پیوست شماره یک

«بسمه تعالی»

نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی
مصوب هیأت عامل 1391/8/9

با استناد به ماده  84قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران واجزاا  5-1و
 5-2قانون بودجه سال  1391و تفزوی

اتتیزار مزور  1391/3/4هیزأت امنزای دزن،و

نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی از محل منابع دن،و توسعه ملی با تأکی ،بزر
تحقق شعار تولی ،ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در قالب  10بخش  49بن ،و  15تبصره

به شرح ذیل میباش: ،

بخش اول -تعاریف و مفاهیم
الف ز قانون :قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ب ز دن،و  :صندوق توسعه ملی
ج ز هیأت امنا :هیأت امنای صندوق توسعه ملی
د ز هیأت عامل :هیأت عامل صندوق توسعه ملی
ه ز بانک :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
و ز بانک عامل :هر یک از بانکهای دولتی و غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
ز -نظامنامه :نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی.
ح -قرارداد عاملیت  :قراردادی است که میان هیأت عامل و بانک عامل بر اساس مفاد مااد  48قاانون برناماه
پنجساله پنجم توسعه و نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی منعقد و مطااب نن منااب صاندوق بارای
پرداخت تسهیالت در اختیار بانک عامل قرار میگیرد.
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بخش دوم – مقررات عام
الف :بانک موظف است پس از اعالم صندوق نسبت به فروش مناب تخصیصی ،موضاو اجازاء  5-1و 5-2
قانون بودجه سال  ، 1931به نرخ روز ( مرکز مبادالت ارزی ) اقدام نمود و معادل ریالی نن را به حساا صاندوق
نزد خود واریز نماید.
ب :بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل مناب صندوق توساط باناکهاای عامال باه حساا
صندوق نزد بانک واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق بهکار گرفته خواهد شد.
تبصره :بانک موظف است باز پرداخت تسهیالت ریالی(شامل اصل ،سود و وجه التزام) از مناب صندوق را باه
ارز تبدیل و به حسا صندوق نزد خود واریز نماید.
ج ز مناب صندوق در قالب قرارداد عاملیت که با رعایت مفاد نظامنامه ،توسط هیأت عامل با بانکهای عامل
منعقد میشود ،در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگا های اقتصادی متعلا باه
مؤسسات عمومی غیر دولتی به شرح مندرج در بخش سوم این نظامنامه قرار خواهد گرفت.
د ز بانکهای دولتی و غیردولتی مورد تأیید بانک و صاندوق حمایات از توساعه سارمایه گاذاری در بخاش
کشاورزی (صرفاً در مورد طرحهای ن و کشاورزی) ،از طری انعقاد قرارداد عاملیت با صاندوق در چاارچو ایان
نظامنامه ،اجاز اعطای تسهیالت از محل مناب صندوق را دارا خواهند بود.
ه -واحد پولی محاسبات ،واحد رسمی پول کشور "ریال" است.
و -نرخ بازد طرح های تولیدی و سرمایه گذاری موضو بخش سوم این نظام ناماه بار اسااس مصاوبه ماورخ
 1931/5/19هیأت امنای صندوق ،برای بخش ن و کشاورزی حداقل پنج درصد ( )%5و برای سایر بخش ها و زیار
بخشها حداقل معادل د درصد ( )%11تعیین میگردد.
ز ز ارسال طرحها به بانکهای عامل از طری کارگرو تخصصی امور اقتصادی استانها و یا دساتگا اجرایای
تخصصی ملی ذیربط حسب مورد خواهد بود .بانک های عامل موظفند در چارچو اولویت هاو زمان بندی اعاالم
شد از طرف صندوق ( که ضمیمه قرارداد عاملیت می باشد ) نسبت به پذیرش  ،بررسی و تصویب طرح ها در سقف
قرارداد عاملیت اقدام نمایند.
تبصره :تسهیالت موضو تبصر ذیل جزء  5-2قانون بودجه سال  1931کل کشور با معرفای کمیتاه اماداد
امام خمینی (ر ) وسازمان بهزیستی خواهد بود.
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بخش سوم ز فعالیتهای قابل قبول در بخشها و زیر بخشها
الف –فعالیت های مربوط به بخش صنعت و معدن( به استثنای بخش ساخت مسکن) و بخش ن وکشاورزی
در چارچو اولویتهای تعیین شد از طرف صندوق که طب گزارش بانک عامل از توجیه فنی ،مالی واقتصادی الزم
بر خوردارند.
ب ز سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیتهای موجاود (از جملاه خریاد تجهیازات و ماشایننالت) و پرداخات
هزینههای نصب ،نموزش ،را اندازی و خرید دانش فنی مربوط به طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری.
ج ز سرمایهگذاری برای بازسازی و بهینه سازی مصرف انرژی.
د-سرمایه در گردش برای طرح های موجود (در بخش صنعت ومعدن شامل :مواد اولیه ،ابزار کاار وتجهیازات
ودر بخش ن و کشاورزی شامل تأمین نهاد هاوابزار کار و تجهیزات ).
ه – فعالیت های اولویتدار برای برخورداری از مناب صندوق عبارتند از :
 -1فعالیت های که در حوز تحریم بینالمللی هستند.
 -2فعالیت های که منجر به حمایت از کار و سرمایه ایرانی میشوند.

 -9فعالیت های بهینهسازی مصرف انرژی.
 -8فعالیت های توسعه ظرفیتهای موجود.
 -5طرح هایی که سهم نورد متقاضی و اشتغالزایی بیشتری دارند ( به استثنای مناط کمتر توسعه یافتاه و
بخش ن و کشاورزی).

بخش چهارم ز اشخاص مجاز
اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاد از تسهیالت صندوق عبارتند از:
الف ز تمام اشخاص حقیقی ایرانی که در بخشهای مذکور در بخش سوم موضو ایان نظاامناماه فعالیات
میکنند و مجوزهای قانونی الزم را از مراج ذیربط در این خصوص دارا میباشند.
ب ز تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی و بنگا های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیر
دولتی که مطاب اساسنامه خود ،در بخشهای مجاز مذکور در بخش سوم این نظامنامه فعالیت میکنند.
تبصره :1اشخاص حقوقی و بنگا های اقتصادی که صرفنظر از نو مالکیت بایش از بیسات درصاد ()%21
اعضاء هیأت مدیر ننها توسط مقامات دولتی تعیین میشوند واجد شرایط دریافت تسهیالت از مناب صندوق نبود
و پرداخت از مناب صندوق به ننها ممنو است.
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تبصره :2مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسو میشوند کاه حاداقل هشاتاد درصاد ()%41
سهام یا سهمالشرکه ننها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعل به اشخاص حقیقی باشد.
تبصره :3مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطل سهام ننها متعل به مؤسسات عماومی و عاامالمنفعاه
نظیر موقوفات ،صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است ،در حکم مؤسسات و شرکتهای
وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

بخش پنجم ز سود وجه التاام
نرخ سود تسهیالت اعطایی به طرحهای بخش خصوصی ،تعاونی و بنگا های اقتصادی وابساته باه مؤسساات
عمومی غیر دولتی با توجه به نرخ بازد مورد انتظار از مناب صندوق و نرخ بازد طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری
به شرح زیر خواهد بود:
الف ز برای تسهیالت در بخش صنعت و معدن به طور عام حداکثر شانزد درصد (  ) %11خواهد بود.
ب ز برای تسهیالت در بخش ن و کشاورزی بطور عام حداکثر سیزد درصد( )%19خواهد بود.
ج ز وجه التزام ،طب مقررات و نیین نامه های موجود در سیستم بانکی خواهد بود .
تبصره :1چنانچه تسهیالت گیرند بخشی از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت کند ،تنها مابهالتفاوت اقساط
تأخیری مشمول وجه التزام خواهند بود.
تبصره :2نرخهای سود مذکور برای کلیه قراردادهای منعقد بانک عامل با متقاضی در سال  1931میباشاد.
در سالهای نتی نرخهای جدید پس از تصویب هیأت عامل ،جهت اعمال در قراردادهای منعقد جدید با متقاضی تا
سقف قرارداد عاملیت ،به بانک عامل ابالغ خواهد شد .تا زمان ابالغ نرخ های سود جدید ،نرخهای جاری به قاوت
خود باقی می باشند.
بخش ششم ز سایر الاامات
الف ز مجمو تسهیالت اختصاص یافته از مناب صندوق با عاملیت بانکها به بنگا های اقتصادی وابسته باه
مؤسسات عمومی غیردولتی در هر حال نباید از بیست درصد ( )%21سهم تسهیالت اختصاص یافتاه باه هار باناک
عامل بیشتر باشد.
تبصره :چنانچه طرحهای ارسالی از طرف بنگا های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به یاک
بانک عامل بیش از بیست درصد ( )%21سهم تسهیالت اختصاص یافته به نن بانک باشد .به منظور رعایت جازء 8
بند (ی)ماد  48قانون ،هرگونه اقدام توسط بانک عامل در این مورد پس از هماهنگی و موافقت صندوق خواهد بود.
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ب ز سقفهای مجاز تسهیالتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچو مقاررات باناک خواهاد
بود.
ج ز اعطای تسهیالت به شرکتهای مجاز مشروط به نن است که نسبت حقوق صاحبان ساهام باه مجماو
داراییهای شرکت در هر مقط زمانی از بیست درصد ( )%21کمتر نباشد.

بخش هفتم ز سهم آورده
الف ز سهم نورد متقاضی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد
( )%25کل هزینه های ارزی و ریالی طرح (بر مبنای ارزیابی فنی ،مالی و اقتصادی بانک عامل) خواهد بود.
تبصره-سهم نورد متقاضی نمی تواند از محل مناب استقراضی وابسته به طرح باشد.
ب ز سهم نورد متقاضی در طرحهای تعاونی حداقل معادل بیست درصاد ( )%21کال هزیناه هاای ارزی و
ریالی طرح خواهد بود.
ج ز سهم نورد متقاضی در طرحهای بخش ن و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد ( )%21کال هزیناه
های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
د ز سهم نورد متقاضی در استانها و شهرستانهای کمتر توسعهیافته (فهرست پیوست ممهور به مهر دولت)
حداقل بیست درصد ( )%21درصد کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ه-سهم نورد متقاضی جهت استفاد از تسهیالت سرمایه در گردش طب نخارین ضاوابط و مقاررات باناک
خواهد بود.
و-سهم نورد متقاضی برای طرح هاای صاادراتی اعام از صاادرات کااال و خادمات حاداقل معاادل بیسات
درصد( )%21خواهد بود.
تبصره :اولویت پرداخت تسهیالت با طرحهایی است که سهم نورد متقاضی و اشتغال بیشتری داشته باشاد.
(به استثنای طرحهای مربوط به مناط کمتر توسعه یافته و بخش ن و کشاورزی)
بخش هشتم ز م،ت تسهیالت
الف ز مدت زمان الزم برای دور سرمایهگذاری تا بهر برداری نزمایشی از طرحها حداکثر  9سال ،دور تنفس
حداکثر  1ما و دور بازپرداخت تسهیالت اعطایی با احتسا مجمو دور های سارمایه گاذاری ،بهار بارداری و
تنفس بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر  4سال تعیین میگردد.
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تبصره  :1در موارد خاص بانک عامل پس از تأیید هیأت عامل مجاز است حداکثر  12ما به دور مشاارکت
افزود و به طور متناسب از دور بازپرداخت بکاهد.
تبصره : 2مدت زمان الزم برای دور سرمایه گذاری،بهر بردای و تنفس برای طرحهای واق در استانها و
شهرستانهای کمتر توسعه یافته (پیوست این نظامنامه)حد اکثر  11سال تعیین میگردد.
تبصره : 3دور تامین مالی برای تسهیالت سرمایه در گردش ،حداکثر دو سال می باشد.
تبصره  :4پرداخت (از مناب صندوق) توسط بانک عامل ،به طرحهای مصو در ارکان اعتباری بانک عامل،
به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.
ب ز بانک عامل مکلف است در سررسید اقساط  ،اصل و سود سهم صندوق را حداکثر تا د ( )11روز کااری
به حسا صندوق نزد بانک واریز کند .در غیر این صورت مشمول وجه التزام مندرج در بخش پنجم این نظاامناماه
خواهد بود.
تبصره :بانک موظف است بر اساس مفاد قرارداد عاملیت صندوق با بانک عامل ،در صورت تأخیر بانک عامل در
بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیالت صندوق ،حسب اعالم صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل ،سود و وجه التزام
تسهیالت پرداختی (طب بند " " بخش پنجم نظامنامه) به نف صندوق ،از مناب بانک عامل اقدام نماید.
ج ز در صورتی که تسهیالت پرداختی به صورت تلفیقی (مناب داخلی بانک عامال و منااب صاندوق) باشاد،
شرایط و ضوابط موضو این نظامنامه (اعم از نرخ سود ،سهم نورد  ،مدت زمان بازپرداخت و  )...صرفاً ناظر به مناب
صندوق بود و بانک عامل میتواند در مورد بخشی از مناب که خارج از مناب صاندوق تجهیاز نماود اسات وفا
ضوابط و مقررات خود عمل نماید.

بخش نهم ز مسئولیت بانک عامل.
الف ز ایجاد واحد پذیرش طرحهای متقاضیان سرمایه گذاری در حد نیاز در شعب بانکهای عامل در تهران و
مراکز استانها
ب ز تجهیز واحدهای پذیرش بانک عامل از نظر تخصصهای فنی ،مالی و اقتصادی مورد نیاز.
ج ز احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیالت از مناب صندوق و اعتبار سنجی نن ها.
د ز احراز کفایت بازدهی طرحها به میزانی که از حداقل نرخ بازد مندرج در بند "و" بخش دوم این نظام نامه
کمتر نباشد.
ه ز ارزیابی و تأیید گزارشهای توجیه فنی ،مالی و اقتصادی طرحها.
و ز ارسال خالصهای از اطالعات طرح های مصو دارای توجیه فنی ،مالی و اقتصادی مطاب شناسنامه طرح
ها به صندوق.
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ز ز انعقاد قرارداد تأمین مالی طرحهای مصو با متقاضی پس از اعالم صندوق.
ح ز تعیین مدت دقی و برنامهریزی شد تأمین مالی طرحها و برنامه بازپرداخت تسهیالت.
ت ز نظارت دقی بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرحها و ارسال گزارشهای ادواری ( ماهیانه،ساه ماهه،شاش
ماهه و ساالنه) از عملکرد طرحها به صندوق.
ک ز قبول ریسک بازپرداخت و وصول اقساط از گیرند تسهیالت و واریز نن به حساا صاندوق نازد باناک
(اعم از اصل ،سود و وجه التزام) .
ل ز رعایت دقی مصوبات هیأت عامل که توسط رئیس هیأت عامل ابالغ میشود.
م ز باه منظاور جلاوگیری از تضایی منااب صاندوق و حصاول اطمینااان از مصارف بهیناه نن منطبا بااا
درخواستهای واصله ،بانک عامل موظف است تمهیدات الزم را از طری کارشناسان یا مشااوران ذیصاالح جهات
اطمینان از مناسب بودن قیمت موضو پیش فاکتورهابکار گیرد .در صورت حصول اطمینان از عدم انطبااق کااال و
قیمت نن با مدارک موجود ،بانک عامل موظف است ضمانت اجرا تخلف از اعالم قیمت واقعی ،اعم از دریافت سود و
کلیه خسارتهای وارد را در قرارداد خود با متقاضی ،پیشبینی نماید.

بخش دهم ز سایر
نحو عمل در موارد غیر مصرح در این نظامنامه ،تاب اساسنامه صندوق موضو ماد  48قانون  ،و سیاستهای
پولی و ارزی ابالغی بانک خواهد بود.
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