بسمهتعالی

« آیین نامه شبکه مردمی سرمایه گذاری
اشتغالزایی(شمسا)»
شماره سندBAF-RE-RD-01:
شماره بازنگری01 :

«آیین نامه شبکه مردمی سرمایه گذاری اشتغالزایی (شمسا)»

شماره سند

BAF-RE-RD01

طبقهبندی

عادی

تاریخچه سند
1

شماره ویرایش

2

3

5

4

6

تاریخ

فهرست اصالحیههای صادره برای سند
شماره

تاریخ

شماره صفحه

اصالحیه

صدور

اصالحشده

مختصری از اصالحیه

تصویب

محمود عسکری آزاد

هادی جوهری

حمید پاداشزیوه

جعفر فرجی

کنندگان

رئیس هیات مدیره

عضو هیاتمدیره

عضو هیاتمدیره

عضو هیاتمدیره

سید امیرحسین مدنی
عضو هیات مدیره و
مدیرعامل

صفحه
2
از

8

محل درج مهر اعتبار

«آیین نامه شبکه مردمی سرمایه گذاری اشتغالزایی (شمسا)»

شماره سند

BAF-RE-RD01

طبقهبندی

عادی

مقدمه
یکی از راه های تامین مالی طرح های اشتتالالیایی امامام مر،رب بهره ریری از مرتتاررد مردمی ر نیرین استتد در
طراحی فرآیند امرایی طرح شتبکه مردمی سترمایه رراری اشتالالیاییسشتمستا 1ب مهد ملب مرتاررد نیرین الیاماتی باید
در نظر ررفاه شت،د این طرح بر مبنای ایااد ی

فرآیند دستارستی آستای نیرین رارآفرینیب مانیا،رینر فرآیندهای مالیب

نظارت بر امرای طرحب حفظ شتای ماقایتیایب رم،د ع،اما انزییشتی مادی ر معن،ی برای نی نفعایب امکای ارتباس مستاقی
با ماقایتیای ر طراحی شتده استد مرتاررد مردمی در تامین مالی رری های مان،عی دارد در ایناا بر استاس رری بهره
ریری از حساب پس انداز قرض الرسنه ر با همکاری بان

در فرآیند تامین مالیبرری تامین مالی ت،سط نیرین رارآفرینی

طراحی شده اسد آیین نامه ناظر بر رری تامین مالی ت،سط نیرین رارآفرینی در  9ماده ر  43بند تدرین شده اسد
تعاریف
 )1_1بنیاد  :در دسا،رالعما حایر به «بنیاد برکت » بهط،ر اناصار «بنیاد» اطالق میرردد
 )2_1حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز :حسابی اسد ره طبق قرارداد فی مابین بنیاد ر بان

عاما منابع آی مهد پرداند

تسهیالت طرح های اشالالیایی از مرا منابع ت،دیع شده ت،سط سپرده ررارایسبانیای افاااح می ش،د
 )3_1بانی :نیر نیک،رار ره آررده نقدی ن،د را به ط،ر قرض الرسنه در حساب قرض الرسنه ریژه پس انداز معرفی شده از س،ی
بنیاد قرار می دهد
 )4_1سامانه :ساید ر اپلیکیرن شاما درراه پرداند ر پایزاه اطالم رسانی ره امکای اناام اینارنای فرآیند م،رد نظر طرح را فراه
می نماید
 )5_1تسهیالت :مییای رامی اسد ره به ماقاییای ایااد رسب ر رارب بدری س،د ر با رارمید  %4برای درره  3تا  5سال پرداند
می ش،د
 )6_1دوره پس انداز :مدت زمانی اسد ره بانی سپرده ن،د را در بان

قرار داده ر حق برداشد ندارد این درره بین  3تا  6سال با

ت،مه به ن،م طرح مافارت اسد
 )7_1مناطق هدف  :مناطق مرررمی ره طرح های اشالال زایی امامام مر،ر در آی ها امرا می ش،د
 )8_1رسته های شغلی :مراغا م،رد حماید بنیاد ره بر اساس آیین نامه سراب تعریف شده اند
 )9_1متقاضی :فرد دارای اهلید فنی ر اعاباری ره در لیسد ماقاییای دارای صالحید طرح های اشالالیایی امامام مر،ر بنیاد
در ارل،ید دریافد تسهیالت قرار دارد
 )10_1بانک عامل :بان

یا م،سسات مالی ر اعاباری مااز ره امکای عقد قرارد حساب قرض الرسنه با شرایط بنیاد در آی ها رم،د

دارد ره با ت،مه به حساب طرح حمایای اشالالیا در بان

قرض الرسنه مهر ایرای در حال حایر منظ،ر بان

قرض الرسنه

مهر ایرای اسد
 1شمسا در لغت نامه دهخدا :بمعنی نور باشد ،که آن روشنایی معنوی است .
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 )11_1شمسا :شبکه مردمی سرمایه رراری اشالالیایی اسد ره م،مب ت،سعه طرح های اشالالیایی امامام مر،ر می رردد

اهداف
 1افیایش منابع مالی مهد ت،سعه طرح های اشالالیای امامام مر،ر
 2تسهیا ر تسریع در تامین مالی طرح های اشالالیای امامام مر،ر
 3فراه سازی بسار مراررد نیرین در ت،سعه طرح های اشالالیای امامام مر،ر
ارکان طرح و وظایف آنها
الف) بنیاد
 1بنیاد اقدام به عقد قرارداد مهد افاااح حساب سپرده قرض الرسنه پس انداز نید بان

عاما می نماید

 2بنیاد ماعهد می ش،د مبللی معادل آررده بانی مهد ایااد اشالال تخصیص دهد
 3بنیاد اقدام به ایااد سامانه مراررد مردمی مهد ایااد رارآفرینی ر فقر زدایی می نماید
 4آم،زی ر ت،میه ماریای ر تسهیلزرای ت،سط بنیاد ص،رت می پریرد
 5مهد تالیا از نیرین رارآفرینی برترب نرای بررد به ایرای اعطا می ش،د
 6بنیاد اقدام به اطالم رسانی به مخاطبین طرح ر ایااد پ،یش عم،می می نماید
 7بنیاد اقدام به مرب بانی مهد پیربرد طرح می نماید
 8به منظ،ر ت،سعه طرحب مامع نیرین رارآفرینی ایااد می رردد
 9نیرین رارآفرینی ره ت،ای پرایبانی از طرح های اشالالیایی امامام مر،ر را دارند در شرایط برابر با سایر
پرایبانای در ارل،ید قرار می ریرند
 10ماریای ر تسهیلزرانی ره اقدام به مرب بانی نمایند م،رد تر،یق قرار می ریرند

ب) مجری
 1ماری م،ظف اسد طرح را به اطالم مخاطبین برساند
 2ماری م،ظف اسد اقدام به مرب بانی نماید
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 3پررنده های شللی برای قرار ررفان در سامانهب ت،سط ماری ر با همکاری تسهیلزرای ایااد ر ساماندهی می ش،د
 4در ص،رت بررز اناالف بین بانی ر ماقایی یا تسهیلزرب ماری اقدام به حا ر فصا آی می نماید
ج) تسهیلگر
 1تسهیلزر م،ظف اسد طرح را به اطالم مخاطبین برساند
 2تسهیلزر م،ظف اسد اقدام به مرب بانی نماید
 3تسهیلزر در ایااد ر ساماندهی پررنده های شللی برای قرار ررفان در سامانه با ماری همکاری می نماید
 4برقراری ارتباس میای بانی ر ماقایی بر عهده تسهیلزر اسد
 5رررد اطالعات در سامانه بر عهده تسهیلزر اسد
 6قرار دادی ماقایی اناخاب شده در فرآیند دریافد تسهیالت بر عهده تسهیلزر اسد
د) بانی
 1بانی به مییای دلخ،اه سپرده رراری قرض الرسنه در حساب سپرده قرض الرسنه پس انداز بان

عاما اناام می

دهد
 2بانی ماعهد می ش،د در فرآیند رسب ر رار ماقایی دنالد مساقی نداشاه باشد
 3بانی ماعهد می ش،د به لراظ انالقیب ر مالی به تعهداتی ن،د پایبند باشد سبر اساس فرم تعهدات انالقی ر مالی
 4بانی می ت،اند نظاره رر تمامی فرآیند ایااد اشالال باشد
 5بانی می ت،اند در پیربرد ر ت،سعه طرح م،رد نظرب مراررهب پرایبانی ر حماید های دیزر را به ط،ر مساقی در
انایار ماقایی قرار دهد
ه) بانک عامل
 1بر اساس قرارداد طرفینسبنیاد ر بان
 2بان

عاما حساب سپرده قرض الرسنه پس انداز افاااح رند

عاما بر اساس مدل همکاری طرح های اشالالیایی امامام مر،ر اعابار ماناسب طرح ها را تخصیص می دهد
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و) متقاضی
 1ماقایی به تعهدات مالی ر پرداند به م،قع اقساس اقدام می نماید
 2ماقایی از حماید ر مرارره بانی بهره مند می ش،د
 3ماقایی در ص،رت تمایا بانی امکای بازدید از طرح را برای ری فراه می آررد
 4ماقایی ماعهد می ش،د به ص،رت مسامر ریاری از عملکر اقاصادی ن،د را در انایار تسهیلزر ر بانی قرار دهد
در صوورتیکه متقاضوی بازپردا ت نداشوته ،یا در کسوب و کار ود موفق نباشود ،بعد از اتما دوره،
سوپرده توسوب بانی به طور کامل قابل برداشوت اسوت .از محل بیمه تسوهیالت ،سوارت بازگهوت داده واهد
شد.
سوپرده گذاری محدودیت اعتباری ندارد اما جهت امکان حمایت از یک شوغل مهوخر بر اسواو جدو
زیر عمل می شود:
رسته شغلی

آورده بانی

حدود تسهیالت اعطایی

ردیف
1

پرورش مرغ بومی

2.000.000

10.000.000

2

پرورش دا سبک

8.000.000

40.000.000

3

پرورش دا سنگین

8.000.000

40.000.000

4

تولید فرش دست 1.500.000

8.000.000

باف
5

زنبورداری

6.000.000

30.000.000

6

پرورش ماهی

8.000.000

40.000.000

7

پرورش مرغ گوشتی

6.000.000

30.000.000

2.000.000

10.000.000

8.000.000

40.000.000

 10تولید پوشاک

8.000.000

40.000.000

 11پرورش بوقلمون

4.000.000

20.000.000

 12سایر

6.000.000

30.000.000

8
9

یاطی
تولید قارچ

بدیهی است بانی از چند طرح اشتغا زا با توجه به سپرده ود به طور همزمان می تواند حمایت نماید.
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تبصره  - 1رسته های شغلی و ارقا جدو فوق منطبق بر برنامه های بنیاد قابل تغییر است.
تنهوا متقواضوویوانی در اولویت این طرح قرار می گیرند که هنگوا ارائه تقواضووا نسووبوت به دریافت چنین
تسوهیالتی آمادگی ود را اعال کرده باشوند .سوایر متقاضویان که تمایل به دریافت قرض الحسونه مردمی
نداشته باشند از انواع حمایت های دیگر بر وردار واهند بود.
اولویت متقاضویان بر حسوب سوامانه اشوتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت از میان متقاضویان تایید
صالحیت شده واهد بود.
نسوبت مهوارکت بانی در ایجاد هر طرح اشوتغالزا به این صوورت اسوت که ،بنیاد برکت برابر سوپرده
نقودیبوانی تخصوویر اعتبوار واهد و به میزان  1.5برابر کل اعتبوار تجمی شووده ،بانک عامل نیز تخصوویر
اعتبار واهد داد .بر این اسواو یک واحد سوپرده بانی به اضوافه یک واحد اعتبارات بنیاد برکت به اضوافه 3
واحد اعتبارات بانک عامل آورده نقدی به میزان  5واحد واهد شد.
فرآیند و مراحل اجرایی
امرای طرح در  6رام به شرح شکا  1ص،رت می پریرد
پیوستها
نام راربرگ

رد راربرگ

مییای نزهداری

مرا نزهداری

تأیید و تصویب
این دسا،رالعما با  11ماده ر  1تبصره در تاریخ
تاریخ تص،یب الزماالمرا ن،اهد ب،د

در ملسه شماره

هیات مدیره بنیاد بررد تص،یب رردید ر از
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اناخاب رساه شللی
مرا اشالال ر ریژری
های ماقایی

• از طریق سامانه مخص،ص مناطق هدف بنیاد معرفی می ش،د.

• ایااد اراند در سامانه
• تایید شرایط ر تعهدات مالی ر انالقی

ثبد نام

• بانی مبلغ م،رد نظر را در حساب پس انداز مرخص شده راریی می رند
• رسید درراه الکاررنیکی یا رد آی را در سامانه رارد می رند

پرداند

• سامانه شماره تماس تسهیلزر مرتبط را در انایار بانی قرار می دهد.
• سامانه شماره تماس بانی را در انایار تسهیلزر قرار می دهد.
• تسهیلزر ماقایی م،رد نظر را به بانی معرفی می نماید.

معرفی تسهیلزر

• پس از تایید بانی در سامانه ماقایی در فرآیند دریافد اعابار قرار می ریرد.

اناخاب ماقایی

• تسهیلزر اسناد اعطای تسهیالت را مهد اطالم بانی در سامانه قرار می دهد.
• تسهیلزر با همکاری ماقایی تصاریر یا اسناد نرید نهاده ها را در سامانه قرار می دهد.
• تسهیلزر با همکاری ماقایی تصاریر بهره برداری از طرح سرمایه رراری را در سامانه قرار می دهد.
• ریاری سه ماهه از مییای هیینه ها ر درآمدها در سامانه ثبد می رردد

نظارت ر همکاری

• ریاری پرداند اقساس در سامانه ثبد می رردد
• پس از پایای درره  3یا  6ساله بانی می ت،اند آررده ن،د را از حساب برداشد رند
• در ص،رت تمایا به ادامه طرح ر عدم بسان حساب پس از  30ررزه اراند مدید برای بانی مهد حماید
از طرح مدید آغاز می ش،د

برداشد اصا پ،ل یا
آغاز درره مدید

شکل  -1گام های اجرایی طرح
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