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مقدمه
در اجرای هرچه بهتر قرارداد عاملیت شماره  046671مورخ  11/0111( 0911/6/66مورخ  )0911/14/10فی
مابین صندوق کارآفرینی امید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وفق مفاد تفاهمنامه سه جانبه ابالغی با
شماره 666170مورخ  11 /10/66سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور حفظ ،توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی و
حمایت از صنوف و فعاالن فرهنگی ،هنری و رسانهای موضوع تبصره ( )00قانون بودجه سنواتی کل کشور این
دستورالعمل برای اجرای هماهنگ و یکسان در سراسر کشور تنظیم و ابالغ میشود.

 ماده اول :تعاریف
واژگان و عباراتی که در این شیوه نامه به کار میروند:
الف) واگذارنده اعتبار:منظور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است .

ب) عامل:منظور صندوق کارآفرینی امید است.
ج) وامگیرنده:متقاضی مشمول این دستورالعمل شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی و
تعاونی در حوزه فعالیت های اقتصاد فرهنگ و هنر دارای مجوز رسمی یا فعالیت شاخص و مورد تاییدد حدوزه
های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد که برای دریافت تسهیالت از طریدق سدامانه تهفده بدا
آدرس  https://tohfeh.farhang.gov.irمعرفی شوند .
د) تسهیالت/وام:منظور از تسهیالت در این شیوهنامه ،وام قرض الهسنه صندوق کارآفرینی امید است .

ه) مدت بازپرداخت :مدت زمانی است که وفق مفاد ماده  0قرارداد عاملیت فیمابین بده متقاضدی بدرای تسدویه
حساب از سوی وزارت اعالم میشود .

و) سهم آورده:میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی متقاضیان برای اجدرای طدر اسدت کده بده تدییدد نماینددگان
معاونتهای تخصصی در کار گروههای ملی و استانی اشتغال میرسد و حدداقل معدادل  61درصدد تسدهیالت
مصوب میباشد .

ز) پرونده تسهیالتی:کلیه اوراق ،مستندات ،مکاتبات و مصوبات پرداخت تسدهیالت بده وام گیرنددگان کده بده
صورت متعارف یا مکانیزه و الکترونیکی در صندوق کارآفرینی امید نگهداری میشود.
ح) کارگروه ملی اشتغال:کارگروه ملی اشتغال فرهنگ و هنر با مسئولیت معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت،
برای نظارت بر روند اعطای تسهیالت در چارچوب ضوابط اعالم شده ،تشکیل میشود.
ط) دبیرخانه کارگروه ملی اشتغال:دبیرخانه کارگروه ملی اشتغال فرهنگ و هنر کشور کده در معاوندت توسدعه
مدیریت و منابع مستقر است.
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ی) کارگروه استانی اشتغال :کارگروه استانی اشتغال فرهنگ و هنر با مسئولیت معاون وزیر ،رئدیس سدازمان یدا
مرکزتخصصی وزارت حسب طر های متقاضیان ،برای بررسی و تدیید تقاضاهای مربوطه در چارچوب ضوابط
ابالغشده ،تشکیل میشود.
ک) دبیرخانه کارگروه استانی اشتغال:دبیرخانه کارگروه اشتغال فرهنگ و هندر اسدتان در اداره کدل فرهندگ و
ارشاد اسالمی استان مستقر است .

ل) رسته فعالیتهای منتخبب:فعالیدتهدایی کده در چدارچوب برنامده تببیدت و ایجداد فرصدت هدای شدغلی
بخش فرهنگ ،هنر و رسانه دارای بیشترین ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در سطح اسدتانی منطبدق بدا مطالعدات
پویای(دینامیک) کسب و کار هستند .

م) سببببامانه:سددددامانه الکترونیکددددی بددددرخط مسددددتقر در وزارت فرهنددددگ و ارشدددداد بدددده آدرس
 www.tohfeh.farhang.gov.irکه برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه های موضدوع تفداهم نامده
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در آن تمدامی اطالعدات مربدوه بده مراحدل پدبیرس ،بررسدی و پرداخدت
تسهیالت به طرحها از طریق سامانه فوق انجام می پبیرد.

ماده دوم  :معرفی کارگروه ها و حدود وظایف و اختیارات آنها:
الف) ترکیب اعضا کارگروه ملی اشتغال فرهنگ و هنر:

 )0معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت یا نماینده تام االختیار ایشان
 )6معاون وزیر ،رئیس سازمان ،مرکز تخصصی وزارت
 )9معاونت ساماندهی و توانمندسازی صدندوق کدارآفرینی امیدد و مددیر ارزیدابی طدر و معاوندت تجهیدز و
تخصیص منابع مالی .
 )7مدیران کل استانی ذیربط وزارت
 )0مدیرکل ذیربط معاونت ،سازمان یا مرکز تخصصی وزارت با توجه به زیررسته فعالیدت اقتصدادی متقاضدیان
تسهیالت.
 )6نمایندگان تشکلها ،نهادها و یا انجمنها و صنوف ذیربط ( 6نفر) حسب طر های متقاضیان.
ب) وظایف و اختیارات کارگروه ملی اشتغال فرهنگ و هنر:

 -0بررسی طر های متقاضیان دریافت تسهیالت باالتر از  0میلیارد ریال(ظرف حداکبر  9روز کاری).
 -6تعیین میزان تسهیالت ومدت تنفس مورد نیاز و ارسال به صندوق کارآفرینی امیدد بدرای اعطدای تسدهیالت
مورد درخواست متقاضیان
ج) ترکیب اعضا کارگروه استانی اشتغال فرهنگ و هنر:

 )0معاون وزیر ،رئیس سازمان ،مرکز تخصصی وزارت یا نماینده تاماالختیار ایشان حسب طر های متقاضیان.
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 )6مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
 )9مدیر استانی صندوق کارآفرینی امید به همراه معاون استان
 )7نمایندگان معاونتهای تخصصی و کارشناسان مرتبط با طر
 )0کارشناس حامی اشتغال صندوق کارآفرینی امید
 )6نمایندگان تشکلها ،نهادها و یا انجمنها و صنوف ذیربط( 6نفر) حسب طر های متقاضیان.
د) حدود وظایف و اختیارات کارگروه استانی اشتغال فرهنگ و هنر:

 -0بررسی درخواست متقاضیان دریافت تسهیالت تا سقف  0میلیارد ریال بدا توجده بده مدوارد ذیدلالدبکر در
خصوص واجد شرایط بودن طر های ارایه شده یا حسب مورد رد طر با ذکر دالیل و تعیین میزان تسدهیالت
و مدت تنفس مورد نیداز و ارسدال بده صدندوق کدارآفرینی امیدد بدرای اعطدای تسدهیالت مدورد درخواسدت
متقاضیان(حداکبر ظرف مدت  7روز کاری)
 -6بررسی ضرورتهای حمایتی با لهاظ میزان آسیب وارده به کسب و کار در بهران کرونا
 -9بررسی میدانی و توجیه پبیری طر
 -7بررسی طر از لهاظ فنی و اقتصادی.
 -0در نظر گرفتن مزیت نسبی و رقابتی منطقه با هدف سرمایهگباری مورد نظر.
 -6طر های مشمول دریافت تسهیالت حمایتی موضوع این دستورالعمل ذیل رسته فعالیتهای شغلی منتخدب
بر اساس قانون بودجه سنواتی کل کشور به شر زیر میباشد:
 0-6طر های حمایتی(حفظ و ابقاء نیروی اشتغال کسب و کارهای زیاندیده در بهران همدهگیدری کروندا) بدا
اولویت میزان نیروی شاغل
 6-6طر های ایجادی (کارآفرینی و کارفرمایی) با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از  41درصد
 9-6طر های توسعهای بنگاهها و کسب و کارهای موجود
تبصره  :1نظر به ماهیت کسب و کارها و بنگاههای فرهنگی ،هنری و رسانهای و بده منظدور پرهیدز از تبعدات و
حواشی تدوین طر تجداری مشخصدات کلدی و اطالعدات فندی و اقتصدادی طدر متقاضدیان در هدر رسدته
فعالیتهای
منتخب در چارچوب ارایه شده از سوی وزارت مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار خواهد گرفت.
تبصره  :2اعضاء کارگروه استانی اشتغال میبایست در انتخاب و بررسی طر های ارایه شده دقدت نظدر الزم را
بنمایند .بدیهی است چنانچه طر های ارایه شدده در کدارگروه هدای اسدتانی و ملدی مدورد تدییدد قدرار نگیدرد،
هزینههای صورت پبیرفته بر عهده متقاضی بوده و مسئولیت پاسخگویی آن بر عهدده رئدیس کدارگروه اسدتانی
اشتغال خواهد بود.


شماره سند101-8-8117:

اداره تشکیالت و روشها

صفحه1

شيوهانهم اجرايي اعطای تسهیالت قرضالحسنه هب فعاالن و صنوف فرهنگي ،هنری و رساهنای

ماده سوم  :فرایند معرفی و پرداخت تسهیالت در شعب صندوق کارآفرینی امید
 )0طر های متقاضیان پس از بررسی در کارگروههای ملی و استانی اشتغال از لهاظ تائید صدالحیت کسدب و
کار پیشنهادی متقاضی ،کارشناسی ،توجیه پبیری و تایید اهلیت طر و متقاضی از طریق سامانه تهفه بده پندل
کاربری صندوق کارآفرینی امید ارجاع میشود.
 )6اطالعات طر ها و متقاضیان مورد تایید از طریق وبسرویس سامانه تهفه در اختیار صندوق کارآفرینی امید
قرار خواهد گرفت که به منزله توجیه نوع شغل و اهلیت طر و متقاضی تلقی میگردد.
 )9بررسی و تصویب طر های تا سقف  0میلیارد ریال در اختیار کارگروه استانی و باالتر از  0میلیارد ریدال در
اختیار کار گروه ملی میباشد.
 )7حداقل سن متقاضی جهت دریافت تسهیالت  00سال و حداکبر سن  41سال میباشد.
 )0طبق مقررات بانک مرکزی در هنگام اخب تسهیالت ،دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفده یدا معافیدت
دائم برای آقایان الزامی میباشد.
 )6افراد معرفی شده در صورت داشتن هرگونه بدهی (جاری ،سررسید گبشته ،معوق و مشدکو الوصدول) در
هر یک از شعب صندوق کارآفرینی امید و سیستم های مالی قبلی (رفاه ،ملدت و تجدارت) مدیبایسدت جهدت
دریافت تسهیالت نسبت به تسویه تسهیالت خود اقدام نمایند .همچنین در خصوص چدک برگشدتی در شدبکه
بانکی کشور ،صندوق کارآفرینی امید مطابق دستورالعمل بانک مرکزی اقدام خواهد نمود.
 )4کلیه معرفیشدگان موظف به افتتا حساب قرضالهسنه (کد  410اشدخاص حقیقدی سرفصدل حسدابداری
 )9410به میزان حداقل یک میلیون ریال ،نزد شعب صندوق کارآفرینی امید عالوه بر هزینههای عملیاتی مدرتبط
با پرونده تسهیالتی اعم از تشکیل پرونده ،پیامک ،بیمه عمر و  ...میباشند.
 0-4هزینه استعالم هر پرونده :برابر با مبلغ  061.111ریال (کد سرفصل حسابداری )6970
 6-4هزینه تشکیل پرونده :برابر با مبلغ  611.111ریال (کد سرفصل حسابداری )6979
 9-4بیمه مانده عمر بدهکار (اشخاص حقیقی تا  41سدال) :برابدر بدا  6در هدزار تسدهیالت( 0/0176در هدزار
تسهیالت با احتساب ( )0.11ارزس افزوده برابر با 6در هزار تسهیالت)(.کد سرفصل حسابداری )6641
 7-4هزینه ابطال تمبرمالیاتی :هر برگ تمبر برابر با مبلغ  01.111ریال (کد سرفصل حسدابداری  )0661در هدر
پرونده  6فقره تمبر مالیاتی مورد نیاز می باشد.
 0-4هزینه ارسال پیامک :ساالنه به مبلغ  011.111ریال (کد سرفصل حسابداری .)6090
 6-4هزینه صدور کارت :برابر با مبلغ 69111ریال(کد سرفصل)6910
 4-4نرخ وجه التزام وام قرض الهسنه مربوه به این دستورالعمل برابر 06درصد می باشد.
 0-4هزینه نظارت بر مصرف تسهیالت  1/0 :در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل(کد سرفصل)6906
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 1-4هزینه کارشناسی (ارزیابی) طر  0/0 :در هزار تسهیالت مصوب شامل  ./0در هدزار مبلدغ درخواسدتی بده
هنگام پبیرس طر مهاسبه و از مشتری اخب گردیده و غیر قابدل برگشدت مدی باشدد .مدابقی آن در صدورت
تصویب تا میزان  0/0در هزار پس از کسر  1/0در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخب
میگردد( .کد سرفصل)6960

ماده چهارم :نحوه بررسی طرح
 0-7با توجه به مبلغ تسهیالت ،وامگیرنده نسبت به تهیه و تنظیم  B.Pتعریف شدده در سدامانه تهفده اقددام و
کارگروه استانی نسبت به بررسی و پس از تدیید توجیه فنی و اقتصادی طر از طریق سامانه یاد شده اطالعدات
بارگباری شده را در اختیار صندوق کارآفرینی امید استان قرار می دهد( .حداکبر ظرف مدت  01روز کاری).
 6-7طر مالی توسط کار گروه استانی به لهاظ مالی ،سودآوری و امکان فروس و ...مورد بررسدی دقیدق قدرار
میگیرد.
 9-7در صورتی که به تشخیص کارگروه ملدی ،طدر دارای نواقصدی اعدالم گردیدد ،پدس از ابدالغ مصدوبات
کارگروه توسط دبیرخانه (تا حداکبر ظرف مدت  9روز کداری) متقاضدی طدر مدیبایسدت در اسدرع وقدت و
حداکبر تا مدت  4روز کاری نسبت به رفع نواقص اعالمی اقدام نماید.

 ماده پنجم :وثایق و تضامین
اخب تضامین و وثایق به مطابق با دستورالعملهای جاری صندوق کارآفرینی امید میباشد .

 ماده ششم :سقف پرداخت تسهیالت و مدت بازپرداخت
 0-6حداکبر مبلغ تسهیالت اعطایی تا سقف  0میلیارد ریال میباشد.
تبصره :3در موارد خاص با تصویب کارگروه ملی اشتغال تسهیالتی با سقف حداکبر  01میلیارد ریال به طر های
ارائه شده پرداخت می گردد .این میزان از درخواستها حداکبر تا سدقف  61درصدد مبلدغ قدرارداد عاملیدت قابدل
پرداخت می باشد.
 6-6دوره تنفس حداکبر  6ماه و شروع آن پس از پرداخت تسهیالت میباشد.
 9-6دوره بازپرداخت تسهیالت حداکبر پنج سال (با احتساب دوره تنفس) میباشد.
 7-6مدت بازپرداخت تسهیالت برای طر های حمایتی ،ایجادی و توسعهای با احتسداب  6مداه دوران تدنفس
حداکبر  61ماهه و تسهیالت سرمایه در گردس حداکبر  96ماهه و بدون دوره تنفس میباشد.
 0-6نهوه پرداخت تسهیالت برای طر های ایجادی به صورت مرحلهای(تهیه مکدان ،تجهیدزات و سدرمایه در
گردس) و برای تسهیالت حمایتی  ،توسعهای و سرمایه در گردس یک مرحلهای میباشد.
شماره سند101-8-8117:

اداره تشکیالت و روشها

صفحه8

شيوهانهم اجرايي اعطای تسهیالت قرضالحسنه هب فعاالن و صنوف فرهنگي ،هنری و رساهنای

 ماده هفتم :مراحل پرداخت تسهیالت و نظارت:
تمامی پرداختها توسط صندوق کارآفرینی امید متناسب با پیشرفت طر میباشد که شامل مراحل ذیل است:
الف) مرحله تهیه مکان و ساخت اعیان و ابنیه مورد نیاز :

 0-4برای طر های ارایه شده در صورت نیاز به ساخت و ساز مهل اجرای طر  ،در ابتدای کار از مهل سدهم
آورده متقاضیان (که در حساب وام گیرنده موجود میباشد) به منظور شروع فرآیند اجرایدی طدر مدیبایسدت
متناسب با نظر مشاور فنی و ناظر طر (به عنوان عامل سوم طرف قرارداد با صندوق کارآفرینی امید) پرداخدت
و مابقی سهم مصوب شده این مرحله ،پس از تدیید هر مرحله از صورت وضعیت توسدط مشداور فندی و نداظر
طر و نیز کارشناس صندوق کارآفرینی امید(هردو) ،وجه آن از حساب افراد به حساب شرکت توسط صندوق
کارآفرینی امید کارسازی خواهد شد.
 6-4صندوق کارآفرینی امید استان قبل از پرداخت تسهیالت به افراد حقیقدی یدا حقدوقی مدیبایسدت اسدناد و
مدار مببته ذیل را از شرکت دریافت نماید.
طر  ،نقشه و پالن ساختمان ،لیست تجهیزات و تدسیسات مورد نیاز.
ارائه قرارداد پیمانکاری برای احداث اعیان و ابنیه.
هزینه مشاور فنی و ناظر طر توسط وامگیرنده پرداخت خواهد شد.
وام گیرنده می بایست قبل از اجرای ساخت و ساز کلیه مجوزهای الزم بعالوه نقشه و پالن طر مدورد نظدر را
در اختیار مشاور فنی و ناظر طر قرار دهد.
ب ) مرحله خرید تجهیزات و ماشینآالت:

 9-4پس از اتمام دوره ساخت و ساز (ساختمان های مدورد نیداز) ،خریدد تجهیدزات و ماشدین آالت موضدوع
مندرج در فایل مالی ارایه شده توسط متقاضی می بایست برابر بخشنامه اعتبار اسنادی ،تدمین مالی شود.
ج) مواد اولیه و سرمایه در گردش:

پددس از خریددداری و اسددتقرار تجهیددزات و ماشددین آالت ،مددواد اولیدده مندددرج در فایددل مددالی مددی بایس دت
برابر بخشنامه اعتبار اسنادی ،تدمین مالی شود.
 7-4در صورت تعلل وام گیرنده در تکمیل هر یک از مراحل وام ،هر گونه افزایش قیمت کاالها و خدمات بدر
عهده وام گیرنده می باشد.
 0-4پرداخت تسهیالت از مهل قرارداد عاملیدت شدماره  11/0111مدورخ  11/14/10بدا کدد تسدهیالت 061
( سرفصل حسابداری  )0001و کد تسهیالت  001با سرفصل حسابداری  ،0011کدد معدرف  00111490گدروه
مشتری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش های صنعت و خدمات در سیستم نرم افزاری فرانگین انجدام
می پبیرد.

شماره سند101-8-8117:

اداره تشکیالت و روشها
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شيوهانهم اجرايي اعطای تسهیالت قرضالحسنه هب فعاالن و صنوف فرهنگي ،هنری و رساهنای
 6-4واریز تسهیالت متقاضی و بازپرداخت اقساه در سپرده  410صورت می پدبیرد و کدارت نقددی واریدز و
برداشت  410هم در اختیار مشتری قرارداده می شود.
 4-4نظارت دورهای برطر های پرداختی ازمهل این تفاهمنامه افزون بدر نظدارت ادارات کدل اسدتانی وزارت،
توسط صندوق کارآفرینی امید صورت میپبیرد و گزارس آن به صورت فصلی به کارگروه ملی اشتغال وزارت
ارایه میشود.
 0-4همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراحل بررسی ،تکمیل پرونده و وصول اقساه وام گیرندگان.
 1-4دریافتکنندگان تسهیالت در این شیوه نامه ،بنا به نوع فعالیدت ،نسدبت بده نصدب دسدتگاه پدوز صدندوق
کارآفرینی امید در مهل اجرای طر خود اقدام خواهند نمود.
 01-4سایر موارد و ضوابط اشاره نشده در این شیوهنامه براساس آیین نامهها و دستورالعملهای جاری صندوق
کارآفرینی امید انجام خواهد شد.


ماده هشتم:
این شیوه نامه در  0ماده و  9تبصره در تاریخ  0911/14/60به تصویب مدیرعامل مهترم رسدیده و در معاوندت
تجهیز و تخصیص منابع تدوین و در اداره تشکیالت و روسها تنظدیم و بده شدماره سدند  010-4-4000ثبدت
گردیده است از تاریخ ابالغ الزم االجرا میباشد.

شماره سند101-8-8117:

اداره تشکیالت و روشها
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شيوهانهم اجرايي اعطای تسهیالت قرضالحسنه هب فعاالن و صنوف فرهنگي ،هنری و رساهنای

عملیات حسابداری:

عنوان 

ردیف 

عنوانثبت 

0

افتتا سپرده ویژه اقساه

6

صدور کارت اقساه

9

ثبت دریافت هزینه استعالم

نامسرفصل 

كدسرفصلحسابداری 

بدهکار 

بستانکار 


0191- 6611-0011

بد:صندوق/نقد وبانک/سایر سپرده ها
نزد بانک

9410
9410
6910
9410

بس :سپرده ویژه تسهیالت
بد :سیرده مشتری

7

ثبت دریافت هزینه ارسال
پیامک

6090

به میزان حداقل 0میلیون ریال
به مبلغ 69111ریال

بس :هزینه صدور کارت
بد:سپرده مشتری

6970
9410

به میزان حداقل 0میلیون ریال

به مبلغ 69111ریال
به میزان تعرفه های موجود

بس:کارمزد دریافتی استعالم
بد:سپرده مشتری

به میزان تعرفه های موجود
به میزان تعرفه های موجود

بس :کارمزد دریافتی بابت

به میزان تعرفه های موجود

خدمات نوین بانکداری
بد :سپرده مشتری /صندوق/سپرده نزد

ثبت هزینه کارشناسی

0

ارزیابی طر

9410
6960

سایر بانک ها

به ارزس تعرفه های موجود

بس:کارمزد دریافتی-کارشناسی
به ارزس تعرفه های موجود

ارزیابی طر ها
بد :سپرده مشتری /صندوق/سپرده نزد

ثبت هزینه نظارت بر

6

مصرف طر

9410
6906

9410
4

ثبت دریافت هزینه تشکیل
پرونده

ثبت هزینه ابطال تمبر

0

1

مالیاتی
ثبت انتظامی ابطال تمبر
مالیاتی
(خروج)

شماره سند101-8-8117:

6979

سایر بانک ها
بس:کارمزد دریافتی-نظارت
بد:سپرده مشتری/حساب بانکی نزد
سایر بانک ها/صندوق

9410
0661

بس:حساب تمبر مالیاتی

0001

به ارزس تعرفه های موجود
به میزان تعرفه های موجود

بس:کارمزددریافتی تشکیل پرونده
بد:سپرده مشتری/بانک/صندوق

6101

به ارزس تعرفه های موجود

بد:طرف حساب های انتظامی
بس:انتظامی تمبر مالیاتی شعبه
مقصد

اداره تشکیالت و روشها

به میزان تعرفه های موجود
به مبلغ تمبرهای باطل شده
به مبلغ تمبرهای باطل شده
به تعداد تمبر های باطل شده
به تعداد تمبر های باطل شده

صفحه10

شيوهانهم اجرايي اعطای تسهیالت قرضالحسنه هب فعاالن و صنوف فرهنگي ،هنری و رساهنای


ردیف 

عنوانثبت 

كدسرفصل 

بدهکار 

نامسرفصل 

بستانکار 


0066

بد:حساب های انتظامی قراردادهای قرض

0

الهسنه

01

ثبت انتظامی قرارداد
6101

0060/0006/0000/….
00

ثبت تضمینات

6101

0011-0191
06

سهم آورده
6677

پرداخت تسهیالت

0011/0001

09

07

پرداخت تسهیالت

بس:طرف حساب های انتظامی

بد:حسابهای انتظامی وثایق (،چک ،سفته و

معادل 061درصد اصل تسهیالت

سایر وثایق ) ...

و کارمزد

تسهیالت و کارمزد
بد:سپرده مشتری/حساب بانکی نزد سایر
بانک ها/صندوق

به میزان  61درصد تسهیالت
مصوب
به میزان  61درصد تسهیالت

بس :بستانکاران -سهم آورده متقاضی

بد:تسهیالت از مهل تفاهم نامه

9410

6997

بس:کارمزد سالهای آتی

6677

بد :بستانکاران -سهم آورده متقاضی

0011-0191

معادل 061درصد اصل

بس :طرف حسابهای انتظامی

بس:حساب سپرده وام گیرنده

تعدیل سهم آورده

0

مصوب

تا سقف  0میلیارد ریال
به میزان  01درصد تسهیالت

به میزان کارمزد تسهیالت
به میزان  61درصد تسهیالت
مصوب برای ساخت ابنیه
به میزان  61درصد تسهیالت

بس :حساب بانکی نزد سایر بانک

مصوب برای ساخت ابنیه

ها/صندوق
به میزان پیش فاکتور ارائه شده

9410
00

بد :سپرده مشتری

اولیه

پرداخت از مهل سپرده
مشتری
0191-0011

06

بابت خرید تجهیزات یا مواد

ثبت هزینه تعرفه بیمه عمر

9410

(اشخاص حقیقی)

6641

مانده بدهکار

شماره سند101-8-8117:

به میزان پیش فاکتور ارائه شده

بس :حساب بانکی نزد سایر بانک

در وجه فروشنده بابت خرید

ها/صندوق
بد:سپرده مشتری/حساب بانکی نزد سایر
بانک ها/صندوق
بس:بستانکاران  -بیمه عمر

اداره تشکیالت و روشها

تجهیزات یا مواد اولیه
به ارزس تعرفه موجود
به ارزس تعرفه موجود

صفحه11

شيوهانهم اجرايي اعطای تسهیالت قرضالحسنه هب فعاالن و صنوف فرهنگي ،هنری و رساهنای


عنوان 

ردیف 

عنوانثبت 

04

دریافت قسط– کارمزد به همراه

نامسرفصل 

كدسرفصل 

بدهکار 

بستانکار 


9410

دریافت اقساه

جریمه احتمالی

00

دریافت قسط دوم -اصل
تسهیالت

01

تعدیل کارمزد سالیانه

عنوان

ردیف 

عنوانثبت 

انتقال به سرفصل مطالبات غیر جاری

61

انتقال به طبقه سررسید گبشته

انتقال به طبقه معوق پس
ازگبشت 6ماه تاخیر در سررسید
قسط

0011/0001

66

قسط

شماره سند101-8-8117:

بس:وجه التزام دریافتی

9410

بد:سپرده مشتری

6997

به میزان جریمه تاخیر
به مبلغ اصل اقساه

بس :سپرده از مهل تفاهم

0011/0001

به مبلغ اصل اقساه

نامه
بد:کارمزد سالهای آتی

6909

بس:کارمزد دریافتی

كدسرفصل 

نامسرفصل 

0609

بد:مطالبات سررسید گبشته

0011/0001

بس :سپرده از مهل تفاهم نامه

0661

بد:مطالبات معوق

0609

بس :مطالبات سررسید گبشته

انتقال به طبقه مشکو الوصول
پس از  00ماه تاخیر درسررسید

به ارزس اصل و کارمزد

نامه

6796

0669

کارمزد وجریمه متعلقه

بس :سپرده از مهل تفاهم

پس از  6ماه تاخیر در سررسید
قسط

60

بد:سپرده مشتری

به مبلغ اصل تسهیالت،

بد:مطالبات مشکو الوصول
بس:مطالبات معوق

0661

اداره تشکیالت و روشها

به ارزس کل کارمزد
به ارزس کل کارمزد

بدهکار 

بستانکار 

مبلغ اقساه مشمول این
تاخیر
مبلغ اقساه مشمول این
تاخیر
مبلغ اقساه مشمول این
تاخیر
مبلغ اقساه مشمول این
تاخیر
مبلغ اقساه مشمول این
تاخیر
مبلغ اقساه مشمول این
تاخیر

صفحه12
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عنوان 

ردیف 

عنوانثبت 

69

خروج وثایق

67

خروج انتظامی قرارداد

كدسرفصل 

نامسرفصل 

بدهکار 

بستانکار 


به میزان ضریب وثایق
6101

و کارمزد

تسویهوآزادسازی 

0060/0006/0000….

 6101
0066
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بد:طرف حساب های انتظامی

ضربدر اصل تسهیالت

اداره تشکیالت و روشها

به ارزس  061درصد

بد:حسابهای انتظامی وثایق(



چک سفته و ......
بد:طرف حساب های انتظامی 
بس:حساب انتظامی
قراردادها

اصل تسهیالت و
کارمزد

0
0

صفحه13

