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دستورالعمل اعطای تسهیالت اشتغال از ل مشا کرت مردمی -طرح امید-

 مقدمه
به منظور ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه در فرهنگ جامعه و بهره مندی از منابع مردمی و امکان توسععه
خدمات صندوق با همکاری مردم ،با هدف توسعه كسب و كارهای كوچك و پایداری اشتغال های خرد و مشاغل
خانگی و حفظ و افزایش ظرفيت واحدهای شغلی توليدی و خدماتی و جهت ارتقاء كيفيت وكميعت محوعول یعا
خدمات واحدهای كسب و كار و در راستای اعطای تسهيالت هدفمند قرض الحسنه مردمی ،افتتاح سعررده قعرض
الحسنه مشاركتی (طرح اميد) برابر مفاد این دستورالعمل انجام می پذیرد.

 تعاریف
ماده ی  -1در این دستورالعمل واژگان و عبارات برابر تعاریف زیر به كار میروند:
(ع)

أ) صندوق :صندوق اشتغال ،ازدواج و مسکن مهر امام رضا

ب) سپرده گذار :كليه اشخاص حقيقی كه اقدام به افتتاح حساب سررده قرض الحسنه در شعب صندوق می
نمایند.
ج) قرض الحسنه :عقدی است كه به موجب آن صندوق (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معينی را طبق شرایط
مقرر در این دستورالعمل به اشخاص حقيقی (به عنوان قرض گيرنده) به صورت قرض واگذار نماید.
د) سپرده قرض الحسنه طرح امید :حسابی است كه از سوی اشخاص حقيقی نزد شعب صندوق افتتاح شده
و دارای گردش واریز و برداشت می باشد ،حساب مذكور در سرفول سررده قرض الحسنه مشاركتی با كد
 777گشایش می شود و پس از گذشت حداقل  09روز واجد شرایط محاسبه معدل گيری و نوبت بندی
برای اخذ تسهيالت می گردد.
تبصرهی :1حداقل موجودی حساب سررده قرض الحسنه طرح اميد جهت محاسبه نوبت و معدل در دوره  09روز
معادل ده ميليون ریال می باشد.
ه) تسهیالت اشتغال مشاركتي :ميزان وامی كه بر مبنای محاسبه سيستم در دوره گشایش حساب سررده
قرض الحسنه طرح اميد تا سقف یکود و پنجاه ميليون ریال در سرفول های تسهيالتی مشخص شده و
با دوره بازگشت اقساط حداكثر  63ماهه ثبت و پرداخت می گردد.
و) گروه هدف :تمامی اشخاص حقيقی متقاضی توسعه كسب و كارهای خرد و مشاغل خانگی و همچنين
تمام وام گيرندگان اشتغال سنوات گذشته صندوق كه مبادرت به افزایش ظرفيت واحد به لحاظ كمی و
كيفی را دارند.
ز) كسب و كار :عبارت است از هرگونه فعاليت اقتوادی كه منجر به كسب درآمد برای صاحب آن شود.
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ح) كسب و كار خانگي :نوعی از اشتغال كه توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یك
طرح كسب و كار شکل می گيرد ( .سقف اعطای تسهيالت یکود ميليون ریال)
ط) كسب و كار خرد :نوعی از اشتغال كه در آن فرد مالکيت و مدیریت كسب و كار خود را عهده دار باشد
و می تواند عالوه بر خود برای افراد دیگری نيز ایجاد اشتغال كند( .سقف اعطای تسهيالت یکود و پنجاه
ميليون ریال)
ي) مدارك مهارتي :داشتن مدارك تحويلی و مهارتی از دانشگاهها و مراكز آموزش دولتی و یا خووصی
مورد تأیيد دولت (مانند وزارت علوم و سازمان فنی و حرفهای و سایر سازمانهای صالحيت دار) ،و یا
گواهی سابقه تجربی معتبر به تأیيد كارفرما كه حداقل  2سال از تاریخ اخذ جواز كسب ایشان گذشته
باشد ،مورد تأیيد می باشد .یا افرادی كه طرح كسب و كار ایشان نيمه فعال یا فعال می باشد و توميم به
توسعه یا تثبيت فعاليت دارند چه افرادی كه جواز فعاليت دارند و چه آنهایی كه جواز فعاليت ندارند و با
ارائه مستندات قابل احراز باشد كه به امر توليد كاال و خدمات مشغولند ،مورد نظر این دستورالعمل می
باشد.

 گردش کار
ماده ی - 2متقاضيان تسهيالت واحدهای توليدی یا خدماتی موجود كه ظرفيت خالی و بال استفاده دارند و یا به
منظور ارتقاء سطح كيفی محوول یا خدمات برای تثبيت واحد كسب خود نياز به بازسازی تجهيزات یا
سرمایه در گردش دارند پس از مراجعه به شعب و یا دفاتر صندوق و مطالعه دقيق شرایط طرح سررده قرض
الحسنه طرح اميد اقدام به گشایش سررده در سرفول حساب سررده قرض الحسنه طرح اميد كد  777می
نماید.
تبصرهی :2مدیران و كارشناسان صندوق در استانها موظفند با شناسایی رشته فعاليتهای صنفی توليدی یا خدماتی
كه امکان توسعه یا تثبت فعاليت دارند با فعاالن واحدها وارد مذاكره شده و در جهت بهرهمندی آنها از این
تسهيالت نسبت به جذب واحدهای صنفی توليدی و خدماتی كوچك دارای مجوز یا بدون مجوز فعاليت
اقدام نمایند ،بگونه ای كه توسعه فعاليت آنها قابل مستندسازی باشد و از این طریق كمك به تثبت یا توسعه
واحد آنان گردد.
مادهی - 3پس از گشایش حساب سررده قرض الحسنه "طرح اميد" كارت نقدی برای واریز و برداشت از
حساب در اختيار صاحب سررده قرض الحسنه "طرح اميد" قرار می گيرد.
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تبصرهی :3رعایت ،كنترل منابع و سقف موارف استان معادل  09درصد می باشد كه مدیریت آن بر عهده مدیر
استان می باشد.
مادهی - 4با گذشت حداقل  09روز از افتتاح حساب سررده قرض الحسنه ،سيستم بانکداری نگين به صورت
هوشمند و خودكار نسبت به محاسبه معدل حساب و نوبت بندی مشتری اقدام نموده و انواع تسهيالتی كه
مشتری می تواند با توجه به مبلغ و مدت زمان سرری شده از افتتاح حساب خود دریافت نماید را تعيين و
جهت انتخاب در اختيار مشتری قرار می گيرد( .از زیر سيستم تسهيالت و گزینه تسهيالت امتيازی)
تبصرهی :4از ابتدای تاریخ گشایش حساب سررده ،تا قبل از  09روز هيچگونه معدل و نوبت بندی توسط سيستم
برای مشتری انجام نخواهد شد.
تبصرهی :5پس از طی دوره  09روزه شعب نسبت به ارسال پيامك در خووص نوبت بندی و معدل حساب
سررده مشتری اطالع رسانی نماید.
تبصرهی :6كاربران شعب هيچگونه دخل و تورفی در اعطای امتياز به حساب مشتریان نخواهند داشت و سيستم
به صورت هوشمند معدل گيری و نوبت بندی می نماید.
مادهی  - 5با انتخاب یکی از الگوهای ارائه شده به مشتری ،سيستم بانکداری نگين به صورت خودكار نسبت به
تکميل فيلدهای مرحله تشکيل پرونده در سرفول تسهيالت اشتغال مشاركتی اقدام می نماید و در این مرحله
نيز كاربران شعب یا دفاتر هيچگونه دخالتی نخواهند داشت.
مادهی  - 6مبنای اولویت بندی دریافت تسهيالت اشتغال در این طرح براساس گردش حساب سررده قرض
الحسنه مشتری ،نرخ مبادله مدت و مبلغ سررده گذاری مشخص می گردد.
مادهی  - 7كاربران شعب و یا دفاتر صندوق در زمان تشکيل پرونده تسهيالت اشتغال مشاركتی " طرح اميد"
میبایست حساب سررده ویژه تسهيالت با كد 707را نيز افتتاح و كارت نقدی مربوطه را به مشتری تحویل
نمایند.
مادهی  - 8اطالع رسانی به مشتریان جهت شناسایی رشته فعاليتها و ظرفيت یابی و انتخاب واحدهای توليدی یا
خدماتی نظير توليد كيف و كفش چرم ،منسوجات ،زیورآالت و  .....به روش های گوناگون مانند نوب
پوستر در محل صندوق ،چاپ بروشور ،ارسال پيامك ،و غيره از سوی روسای شعب و دفاتر انجام می پذیرد.
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مادهی  - 9مشتری پس از رسيدن نوبت در بازه  09روز ،در هر زمان می تواند با مراجعه به شعب یا دفاتر
صندوق نسبت به اطالع از وضعيت نوبت بندی سررده خویش و ارائه درخواست تسهيالت اشتغال از محل
سررده گذاری "طرح اميد" اقدام نماید.
مادهی  - 11انتقال نوبت اعطای تسهيالت اشتغال صرفاً به بستگان درجه یك و مشروط به تعریف مشتری و
ارتباط در سيستم نگين امکان پذیر خواهد بود.
تبصرهی :7انتقال نوبت اعطای تسهيالت اشتغال برای افرادی كه نوبت به ایشان منتقل گردیده ،تحت هر شرایطی
به غير ممنوع می باشد.
مادهی  - 11كاربران شعب و دفاتر صندوق براساس دستورالعمل اعطای تسهيالت به شماره سند 797-6-6903
نسبت به تشکيل ،تکميل پرونده و اخذ تضامين اقدام می نمایند.
مادهی  - 12پرداخت اقساط تسهيالت سررده مشاركتی همانند سایر وامها از طریق كارت نقدی سررده ویژه
تسهيالت در كد  707و بوورت برداشت خودكار اقساط انجام خواهد پذیرفت.
مادهی  - 13بيمه نمودن تسهيالت سررده مشاركتی همانند سایر وامها الزامی می باشد.

 تسهیالت پرداختی
مادهی  - 14پرداخت تسهیالت در اقسام زير انجام مي پذيرد:
 .7مشاغل خانگی ( كد  ( ) 722سقف تسهيالت  799ميليون ریال)
 .2توسعه كسب و كار ( كد  ( ) 766سقف تسهيالت  779ميليون ریال)
 .6سرمایه در گردش ( كد  ( ) 763سقف تسهيالت  779ميليون ریال)
 .3خرید تجهيزات ( كد  ( ) 762سقف تسهيالت  779ميليون ریال)
تبصرهی :8حداكثر مبلغ تسهيالت اشتغال مشاركتی در این دستورالعمل  779ميليون ریال و دوره بازپرداخت این
تسهيالت حداكثر  63ماهه متناسب با مشاركت و طرح كسب و كار و حداكثر مبلغ تسهيالت مشاغل خانگی
 799ميليون ریال میباشد.
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 شرایط عمومی و اختصاصی
مادهی  -15شرایط عمومی و اختواصی افتتاح سررده قرض الحسنه "طرح اميد" جهت پرداخت تسهيالت
مشاركتی به شرح ذیل می باشد :
أ) شرايط عمومي:
 .7داشتن اهليت برای افتتاح حساب (سن قانونی ،سالمت عقلی و روحی ،حسن شهرت و توان انجام كار) به
تأیيد رئيس شعبه.
 .2ارایه اصل و توویر تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی و كارت پایان خدمت (ویژه آقایان).
 .6تکميل مدارك افتتاح حساب و معرفی نمونه امضاء متقاضی به شعبه.
 .3تکميل فرم درخواست صدور كارت نقدی.
 .7واریز حداقل مبلغ مورد نياز برای افتتاح حساب ( 699هزار ریال).
ب) شرايط اختصاصي:
 .7واحدهای توليدی یا خدماتی خرد و كوچك موجود نيمه فعال یا فعال كه ظرفيعت خعالی یعا بعال اسعتفاده
دارند (افزایش سطح كمی) یا نيازمند ارتقاء سطح كيفی محوول یا خدمات هستند.
 .2دریافت مدارك مهارتی و یا مستندات كسب و كار موجود.
 .6تکميل فرمهای اعالم نياز طرح كسب و كار اشتغال خرد و خانگی( .پيوست شماره )7

 سایر موارد
مادهی  -16در این دستورالعمل اعطای تسهيالت منوط به ارائه فرم اعالم نياز طرح كسب و كار و مدارك مهارتی
فرد و تأیيد آن توسط شعب می باشد.
مادهی  -17استفاده مجدد از تسهيالت به شرط خوش حسابی و داشتن امتياز معدل پس از گذشت حداقل 09
روز از زمان تسویه وام قبلی امکان پذیر خواهد بود.
مادهی  -18پرداخت تسهيالت به مشتریانی كه در سایر كدهای تسهيالتی(كدهای وجوه مردمی) مانده بدهکار
دارند منوط به تسویه  2/6تسهيالت قبلی و خوش حسابی خواهد بود.
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مادهی  -19تفسير مفاد این دستورالعمل و توميم گيری درباره موارد پيش بينی نشده خارج از این دستوالعمل بر
عهده معاونت تجهيز و تخويص منابع مالی می باشد.
مادهی  -21این دستورالعمل در  29ماده و  0تبوره در تاریخ  7606/90/97به توویب مدیرعامل محترم رسيده و
در اداره تشکيالت و روش ها به شماره  797 -6 -6909ثبت گردید .از تاریخ ابالغ برای كليه واحدها الزم
االجراء میباشد.
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