00/80625
1400/03/19
دارد

مدیران عامل محترم بانکها دولتی ،غیر دولتی ،شرکت دولتی پست بانک ،موسسات اعتباری غیربانکی و
بانک مشترک ایران  -ونزوئال
باسالم و احترام؛
ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در راستاي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي کوچک

و متوسکو و بکا توبک بک

نامگذاري امسال ب نام "تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها" از سوي مقام معظم رهبري-مدظلک العالي ،بک آگکاهي
ميرساند پيرو ابالغ دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي اقتصکادي کوچک

و متوسکو در پکن سکال گذتکت و اتذکا

رويکرد مساعدت مقرراتي ،زمين مناسبتري ب منظور تأمين مالي واحدهاي ياد تده فراهم تکد براسکاا اعالعکات
دريافتي از سامان ثبتنام واحدهاي توليدي ،آمار عملکرد ابراي اين عرح عکي سکال  ،1399حکاکي از تکامين مکالي
تعداد  27.084بنگاه کوچ

و متوسو با تذصيص مبلغي معادل  856.482ميليارد ريال توسو تبک بانکي است کک

ب بنگاههاي اقتصادي موصوف اختصاص داتت است عملکرد مزبور نشان از همراهي و اهتمام نظام بکانکي در ابکراي
و متوسو دارد تا ب اين

تاکيدات معظمل و سياست هاي دولت براي حمايت هرچ بيشتر از واحدهاي توليدي کوچ

ترتيب امکان هدايت بهين و صحيح منابع مالي موبود در راستاي بهبود وضعيت اتتغال و رتکد اقتصکادي در کشکور
فراهم تود.
در سال باري نيز با توب ب ترايو ويژه اقتصادي و اعمال تحريمهاي ظالمان بر علي کشور ،اين بانک

بهکت

هموارسازي مسير توليد ملکي و حمايکت از بنگاههکاي اقتصکادي در راسکتاي تحقکا تکعار "تولیدد ،پشدتیبانیها،
مانعزداییها" ،هدايت نقدينگي بامع ب سمت بذشهکاي مولکد و تکامين مکالي توليدکننکدگان داخلکي و تکأمين
سرماي در گردش بنگاههاي اقتصادي را هدفگذاري نموده است
بر همين اساا تايست است بان هاي عامل با توب ب حساسکيت تکرايو اقتصکادي ،بيشکتر از گذتکت و بکا
احساا مسئوليت افزونتر ،موضوع تأمين مالي بنگاههکاي اقتصکادي کوچک

و متوسکو را مکورد توبک بکدي خکود

قراردهند و علي رغم محدوديت منابع و مشکالت و تنگناهاي اعتباري موبود ،نسبت بک اولويکت بنکدي تسکهيالت بک
گون اي اقدام نمايند ک امکان دستيابي ب اهداف تعيين تده در سال باري ميسر گردد
باتوب ب بميع موارد ب پيوست «دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي کوچ

و متوسو در سال »1400

ارسال مي گردد خواهشمند است دستور فرماييد مراتب با قيد فوريت ب کلي واحکدهاي ي ربکو ابکالغ و بکر حسکن
ابراي آن نظارت بعمل آيد 5233569/

مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری
اداره اعتبارات
محمد نادعلی
3215-04

شهرزاد دانشمندی
2817-01

تهران – بلوار میرداماد – پالک  198تلفن 29951 :کدپستی 15496-33111:افکس 66735674:سایت اینترنتیwww.cbi.ir:

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط در سال 1400

بسمه تعالی
در راستاي ادام ابراي سياست هاي خروج غير تورمي از رکود دولت محترم تدبير و اميد (مصکوب
تماره /18549ت53097هک مورخ  1395/2/19هيئت محترم وزيران) و حمايکت هرچک بيشکتر از
بنگاههاي اقتصادي کوچ

و متوسو و با توب بک نامگکذاري سکال  1400بک نکام سکال"تولیدد،

پشتیبانیها و مانع زداییها" از سوي مقام معظم رهبري-مدظل العالي -و با ايجاد وحدت رويک
درخصوص تأمين مالي بنگاههاي مذکور" ،دستورالعمل تامین مالی بنگاههاي اقتصادي کوچک و

متوسط" ک از اين پس ب اختصار دستورالعمل ناميده مي تود ،تهي و تدوين مي گردد
ماده  - 1در اين دستورالعمل عبارات و اصطالحات يل ،در معاني مشروح بکار مي روند:
 -1-1بانک مرکزي :بان

مرکزي بمهوري اسالمي ايران

 -2-1مؤسسه اعتباري :بان يا مؤسس اعتباري غيربانکي ک ب موبب قانون و يا بکا
مجوز بان مرکزي تأسيس تده است و تحت نظارت بان مرکزي قرار دارد
 -3-1ستاد تسهیل :ستاد تسهيل و رفع موانکع توليکد موضکوع مکاده  61قکانون الحکا
موادي ب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.
 -4-1کارگروه استانی :کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استان ها ،موضوع مکاده
 61قانون الحا موادي ب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.
-5-1بنگاه اقتصادي  :واحد اقتصادي از بمل صنوف توليدي ک بکا مجکوز فعاليکت از
مرابع قانوني يربو در توليد کاال يا خدمت فعاليت ميکند ،اعم از اينک داراي تذصيت
حقيقي و حقوقي باتد
 -6-1بنگاه اقتصادي کوچک :واحد اقتصادي ک تعکداد کارکنکان آنهکا عکي يکسکال
گذتت کمتر از  50نفر بوده است
 -7-1بنگاه اقتصادي متوسط :واحد اقتصادي ک تعکداد کارکنکان آنهکا عکي يکسکال
گذتت بين  50تا  100نفر بوده است
ماده  -2اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات براي بنگاههاي اقتصادي کوچ
ترايو يل باتند ،توسو مؤسس اعتباري در اولويت قرار گيرد:

و متوسکو کک حکازز
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 بنگاههاي اقتصادي معرفي تده از سوي کارگروهاي استاني (مشروط به احراز توجیده نندی،
مالی و اقتصادی مناسب نعالیت توسط مؤسسه اعتباری )

 بنگاههاي اقتصادي ک محصوالت آنها از بازار فروش قابل قبولي برخوردار باتد و منجر بک
انباتت تدن محصوالت در انبار نشود
 بنگاههاي اقتصادي متوقف و يا در حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسمي (مشروط بده اینکده
علت تعطیلی بنگاه صرناً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونده
بنگاه ها دارای توجیهات الزم از سوی مؤسسه اعتباری باشد).

 بنگاههاي اقتصادي ک در سالهاي گذتت فعاليتي نداتت و فاقد فروش بودهاند و اعطکاي
تسهيالت سرماي در گردش ب تشذيص مؤسسک اعتبکاري موبکب فعاليکت مجکدد بنگکاه
تود (در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و نعالیت مجدد آنها بتواند بده
نروش و سودآوری منتهی شود)

 بنگاههاي اقتصادي ک ب دليل عدم وصول مطالبات خود از دسکتگاههاي ابرايکي دولتکي،
ترکتهاي دولتي و وابست ب دولت ،نتوانست اند تعهدات خکود را در قبکال تکبک بکانکي
کشور و ساير اتذاص ايفا نمايند
 بنگاههاي اقتصادي ک از ميزان اتتغال پايدار و توبي پذيري بيشتري برخوردار باتند
ماده  -3ب موبب مصوب تماره /18549ت53097هک مورخ  1395/2/19هيئت محترم وزيکران
(شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی ،کشاورزی و خدماتی) از تکرايو
نداتتن بدهي غيرباري ،چ

برگشتي ،رعايت نسبت مالکان و مفاد «آزين نامک رعايکت تکاخص

هاي مالي در اعطاي تسهيالت سرماي در گردش ب اتذاص حقيقي و حقکوقي توسکو بان هکاي
دولتي» ب منظور بهرهمندي از تسهيالت و تعهدات مستثني ميباتند
تبصره  :1مبلغ تسهيالت/تعهدات درخواستي نبايد بيش از بدهيهاي غيرباري بنگاههاي اقتصادي
کوچ

و متوسو باتد تبصرره  :2درخصکوص مبکالغ تسکهيالت /تعهکدات درخواسکتي بکيش از

بدهيهاي غيرباري حداکثر تا سقف  150درصد ،تصميمگيري در اختيکار سکتاد مرککزي مؤسسک
اعتباري در استان تهران ميباتد
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تبصره  :3بر اساا نام تماره  38642/15571مورخ  1400/2/17معاون محترم حقکوقي رزکيس
بمهور ،بدهيهاي غيرباري غيرمستقيم مربوط ب ي نفع واحد بنگکاه هکاي اقتصکادي کوچک و
متوسو نيز مشمول مصوب فو الذکر هيئت محترم وزيران مي گردد
تبصره  :4بر اساا ماده ( )5قانون اصالح قانون صدور چک مصکو  1397/08/13بعکد از ثبکت
غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چ در سکامان يکپارچک بانک مرککزي پرداخکت هرگونک
تسهيالت بانکي يا صدور ضمانت نام هاي ارزي يا ريالي و همچنين گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا
ريالي ممنوع بوده و بر اساا تبصره ي يل ماده ( )5مکرر قانون موصوف رفع اين محروميتها با
تشذيص و تصويب توراي تامين هر استان و در چارچو آييننام ابرايي مربوط (بذشنام تماره
 98/209899مورخ  1398/6/25بان مرکزي) صورت خواهد گرفت لذا تعليا يا رفکع محروميکت
نسبت ب بنگاه اقتصادي داراي چ برگشتي رفع سوء اثر نشده ،صرفاً در چارچو مفاد آزين نامک
مورد اتاره امکانپذير ميباتد
تبصره  :5بايگزين نمودن تسهيالت اعطايي در اين عرح توسکو مؤسسک اعتبکاري بابکت تسکوي
بدهيهاي غيرباري و يا تأمين وب چ هاي برگشتي مغاير با اهداف حمکايتي ايکن عکرح بکوده و
ممنوع ميباتد
تبصره  : 6بنگاههاي اقتصادي ک با استفاده از مزاياي درنظر گرفت تده در ماده ( ،)3درخواسکت
اخذ تسهيالت و يا ايجاد تعهدات را دارند بايد برنام زمانبنکدي (مکورد تأييکد مؤسسک اعتبکاري )
بهت تعيين تکليف چ هاي برگشتي و بدهيهاي غيرباري خود را همزمان بکا ارازک درخواسکت
تسهيالت و تعهدات ب مؤسس اعتباري اراي دهند
تبصره  :7بنگاههاي اقتصادي ک بکا اسکتفاده از مزايکاي مکاده ( )3در سکال هکاي ،1396 ،1395
 1398 ،1397و  1399موفا ب اخذ تسهيالت و يا ايجاد تعهدات تده اند ،ليکن بر اسکاا برنامک
زمانبندي اراز تده ب مؤسس اعتباري ،بدهي غيرباري و يکا چ هکاي برگشکتي خکود را تعيکين
تکليف ننمودهاند ،مجاز ب اخذ تسهيالت و يا ايجاد تعهدات بديد نميباتند
ماده  -4مؤسس اعتباري موظف است ب منظور حفک منکافع سکپردهگذاران و تذصکيص بهينک
منابع ،نسبت ب بررسي توبي فني ،مالي و اقتصادي درخواست بنگاه اقدام نمايد و در صورت کسب
اعمينان از توبي پذيري عرح و پس از احراز اعتبارسنجي بنگکاه ،نسکبت بک اعطکاي تسکهيالت و
ايجاد تعهدات تصميمگيري گردد
ماده  -5مؤسس اعتباري موظف است با تسهيالت مصکو در ککارگروه تسکهيل ،حکداکثر ظکرف
مدت يکماه موافقت کند يا داليل مذالفت خود را همراه با مسکتندات مربکوط بک هيئکت خبرگکان
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موضوع ماده ( )62قانون الحا موادي ب قانون رفع موانع توليکد رقابتپکذير و ارتقکاي نظکام مکالي
کشور ارباع نمايد
ماده  -6درصورت بازپرداخت تمام يا بذشي از تسهيالت سکرماي در گکردش اعطکايي بک بنگکاه
اقتصادي در سررسيدهاي مقرر ،مؤسس اعتباري ميتواند نسبت ب اعطاي مجدد تسهيالت سکرماي
در گردش مورد نياز مطابا آخرين ضوابو و مقررات اقدام نمايد
ماده  -7مؤسس اعتباري موظف است عبا ماده ( )19قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي
نظام مالي کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادي ،متناسب با بازپرداخت هر بذش از تسکهيالت
پرداختي ب بنگاههاي کوچ و متوسو توليدي ،نسبت ب آزادسازي وثايا مازاد و يا تبديل وثکايا،
متناسب با ميزان باقيمانده تسهيالت اقدام کند در انتذا وثيق باقيمانده ،نظکر مؤسسک اعتبکاري
مالک عمل است
ماده  -8مؤسس اعتباري ميتواند پس از بررسيهاي کارتناسي ،نسبت ب اخکذ وثکايا ککافي از
بمل پذيرش ضمانتنام هاي صادره از سوي صندو هاي ضمانت (ک ب موبب قانون تشکيل تده
و داراي تفاهمنام با مؤسس اعتباري بهت تضمين تسهيالت و تعهدات ميباتند) ،پذيرش پروانک
بهره برداري معادن (ابراي تبصره ( )1ماده ( )9قانون اصکالح قکانون معکادن مصکو 1390/8/22
مجلس توراي اسالمي) ،موارد مندرج در تبصره ( )2ماده ( )6آيين نام فصل سوم قکانون عمليکات
بانکي بدون ربا (تصويب نام تماره  88620هيئت محترم وزيکران) و مکاده  51قکانون رفکع موانکع
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و اقدام نمايد
ماده  -9نرخ سود مورد عمل در تسهيالت موضوع اين دستورالعمل(هم براي بنگاههاي اقتصکادي
معرفي تده از سوي ستاد تسهيل و ککارگروه هکاي اسکتاني و هکم بکراي بنگاههکاي اقتصکادي کک
مستقيماً ب مؤسس اعتباري مرابع مينمايند) ،نرخ مصو توراي پول و اعتبار ميباتد
ماده  -10سقف اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات موضوع اين دستورالعمل بر اساا حکدود مقکرر
در آييننام تسهيالت و تعهدات کالن و آيين نام تسهيالت و تعهدات اتذاص مرتبو ميباتد
ماده  -11مؤسس اعتباري بايد ظرف ي

هفت و ب صورت کتبي مدارک و مستندات مورد نياز

را بهت بررسي و پرداخت تسهيالت ب بنگاه اقتصادي اعالم نمايد و حداکثر ظکرف يکمکاه پکس از
تکميل مدارک در هر مورد ،مراتب را بررسي و نتيج را اعالم نمايد
ماده  -12در صورت عدم مرابعک بنگاههکاي اقتصکادي معرفکي تکده از عکرف سکتاد تسکهيل و
کارگروه استاني ب مؤسس اعتباري ،ظرف  15روز کاري از تاريخ معرفکي و يکا عکدم ارايک تقاضکا و
مدارک مثبت  ،مؤسس اعتباري درخواست بنگاههاي اقتصادي را ب ستاد تسهيل و کارگروه اسکتاني
مربوط عودت و مراتب را در سامان اعالعاتي وزارت صنعت ،معدن و تجارت ثبت نمايد
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ماده  -13چنانچ بنگاه اقتصادي از عريا يکي از کارگروههاي دولت (ککارگروه تسکهيل و رفکع
موانع توليد و يا کارگروه اتتغال استان) موفا ب اخذ تسهيالت در سال باري گکردد ،بانک عامکل
مکلف است نسبت ب بررسي موضوع از عريا استعالم از سکامان هاي اعالعکاتي مکرتبو اقکدام و از
پرداخت تسهيالت بديد ب بنگاه اقتصادي خودداري نمايد
ماده  -14اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات براي ترکتهاي مشمول ماده ( )141قکانون تجکارت
(ب موبب بذشنام تماره  95/374258مورخ  1395/11/23بان مرکزي ) با رعايت کلي ضوابو
و مقررات و اخذ وثيق خارج از عرح متعلا ب تذص ثالث امکانپذير ميباتد
ماده  -15مؤسس اعتباري موظف است آمار تسهيالت پرداختي (مصو ستاد تسهيل و ککارگروه
استاني و يا پرداخت مستقيم ب بنگاههاي اقتصادي) در سکامان هماهنک وزارت صکنعت ،معکدن و
تجارت ثبت نمايد
«دستورالعمل تامین مالی بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط در سال  »1400در ( )15مکاده و
( )7تبصره در يازدهمين بلس مورخ  1400/3/9کميسيون اعتباري بان مرکزي ب تصويب رسيد
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