فسآیند اعتباز سنجی مشتسیان:
فطایٌس ػولیبت اػتجبضی ثبًه اظ  4هطحلِ ظیط تطىیل ضسُ است ( :فلَچبضت هطثَعهِ زض فبیهل ویَسهت اضایهِ ضهسُ
است):
 .1وصیطش تمبضب ٍ تْیِ ویطٌْبز
 .2ثطضسی ٍ تػوین گیطی
 .3ثطلطاضی تسْیالت
ً .4ظبضت
الساهبت زض ّط یه اظ هطاحل فَق الصوط ،شیالً ثِ تفىیه ضطح زازُ ضسُ است :
پریسش تقاضا و تهیه پیشنهاد
وصیطش تمبضب ٍ تْیِ ویطٌْبز اػتجبضی ثطای یه هطتطی ضبهل  4هطحلِ ظیط است:
 .1وصیطش تمبضب
 .2تطىیل وطًٍسُ اػتجبضی
 .3اػتجبضسٌجی ٍ ضتجِ ثٌسی
 .4ویطٌْبز اػتجبضی
ًحَُ الساهبت اجطایی زض ّط یه اظ هطاحل ثِ ضطح ظیط هی ثبضس:
پریسش تقاضا
زض غَضت هطاجؼِ ٍ هصاوطُ هتمبضی ثب ّط یه اظ همبهبت ثبًه ،اعالػبت ٍ ضاٌّوبیی ّبی الظم زض ذػَظ ذسهبت ٍ
تسْیالت ثبًه زض اذتیبض هتمبضی لطاض هی گیطزتب چٌبًچِ هطتطی توبیل زاضتِ ثبضس ،تمبضبی وتجی ذهَز ضا ثهطای
استفبزُ اظ تسْیالت هَضز ًیبظ ثِ ثبًه اضائِ زّ س .تمبضبّبی ٍاغهلِ اظ عطیهك ههسیطیت ػهبلی ثبًهه ٍ ًیهع اظ ٍاحهس

ثبظاضیبثی ٍ ّوچٌیي زضذَاست ّبی اػتجبضی ٍاغلِ اظ عطیك سبیت الىتطًٍیىی ثبًه ًیع اظ عطیك ضٍاثظ ػوهَهی ثهِ
حَظُ هسیطیت اهَض اػتجبضی اضجبع هی گطزًس.

تشکیل پسونده اعتبازی
ثب زضیبفت تمبضبی ّط هطتطی جسیس  ،ضییس ضؼجِ ثب تَجِ ثِ سیبست ّبی جبضی اػتجبضی ٍ ًیهع ٍضهؼیت هٌهبثغ
ثبًه ٍ حػَل اعویٌبى اظ ایٌىِ هطتطی اظ تسْیالت زض سبیط ضؼت ثبًهه اسهتفبزُ ًٌوهَزُ ثبضهس ،ضهوي تط یهت
هطتطی ثِ افتتبح حسبة زض غَضت احطاظ ضطایظ غحت هؼبهلِ ٍ هَجِ تطریع زازى تمبضب  ،هجبزضت ثِ وهصیطش
آى ه ی ًوبیس .زض ایي هطحلِ ،عجك زستَض الؼول ّبی هطثَعِ ٍ ثب اذص هساضن َّیتی ،اثتسا اظ سبهبًِ اعالػبتی ثبًه
هطوعی زض ذػَظ سبثمِ چه ثطگطتی/سفتِ ٍاذَاستی تسْیالت ٍ تؼْسات هستمین ٍ یهط هسهتمین هؼهَق ٍ یهب
ّطًَع سبثمِ هٌفی زیگطهتمبضی ٍ اضربظ شیٌفغ ،استؼالم ثِ ػول آهسُ ٍ زض غَضت فمساى ّط گًَِ سبثمِ هٌفی،
السام ثِ افتتبح حسبة ثطای هطتطی هی ضَز.
ثؼس اظ افتتبح حسبة ،هسئَل اػتجبضی ضؼجِ ثب زضیبفت وبضهعز ٍ ضضبیت ًبهِ اظ هطتطی ٍ ًیع اظ ضبهٌیي هؼطفی ضسُ
ثطای اضسبل اعالػبت ٍ زضیبفت گعاضش ٍضؼیت ٍی اظ سبهبًِ اػتجبض سٌجی ضطوت هطهبٍضُ ٍ ضتجهِ ثٌهسی اػتجهبضی
ایطاى ،هجبزضت ثِ استؼالم اظ آى ضطوت ًوَزُ ٍ زض غَضت ًجَز ّط گًَِ سبثمِ هٌفی ،ثب تَجِ ثِ ضرػیت حمَلی ٍ
یب حمیمی هتمبضی ،فطم وطسطٌبهِ اػتجبضی ٍ فطم زضذَاست تسْیالت ضا زض اذتیبض هتمبضی لهطاض زازُ ٍ ضاٌّوهبیی
ّبی الظم ضا ثطای تىویل آًْب ثِ ػول هی آٍضز.
اعتباز سنجی و زتبه بندی
ثؼس اظ تطىیل وطًٍسُ اػتجبضی ،ثِ هٌظَض اضظیبثی اّلیت ،غالحیت ،ظطفیت ٍ ضتجِ ثٌسی اػتجبضی هطتطی ،ثب تَجِ ثِ
آییي ًبهِ اػتجبضی ثبًه ٍ ثط حست هَضز ثطای تْیِ گعاضش اػتجبضی یب گعاضش وبضضٌبسی السام هی ضَز.
گزازش اعتبازی
ض ؼجِ ثب ثطزاضت ّعیٌِ تْیِ گعاضش اػتجبضی اظ حسبة هطتطی عجك تؼطفِ ثبًهً ،سجت ثِ تٌظین فهطم زضذَاسهت
تْیِ گعاضش اػتجبضی ٍ ًیع تْیِ اسهىي اظ وطسطهٌبهِ اػتجهبضی هطهتطی الهسام ًوهَزُ ٍ آًْهب ضا اظ عطیهك سیسهتن
اتَهبسیَى ازاضی ثبًه ثِ ازاضُ اػتجبض سٌجی اضسبل هی ًوبیس .سپس اظ زضذَاست اضسبلی چبح گطفتِ ٍ زض وطًٍهسُ
اػتجبضی هطتطی لطاض هی زّس .

گزازش کازشناسی
زض هَاضزی وِ ثٌب ثِ تطریع ٍ ًظط هسیطیت اهَض اػتجهبضی ،ثطضسهی ٍ اترهبش تػهوین زض ههَضز تمبضهبی هطهتطی،
هستلعم تْیِ گعاضش وبضضٌبسی ثبضس ،هَضَع ثِ ضؼجِ اػالم ضسُ ٍ ضؼجِ عی ًبهِ ای لیسهت ههساضن ههَضز ًیهبظ
ثطای تْیِ گعاضش وبضضٌبسی ضا ثِ ّوطاُ یه ًسرِ وطسطٌبهِ وبضضٌبسی ثطای اضربظ حمیمی ثب تَجِ ثهِ ظهیٌهِ
اغلی فؼبلیت ٍی ( تَلیسی یب ثبظضگبًی /ذسهبتی یب ویوبًىبضی ) ثِ هطتطی اضسبل ٍ زضذَاست هی ًوبیهس تهب آًْهب ضا
ظطف هست  5ضٍظ تْیِ ٍ زض اذتیبض ضؼجِ لطاض زّس.
ًسرِ ای اظ ایي ًبهِ زض وطًٍسُ اػتجبضی هطتطی زض ضؼجِ ًگْساضی ضسُ ٍ ضًٍَضتی ّن ثطای ٍاحس وبضضٌبسی اضسبل
هی ضَز.
پیشنهاد اعتبازی
هسئَل اػتجبضی ضؼجِ ثب تىویل ضسى وطًٍسُ اػتجبضی هتمبضی ،ثطای ضسیسگی ٍ وٌتطل ّبی اػتجبضی ویص اظ اضجبع
ثِ وویتِ اػتجبضی ضؼجِ ،السام ثِ تٌظین ٍ تىویل چه لیست وٌتطل ویطٌْبز اػتجبضی زض یه ًسرِ ًوَزُ ٍ ثؼس اظ
اهضبء ثِ ضییس ضؼجِ اضائِ هی ًوبیس .ثب تبییس ضییس ضؼجِ،هسئَل اػتجبضی ضؼجِ السام ثِ تٌظین ویطٌْبز اػتجهبضی
ًوَزُ ٍ ّوطاُ ثب گعاضش ٍضؼیت حسبة ،تسْیالت ٍ تؼْسات هطهتطی ٍ وطًٍهسُ اػتجهبضی هطهتطی ثهطای عهطح زض
وویتِ اػتجبضی ضؼجِ اضجبع هی ًوبیس.وویتِ اػتجبضی ضؼجِ ثؼس اظ ثطضسی زضذَاست هطتطی ٍ اعالػبت هَجهَز زض
وطًٍسُ هطتطی ًظط ذَز ضا ثطای تٌظین هػَثِ ثِ هسئَل اػتجبضی ضؼجِ اػالم هی ًوبیس تب ٍی عجهك ًظهط اػضهبی
وویتِ ،هػَثِ اػتجبضی ضا زض ً 2سرِ تٌظین ٍ وس اظ اهضبء اػضبی وویتهِ اػتجهبضی ضهؼجِ آى ضا هوْهَض ثهِ هْهط
"وویتِ اػتجبضی ضؼجِ" ًوبیس.
زض غَضتیىِ تػوین گیطی زض حس اذتیبضات وویتِ اػتجبضی ضؼجِ ثبضس «ضییس ضؼجِ زض ذػَظ اذص تؼْس ًبهِ ّب
ٍ ٍثبیك ٍ تضویٌبت الظم ٍ وطزاذت تسْیالت تػَیجی ثب ضػبیت ضَاثظ ٍ همطضات هطثَعِ زستَضات همتضهی غهبزض
هی ًوبیس  .سپسً ،سرِ اغل ویطٌْبز اػتجبضی هػَة زض وطًٍسُ اػتجبضی هطتطی ثبیگبًی ٍ ًسرِ زٍم آى ثِ زثیهط
ذبًِ اهَض اػتجبضی اضسبل هی گطزز تب ثؼس اظ زضج زض آهبض هػَثبت اػتجبضی ،ثِ ازاضُ ًظبضت اضسبل تب ضهوي اعهالع ٍ
اػوبل ًظبضت ّبی الظم ،زض وطًٍسُ هػَثبت اػتجبضی ضؼجِ هطثَعِ ضجظ ٍ ًگْساضی ًوبیٌس.
چٌبًچِ تػوین گیطی ذبضج اظ اذتیبضات وویتِ اػتجبضی ثبضس ً .سهرِ زٍم ویطهٌْبز تػهَیجی زض وطًٍهسُ اػتجهبضی
هطتطی زض ضؼجِ ثبیگبًی ضسُ ٍ ًسرِ اغل ویطٌْبز ثب اغل زضذَاست ٍ گعاضش اػتجبضی/وبضضٌبسی هطتطی ٍ سبیط
هساضن هطثَط ثِ تسْیالت زضذَاستی ثِ ازاضُ اػتجبضات اضسبل هی ضَز.

بسزسی و تصمیم گیسی
الساهبت الظم زض ایي ثرص زض  7هطحلِ ثِ تطتیت ظیط ثِ ػول هی آیس:
 .1ثجت ویطٌْبزات
 .2ضسیسگی ٍ وٌتطل ّبی اػتجبضی
 .3تػوین گیطی اػتجبضی
 .4تٌظین هػَثبت اػتجبضی
 .5آهبض ٍ گعاضضبت
 .6اثالؽ هػَثبت
 .7تطىیل ٍ عجمِ ثٌسی وطًٍسُ اػتجبضی
ضطح الساهبت الظم زض ّط یه اظ هطاحل فَق الصوط ثِ ضطح شیل هی ثبضس:
ثبت پیشنهادات
ولیِ تمبضبّب ٍ ویطٌْبزات ٍاغلِ ثِ حَظُ هسیط یت اهَض اػتجبضی ،تَسظ زثیطذبًِ اػتجبضی هوْهَض ثهِ هْهط تهبضید
ٍسبػت ٍضٍز ضسُ ٍ هطرػبت آًْب زض لیستی ضایبًِ ای ٍاضز ضسُ ٍ هوَْض ثِ هْط" زثیطذبًِ اػتجبضی " ههی ضهَز .
سپس ،وطًٍسُ اػتجبضی هطتطی ( زض غَضت ٍجَز ) اظ ثبیگبًی زضیبفت ٍ ضویوِ ویطهٌْبز ضهسُ ٍ زض غهَضت ػهسم
ٍجَز وطًٍسُ  ،هجبزضت ثِ تطىیل وطًٍسُ اػتجبضی ثِ ًبم هطتطی ضسُ ٍ ثِ ازاضُ اػتجبضات اضجبع هی ضًَس.
زسیدگی و کنتسل های اعتبازی
ازاضُ اػتجبضات ،ویطٌْبز ضا ثِ هسئَل ضسیسگی ٍ وٌتطل ّبی اػتجبضی اضسبل ههی ًوبیهس تهب ثهب ثطضسهی ویطهٌْبز ٍ
ضوب ئن ّوطاُ آى ٍ ًیع سَاثك لجلی (حست هَضز) السام ثِ تٌظین چه لیست ضسیسگی ٍ وٌتطل ویطهٌْبز اػتجهبضی
ًوبیس.
تصمیم گیسی اعتبازی
تػوین گیطی ّبی اػتجبضی ،زض چْبضچَة لَاًیي ٍ همطضات ٍ ضَاثظ اػتجبضی ٍ ثب تَجِ ثِ اػتجبض سٌجی ّبی اًجبم
یبفتِ ،اظ سَی اضوبى اػتجبضی ٍ زض حسٍز اذتیبضات تفَیضی عجك آییي ًبهِ اػتجبضی ثبًه ثِ ػول هی آیس .

تنظیم مصوبات اعتبازی
ازاضُ اػتجبضات ثط اسبس ضای ٍ ًظط اػضبء وویتِ اػتجبضات  /وویتِ ػبلی اػتجبضی  ،هجبزضت ثِ تٌظین یىی اظ فطم ّبی
هػَثِ اػتجبضی
ثط حست هَضز هی ًوبیس .هػَثبت اػتجبضی هطثَط ثِ وویتِ اػتجبضات ٍ وویتِ ػبلی اػتجبضات زض یه ًسرِ تٌظین ٍ
اهضبء ٍ هوَْض ثِ هْط وویتِ اػتجبضات /وویتِ ػبلی اػتجبضات هی ضًَس.
ابالغ مصوبات
هػَثبت وویتِ اػتجبضات ،وویتِ ػبلی اػتجبضی ٍ ّیبت هسیطُ وتجبً تَسظ ازاضُ اػتجبضات ثطای اجطا ثِ ضؼت هطثَط ٍ
سبیط ٍاحسّبی شیطثظ اثالؽ هی ضَز .ضًٍَضتی اظ ّط هػَثِ اػتجبضی ثطای اػوبل ًظبضت ٍ ثطًبههِ ضیعیْهبی الظم ثهِ
ازاضُ ًظبضت ٍ ًسرِ ای حست هَضز ثِ وبضضٌبس هطثَعِ اضسبل هی ضَز تب هالحظِ ٍ زض وطًٍسُ وبضضٌبسهی زضج
ًوبیس.
آماز و اطالعات
ویطٌْبزات اػتجبضی ثؼس اظ تػَیت ٍ اثالؽ ثِ زثیطذبًِ اػتجبضی اضجبع هی گطزًس تب آهبض ٍ اعالػبت الظم ضا استرطاج ٍ
ثؼس اظ وطزاظش ،گعاضش ّبی هَضز ًیبظ ضا تْیِ ٍ زض اذتیبض همبهبت ثبًه لطاض زٌّس.
تشکیل و طبقه بندی پسونده اعتبازی
ثؼس اظ اثالؽ ّطهػَثِ اػتجبضی ،هسئَل ثبیگبًی ًسجت ثِ تطىیل ٍ عجمِ ثٌسی وطًٍسُ اػتجبضی هطتطی ثِ تطتیجی وِ
زض آى؛ زضذَاست ّبی اػتجبضی ثب هػَثبت هطثَعِ ،سَاثك اعالػبتی ٍ وبضضٌبسی ،هىبتجبت جهبًجی ٍ هتفطلهِ ثغهَض
جساگبًِ ٍ ثب ضػبیت تطتیت تبضیری ًگْساضی ضًَس السام هی ًوبیس.

بسقسازی تسهیالت
ثطلطاضی تسْیالت تػَیجی تَسظ ضؼجِ اًجبم هی گیطز ٍ هستلعم عی  4هطحلِ ظیط است:
 .1اذص ٍثبیك ٍ تؼْس ًبهِ ّب
 .2زضیبفت هساضن ٍیژُ ػمس هطثَعِ
 .3زضیبفت ّعیٌِ ّب
 .4اًؼمبز لطاضزاز
 .5وطزاذت  /ایجبز تسْیالت
تَضیحبت الظم زض ذػَظ ّط یه اظ هطاحل فَق الصوط ثِ تفىیه اضائِ ضسُ است:
اخر وثایق و تعهدنامه ها
ضؼت ثط اسبس هػَثِ اػتجبضی ٍ عجك هفبز آییي ًبهِ اػتجبضی ٍ ثب ضػبیت ضَاثظ ٍ همطضات هطثَعهِ لجهل اظ اػغهبء
تسْیالت ًسجت ثِ اذص تؼْسًبهِ ّب ٍ ٍثبیك تؼییي ضسُ ثِ تطتیجی وِ وَضص وبفی اغل ٍ فطع تسْیالت اػغبیی ثب
ضطایت تؼییي ضسُ زض هػَثِ ضا زاضتِ ثبضس السام هی ًوبیٌس.
دزیافت مدازک ویژه عقد مسبوطه
ویص اظ اًؼمبز ّط لطاضزازً ،سجت ثِ زضیبفت هساضن هثجتِ ٍیژُ ّط یه اظ ػمَز عجك زستَضالؼول ّبی اجطایی
هطثَط ،السام هی ضَز.
دزیافت هزینه ها
ّعیٌِ ّبی اضائِ ذسهبت ثِ هتمبضیبى ثط اسبس تؼطفِ ّبی اثال ی ،لجل اظ اػغبی تسْیالت اظ هطتطیبى زضیبفت
هی ضَز.

انعقاد قسازداد
ثؼس اظ احطاظ ٍ تحمك وبهل توبهی ضطایظ تػَیجی ثبًه ٍ ضػبیت هست ظهبى همطض ثطای ًبفص ثَزى هػهَثِ ،ضهؼجِ ثهب
تَجِ ثِ ًَع تسْیالت تػَیجی ٍ ثب استفبزُ اظ لطاضزازّبی اثالؽ ضسًُ ،سجت ثِ اًؼمبز لطاضزاز ذبظ ػمس هطثَعهِ ثهب
هطتطی السام هی ًوبیس.
زض ظهبى اًؼمبز لطاضزاز ،احطاظ َّیت عطف لطاضزاز ٍ ضبهٌیي تَسظ ضییس ضؼجِ ضطٍضت زاضتِ ٍ لطاضزاز ثغَض وبهل
ٍ زلیك تٌظین هی ضَز ٍ توبم غفحبت آى زض حضَض ضییس ضؼجِ ،تَسظ هتمبضی ٍ ضبهٌیي ٍ ًیهع زاضًهسُ اهضهبء
هجبظ ضؼجِ ثب شوط ًبمً ،بم ذبًَازگی ٍ سوت اهضبء هی گطزز.
پسداخت تسهیالت
وس اظ اًؼمبز لطاضزاز ،وطزاذت تسْیالت زض چبضچَة هػَثِ اػتجبضی غَضت هی گیطز.
زض ٌّگبم غسٍض سٌس وطزاذت ،ػالٍُ ثط هطرػبت گیطًسُ تسْیالت ،هطرػبت ضبهٌیي ًیع ثَسیلِ ضوبضُ هطهتطی
ثطای سیستن ًطم افعاضی تؼطیف هی ضًَس تب تؼْسات یط هستمین اضربظ ًیع زض سیستن ثجت گطزز.
وطزاذت تسْیالت هی ثبیس عجك هػَثِ غبزضُ ثط حست هَضز ثب غسٍض چه ثبًىی زض ٍجِ غبزض وٌٌهسُ فهبوتَض یهب
ٍاضیع هستمین ثِ حسبة هتمبضی غَضت گیطز.

نحوه مدیسیت تسهیالت غیس جازی و میزان ذخایس مسبوط به آنها:
 -1ثط اسبس ثرطٌبهِ ضوبضُ هت 2823/هَضخ  1385/12/05ثبًه هطوعی ،هغبلجبت ثِ  4زستِ عجمِ ثٌهسی ضهسُ
اًس وِ ثط اسبس سیستن  coreثبًه ،هبًسُ هغبلجبت هحبسجِ ٍ ثِ غَضت ذَزوبض ثِ سطفػل ّبی هرتلف هٌتمهل
هی ضًَس.
 -2اضسبل ًبهِ یبزآٍضی سطضسیس تسْیالت حسٍز یه هبُ لجل اظ تبضید سطضسیس ثِ هٌظَض ایفبی تؼْسات هطتطیبى.
 -3ثطضسی گعاضش الساهبت غَضت گطفتِ زض ذػَظ هغبلجبت ضؼت عی زٍ همغغ ظهبًی زض هبُ.
 -4اضسبل ثطي اذغبض ثطای هطتطیبى تَسظ ضؼت زض فبغلِ ظهبًْبی تؼییي ضسُ.
 -5هصاوطُ حضَضی ثب هطتطیبى ثِ هٌظَض تؼییي تىلیف ثسّی ایطبى.
 -6اضائِ ویطٌْبز تؼییي تىلیف ثسّی ّب اظ سَی ضؼجِ ٍ عطح آى زض وویتِ ّبی اػتجبضی ٍ غسٍض هػَثِ ثِ هٌظَض
ذطٍج هغبلجبت اظ سطفػل زض لبلت "توسیس"" ،اهْبل" ٍ "احیب" اػتجبض.

 -7تطىیل وبضگطٍُ ویگیطی ٍ ٍغَل هغبلجبت یط جبضی زض سغح هسیطیت ػبلی ثبًه ٍ ثطضسی ػلل ایجبز هغبلجبت
ٍ اضائِ ضاّىبضّبی هٌبست ثِ هٌظَض وبّص هیعاى آى.
ضبیبى شوط است هیعاى شذیطُ ػوَهی ٍ شذیطُ اذتػبغی ًیع ثط اسبس "زستَض الؼوهل عجمهِ ثٌهسی زاضایهی ّهبی
هَسسبت اػتجبضی" ضوبضُ هت 2823/هَضخ  1385/12/05ثبًه هطوعی ،هحبسجِ ٍ هٌظَض هی گطزز.

