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 :روند مي بکار مشروح معاني در ذيل، اصطالحات و عبارات دستورالعمل اين در - 6 ماده

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي -6-6

 تأسيسبانک مرکزي  مجوز با يا و قانون موجب به که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا بانک :اعتباري مؤسسه -6-2

 .است شده

مين جلسده تدد     هو رفع موانع توليد موضوع بند يک مصوبه هفدد   کارگروه ملي تسهيل :ملي کارگروه -6-9

 .9/1/1991اقدص   مق ومدي مورخ فرم ندهي 

هدد  85705ت/15181ک رگروه تسهيل و رفع موانع توليد موضدوع تصدويان مه ادم ره     :کارگروه استاني -6-4

 وزيرانمحدرم هيئت  11/0/1911مورخ 

 .نفر باشد 05هاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته کمتر از بنگاه :کوچک بنگاه -6-5

 .نفر باشد 055تا  05هاي اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته بين بنگاه :متوسط  بنگاه -6-1

کهه ببهت دراواسهت متيانهيان و       www.behinyab.irسامانه اينترنتي بهين ياب، به نشاني : سامانه -6-7

 .اقدامات دست اندرکاران از طريق آن صورت گيرد

  ر اعداد ري  مؤتسد ت  توتدط  زيدر  ارايط ح ئز ه ي کوچک و مدوتط بنگ ه بهو ايج   تعهدات  تسهيالت اعط ي -2ماده 

 :گير  قرار اولويت

 توجيه فني، مالي و اقتصااي  منابا    احرازمشروط به )استاني  هاي هاي معرفي شده از سوي کارگروه بنگاه 

 (فعاليت توبط بانک عامل

 و منجر به انباشته شدن محصوالت در  محصوالت آنها از بازار فروش قابل قبول براوردار باشدتوليدي که  هاي بنگاه

 .انبار نشود

 بنگاا  تعطيلاي   علات  مشروط به اينکه). ر حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسميهاي توليدي متوقف و يا د بنگاه  

 .(باشدبوي  ناشي از کمبوي نقدينگي  صرفاً

http://www.behinyab.irکه
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 اند و اعطاي تسهيالت سهرمايه در گهردش بهه     گذشته فعاليتي نداشته و فاقد فروش بوده هاي هايي که در سال بنگاه

يارا  طرح توجيهي مناببي باشند  انير صورتيکه متقاضي.)تشخيص موسسه اعتباري موجب فعاليت مجدد بنگاه شود

 (فعاليت مجدي آنها بتواند به فروش و بويآور  منتهي شويو 

 اند مصرف نموده اعطايي تسهيالت قرارداد مونوع محل در را قبلي دريافتي تسهيالت کههايي  بنگاه. 

 بهه  وابسهته  و ههاي دولتهي   شهرکت  دولتي، اجرايي هاي دستگاه از اود مطالبات وصول عدم دليل به کههايي  بنگاه 

 .نمايند ايفاو ساير اشخاص  کشور بانکي شبکه قبال در را اود تعهدات اند نتوانسته دولت،

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

ها و واحدها   شرکت) هيأت محترم وزيهران  0910/ 2/ 01هه مورخ 09515ت/ 04081به موجب مصوبه شماره  -9ماده 

از شرايط نداشتن بدهي غيرجهاري، کهک برگشهتي، رعايهت     ( کشاورز  و خدماتي  توليد  صنعتي،کوچک و متوبط 

 آئين نامه رعايت شااص هاي مالي در اعطاي تسهيالت سهرمايه در گهردش بهه اشهخاص حيييهي و     »نسبت مالکانه و مفاد 

 .باشند مندي از تسهيالت و تعهدات مستثني مي به منظور بهره« هاي دولتي حيوقي توسط بانک

تدق   دراواسهتي و   تعههدات /نبايهد بهيا از تسههيالت    هاي کوکک و متوسهط  بنگاه هاي غيرجاري مبلغ بدهي : 6 تبصره

 . رخواتدي بيشدر ب اد تعهدات/ رصد تسهيالت 51نا يد از ه ي مور نظر  بنگ هبرگشدي  (ه ي)چک

 00/00/0918مورخ  998001/18فعاليت مديران اشخاص حيوقي، مفاد بخشنامه شماره  تداومبه منظور تسهيل  :2تبصره 

 .هاي برگشتي اشخاص حيوقي رعايت گردد اين بانک در ارتباط با رفع محدوديت ايجاد شده براي مديران بابت کک

هاي غيرجاري و يا تامين  هاي عامل بابت تسويه بدهي جايگزين نمودن تسهيالت اعطايي در اين طرح توسط بانک :9 تبصره

 .باشد بوده و ممنوع ميهاي برگشتي مغاير با اهداف حمايتي طرح رونق توليد  وجه کک

انهد، لهيکن بهدهي      موفق بهه ااهذ تسههيالت شهده     0910در سال ( 9)متيانياني که با استفاده از مزاياي ماده : 4 تبصره

 .باشند اند، مجاز به ااذ تسهيالت جديد نمي ننمودههاي برگشتي اود را تعيين تکليف  غيرجاري و يا کک

 

، دراواست ااذ تسهيالت و تعههدات را دارنهد   (9)متيانيان که با استفاده از مزاياي درنظر گرفته شده در ماده  : 5 تبصره

را همزمان هاي غيرجاري اود  هاي برگشتي و بدهي جهت تعيين تکليف کک( مورد تاييد بانک عامل)بايد برنامه زمانبندي 

 .با ااذ تسهيالت و تعهدات به بانک عامل ارايه دهند
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بررسهي    بهه  نسهبت  ،گذاران و تخصيص بهينهه منهابع   حفظ منافع سپرده منظور به است موظف اعتباري مؤسسه -4ماده 

پهذيري طهرح و پهس از     در صورت کسب اطمينان از توجيهاقدام نمايد و  توجيه فني، مالي و اقتصادي دراواست متيانيان

 .گيري گردد اعطاي تسهيالت تصميم نسبت به ،اعتبارسنجي متيانيان احراز 

، مربدو    ه ي معرفي اده از تدوي کد رگروه    ر صورت عدم موافقت موتسه اعدا ري ب  اعط ي تسهيالت به بنگ ه -5ماده 

 .منعکس گر    يالت بصورت مکدوب به ک رگروهتسه عدم اعط يمخ لفت ب  الزم اتت  اليل 

مقدرر،   ه يمدق ضدي ن  ر تررتديد   بهتسهيالت ترم يه  ر گر ش اعط يي ي  بخشي از  ب زپر اخت تم م رصورت  -1ماده 

 . اقدام نم يدتسهيالت تسويه اده، مجد ًا نسات به اعط ي تسهيالت ترم يه  ر گر ش به ميزان  حداکثرتواند  ميع مل ب نک 

 متناسب پذير و ارتياي نظام مالي کشور قانون رفع موانع توليد رقابت( 01)موسسه اعتباري موظف است طبق ماده -7ماده 

مهازاد و يها    وبهايق  آزادسهازي  به نسبت هاي کوکک و متوسط توليدي، بنگاه به پردااتي تسهيالت از بخا هر بازپرداات با

 .نظر بانک عامل مالک عمل استه دخاب وبييه باقيمانتاندر . کند متناسب با ميزان باقيمانده تسهيالت اقدام ،تبديل وبايق

ههاي صهادره از سهوي     نامهه  نسهبت بهه پهذيرش نهمانت     ،هاي کارشناسي  د پس از بررسيتوان موسسه اعتباري مي -8ماده

ههاي عامهل جههت تنهمين تسههيالت و       که به موجب قانون تشکيل شده و داراي تفاهمنامه بها بانهک  ) هاي نمانت  صندوق

 .اقدام نمايدبعنوان وبييه ( باشند تعهدات مي

 44625تصهويب نامهه شهماره    )آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکداري بهدون ربها   6ماده  2بر اساس تبصره : 6 تبصره

هاي صنعتي ايران  انکها موظفند قراردادههاي مربهوط بهه تخهصيص زمين توسط شرکت شهرککليه ب ،(هيئت محترم وزيران

هاي دامداري و آبزيان و زراعت که حهسب مهورد و همچنين شرکت هاي تابعه براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و پروژه

 .وبييه تسهيالت اعطايي بپذيرنددر قبال کشاورزي صادر شده است را  هت اصهولي آنهها توسهط وزارت جهادموافي

 .ب اد اوراي پول و اعدا ر مي، نرخ مصوب نرخ تو  مور  عمل  ر تسهيالت موضوع اين  تدورالعمل -3ماده 

تسهيالت  ه ي ن مه تق  اعط ي تسهيالت و ايج   تعهدات موضوع اين  تدورالعمل بر ات س حدو  مقرر  ر آيين -61ماده 

 .ب اد ميو ااخ ص مرتاط و تعهدات کالن 

در هر مورد، مراتب را بررسي و نتيجهه را اعهالم   پس از تکميل مدارک حداکثر ظرف يکماه موسسه اعتباري بايد  -66ماده 

 .نمايد
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به منظور هاي عامل  روز کاري به بانک 00ظرف  معرفي شده از طرف کارگروه در صورت عدم مراجعه متيانيان -62ماده 

هاي عامل دراواست متيانيان را به کارگروه مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطالعاتي  ، بانکمدارک مثبتهارايه تيانا و 

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت ببت نمايند


