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1363  12-6  12-8  8-4  12-8  -  -  

1364  12-6  12-8  8-4  12-8  -  -  

1365  12-6  12-8  8-4  12-8  -  -  

1366  12-6  12-8  8-4  12-8  -  -  

1367  12-6  12-8  8-4  12-8  -  -  

1368  12-6  12-8  8-4  12-8  -  -  

1369  13-11  14-12  9-6  19-17  -  -  

1370  13-11  16-12  9-6   �����18  -  -  

1371  13  16-12  9  �����18  18 ����� �  -  

1372  18-16  16-12  16-12  24-18  18  -  

1373  18-16  15  16-12  24-18  18  -  

1374  19-17  16-15  16-13  25-22  18  -  

1375  19-17  16-15  16-13  25-22  18  -  

1376  19-17  16-15  16-13  25-22  18  -  

1377  19-17  19-15  16-13  25-22  18  )1(  

1378  19-17  19-15  16-13  25-22  18  )1(  

1379  19-17  19-15  16-13  25-22  18  )1(  

1380  18-16  19-15  15-14   �����23  18  )2(  

1381  17-15  14-18  14-13  �����22  17  )3(  

1382  16  15-21  5/13  �����21  16  )4(  

1383  15  15-21  5/13  �����21  14  )5(  

1384  16  16-15  16  18-16  16  )6(  

1385  17-14  17-14  17-14  17-14  17-14  )7(  

1386  13-12  13-12  13-12  13-12  13-12  )8(  

1387  12  12  12  12  12  )9(  

1388  12  12  12  12  12  )10(  

1389  14-12  )11(  

1390  15-11   )12(  

1391  15-14  )12(  

1392  15-14  )12(  

1393  22-21  )13(  

1394   21-20  )14(  

1395   18  ����� !)15 (����  )15(  

1396  18  )15(  

1397  18  )15( 

اي (غيرمشارکتي) و مشارکتي هاي سود عقود مبادلهميان نرخ شفاف تفکيکي هاي سود بانكي,گذاري مربوط به نرخو در سياست ۱۳۸۵ سالتا  توجه:

 بانکي تسهيالت سود نرخ کردن منطقي قانون"پس از تصويب ، ليکن گرديدهاي اقتصادي اعالم ميبه تفكيك بخش عمدتًا هاي اعالمينداشت و نرخوجود 

اي و مشاركتي به بانكها گذار پولي به تفكيك عقود مبادلههيالت توسط سياستهاي سود تس, نرخ"اقتصادي مختلف هايبخش در بازدهي نرخ با متناسب

ها مکلف به پرداخت تسهيالت به تمامي و بر مبناي قانون "عمليات بانکي بدون ربا (بهره)"، بانک ۱۳۶۳از آن جا که از سال در عين حال، شده است. ابالغ 

 در عنوان که "مشارکتي عقود در تسهيالت انتظار مورد سود نرخ حداقل" عبارت ،از اينرو ،اندبودهکتي اي و مشارهاي اقتصادي در قالب عقود مبادلهبخش

 ، براي تمامي سالها قابليت کاربرد دارد.مورد استفاده قرار گرفته است جدول



 توضيحات

  :بودل يبه شرح ذ ۱۳۷۹و ۱۳۷۸، ۱۳۷۷ يهاسال يمذکور در بخش ساختمان و مسکن برا يهارخن -۱

 درصد ۱۹مصرف مسکن  يدرصد و خارج از الگو ۱۸مصرف مسکن  يت الگويبا رعا ييالت اعطاينرخ سود تسه 

 درصد و  ۱۵مسکن  يت الگويال با رعايون ريليم ۴۰ها و قضات تا سقف دانشگاه يات علميمسکن به اعضا ه ييالت اعطاينرخ سود تسه

 درصد ۱۶خارج از آن 

  :بودل يبه شرح ذ ۱۳۸۰در بخش مسکن در سال  ييالت اعطايسود تسه يهانرخ -۲

 درصد ۱۷مسکن  يمسکن در قالب الگو 

 درصد ۱۹مسکن و در بخش ساختمان  يمسکن خارج از الگو 

 درصد ۱۵مسکن  ي: در قالب الگوبانک مسکن انداز مسکنصندوق پس  

 درصد ۱۶انداز مسکن بانک مسکن: خارج از الگوي مسکن صندوق پس 

درصد، ساختمان و مسکن  ۱۶مسکن در قالب الگوي مسکن نرخ سود تسهيالت  ،سالاين در بود.  ۱۵/۰۶/۱۳۸۱ها در مورخ تاريخ اجراي اين نرخ -۳

 ۱۵مسکن خارج از الگوي مسکن انداز پسصندوق  و درصد ۱۴انداز مسکن در قالب الگوي مسکن درصد، صندوق پس ۱۸خارج از الگوي مسکن 

  بود. درصد

ان و مسکن درصد، ساختم ۱۶نرخ سود تسهيالت مسکن در قالب الگوي مسکن  بود. در اين سال، ۲۹/۰۳/۱۳۸۲ها در مورخ تاريخ اجراي اين نرخ -۴

 ۱۵مسکن خارج از الگوي مسکن انداز پسدرصد، صندوق  ۱۴مسکن در قالب الگوي مسکن انداز پسدرصد، صندوق  ۱۸خارج از الگوي مسکن 

مورخ  ۱۴۹۶درصد کاهش يافت. (بخشنامه شماره مب / ۱۵نرخ سود تسهيالت بخش صادرات به  ۱۴/۸/۱۳۸۲ن از تاريخ درصد بود. همچني

۲۰/۸/۱۳۸۲.(  

 انداز درصد، صندوق پس ۱۸گذاري مسکن بدون سپردهنرخ سود تسهيالت  بود. در اين سال، ۰۹/۰۳/۱۳۸۳ها در مورخ تاريخ اجراي اين نرخ -۵

  بود. درصد ۲۱ان ساختم و درصد ۱۵مسکن 

درصد از مشتري،  ۵/۱۳در بخش کشاورزي  -درصد يارانه دولت  ۱درصد از مشتري،  ۱۵در بخش صنعت ، نرخ سود تسهيالت ۱۳۸۴در سال  -۶

که نرخ  بودند ها مجاز بانک و در بخش بازرگاني شداخذ مي درصد يارانه دولت ۲درصد از مشتري،  ۱۴در بخش صادرات  -درصد يارانه دولت  ۵/۲

درصد و  ۱۵، نرخ سود بخش مسکن در قالب الگوي مسکن ۲۷/۶/۱۳۸۴ظر بگيرند. همچنين از تاريخ درصد) نيز در ن۱۸دو درصد باالتر (سود را تا 

 بود. درصد ۱۶خارج از آن 

غيردولتي و موسسات هاي و در بانکدرصد  ۱۴دولتي معادل هاي بود. نرخ سود تسهيالت در بانک ۰۶/۰۱/۱۳۸۵ها در مورخ اين نرخ يتاريخ اجرا -۷

 درصد بود. ۱۷اعتباري غيربانکي نيز معادل 

درصد و  ۱۲دولتي معادل هاي به شبکه بانکي ابالغ شد. نرخ سود تسهيالت در بانک ۲/۴/۱۳۸۶مورخ  ۱۱۸۹هاي مزبور طي بخشنامه مب /نرخ -۸

 درصد بود. ۱۳غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي نيز معادل هاي در بانک

. الزم به ذکر است نرخ سود تسهيالت بانکي براي تعيين شد ۱۳۸۷نظارتي بانکي در سال  -بسته سياستي  ۶بر اساس ماده هاي مزبور نرخ -۹

د. شاز طريق يارانه از سوي دولت پرداخت مي نيز درصد مابقي ۲و  بودهدرصد  ۱۰هاي کوچک و زودبازده و کشاورزي، دار در بنگاههاي اولويتپروژه

 .در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نشده و پرداخت اصل و سود تسهيالت به عهده مشتري بود

، پرداخت ۱۳۸۸نظارتي شبکه بانکي در سال  -ضوابط سياستي  ۲ماده  ۱بود. بر اساس تبصره  ۰۱/۰۲/۱۳۸۸ها در مورخ تاريخ اجراي اين نرخ -۱۰

 هاي دولت بود.تسهيالت با سود کمتر، منوط به تامين يارانه از سوي دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولويت

اي تا سررسيد کمتر " تعيين شد. نرخ سود عقود مبادله۱۳۸۹نظارتي شبکه بانکي کشور در سال  -"بسته سياستي  ۵بر اساس ماده مزبور  هاينرخ -۱۱

درصد  ۱۲درصد بود. نرخ سود عقد فروش اقساطي تسهيالت در بخش مسکن نيز معادل  ۱۴سال معادل  ۲درصد و براي بيشتر از  ۱۲سال معادل  ۲از 

 فروش درصد ارزش ٣٥ سقف تا توليدي واحدهاي از اعتباري موسسات توسط واقعي، تجارتي اسناد اساس بر دين اين ماده، خريد ۱بود. بر اساس تبصره 

ماده مزبور،  ۲بود. همچنين بر اساس تبصره  سال مجاز در درصد ١٦ حداکثر سود نرخ با باشد،مي منعکس شده تاييد مالي هايصورت در که قبل سال

 هاي دولت بود.ين يارانه از سوي دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولويتپرداخت تسهيالت با سود کمتر، منوط به تام
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