
                                        تعالی سمهب                                                                   
 

 
 اطالعیه 

 
 دستورالعمل اجرائی اعطاي تسهیالت مسکن اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها  :موضوع

 
 ١٣٩٣/٠٨/٠٥:تاریخ ٢/٨١٨٠:شماره

     کلیه واحدها:به      اداره کل برنامه ریزي و نظارت اعتباري:از 

 
مورخ  یمات متخذه در یکهزار ویکصد و هفتاد و نهمین صورتجلسهم تص5به استناد مفاد بند 

 بانک مرکزي جمهوري 1/3/93 مورخ 10591 شماره امهبخشنموضوع  شوراي پول و اعتبار 3/4/1393
هیات مدیره محترم بانک ،  22/7/93 مورخ 21/3293داره اعتبارات و تصویبنامه شماره ا-اسالمی ایران

 هیئت علمی  رسمیخرید مسکن اعضاي/ بدینوسیله دستورالعمل اجرایی اعطاي تسهیالت ساخت 
ت سایر ضوابط و مقررات جاري بانک جهت اجراء ابالغ دانشگاه ها به شرح و شرایط ذیل و با رعای

 .می گردد 

تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم،  واجد شرایط  داراي احکام رسمیمعرفی اعضاي هیات علمی -1
تحقیقات و فناوري و همچنین موسسات آموزش عالی غیر وابسته مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات 

د امور رفاهی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري یا ریاست  ستادبیرو فناوري صرفاً با امضاي 
 .دانشگاههاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد 

 .سقف تسهیالت قابل پرداخت حداکثر یک میلیارد ریال می باشد   -2

، استانها و شعبه مستقل مرکزي/ صدور مصوبه تسهیالت صرفاً در اختیار مدیریت شعب مناطق -3
و الیه بانکداري شرکتی  ه سه نفره مستقر ستادتبانکداري تجاري، کمی کزانفره مستقردرمره سه تکمی

   با رعایت حدود اختیارات تفویضی اعتباريو مراجع باالتراول تصمیم گیري بانکداري شخصی 
 .می باشد 

 تادر صورت درخواست استفاده از تسهیالت جهت ساخت ، مراتب در قالب عقد مشارکت مدنی  -4
 و پس از  آن در اختیار اداره کل اعتبارات می باشد و بیش ازکمیته هاي فوق الذکرال در اختیار  س3

 . واگذاري سهم الشرکه بانک در قالب عقد اجاره به شرط تملیک انجام می گیرد ،احداث و تکمیل



 قالب  درقیمت تمام شده ملک معرفی شده% 80حداکثر مبلغ قابل پرداخت می بایست معادل : توضیح 
بانک جاري در چارچوب ضوابط و مقررات ) براساس گزارش ارزیابی(  خرید ویا هزینه هاي احداث

  .خواهدبود
 

 قسط 240درحداکثر  اجاره به شرط تملیک جهت خرید حداکثر بیست سال  تسهیالتمدت -5
و در صورت استفاده از تسهیالت مشارکت مدنی بصورت مجموع دوران مشارکت مساوي ماهیانه 

  قسط مساوي ماهیانه240 حداکثر سال در20دنی و بازپرداخت در قالب عقد اجاره بشرط تملیک م
 . می باشد 

 تسهیالت جهت خرید مسکن صرفاً از طریق انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخت  -6
 .می گردد 

و نقل و  و قابلیت ترهین  بودهسند مالکیت مربوطه می بایست ششدانگ ، سهل البیع ، بالمعارض -7
 .را دارا باشد انتقال 

 تسهیالت توسط متقاضیان بر اساس مدارك و مستندات درآمدي اقساط توانایی بازپرداخت احراز -8
  .الزامی خواهدبود

ارائه تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، ، پروانه ساختمانی ،اسناد مالکیت معرفی نامه،عالوه بر  -9
ارزیابی و همچنین استعالم وضعیت بدهی معوق و چک برگشتی نزد گزارش درخواست متقاضی ، 

 .الزامی می باشد ... سیستم بانکی و 

پرداخت تسهیالت به اشخاصی که قبالً از تسهیالت یارانه اي ساخت یا خرید مسکن از سیستم  -10
 اده  و بانک مرکزي استف استانهابانکی با توجه به استعالم ماخوذه از سازمان مسکن و شهرسازي

 .نموده اند، مجاز نمی باشد 

 .رعایت الگوي مصرف مسکن در ارتباط با تسهیالت اعضاي هئیت علمی الزامی نمی باشد -11

نرخ سود تسهیالت در دوران مشارکت مدنی معادل نرخ سود تسهیالت سرمایه ثابت مطابق خط  -12
جاره به شرط تملیک نرخ سود تسهیالت اومشی اعتباري سنواتی و با توجه به نوع وثیقه می باشد 

 . می باشد %)22در حال حاضر  (معادل نرخ عقود مبادله اي نافذ در زمان انعقاد قرارداد

 .تسهیالت اعطایی تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به غیر نمی باشد  -13

قابل  با استفاده از کدهاي ذیل انه تسهیالت متمرکزاعطاي تسهیالت مزبور صرفاً از طریق سام -14
 :شدپرداخت می با



 "11039" کد –مشارکت مدنی ساخت اعضاي هئیت علمی دانشگاهها  -1-14

 "19010"  کد-اجاره بشرط تملیک مسکن اعضاي هئیت علمی دانشگاهها -2-14

اعطاي تسهیالت صرفاً در صورت تمرکز حسابهاي دانشگاه نزد مدیریت شعب بانک ملت مجاز  - 15
ی که حساب ی دانشگاهها اعضاي هیئت علمیمربوط بهبدیهی است پذیرش معرفی نامه .می باشد

 . مدیریت شعب متمرکز نباشد مجاز نخواهد بود /آنان نزد بانک ملت

با ابالغیه اطالعیه حاضر، کلیه اطالعیه هاي صادره قبلی درخصوص تسهیالت مسکن اعضاي هیئت   
 . گردد علمی کان لم یکن می

 بانکداري هاي شرکتی، تجاري و شخصیدیریت  م و تابعهشعب ،مسئولین ذیربط درمدیریتهاي شعب  
 .ضمن رعایت مفاد اطالعیه حاضر، بر حسن اجراي آن نظارت کامل معمول خواهند نمود 

– برنامه ریزي و نظارت اعتباريدر صورت وجود سوال و ابهام احتمالی ، مراتب از طریق  اداره کل

 .پیگیري شود اداره برنامه ریزي 
 

 
  برنامه ریزي و نظارت اعتباري اداره کل                                                                 

    
 
 
 


