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 بسمه تعالی

 
ــ 53097ت/18549مصوبه شماره اجراي  ادامه در راستاي و حمايت هرچه بيشتر  هيئت محترم وزيران 19/2/1395 مورخهـ

تامین تورالعمل دس"، مذکورهاي اهمين مالي بنگأهاي اقتصادي کوچک و متوسط و با ايجاد وحدت رويه درخصوص تاز بنگاه

صادی هایبنگاه مالی سط اقت ستورالعملکه از اين پس به اختصــار  "کوچک و متو ناميده مي شــود، تهيه و تدوين  د

 گردد.مي

 :روند مي بکار مشروح معاني در ذيل، اصطالحات و عبارات دستورالعمل اين در - ۱ ماده

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بانک مرکزی: -۱-۱

 شده بانک مرکزي تأسيس مجوز با يا و قانون موجب به که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا بانک :اعتباری مؤسسه -۱-2

 است و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد.

سهیل -۱-3 موانم توليد  الحاق موادي به قانون ر مقانون  61سـتاد تسـهيل و ر م موانم توليد موعـوا ماده  :ستاد ت

 .رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ستانی:  -۱-4 الحاق موادي به قانون  61کارگروه تســهيل و ر م موانم توليد در اســتان ها، موعــوا ماده کارگروه ا

 .موانم توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور قانون ر م

صادی :  -۱-5 صادي بنگاه اقت ربط در توليد که با مجوز  عاليت از مراجم قانوني ذيصنوف توليدي از جمله واحد اقت

 کند، اعم از اينکه داراي شخصيت حقيقي و حقوقي باشد. عاليت ميکاال يا خدمت 

 .بوده استنفر  50اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته کمتر از  واحدکوچک: اقتصادی بنگاه  -۱-6

صادی  بنگاه -۱-7 سط: اقت شته بين  واحدمتو سال گذ صادي که تعداد کارکنان آنها طي يک بوده نفر  100تا  50اقت

 است.

و عــمانت موســســه اعتباري اوراق بهاداري که بر مبناي عقد عــمان به عامليت  اوراق گواهی مولد )گام(: -۱-8

 .مي گرددصادر 

 

سهيالت اعطاي -2ماده  صادي هايبنگاه رايبو ايجاد تعهدات  ت سط اقت شند، ذيل  شرايط حائزکه  کوچک و متو سطبا  تو

 :گيرد قرار اولويت اعتباري در همؤسس

 صادي بنگاه سوي هاي اقت شده از  ستاني  کارگروهايمعر ي  شروط به ا سب احراز)م صادي منا  توجيه فني، مالي و اقت

 (مؤسسه اعتباري فعاليت توسط 

 صادي هايبنگاه صوالت آنها از بازار  روش قابل قبولکه  اقت شد يمح صوالت  برخوردار با شدن مح شته  و منجر به انبا

 در انبار نشود.
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 شروط به اينکه ر حال  عاليت کمتر از ظر يت اســمي. متوقف و يا د اقتصــاديهاي بنگاه  صرفاً بنگاهتعطيلي  علت)م

شي از کمبود  سوي  بوده سرمايه در گردشنا سه و تزريق منابع مالي به اينگونه بنگاه ها داراي توجيهات الزم از  س مؤ

 .(باشد اعتباري 

 صادي  هايبنگاه سالاقت شته و  اقد  روش بوده هايکه در  شته  عاليتي ندا سرمايه در گذ سهيالت  اند و اعطاي ت

شخيص  سه اعتباريگردش به ت س شود مؤ ضي.)موجب  عاليت مجدد بنگاه  صورتيکه متقا داراي طرح توجيهي  اندر 

 .(مناسبي باشند و فعاليت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوري منتهي شود

 وابسته و هاي دولتيشرکت دولتي، اجرايي هايدستگاه از خود مطالبات وصول عدم دليل به که هاي اقتصاديبنگاه 

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

 که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيري بيشتري برخوردار باشند هاي اقتصاديبنگاه. 

 

ــ مورخ 53097ت/18549به موجب مصوبه شماره  -3ماده  ها و واحدهاي شرکت) محترم وزيران هيئت 19/2/1395هـ

صنعتي، سط توليدي  شاورزي و خدماتي کوچک و متو شتي، رعايت ک شتن بدهي غيرجاري، چک برگ شرايط ندا ( از 

 ه در گردش به اشــخاص حقيقي وآئين نامه رعايت شــاخص هاي مالي در اعطاي تســهيالت ســرماي»نســبت مالکانه و مفاد 

 باشند.مندي از تسهيالت و تعهدات مستثني ميبه منظور بهره« هاي دولتيحقوقي توسط بانک
 

 . باشد متوسط و کوچکاقتصادي  هايبنگاه غيرجاري هايبدهي از بيش نبايد درخواستي تعهدات/تسهيالت مبلغ :۱تبصره 
 

صره  ، درصــد 150 ســقف تا حداکثر غيرجاري هايبدهيبيش از  درخواســتي تعهدات /تســهيالت مبالغدرخصــوص  :2تب

 .باشدمي تهران استان در مؤسسه اعتباري مرکزي تادس اختيار در گيريتصميم
 

صره  ـــاا نامه  :3تب ـــماره بر اس هاي دهيمعاون محترم حقوقي رئيس جمهور، ب 17/2/1400مورخ  15571/38642ش

ستقيم مربوط بهغير صوبه  وق الذکر هيئت  جاري غيرم شمول م سط نيز م صادي کوچک و متو ذي نفم واحد بنگاه هاي اقت

 محترم وزيران مي گردد.
 

صره  ساا بر :4تب صالح قانون( 5) ماده ا صوب چکصدور  قانون ا  يا بودن پرداخت غيرقابل ثبت از بعد 13/08/1397 م

 ريالي يا ارزي هاينامه عمانت صدور يا بانکي تسهيالت هرگونه پرداخت مرکزي بانک يکپارچه سامانه در چک مبلغ کسري

شايش همچنين و سنادي اعتبار گ صره يک ذيل ماده ) و بوده ممنوا ريالي يا ارزي ا ساا تب صوف 5بر ا  ر م( مکرر قانون مو

)بخشــنامه شــماره  مربوط اجرايي نامهآيين چارچوب در و هر اســتان تامين شــوراي تصــويب و تشــخيص با هامحروميت اين

 اقتصــادي بنگاه به نســبت محروميت ر م يا تعليق لذا. گر ت خواهد صــورت (بانک مرکزي 25/6/1398مورخ  209899/98

 باشد.مي پذيرامکان اشاره مورد نامه آئين مفاد چارچوب در صر اً نشده، اثر سوءر م  برگشتي چک داراي
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صره سهيالت اعطايي  :5 تب ستورالعملبه جايگزين نمودن ت سط  موجب اين د سه اعتباريتو س سويه بدهي مؤ هاي بابت ت

 باشد.بوده و ممنوا ميدستورالعمل  اين هاي برگشتي مغاير با اهداف حمايتيمين وجه چکغيرجاري و يا تأ

 

صاديبنگاه -4ماده  شده در ماده ) هاي اقت ستفاده از مزاياي درنظر گر ته  سهيالت و 3که با ا ست اخذ ت يا ايجاد (، درخوا

ــه اعتباريييد أتعهدات را دارند بايد برنامه زمانبندي )مورد ت ــس ــتي و( جهت تعيين تکليف چکمؤس هاي بدهي هاي برگش

 ارايه دهند.مؤسسه اعتباري تسهيالت و تعهدات به  ارائه درخواستغيرجاري خود را همزمان با 

 

ستفاده از مزاياي ماد اقتصاديهاي بنگاه -5ماده  سال3) هکه با ا سهيالت  ،قبل هاي( در  و يا ايجاد تعهدات مو ق به اخذ ت

هاي برگشتي خود را تعيين غيرجاري و يا چک، بدهي مؤسسه اعتباريليکن بر اساا برنامه زمانبندي ارائه شده به اند، شده

سهيالت اند، تکليف ننموده شور تعهدات جديد و يا ايجاد مجاز به اخذ ت شبکه بانکي ک شند.نمياز  سه اعتباري مکلف  با س مؤ

ايجاد و از پرداخت تسهيالت و يا  نموده هاي اطالعاتي مرتبط اقداماست نسبت به بررسي موعوا از طريق استعالم از سامانه

 خودداري نمايد.تا تعيين تکليف بدهي غيرجاري و يا چک برگشتي، بنگاه اقتصادي  رايتعهدات جديد ب

 

به بررسي توجيه  نسبت ،گذاران و تخصيص بهينه منابمحفظ منا م سپرده منظور به است موظف اعتباري مؤسسه -6ماده 

ـــت  ـــادي درخواس ـــب اطمينان از توجيهاقدام نمايد و  بنگاه ني، مالي و اقتص ـــورت کس  پذيري طرح و پس از احراز در ص

 د.گيري نمايتصميمو ايجاد تعهدات اعطاي تسهيالت  نسبت به ،يادشده دينبو اخذ برنامه زمان بنگاهاعتبارسنجي 

 

سه اعتباري مي -7ماده  س شيوهتواند از ظر يتمؤ هاي مربوط به اين نوا تأمين هاي تأمين مالي زنجيره توليد و ابزارها و 

 اســتفاده نمايد.هاي اقتصــادي کوچک و متوســط به منظور تأمين مالي بنگاهمالي از جمله اوراق گواهي اعتباري مولد )گام( 

ندگان مواد اوليه يا نگهداري تا سررسيد توسط بنگاه اقتصادي را اوراق گام قابليت ارايه به بازار سرمايه، انتقال به ساير  روش

 دارد.

 

ست -8ماده  سه اعتباري موظف ا س سهيل، مؤ صوب در کارگروه ت سهيالت م د يا حداکثر ظرف مدت يکماه موا قت کن با ت

( قانون الحاق موادي به قانون ر م موانم 62خبرگان موعوا ماده ) هيئتداليل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به 

 .دقاي نظام مالي کشور ارجاا نمايپذير و ارتتوليد رقابت

 

صورت  -9ماده  شي از  بازپرداخت تمامدر سرمايه در گردش اعطايي يا بخ سهيالت  صادي  بنگاه بهت سيداقت سرر  هايدر 

 عوابط و مقرراتمطابق آخرين مورد نياز  تسهيالت سرمايه در گردشمجدد نسبت به اعطاي تواند ميمؤسسه اعتباري مقرر، 

 اقدام نمايد. 
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در  پذير و ارتقاي نظام مالي کشــور( قانون ر م موانم توليد رقابت19) موظف اســت طبق مادهمؤســســه اعتباري  -۱0ماده 

هاي کوچک و متوســط بنگاه به پرداختي تســهيالت از بخش هر بازپرداخت با متناســب ،درخواســت بنگاه اقتصــاديصــورت 

سبت توليدي، خاب وثيقه تاندر . کند متناسب با ميزان باقيمانده تسهيالت اقدام ،مازاد و يا تبديل وثايق وثايق آزادسازي به ن

 .مالک عمل استمؤسسه اعتباري نظر  ،هدباقيمان

 

پذيرش اخذ وثايق کا ي از جمله نســـبت به  ،کارشـــناســـيهاي د پس از بررســـيتوانميمؤســـســـه اعتباري  -۱۱ماده 

 مؤسسه اعتبارينامه با  )که به موجب قانون تشکيل شده و داراي تفاهمهاي عمانت هاي صادره از سوي صندوقنامهعمانت

سهيالت و تعهدات مي ضمين ت شند(جهت ت صره )، با صالح  ( قانون9( ماده )1پذيرش پروانه بهره برداري معادن )اجراي تب ا

سالمي(، 22/8/1390قانون معادن مصوب  شوراي ا سوم قانون  (6)ماده  (2)تبصره موارد مندرج در  مجلس  آيين نامه  صل 

ــماره  بدون ربا انکيعمليات ب قانون ر م موانم توليد رقابت پذير و  51ماده هيئت محترم وزيران( و  88620)تصــويب نامه ش

 .اقدام نمايد و .... ارتقاي نظام مالي کشور

 

ستورالعمل -۱2ماده  عوا اين د سهيالت مو سود مورد عمل در ت صاديبنگاه)هم براي نرخ  سوي  هاي اقت شده از  معر ي 

، نرخ نمايند(مراجعه مي مؤسسه اعتباريکه مستقيماً به هاي اقتصادي بنگاهو هم براي  تسهيل و کارگروه هاي استاني ستاد

 باشد.ميشوراي پول و اعتبار مصوب 

 

ساا حدود مقرر در آيين -۱3ماده  سهيالت و ايجاد تعهدات موعوا اين دستورالعمل بر ا سهيالت و  نامهسقف اعطاي ت ت

 .باشدمياشخاص مرتبط آيين نامه تسهيالت و تعهدات و تعهدات کالن 

 

سه اعتباري -۱4ماده  س سي و مي مؤ ستندات مورد نياز را جهت برر صورت کتبي مدارک و م بايد ظرف يک هفته و به 

اعالم نمايد و حداکثر ظرف يکماه پس از تکميل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسي و  بنگاه اقتصاديپرداخت تسهيالت به 

 نتيجه را اعالم نمايد.

 

صورت عدم مراجعه  -۱5ماده  صادي  هايبنگاهدر  شده از طرف اقت سهيل و معر ي  ستاني کارگروهستاد ت سه  ا س به مؤ

ي هابنگاهدرخواســت  مؤســســه اعتباري، ارايه تقاعــا و مدارک مثبته و يا عدماز تاريخ معر ي  روز کاري 15ظرف  ،اعتباري

صادي سهيل و را به  اقت ستاني  کارگروهستاد ت صنعت، معدن و تجارت ا سامانه اطالعاتي وزارت  مربوط عودت و مراتب را در 

 د.نمايثبت 
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هاي دولت )کارگروه تســـهيل و ر م موانم توليد و يا کارگروه از طريق يکي از کارگروه بنگاه اقتصـــاديچنانچه  -۱6 ماده 

مکلف است نسبت به بررسي موعوا  اعتباريمؤسسه گردد، در سال جاري  و تعهدات تسهيالتاشتغال استان( مو ق به اخذ 

 بنگاه اقتصــاديجديد به و ايجاد تعهدات تســهيالت پرداخت  اقدام و ازهاي اطالعاتي مرتبط از طريق اســتعالم از ســامانه

 نمايد.  خودداري

 

بخشنامه شماره  به موجب) تجارت( قانون 141مشمول ماده ) هايشرکت براي تعهدات ايجاد و تسهيالت اعطاي -۱7ماده 

 شخص به متعلق طرح از خارج وثيقه اخذ و مقررات و عوابط کليه رعايت با بانک مرکزي( 23/11/1395مورخ  374258/95

 .باشدمي امکانپذير ثالث

 

ست ؤم -۱8ماده  سه اعتباري موظف ا سهيالت پرداختي س صوب )آمار ت سهيل و م ستاني کارگروهستاد ت يا پرداخت  و ا

 نمايد.ماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت در سامانه ه هاي اقتصادي(به بنگاه مستقيم
 

ستورالعمل» سطتامین مالی بنگاه  د صادی کوچک و متو جلســه مورخ دومين  ( تبصــره در5)ماده و  (18در ) «های اقت

 عتباري بانک مرکزي به تصويب رسيد.کميسيون ا 24/01/1401


