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  توسعه ملی صندوقاساسنامه 

  قانون برنامه پنجم توسعه کشور 84ماده

شود با هدف تبدیل  که در این ماده صندوق نامیده میصندوق توسعه ملی ـ  84ماده
هاي نفتی به  عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازي و فرآورده بخشی از
هاي زاینده اقتصادي و نیز حفظ سهم نسلهاي آینده از  ماندگار، مولد و سرمایه ثروتهاي

 .شود تشکیل می نفتی هاي نفت و گاز و فرآورده منابع

. اي نخواهد داشت تهران و سایر نقاط کشور شعبه صندوق در تهران مستقر است و در
این . باشد به دولت جمهوري اسالمی ایران می هاي این صندوق متعلق اموال و دارایی

 .ماده در حکم اساسنامه صندوق است

 :ـ ارکان صندوق عبارتند از الف

 هیأت امناء -1

 ملهیأت عا -2

 هیأت نظارت -3

 :ـ هیأت امناء به عنوان باالترین رکن صندوق، داراي وظایف و اختیارات زیر است ب

 ها مشی راهبري، تعیین سیاستها و خط -1

گذاري به بخشهاي  تولید و سرمایه تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیالت براي -2
 خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالی و گزارش  رنامهها، ب نظامنامه تصویب -3
 صندوق عملکرد

 )هـ(و  )د(انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهاي  -4

عزل رئیس و اعضاي هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضاي هیأت امناء و تصویب  -5
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 امناء هیأت

یکصد و  ي و صلح دعاوي با رعایت اصلاتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوي به داور - 6
 قانون اساسی )139(سی و نهم 

اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و  تعیین انواع فعالیتهاي مورد قبول و واجد -7
 مناسب اقتصادي زیربخشهاي تولیدي و خدماتی زاینده و با بازده

رخ بازده مورد ن تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین -8
سهم  گذاري براي پرداخت تسهیالت و تعیین نرخ قبول طرحهاي تولیدي و سرمایه

گذاري به نحوي که میانگین این نرخها کمتر از متوسط  مشارکت در طرحهاي سرمایه
 .هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجی نباشد بازده سپرده نرخ

 ج ـ هیأت امناء

 :ح زیر استاعضاي هیأت امناء به شر ترکیب

 )رئیس هیأت امناء(رئیس جمهور  -1

 )دبیر هیأت امناء(ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور  برنامه معاون -2

 و دارائی وزیر امور اقتصادي -3

 وزیر کار و امور اجتماعی -4

 وزیر نفت -5

 جمهوري اسالمی ایران رئیس کل بانک مرکزي - 6

 ناظر و بدون حق رأي ن ایران به عنوان عضورئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معاد -7

 رأي رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق -8

انتخاب  دو نفر نماینده از کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به -9
 مجلس شوراي اسالمی

 دادستان کل کشور - 10

 .شود شکیل میحداقل سالی دو بار ت ـ جلسات هیأت امناء1تبصره
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اعضاء صاحب رأي رسمیت یافته و  ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم2تبصره
 .گردد می تصمیمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ

هیأت  توانند در جلسات ـ رؤساي هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأي می3تبصره
 .امناء شرکت نمایند

ترازنامه و صورتهاي مالی صندوق  د تصویبـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مور4تبصره
رسمی کشور و نیز یکی از  و نیز انتصاب رئیس و اعضاي هیأت عامل در روزنامه

 .گردد می هاي کثیراالنتشار به انتخاب هیأت امناء، درج روزنامه

امناء  ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت 5تبصره
 .شود می زده روز قبل از تشکیل جلسه براي اعضاء هیأت ارسالتعیین و حداقل پان

 .رسد ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می 6تبصره

اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء،  د ـ به منظور
ر اقتصادي، نام در امو پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش هیأت عامل مرکب از

ریزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی  بانکی و برنامه حقوقی، مالی،
جمهور منصوب  هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس کارشناسی ارشد توسط

 :باشند می شوند و داراي وظایف و اختیارات زیر می

بخشها و  درپیشنهاد فعالیتهاي مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت  -1
 امناء زیربخشهاي تولیدي و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادي به هیأت

داخلـی به  المللـی و گـذاري در بازارهاي پولی و مالی بین پیشنهاد موارد سرمایه -2
 هیأت امناء

تعیین مسؤولیتها و  تعیین چهارچوب قراردادهاي عاملیت با بانکهاي عامل و -3
 ک عامل در چهارچوب این قراردادهااختیارات بان

 حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهاي داخلی مناسب برقراري نظام -4

 و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء تأیید صورتهاي مالی ارزي -5
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ها و شرایط و نحوة اعطاي  نظامنامه ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص - 6
 تسهیالت

به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف  ت به هرگونه اقدامیاتخاذ تصمیم نسب -7
آنها به صراحت در حوزه صالحیت هیأت  مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره

 .عامل تفویض شده باشد امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت

در محدوده  عامل اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموري که توسط رئیس هیأت -8
 .گیرد اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می

 مصوبات هیأت امناء اجراي -9

 هیأت امناء پیشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعیین داور و صلح دعاوي به - 10

امضاي مجاز  افتتاح یا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانک مرکزي و معرفی صاحبان - 11
 ل، رئیس و سایر مدیران صندوقاز بین اعضاي هیأت عام

گذاري و مهندسی مالی  المللی در امور سرمایه قرارداد با مشاور معتبر بین انعقاد - 12
 .ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق براي

 امناء سایر موارد ارجاعی از سوي هیأت - 13

اعضاي  سومـ برکناري و قبول استعفاي اعضاي هیأت عامل مشروط به تأیید دو 1تبصره
 .صاحب رأي هیأت امناء خواهد بود

 گونه فعالیت اقتصادي و شغل بوده و هیچ ـ اعضاي هیأت عامل باید تمام وقت2تبصره

هیأت عامل مشمول حکم مندرج در  اعضاي. دیگري به استثناء تدریس نداشته باشند
 .باشند می قانون اساسی )142(اصل یکصد و چهل و دوم 

 .بالمانع است یأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاءـ دوره تصدي ه3تبصره

سایر اسناد تعهدآور با  ها، بروات، قراردادها و ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته4تبصره
شوند همراه با  می امضاي دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین

 .مهر صندوق معتبر خواهد بود
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  .حداقل سه رأي نافذ است هیأت عامل باـ تصمیمات  5تبصره 
 

از بین اعضاي  ـ رئیس هیأت عامل که باالترین مقام اجرائی صندوق استهـ 
 .شود عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می هیأت

 :باشد رئیس هیأت عامل داراي وظایف و اختیارات زیر می

 ت هیأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آناجراي تصمیما ابالغ و صدور دستور -1

 جلسات هیأت عامل تعیین دستور جلسه و اداره -2

 اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء -3

 هاي اجرائی در حیطه فعالیتهاي موضوع صندوق تهیه و تنظیم طرحها و برنامه -4

نویس گزارش هیأت  ق و پیشو تنظیم برنامه، بودجه، صورتهاي مالی صندو تهیه -5
 امناء عامل به هیأت

جاري و  هاي اداره امور داخلی صندوق، به کارگیري نیروي انسانی و انجام هزینه - 6
 اداري صندوق

ماه  حداقل هر سه تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق براي ارائه به هیأت عامل -7
 یک بار

داخلی و خارجی اعم از  ه مراجعنمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلی -8
 طور مکرر قضائی، اداري، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به

و کیفري با  اقامه یا دفاع از دعاوي یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی -9
 داوري کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به

 امور ارجاعی از سوي هیأت عامل سایر - 10

تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات  و ـ به منظور حصول اطمینان از
ها و  مشی احتمالی از مفاد اساسنامه، خط جاري آن و جلوگیري از هرگونه انحراف

محاسبات کشور، رئیس سازمان  سیاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صندوق توسعھ ملي
 

٦ 
 

 .شود می حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل

 ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههاي نظارتی نظیر دیوان1تبصره

 .محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود

و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه  رئیس، نایب رئیس ـ هیأت نظارت داراي2تبصره
 .هیأت نظارت انتخاب خواهند شد

 :نظارت ز ـ وظایف هیأت

ادواري  رسیدگی به صورتها و گزارشهاي مالی صندوق و تهیه گزارشهاي موردي و -1
 براي هیأت امناء و مجلس شوراي اسالمی؛

ات و خالصه حسابهاي صندوق و مطالبات، تعهد رسیدگی به صورت ریزدارائیها، -2
 کشور؛ گواهی آنها براي انتشار در روزنامه رسمی

اهداف  رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و -3
 صندوق

اسناد و دارائیها و  این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاري، کلیه
و مدارك و  تواند به اطالعات رسیدگی قرار داده و می حسابهاي صندوق را مورد

 این هیأت موظف است. داند دسترسی داشته باشد مستندات صندوق که الزم می

 بار به هیأت امناء و مجلس شوراي اسالمی ارائه گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک

 .دهد

 از خدمات اشخاصتواند براي حسابرسی از عملکرد صندوق  تبصره ـ هیأت نظارت می

  .حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت استفاده نماید
  

 :منابع صندوقح ـ 

خام، و  نفت(از منابع حاصل از صادرات نفت  )%20(بیست درصد  حداقل معادل -1
در سالهاي برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین  )هاي نفتی فرآورده میعانات گازي، گاز و
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 بودجه سنواتی

 الذکر ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق )%20(صد حداقل بیست در -2

 هر سال به میزان سه واحد درصد )2(و  )1(از منابع بندهاي  افزایش سهم واریزي -3

و  1389مانده نقدي حساب ذخیره ارزي در پایان سال  (%50(پنجاه درصد  -4
 سالهاي بعد

أت امناء با رعایت قوانین المللی با مجوز هی تحصیل از بازارهاي پولی بین منابع قابل -5
 .مربوط

 سود خالص صندوق طی سال مالی - 6

مرکزي، معادل میانگین نرخ  درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک -7
پرداخت هر سه ماه  هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجی با محاسبه و سود سپرده

 بار یک

کل  1389بودجه سال  قانون )4(بند  )د(منابع موضوع جزء  )%20(بیست درصد  -8
 کشور

صندوق توسعه ملی به  ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل1تبصره
 .شود می حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته

 .حسابهاي صندوق فقط نزد بانک مرکزي نگهداري خواهد شد-  2تبصره

 :مصارف صندوق ط ـ

متعلق به  هیالت به بخشهاي خصوصی، تعاونی و بنگاههاي اقتصادياعطاي تس -1
فنی،  گذاریهاي داراي توجیه مؤسسات عمومی غیردولتی براي تولید و توسعه سرمایه

 مالی و اقتصادي

خصوصی و تعاونی  اعطاي تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهاي -2
تسهیالت  وند از طریق منابع خود یاش هاي خارجی برنده می ایرانی که در مناقصه

 سندیکایی
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در بازارهاي هدف  اعطاي تسهیالت خرید به طرفهاي خریدار کاال و خدمات ایرانی -3
 صادراتی کشور

 خارجی گذاري در بازارهاي پولی و مالی سرمایه -4

بازدهی  گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و اعطاي تسهیالت به سرمایه -5
 گذاري در ایران با رعایت اصل اسب اقتصادي به منظور جلب و حمایت از سرمایهمن

 .باشد قانون اساسی می )80(هشتادم 

 هاي صندوق تأمین هزینه - 6

اي  اي و تملک دارائیهاي سرمایه از منابع صندوق براي اعتبارات هزینه ـ استفاده1تبصره
 .بدهیهاي دولت به هر شکل ممنوع است و بازپرداخت

گذاران  صورت ارزي است و سرمایه ـ اعطاي تسهیالت موضوع این ماده فقط به2تبصره
 .ریال در بازار داخلی را ندارند کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به استفاده

عاملیت بانکهاي دولتی و  ـ اعطاي کلیه تسهیالت صندوق صرفاً از طریق3تبصره
 .غیردولتی خواهد بود

 :اتي ـ سایر مقرر

بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و  سهم عاملیت -1
 .شود هیأت عامل تعیین می کارشناسی بانکها توسط

ماده ماهانه توسط بانک  این )ح(بند  )2(و  )1(سهم صندوق از منابع موضوع جزء  -2
شدن منابع  قطعی  مرکزي به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به

 .شود تسویه می

توجیه فنی، اقتصادي، مالی و  پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید -3
غیرقانونی در اموال  اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف

احراز کفایت  ارزیابی گزارشهاي توجیه فنی، اقتصادي و مالی و. عمومی خواهد بود
نرخ سود  گذاري با لحاظ عامل خطرپذیري، به میزانی که از طرحهاي سرمایهبازدهی 
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عامل و به  شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک تسهیالت مورد انتظار اعالم
 .است مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صندوق

را  بخش کشاورزي، آب و منابع طبیعیگذاري  صندوق، منابع موردنیاز طرحهاي سرمایه
گذاري بخش کشاورزي به  از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه

 .دهد گذاران بخش قرار می ارزي و با سود انتظاري کمتر در اختیار سرمایه صورت

یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و  تسهیالت اختصاص مجموع -4
غیردولتی و شرکتهاي تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست  ي عمومینهادها
 .صندوق باشد منابع )%20(درصد 

شوند  می ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب1تبصره
 الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه سهام، یا سهم )%80(که حداقل هشتاد درصد 

 .تعلق به اشخاص حقیقی باشداشخاص حقوقی م

آنها متعلق به مؤسسات عمومی و  مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام
بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی  اي و المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهاي بیمه عام

وابسته به نهادهاي عمومی  است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهاي
 .غیردولتی هستند

 )%20(نوع مالکیت بیش از بیست درصد  ـ بنگاههاي اقتصادي که صرفنظر از2رهتبص
شوند از نظر این ماده دولتی  می اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین

 .ممنوع است گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها محسوب می

استانها، توازن  ادي وـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهاي اقتص3تبصره
 .اي را مدنظر قرار دهد منطقه

 .ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است سال مالی صندوق از اول فروردین -5

مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانین  صندوق در امور اداري، استخدامی، - 6
هاي  نامه آئین. باشد می سیاستهاي پولی و ارزي مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و
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تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل  الزم به پیشنهاد هیأت امناي صندوق به
 .خواهد شد قانون اساسی اقدام )138(یکصد و سی و هشتم 

منابع  بار میزان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک -7
أت امناء، هیأت نظارت و مجلس شوراي و مصارف و محل مصارف صندوق را به هی

 .گزارش نماید اسالمی

ماده حسب  هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام این -8
 .دارد مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم می

زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت  ترازنامه و حساب سود و -9
 .تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد زده روز قبل ازباید حداقل پان

هرگونه تسهیالت از محل منابع صندوق فقط  صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت - 10
غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه  از طریق بانکهاي عامل اعم از دولتی یا

 .شود گذاري بخش کشاورزي انجام می سرمایه

  .انحالل صندوق تنها با تصویب مجلس شوراي اسالمی است تغییر در اساسنامه و - 11
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  پیوست شماره یک

  

  نظام نامه ضوابط و شرایط اعطاي تسهیالت

  )هیأت امناي صندوق توسعه ملی 13/5/90مصوب نشست مورخ (

  

  تعاریف و مفاهیم -بخش اول

  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران :قانون :الف

  صندوق توسعه ملی :ب ـ صندوق

  قانون 84وق موضوع بند ج ماده هیات امناي صند :ج ـ هیات امنا

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران :بانک د ـ

  و غیر دولتی دولتیهاي  هریک از بانک :هـ ـ بانک عامل

  قانون 84ماده ) د(هیات عامل صندوق توسعه ملی موضوع بند  :و ـ هیات عامل

  .نامه ضوابط و شرایط اعطاء تسهیالت نظام :نامه نظام  زـ

قراردادي است که میان هیات عامل و بانک عامل بر اساس مفـاد مـاده    :املیت رـ قرارداد ع
نامه منعقد و مطابق آن وجوه صندوق در اختیـار بانـک عامـل     پنجم توسعه و نظام  قانون برنامه 84

  .براي پرداخت تسهیالت قرار می گیرد

  مقررات عام  –بخش دوم 
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نامه، حسب درخواسـت هیـات    ویب نظام ـ بانک موظف است ظرف یک هفته از تاریخ تصالف 
  .هاي الزم براي صندوق اقدام نماید عامل، نسبت به افتتاح حساب

قانون را به حساب  84ماده ) ح(بانک موظف است منابع موضوع اجزا یک الی هشت بند  ب ـ 
  .صندوق نزد خود به شرح و ترتیبات مندرج در قانون واریز نماید

هـاي   سود تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق توسط بانکبازپرداخت اصل و  )1تبصره 
  .کار گرفته خواهد شد عامل به حساب صندوق نزد بانک واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به

صورت  بانک موظف است به موجودي حساب صندوق نزد خود، هر سه ماه یکبار به )2تبصره 
رخ سود مذکور معادل میانگین نرخ سود سپرده هـاي  ن. روزشمار سود به ارز مربوطه پرداخت نماید
سود موضوع این تبصره هر سه ماه یکبـار بـه موجـودي    . بانک در بازارهاي خارجی تعیین می شود

  . شود صندوق اضافه می

ـ  نامه، توسط هیات عامـل بـا    منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت که با رعایت مفاد نظام ج 
هـاي خصوصـی ،    شود، در اختیار متقاضـیان سـرمایه گـذاري در بخـش     هاي عامل منعقد می بانک

شـرح بخـش پـنجم ایـن      هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومی غیـر دولتـی بـه    تعاونی و بنگاه
  .نامه قرار خواهد گرفت نظام

ـ  توسـعه سـرمایه گـذاري     حمایت هاي دولتی و غیردولتی مورد تأیید بانک و صندوق بانک د 
، از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با هیـات  )رفا در مورد طرحهاي اب و کشاورزيص( بخش کشاورزي

  . نامه، اجازه اعطاي تسهیالت از محل صندوق را دارا خواهند بود عامل در چارچوب این نظام

هـاي مصـوب در    صـدور گـواهی مسـدودي ارزي بـراي آن دسـته از طـرح       بانک نسبت به: هـ 
  .اند، با اعالم صندوق اقدام خواهد نمود هیأت عامل رسیدهتأیید  هاي عامل، که به بانک
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اشـتغال و    هـا پـس از تأییـد کـارگروه     هـاي عامـل در اسـتان    ها توسط بانـک  طرح پذیرش -ز 
استان و در مرکز با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی تخصصی ذیربط یا مقام مجاز   گذاري  سرمایه

 . از طرف ایشان خواهد بود

  م ـ  نوع ارز و واحد محاسبات بخش سو

 .واحد پولی محاسبات دالر آمریکا است -الف 

گیرد، براساس ارز مورد نیاز  ها صورت می هایی که از محل منابع صندوق به طرح پرداخت -ب
پـذیر خواهـد    امکـان   شود، طرح به دالر آمریکا یا هر ارز قابل تبدیل دیگر که توسط بانک اعالم می

 . بود

همـان ارزي خواهـد بـود کـه بـه طـرح        بازپرداخت تسهیالت ارزي استفاده شده بـه  )1تبصره
  . پرداخت شده است

 ارز برابـري بـین المللـی    نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت پیدا کند معـادل نـرخ    )2تبصره
 .خواهد بود براساس اعالم بانک 

  ها ها و زیربخش هاي قابل قبول در بخش بخش چهارم ـ فعالیت

ـ  گذاري صنعتی، معدنی، نفت ،  هاي تولیدي و سرمایه گذاري در طرح هاي سرمایه فعالیت الف 
گاز، پتروشیمی، آب ، برق ،انرژي، مسکن و ساختمان، کشـاورزي و منـابع طبیعـی،محیط زیسـت،     

ونقل، ارتباطات و فناوري ارتباطات و اطالعات، صادارت کاالها و خدمات ، صدور خدمات فنی  حمل
  .رحهاي مبتنی بر فناوري ، گردشگري، هتلداري، بهداشت و درمان و آموزشـ مهندسی، ط

و ) آالت از جمله خرید تجهیزات و ماشین(هاي موجود  گذاري براي توسعه ظرفیت سرمایه ب ـ
هـاي تولیـدي و    اندازي و خرید دانش فنی مربـوط بـه طـرح    هاي نصب، آموزش، راه پرداخت هزینه

  . گذاري سرمایه
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   .گذاري براي بازسازي و بهینه سازي مصرف انرژي سرمایه ج ـ

ـ  هـاي فـوق از توجیـه فنـی، اقتصـادي و مـالی الزم        هایی که در چارچوب بخش تمام طرح د 
   .)گرا یا غیرصادراتی باشد اعم از آنکه طرح صادرات(برخوردار هستند 

ـ  هاي  شرکتبه ) نامه از جمله ضمانت(فنی مهندسی  –اعطاي تسهیالت صادرات خدمات  هـ 
  .هاي الزم تضمین  برنده می شوند، پس از اخذ  المللی بین که در مناقصات  ایرانی

ـ  گـذاري   و سـرمایه ) قـانون اساسـی   80بـا رعایـت اصـل   (گذاران خـارجی   هاي سرمایه طرح و 
گـذاري    مشترك خارجی با بخش غیردولتی داخلی در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه

  .مجلس شوراي اسالمی و اصالحات بعدي آن  19/12/1380خارجی مصوب 

ـ  اعطاي تسهیالت خرید بـه طرفهـاي خریـدار کـاال و خـدمات ایرانـی در بازارهـاي هـدف          ر 
 .صادراتی

  .گذاري در بازارهاي مالی و پولی خارجی پس از تصویب هیات امناء صندوق سرمایه ح ـ

اي بهینه سازي مصرف انرژي،  توسـعه و  در تمام موارد باال، سرمایه گذاري در طرح ه) تبصره
، صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی    )از جمله خرید تجهیزات ، ماشین آالت(هاي موجود  بازسازي ظرفیت

هاي سرمایه گذاري مشترك ایرانی ـ خـارجی کـه در     کشاورزي، حمل و نقل عمومی و ریلی، طرح
بـه تصـویب مـی     19/12/1380چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خـارجی مصـوب   

بازارهاي هدف صادراتی در قالب اعتبارخریـدار   رسند و طرح هاي صادرات کاالو خدمات ایرانی  در
)BUYER's Credit  (مهندسی در قالب اعتبار فروشنده  -و صادرات خدمات فنی)Supplier’s 

Credit (از اولویت برخوردار خواهند بود. 

 بخش پنجم ـ اشخاص مجاز

  :به عنوان متقاضی استفاده از تسهیالت صندوق عبارتند ازاشخاص مجاز 
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هـاي مـذکور در بخـش چهـارم موضـوع ایـن        در بخش تمام اشخاص حقیقی ایرانی کهالف ـ  
کننـد و مجوزهـاي قـانونی الزم را از مراجـع ذیـربط در ایـن خصـوص دارا         نامه  فعالیـت مـی   نظام
  . باشند می

ـ  و بنگاهاي اقتصادي وابسته بـه موسسـات    ایرانیتمام اشخاص حقوقی خصوصی وتعاونی   ب 
ایـن   هـاي مجـاز مـذکور در بخـش چهـارم      در بخش ،خود مطابق اساسنامه عمومی غیر دولتی که

  .کنند نامه فعالیت می نظام

نظر از نوع مالکیت بـیش از بیسـت    هاي اقتصادي که صرف اشخاص حقوقی و بنگاه ـ  1تبصره
شوند واجد شـرایط دریافـت    توسط مقامات دولتی تعیین می اعضاء هیأت مدیره آنها%) 20(درصد 

  . تسهیالت از منابع صندوق نبوده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است

شوند که حـداقل هشـتاد    ها در صورتی غیرعمومی محسوب می مؤسسات و شرکت ـ  2تبصره
اص حقوقی متعلق بـه اشـخاص   الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخ سهام یا سهم%) 80(درصد 

  . حقیقی باشد

هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و  مؤسسات و شرکت ـ  3تبصره
اي و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی اسـت، در   هاي بیمه المنفعه نظیر موقوفات، صندوق عام

  . تندهاي وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی هس حکم مؤسسات و شرکت

 .شرکتهاي خصوصی و تعاونی ایرانی، که در مناقصه هاي بین المللی برنده می شوند-ج

ـ  گـذاران خـارجی در چـارچوب قـانون      هاي ایرانی با سرمایه گذاري مشترك شرکت سرمایه د 
  19/12/1380گذاري خارجی مصوب  تشویق و حمایت سرمایه

پـذیر اسـت کـه حـداقل      در صورتی امکانها  اعطاي تسهیالت به این دسته از شرکت ـ   تبصره
 . گذار خارجی تأمین شده باشد گذاري طرح از محل آورده سرمایه درصد از کل ارزش سرمایه30
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   .خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در بازارهاي هدف صادراتی ه ـ

ـ  سـهیالت  تسهیالت مذکور صرفاً براي خرید کاال و خدمات ایرانی در قالـب اعطـاي ت   تبصره 
 .خریدار خواهد بود

سرمایه گذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت سـرمایه گـذاري خـارجی    ز ـ  
درصد کل ارزش سرمایه گذاري طرح  30فعالیت می نمایند مشروط به اینکه 19/12/1380مصوب 

 )قانون اساسی 80با رعایت اصل . (از محل آورده سرمایه گذار خارجی تامین شده باشد

   نرخ بازده مورد انتظاربخش ششم ـ 

حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق معادل میانگین نرخ بـازده سـپرده هـاي     ـ الف 
این نرخ هر ساله به صورت رسمی از طریق بانـک بـه هیـأت    . بانک در بازارهاي خارجی خواهد بود

  .شود عامل ابالغ می

نامـه،براي   گذاري موضوع بخـش چهـارم ایـن نظـام     ایههاي تولیدي و سرم نرخ بازده طرحب ـ  
ها حداقل معادل ده  ها و زیر بخش و براي سایر بخش) 5(بخش آب و کشاورزي حداقل پنج درصد 

  .گردد تعیین می) 10(درصد 

  بخش هفتم ـ سود، وجه التزام

ـ  ه سود تسهیالت اعطایی به طرح هاي بخش خصوصی ، تعاونی و بنگاههاي اقتصادي وابسته ب
موسسات عمومی غیر دولتی  با توجه به نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و نرخ بـازده طـرح   

  :هاي تولیدي و سرمایه گذاري به شرح زیر خواهد بود

  .در سال%) 6(شش درصد : براي تسهیالت به طور عام  الف ـ
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ـ  یالم ، سیستان و تسهیالت طرح هاي سرمایه گذاري در استان هاي لرستان، کردستان ، ا ب 
بلوچستان ، بوشهر، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد خراسان شـمالی و جنـوبی و نیـز شهرسـتان     

  . یک درصد کمتر از نرخ تسهیالت عام) : لیست پیوست (هاي کمتر توسعه یافته 

  .یک درصد کمتر از نرخ تسهیالت عام،براي کلیه مناطق: هاي بخش آب و کشاورزي طرح ج ـ

  .در سال اضافه بر نرخ سود%) 4(چهار درصد ) خسارت تأخیر(التزام  وجهد ـ 

گیرنده بخشی از اقساط را در سررسید خـود پرداخـت کنـد، تنهـا      چنانچه تسهیالت: 1تبصره
  .التفاوت اقساط تاخیري مشمول خسارت تأخیر خواهند بود مابه

قده توسط بانک عامـل  نرخ هاي سود مذکوردر این بخش براي کلیه قراردادهاي منع :2تبصره
در سال آتی نرخ هاي جدید بعد از تصویب هیات امنا یا هیات . می باشد 1390با متقاضی در سال 

عامل ، به بانک عامل جهت اعمال در سایر قراردادهاي منعقده جدید با متقاضی تا سـقف قـرارداد   
جاري به قوت خـود بـاقی    ضمنا تا زمان ابالغ نرخ سود جدید ،نرخ هاي . عاملیت، ابالغ خواهد شد

   .است

  بخش هشتم ـ الزامات 

ـ  تسهیالت ارزي اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخـش ارزي    الف 
  . گذاري طرح، خواهد بود هاي سرمایه هزینه

از محـل  ) اعم از سرمایه ثابت و سـرمایه در گـردش   (وجوه ارزي مورد نیاز هر طرح  :1تبصره
أمین  میشود و از طریق بانک عامل در قالب نیاز ارزي طرح در طـول دوران اجـراء   توق منابع صند

 .به مجري طرح پرداخت می شود

پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به طرح هاي موجود، از منابع صندوق ممنـوع  : 2تبصره
  .می باشد
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ـ  مین منـابع ریـالی   گذاري براي استفاده از منابع صندوق ، بایـد نحـوه تـا    متقاضی سرمایه ب 
  . نماید مورد نیاز طرح شامل اعتبارات بانکی و یا آورده سهامداران را به بانک عامل اعالم 

ـ  هاي اقتصادي  مجموع تسهیالت اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به بنگاه ج 
اختصـاص   درصـد سـهم تسـهیالت    20وابسته به موسسات عمومی غیردولتی در هر حال نبایـد از  

  .یافته به هر بانک عامل بیشتر باشد

مؤسسـات عمـومی    هاي اقتصـادي وابسـته بـه    هاي ارسالی از طرف بنگاه چنانچه طرح: تبصره
سهم تسهیالت اختصاص یافته به آن بانک ) 20(یک بانک عامل بیش از بیست درصد  غیردولتی به

قانون هرگونه اقدام توسط بانک عامل در این مـورد   84ماده ) ي(بند  4منظور رعایت جزء  به. باشد
  .پس از هماهنگی و موافقت صندوق خواهد بود

ـ  قـرارداد فقـط بـه     تسـهیالت موضـوع ایـن    قانون اعطاي) ط(ذیل بند ) 2(استناد تبصره  به د 
تبـدیل ارز بـه ریـا ل را در     این تسهیالت اجـازه  کننده از گذاران استفاده ارزي است و سرمایه صورت

این موضوع باید در قرارداد بانـک عامـل بـا متقاضـی اسـتفاده کننـده از منـابع        . ندارند بازار داخلی
  .بینی گردد مناسبی نیز پیش  صندوق تأکید گردیده و ضمانت اجراء

رچوب مقـررات  هاي مجاز تسهیالتی صندوق براي اشخاص حقیقی و حقوقی در چا سقفهـ ـ  
  .بانک خواهد بود

ـ  قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسـی تولیـدي، صـنعتی و اجرایـی     "رعایت مفاد  و 
براي  -12/12/1375مصوب - "ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات کشور در اجراي پروژه

فـاد ایـن بنـد در قـرارداد     م. نامه الزامی اسـت  تمام استفاده کنندگان از تسهیالت موضوع این نظام
  .مابین بانک عامل و متقاضی به صراحت ذکر شود فی
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بانک عامل موظـف اسـت، معـادل ریـالی      ،هیات امنا صندوق13/5/1390به استنادمصوبه ز ـ  
منابع اختصاص یافته از صندوق را از منابع ریالی خود تجهیز و بـراي تـأمین   ) 5/1(یک و نیم برابر 

  . سالی اختصاص دهدهاي ار بخش ریالی طرح

هاي ارسالی براساس گزارش توجیهی تأیید شده توسط بانک عامـل   در صورتیکه طرح )تبصره
میزان ذکر شده در این بند داشته باشـند بانـک عامـل موظـف      منابع ریالی کمتري نسبت به نیاز به

ـ       ه سـایر  است نسبت به مدیریت باقیمانده منابع ریالی تا سقف یـاد شـده فـوق، بـراي اختصـاص ب
  .هاي موضوع بخش چهارم این نظام نامه اقدام نمایند طرح

هاي مجاز مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام  اعطاي تسهیالت به شرکت ح ـ
  .کمتر نباشد%) 20(هاي شرکت در هر مقطع زمانی از بیست درصد  به مجموع دارایی

  بخش نهم ـ سهم آورده 

در هـر طـرح حـداقل معـادل     ) عم از شخص حقیقی یا حقوقی ا( سهم آورده متقاضی   ـ الف
بر مبناي ارزیابی فنی ، مالی و اقتصـادي  ( درصد کل هزینه ریالی و ارزي طرح ) 25(بیست و پنج 

  .خواهد بود) بانک عامل

ـ  درصـد کـل هزینـه    ) 20(هاي تعاونی حداقل معادل بیست  سهم آورده متقاضی در طرح ب 
  ریالی و ارزي طرح 

ـ  درصـد  ) 20(کشاورزي و آب حداقل معادل بیسـت   هاي بخش متقاضی در طرح آورده همس ج 
  .ریالی و ارزي طرح  کل هزینه

ـ  هایی که تأمین مالی آنها ترکیبی از تسهیالت اعطـایی بانـک    سهم آورده متقاضی در طرح د 
یـالی کـل   درصد معـادل ر ) 25(از منابع داخلی، تسهیالت فاینانس و صندوق است از بیست و پنج 
  .تسهیالتی که از منابع صندوق تامین خواهد شد کمتر نخواهد بود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صندوق توسعھ ملي
 

٢٠ 
 

ـ  ) لیسـت پیوسـت  (یافتـه   هـاي کمترتوسـعه   ها و شهرستان سهم آورده متقاضی در استان هـ 
  .و ریالی طرح است درصد کل هزینه ارزي ) 15(حداقل پانزده 

ـ  نی که در چـارچوب قـانون   هاي مشترك خارجی با طرف ایرا گذاري سهم آورده در سرمایه و 
کـل هزینـه   %) 30(رسند معادل سی درصد  گذاري خارجی به تصویب می تشویق و حمایت سرمایه

  .خواهد بود) آالت طرح مانند ماشین(باشد که به صورت نقدي و غیرنقدي  ارزي و ریالی طرح می

) ندسـی  اعـم از کـاال و خـدمات فنـی و مه    (سهم آورده متقاضی براي طرح هاي صادراتی  -ز
  .کل هزینه ارزي و ریالی طرح است%) 20(حداقل معادل بیست درصد 

هایی اسـت کـه سـهم آورده متقاضـی و      در هر حال اولویت پرداخت تسهیالت با طرح :تبصره
هاي مربوط به مناطق کمتر توسـعه یافتـه و بخـش     استثناي طرح به( .اشتغال بیشتري داشته باشد

  )آب و کشاورزي

  سهیالتبخش دهم ـ مدت ت

ـ   3هـا حـداکثر    برداري آزمایشی از طرح گذاري تا بهره مدت زمان الزم براي دوره سرمایه الف 
ماه و دوره بازپرداخت تسهیالت اعطایی با احتساب مجموع دوره هاي  6سال، دوره تنفس حداکثر 

 . رددگ سال تعیین می 8سرمایه گذاري، بهره برداري و تنفس بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر 

ماه بـه   12در موارد خاص بانک عامل پس از تأیید هیأت عامل مجاز است حداکثر  -1تبصره 
  . دوره مشارکت افزوده و بطور متناسب از دوره بازپرداخت بکاهد

هـاي کمتـر توسـعه یافتـه      هـا و شهرسـتان   مجموع دوره تأمین مالی براي اسـتان  -2تبصره 
  . گردد میسال تعیین  10) نامه پیوست این نظام(
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مجموع دوره تأمین مالی صادرات در قالب اعتبار فروشنده و خریدار براي کاالهاي  -3تبصره 
اي بـا توجـه بـه     مهندسی و کاالهاي سرمایه -مصرفی حداکثر یک سال و براي صدور خدمات فنی

  .گردد تعیین می) با تشخیص با نک عامل( نوع و ماهیت آن حداکثر پنج سال

ت منابع صندوق به طرح هاي مصوب وتایید شده نهایی ،توسط بانک عامل پرداخ – 4تبصره 
به صورت مرحله اي و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت به نحوي کـه بـا   

 . پرداخت آخرین مرحله تسهیالت عملیات اجرایی طرح نیز به اتمام برسد

ـ  بـق تشـخیص بانـک عامـل تنظـیم      نحوه بازپرداخت هر طرح با توجه به شرایط طرح ط ب 
 . خواهد شد

ـ  بانک عامل مکلف است در سررسید بازپرداخت، اصل و سود سهم صندوق را به همان ارز  ج 
) 10(اعتبارات اسنادي گشایش یافته با مشتري، بالفاصله و حـداکثر تـا ده   / اعتبار پرداخت شده به

منـدرج در بخـش    وجـه التـزام  مول در غیر این صورت مش. روز کاري به حساب صندوق واریز کند
مبنی بر پرداخت تعهد خـود بـه ارز    ، در صورت درخواست متقاضی. نامه خواهد بود هفتم این نظام

دیگري به جز ارز دریافتی ، نرخ روز بازپرداخت مالك عمل خواهد بود، اما بانک عامل موظف است 
   .در هر صورت همان ارز پرداخت شده را به صندوق واریز نماید

 ریتأخ صورت در ،موظف است بر اساس مفاد قراداد عاملیت صندوق با بانک عامل بانک :تبصره
 به نسبت صندوق اعالم حسب صندوق، التیتسه به مربوط اقساط بازپرداخت دربانک عامل 

 بخش "د" جزء طبق( یپرداخت التیتسه) ریتأخ خسارت( التزام وجه و سود اصل، مبلغ برداشت
  . دینما اقدام عامل بانک منابع از صندوق، نفع به) نامه نظام هفتم

ـ  بازپرداخت اقساط تسهیالت براساس قرارداد منعقده با متقاضی تسهیالت بـه روش سـاده     د 
درصد مبلغ قسط آخر  30در روش بازپرداخت پلکانی قسط اول نباید از . پذیر است یا پلکانی امکان

  .کمتر باشد
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ـ  منـابع داخلـی بانکهـا و منـابع     ( رداختی بـه صـورت تلفیقـی    در صورتی که تسهیالت پ هـ 
اعم از نرخ سود، سهم آورده ، مـدت زمـان   ( نامه  باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام) صندوق 

توانـد در مـورد بخشـی از     صرفاً ناظر به بخش منابع صندوق بوده و بانک عامل می...) بازپرداخت و 
  .تجهیز نموده است طبق ضوابط و مقررات خود عمل نمایدمنابع که خارج از منابع صندوق 

  بخش یازدهم ـ مسؤولیت بانک عامل

ـ  هـاي   هاي متقاضیان سرمایه گذاري درحد نیاز در شعب بانـک  ایجاد واحد پذیرش طرح الف 
 .ها عامل در تهران و مراکز استان

 .تصادي مورد نیازهاي فنی، مالی و اق تجهیز واحدهاي پذیرش بانک عامل از نظر تخصص ب ـ

  .احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیالت از منابع صندوق و رتبه سنجی اعتباري آن ج ـ

ـ  ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در بخش ششم این  احراز کفایت بازدهی طرح د 
 .نظام نامه کمتر نباشد

 .ها دي طرحهاي توجیه فنی، مالی و اقتصا گزارشو تایید ارزیابی  هـ ـ

ـ  هـاي   هاي اعتباري مصوب توجیه فنی، مالی و اقتصـادي طـرح   اي از گزارش ارسال خالصه و 
 .مصوب مطابق با فرم هاي ارسالی از صندوق به هیات عامل

 .هاي موجه و تأیید شده با متقاضی انعقاد قرارداد تأمین مالی طرح ر ـ

ـ  داخلی بانـک و   از طرح توسط متقاضی، منابع ریالی مورد نی   احراز اطمینان از تأمین منابع ح 
 . یا هر ساز وکار دیگر

 .ها و برنامه بازپرداخت تسهیالت ریزي شده تأمین مالی طرح تعیین مدت دقیق و برنامه ط ـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صندوق توسعھ ملي
 

٢٣ 
 

ـ  هاي سه ماهه پیشـرفت   ها و ارسال گزارش نظارت دقیق بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح ي 
  .عاملها به هیات  اقدامات و عملکرد طرح

ـ  قبول ریسک بازپرداخت و وصول اقساط از متقاضـی و بازپرداخـت بـه هنگـام سررسـید       ك 
 .به صندوق) اعم از اصل و سود(تسهیالت 

ـ  رعایت دقیق مصوبات هیأت امنا و هیات عامل صندوق که توسط رئیس هیات عامل ابالغ  ل 
 .شود می

ـ  مینان از مصرف بهینه آن منطبـق  منظور جلوگیري از تضیع منابع صندوق و حصول اط به م 
هاي واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات الزم را از طریق مشاوران ذیصالح جهت  با درخواست

در صـورت حصـول اطمینـان از عـدم     . اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پروفرما بکار گیـرد 
اجـرا تخلـف از اعـالم    انطباق کاال و قیمت آن با مدارك موجود، بانک عامل موظف اسـت ضـمانت   

هـاي وارده را در قـرارداد خـود بـا متقاضـی،       قیمت واقعی، اعم از دریافـت سـود و کلیـه خسـارت    
 . بینی نماید پیش

ـ  هاي پوشش ریسک تغییرات برابـري   آگاه سازي مشتریان به هنگام انعقاد قرارداد، از شیوه ن 
  .نرخ ارزها در دوران تأمین مالی

  بخش دوازدهم ـ سایر

از ) دسـت اول ( نـو  ) stock(خرید دانش فنی و ورود ماشین آالت و تجهیزات انبـاري  ـ الف  
محل تسهیالت صندوق در صورت انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهاي فنی با تأیید 
دستگاه اجرایی ذیربط و بانک عامل و همچنین وجود گارانتی معتبر از سوي شرکت سازنده بالمانع 

 . است
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ـ  یزان تسهیالت پرداختی به صادرکنندگان براسـاس ارز مـورد نیـاز جهـت صـادرات بـه       م ب 
براساس روند صادرات سه سـال گذشـته واحـد     "ترجیحا(استناد ارزیابی اعتبار متقاضی تسهیالت 

  .تعیین خواهد شد) مربوط 

صادرکنندگانی که نسبت بـه انعقـاد قـرارداد صـدور کاالهـا و خـدمات بـا شـعب یـا           :تبصره
هاي خود یا خریدارانی که وابسته یا تابع آنها هستند، اقدام می کنند، مشمول استفاده از  ایندگینم

  .تسهیالت صندوق نخواهند بود

ـ  مهندسـی، پرداخـت    -در مورد تسهیالت مربوط به صدور کاالها، خدمات و خدمات فنی  ج 
اس قـرارداد تسـهیالت و   تسهیالت ارزي از طریق گشایش اعتبار و معامله اسناد حمـل و یـا براسـ   

هاي انجام کار و یا اسناد حمل در وجه صـادر کننـده، کـه بـه تأییـد بانـک عامـل         صورت وضعیت
  .پذیر خواهدبود رسد، امکان می

ـ  توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابري ارزهـا در   متقاضیان استفاده از تسهیالت صندوق می د 
قانون برنامه پنجم بـراي مبلـغ    72بینی شده در ماده  مقابل یکدیگر را با استفاده از سازوکار پیش

در صورت عدم پوشش، آثار ریسک نوسانات برعهده استفاده . تسهیالت ارزي دریافتی پوشش دهند
 .کننده از تسهیالت خواهدبود

ـ  هـاي الزم را بـراي اعـالم     هـا و دسـتورالعمل   بانک عامل با هماهنگی هیـأت عامـل فـرم    هـ 
  .نماید اپ میدرخواست متقاضیان چ

نامه، نحوه اقـدام بـراي اسـتفاده از تسـهیالت موضـوع ایـن        هیأت عامل در چارچوب نظامو ـ  
 .کند هاي کثیراالنتشار اعالم می قرارداد را به صورت آگهی در روزنامه

ـ   84نامه، تابع اساسنامه صندوق موضـوع مـاده    نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام ز 
 .هاي پولی و ارزي ابالغی بانک خواهد بود نجم، و سیاستقانون برنامه پ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صندوق توسعھ ملي
 

٢٥ 
 

ل 
کام

ت 
صور

در 
رك
مدا

دن 
 بو

هی
وجی
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طر

ب 
صوی

 ت

 عدم تصویب طرح توجیهی

هاي  طرح و مشخصات ارسال لیست
نیازمند ارز تصویبی  

خیر
 

 بله

صندوق توسعه ملی از منابعها  بررسی و تصویب طرح –مراحل پذیرش   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تخصصی در مرکز و شوراي  اجرایی ايه ها توسط دستگاه بندي طرح پذیرش و اولویت
ها گذاري در استان اشتغال و سرمایه  

ها هاي عامل در مرکز و استان ها به بانک ارسال طرح  

قرارداد عاملیت  ،کنترل مدارك و مستندات در چارچوب اساسنامه صندوق
هاي عامل تسهیالت توسط بانک اعطايشرایط و ضوابط  نامه و نظام  

بررسی طرح توجیهی، فنی، اقتصادي و 
 مالی طرح در بانک عامل

 عقد قرارداد با متقاضی

گشایش  -هاي الزم نیاخذ وثایق و تضم LC 

 اولین پرداخت

 در صورت ناقص بودن مدارك

 صندوق توسعه ملی
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ماه قبل  3حداکثر زمان مجاز براي پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت اولین مرحله : توجه
.گردد می تعیین  
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