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دارد

“اقتصاد مقاومتي :توليد -اشتغال”

مديران عامل محترم بانکهاي ملي ايران ،صادرات ايران ،تجارت ،ملت ،سپه ،مسکن،
کشاورزي ،بانک صنعت و معدن ،توسعه صادرات ايران ،رفاه کارگران ،توسعه تعاون،
اقتصاد نوين ،کارآفرين  ،پارسيان ،سامان ،پاسارگاد ،سرمايه ،سينا ،دي  ،شهر ،انصار،
ايران زمين ،آينده و شرکت دولتي پست بانک
باسالم؛
احتراماً ،پيرو نامه شماره  67/68877مورخ  ،7367/3/76ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سال
 7361در راستاي تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط و اجرايي نمودن منويات مقام معظم
رهبري (مدظله العالي) جهت ايجاد رونق توليد و کمک به تحقق هدف رشمد اقتصمادي کمه باتوجمه بمه
احساس مسئوليت بانکها و همکاري استانداران محترم مبنيبر دقت و نظارت بيشمتر در نحموه مصمرف
تسهيالت و جلوگيري از اتالف منابع بانکي صورت پذيرفته است ،به استحضار ميرساند عملکرد اعطماي
تسهيالت در سال گذشته به بنگاههاي کوچک و متوسط نشان ميدهد شمبکه بمانکي کشمور بما روحيمه
جهادي ،احساس مسئوليت و همگام با سياست هاي دولت محترم ،رسالت خويش را به نحو شايسمته بمه
انجام رسانده و با بهره گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود ،تالش خود را جهت خارج نمودن
بنگاه هاي کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعيت اقتصادي بويژه در بخش صنعت کشور مقرر نمموده
است .در اين راستا رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در  6ماهه سال  7/6 ،7361درصد و رشد صمنعت
 1/8درصد بوده و از طرفي رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز روند صعودي داشته بمه طموري کمه
اين رق در سه ماهه سوم سال  7361به  4/7درصد ارتقا پيدا کرده است .بنابراين اثربخشمي در تحمر
اقتصادي ناشي از سياست هاي اعالمي بانک مرکزي و نظام بمانکي و همدايت منمابع بمه سممت تمامين
سرمايه در گردش مطلوب بوده و انتظار ميرود رشد اقتصادي در بخش هاي غيرنفتي و صنعت همچنان
به روند بهبود و افزايشي خود ادامه دهند.
در سال جاري با هدف استمرار رونق توليد ،حفظ و ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشمد اقتصمادي کشمور
مقرر گرديد تأمين سرمايه در گردش موردنياز  010111بنگاه اقتصادي ،تأأمين تسأهيتت
مورد نياز  00111طرحهاي نيمهتمام با پيشرفت فيزيکي حداقل  01درصد و تأمين مأالي
موردنياز در بازسازي و نوسازي تعداد  00111واحد اقتصادي از محل منابع تسأهيتتي در

اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد که پيشبيني گرديده اهداف معنونه با تخصميص حمدود 333

هزارميليارد ريال تسهيالت در سال جاري تحقق خواهد يافت(.مجموعاً 033هزارميليارد ريال براي سرمايه
در گردش و تامين مالي طرحهاي نيمه تمام و 733هزارميليارد ريال براي بازسازي و نوسمازي واحمدهاي
اقتصادي که از توجيه فني ،مالي و اقتصادي الزم برخوردار هستند ).ضمن اينکه تامين مالي بنگماههماي
اقتصادي کوچک و متوسطي که جزء مشتريان بانکها هستند در اولويت اعطاي تسهيالت موصوف قرار
دارد .اضافه مينمايد در زمينه عملکرد تسهيالت اعطايي به اينگونه متقاضميان ،ضمرورت دارد اطالعمات
موردنياز براي درج عملکرد در سامانه ذيربط در اختيار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گيرد.
الزم به ذکر است بسياري از واحد هاي صنفي نيز در زنجيره عرضمه محصموالت بنگماههماي کوچمک و
متوسط قرار دارند و در زمينه هاي مختلف توليدي ،توزيعي ،کشاورزي و خدماتي فعاليمت ممينماينمد کمه
بدون حضور آنها ،اقتصاد کشور توان حرکت ندارد ،بنابراين از آنجاييکه اصناف ضرورتي بمه ثبمت نمام در
سامانه بهين ياب ندارند توصيه ميشود تأمين مالي اين گروه از متقاضيان نيز در کنار بنگاههاي کوچک و
متوسط با رعايت مقررات بانکي مورد اهتمام و توجه جدي بانکها قرار گيرد.
باتوجه به جميع موارد به پيوست «دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط در سال »7367
ايفاد ميگردد .بديهي است به منظور استفاده بهينه از منابع محدود نظام بانکي الزم است در مرحله اول
بانکها و مؤسسات اعتباري با درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيالت و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ
تأمين کافي ،نسبت به اعطاي تسهيالت موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام نمايند و سپس نظارت بر
محل مصرف تسهيالت را در دستور کار خود قرار دهند.
مقتضي است مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بمر حسمن اجمراي آن نظارت
بعمل آيد .همچنين ترتيبي اتخاذ شود تا نسخهاي از ابالغيه آن بانک ،به اين مديريت کل ارسال
گردد3336404/.
مديريت کل اعتبارات
اداره اعتبارات
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دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط
سال 6931



مديريت کل اعتبارات 
اداره اعتبارات 



ماده  - 6درايندستورالعملعباراتواصطالحاتذيل،درمعانيمشروحبکارميروند:
 -6-6بانک مرکزي:بانکمرکزيجمهورياسالميايران.
 -2-6مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا
با مجوزبانکمرکزيتأسيسشدهاست.
 -9-6کارگروه ملي :کارگروهمليتسهيل و رفع موانع توليد موودوب د د د
مصوده هف همين جلسه ستاد فرمان هي اقتصاد مقاومتي مورخ .1991/1/9
 -4-6کارگروه استاني :کارگروه تسهيل و رفع مواندع توليد موودوب تصدو ه امه
شماره /15111ت15705هد مورخ  1991/0/19هيئت محترم وز ران
 -5-6بنگاه کوچک :بنگاههاياقتصاديکهتعدادکارکنانآنهاطييکسالگذشته
کمتراز08نفرباشد.
 -1-6بنگاه متوسط :بنگاههاياقتصاديکهتعدادکارکنانآنهاطييکسالگذشته
بين08تا188نفرباشد.
 -7-6سامانه :سامانهاينترنتيبهينياب،بههنشهاني www.behinyab.irکهه
ثبتدرخواستمتقاضيانواقداماتدستاندرکارانازطريقآنصورتگيرد.
ماده  -2اعطاي تسهيالت و ا جاد تعه ات ده د گاههاي کوچ
توس مؤسسات اعتهاري در اولو ت قرار گيرد:

و متوسد حداز شدرا

ز در

 بنگاههايمعرفيشدهازسويکارگروههاياستاني(مشروط به احراز توجيه فني،
مال ،و اقتصادي مناسب فعاليت توسط بانک عامل)
بنگاههايتوليديکهمحصوالتآنهاازبازارفروشقابلقبولبرخوردارباشدومنجربه


انباشتهشدنمحصوالتدرانبارنشود.
 بنگاههايتوليديمتوقفويادرحالفعاليتکمترازظرفيتاسهمي.(مشيروط بيه
اينکهعلت تعطيل ،بنگاه صرفاً ناش ،از کمبود نقدينگ ،بوده باشد).

هاييکهدرسالهاي گذشتهفعاليتينداشهتهوفاقهدفهروشبهودهانهدواعطهاي


بنگاه

تسهيالتسرمايهدرگردشبهتشخيصموسسهاعتباريموجبفعاليتمجهددبنگهاه
شود(.در صورتيکه متقاضيان داراي طرح توجيه ،مناسب ،باشيند و فعالييت مجيدد ننهيا
بتواند به فروش و سودنوري منته ،شود)

 بنگاههاييکهتسهيالتدريافتيقبليرادرمحلموضهو قهراردادتسههيالتاعطهايي
مصرفنمودهاند.

 بنگاههايي کهبهدليلعدموصهولمطالبهاتخهودازدسهتگاهههاياجرايهيدولتهي،
شرکتهايدولتيووابستهبهدولت،نتوانستهاندتعهداتخودرادرقبالشبکهبانکي
کشوروسايراشخاصايفانمايند.
بنگاههاييکهازميزاناشتغالپايداروتوجيهپذيريبيشتريبرخوردارباشند.


/161060/0هيهأتمحتهرم
/10086ت00865هههمهور  

ماده  -9بهموجبمصوبهشماره
وزيران(شرکت ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعت ،کشاورزي و خدمات)،
ازشرايطنداشتنبدهيغيرجاري،چکبرگشتي،رعايتنسهبتمالکانههومفهاد«آئهيننامهه
رعايتشاخصهايماليدراعطايتسهيالتسرمايهدرگردشبهاشخاصحقيقيوحقهوقي
منديازتسهيالتوتعهداتمستثنيميباشند.


بهمنظوربهره
توسطبانکهايدولتي»

تبصره  : 6مبلغبدهيههايغيرجهاريبنگهاهههايکوچهکومتوسهطنبايهدبهي از
تسهيالت/تعهداتدرخواستيوسقف چ (هاي) درگشتي د گاههاي مدوردنرر نها د از
 01درص تسهيالت/تعه ات درخواستي ديشتر داش .
تبصره :2بهمنظورتسهيلتداومفعاليتمديراناشهخاصحقهوقي،مفهادبخشهنامه
شماره68/008016مور 1068/11/10اينبانکدرارتباطبارفعمحدوديتايجهاد
شدهبرايمديرانبابتچکهايبرگشتياشخاصحقوقيرعايتگردد.

تبصره  :9جايگزيننمودنتسهيالتاعطاييدراينطرحتوسطبانکهايعاملبابت
تسويهبدهيهايغيرجاريوياتامينوجهچکهايبرگشتيمغايربااهدافحمهايتي
طرحرونقتوليدبودهوممنو ميباشد.

تبصره  : 4متقاضيانيکهبااستفادهازمزايايماده()0درسال1060موفقبههاخهذ
تسهيالتشدهاند،ليکنبدهيغيرجاريوياچکهايبرگشتيخودراتعيينتکليهف

اند،مجازبهاخذتسهيالتجديدنميباشند.


ننموده
تبصره  : 5متقاضهيانکههبهااسهتفادهازمزايهايدرنظهرگرفتههشهدهدرمهاده(،)0
درخواستاخذتسهيالتوتعهداترادارندبايدبرنامهزمانبنهدي(مهوردتاييهدبانهک
عامل)جهتتعيينتکليفچکهايبرگشتيوبدهيهايغيرجاريخودراهمزمانبا
اخذتسهيالتوتعهداتبهبانکعاملارايهدهند.

ماده -4مؤسسهاعتباريموظفاستبهمنظورحفظمنافعسپردهگذارانوتخصيصبهينهه
منابع،نسبتبهبررسيتوجيهفني،ماليواقتصاديدرخواستمتقاضهياناقهدامنمايهدودر
صورتکسباطمينانازتوجيهپذيريطرحوپسازاحرازاعتبارسنجيمتقاضيان،نسبتبهه
التتصميمگيريگردد.

اعطايتسهي
ماده  -5در صورت ع م موافقت موسسه اعتهاري دا اعطاي تسهيالت ده د گاههاي معرفي ش ه
از سوي کارگروه مردوط ،الزم است دال ل مخالفت دا ع م اعطاي تسهيالت دصورت مکتدو دده
کارگروه م عکس گردد.
ماده  -1درصورت دازپرداخت تمام دا دخشدي از تسدهيالت سدرما ه در گدرد اعطدا ي دده
متقاويان در سررسي هاي مقرر ،دان عامل ميتوان ح اکثر ده مي ان تسهيالت تسدو ه شد ه،
مج داً نسهت ده اعطاي تسهيالت سرما ه در گرد اق ام نما .
ماده  -7موسسهاعتباريموظفاستطبقماده()16قانونرفعموانهعتوليهدرقابهتپهذيرو
ارتقاينظامماليکشور متناسببابازپرداختهربخ ازتسهيالتپرداختهيبههبنگهاهههاي
کوچکومتوسطتوليدي،نسبتبهآزادسازيوثايقمازادوياتبديلوثايق،متناسبباميهزان
باقيماندهتسهيالتاقدامکند.درانتخابوثيقهباقيماندهنظربانکعاملمالکعملاست.
ماده -8موسسههاعتبهاريمهيتوانهدپهسازبررسهيههايکارشناسهي،نسهبتبههپهذيرش
هايضمانت(کهبهموجبقانونتشکيلشهدهوداراي

ضمانتنامههايصادرهازسويصندوق
هايعاملجهتتضمينتسهيالتوتعهداتميباشند)بعنهوانوثيقههاقهدام


تفاهمنامهبابانک
نمايد.

تبصره  :6براساستبصره0ماده1آييننامهفصلسومقانونعملياتبانکداريبدون
ربا(تصويبنامهشماره00108هيئتمحترموزيران)،کليهبانکهاموظفندقراردادههاي
مربهوطبههتخهصيصزمينتوسطشهرکتشههرکههايصهنعتيايهرانوهمننهين
شرکتهايتابعهبراياجرايطرحهايصنايعروستاييوپروژههايدامداريوآبزيان
وزراعتکهحهسبمهوردموافقهتاصهوليآنههاتوسهطوزارتجهادکشاورزيصهادر
شدهاسترادرقبالوثيقهتسهيالتاعطاييبپذيرند.
ماده  -3نرخ سود مورد عمل در تسهيالت موووب ا ن دستورالعمل ،نرخ مصو شوراي پول و
اعتهار ميداش .
ماده  -61سقف اعطاي تسهيالت و ا جاد تعه ات موووب ا ن دستورالعمل ددر اسداح حد ود
مقرر در آ يننامههاي تسهيالت و تعه ات کالن و اشخاص مرته ميداش .
ماده  -66موسسهاعتباريبايدحداکثرظرفيکماهپسازتکميلمدارکدرهرمورد،مراتب
رابررسيونتيجهرااعالمنمايد.
ماده -62درصورتعدممراجعهمتقاضيانمعرفيشدهازطرفکارگروهظرف10روزکاري
،بانکهايعاملدرخواستمتقاضيانرا

بهبانکهايعاملبهمنظورارايهتقاضاومدارکمثبته
بهکارگروهمربوطعودتومراتبرادرسامانهاطالعاتيوزارتصنعت،معهدنوتجهارتثبهت
نمايند.

