توجه به میانگبازپرداخت شده  از طریق اقساط درصد از حجم کل تسهیالت قرض الحسنه 12.5

در  گیرد. بنابراین از این محلها قرار مید جهت اعطای وام، در اختیار بانکو به عنوان منبع جدیالحسنه( تسهیالت قرض

اهد ها قرار خوانکالحسنه در اختیار بجهت اعطای تسهیالت قرض منابع هزار میلیارد تومان 30حدود  حداقلسال آتی، 

 .گرفت

 1400شهریورماه در  پس انداز الحسنههای قرضمیزان سپرده :افزایش سپرده های قرض الحسنه پس اندازدو( 

های های گذشته نیز نشان می دهد که سپردهدرصدی داشته است. آمارهای سال 51نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

رصدی د ۳0حداقل . بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد داشته استدرصد رشد  50تا  ۳0قرض الحسنه در هر سال حداقل 
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الحسنه جدید جهت اعطای سپرده قرض هزار میلیارد تومان 70 حدوددر سال آتی  ،پس انداز الحسنههای قرضسپرده

 .ها قرار خواهد گرفتالحسنه در اختیار بانکتسهیالت قرض

درصد  50 علی،فبا توجه به الزام قانون در تبصره الیحه بودجه  کهصورتی  در :سپرده های قرض الحسنه جاریسه( 

 م آن استتومان حج هزار میلیارد 610حدود  پس از کسر ذخیره قانونیدر حال حاضر  الحسنه جاری کهاز سپرده های قرض

نیز در نظر  ین منابعحجم ساالنه ا درصدی ۳0 حداقل زایشو اف الحسنه مورد استفاده قرار گیردجهت اعطای تسهیالت قرض

ه از جمله الحسنقرض التتسهیجهت اعطای  هزار میلیارد تومان 400حدود در سال آتی ، از این محل نیز گرفته شود

 .ها خواهد بودازدواج در اختیار بانک

هزار میلیارد تومان  400الحسنه پس انداز و های قرضهزار میلیارد تومان از محل سپرده 100بنابراین 

هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای  500ر مجموع الحسنه جاری، دهای قرضاز محل سپرده

ها خواهد بود. البته این برآورد با توجه به الحسنه در سال آتی در اختیار بانکتسهیالت قرضپرداخت 

ر اختیار درصد تا پایان سال افزایش خواهد یافت و منابع د 20آمار شهریور ماه است و احتماال حداقل تا 

 هزار میلیارد تومان می رساند. 600را به حدود  1401قرض الحسنه در سال 
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 1401( تبصره پیشنهادی برای بودجه چهار

مار ساالنه( به همراه وام آمیلیون تومانی )مطابق  100میلیون وام ازدواج  1برای پرداخت مطابق با بررسی های انجام شده، 

گر بخش عمده والدین اهزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین  120میلیون تومانی زوجین جوان، میانگین به  150

میلیون  1.2ا توجه به نرخ میلیون نفر(، ب 1میلیون تومانی داشته باشند ) 50ب فرزند جدید نیز تقاضای وام فرزندآوری صاح

 1401یاست پیشنهادی در سال هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین س 50عددی موالید ساالنه کشور، این سیاست به 

هزار میلیاردی  600تا  500رد تسهیالت قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآوهزار میلیارد تومان منابع و  170به 

 1400الیحه بودجه  16صره بر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند الف تب این منابع، کامال امکانپذیر است.

 به ترتیب زیر است:

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

درصد سپرده های قرض الحسنه  50های قرض الحسنه پس انداز و ها را ملزم نماید از محل سپردهبانک

میلیون تومان وام قرض  100جاری خود و متناسب با سهمی که بانکهای عامل از این منابع دارند، 

 97زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال ساله به هر یک از  12الحسنه ازدواج با بازپرداخت 

ساله برای زوجین جوان  12میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت  150به بعد است، 

میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت  50سال( و  22سال و دختر زیر  25)پسر زیر 

شوند، با اخذ یک یا دو ضامن معتبر دارای متولد می 1401در سال ساله به سرپرست فرزندانی که  5

چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی 

نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام 

 سانی روزانه، به عموم اعالم شود.ازدواج هر بانک، با بروزر


