
 

 

 

 

 

"حمایت از کاالی ایرانی"                           

 
 

 غير بانکي موسسات اعتباري ،غيردولتي ،ديران عامل محترم بانک هاي دولتيکليه م

 و شرکت دولتي پست بانک

 

 باسالم؛

در راستاي تامين مالي  5931و  5931 هاي ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سالماً، احترا      

- متعاقب تاکيدات مقام معظم رهبري 5931که از ابتداي سال هاي اقتصادي کوچک و متوسط  بنگاه

ابالغ دستورالعمل  پيرورساند  ميبه استحضار  ،دستور کار نظام بانکي قرار گرفتدر  - العالي مدظله

مقرراتي،  مساعدتو اتخاذ رويکرد در دو سال گذشته هاي کوچک و متوسط  تامين مالي بنگاه

براساس اطالعات . منظور تأمين مالي واحدهاي ياد شده فراهم شد   تري به زمينه مناسب

هاي  نام واحدهاي توليدي، آمار عملکرد اجراي اين طرح طي سال ه ثبتدريافتي از سامان

هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغي  1.25، حاکي از تامين مالي تعداد 3161- 3169

اختصاص هاي اقتصادي  ه بنگاههزار ميليارد ريال توسط شبکه بانکي است که ب 19.26معادل 

له و  همراهي و اهتمام نظام بانکي در اجراي تاکيدات معظم عملکرد مزبور نشان از. داشته است

هاي دولت براي حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط دارد تا به  سياست

اين ترتيب امکان هدايت بهينه و صحيح منابع مالي موجود در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و 

 .رشد اقتصادي در کشور فراهم شود

در  هاي اقتصادي بنگاهحمايت از  و هموارسازي مسير توليد ملينيز جهت اري در سال ج

و هاي مولد هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخش، حمايت از کاالي ايرانيتحقق شعار راستاي 

اقتصادي،   هاي تامين مالي توليدکنندگان داخلي مقرر گرديد تأمين سرمايه در گردش بنگاه

 مالي ، تاميندرصد 96تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل  هاي نيمه طرح  تأمين تسهيالت مورد نياز

در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد که  و تامين مالي اصناف هاي بازسازي و نوسازي طرح

هزارميليارد ريال تسهيالت در سال 166بيني گرديده اهداف معنونه با تخصيص حدود  پيش

 . جاري تحقق خواهد يافت
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 دارد 



 

 

 

ي اجراي طرح در  کر است تامين مالي واحدهاي صنفي همانند دو سال گذشتهالزم به ذ

چارچوب ضوابط و مقررات جاري در اولويت تامين مالي قرار داشته ليکن شامل استثنائات در 

هيئت محترم  3161/.36/6 هـ مورخ11669ت/ 34156نظر گرفته شده در تصويب نامه شماره 

 . باشند وزيران نمي

هاي کوچک و متوسط در  دستورالعمل تأمين مالي بنگاه»ميع موارد به پيوست باتوجه به ج

گيري از نتايج  در دستورالعمل جديد سعي بر آن بوده که با بهره. گردد ايفاد مي« 3169سال 

به  کشور و بانکي نظام فعلي اقتضائات و شرايط نظرداشت طرح مذکور در دو سال گذشته،

هاي  رونق توليد در سالنواقص اجرايي طرح نظام بانکي، بع محدود از منا استفاده بهينهمنظور 

ه تغييرات صورت گرفتعمده بر اين اساس  .اصالح گردد با اخذ نظر از شبکه بانکي کشورگذشته 

 :باشد رح ميدر دستورالعمل سال جاري بدين ش

ش از هاي کوچک و متوسط نبايد بي هاي غيرجاري بنگاه مبلغ بدهي -  1ماده  3تبصره  .3

هاي موردنظر نبايـد از   برگشتي بنگاه( هاي)تعهدات درخواستي و سقف چک/ تسهيالت

هـاي   درخصـوص مبـالغ بـدهي   . تعهدات درخواستي بيشـتر باشـد  / درصد تسهيالت 1.

( تعهدات/  درصد تسهيالت 316حداکثر تا سقف ) تعهدات/ غيرجاري بيشتر از تسهيالت

حـداکثر تـا سـقف    )تعهـدات / تسهيالت درصد1.هاي برگشتي بيش از  و همچنين چک

هـاي عامـل در    گيري در اختيار ستاد مرکزي بانک تصميم( تعهدات/ درصد تسهيالت16

شايان ذکر است اين شرايط صرفاً مربوط به متقاضياني است که . باشد استان تهران مي

 .اند تاکنون از تسهيالت طرح رونق توليد استفاده ننموده

ستاد تسـهيل و رفـع   )ي از طريق يکي از کارگروه هاي دولت چنانچه متقاض - 31 ماده ..

موفق به اخذ تسـهيالت در سـالراري گـردد،    ( موانع توليد و يا کارگروه اشتغال استان

بانک عامل مکلف است نسبت به بررسـي موضـوا از طريـق اسـتعالم از سـامانه هـاي       

( هـا  ساير کارگروهاز طريق معرفي از )اطالعاتي مرتبط و عدم پرداخت تسهيالت جديد 

 .به متقاضي اقدام نمايد

قانون ( 353)مشمول ماده  شرکتهاي براي تعهدات ايراد و اعطاي تسهيالت  - 35ماده  .1

بانـک مرکـزي    3161/ 33/ 1.مـورخ   61/ 195.14به موجب بخشنامه شماره )ترارت 



 

 

 

 ثالث صشخ به متعلق طرح از خارج وثيقه و اخذ مقررات و ضوابط کليه رعايت با (ا.ا.ج

 .باشد مي امکانپذير

 

 معدوداز  برخيدرخصوص  ،مساعدت با تسهيالت گيرندگانبه منظور ذکر است  شايان

ها  بانکباشد،  بيش از يک سال مي آنها سرمايه در گردش دوره بازگشت که واحدهاي توليدي

 يالت را، مدت بازپرداخت تسههيأت مديرهعامل و يا اعضاي مدير بنا به تشخيص  ارنداختيار د

و در  دهنداز يک سال به دوسال افزايش  عقاد قرارداد با مشتريو ان از ابتداي تصويب تسهيالت

، تسهيالت با حفظ نبودپايان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيالت خود 

 . منافع بانک، حداکثر تا يکسال ديگر راساً تمديد گردد

درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي  يد ضمنو مؤسسات اعتباري باها  بانکنکته ديگر اينکه 

تسهيالت و اعتبارسنري متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيالت اقدام نمايند و 

 .در دستور کار خود قرار دهندنيز نظارت بر مصرف تسهيالت را 

کوچک و متوسط در  در خاتمه ضمن ايفاد يک نسخه از دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي  

ربط  تسريع به کليه واحدهاي ذي قيد به مراتب فرمايند دستور است خواهشمند 3169سال 

اي از  همچنين ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه. ابالغ و بـر حسـن اجـراي آن نظارت بعمل آيد

 146.314/      .ابالغيه آن بانک، به اين مديريت کل ارسال گردد

 

 
 
 

 
 
 
 

 مديريت کل اعتبارات

   اداره اعتبارات

شهرزاد دانشمندي    سيدعلي اصغر ميرمحمدصادقي      



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اعتباراتمدیریت کل 
اعتباراتاداره 

 

 تامين مالی بنگاه های کوچک و متوسط دستورالعمل
 7931سال 

 

 

 
 

 



 

 

 

 :روند مي بکار مشروح معاني در ذيل، اصطالحات و عبارات دستورالعمل اين در - 7 ماده

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزی -7-7

 يا و قانون موجب به که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا بانک :اعتباری مؤسسه -7-2

 .است شده تأسيسبانک مرکزي  مروز با

و رفع موانع توليد  موودوب د د   د        کارگروه ملي تسهيل :ملی کارگروه -7-9

 .9/1/1991اقتصاد مقاومتي مورخ مين جلسه ستاد فرمان هي همصوده هف 

کارگروه تسهيل و رفع مواندع توليد  موودوب تصدو ه امه      :کارگروه استانی -7-4

 وز رانمحترم هيئت  19/0/1991هد مورخ 15705ت/15111شماره 

هاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته بنگاه :کوچک بنگاه -7-5

 .نفر باشد 16کمتر از 

هاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته بنگاه :متوسط  بنگاه -7-6

 .نفر باشد 366تا  16بين 

 ز در  شدرا    حداز   هاي کوچ  و متوسد   د گاه دهو ا جاد تعه ات  تسهيالت اعطاي -2ماده 

 :گيرد قرار اولو ت در اعتهاري مؤسسات توس 

 توجيه فنيي،   احرازمشروط به )استاني  هاي هاي معرفي شده از سوي کارگروه بنگاه

 (فعاليت توسط بانک عامل مالي و اقتصادي مناسب

 و منرر به  محصوالت آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشدتوليدي که  هاي بنگاه

 .انباشته شدن محصوالت در انبار نشود

 مشيروط بيه   ). ر حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسـمي هاي توليدي متوقف و يا د بنگاه

 .(باشدبوده ناشي از کمبود نقدينگي  صرفاً  بنگاهتعطيلي  علت اينکه

 انـد و اعطـاي    گذشته فعاليتي نداشـته و فاقـد فـروش بـوده     هاي هايي که در سال بنگاه

تسهيالت سرمايه در گردش به تشخيص موسسه اعتباري موجب فعاليت مرـدد بنگـاه   

داراي طرح توجيهي مناسبي باشيند و فعالييت مديدد انهيا      اندر صورتيکه متقاضي.)شود

 (بتواند به فروش و سوداوري منتهي شود

 اعطـايي  تسـهيالت  قـرارداد  موضـوا  محل در را قبلي دريافتي تسهيالت کههايي  بنگاه 

 .اند مصرف نموده



 

 

 

 دولتـي،  اجرايـي  هـاي  دسـتگاه  از خـود  مطالبـات  وصـول  عدم دليل به کههايي  بنگاه 

 بانکي شبکه قبال در را خود تعهدات اند نتوانسته دولت، به وابسته و هاي دولتي شرکت

 .نمايند ايفاو ساير اشخاص  کشور

 که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيري بيشتري برخوردار باشندهايي  بنگاه. 

هيـأت محتـرم    3161/ ./ 36هــ مـورخ   11669ت/ 34156به موجب مصوبه شماره  -9ماده 

( کشاورزي و خدماتي  ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، شرکت) وزيران

آئـين نامـه   »از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسـبت مالکانـه و مفـاد    

حقـوقي   رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و

 .باشند مندي از تسهيالت و تعهدات مستثني مي به منظور بهره« هاي دولتي کتوسط بان

ــدهي : 7 تبصررره ــغ ب ــاري مبل ــاي غيرج ــاه ه ــاي کوچــک و متوســط  بنگ ــيش از  ه ــد ب نباي

درصد  1.نبايد از هاي موردنظر  بنگاهبرگشتي  (هاي)چکسقف درخواستي و  تعهدات/تسهيالت

هـاي غيرجـاري بيشـتر از     درخصـوص مبـالغ بـدهي    .درخواستي بيشتر باشد تعهدات/تسهيالت

ي هـا  و همچنـين چـک  ( تعهـدات / درصـد تسـهيالت   316حداکثر تا سقف ) تعهدات/تسهيالت

( تعهـدات /درصـد تسـهيالت  16تـا سـقف   حداکثر )تعهدات/درصد تسهيالت1.برگشتي بيش از 

ن ذکر است ياشا .باشد هاي عامل در استان تهران مي گيري در اختيار ستاد مرکزي بانک تصميم

ح رونـق توليـد اسـتفاده    به متقاضياني است که تاکنون از تسهيالت طر اين شرايط صرفاً مربوط

 .اند ننموده

فعاليت مديران اشـخاص حقـوقي، مفـاد بخشـنامه شـماره       تداومبه منظور تسهيل  :2تبصره 

اين بانک در ارتباط بـا رفـع محـدوديت ايرـاد شـده بـراي        31/33/3165مورخ  115136/65

 .هاي برگشتي اشخاص حقوقي رعايت گردد مديران بابت چک

هاي عامل بابـت تسـويه    جايگزين نمودن تسهيالت اعطايي در اين طرح توسط بانک :9 تبصره

هاي برگشتي مغاير با اهداف حمايتي طرح رونق توليد  هاي غيرجاري و يا تامين وجه چک بدهي

 .باشد بوده و ممنوا مي



 

 

 

موفق به اخـذ   3169و  3161در سال ( 1)همتقاضياني که با استفاده از مزاياي ماد : 4 تبصره

غيرجاري و بدهي بر اساس برنامه زمانبندي ارائه شده به بانک عامل، اند، ليکن   تسهيالت شده

 .باشند اند، مراز به اخذ تسهيالت جديد نمي هاي برگشتي خود را تعيين تکليف ننموده يا چک

، درخواست اخـذ  (1)متقاضيان که با استفاده از مزاياي درنظر گرفته شده در ماده  : 5 تبصره

تعيين تکليف  جهت( مورد تاييد بانک عامل)تسهيالت و تعهدات را دارند بايد برنامه زمانبندي 

هاي غيرجاري خود را همزمان با اخذ تسهيالت و تعهدات بـه بانـک    هاي برگشتي و بدهي چک

 .عامل ارايه دهند

 

گذاران و تخصـيص بهينـه    حفظ منافع سپرده منظور به است موظف اعتباري مؤسسه -4ماده 

در اقـدام نمايـد و    بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواسـت متقاضـيان    به نسبت ،منابع

 نسـبت بـه   ،اعتبارسنري متقاضيان پذيري طرح و پس از احراز  صورت کسب اطمينان از توجيه

 .گيري گردد اعطاي تسهيالت تصميم

هاي معرفي ش ه  در صورت ع م موافقت موسسه اعتهاري دا اعطاي تسهيالت ده د گاه -5ماده 
مد عس     تسهيالت ده کارگروه ع م اعطاي مخالفت دا، الزم است دال ل مردوط  از سوي کارگروه

 .گردد

 دده تسدهيالت سدرما ه در گدردع اعطدا ي      دا دخيدي از    دازپرداخت تمامدرصورت  -6ماده 

تسهيالت تسدو ه شد ه،   ده مي ان  ح اکثرتوان   ميعامل مقرر، دان   هايمتقاويان در سررسي 
 . اق ام نما  مج دًا نسهت ده اعطاي تسهيالت سرما ه در گردع 

پـذير و   قانون رفع موانـع توليـد رقابـت   ( 36)موسسه اعتباري موظف است طبق ماده -1ماده 

هـاي   بنگـاه  بـه  پرداختـي  تسهيالت از بخش هر بازپرداخت با متناسب ارتقاي نظام مالي کشور

متناسب با ميـزان   ،مازاد و يا تبديل وثايق وثايق آزادسازي به نسبت کوچک و متوسط توليدي،

 .نظر بانک عامل مالک عمل استه دخاب وثيقه باقيمانتاندر . کند باقيمانده تسهيالت اقدام

ـ  موسسـه اعتبـاري مـي    -8ماده نسـبت بـه پـذيرش     ،هـاي کارشناسـي    د پـس از بررسـي  توان

که به موجب قانون تشکيل شـده و داراي  ) هاي ضمانت  هاي صادره از سوي صندوق نامه ضمانت

اقـدام  بعنـوان وثيقـه   ( باشند هاي عامل جهت تضمين تسهيالت و تعهدات مي تفاهمنامه با بانک

 .نمايد



 

 

 

آيـين نامـه فصـل سـوم قـانون عمليـات بانکـداري بـدون          9ماده  .بر اساس تبصره : 7 تبصره

انکها موظفند قراردادهـاي مربـوط کليه ب ،(هيئت محترم وزيران 449.6تصويب نامه شماره )ربا

هاي صنعتي ايران و همچنين شرکت هاي تابعه براي  بـه تخـصيص زمين توسط شرکت شهرک

هاي دامداري و آبزيـان و زراعـت کـه حــسب مــورد      اجراي طرحهاي صنايع روستايي و پروژه

وثيقـه  در قبـال  کشـاورزي صـادر شـده اسـت را      ـت اصـولي آنهـا توســط وزارت جهـاد  موافق

 .تسهيالت اعطايي بپذيرند

هد  ددراي متقاوديان    )نرخ سود مورد عمل در تسهيالت موودوب ا دن دسدتورالعمل    -3ماده 
هداي عامدل مراجعده     معرفي ش ه از سوي کارگروه و ه  دراي متقاوياني که مستقيمًا ده داند  

 .داش  شوراي پول و اعتهار مي، نرخ مصوب (نما    مي

تسهيالت و ا جاد تعه ات موووب ا ن دستورالعمل ددر اسداح حد ود    سقف اعطاي  -71ماده 

 .داش  ميو اشخاص مرته  تسهيالت و تعه ات کالن  هاي نامه مقرر در آ ين

در هر مورد، مراتب پس از تکميل مدارک حداکثر ظرف يکماه موسسه اعتباري بايد  -77ماده 

 .را بررسي و نتيره را اعالم نمايد

 روز کاري 31ظرف  معرفي شده از طرف کارگروه عدم مراجعه متقاضياندر صورت  -72ماده 

هـاي عامـل    ، بانـک به منظور ارايـه تقاضـا و مـدارک مثبتـه    هاي عامل  به بانک از تاريخ معرفي،

درخواست متقاضيان را به کارگروه مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطالعاتي وزارت صنعت، 

 .معدن و ترارت ثبت نمايند

ستاد تسهيل و رفـع موانـع   )چنانچه متقاضي از طريق يکي از کارگروه هاي دولت  -79 هماد

موفق به اخذ تسهيالت در سالراري گردد، بانک عامل مکلف ( توليد و يا کارگروه اشتغال استان

است نسبت به بررسي موضوا از طريق استعالم از سامانه هاي اطالعاتي مرتبط و عدم پرداخت 

 .به متقاضي اقدام نمايد( ها از طريق معرفي از ساير کارگروه)تسهيالت جديد 

قـانون  ( 353)مشـمول مـاده    شـرکتهاي  بـراي  تعهـدات  ايراد و تسهيالت اعطاي  -74ماده 

 بـا  (ا.ا.بانـک مرکـزي ج   1/33/3161.مـورخ   195.14/61بخشنامه شماره  به موجب) ترارت

 امکانپـذير  ثالـث  شـخص  بـه  متعلـق  طـرح  از خارج وثيقه اخذ و مقررات و ضوابط کليه رعايت

 .باشد مي

 
 


