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رؤسای عامل بانکيای تجارتی ً مدیران عمٌمی نمایندگی ىای بانکيای خارجی

تعریف قرضو بو شرکت ىای کٌچک ً متٌسط ) ً (SMEقرضو کٌچک )(Micro Credit
قر ضو بو شرکت ىای کٌچک ً متٌسط ) :(SME Loanهشضَ ای دس ایي صٌق ؽاهل هی ؽْد کَ هوشّض
یک ؽشکت یا تصذی بْدٍ ّ داسای هؾخصات ریل باؽذ.
 تؼذاد کاسهٌذاى ؽشکت دس بیي  10الی  100تي باؽذ؛
 هجوْع داسائی ُای ؽشکت کوتش اص  50هیلیْى اكـاًی بْدٍ ّ یا كشّؽات عاالًَ ؽشکت کوتش اص 50
هیلیْى اكـاًی باؽذ ّ یا ُشدّ هؾخصَ سا داسا باؽذ.
قرضو کٌچک ) :(Micro creditیک هشضَ ٌُگاهی هشضَ کْچک گلتَ هی ؽْد کَ جوالت صیشیي دس آى
صذم کٌذ.
 هشضَ با تؼشیق رکش ؽذٍ هشضَ  SMEهطابوت ًذاؽتَ باؽذ.
 هبلؾ هشضَ  500,000اكـاًی ّیا کوتش اصآى باؽذ
 هشض بایذ ُذف تجاستی داؽتَ باؽذ ًَ ُذف هصشكی  .یؼٌی :هشضٍ بشای تْلیذ اهتؼَ ّخذهات دادٍ ؽذٍ
باؽذ ( .هشّض بشای اُذاف هصشكی ُواًٌذ پشداخت بشای  :خذهات صحی ,ػشّعی ,تشهین هٌضل ,
تحصیل ّؿیشٍ دس صهشٍ هشّض هصشكی آهذٍ ّ دس هطاس ّ 6dسم بیالًظ ؽیت ًؾاى دادٍ هی ؽْد ّ دس
جوغ هشّض کْچک بشای هواصذ احصائیْی بَ حغاب ًوی آیذ).
مثالىای قرًض کو در جملو ( )SMEبو شمارنمی آیند:
هشضٍ بَ ؽشکت کَ هجوْع داسائی ُا ّ كشّؽات عاالًَ آى بضسگتش اص 50هیلیْ ى اكـاًی باؽذ.
هشض بَ ؽشکت کَ تؼذاد کاسهٌذاى آى کوتش اص  10تي ّ یا بیؾتش اص  100تي باؽٌذ  .صشكٌظش اص هجوْع
داسائی ُا ّ هلاد طاالًَ ؽشکت.
ی کَ اًذاصٍ هبلؾ هشضَ ,یک ػاهل تغ ییي کٌٌذٍ بشای صٌق بٌذی دسجن ع
اندازه قر ضو :بَ یاد داؽتَ باػ د
هشّض  SMEبشای هواصذ احصائیْی ًیغت .اها اًذاصٍ هبلؾ هشضٍ یک ػاهل تؼیي کٌٌذٍ دسصيف بٌذی
هشضَ دس جولَ "هشّض کْچک " اعت.
(باًکِا هختاس اًذ کَ تؼاسیق خْد سا بشای هواصذ داخلی خْیؼ بپزیشًذ  ,اها توام ساپْسدُی بَ باًک هشکضی
هطابن بَ هؼیاسُای تؼشیق ؽذٍ كْم باؽذ).
گشدی تا دس صهیٌَ اجشاات صْست گیشد.
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