مديريت کل اعتبارات
اداره اعتبارات

دستورالعمل تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط
سال 7931

ماده  - 7در اين دستورالعمل عبارات و اصطالحات ذيل ،در معاني مشروح بکار مي روند:
 -7-7بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 -2-7مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس
شده است.
 -9-7کارگروه ملي :کارگروه ملي تسههيل و رفع موانع توليد موضوو ندد ک

مووونه د ددمين جلسه ستاد

فرمانددي اقتواد مقاومتي مورخ .1991/1/9
 -4-7کارگروه استتاني :کارگروه تسويي و رفع موانع توليد موضوو تووکادامه اماره /15181ت85705دو
مورخ  1911/0/11ديئت محترم وزکران
 -5-7بنگاه کوچک :بنگاههاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته کمتر از  05نفر باشد.
 -6-7بنگاه متوسط :بنگاههاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته بين  05تا  055نفر باشد.
ماده  -2اعطاي تسوييتت و اکجاد تعيدات نه ندگاهداي کوچ

و متوسو حائز اوراک زکر توسو مؤسسات اعتااري در

اولوکت قرار گيرد:
 بنگاههاي معرفي شهده از سهوي کارگروههاي اسهتاني مشروط به احراز توجيه فني ،مالي و اقتصادي مناسب
فعاليت توسط بانک عامل)
 بنگاههاي توليدي که محصوالت آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصوالت در
انبار نشود.
 بنگاههاي توليدي متوقف و يا در حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسهههمي .مشررروط به اکن ه علت تعطيلي بنگاه
صرفاً ناشي از کمبود نقدکنگي بوده باشد).
 بنگاههايي که در سهالهاي گذشهته فعاليتي نداشهته و فاقد فروش بودهاند و اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به
تشخيص موسسه اعتباري موجب فعاليت مجدد بنگاه شود .در صورتي ه متقاضيان داراي طرح توجيهي مناسبي باشند
و فعاليت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوري منتهي شود)
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 بنگاههايي که تسهيالت دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيالت اعطايي مصرف نمودهاند.
 بنگاههايي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه هاي اجرايي دولتي ،شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت،
نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا نمايند.
 بنگاههايي که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيري بيشتري برخوردار باشند.
ماده  -9به موجب مصوبه شماره /04081ت09515هههه مور  0910/2/01هيأت محترم وزيران شرکتها و واحدهاي
کوچک و متوسرط توليدي صرنعتي ،کشراورزي و ددماتي) از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري ،چک برگشتي ،رعايت
نسههبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شههاخص هاي مالي در اعطاي تسهههيالت سههرمايه در گردش به اشههخاص ح ي ي و
ح وقي توسط بانکهاي دولتي» به منظور بهرهمندي از تسهيالت و تعهدات مستثني ميباشند.
تبصتره  : 7مبلغ بدهيهاي غيرجاري بنگاههاي کوچک و متوسههط نبايد بيش از تسهههيالت/تعهدات درخواسههتي و سووق
چک هاي) برگشهتي بنگاههاي موردنظر نبايد از  20درصهد تسههيالت/تعهدات درخواسهتي بيشهتر باشهد .درخصوص مبالغ
بدهيهاي غيرجاري بيشههتر از تسهههيالت/تعهدات حداکثر تا س ه ف  005درصههد تسهههيالت /تعهدات) و هم نين چکهاي
برگشهتي بيش از 20درصهد تسههيالت/تعهدات حداکثر تا سه ف 05درصد تسهيالت/تعهدات) تصميم گيري در اختيار ستاد
مرکزي بانکهاي عامل در اسهتان تهران ميباشد .شايان ذکر است اين شرايط صرفاً مربوط به مت اضياني است که تاکنون از
تسهيالت طرح رونق توليد استفاده ننمودهاند.
تبصره  :2به منظور تسهيل تداوم فعاليت مديران اشخاص ح وقي ،مفاد بخشنامه شماره  18/998001مور 0918/00/00
اين بانک در ارتباط با رفع محدوديت ايجاد شده براي مديران بابت چکهاي برگشتي اشخاص ح وقي رعايت گردد.
تبصره  :9جايگزين نمودن تسهيالت اعطايي در اين طرح توسط بانکهاي عامل بابت تسويه بدهيهاي غيرجاري و يا تامين
وجه چکهاي برگشتي مغاير با اهداف حمايتي طرح رونق توليد بوده و ممنوع ميباشد.
تبصتره  : 4مت اضياني که با استفاده از مزاياي ماده  )9در سال  0910و  0911موفق به اخذ تسهيالت شده اند ،ليکن بر
اسههاب برنامه زمانبندي ارائه شههده به بانک عامل ،بدهي غيرجاري و يا چکهاي برگشههتي خود را تعيين تکليف ننمودهاند،
مجاز به اخذ تسهيالت جديد نميباشند.
تبصتره  : 5مت اضيان که با استفاده از مزاياي درنظر گرفته شده در ماده  ،)9درخواست اخذ تسهيالت و تعهدات را دارند
بايد برنامه زمانبندي مورد تاييد بانک عامل) جهت تعيين تکليف چکهاي برگشتي و بدهي هاي غيرجاري خود را همزمان
با اخذ تسهيالت و تعهدات به بانک عامل ارايه دهند.
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ماده  -4مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حفظ منافع سپردهگذاران و تخصيص بهينه منابع ،نسبت به بررسي توجيه
فني ،مالي و اقتصههادي درخواسههت مت اضههيان اقدام نمايد و در صههورت کسههب اطمينان از توجيهپذيري طرح و پس از احراز
اعتبارسنجي مت اضيان ،نسبت به اعطاي تسهيالت تصميمگيري گردد.
ماده  -5در صوورت عدم موافقت موسوسوه اعتااري نا اعطاي تسييتت نه ندگاهداي معرفي اده از سوي کارگروه مرنوط،
الزم است دالک مخال ت نا عدم اعطاي تسييتت نه کارگروه مدعکس گردد.
ماده  -6درصوورت نازپرداخت تمام کا نخشوي از تسوييتت سرماکه در گرد
نان

اعطاکي نه متقاضيان در سررسيدداي مقرر،

عام ميتواند حداکثر نه ميزان تسييتت تسوکه اده ،مجدداً نسات نه اعطاي تسييتت سرماکه در گرد

اقدام نماکد.

ماده  -1موسسه اعتباري موظف است طبق ماده  )01قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارت اي نظام مالي کشور متناسب
با بازپرداخت هر بخش از تسهههيالت پرداختي به بنگاههاي کوچک و متوسههط توليدي ،نسههبت به آزادسههازي وثايق مازاد و يا
تبديل وثايق ،متناسب با ميزان باقيمانده تسهيالت اقدام کند .در انتخاب وثي ه باقيمانده نظر بانک عامل مالک عمل است.
ماده -8موسهسهه اعتباري ميتواند پس از بررسهيهاي کارشهناسهي ،نسهبت به پذيرش ضهمانتنامههاي صهادره از سوي
صههندو هاي ضههمانت که به موجب قانون تشههکيل شههده و داراي تفاهمنامه با بانکهاي عامل جهت تضههمين تسهههيالت و
تعهدات ميباشند) بعنوان وثي ه اقدام نمايد.
تبصتره  :7بر اسهاب تبصهره  2ماده  1آيين نامه فصهل سوم قانون عمليات بانکداري بدون ربا تصويب نامه شماره 44125
هيئت محترم وزيران) ،کليه بانکها موظفند قراردادههاي مربهوط بهه تخهصيص زمين توسط شرکت شهرکهاي صنعتي ايران
و هم نين شرکت هاي تابعه براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و پروژههاي دامداري و آبزيان و زراعت که حهسب مهورد
مواف هت اصهولي آنهها توسهط وزارت جهاد کشاورزي صادر شده است را در قبال وثي ه تسهيالت اعطايي بپذيرند.
ماده  -3نرخ سود مورد عم در تسييتت موضو اکن دستورالعم (دم نراي متقاضيان معرفي اده از سوي کارگروه و دم
نراي متقاضياني که مستقيماً نه نان داي عام مراجعه مينماکدد) ،نرخ مووب اوراي پول و اعتاار مينااد.
ماده  -71سق اعطاي تسييتت و اکجاد تعيدات موضو اکن دستورالعم نر اساس حدود مقرر در آکيننامهداي تسييتت
و تعيدات کتن و ااخاص مرتا مينااد.
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ماده  -77موسهسهه اعتباري بايد حداکثر ظرف يکماه پس از تکميل مدارک در هر مورد ،مراتب را بررسي و نتيجه را اعالم
نمايد.
ماده  -72در صورت عدم مراجعه مت اضيان معرفي شده از طرف کارگروه ظرف  00روز کاري از تاريخ معرفي ،به بانکهاي
عامل به منظور ارايه ت اضها و مدارک مثبته ،بانکهاي عامل درخواسهت مت اضيان را به کارگروه مربوط عودت و مراتب را در
سامانه اطالعاتي وزارت صنعت ،معدن و تجارت ثبت نمايند.
ماده  -79چنان ه مت اضههي از طريق يکي از کارگروه هاي دولت سههتاد تسهههيل و رفع موانع توليد و يا کارگروه اشههتغال
اسهتان) موفق به اخذ تسههيالت در سهالجاري گردد ،بانک عا مل مکلف اسهت نسهبت به بررسي موضوع از طريق استعالم از
سامانه هاي اطالعاتي مرتبط و عدم پرداخت تسهيالت جديد از طريق معرفي از ساير کارگروهها) به مت اضي اقدام نمايد.
ماده  -74اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات براي شرکتهاي مشمول ماده  )080قانون تجارت به موجب بخشنامه شماره
 10/958204مور  0910/00/29بانک مرکزي ج.ا.ا) با رعايت کليه ضههوابط و م ررات و اخذ وثي ه خارج از طرح متعلق به
شخص ثالث امکانپذير ميباشد.
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