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 مهر و امضاء بانک عامل مهر و امضاء صندوق

 

 

 «یتعالبسمه »

 ریالی التیتسهی اعطا طیشرانظام نامه ضوابط و 

 9/8/1391ت عامل مصوب هیأ

و  5-1 اجزاا  توسعه جمهوری اسالمی ایران وپنجم ساله  نامه پنجقانون بر 84با استناد به ماده 

 هیزأت امنزای دزن،و      4/3/1391و تفزوی  اتتیزار مزور      1391قانون بودجه سال   2-5

از محل منابع دن،و  توسعه ملی با تأکی، بزر   ریالی نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت نظام

تبصره  15بن، و  49بخش   10در قالب تحقق شعار تولی، ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 

 : باش،به شرح ذیل می

 

 میمفاهو  فیتعار -بخش اول

 رانیا یاسالم یجمهورنجم توسعه پ ساله پنجقانون برنامه  قانون: ز الف

 یمل توسعهصندوق  ب ز دن،و :

  یملتوسعه صندوق  یامنا أتیه امنا: أتیهج ز 

  یملعامل صندوق توسعه  أتیه عامل: أتیه د ز

 رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک :بانکز  ه

 یکشاورز بخش یگذار هیسرما توسعه ازصندوق حمایت ی و دولت ریغی و دولتی ها بانکاز  کی هر عامل: بانکو ز 

 .ریالی التیتسهی اعطا طیشرانامه ضوابط و  نظام نامه: نظام -ز

 برناماه قاانون   48عامل بر اساس مفاد مااد    بانکعامل و  أتیه انیم کهاست  یقرارداد : تیعاملقرارداد  -ح

 یبارا صاندوق   منااب  منعقد و مطااب  نن  ریالی  التیتسه یاعطا طیشرا و ضوابطنامه  پنجم توسعه و نظام ساله پنج
 .ردیگ یمقرار  عامل بانک اریاخت در التیتسهپرداخت 

 پیوست شماره یک
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 مقررات عام  –بخش دوم 

 5-2و  5-1موضاو  اجازاء   بانک موظف است پس از اعالم صندوق نسبت به فروش مناب  تخصیصی،  الف:

صاندوق   حساا  به معادل ریالی نن را اقدام نمود  و ( مرکز مبادالت ارزی  به نرخ روز )،  1931قانون بودجه سال 

 .نزد خود واریز نماید

عامال باه حساا      یهاا  باناک از محل مناب  صندوق توساط   یپرداخت التیتسهبازپرداخت اصل و سود  :ب

 گرفته خواهد شد. کار بهو مجدداً در جهت اهداف صندوق  زیوار بانکصندوق نزد 

باه  را ( از مناب  صندوق سود و وجه التزام، تسهیالت ریالی)شامل اصلانک موظف است باز پرداخت ب تبصره:

 ارز تبدیل و به حسا  صندوق نزد خود واریز نماید. 

عامل  یها بانکعامل با  أتیهنامه، توسط  مفاد نظام تیرعابا  که تیعاملمناب  صندوق در قالب قرارداد  ج ز 

متعلا  باه    یاقتصاد یها بنگا و  یتعاون ،یخصوص یها بخشدر  یگذار هیسرما انیمتقاض اریاخت، در شود یممنعقد 

 نامه قرار خواهد گرفت. نظام نیا سومبخش  مندرج در شرح به یدولت ریغ یعموممؤسسات 

بخاش  در  یگاذار  هیسارما توساعه   از حمایات  و صاندوق  بانک دییتأمورد  یردولتیغو  یدولت یها بانک د ز 

در چاارچو  ایان   صاندوق   با  تیعاملانعقاد قرارداد   یطر، از و کشاورزی(  ن یها طرحدر مورد  صرفاً) یکشاورز

 صندوق را دارا خواهند بود.  مناب  از محل التیتسه یاعطانامه، اجاز   نظام

 .است "الیر" کشور پول یرسم واحد ،محاسبات یپول واحد -ه

 ماورخ  مصاوبه  اسااس  بار  ناماه  نظام نیا سوم بخش موضو  یگذار هیسرما و یدیتول یها طرح بازد  نرخ -و

 ریا ز و ها بخش ریسا یبرا و( %5) درصد پنج حداقل یکشاورز و ن  بخش یبرا صندوق، یامنا أتیه 19/5/1931

 .گردد یم نییتع( %11) درصد د  معادل حداقل ها بخش

 یای اجرادساتگا    یاو  هااستانتخصصی امور اقتصادی  کارگرو  طری عامل از  یها بانک به ها طرح ارسال ز ز

اعاالم   و زمان بندیچو  اولویت هارند در چابانک های عامل موظف .خواهد بود حسب مورد ربط یذ ملی یتخصص

طرح ها در سقف  و تصویب بررسی ،نسبت به پذیرش  ( می باشدکه ضمیمه قرارداد عاملیت  شد  از طرف صندوق )

 قرارداد عاملیت اقدام نمایند.

با معرفای کمیتاه اماداد    کل کشور  1931قانون بودجه سال  5-2تبصر  ذیل جزء  تسهیالت موضو تبصره :

 وسازمان بهزیستی خواهد بود. امام خمینی )ر (
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 ها بخش ریزها و  قابل قبول در بخش یها تیفعالز  سومبخش  

 یوکشاورز ن  بخش ساخت مسکن( و به استثنای بخشصنعت و معدن)  بخش فعالیت های مربوط به–الف 

واقتصادی الزم  مالی ،فنیکه طب  گزارش بانک عامل از توجیه   شد  از طرف صندوق تعییندر چارچو  اولویتهای 

 .بر خوردارند

( و پرداخات  نالت نیماشا و  زاتیا تجه دیا خرموجاود )از جملاه    یها تیظرفتوسعه  یبرا یگذار هیسرما ب ز 

 . یگذار هیسرماو  یدیتول یها طرحو خرید دانش فنی مربوط به  یانداز را نصب، نموزش،  یها نهیهز

  .یانرژمصرف  یساز نهیبهو  یبازساز یبرا یگذار هیسرما ج ز

 مواد اولیه ،ابزار کاار وتجهیازات  شامل :)در بخش صنعت ومعدن  برای طرح های موجود سرمایه در گردش-د

 .( و تجهیزات ابزار کارومین نهاد  هاکشاورزی شامل تأن  و ودر بخش 

 : برای برخورداری از مناب  صندوق عبارتند از دارویتاول فعالیت های  – ه

 .المللی هستندکه در حوز  تحریم بین یها تیفعال-1 

 .دنشوکه منجر به حمایت از کار و سرمایه ایرانی می فعالیت های-2 

 .سازی مصرف انرژیبهینه فعالیت های-9 

 .های موجودتوسعه ظرفیتفعالیت های -8 

زایی بیشتری دارند ) به استثنای مناط  کمتر توسعه یافتاه و   هایی که سهم نورد  متقاضی و اشتغال طرح-5 

 بخش ن  و کشاورزی(.

 

 ز اشخاص مجاز چهارم بخش

 صندوق عبارتند از: التیتسهاستفاد  از  یمتقاضاشخاص مجاز به عنوان 

 تیا فعالناماه    نظاام  نیا اموضو   سومدر بخش  مذکور یها بخشدر  که یرانیا یقیحقتمام اشخاص الف ز  

 . باشند یمخصوص دارا  نیادر  ربط یذالزم را از مراج   یقانون یمجوزهاو  کنند یم

عمومی غیر  مؤسساتای اقتصادی وابسته به ه و بنگا  یرانیا یتعاون وخصوصی  یحقوقتمام اشخاص   ز ب

 .کنند یم تیفعالنامه  نظام نیا سومدر بخش  مذکورمجاز  یها بخشدر  ،خود اساسنامهمطاب   کهدولتی 

%( 21درصاد )  سات یباز  شیبا  تیمالکنظر از نو   صرف که یاقتصاد یها بنگا و  یحقوقاشخاص  :1تبصره

از مناب  صندوق نبود   التیتسه افتیدر طیشراواجد  شوند یم نییتع یدولتتوسط مقامات  ها نن ر یمد أتیهاعضاء 

 ممنو  است.  ها ننو پرداخت از مناب  صندوق به 
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%( 41حاداقل هشاتاد درصاد )    کاه  شوند یممحسو   یرعمومیغ یصورتدر  ها شرکتمؤسسات و  :2تبصره

 باشد.  یقیحقمتعل  به اشخاص  یحقوقبا واسطه اشخاص  ایو  میمستق ها نن الشرکه سهم ایسهام 

المنفعاه   و عاام  یعماوم متعل  به مؤسسات  ها ننمطل  سهام  تیاکثر که ییها شرکتمؤسسات و  :3تبصره

 یها شرکتمؤسسات و  حکماست، در  یعموم هیریخو مؤسسات  یبازنشستگو  یا مهیب یها صندوقموقوفات،  رینظ

 هستند.  یردولتیغ یعموم ینهادهاوابسته به 

 

 ز سود  وجه التاام پنجم بخش

 مؤسساات اقتصادی وابساته باه    یها بنگا و  یتعاون ،یخصوصبخش  یها طرحبه  ییاعطا التیتسهسود نرخ 

 یگذار هیسرماو  یدیتول یها طرحعمومی غیر دولتی  با توجه به نرخ بازد  مورد انتظار از مناب  صندوق و نرخ بازد  

 خواهد بود: ریزبه شرح 

 % ( خواهد بود.11حداکثر شانزد  درصد ) به طور عام  در بخش صنعت و معدن التیتسه یبرا الف ز

 %( خواهد بود.19د  درصد)سیزحداکثر  بطور عامبرای تسهیالت در بخش ن  و کشاورزی  ب ز

 . خواهد بود موجود در سیستم بانکی و نیین نامه های طب  مقررات ،وجه التزامز  ج

 اقساطالتفاوت  ، تنها مابهکندپرداخت مقرر  دیسررسرا در  اقساطاز  یبخش رند یگ التیتسهچنانچه : 1تبصره

 خواهند بود. وجه التزاممشمول  یریتأخ

. باشاد  یم 1931برای کلیه قراردادهای منعقد  بانک عامل با متقاضی در سال  مذکورسود  یها نرخ :2تبصره

جهت اعمال در قراردادهای منعقد  جدید با متقاضی تا  ،عامل أتیهاز تصویب  پسجدید  یها نرخنتی  یها سالدر 

جاری به قاوت    یها نرخ ،سود جدیدهای ابالغ خواهد شد. تا زمان ابالغ نرخ  به بانک عامل سقف قرارداد عاملیت،

  می باشند. خود باقی

 

 الاامات  سایر ز ششمبخش 

وابسته باه   یاقتصاد یها بنگا به  ها بانک تیعاملاز مناب  صندوق با  افتهیاختصاص  التیتسهمجمو   ز  الف

 باناک باه هار    افتاه یاختصاص  التیتسهسهم  %(21)درصد بیست از  دینبادر هر حال  یردولتیغ یعموم مؤسسات

 باشد. شتریبعامل 

 کیا  به یردولتیغ یعموم مؤسسات بهوابسته  یاقتصاد یها بنگا از طرف  یارسال یها طرحچنانچه تبصره: 

 8جازء   تیرعا منظور بهباشد.  بانکبه نن  افتهیاختصاص  التیتسه( سهم %21درصد ) ستیباز  شیبعامل  بانک

 مورد پس از هماهنگی و موافقت صندوق خواهد بود. نیاعامل در  بانکهرگونه اقدام توسط  ،قانون 48ماد  (یبند )
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خواهاد   باناک در چارچو  مقاررات   یحقوقو  یقیحقاشخاص  یبراصندوق  یالتیتسهمجاز  یها سقفز  ب

 بود.

نسبت حقوق صاحبان ساهام باه مجماو      کهمجاز مشروط به نن است  یها شرکتبه  التیتسه یاعطا ز  ج

 نباشد. کمتر%( 21درصد ) ستیباز  یزماندر هر مقط   شرکت یها ییدارا

 

 ز سهم آورده هفتم بخش

درصد و پنج  ستیبدر هر طرح حداقل معادل  (یحقوق ای یقیحقعم از شخص ا) یمتقاضسهم نورد    ز الف 

 عامل( خواهد بود. بانک یاقتصادو  یمال ،یفن یابیارز یمبنار ب)طرح  یالیر های ارزی و نهیهز کل( 25%)

 .تواند از محل مناب  استقراضی وابسته به طرح باشد سهم نورد  متقاضی نمی-تبصره

 هاای ارزی و  ناه یهز کال ( %21)درصاد   ستیبحداقل معادل  یتعاون یها طرحدر  یمتقاضسهم نورد   ب ز 

 خواهد بود.طرح  یالیر

 ناه یهز کال ( %21)درصد حداقل معادل بیست  یکشاورز ن  و بخش یها طرحدر  یمتقاض نورد  سهم ج ز 

 خواهد بود.طرح  یالیر های ارزی و

( ممهور به مهر دولت وستیپ فهرست) افتهی توسعه کمتر یها شهرستانها و  در استان یمتقاضسهم نورد   ز  د

 بود. خواهدطرح  یالیر های ارزی و نهیهز کلدرصد  %(21)بیست درصد  حداقل

در گردش طب  نخارین ضاوابط و مقاررات باناک      سرمایهتسهیالت از سهم نورد  متقاضی جهت استفاد  -ه

 خواهد بود.

کااال و خادمات حاداقل معاادل بیسات      صاادرات  سهم نورد  متقاضی برای طرح هاای صاادراتی اعام از    -و

 خواهد بود. %(21درصد)

 داشته باشاد.  یشتریبو اشتغال  یمتقاضسهم نورد   کهاست  ییها طرحبا  التیتسهپرداخت  تیاولو تبصره:

 (یکشاورزو بخش ن  و  افتهیتوسعه  کمترمربوط به مناط   یها طرح یاستثنا به)

 

 التیتسهز م،ت  هشتم بخش

سال، دور  تنفس  9 حداکثرها  از طرح یشینزما یبردار بهر تا  یگذار هیسرمادور   یبرامدت زمان الزم  الف ز

با احتسا  مجمو  دور  های سارمایه گاذاری، بهار  بارداری و      ییاعطا التیتسهما  و دور  بازپرداخت  1 حداکثر
 . گردد یم نییتعسال  4 حداکثرعامل  بانک صیتشختنفس بنا به 



6 

 مهر و امضاء بانک عامل مهر و امضاء صندوق

 مشاارکت ما  به دور   12 حداکثرعامل مجاز است  أتیه دییتأعامل پس از  بانکدر موارد خاص  :1تبصره 

 . بکاهدمتناسب از دور  بازپرداخت  طور بهافزود  و 

ها و  استان طرحهای واق  در یبرا بردای و تنفس سرمایه گذاری،بهر  دور  مدت زمان الزم برای: 2تبصره 

 .گردد یم نییتعسال  11 حد اکثرنامه( نظام نیا وستیپ) افتهیتوسعه  کمتر یها شهرستان

 .سال می باشد دوحداکثر ، سرمایه در گردش تسهیالت برایتامین مالی دور  : 3تبصره 

 بانک عامل،اعتباری در ارکان مصو   یها طرحبه  ،عامل بانکتوسط  (صندوق مناب  از)پرداخت  :4تبصره 

 هر طرح صورت خواهد گرفت. یکیزیف شرفتیپو متناسب با  یابه صورت مرحله 

 یکاار ( روز 11تا د  ) حداکثر را صندوقاصل و سود سهم ، اقساط  دیسررساست در  مکلفعامل  بانک ز  ب

ناماه   نظاام  نیا پنجمبخش مندرج در  وجه التزامصورت مشمول  نیا ریغ. در کند زیوارنزد بانک به حسا  صندوق 
  خواهد بود.

 دربانک عامل  ریتأخ صورت در ،عاملیت صندوق با بانک عامل قراردادبر اساس مفاد موظف است  بانک تبصره:

 التزام وجه و سود اصل، مبلغ برداشت به نسبت صندوق اعالم حسب صندوق، التیتسه به مربوط اقساط بازپرداخت
 . دینما اقدام عامل بانک مناب  از صندوق، نف  به( نامه نظام پنجم بخش " " بند طب ) یپرداخت التیتسه

باشاد،   (قمنااب  صاندو   و عامال   بانک یداخلناب  م) یقیتلفبه صورت  یپرداخت التیتسه که یصورتدر  ز  ج

مدت زمان بازپرداخت و ...( صرفاً ناظر به مناب   ،عم از نرخ سود، سهم نورد ا)نامه  نظام نیاو ضوابط موضو   طیشرا
وفا   نماود  اسات    زیا تجهخارج از مناب  صاندوق   کهاز مناب   یبخشدر مورد  تواند یمعامل  بانکصندوق بود  و 

 .دینماضوابط و مقررات خود عمل 

 

  .عامل بانک تیمسئولز  نهم بخش

 و تهران در عامل یها بانک در شعب ازین حد در یگذار هیسرما انیمتقاض یها طرح رشیپذواحد  جادیا الف ز

 ها استان مراکز

 .ازینمورد  یاقتصادو  یمال، یفن یها تخصصعامل از نظر  بانک رشیپذ یواحدها زیتجه ب ز

  .ها نناعتبار سنجی از مناب  صندوق و  التیتسه افتیدر انیمتقاض تیاهلاحراز  ج ز

نظام نامه  نیا بخش دوم "و"بند  از حداقل نرخ بازد  مندرج در که یزانیمها به  طرح یبازده تیکفااحراز  ز د

 نباشد. کمتر

 ها. طرح یاقتصادو  یمال، یفن هیتوج یها گزارشیید و تأ یابیارز ز ه

طرح اطالعات طرح های مصو  دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی مطاب  شناسنامه  از یا خالصه ارسال و ز

 ها به صندوق.
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  مصو  با متقاضی پس از اعالم صندوق. یها طرح یمال نیتأمانعقاد قرارداد  ز ز

 .التیتسهها و برنامه بازپرداخت  طرح یمال نیتأمشد   یزیر برنامهو   یدقمدت  نییتع ز ح

ساه ماهه،شاش   ماهیانه، ادواری ) یها گزارشها و ارسال  طرح یمالو  یکیزیف شرفتیپبر   یدقنظارت  ز  ت

  .صندوقها به  طرح عملکرداز  ماهه و ساالنه(

صاندوق نازد باناک    واریز نن به حساا   و گیرند  تسهیالت از  اقساطبازپرداخت و وصول  سکیرقبول  ز  ک

 .)اعم از اصل، سود و وجه التزام( 

 .شود یمعامل ابالغ  أتیه سیرئتوسط  کهعامل  أتیهمصوبات   یدق تیرعا ل ز

نن منطبا  بااا   ناه یبهاز مصارف   نااانیاطممنااب  صاندوق و حصاول      ییتضاااز  یریجلاوگ  منظاور  باه  م ز 

جهات   صاالح یذمشااوران   شناسان یاکار  یطرالزم را از  داتیتمهعامل موظف است  بانکواصله،  یها درخواست
و  کااال از عدم انطبااق   نانیاطم. در صورت حصول ردیگ بکارپیش فاکتورهاموضو   متیقاز مناسب بودن  نانیاطم

سود و  افتیدر، اعم از یواقع متیقعامل موظف است ضمانت اجرا تخلف از اعالم  بانکموجود،  مدارکنن با  متیق
 . دینما ینیب شیپ، یمتقاضوارد  را در قرارداد خود با  یها خسارت هیکل
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