بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
مديريت كل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانكي

دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر
مؤسسات پسانداز و تسهيالت مسکن

دستورالعمل اجرايي تأسيس ،فعاليت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهيالت مسکن
مقدمه:
با استناد به آييننامه اجرايي تبصره « »2ماده ( )7قانون حمايت از احياا ،،بهساازي و نوساازي

بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري موضوع تصووي ناموه مورا ه /226072ت84324هوو موو
 2333/26/28هيأت وزيران و «آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتاي» موضووع
 2333/22/8هيوأت وزيوران و احوه يههوا

تصوي نامه مرا ه /236072ت84830هو مو

بعد آن و با هدف کرک به تأمين مالي بخش مسکن د مناطق جغرافيوايي مخوخ
جذب پس اندازها خرد و اعطا

از طريوق

تسهيهت مسکن د آن مناطق« ،دستورالعمل اجراياي تأسايس،

فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهيالت مسکن» که از اين پس به اختصا «دستورالعمل» ناميده
ميمود ،به مرح ذيل تدوين ميگردد.

فصل اول ا تعاريف و کليات

ماده  -1ترامي احطه ات و عناوين بکا

فته د ماده (« )1آييننامه نحوه تأسيس و اداره مؤسساات

اعتباري غيردولتي» عيناً د هران معاني و ساير احطه ات و عناوين بکوا فتوه د ايون
دستو العرل د معاني مخروح زير بکا مي وند:
اسهمي ايران؛

 -1-1بانک مرکزي :بانک مرکز جرهو

 -2-1مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتبا

غيربانکي که به موجو

قوانون و يوا بوا

اجازهنامه بانکمرکز تأسيسمده و تحت نظا ت بانک مرکز فعاليت مينرايد؛
 -3-1مؤسسه :مؤسسه پس انداز و تسهيهت مسکن دا ا مجوز از بانک مرکز کوه د
چا چوب مفاد اين دستو العرل با جذب سپرده و اعطا تسهيهت مسکن د يک
استان مخخ

اقدام مينرايد؛

 -4-1تسهيالت و تعهدات کالن مؤسسه پسانداز و تسهيالت مسکن :مجروع خال

تسوهيهت و

تعهدات اعطايي/ايجاد مده به/برا هر ذينفع وا د که ميزان آن وداقل معواد
 2د حد سرمايه پايه مؤسسه بامد.
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ماده  -2فرآيند تأسيس ،ثبت ،فعاليت و نظا ت بر مؤسسه وفوق «آييننامه نحوه تأسايس و اداره

مؤسسات اعتباري غيردولتي» موضوع تصوي نامه مرا ه /236072ت84830هوو موو
 2333/22/8هيأت وزيران و احه يهها بعد آن و مفاد اين دستو العرل ميبامد.
ماده  -3مؤسسه اعتبا

و يا امخاص قوقي که سهام يا سرمايه دا ا

مستقيم و به هر ميزان متعلق به مؤسسه اعتبا

ق أ آنها به طوو

است ،مجاز بوه تأسويس و يوا ترلوک

سهام مؤسسه نريبامند.
تبصره  -بانک مسکن از مرو مفاد اين ماده مستثنی بوده و داکثر مجاز به ترلوک 26
د حد سهام مؤسسه به حو ت مستقيم و غيرمستقيم ميبامد.
ماده  -4ايجاد معبه و يا نرايندگي توسط مؤسسه د محدوده استان ثبت مده د اساسونامه ،د
چا چوب «آييننامه ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسات اعتبااري در داخال

کشور» و منوط به افزايش سرمايه مؤسسه به ميزان داقل  26د حود وداقل سورمايه
الزم جهت تأسيس و فعاليت مؤسسه امکانپذير است.
فصل دوم ا سرمايه

ماده  -5داقل سرمايه الزم جهت تأسيس و فعاليت مؤسسه د تهران مبلغ  066ميليا د يوا ،
د ساير کهنمهرها و مراکز استان  366ميليا د يا  ،تعيين ميگردد.
تبصره  -1بانک مرکز میتواند د مقاطع دو سواله و سو
مرکز و تصوي

موو د بوا پيخونهاد بانوک

مو ا پو و اعتبا  ،نسوبت بوه تغييور و افوزايش وداقل

سرمايه موضوع اين ماده اقدام نرايد.
تبصره  -2د حو ت تغيير ميزان سرمايه موضوع اين ماده ،مؤسسه موظف است ،داکثر
ظرف مدت يک سا از تا يخ تصوي  ،ميزان سرمايه خود ا با داقل سرمايه
مو د نياز مصوب تطبيق دهد.
فصل سوم ا فعاليت

ماده  -6مؤسسه حرفاً مجاز به انجام عرليات ذيل س

مو د پس از اخذ مجوز از بانک مرکز

د چا چوب قوانين و مقر ات ميبامد:
-1-6

مدتدا ؛

قبو سپرده سرمايهگذا

 -2-6حدو گواهي سپرده عام و خاص؛
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 -3-6د يافت تسهيهت بلندمدت از مؤسسات اعتبا

؛

 -4-6د يافت کرک و وام ها خا جي از مؤسسات مالي و توسعها بينالرللوي
پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی؛
 -5-6د يافت کرک و تسهيهت از دولت ،مرکتها دولتي ،مؤسسات عروومي
غيردولتي و مهردا

ها با عايت قوانين و مقر ات؛

 -6-6حدو ضرانتنامه به د خواست سپردهگذا ان مؤسسوه حورفاً د بخوش
مسکن د استان مخخ

مده د اجازهنامه فعاليت؛

 -7-6اعطا تسهيهت به امخاص د قالو
مسکن د استان مخخ
 -8-6سپردهگذا
-9-6

عقوود اسوهمي حورفاً د بخوش

مده د اجازهنامه فعاليت؛

د بانک مسکن؛

انتخا و فروش او اق بهادا اسهمي نظيور او اق مخوا کت ،او اق هنوی

مسکن و حکوک؛
 -11-6ا ايه خدمات نقل و انتقا وجوه يالي به سپرده گذا ان مؤسسه از طريوق
بانک مسکن؛
 -11-6حدو کا ت بردامت برا سپردهگذا ان مؤسسه از طريق بانک مسکن؛
 -12-6ا ايه خدمات مخاو ها د

وزه ساخت و توسعه مسکن؛

 -13-6خدمات مربوط به وجوه ادا ه مده د
 -14-6افتتاح ساب اماني د

وزه مسکن؛

وزه پيشفروش مسکن؛

 -15-6ا ايه خدمات نرايندگي و عامليت به منظو جرعآو

و تضرين وجووه بوه

سازندگان و خريدا ان مسکن داکثر معاد  05د حد سرمايه پايه مؤسسه؛
 -16-6ايجاد هرگونه پومش بيرها برا دا اييها مؤسسه نزد مورکتهوا و
مؤسسات بيره؛
 -17-6ساير عرليات مرتبط به تخخي

بانک مرکز .

تبصره – انجام عرليات موضوع بند ( ،)0-0داقل پس از گذموت يوک سوا از حودو
اجازهنامه فعاليت و منوط به اخذ مجوز قبلي از بانک مرکز امکانپذير است.
ماده  -7د فرد و د جرعي موضوع ضوابط ناظر بر تسوهيهت و تعهودات اموخاص مورتبط
ابهغي بانک مرکز به ترتي

 2و  0د حد سرمايه پايه مؤسسه ميبامد.
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ماده  -8د فرد و جرعي تسهيهت و تعهدات کهن مؤسسوه د چوا چوب ضووابط نواظر بور
تسهيهت و تعهدات کهن ابهغي بانک مرکز به/برا هر ذ نفوع وا ود ،بوه ترتيو
داکثر معاد  0د حد و  155د حد سرمايه پايه مؤسسه ميبامد.
ماده  -9داقل نسبت کفايت سرمايه مؤسسه مطابق با ضوابط و مقر ات مصوب مو ا پوو و
اعتبا د خصوص نسبت کفايت سرمايه ميبامد.
ماده  -11مؤسسه مجاز به سرمايهگوذا

د سوهام و سواير او اق بهوادا بوه اسوتثنا او اق

مخا کت بانک مرکز و او اق مخا کت دولت نريبامد.
ماده -11

د مجاز ترلک دا ايي ها ثابت توسط مؤسسه موضوع دستو العرل نحووه محاسوبه

نسبت خال

دا اييها ثابت مؤسسات اعتبا

داکثر معاد  26د حد ميبامد.

ماده  -12مؤسسه موظف است هروا ه داقل  15د حد و داکثر  05د حد مانده سوپردههوا
خود ا به حو ت ترکيبي از وجه نقد و ساير دا اييها نقد که به سرعت ،سهولت و بوا
داقل هزينه مرکن قابل تبديل به وجه نقد ميبامند (نظير سپرده مودتدا نوزد بانوک
مسکن ،او اق مخا کت بانک مرکز و او اق مخا کت دولت) نگهدا

نرايد.

ماده  -13نسبت سپرده قانوني برا انواع سپردهها مؤسسه معاد  0د حد تعيين ميمود.
ماده  -14نحوه محاسبه و پرداخت سهم سود قطعي متعلق به سپردهگذا ان مؤسسه وفق ضوابط
ابهغي بانک مرکز د خصوص نحوه محاسبه و تقسيم سود مخاع ميبامد.
ماده  -15پذيرش سپرده تسهيهتخواه ،ا ايه هرگونه برنامه زمانبند برا اعطا تسوهيهت
د قبا گذا دن سپرده برا مدت معين د چا چوب جداولي بر اساس نوبوت و مبلوغ و
موا د مخابه توسط مؤسسه فراتر از آنچه بانک مرکز تعيين خواهد نرود ،مرنوع است.
ماده  -16ميزان تسهيهت خريد و ساخت مسکن اعطايي توسط مؤسسه بنا بوه سياسوتهوا
بانک مرکز تعيين ميمود.

فصل چهارم ا ساير مقررات

ماده  -17بهجز ا کام خاص که د اين دستو العرل تصريح موده اسوت ،مؤسسوه موظوف بوه
عايت ترامي قوانين« ،آييننامه نحوه تأسايس و اداره مؤسساات اعتبااري غيردولتاي»،
مصوبات مو ا پو و اعتبا  ،مفاد اساسنامه مصوب و بخخنامههوا و دسوتو العرلهوا
بانک مرکز و ساير مقر ات مربوط ميبامد.
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ماده  -18د حو ت امتغا به هرگونه عرليات بدون عايت مقر ات ايون دسوتو العرل ،بانوک
مرکز مکلف به اعرا اقدامات الزم د چا چوب قانون پوولي و بوانکي کخوو  ،قوانون
تنظيم بازا غيرمتخکل پولي و ساير قوانين و مقر ات مربوط د مو د مؤسسات و افوراد
متخلف خواهد بود.

اين دستو العرل مخترل بر  24ماده و  8تبصره د يکهزا و دويست و بيسوت و سوومين جلسوه
مو

 2330/60/20مو ا پو و اعتبا به تصوي
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سيد.

