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 «تعالي بسمه»

   «تسهيالت خرد اعطاي يياجرادستورالعمل »

 

 تورالعملدس »، کشوور يتوسط شبکه بانکالت خرد قابل اعطا ياقشار مختلف جامعه به تسه يل دسترسيتسه در راستاي

 د:گردمي دوينت زير شرح به شود،مي ناميده «دستورالعمل» اختصار به پس اين از که «اعطاي تسهيالت خرد اجرايي

 

 تعاريف :اول فصل           

 روند:مي کارهب مربوط عبارات جاي به زير عناوين ،دستورالعمل اين در -1 ماده

 ؛بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران :بانک مرکزي -1 -1

يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قوانون يوا بوا م ووز بانوک مرکوزي  بانک اعتباري:مؤسسه  -2 -1

 تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛

در کوه رفع نيازهای ضروری اشوخا  به منظور و  با مقاصد غيرت اري تسهيالت ريالي تسهيالت خرد: -3 -1

 شود.ء ميبه مشتري اعطا چارچوب شرايط مقرر در اين دستورالعمل

 ؛از مؤسسه اعتباري شخص حقيقي متقاضي دريافت تسهيالت خرد مشتري: -4 -1

  با استفاده از الگوهاي کمي و کيفي؛از اعتباري اشخا  فرآيند تعيين امتي اعتبارسنجي: -5 -1

و مورد تأييد کميته ريسک مؤسسوه شناسي مشخص مبتني بر روشکه شاخصي کمي  امتياز اعتباري: -6 -1

موقع بيانگر احتمال عدم بازپرداخت بهشود و يمحاسبه م يديره مؤسسه اعتبارصوب هيأت مم واعتباري 

  )نکول( توسط اشخا  است.

کووه  يمؤسسوه اعتبوار بندي اعتبواري داخلوويشاخص حاصل از سيستم رتبه  رتبه اعتباري داخلي: -7 -1

 .باشدبيوانگر اهليت اعتباري مشتري مي

  .دهدري در قالب تسهيالت خرد به مشتري تخصيص ميحداكثر اعتباري كه مؤسسه اعتبا :سقف اعتبار -8 -1
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 الت خرديتسه ياعطاو نحوه حدود : دوم  فصل

بور اسوا  را  يياعطواتاريخ ابالغ اين دستورالعمل، مؤسسه اعتباري موظف اسوت، تسوهيالت خورد  از -2 ماده

وش اقساطي، اجواره فرقراردادهای در قالب  يمشترو سقف اعتبار  يداخل ي، رتبه اعتبار، امتياز اعتباريشرايط

 پرداخت نمايد.  يبه مشترالحسنه و قرض جعالهمليک، مرابحه، به شرط ت

حداکثر م موع اصل تسهيالت ريالي خرد قابل پرداخت به هر مشتري در سطح تمامي مؤسسات اعتباري  -3 ماده

 باشد. ريال( مي 2،000،000،000مبلغ دو ميليارد ريال )

دوره و  ليواز قبالت خورد يتسوه يبوه نحووه اعطواربووط م يوياجراات يور جزئيو سواشرايط  ،ضوابط -4 ماده

وجوه التوزام توأخير تأديوه کوارمزد، يا تسويه تسوهيالت، شويوه محاسوبه سوود،  اقساط شيوه بازپرداخت

عقوود و الزاموات اجرايوي  يهااز جملوه مفواد دسوتورالعمل مربووط يابالغو دين، حسب مورد تابع مقررات

 .باشديم يالت بانکيتسه ياعطا يکنواخت قراردادهاي يهامقرر در فرم

 تضامينو  ياعتبارسنج :ومس فصل

و بودهي  يسابقه چک برگشوتاستعالم  نسبت به، است قبل از اعطاي تسهيالتاعتباري موظف  مؤسسه -5 ماده

  د.يانم اقداممشتري غيرجاري 

زمان  تايا بدهي غيرجاري اعطاي تسهيالت خرد به مشتري داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده  تبصره  

 .ممنوع استمربوط  يمطابق ضوابط ابالغو تعيين تکليف بدهي غيرجاري  يرفع سوءاثر از چک برگشت

باا رعاتا   توانديم يمؤسسه اعتبار سابقه و امتياز اعتباري، يمشتري دارا در اعطاي تسهيالت خرد به -6 ماده

 اعتبااري ازيامتناسا  باا امت، مندرج در اتن دستورالعملشراتط همچنين  وو مقررات مرتبط قانوني  تکاليف

حداکثر دو ماورد از  ،اراته شده و تضامين قاتوث ينقدشوندگ يو درجه تياعطا تسهيالت خرد زانيم ،مشتري

 گيرنده تا ضامن درتاف  نماتد.تضامين و وثاتق به شرح مصادتق ذتل از تسهيالت

 ؛يمشتر ا سفتهيل چک ياز قب ياوراق ت ار -1 -6

  ؛ر آنيه و غيرفته شده در بازار سرمايذپاعم از اوراق  يدهاوراق ب -2 -6

 ؛از جمله سهام عدالت بور رفته شده در يذپ يهاسهام شرکت -3 -6

 ؛قابل معامله در بور  يگذارهيسرما يهاصندوق يگذارهيسرما يواحدها -4 -6

 



  

 4 

  ؛ضامن ا سفته توسطي چک -5 -6

 ؛ا مصنوعات طاليمسکوکات خودرو، ل ياز قب يبا ارزش عرف ينياموال ع -6 -6

 ؛اشخا  ارانهي حساب -7 -6

 ؛ضامنا ي يمشترگواهي کسر از حقوق توسط  -8 -6

 ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيالت داراي فعاليت اقتصادي دايور  -9 -6

 ؛باشد

ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صوالحيت وي توسوط شووراي اسوالمي  ييدر مناطق روستا -10 -6

 ؛ی اسالمی روستاهر شورامهمور به م روستا مورد تأييد واقع گردد

 ؛يت مشتريثبت شده تحت مالک يميدام کارت يس -11 -6

روستائيان، کشاورزان، دامداران سنتي و عشاير، پروانه چراي دام، پروانه چاه کشواورزي، سوند  يبرا -12 -6

 اي؛ضمانت زن يره ،مالکيت اراضي کشاورزي

 گيرنده؛تديون تسهيال تضمينمتضمن  ،محل اشتغال مشتريبنگاه ضمانت صادره توسط  -13 -6

 الجرا؛اقرارداد الزم -14 -6

 .يص مؤسسه اعتباريو تشخ يمشتر ياز اعتباريامتن متناسب با ير تضاميسا -15 -6

 

متناسا  باا تواند يم يسسه اعتبار، مؤياز اعتباريو امت ابقهفاقد س يمشتر بهخرد الت يتسه يدر اعطا -7 ماده

در ن مقرر يق و تضامتاز وثامورد حداکثر دو ، با اخذ يو توان بازپرداخ  اقساط توسط و يمشتر سطح درآمد

 اعطااخارد  التيتسه تمامي مؤسسات اعتباري در سطحال تارد ريليک متتا سقف بار نخس   يبرا (6)ماده 

 د.تنما

 ر الزاماتيم: سافصل چهار

در مؤسسه اعتباري موظف است نسبت بوه الکترونيکوي کوردن قراردادهواي اعطواي تسوهيالت بوانکي  -8 ماده

 قرار دهد. مشتریبانک مرکزي اقدام نموده و نسخه اي از آن را در اختيار توسط اعالم شده ارچوب چ

ن شده يالت خرد تدويتسه ياعطا نديدر فرآ هيوحدت رو  اديو ا ليتسهبه منظور ن دستورالعمل يا مفاد -9 ماده

ط، يالت براسوا  شورايتسوه يو اعطاباشد ينم ياعتبار همؤسسو  يمشتر يبرا و تعهد حق موجداست و 

 رد.يپذيصورت م يسسه اعتباري مؤهاتيلومنابع و او
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  .ها ممنوع اس قال  انواع سپرده در ،ت خرداليتسه يدر اعطا ياز مشتر يقه نقديافت وثيدر  -10 ماده

 يمنظوور اعطوااستثناي موارد مندرج در اين دستورالعمل به به  يالتيتسه قراردادهاي استفاده از ساير -11 ماده

را به نحو  ن دستورالعمليمقرر در ا يهامحدوديت ستا موظف يمؤسسه اعتبار باشد.يم ممنوع الت خرديتسه

 .هاي کنترلي و نظارتي مربوط اعمال نمايدمقتضي در سامانه

 باشد.الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانين و مقررات مربوط ميقرضتسهيالت  -12 ماده

 باشد.خرتد و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود ميتسهيالت  -13 ماده

به استثناي مواردي که صريحًا در اين دسوتورالعمل ککور ، الت خرديتسه ياعطاناظر بور  زاماتالساير  -14 ماده

 باشد.مي و مقررات مربوطن يقوانتوابع  شده است،

 

 28/1/1401جلسه مورخ تبصره در دومين ماده و يک  14مشتمل بر « اعطاي تسهيالت خرددستورالعمل اجرايي »

 باشد.االجرا ميبه تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم بانک مرکزياعتباری ون مقررات و نظارت مؤسسات کميسي

 

 

 

 

 

 


