
  باسمه تعالی

  1390شیوه نامه پرداخت تسهیالت ساخت مسکن دربافتهاي فرسوده شهري درسال

  

توزیع سهمیه تسهیالت اختصاص یافته به هراستان بین شهرهاي  .توزیع درون استانی -1ماده

داراي محدوده مصوب بافت فرسوده ونظارت وکنترل برنحوه استفاده ازتسهیالت بانکی، توسط 

قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن صورت ) 17(شوراي مسکن استان موضوع ماده 

نامه، مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان استان درجلسات مرتبط باموضوع این شیوه . می گیرد

  .مربوطه نیزحضورخواهد داشت

 شهردار مربوطه و مل شرکت عمران ومسکن سازان استانمدیرعا .عامل معرفی متقاضیان -2ماده

به عنوان نماینده شرکت مادرتخصصی  به صورت مجزا) وشهردارهرمنطقه درکالنشهرها( شهر هر

ایران، عامل تایید واقع شدن ملک درمحدوده مصوب بافت فرسوده شهري بهسازي شهري  عمران و

  .می باشند       معرفی متقاضیان به بانک عامل  و

  .صدورمعرفی نامه توسط سایرمراجع یابه نمایندگی ازعاملین مذکور، فاقداعتبار می باشد - 1تبصره

ونی ودرقالب مشارکت تسهیالت صرفاً براي ساخت واحدهاي مسک  .موضوع تسهیالت -3ماده 

  .مدنی پرداخت می شود

تسهیالت دریافتی قابل تبدیل به فروش اقساطی براي بستگان درجه اول وام گیرنده به  - 1تبصره

  .شرط احراز شرایط بانکی می باشد

بانک، تسهیالت موردنظررا صرفاً به معرفی شدگانی پرداخت خواهدکرد که عرصه  - 2تبصره

موارداستثناء براساس ضوابط شهرسازي . ازیکصدمترمربع باشد مشارکت پس ازاصالحات بیش

  .تعیین خواهدشد 10یاموقعیت ملک درکارگروه مذکوردرماده 

  .این تسهیالت بدون سپرده می باشد .سپرده گذاري -4ماده 

حداکثرمبلغ تسهیالت قابل پرداخت براي ساخت غیرصنعتی به  .مبلغ نرخ سودتسهیالت -5ماده 

میلیون ریال وبراي ساخت صنعتی متناسب باسقف متناظر درتسهیالت ) 200(میزان دویست  

  .درصد می باشد )14(چهارده   مسکن مهر بانرخ سود

یاسند قابل ترهین مازاد تضمین این تسهیالت، سندششدانگ پالك محل پروژه  .تضمین -6ماده 

  .می باشد

  :گردش کارپرداخت تسهیالت به شرح زیراست  .گردش کار -7ماده 



ارائه مدارك توسط متقاضی به نماینده شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازي شهري ایران  -1

شامل درخواست کتبی، اسنادمالکیت واحدمسکونی، کروکی ملک ) فوق2موضوع ماده (

 .موردنظر وپروانه ساخت

هسازي شهري ایران بررسی مدارك توسط نماینده شرکت مادرتخصصی عمران وب -2

ازنظرواقع شدن ملک درمحدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري واعالم به متقاضی 

 .درصورت عدم تایید ومعرفی به بانک عامل درصورت تایید

روزپس ازارائه مدارك موردنیاز  30بررسی طرح توسط بانک عامل حداکثر ظرف مدت  -3

مادرتخصصی عمران وبهسازي شهري ازسوي متقاضی واعالم به متقاضی ونماینده شرکت 

 .ایران درصورت تایید یاعدم تایید طرح

 .انعقادقرارداد میان بانک عامل ومتقاضی براي پرداخت تسهیالت -4

تسهیالت دوره ساخت متناسب باپیشرفت فیزیکی پروژه   .مراحل پرداخت تسهیالت -8ماده 

  :درمراحل مختلف به شرح ذیل پرداخت می شود

 درصد15                       پایان فونداسیون -1

 درصد40           ان اسکلت وسقف       پای -2

 درصد30          پایان سفت کاري             -3

 درصد15          پایان نازك کاري              -4

پس ازاتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم الشرکه خوددرهرواحد   .مدت بازپرداخت -9ماده 

ان فروش ازمجموع دور(براي مدت باقیمانده جدشرایط درقالب فروش اقساطی ان وارابه خریدار

. تقسیط می نماید) به صورت پلکانی یاساده(نی بربازپرداخت آنان مبت) اقساطی ومشارکت مدنی

  .سال می باشد) 15(مجموع دوران مشارکت مدنی وفروش اقساطی، حداکثر پانزده 

ماه است وبراي مواردبیشترازآن، ) 18(حداکثر هجده مدت احداث واحدهاي مسکونی  - تبصره

  .مطابق نظربانک عمل می شود

بررسیهاي مقدماتی براي ارزیابی شرایط احراز تسهیالت به   .کارگروه معرفی متقاضیان -10ماده 

هریک ازمتقاضیان معرفی شده ازسوي نمایندگان شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازي شهري 

متشکل ازنماینده شرکت عمران ومسکن سازان استان ونماینده (فی متقاضیان ایران، درکارگروه معر

  .می شود     انجام ) مدیریت شعب استانی بانک

صالحیت متقاضیان براي اخذ تسهیالت مطابق بخشنامه ها   .صالحیت متقاضیان -11ماده 

  .وضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران وسایر قوانین مرتبط خواهد بود

 


