نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ارزی
(مصوب جلسه مورخ  1393/04/17هیأت امنای صندوق)

با اصالحات مربوط

با استناد به ماده( )16قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،1با رعایت ماده ( )7قاانون برناماه مشاو توساعه
جمهوری اسالمی ایران ،2نظامنامه ضوابط و مرایط اعطای تسهیالت ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب
( )12بخش )64( ،بند و ( )23تبصره به مرح ذیل میبامد:
بخش اول) تعاریف و مفاهیم

الف) قانون :قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور.
ب) صندوق :صندوق توسعه ملی.
ج) هیأت امناء :هیأت امنای

صندوق(موضوع بند (ب) ماده()16قانون).

د) هیأت عامل :هیأت عامل صندوق

(موضوع بند (ت) ماده()16قانون).

ها) بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
و) بانک عامل :هر یک از بانکهای دولتی و غیردولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق میبامد.
ز) نظامنامه :نظامنامه ضوابط و مرایط اعطای تسهیالت ارزی.
ح) قرارداد عاملیت :قراردادی است که براساس مفاد ماده( )16قاانون احکاام دائمای برناماههاای توساعه کشاور و
نظامنامه ،میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن منابع صندوق برای پرداخت تسهیالت در اختیار بانک عامل
قرار میگیرد.
ط) توجیه :توجیه فنی ،مالی ،اقتصادی طرح.
ی) مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی :3مناطق موضوع مصوبه مماره /262650ت  48874مورخ  1391/12/28هیأت
وزیران و اصالحات و الحاقات بعدی آن به همراه کلیه نقاط استانهای خراسان ممالی ،کرمانشاه ،کهگیلویاه و بویراحماد،
آذربایجان غربی ،ایالم ،سیستان و بلوچستان ،کردستان ،خراسان جنوبی ،چهارمحال و بختیاری و لرستان.
1
2

باتوجه به بند  10سیاست های ابالغی برنامه ششم توسعه اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی گردید.
مصوبه جلسه مورخ  97/03/02هیأت امنا :در متن نظامنامههای ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی ،عبارت «ماده ( )16قانون احکام

دائمی برنامههای توسعه کشور ،با رعایت ماده( )7قانون برنامه ششم توسعه» جایگزین عبات «ماده ( )84قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور» شد.

3

مصوبه جلسه مورخ  95/03/18هیأت امنا
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بخش دوم) مقررات عام

الف) بانک مرکزی موظف است منابع موضوع اجزاء یک الی هشت بند (ح) ماده( )16قانون احکام دائمی برناماههاای
توسعه کشور را با رعایت ماده ( )7قانون برنامه مشو توسعه به حساب صندوق نزد خود به مرح و ترتیبات مندرج در
ماده( )16قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با رعایت ماده ( )7قانون برنامه مشو توساعه ،واریاز نماوده و
بدون مجوز کتبی صندوق هیچ وجهی از حساب/حسابهای صندوق بردامت ننماید.
تبصره  :1بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق به حساب صندوق نازد باناک مرکازی
واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد مد.
تبصره  :۲بانک مرکزی موظف است به موجودی حساب صندوق نزد خود ،هر سه ماه یک بار سود روزممار باه ارز
مربوطه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید .نرخ سود مذکور معادل میانگین نرخ سود سپردههای بانک مرکازی
در بازارهای خارجی تعیین میمود.
ب) منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت با رعایت ماده( )16قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشاور (و مااده
( )7قانون برنامه مشو توسعه) ،مفاد این نظامنامه و قوانین بودجه سنواتی ،توسط باناکهاای عامال باه متقاضایان
سرمایهگذاری در بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاا
مییابد.
ج) بانک مرکزی متعاقب اعالم و اجازه صندوق نسبت به صدور گواهی مسدودی ارزی برای طرحهای تصویب مده در
ارکان اعتباری بانکهای عامل اقدام خواهد نمود.
د) متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه طرحهای خود به بانکهای عامل اقدام ماینمایناد .باناکهاای
عامل موظفاند در چارچوب اولویتهای اعالم مده از سوی صندوق نسبت به پذیرش طرح و فعالیتها اقدام نمایند.
بخش سوم) نوع ارز و واحد پولی محاسبات

الف) واحد پولی محاسبات به دالر آمریکا است.
ب) بانک عامل مکلف است اقرارنامهای مبنی بر درک و پذیرش ریسک تغییارات نارخ ارز از متقاضای دریافات و در
پرونده اعتباری او درج نماید.
بخش چهارم) فعالیتهای قابل قبول

فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیالت ارزی صندوق مصوب هیأت امناء به مرح زیر تعیین مده است:
الف) طرحها و فعالیتهای نفت ،گاز ،پترومیمی و پاالیشگاه.
ب) طرح ها و فعالیت هایی که بتوانند از محل ارزآوری نامی از صادرات محصول خود نسبت باه بازپرداخات اصال و
سود تسهیالت دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند.
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ج) تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون مهری مشروط به
تضمین بازپرداخت اقساط (اصل و سود تسهیالت) به صاورت ارزی توساط دولات جمهاوری اساالمی ایاران(وزارت
نفت).

1

ج ) 1-تضمین بازپرداخت اقساط (اصل و سود) تسهیالت بصورت ارزی توسط سازمان برنامه و بودجاه باه نیابات از
دولت و از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآوردههای نفتی و کااهش واردات فارآوردههاای نفتای
صورت میپذیرد.

2

ج )2-طرحهای موضوع این صورتجلسه]طرحهای موضوع بند "ج"[ با تأیید مورای اقتصاد ،در حکو تأیید بررسی توجیه
فنی-مالی و اقتصادی طرح جهت اعطای تسهیالت میبامد.

3

د) طرحها و فعالیتهای حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط بصورت ارزی.

4

ها) طرحها و فعالیتهای نیروگاهی و آب میرینکنها مشروط به بازپرداخت اقساط (اصل و سود) به صورت ارزی.
تبصره  :1اولویت پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش خواهد بود.

5

6

تبصره  :۲طرحها و فعالیتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسانامه
صندوق و این نظامنامه بالمانع است.
بخش پنجم) اشخاص مجاز

امخا

مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیالت صندوق عبارتند از:

الف) تمام امخا

حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی الزم از مراجع ذیربط که براساس مقاررات باناک

مرکزی منعی برای دریافت تسهیالت بانکی ندارند.
ب) تمام امخا

حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت مده در ایران و بنگاههای اقتصادی متعلاق باه مؤسساات عماومی

غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافات
تسهیالت بانکی ندارند.
تبصره  :1پرداخت تسهیالت به مؤسسات و مرکتهایی مجااز اسات کاه حاداقل هشاتاد درصاد( )%80ساهام یاا
سهوالشرکه آنها مستقیو و یا با واسطه امخا

حقوقی متعلق به امخا

حقیقی بامد.

1مصوبه جلسه مورخ  97/03/02هیأت امنا
2مصوبات الحاقی جلسه مورخ  97/03/02هیأت امنا
3مصوبات الحاقی جلسه مورخ  97/03/02هیأت امنا
4مصوبه جلسه مورخ  93/12/23هیأت امنا
5مصوبه جلسه مورخ  94/01/27هیأت امنا
6مصوبه جلسه مورخ  93/12/23هیأت امنا
صفحه  3از 10
Constitution-currency-1397-03-02-06

تبصره  :۲پرداخت تسهیالت به امخا

حقوقی و بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت ،بیش از بیست

درصد ( )%20اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین میموند ،ممنوع است.
تبصره  :۳مؤسسات و مرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسساات عماومی و عاامالمنفعاه نظیار
موقوفات ،صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است ،در حکو مؤسسات و مرکتهای متعلق
به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
ج) مؤسسات و مرکتهایی که به صورت مشترک با سرمایهگذاران خارجی فعالیت مینمایند.
د) خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی.
تبصره :تسهیالت مذکور صرفاً برای خرید کاال و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود.
ها) صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارائه تأییدیه کمیته ماده ( )19آیین ناماه اجرایای حمایاتهاای دولات از
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی)

و) استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی توسط امخا

حقیقی و حقوقی در صاورت دارا باودن مارایط زیار

مجاز میبامد:
 .1اقساط معوق ندامته بامد،
 .2پیشرفت فیزیکی سرمایهگذاری قبلی متناسب با برنامه بامد،
 .3برای طرح توسعه یا سرمایهگذاری جدید بامد،
1

 .4مرکتهایی که دارای صادرات بوده و امتغال بیشتری ایجاد کنند در اولویت میبامند.
تبصره :طرحها و فعالیتهای باالدستی نفت و گاز باه واساطه حجاو بااالی سارمایهگاذاری ماورد نیااز مشامول
محدودیت بند (و) نظامنامه نمیبامد.

2

بخش ششم) نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده ) (IRRطرحهای تولیدی و سرمایهگذاری برای بخش آب و کشاورزی حداقل ده درصد ( )%10و برای سایر
بخشها و زیربخشها حداقل پانزده درصد ( )%15تعیین میگردد.
بخش هفتم) سود ،وجه التزام

الف) نرخ سود تسهیالت ارزی سهو صندوق توسعه ملی برای بخش های نفت و گاز و پترومایمی باه میازان ساه و
نیو()3.5درصد و سایر بخشها به میزان یک ( )1درصد ثابت در سال تعیین میمود .در هر دو حالت سهو بانک دو
و نیو ( )2.5درصد میبامد.

3

1

مصوبه جلسه مورخ  96/03/27هیأت امنا

2

مصوبه جلسه مورخ  93/12/23هیأت امنا

3

مصوبه جلسه مورخ  96/10/23هیأت امنا
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ب) وجه التزام طبق آخرین مقررات و آییننامههای ابالغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره :سود تسهیالت اعطایی از تاریخ بردامت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه و توساط باناک
عامل پرداخت میگردد.
ج) نرخ سود سپردهگذاری ارزی صندوق توسعهملی برای بخشهای نفت و گاز و پترومیمی به میزان ( %6مش
درصد) و سایر بخشها به میزان ( %3.5سه و نیو درصد) ثابت در سال میبامد.

1

تبصره  :1نرخ سود سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل صرفاً برای اعطای تساهیالت باه خریاداران خاارجی
کاالها و خدمات ایرانی (در قالب اعتبار خریدار) درصورت گشایش اعتبار اسنادی( )L/Cبه میزان  2واحد درصد و در غیار
اینصورت به میزان  2.5واحد درصد تعیین گردید 2.نرخ سود سپرده گذاری برای تسهیالت اعتبار خریدار به ساپرده هاای
ارزی برای صدور ضمانتنامه پیش پرداخت صادرات خدمات فنی و مهندسای موضاوع مااده ( )8قاانون الحااق( )2تساری
مییابد.

3

تبصره :۲نرخ کارمزد بانکها با هماهنگی صندوق توسعه ملی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایاران و دبیرخاناه
هیأت امنا تعیین میمود.

4

بخش هشتم) سایر الزامات

الف) تسهیالت ارزی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینههای سرمایهگاذاری
طرح خواهد بود.
ب) به استناد تبصره ( )2بند (خ) ماده( )16قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،اعطای تساهیالت موضاوع
این نظامنامه فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال را در
بازار داخلی ندارند .این موضوع باید در قرارداد بانک عامل با متقاضی استفادهکننده از منابع صندوق تأکید و ضمانت
اجرایی مناسب نیز برای آن پیشبینی مود.
تبصره :هرگونه روش پرداختی که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور مود ،ممنوع است.
ج) سقفهای مجاز تسهیالتی صندوق برای امخا

حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقده و در

صورت عدم تصریح در آن ،در چارچوب مقررات بانک مرکزی خواهد بود.

1
2
3
4

مصوبه جلسه مورخ  94/01/27هیأت امنا
مصوبه جلسه مورخ  96/10/23هیأت امنا
مصوبه جلسه مورخ  97/03/02هیأت امنا
مطابق صورتجلسه مورخ  1393/12/28کارگروه فوق ،نرخ کارمزد ( )%2.5برای اجرا ابالغ میگردد( .نامه شماره 174234مورخ )93/12/27
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د) رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
و اصالح ماده ( )104قانون مالیاتهای مستقیو ،مصوب  ،1391/05/01برای تماام اساتفادهکننادگان از تساهیالت
موضوع این نظامنامه الزامی است.
ها) اعطای تسهیالت به امخا

حقوقی مجاز ،مشروط به آن است که نسابت حقاوق صااحبان ساهام باه مجماوع

داراییهای مرکت (نسبت مالکاناه) در زمان تسلیو درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصاد ()%20
کمتر نبامد.
تبصره  :1طرحهای باالدستی نفت و گاز با تضمین مرکت ملی نفت ایران و مرکت ملی گاز ایاران از رعایات ایان
بند مستثنی میبامد.

1

تبصره :۲طرح های تولید انواع خودرو در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و
برون مهری ،از رعایت این بند مستثنی میبامد.

2

تبصره :۳طرح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از رعایت این بند مستثنی میبامد.

3

و) منابع صندوق صرفاً در چارچوب اولویتهای اعالم مده از طرف صندوق به طرحهاا و فعالیاتهاای دارای توجیاه
اختصا

خواهد یافت.

ز) بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح در تمامی مراحال
طراحی ،ساخت و بهرهبرداری میبامد ،به طوری که فعالیت یا طرح با اعتبار اختصا

یافته در مدت زمان پیشبینی

مده در قرارداد فیمابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد .در صورت عادم تکمیال طارح یاا فعالیات ،صاندوق
مسؤلیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرحها و فعالیتها نخواهد دامت.
ح) پرداخت تسهیالت به بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و مرکتهای تابعاه و وابساته در
سقف بیست درصد ( )%20منابع صندوق مجاز است.
ط) بانک مرکزی موظف است براساس مفاد قرارداد عاملیت صندوق با بانک عامل ،در صورت تاأخیر باناک عامال در
بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیالت صندوق ،حسب اعالم صندوق نسبت به بردامت مبلغ اصل ،سود و وجه التازام
تسهیالت پرداختی به نفع صندوق ،از حساب/حسابهای بانک عامل اقدام نماید.
ی) هرگونه گشایش اعتبار اسنادی براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
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بخش نهم) سهم آورده متقاضی

الف) سهو آورده متقاضی اعو از مخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد ( )%25کل
هزینههای ریالی و ارزی طرح برمبنای ارزیابی فنی ،مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.
تبصره :1سهو آورده متقاضی نمیتواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح بامد.
تبصره :۲طرح های تولید انواع خودرو در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و
برون مهری ،از رعایت این بند مستثنی می بامد.

1

ب) سهو آورده متقاضی در طرحهای تعاونی حداقل معادل بیست درصد ( )%20کل هزینههای ارزی و ریاالی طارح
خواهد بود.
ج) سهو آورده متقاضی در طرحهای بخش آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد ( )%20کل هزینههای ارزی و
ریالی طرح خواهد بود.
د) سهو آورده متقاضی برای طرحهای صادراتی اعو از صادرات کاال و خدمات حداقل معادل بیست درصد ()%20کل
هزینههای ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
ها) سهو آورده متقاضی در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی حداقل ده درصاد ( )%10کال هزیناههاای ارزی و
ریالی طرح خواهد بود.
و) سهو آورده بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی در منااطق برخاوردار حاداقل سای درصاد
( )%30و در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی حداقل پانزده درصد ( )%15هزینههای ارزی و ریالی طرح خواهاد
بود.
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ز) سهو آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیالت سرمایه درگردش حسب مورد در قرارداد عاملیت با بانکهای عامل
توسط هیأت عامل مشخص میمود.
تبصره :اولویت پرداخت تسهیالت به طرحهایی است که سهو آورده متقاضی و امتغالزایی بیشتری داماته باماند
(به استثنای طرح های مربوط به مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی).
بخش دهم) مدت تسهیالت

الف) مدت زمان الزم برای دوره اجراء تا بهرهبرداری آزمایشی از طرحها حداکثر سه ( )3سال ،دوره تانف

حاداکثر

مش ( )6ماه و دوره بازپرداخت تسهیالت اعطایی حداکثر پنج ( )5سال خواهد بود .در هر حال با احتسااب مجماوع
دورههای اجراء تنف

1
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و بازپرداخت نبایستی از هشت ( )8سال تجاوز نماید.
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تبصره  :1هیأت عامل میتواند مدت زمان الزم برای دوره اجراء و بازپرداخت طارحهاای واقاع در منااطق مشامول
اعمال نرخ ترجیحی را در مجموع حداکثر دو ( )2سال بیشتر از مدت زمانهای مذکور در این بند تعیین نماید.
تبصره  :۲مجموع دوره تأمین مالی برای اعطای تسهیالت خرید در قالب اعتبار خریدار به طرفهای خریدار کاال و
خدمات ایرانی (موضوع جزء ( )3بند (خ) ماده()16احکام دائمی برنامههای توساعه کشاور) حاداکثر دو ( )2ساال و بارای خریاداران
کاالهای سرمایهای ،مامین آالت و تجهیزات ایرانی پروژههای زیربناایی ،صانعتی ،معادنی و کشااورزی کاه توساط
پیمانکاران ایرانی اجرا میموند حاداکثر  8ساال 1و بارای صادور خادمات فنای

و مهندسای (موضاوع جازء ( )2بناد (خ)

ماده()16قانون) با توجه به نوع و ماهیت آن حداکثر هشت سال (با تشخیص بانک عامل) تعیین میگردد.
تبصره :۳پرداخت تسهیالت از منابع صندوق توسط بانک عامل ،به فعالیتها و طرحهای مصوب در ارکان اعتباری
بانک عامل ،بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتاً واحد) و یا مرحلهای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح
صورت خواهد گرفت.
ب) در صورتی که تسهیالت پرداختی به صورت تلفیقی (منابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) بامد ،مرایط و ضاوابط
موضوع این نظامنامه (اعو از نرخ سود ،سهو آورده ،مدت زمان بازپرداخت و  ) ...صرفاً ناظر به منابع صندوق بوده و بانک
عامل میتواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خاود
عمل نماید.
ج) هیأت عامل مجاز است در اجرای جزء( )3بند (ت) اساسنامه (ماده ( )16قانون) با درخواست بانکهای عامال و باه
منظور رفع مشکالت زمان بندی طرح های تامین مالی مده از محل منابع صندوق ،حداکثر دو ( )2ساال باه زماان
طرح (اجرا ،تنف

و بهرهبرداری) اضافه نماید.
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بخش یازدهم) مسئولیتها و تعهدات بانک عامل

الف) صندوق میتواند در قرارداد عاملیت ،بانکهای عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:
الف -1-ایجاد واحد پذیرش ،بررسی و نظارت بر طرحهای متقاضیان سرمایهگذاری.
الف -2-تجهیز واحدهای پذیرش ،بررسی و نظارت از نظر تخصصهای فنی ،مالی و اقتصادی مورد نیاز.
الف -3-اطالعرسانی به هنگام ،کافی و عام دستورالعملها و مقررات مربوط به اعطاء و بازپرداخت تسهیالت از مناابع
صندوق به متقاضیان و نیز اطالعرسانی درخصو

طرحهای مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.

الف -4-اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیالت از منابع صندوق.
الف -5-تکمیل و ارسال خالصهای از اطالعات طرحهای مصوب دارای توجیه.
1
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ب) ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.
ج) احراز کفایت بازدهی طرحها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظامنامه کمتر نبامد.
د) انعقاد قرارداد تأمین مالی طرحهای مصوب با متقاضی پ

از اعالم صندوق.

ها) احراز اطمینان از تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح توسط متقاضی ،منابع داخلی بانک و یا هر سازوکار دیگر.
و) نظارت بر نحوه مصرف تسهیالت اعطایی و حصول اطمینان از طرف آن در محل پیشبینی مده و همچنین نظارت
بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرحها و ارسال گزارشهای ادواری (سه ماهه ،مش ماهه ،ساالنه و حسب مورد) به صندوق.
ز) بانک عامل متعهد میمود اقساط سررسید مده در هر ماه اعو از اصل و سهو سود صندوق ،طی هر ماه حداکثر تا
پنجو ماه بعد به همان ارز تسهیالت پرداختی به حساب صندوق واریز و اعالمیه واریزی را به صندوق ارسال نماید .در
صورت عدم واریز اقساط سررسیده مده هر ماه تا زمان مذکور ،بانک عامل متعهد میمود عالوه بر پرداخات اصال و
سود تسهیالت ،وجه التزام را براساس نرخی که مقررات و آییننامههای ابالغی از سوی بانک مرکزی مقرر میدارد به
صندوق پرداخت نماید.
تبصره :بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت میدهد در صورت تأخیر بانک عامل در بازپرداخات
اقساط مربوط به تسهیالت صندوق ،معادل مبلغ اصل ،سود و وجه التزام تسهیالت به همان ارز تسهیالت پرداختی را
از حساب/حسابهای بانک عامل نزد بانک مرکزی بردامت نماید .بانک مرکزی موظف اسات در بردامات از حسااب
بانکهای عامل و بدهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.
ح) به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهیناه آن منطباق باا درخواساتهاای
واصله ،بانک عامل موظف است تمهیدات الزم را از طریق کارمناسان یا مشاوران ذیصالح جهت اطمیناان از مناساب
بودن قیمت موضوع پروفرما بکارگرفته و ضمانت اجرایی الزم ،اعو از دریافت سود و کلیاه خساارتهاای وارده را در
قرارداد خود با متقاضی پیشبینی نماید.
ط) آگاه نمودن مشتریان و تشریح ریسک و میوه پومش ریسکهای محتمل و موجود از جمله ریسک تغییرات
برابری نرخ ارزها در دوران تأمین مالی و سایر موارد مرتبط قبل از انعقاد قرارداد توسط بانک عامل الزامیست.
ی) مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک عامل مسؤلیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت که براساس
این نظامنامه تنظیو میمود را دامته و نیز با امضاء قرارداد عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ مده در
رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و به عهده میگیرند.
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بخش دوازدهم) سایر

الف) خرید دانش فنی و ورود مامین آالت و تجهیزات انباری  stockنو و دست اول از محال تساهیالت صاندوق در
صورت انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهای فنی باا تأییاد دساتگاه اجرایای ذیاربط و باناک عامال و
همچنین وجود گارانتی معتبر از سوی مرکت سازنده بالمانع است.
ب) صادرکنندگانی که نسبت به انعقاد قرارداد صدور کاالها و خدمات با معب یا نمایندگیهای خود یا خریدارانی که
وابسته یا تابع آنها هستند ،اقدام میکنند ،مشمول استفاده از تسهیالت صندوق نخواهند بود.
ج) متقاضیان استفاده از تسهیالت صندوق میتوانند مخاطرات نوسانات نرخ براباری ارزهاا در مقابال یکادیگر را باا
استفاده از سازوکار پیشبینی مده در ماده ( )72قانون برنامه پنجساله پنجو توسعه کشور 1بارای مبلاغ تساهیالت
ارزی دریافتی پومش دهند .در صورت عدم پومش ،آثاار ریساک نوساانات بار عهاده اساتفادهکنناده از تساهیالت
خواهد بود.
د) نحوه عمل در موارد غیرمصرح در این نظامنامه ،تابع اساسنامه صندوق ،موضاوع مااده( )16قاانون احکاام دائمای
سیاساتهاای پاولی و ارزی ابالغای باناک

برنامههای توسعه کشور( ،با رعایت ماده ( )7قانون برنامه مشو توسعه) و
مرکزی خواهد بود.
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به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی-صادراتی ،بیمه مرکزی ایران از طریق شرکتهای تجاری بیمه،

امکان ارائه خدمات بیمه ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
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