
و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن    
 

قانون برنامه پنجم  76کمیته موضوع ماده شرح دستور جلسه چهل و چهارمین نشست 

  15/09/1395مورخ  توسعه

 

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 4 از 1 صفحه        دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی                                                                                       توزیع نسخ: 

 

 15/09/1395:     جلسه تاریخ قانون برنامه پنجم توسعه 76چهل و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده  دستور شرح شناسه

 عنوان 

و متوسط، مطابق حکم بند  دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک   6بررسی مغایرت و ضرورت اصالح ماده     -1

 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نطام مالی کشور19الف ماده )

بررسیی ایراد وارده در صویوا المام بانک ها با ارا ه صیورت های مالی توسیط بنگاه های کوچک و متوسیط        -2

 متقاضی دریافت تسهیالت موضوع رونق تولید

 شرح دستور

بعنوان یکی از ارکان اصبب ی توسببعه ادتصببادیه بویاه در ادتصببادیای درها  توسببعه  متوسبب  و کوچك کسببو و کاریای امروزه

 پذیرفته شده اند چرا که به طور معنا داری دادر به افزایش به اشتغا  و تولید ناخالص داخ ی خوایند بود. 

  مج س یای پاویش مرکز در که فص ی کار و کسو پایش یای گزارشه ایران در ادتصادی یای بنگاه روی پیش موانع بررسیدر 

صل  4 طی شان  1393 بهار به منتهی ف ص ی ه دید می ن س ه  ترین مانع در ادا شکل تأمین   امه هیات بنگاه یای کوچك و متو م

ست و ع ی مالی  صادی امروز  ا سو  بانکداری خدمات دالو در مالی و بانکییای رایکاررغم آنکه در دنیای ادت  کوچك کاریای و ک

ه ارائه تسبببهیات از طریا بانك یا و     مالی در ایرانه پرکاربردترین روش تأمین    هشبببودرائه می ا ( SME BANKING) متوسببب  و

 باشند.می موسسات مالی می باشد ف ذا این نهادیاه بازیگران اص ی این هوزه

تره به کسو  ئه خدمات در معامات کوچكیای تجاری در ایران به دالی ی یمچون فقدان وثیقه مورد دبو  و یزینه باالتر ارابانك

سو و کاریای کوچكه یزینه       سوی مقابله ک شد در  و کاریای کوچك بعنوان یك چالش می نگرند در هالیکه آنچنان که ذکر 

 تأمین مالی را بزرگترین مانع خود می دانند.

س    "ا تولید به صبنایع کوچك و متوسب   طرح ارائه تسبهیات رون "با دانسبتن این مهمه بزرگترین و مهمترین ایراد وارد بر   تو

بوده اسببت که بانك یا را ناگزیر به  منابع بانکهااز محل یای کوچك و متوسبب ه تسببهیات به بنگاه منابع ارائهاختصببا  دولته 

 اعما  روش یای متداو  در بررسی و اعتبارسنجی مشتریان در اعطای تسهیات می گرداند.

یای تسبببهیل و رفع موانع تولید در جریان معرفی واهدیای متقاببببی به بانك یا به من ور               اگرچه پیش بینی وجود کارگروه   

شده به ن ر می             شاره خواید  ساس آمار موجود که ذیا به آن ا ست اما برا سهیات مذکور بوده ا سریع در روند ارائه ت سهیل و ت ت

شت         ستی برگ ستند و بای ستقل ی شخا  هقودی م سد بانك یا با توجیه اینکه ا شان محرز گردده     ر سهیات برای ای پذیری این ت

 اساسا بعنوان آخرین ه قه در روند اعطای تسهیاته تصمیم گیرنده نهایی خواید بود.

بببمن برگزاری ج سببات متعدد   دبیرخانه تولیدیه واهد مالی تأمین برای متوسبب  و کوچك صببنایع مشببکات بررسببی روند در

صی از تیرما        ص صاهبه یای تخ سی و م شنا سا  جاری تاکنونه  کار ست   برگزاری به اددامه  ش سی  یای  ن شنا بوع  با کار   یافتن مو

 . ه استنمود متوس  و کوچك صنایع به تولید رونا تسهیات ارائه روند در بانکی مشکات رفع من ور به مناسو رایکاریای

 تولید که است کشور ادتصاد از زمانی مقطع این هساسیت به یابانك عنایت و توجه عدم بر ناظر عموما شده مطرح مشکات ایم

سهیات  ارائه و تولید رونا طرح و بردمی سر  به رکود در ستاه  این در تومانی می یارد یزار 16 ت ستی  یمه وجود با را  برای یاهکا

 متقابیان اعتبارسنجی و ارزیابی در سختگیرانه شرای   اعما  ن یر مشکاتی  است؛ شده  گرفته درن ر تولیدی واهدیای به کمك

 برداشت  نیز و...  و البیع سهل  وثایا مطالبه دب یه یای بدیی گرفتن درن ر شدهه  هسابرسی   مالی یایصورت  درخواست  از اعم

 اعما  وثیقهه تأمین یمچون مخت ف عناوین به تسببهیات از بخشببی کردن سببدرده دب یه یایبدیی ازای به ما تسببهیات مبالغ

سو  شرای   سهیاته  بازپرداخت برای نامنا سیدگی  زمان شدن  طوالنی ت ست  به ر سهیات  پرداخت جریان یدایت یاهدرخوا  به ت

 اخذ متقابببیان درخواسببت بررسببی و ارزیابی در عامل یایبانك بین رویه وهدت عدم مجموع در و ددیمی مشببتریان سببوی

 . تسهیات

 من ور به یا بانك به متقابببی واهدیای معرفی جریان در تولید موانع رفع و تسببهیل یایکارگروه وجود بینی پیش اگرچه ف ذا

سهیل  سریع  و ت سهیات  ارائه روند در ت ست  بوده مذکور ت سد می ن ر به اما ا ستی  اینکه توجیه با یابانك ر شت  بای  پذیریبرگ

 .بود خوایند نهایی گیرنده تصمیم تسهیاته اعطای روند در ه قه آخرین بعنوان اساسا گردده محرز ایشان برای مزبور تسهیات



و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن    
 

قانون برنامه پنجم  76کمیته موضوع ماده شرح دستور جلسه چهل و چهارمین نشست 

  15/09/1395مورخ  توسعه

 

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 4 از 2 صفحه        دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی                                                                                       توزیع نسخ: 

 

 15/09/1395:     جلسه تاریخ قانون برنامه پنجم توسعه 76چهل و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده  دستور شرح شناسه

 عنوان 

و متوسط، مطابق حکم بند  دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک   6بررسی مغایرت و ضرورت اصالح ماده     -1

 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نطام مالی کشور19الف ماده )

بررسیی ایراد وارده در صویوا المام بانک ها با ارا ه صیورت های مالی توسیط بنگاه های کوچک و متوسیط        -2

 متقاضی دریافت تسهیالت موضوع رونق تولید

گمارش وضعیت 

ثبت نام برای تأمین 

منابع مالی طرح ها 

و واحدها در راستای 

اقتواد مقاومتی 

مستخرج از سایت 

 بهین یاب، تا

19/08/95 

ه مجموع واهدیای دریافت کننده       1395آبانماه    19بر اسببباس آخرین آمار در اختیار دبیرخانه از سبببایت بهین یاته تا تاریخ           

 است.می یارد ریا  بوده 109.040.101واهد بوده است که جمع ارزش دریافتی ایشان معاد   15.867تسهیاته 

می یارد  54.175.833ا معرفی شده اند که ارزش تسهیات دریافتی آنها   واهد توس  کارگروه یا به بانك ی  7.541از این تعداده 

واهده مسبببتقیما و با مراجعه به بانك موفا به دریافت تسبببهیات مجموعا به ارزش                8.326ریا  بوده اسبببت و مابقی یعنی   

ست که از مجموع هدودا    54.864.268 شده اند. نکته مورد توجه این ا سایت   واهد م 57.595می یارد ریا   بی )ثبت نام در  تقا

واهد توسبب  کارگروه یای تسببهیل و رفع موانع تولید به بانك یا ارجاع شببده اند که مطابا آمار  32.618بهین یات(ه در نهایت 

 واهد( 7.541درصد( منتهی به پرداخت شده است. ) 23ذکر شده کمتر از یك چهارم از ایشان )
 

 جمع شرح

 57.595 تعداد کل ثبت نام کنندگان

 32.618 ارجاع به شعبه

 7.541 تسهیات در فرایند رونا تولیدپرداخت 

 54.175.833 مب غ پرداخت تسهیات )می یارد ریا (

 8.326 پرداختی مستقیم بانك

 54.864.268 مب غ پرداخت مستقیم بانك )می یارد ریا (

 15.867 مجموع تعداد تسهیالت پرداصت شده در قالب طرح رونق تولید

 109.040.101 مجموع مبلغ تسهیالت پرداصت شده در قالب طرح رونق تولید
 

 

 آمار تفویلی

 سهم شرح

تسهیات پرداختی توس  بانك یای عامل از کل متقابیان ارجاع     تعدادسهم  

 شده به بانك
23.2% 

 یایکارگروه در دبو  متقاببببیان مورد بهپرداختی  تسبببهیات تعداد سبببهم

 کل تسهیات پرداختیتسهیل از 
47.5% 

 %52.5 پرداختی مستقیم بانك یا از کل تسهیات پرداختی تسهیات تعداد سهم

یای تسهیل از کل   پرداختی به معرفی شدگان از کارگروه  تسهیات  مبلغ سهم 

 تسهیات پرداختی
49.7% 

 %50.3 پرداختی مستقیم بانك یا از کل تسهیات پرداختی تسهیات مبلغ سهم

واهد  7500بنابراینه اگرچه یدف طرح ارائه تسببهیات رونا تولیده )در برنامه یای وزارت صببمت در سببا  ادتصبباد مقاومتی(ه  

واهده این یدف را محقا نموده اسببت اما بنابر    15.867تولیدی بوده اسببت و بنا به اظهارات مدعیان امر اعطای تسببهیات به  

سهیات که     شنده ایراداتی بر روند اجرای طرح      شواید و تجارت ذینفعان این ت س  می با صنعتی کوچك و متو یمانا واهدیای 

 .مذکور وجود داشته و دارد که مانع از تحقا یدف اص ی گردیده است



و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن    
 

قانون برنامه پنجم  76کمیته موضوع ماده شرح دستور جلسه چهل و چهارمین نشست 

  15/09/1395مورخ  توسعه

 

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 4 از 3 صفحه        دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی                                                                                       توزیع نسخ: 

 

 15/09/1395:     جلسه تاریخ قانون برنامه پنجم توسعه 76چهل و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده  دستور شرح شناسه

 عنوان 

و متوسط، مطابق حکم بند  دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک   6بررسی مغایرت و ضرورت اصالح ماده     -1

 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نطام مالی کشور19الف ماده )

بررسیی ایراد وارده در صویوا المام بانک ها با ارا ه صیورت های مالی توسیط بنگاه های کوچک و متوسیط        -2

 متقاضی دریافت تسهیالت موضوع رونق تولید

مشکالت ایرادات و 

  همطروح

 

 :باشد می ذیل شرح به دبیرخانهمزبور و نیز هاصل بررسی یای  یای نشست طی مطروهه مشکات و ایرادات

  بانک   بخشیینامه   4 ماده ) بانک   به  کامل   اصتیار  احاله   و بانکی  منابع  به  اتکا  و دولت  سییوی از تسییهیالت منابع  تأمین  عدم 

 ها؛ درصواست اقتوادی و مالی فنی، توجیه بررسی و اعتبارسنجی به نسبت در( مرکمی
 

  اعمال  و برد می سییر به  رکود در تولید  که  زمانی  مقطع در تولید  رونق تسییهیالت طرح بودن صاا  به  ها  بانک   توجه  عدم 

  عامل های بانک توسط اعتبارسنجی و ارزیابی در سختگیرانه شرایط

سهیات  ارائه ایداف از یکی اگرچه شد  می ده زیان تولیدی واهدیای به کمك مذکوره ت ستناد مفاد ماده   و با ستورالعمل   3به ا د

دستورالعمل  3و نیز اصاهیه ماده  01/02/95تامین مالی بنگاه یای کوچك و متوس  )متودف و فعا  زیر ظرفیت اسمی( مورخ 

صویو  بنگاه یای مذکور ه 21/02/95مذکور مورخ  شمو  ت شماره  از  شرط   26/12/86یبببب مورخ 39399ت/211849نامه  و نیز 

شتن بدیی  سبت مالکانه به من ور بهره مندی از ت    ندا شتی و ن شند و نیز     غیرجاریه چك برگ ستثنی می با سهیات و تعهدات م

اینکه معافیت واهدیا از شبببمولیت آیین نامه رعایت شببباخص یای مالی در اعطای تسبببهیات سبببرمایه در گردش در متن                   

ستورالعمل  ست اما برخی بانك یا پس ا     د شده ا صراهتا ذکر  صورت یای مزبور  سی آنهاه اددام به  ز اخذ   اعما یای مالی و برر

 متقابیان می نمایند. اعتبارسنجی و ارزیابی در سختگیرانه شرای 
 

 مثال بعنوان متقاضیان از وثایق اصذ در رویه وحدت وجود عدم و سختگیرانه وثایق مطالبه: 

 یا و البیع سهل وثایا مطالبه بعضا و وثیقه بعنوان طرح اجرای محل پذیرش عدم یا پذیرش در رویه وهدت عدم -

  و ایشان  با نامه تفایم عدم بهانه به یا بانك توس   کوچك صنایع  گذاریسرمایه  بمانت  صندوق  نامه بمانت  پذیرش عدم -

 ؛( مزبور نامه تفایم امضای در م ی بانك یمکاری عدم: مشخص مورد) دلیل این به یا درخواست از بسیاری ماندن معطل
 

 از اعم تسهیالت بازپرداصت برای نامناسب شرایط: 

 یکسا  مدت طی تسهیات بازپرداخت بر تأکید -

 تسهیات؛ پرداخت از پس گذشته( ماه 6 تا یك) زمان اندک از ادساط پرداخت شروع -
 

 تمریق و ورود مانع عمال که گیرندگان تسییهیالت قبلی های بدهی ازای به ما بانک توسییط تسییهیالت از مبالغی برداشییت 

 شود؛ می کشور تولید جریان به نقدینگی

دستورالعمل که بنگاه یای متعهد به شبکه بانکی را در اولویت اخذ  2مشایده گردیده که برخی بانك یا به اعتبار مفاد ذیل ماده 

دام مورد تسهیات درار می دیده اددام به ارائه تسهیات و سدس برداشت مبالغ متع قه بابت بدیی شخص می نمایند که این اد      

 .اعتراض سایر متقابیانی گردیده است که مترصد دریافت نقدینگی در دالو تسهیات مذکور بوده اند
 

 وثیقه؛ تأمین همچون مختلف عناوین به تسهیالت از بخشی کردن سپرده یا کردن بلوکه 
 

 سیدگی  زمان شدن  طوالنی ست  به ر سط  ها درصوا صت  رغم علی ها بانک تو شان  برای شده  معین فر ضوع ماده  ) ای  10مو

 عامل   های  بانک   اصتیار  کفایت   عدم  جمله  از مختلف دالیل  به ( متوسییط و کوچک  های  بنگاه  مالی  تامین  دسییتورالعمل 

 ها؛ استان سطح در صووصا

 



و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن    
 

قانون برنامه پنجم  76کمیته موضوع ماده شرح دستور جلسه چهل و چهارمین نشست 

  15/09/1395مورخ  توسعه

 

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 4 از 4 صفحه        دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی                                                                                       توزیع نسخ: 

 

 15/09/1395:     جلسه تاریخ قانون برنامه پنجم توسعه 76چهل و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده  دستور شرح شناسه

 عنوان 

و متوسط، مطابق حکم بند  دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک   6بررسی مغایرت و ضرورت اصالح ماده     -1

 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نطام مالی کشور19الف ماده )

بررسیی ایراد وارده در صویوا المام بانک ها با ارا ه صیورت های مالی توسیط بنگاه های کوچک و متوسیط        -2

 متقاضی دریافت تسهیالت موضوع رونق تولید

 در پذیری بازگشت  ضمانت  با معتبر حساب  دارای و قدیمی مشتریان  به ها بانک سوی  از تسهیالت  پرداصت جریان هدایت 

 تولید؛ رونق طرح قالب

 دبیرصانهپیشنهادات

 در راستای تسهیل در پرداخت جریان تسهیات توس  بانك یاه دبیرخانه کمیته پیشنهاداتی به ترتیو زیر ارائه می نماید:

به  01/02/95 مورخ( اسمی ظرفیت زیر فعال و متوقف) متوسط و کوچک های بنگاه مالی تامین دستورالعمل 6 ماده اصالح  -1

سه    نحوی که س سبت  اعتباری مو سازی  به ن سب  مازاد وثایق آزاد سهیالت  از بخش هر بازپرداصت با متنا  به پرداصتی ت

سط،  و کوچک بنگاه ستناد  به) گردد مکلف متو  نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 19 ماده الف بند حکم ا

 (کشور مالی

 

بعنوان اصالحیه دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و    21/2/1395مورخ  53228/95با عنایت به بخشنامه شماره    -2

سهیالت گیرندگان طرح رونق تولید از رعایت مفاد        شدن ت ستثنی  سط و م شاصص های مالی در  "متو آ ین نامه رعایت 

شخاا حقیقی و حقوقی ت     سرمایه در گردش به ا سهیالت  سط بانک های دولتی اعطای ت شنامه  "و ، بانک مرکمی طی بخ

صییورت های مالی متقاضیییان را فار  از سییودده بودن یا زیان ده بودن بپذیرند            ای، بانک های عامل را مکلف نماید تا         

ضرورتی بر رعایت تبوره مندرج در ماده     ستناد،  آ ین نامه فوق مبنی بر تبادل برصی از اطالعات از  7همچنین به همین ا

 بانک جامع مالیاتی، وجود ندارد  

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه

سایی و معرفی بنگاه     -1 شنا توس    %60یای دارای پیشرفت فیزیکی باالی  یای تولیدی کوچك و متوس  و طرح دستورالعمل 

 (1؛ )پیوست شماره کارگروه م ی تسهیل و رفع موانع تولید به بانکهای عامل

بانك مرکزی جمهوری اسببامی   (اسببمی زیرظرفیت فعا  و متودف) متوسبب  و کوچك یایبنگاه مالی تامین دسببتورالعمل -2

 (2؛ )پیوست شماره 01/02/95مورخ  27577/95ایران به شماره 

شنامه  -3 صاهیه  بخ ستورالعمل  3 ماده ا س   و کوچك یایبنگاه مالی تامین د سامی ایران به   متو بانك مرکزی جمهوری ا

 (3؛ )پیوست شماره 21/02/95مورخ  53228/95شماره 

 (4؛ )پیوست شماره 26/12/86 مورخ یب39399ت/211849 شماره نامهتصویو -4

 (5مواد دانونی مذکور در متن شامل موارد زیر؛ )پیوست شماره  -5

 کشور مالی ن ام قایارت و پذیر ردابت تولید موانع رفع دانون 19 ماده الف بند -

  کشور مالی ن ام ارتقای و پذیر ردابت تولید موانع رفع دانون 51ماده  -

 طرههای اجراء در تسببریع و طرح یای یزینه کایش و بانکی تسببهیات اعطاء تسببهیل دانون 1ذیل ماده  8تبصببره  -

 بانکها کارآیی و مالی منابع افزایش و تولیدی

 


