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چکیده مدیریتی

کــه الــزام  اســتفاده از تســهیالت ارزی صنــدوق توســعه ملــی از جملــه  راه هــای تامیــن مالــی پروژه هــای تولیــدی اســت 

بازپرداخــت وام هــای دریافتــی بــه ارز، آســیب پذیری تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران از نوســانات ارزی را افزایــش 

داده اســت. در چنیــن شــرایطی سیاســت گذار تصمیماتــی نظیــر تمهیــدات ارزی حســاب ذخیــره ارزی، تســهیالت 

ارزی موضــوع جــزء )د( بنــد )6( قانــون بودجــه ســال 1388 و همچنیــن تمهیــدات ارزی مترتــب بــا صنــدوق توســعه 

ح هــای  کــه بــه دلیــل قیمت گــذاری دســتوری، ممنوعیــت صــادرات، عــدم توجــه بــه طر کــرده اســت  ملــی را اتخــاذ 

ــواع  کارایــی الزم برخــوردار نبــوده اســت. در ایــن راســتا مطالعــه حاضــر اقــدام بــه دســته بندی ان فاقــد درآمــد ارزی از 

ح  ــر ــه ش ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــهیالت ارزی صن ــت تس ــهیل بازپرداخ ــت تس ــی جه ــه چارچوب ــهیالت گیرندگان و ارائ تس

کــرده اســت:  ذیــل 

ح های اقتصادی دارای درآمد ارزی )فاقد محدودیت های قیمت گذاری و منع صادرات(. 1  طر

بازپرداخت به صورت ارزی؛ 	 

دوره تنفس یک ساله جهت بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی؛ 	 

افزایش دوره بازپرداخت این تسهیالت بین یک الی پنج سال.	 

کاال و خدمات(. 2 ح های اقتصادی فاقد درآمد ارزی )بدون محدودیت قیمت¬گذاری  طر

خ ســامانه نیمــا 	  ــر ــه ن ــه ب ــا تاریــخ ابــالغ ایــن مصوب ــی اقســاط سررســید شــده ت ــه صــورت ریال بازپرداخــت ب

خ ســود تســهیالت عقــود  خ روز درخواســت و حســب نــر در تاریــخ سررســید و بــرای ســایر اقســاط بــه نــر

مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار؛

کم بر تسهیالت ریالی در نظام بانکی باشد.	  نحوه بازپرداخت و تسهیالت ریالی تابع مقررات و ضوابط حا

ع تســهیالت ارزی دریافتــی از . 3 کــه تأمیــن ارز مــورد نیــاز آنهــا جهــت بازپرداخــت اصــل و فــر گیرندگانــی  تســهیالت 

صنــدوق توســعه ملــی، توســط دولــت تضمیــن شــده اســت.

بازپرداخــت بــه صــورت ریالــی اقســاط سررســید شــده تــا تاریــخ ابــالغ ایــن مصوبــه بــه نــرخ ســامانه نیمــا در 	 

تاریــخ سررســید و بــرای ســایر اقســاط بــه نــرخ روز درخواســت و حســب نــرخ ســود تســهیالت عقــود مشــارکتی 

مصــوب شــورای پــول و اعتبــار؛

کامــل وجــه 	  کــه بــه واســطه عــدم پرداخــت  گیرنــدگان  آن بخــش از بدهــی دولــت )وزارت نیــرو( بــه تســهیالت 

خریــد تضمینــی آب و بــرق توســط دولــت ایجــاد شــده، در چارچــوب قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت¬پذیــر و 

گیرنــدگان از صنــدوق توســعه ملــی قابــل تهاتــر شــود. کشــور، بــا بدهــی تســهیالت  ارتقــای نظــام مالــی 

که واجد درآمدهای ارزی هستند، مشمول ضوابط بند )1( این مصوبه شوند.	  آن دسته از طرح هایی 

کــه درآمــد ارزی طــرح هــا تکافــوی بازپرداخــت تســهیالت را ندهــد، امــکان تســویه بخشــی از 	  در مــواردی 
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ــد. ــته باش ــود داش ــا، وج ــامانه نیم ــت در س ــرخ روز پرداخ ــا ن ــی و ب ــورت ریال ــه ص ــی ب بده
کاالها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت گذاری یا منع صادراتی شده است.. 4 که  گیرندگانی  تسهیالت 

خ ســامانه نیمــا 	  ــر ــه ن ــه ب ــا تاریــخ ابــالغ ایــن مصوب ــی اقســاط سررســید شــده ت ــه صــورت ریال بازپرداخــت ب

خ ســود تســهیالت عقــود  خ روز درخواســت و حســب نــر در تاریــخ سررســید و بــرای ســایر اقســاط بــه نــر

گــردد. مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار اقــدام 

بــه 	  نســبت  مــاه  یــک  مــدت  تولیدکننــدگان مکلــف شــوند ظــرف  و  ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 

محاســبه و اعــالم مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و قیمــت بــازاری محصــوالت اشــخاص موضــوع ایــن بنــد 

کاال  کارگــروه بــه تناســب ایــن مابه التفــاوت و ســهم  خ اعالمــی  کارگــروه اعــالم نمایــد. نــر اقــدام و نتیجــه را بــه 

ح تأمیــن مالــی شــده تعییــن خواهــد شــد. کل تولیــدات طــر از 

کاالهــا و خدمــات تولیــدی آن هــا مشــمول قیمت گــذاری یــا منــع صادراتــی . 5 کــه بخشــی از  ح هــای اقتصــادی  طر

بــوده و بخــش دیگــر فاقــد آن اســت.

خ ســامانه نیمــا 	  بازپرداخــت بــه صــورت ریالــی اقســاط سررســید شــده تــا تاریــخ ابــالغ ایــن مصوبــه، بــه نــر

خ ســود تســهیالت عقــود  خ روز درخواســت و حســب نــر در تاریــخ سررســید و بــرای ســایر اقســاط بــه نــر

مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار اقــدام می¬شــود.

بازپرداخــت تســهیالت ارزی بــه صــورت ترکیبــی از روش هــای پرداخــت موضــوع بندهــای )2( تــا )5( ایــن 	 

کارگــروه تعییــن می¬گــردد.  مصوبــه و همچنیــن بــه تناســب ســهم و بخــش، توســط 
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1-مقدمه 

عــدم بازپرداخــت اقســاط تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی منجــر بــه ورود تولیدکننــدگان بــه فرآینــد دعــاوی حقوقــی 

ــه صنــدوق  کننــدگان تســهیالت شــده اســت. برایــن اســاس طبــق اســتجازه دولــت از مقــام معظــم رهبــری ب ــا اعطا ب

ــرای تولیدکننــدگان و  توســعه ملــی اجــازه داده شــد، بازپرداخــت تســهیالت ارزی از محــل صنــدوق توســعه ملــی را ب

کــه بــه تشــخیص هیــات امنــای صنــدوق توســعه ملــی  ســرمایه گذاران بخــش غیردولتــی بــا واحدهــای تولیــدی فعــال 

خ ارز )ســامانه نیمــا( در روز بارپرداخــت  کافــی بــرای بازپرداخــت هســتند، معــادل ریالــی و براســاس نــر فاقــد درآمــد ارزی 

کنــد. دریافــت 

خ 1399.6.13( بــه  کمیســیون تخصصــی هیــأت امنــای صنــدوق توســعه ملــی )مــور برایــن اســاس طبــق مصوبــه 

صنــدوق توســعه ملــی اجــازه داده شــد، اقســاط سررســید شــده تســهیالت ارزی واحدهــای تولیــدی فعــال بخــش 

خ ارز ســامانه نیمــا در روز بازپرداخــت  کننــد را بــه صــورت ریالــی و براســاس نــر کــه تــا پایــان ســال 1399 تســویه  غیردولتــی 

کنــد. دریافــت 

کاال یــا خدماتــی بنــا بــه تجویــز قانون گــذار مشــمول قیمت گــذاری بــوده و دولــت متعهــد بــه تأمیــن  کــه  در صورتــی 

مــا بــه التفــاوت آن باشــد، بنابــر درخواســت دســتگاه اجرایــی ذی ربــط و تأییــد و تضمیــن ســازمان برنامــه و بودجــه 

کشــور بــه نمایندگــی از دولــت، ایــن میــزان بــه حســاب بدهــی دولــت بــه صنــدوق توســعه ملــی منظــور شــده و از بدهــی 

کســر می شــود. شــایان ذکر اســت، براســاس مصوبــه اخیرالذکــر، واحدهایی  گیرنــده بــه صنــدوق توســعه ملی  تســهیالت 

کننــد مشــمول بخشــودگی جرایــم دیرکــرد می شــوند. کــه از تســهیالت ایــن مصوبــه اســتفاده و بدهــی خــود را تســویه 

گذشــته و صنــدوق توســعه ملــی در  بــه آنکــه اســتفاده از تســهیالت ارزی صنــدوق ذخیــره ارزی در  بــا توجــه 

کشــور و مســیری بــرای تبدیــل منابــع  ســال های اخیــر ازجملــه راه هــای تامیــن مالــی پروژه هــای تولیــدی و خدماتــی 

گاز  بــه ســرمایه های زاینــده بــوده اســت و از طــرف دیگــر بازپرداخــت وام هــای دریافتــی  حاصــل از صادرات  نفــت و 

خ می توانــد ارزش اقســاط را افزایــش و آســیب پذیری تولیدکننــدگان و  گیــرد و هرگونــه افزایــش نــر بایــد به  ارز  صــورت 

گــزارش پیشــرو، پــس از تشــریح عملکــرد اعطــای  ســرمایه گذاران بــه نوســانات ارزی را افزایــش دهــد در ایــن راســتا در 

تســهیالت ارزی از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه بررســی چالش هــای بازپرداخــت تســهیالت ارزی از صنــدوق 

توســعه ملــی پرداختــه و در نهایــت راهکار هــای جهــت ... ارائــه خواهــد شــد.

2- بررسی عملکرد ارزی صندوق توسعه ملی

گازی و فرآورده هــای  گاز و میعانــات    صنــدوق توســعه ملــی بــا هــدف تبدیــل بخشــی از عوایــد ناشــی از فــروش نفــت و 

ــد و ســرمایه های زاینــده اقتصــادی و نیــز حفــظ ســهم نســل های آینــده از منابــع  نفتــی بــه ثــروت هــای مانــدگار، مول
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کلــی برنامــه پنجــم توســعه ابالغــی مقــام معظــم  گاز و فــرآورده هــای نفتــی و بــر اســاس بنــد )22( سیاســت هــای  نفــت و 

ــه بررســی  ــد. در ادامــه ب گردی ــون برنامــه پنجــم توســعه در 15 دی مــاه ســال 139۰ تاســیس  رهبــری و مــاده )84( قان

گــزارش عملکــرد تســهیالت ارزی صنــدوق توســعه ملــی طــی دوره 139۰ تــا 1399 پرداختــه شــده اســت. 

طریــق  از  ارزی  ســپرده گذاری  و  ارزی  عاملیــت  قالــب  دو  در  ملــی  توســعه  صنــدوق  ارزی  تســهیالت  اعطــای 

ــا  ــر اســاس مفــاد بنــد )خ( اساســنامه و ب کــه بخــش عمــده آن، بــه صــورت ارزی و ب بانک هــای عامــل انجــام می شــود 

کل قراردادهــای عاملیــت ارزی منعقــده  عاملیــت بانک هــای طــرف قــرارداد بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت. 

خ  کــه ســال 1399 مطابــق مصوبــه مــور بــا بانک هــای عامــل تــا پایــان ســال 1399 بالــغ بــر 116143 میلیــون دالر بــوده 

ــرای بانک هــای عامــل تصویــب و قــرارداد  1399.۰2.23 هیــات عامــل صنــدوق، مبلــغ 582۰ میلیــون دالر ســهمیه ب

کنــون،  ح هــای تامیــن مالــی شــده تا 13 بانــک بــه مبلــغ 492۰ میلیــون دالر منعقــد و ابــالغ شــده اســت. اطالعــات طــر

ح( مــی باشــد. ح هــای تســویه شــده )3 طــر ح( و طــر ح هــای فعــال مســدود شــده )315 طــر کلیــه طــر شــامل 

گاز و پتروشــیمی و از لحــاظ منطقــه  عمــده ی منابــع ارزی صنــدوق از لحــاظ بخــش اقتصــادی، در بخــش نفــت و 

کمتــر توســعه یافتــه اعطــا شــده اســت. تــا پایــان ســال 1399 بیــش از 87 % منابــع ارزی  ح، در مناطــق  اجــرای طــر

گشــایش اعتبــار )دریافــت پوشــش( و حــدود 66 % نیــز  ح هــای فعــال بــه نفــع متقاضیــان، بــه مرحلــه  مســدود شــده طــر

بــه مرحلــه پرداخــت قطعــی رســیده اســت
جدول )1(: خالصه عملکرد ارزی صندوق از سال 1390 تا پایان سال 1399 )اعداد به میلیون دالر(

جمع مبلغ قرارداد هانوع قرارداد
کنون ح های تأمین مالی شده تا  طر

حجمع مبالغ تعداد طر

11614334۰96318عاملیت

7239551546سپرده گذاری

کل 12338239611364جمع 

مأخذ: گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی سال 1399.

گــذاری ارزی بــه تفکیــک تشــریح  گــزارش عملکــرد ارزی صنــدوق در دو بخــش عاملیــت ارزی و ســپرده  در ادامــه، 

شــده اســت.

2-1. عاملیت ارزی
در قراردادهــای عاملیــت ارزی بــا توجــه بــه مشــخص بــودن اولویــت هــای اعطــای تســهیالت و مــدت و مبلــغ 

قــرارداد، بانــک عامــل موظــف اســت در چارچــوب اولویــت هــای اعــالم شــده توســط صنــدوق، ضمــن احــراز اهلیــت 

ح هــای دارای توجیــه فنــی، مالــی و اقتصــادی را جهــت اعــالم وصــول و  متقاضیــان دریافــت تســهیالت ارزی، طــر

طــی ســایر مراحــل تامیــن مالــی بــه صنــدوق توســعه ملــی ارســال نمایــد. در ایــن نــوع قــرارداد، بانــک عامــل ضامــن 
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بازپرداخــت اصــل و ســود تســهیالت دریافتــی متقاضــی بــه صنــدوق مــی باشــد. فراینــد اعطــای تســهیالت ارزی جهــت 

تامیــن مالــی طرحهــای متقاضــی تســهیالت از محــل قراردادهــای عاملیــت ارزی در صنــدوق توســعه ملــی شــامل 4 

گشــایش اعتبــار )صــدور پوشــش( و پرداخــت قطعــی اســت. مرحلــه اعــالم وصــول، اعــالم مســدودی، 

ح ارزی بــه مبلــغ 34۰96 میلیــون  از محــل منابــع قراردادهــای عاملیــت ارزی تــا پایــان ســال 1399، تعــداد 318 طــر

ح بــا مبلــغ مســدودی بالــغ بــر 33957 میلیــون دالر فعــال  کــه از ایــن میــزان، تعــداد 315 طــر دالر تامیــن مالــی شــده 

ح  ح نیــز بــه مبلــغ 139 میلیــون دالر تســهیالت دریافتــی خــود را تســویه نموده انــد. از 315 طــر بــوده و تعــداد 3 طــر

گشــایش اعتبــار اســنادی بــه مبلــغ 29522  ح تــا پایــان ســال 1399 موفــق بــه  فعــال تامیــن مالــی شــده، 314 طــر

ح نیــز مبلغــی معــادل 22.331 میلیــون دالر بــا همــکاری بانــک هــای عامــل و بانــک  میلیــون دالر شــده و بــه 3۰8 طــر

گرفتــه اســت. مرکــزی ج.ا.ایــران پرداخــت قطعــی صــورت 

ح هــا  ح ارزی فعــال تامیــن مالــی شــده، میــزان پیشــرفت مالــی ایــن طــر -بــا توجــه بــه منابــع تخصیصــی بــه 315 طــر

صرفــا از محــل منابــع صنــدوق )نســبت مبالــغ پرداختــی بــه مســدودی( تــا پایــان ســال 1399، حــدود 66 درصــد اســت.

ح های ارزی فعال صندوق  جدول )2(: وضعیت تأمین مالی طر

 از محل قراردادهای عاملیت ارزی از سال 1390 تا پایان سال 1399

           مأخذ: گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی سال 1399.

ــد  ــان می ده ــال 1399 نش ــان س ــا پای ــال 139۰ ت ــت ارزی از س ــل عاملی ــدوق از مح ــع ارزی صن ــی مناب ــع بخش توزی

گاز و پاالیشــگاه  ح هــای حــوزه نفــت و  کــه از مجمــوع 33.957 میلیــارد دالر منابــع ارزی مســدود شــده، 62 % بــه طر

ــدود 7  ــی 58 % و ح ــرفت مال ــا پیش ــدن ب ــت و مع ــش صنع ــه بخ ــد ب ــی 69 % ،  31 درص ــرفت مال ــا پیش ــیمی ب و پتروش

ح دارای  کل 315 طــر % نیــز بــه ســایر بخش هــای اقتصــادی اختصــاص داده شــده اســت. بــه عــالوه، پیشــرفت مالــی 

فرایند اعطاي تسهیالت ارزي جهت تامین مالی طرحهاي متقاضی تسهیالت از محل قراردادهاي عاملیت ارزي در صندوق  
 ل، اعالم مسدودي، گشایش اعتبار )صدور پوشش( و پرداخت قطعی است. اعالم وصو مرحله 4توسعه ملی شامل 

میلیون دالر تامین    ۳4۰۹۶طرح ارزي به مبلغ    ۳۱۸، تعداد  ۱۳۹۹از محل منابع قراردادهاي عاملیت ارزي تا پایان سال  
طرح نیز   ۳میلیون دالر فعال بوده و تعداد    ۳۳۹57طرح با مبلغ مسدودي بالغ بر    ۳۱5مالی شده که از این میزان، تعداد  

طرح تا    ۳۱4تامین مالی شده،  فعال  طرح    ۳۱5از    .اندمیلیون دالر تسهیالت دریافتی خود را تسویه نموده  ۱۳۹به مبلغ  
طرح نیز مبلغی معادل    ۳۰۸به  میلیون دالر شده و    2۹522موفق به گشایش اعتبار اسنادي به مبلغ    ۱۳۹۹پایان سال  

 . میلیون دالر با همکاري بانک هاي عامل و بانک مرکزي ج.ا.ایران پرداخت قطعی صورت گرفته است 22.۳۳۱

طرح ارزي فعال تامین مالی شده، میزان پیشرفت مالی این طرح ها صرفا از محل    ۳۱5با توجه به منابع تخصیصی به  -
 .درصد است ۶۶، حدود ۱۳۹۹به مسدودي( تا پایان سال منابع صندوق )نسبت مبالغ پرداختی 

 1399تا پایان سال   1390های ارزی فعال صندوق از محل قراردادهای عاملیت ارزی از سال وضعیت تأمین مالی طرح  (:2جدول )

 
 . ۱۳۹۹گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی سال    مأخذ:            

از مجموع   کهد  دهنشان می  ۱۳۹۹تا پایان سال    ۱۳۹۰توزیع بخشی منابع ارزي صندوق از محل عاملیت ارزي از سال  
فت و گاز و پاالیشگاه و پتروشیمی با پیشرفت  هاي حوزه نطرحبه    %  ۶2  میلیارد دالر منابع ارزي مسدود شده،  ۳۳.۹57

هاي اقتصادي  نیز به سایر بخش  %  7و حدود    %   5۸پیشرفت مالی    با بخش صنعت و معدن  درصد به    ۳۱  ،  %    ۶۹مالی  
از محل منابع اعطایی    ۱۳۹۹طرح داراي مسدودي تا پایان سال    ۳۱5پیشرفت مالی کل    به عالوه،اختصاص داده شده است.  

بنگاه هاي    % 5۳  . شایان ذکر است،%بوده است  ۶۶صندوق حدود   به طرحهاي  ارزي مسدود شده صندوق مربوط  منابع 
نیز مربوط به طرحهاي بخش خصوصی و تعاونی است. ضمنا    %  47دود  اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و ح 

.دي صندوق در اختیار طرح هاي متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته بوده استومنابع ارزي مسد % ۶۳
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مســدودی تــا پایــان ســال 1399 از محــل منابــع اعطایــی صنــدوق حــدود 66 %بــوده اســت. شــایان ذکــر اســت، %53 

منابــع ارزی مســدود شــده صنــدوق مربــوط بــه طرحهــای بنــگاه هــای اقتصــادی متعلــق بــه مؤسســات عمومــی 

غیردولتــی و حــدود 47 % نیــز مربــوط بــه طرحهــای بخــش خصوصــی و تعاونــی اســت. ضمنــا 63 % منابــع ارزی 

ــوده اســت. کمتــر توســعه یافتــه ب ح هــای متقاضــی در مناطــق  مســدودی صنــدوق در اختیــار طــر

 جدول )3(: توزیع بخشی منابع ارزی صندوق از محل قرارداد های عاملیت ارزی

ح های فعال از سال 1390 تا پایان سال 1399   طر

     مآخذ: گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی 1399.

2-2- سپرده گذاری ارزی
ســپرده گذاری ارزی بخــش دیگــری از منابــع ارزی صنــدوق توســعه ملــی در راســتای اجــرای تکالیــف بودجــه ای 

کشــور و اجــرای مــاده )57( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت  کل  ســنواتی 

گــذاری ارزی در بانکهــای ســپرده پذیــر اختصــاص یافتــه اســت تــا ایــن بانک هــا از طریــق اعطــای  )2(، بــه ســپرده 

گاز،  ح هــا و فعالیت هــای مرتبــط )از جملــه بخــش نفــت،  تســهیالت در چارچــوب ایــن قراردادهــا، ایــن منابــع را بــه طر

گــذاری ارزی انجــام شــده در بانک هــای ســپرده  پتروشــیمی، صنعــت و معــدن و...( تخصیــص دهنــد. مبلــغ ســپرده 

کــه از ایــن مقــدار معــادل مبلــغ 5515  پذیــر از ســال 1391 تــا پایــان ســال 1396 بالــغ بــر 7239 میلیــون دالر بــوده 

ح بــه مرحلــه تخصیــص ارز رســیده و از مجمــوع منابــع ارزی تخصیصــی، حــدود 98 %بــه  میلیــون دالر در قالــب 46 طــر

ح هــای بخــش صنعــت و معــدن اختصــاص یافتــه اســت. از طــرف  گاز و حــدود 2 % نیــز بــه طر طرحهــای بخــش نفــت و 

کمتــر از 23 % در مناطــق برخــوردار هزینــه  کمتــر توســعه یافتــه و  دیگــر حــدود 77 % از مبلــغ تخصیــص یافتــه در مناطــق 

   1399تا پایان سال   1390های فعال از سال  های عاملیت ارزی طرح(: توزیع بخشی منابع ارزی صندوق از محل قرارداد3جدول )

 
 .1399 گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی  مآخذ:     
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شــده اســت. ضمنــًا در ســال های 1397 و 1398 و ســال 1399 بدلیــل عــدم درخواســت بانک هــا، هیچگونــه قــرارداد 

گــذاری ارزی از محــل منابــع صنــدوق بــا بانک هــا منعقــد نگردیــده اســت. ســپرده 

گیرندگان ارزی  3-برخی از ضوابط تسهیالت 

کــم بــر اساســنامه و نظــام نامــه ضوابــط و شــرایط اعطــای  ج از ابعــاد حقوقــی و مقرراتــی حا مهم تریــن نــکات مســتخر

تســهیالت ارزی صنــدوق توســعه شــامل مــوارد ذیــل اســت:

کافی برای بازپرداخت اقساط خود باشند.	  که دارای درآمد ارزی  فعالیت های واجد اولویتی 

پرداخــت تســهیالت از ایــن محــل بــدون تاییــد و توجیــه فنــی، اقتصــادی، مالــی و اهلیــت متقاضــی توســط 	 

بانــک عامــل ممنــوع و در حکــم تصــرف غیــر قانونــی در امــوال عمومــی اســت.

ح هــای ســرمایه گذاری بــا 	  کفایــت بازدهــی طر گزارش هــای توجیــه فنــی، اقتصــادی و مالــی و احــراز  ارزیابــی 

لحــاظ عامــل خطرپذیــری، بــه عهــده بانــک عامــل بــوده و بــه مثابــه تضمیــن بانــک عامــل در بازپرداخــت 

اصــل و ســود تســهیالت بــه صنــدوق اســت.

ح، حصــول  	  بانک هــای عامــل پــس از دریافــت، بررســی و احــراز اهلیــت، توجیــه فنــی، مالــی و اقتصــادی طــر

بــه  را  ارز درخواســتی، مســتندات مربوطــه  کفایــت درآمــد ارزی و صحــت میــزان  از وجــود و  اطمینــان 

کننــد. صنــدوق ارســال 

خ ارز، جــدول پیش بینــی بازپرداخــت اقســاط در اختیــار 	  اقرارنامــه درک و پذیــرش ریســک نوســانات نــر

صنــدوق قــرار داده و تمامــی ارکان و ذینفعــان صنــدوق، چــه از حیــث ضوابــط و چــه از حیــث ســابقه از 

ــر ارزی  ــوده و نمــی تواننــد تحــوالت اخی گاه ب ــا حتــی ســقوط( آ خ ارز )اعــم از نوســان، جهــش ی ــر ریســک ن

ــرارداد تلقــی نماینــد. کشــور را در زمــره حــوادث غیــر مترقبــه ق

گیرنــدگان ارزی موضــوع جــزء )د( 	  در ادامــه برخــی از ضوابــط تســهیالت حســاب ذخیــره ارزی و تســهیالت 

بنــد )6( قانــون بودجــه ســال 1388 تشــریح شــده اســت.

3-1- تسهیالت دریافتی از حساب ذخیره ارزی
کشــور )1394.2.1(، دولــت موظــف شــد  براســاس مــاده 2۰ قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 

خ و فرآینــد تســویه بدهــکاران ارزی از محــل حســاب ذخیــره ارزی بــه دولــت بنحوی کــه  نســبت بــه تعییــن تکلیــف نــر

ــا  کاال )نهایــی، واســطه ای ی ــوع  ح )حســب مــورد(، ن ــا زمــان تکمیــل طــر زمــان دریافــت ارز، زمــان فــروش محصــول ی

ــه  ــذاری و عرض ــط قیمت گ ــت ضواب ــت و رعای ــط دول ــذاری توس ــای قیمت گ ــود محدودیت ه ــا نب ــود ی ــرمایه ای( وج س
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ــا نبــود منابــع ارزی؛ در زمــان درخواســت متقاضــی؛ لحــاظ شــده باشــد،  کننــده تســهیالت، وجــود ی توســط دریافــت 

کنــد.  ظــرف مــدت شــش مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون اقــدام 

مصــوب  رقابت پذیــر  موانــع  رفــع  قانــون   )2۰( مــاده  اجرایــی  آیین نامــه  اصالحیــه  آخریــن   )1( بنــد  براســاس 

کــه اقســاط سررســید شــده خــود را بــه  خ 1399.6.31 مهلــت داده شــده اســت  1398.12.26 ، بــه بدهــکاران تــا مــور

صــورت یکجــا پرداخــت نماینــد و در صــورت عــدم امــکان پرداخــت اقســاط سررســید شــده ؛ بــه صــورت یکجــا؛ بانــک 

ــه ک ــتریانی  ــت مش ــه درخواس ــا ب ــت بن ــده اس ــف ش ــل مکل عام

کثــر 	  مجمــوع اصــل تســهیالت دریافتــی آنهــا بیــش از 2۰ میلیــون دالر اســت، نســبت بــه تقســیط بدهــی حدا

خ ســود 18درصــد  تــا چهــار ســال، در اقســاط شــش ماهــه بــا نــر

کمتــر از 2۰ میلیــون دالر اســت، نســبت بــه 	  کــه مجمــوع اصــل تســهیالت دریافتــی آنهــا  و بــرای بدهکارانــی 

خ ســود 12درصــد اقــدام نمایــد.  کثــر تــا چهــار ســال، در اقســاط شــش ماهــه بــا نــر تقســیط بدهــی حدا

شــایان ذکــر اســت عــدم پرداخــت اقســاط در موعــد مقــرر مشــمول وجــه التــزام تأخیــر تادیــه دیــن شــامل نــرخ ســود بــه 

عــالوه جرایــم موضــوع آییــن نامــه اجرایــی وصــول مطالبــات غیرجــاری مؤسســات اعتبــاری )ریالــی و ارزی( خواهد شــد.

3-2- تسهیالت ارزی موضوع جزء )د( بند )6( قانون بودجه سال 1388
کشــور، بانــک مرکــزی مکلــف شــد از محــل منابــع ارزی خــود  کل  طبــق جــزء )د( بنــد )6( قانــون بودجــه ســال 1388 

مبلــغ ســه میلیــارد دالر را در بانک هــای عامــل یــا بانک هــای خارجــی جهــت واحدهــای تولیــدی ســپرده گذاری 

نمایــد. در ایــن راســتا از مبلــغ فــوق مبلــغ یــک میلیــارد دالر )75۰میلیــون یــورو( در بانــک صنعــت و معــدن بــرای 

ــرمایه در  ــن س ــام و همچنی ــه تم ــی نیم ــدی و خدمات ــای تولی ح ه ــین آالت و طر ــد ماش ــت خری ــهیالت جه ــای تس اعط

ــد. گردی ــی  ــورت ارزی عملیات ــه ص ــهیالت ب ــت تس ــر بازپرداخ ــوط ب ــدی من ــای تولی ــردش واحده گ

باتصویــب بنــد )ح( تبصــره )4( قانــون بودجــه ســال 1396 تســهیالت گیرندگان ارزی از محــل جــزء )د( بنــد )6( 

کل کشــور مشــمول حکــم مــاده )2۰( قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام  قانــون بودجــه ســال 1388 

گردیدنــد. در فروردین مــاه ســال 1396 بــا اعــالم بانــک صنعــت و معــدن تقریبــًا نیمــی  کشــور مصــوب 1394.2.1  مالــی 

کردنــد ولــی بــا اعــالم بانــک مرکــزی  از شــرکت های مشــمول، مبــادرت بــه پرداخــت 25 درصــد بدهــی خــود بــه بانــک 

مبنی بــر »عــدم امــکان اجــرای قانــون بــه دلیــل عــدم پیــش بینــی منابــع« مواجــه شــدند. ضمــن آنکــه براســاس مصوبــه 

کلیــه بانک هــای عامــل از انجــام هرگونــه اقدامــات  گردیــد  ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد )1398.4.11(، مقــرر 

حقوقــی و اجرایــی علیــه ایــن واحدهــا تــا اتخــاذ تصمیــم نهایــی در هیأت محتــرم وزیران خــودداری نماینــد و همچنین 

ج نمــودن از ســرفصل بدهــکاران غیرجــاری و نیــز رفــع محدودیت هــای  نســبت بــه توقــف اقدامــات اجــرا شــده، خــار

اعمــال شــده اقــدام نماینــد.
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4- چالــش هــای پیــش روی بنگاه هــا و بانکهــای عامــل بــرای بازپرداخــت اقســاط 
ارزی صنــدوق

مجموعــه شــرایط محیطــی ناشــی از تحریم هــا موجــب چالش هــای جــدی بــرای تولیدکننــدگان شــده اســت، بســیاری 

کنــون بــه مرحلــه بهــره بــرداری نرســیده و قــادر بــه بازپرداخــت تســهیالت خــود نیســتند. بــه عنــوان  ح هــا هــم ا از طر

مثــال بــه دلیــل عــدم تعهــد دولــت نســبت بــه خریــد تضمینــی بــرق، بســیاری از تولیدکننــدگان ایــن بخــش قــادر بــه 

بازپرداخــت ارز دریافتــی خــود نیســتند؛ همچنیــن بــه دلیــل شــرایط نامناســب بانــک مرکــزی در ســال های 98 و 99، 

کننــدگان را  کــه ایــن امــر نیــز تولیــد  کافــی مواجــه شــدند  کننــدگان بــا مراجعــه بــه بانــک مرکــزی بــا نبــود ارز  برخــی تولیــد 

کــه بــا هــدف تنظیــم  کــرده اســت. ایجــاد برخــی محدودیــت هــای صادراتــی در ســال 97  بــا چالش هــای زیــادی مواجــه 

کننــدگان در بخــش صــادرات و بــه تبــع آن بازپرداخــت تســهیالت ارزی  بــازار روی داد نیــز مشــکالتی بــرای برخــی تولیــد 

کــرد. ایجــاد 

ح  کل مهم تریــن چاش هــا بازپرداخــت اقســاط ارزی صنــدوق توســعه ملــی عبارتنــد از: 1( عــدم اتمــام طــر  بــه طــور 

کاالهــای خریــداری شــده توســط دولــت، 3( عــدم تخصیــص  و فقــدان درآمــد ارزی، 2( عــدم پرداخــت بهــای تضمینــی 

ــوالت و 5( محدودیــت  ــی محص ــزی، 4( قیمت گــذاری برخ ــک مرک ــط بان ــدوق توس ــاط صن ــت اقس ــرای بازپرداخ ارز ب

صــادرات برخــی از محصــوالت هســتند.

ح هایــی از منابــع ارزی، نشــان می دهــد بــر اســاس قراردادهــای عاملیــت ارزی بــرای  بررســی رونــد تأمیــن مالــی طر

ح هــا  ــرداری رســیده اســت. ایــن طر ــه بهــره ب ــه مرحل ح ب ــه 147 طــر ک ح ارزی اعــالم مســدودی شــده اســت  315 طــر

در حــال بهره بــرداری هســتند و دوره مشــارکت مدنــی آنهــا بــه پایــان رســیده اســت )مســدودی 9554 و پرداخــت 

8695 میلیــون دالر(. طبــق بررســی های بــه عمــل آمــده توســط تیمــی متشــکل از همــکاران صنــدوق توســعه ملــی و 

ح جــزو  ح درآمــد ارزی داشــته انــد و 19 طــر ح بــه بهــره بــرداری رســیده 116 طــر بانــک مرکــزی مشــخص شــد از 147 طــر

ح نیــز مشــمول قیمــت  کاالی خریــداری شــده را پرداخــت نکــرده و 12 طــر کــه دولــت بهــای تضمینــی  طرحهایــی بودنــد 

گــذاری نبــوده اســت.
ح های در حال بهره برداری جدول )4(: وضعیت طر

پرداخت )دالر( مسدودی )دالر( تعداد ح بنگاه شر

7487.۰ 816۰.4 116 دارای درآمد ارزی

1141.3 1297.5 19 تضمین دولت برای تامین ارز

67.1 96.4 12 تولید محصوالت جایگزین واردات
مآخذ: یافته های پژوهش براساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی 1399.
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ح بــه پایــان رســیده اســت  کنــون دوران مشــارکت مدنــی 172 طــر کــه تا بررســی های انجــام شــده بیانگــر آن اســت 

ح )بــه  ــی 25 طــر ــده ول ــد ش کــرات تمدی ــاره بــه  ــورد اش ــای م ح ه ح از طر ــر ــی 88 ط ــن مال ــه دوران تامی ــم آنک ــه رغ و ب

کافــی بانــک عامــل، بــا اتمــام دوران  ارزش مســدودی 572 و پرداخــت 413 میلیــون دالر( عمدتــا بــه دلیــل نظــارت نا

مشــارکت مدنــی، هنــوز بــه بهره بــرداری نرســیده و طبعــًا بــرای بازپرداخــت اقســاط بــا مشــکل مواجــه هســتند. شــایان 

کــه از مجمــوع 29.6  ح سررســید شــده مشــمول ممنوعیــت صــادرات شــده انــد  ذکــر اســت برخــی از محصــوالت 6 طــر

کنــون 15.6 میلیــون دالر را پرداخــت نمــوده انــد. در جــدول زیــر نســبت وصــول  میلیــون دالر اقســاط سررســید شــده تــا 

تســهیالت و چالش هــای تولیدکننــدگان طبقه بنــدی شــده اســت.
جدول )5(: دسته بندی نسبت وصول تسهیالت و چالش های تولیدکنندگان 

ح تعداد گروه طر
ح ها طر

مبلغ 
تسهیالت

اقساط 
سررسید شده

اقساط سر 
رسید نشده

وصول 
شده

نسبت 
وصول

) درصد(

کاالی  عدم پرداخت بهای تضمینی 
191141.2252.۰1116.۰23.۰9.1خریداری شده توسط دولت

خرید ارز از 
بازار

گذاری  22.21.71.6۰.۰84.6شمول قیمت 

عدم شمول قیمت 
1۰64.113.67.56.145گذاری 

ارز حاصل 
از صادرات

گذاری  899.836.112.523.565شمول قیمت 

عدم شمول قیمت 
1۰87387.1414.1254.8159.338گذاری 

مآخذ: یافته های پژوهش براساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی 1399.

5- طراحی چارچوب بازپرداخت تسهیالت ارزی اعطایی از صندوق توسعه ملی

کننــدگان نمی تــوان بــه یــک شــکل  کــه بــا همــه تولیــد  ح هــای ارزی در ســال 1399 مشــخص شــد  بــا دســته بنــدی طــر

گــذاری مواجــه هســتند متفــاوت  کــه بــا ممنوعیــت صــادرات و یــا قیمــت  کــرد و بایــد بیــن تولیدکنندگانــی  برخــورد 

کــرد. در ایــن راســتا در جــدول )6( اقــدام بــه طراحــی چارچوبــی بــرای بازپرداخــت تســهیالت ارزی اعطایــی از  برخــورد 

کارگروهــی اقــدام بــه دســته بندی تســهیالت  کــه جهــت تحقــق ایــن امــر نیــاز اســت  صنــدوق توســعه ملــی شــده اســت 

گیرنــدگان بــه تفکیــک ارائــه شــده اســت. کــدام از تســهیالت  گیرنــدگان ارزی نمایــد. در ادامــه شــیوه بازپرداخــت هــر 
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جدول )6(: طراحی چارچوب بازپرداخت تسهیالت ارزی اعطایی از صندوق توسعه ملی

ح ها پیشنهاد  تکمیلینحوه بازپرداختدسته بندی طر

اقتصــادی  طرحهــای 
ارزی)فاقــد   درآمــد  دارای 
قیمــت  محدودیت هــای 
صــادرات( منــع  و  گــذاری 

بازپرداخت به صورت ارزی؛ 
تســهیالت  اقســاط  بازپرداخــت  جهــت  ســاله  یــک  تنفــس  دوره 

دریافتــی 
افزایش دوره بازپرداخت این تسهیالت بین یک الی پنج سال.

ح هــای اقتصــادی ایــن بنــد  در طر
بــا حذف دوره تنفس، مشــابه ســایر 
روش هــای بازپرداخت پیشــنهادی 
بــه  ریالــی  )بازپرداخــت  آیین نامــه 
گرفتــه شــود. خ ارز نیمــا( در نظــر  نــر

ــه  ک ح هــای اقتصــادی  طــر
)بــدون  فاقــد درآمــد ارزی 
قیمت گــذاری  محدودیــت 

کاال و خدمــات(

- بازپرداخــت بــه صــورت ریالــی اقســاط سررســید شــده تــا تاریــخ 
خ ســامانه نیمــا در تاریــخ سررســید و بــرای  ابــالغ ایــن مصوبــه بــه نــر
خ ســود تســهیالت  خ روز درخواســت و حســب نــر ســایر اقســاط بــه نــر

عقــود مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار
ضوابــط  و  مقــررات  تابــع  ریالــی  تســهیالت  و  بازپرداخــت  نحــوه   -

بــود. بانکــی خواهــد  نظــام  ریالــی در  تســهیالت  بــر  کــم  حا

در صــورت امــکان اقســاط سررســید 
بخشــودگی  مشــمول  قبلــی  شــده 

جرایــم دیرکــرد شــوند.

گیرندگانــی  تســهیالت 
نیــاز  مــورد  ارز  تأمیــن  کــه 
بازپرداخــت  جهــت  آنهــا 
تســهیالت  ع  فــر و  اصــل 
ارزی دریافتــی از صنــدوق 
توســط  ملــی،  توســعه 
شــده  تضمیــن  دولــت 

. ســت ا

بازپرداخــت بــه صــورت ریالــی اقســاط سررســید شــده تــا تاریــخ ابــالغ 
خ ســامانه نیمــا در تاریــخ سررســید و بــرای ســایر  ایــن مصوبــه بــه نــر
خ ســود تســهیالت عقــود  خ روز درخواســت و حســب نــر اقســاط بــه نــر

مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار
ــدگان  گیرن ــه تســهیالت  ــت )وزارت نیــرو( ب - آن بخــش از بدهــی دول
کامــل وجــه خریــد تضمینــی آب و  کــه بــه واســطه عــدم پرداخــت 
بــرق توســط دولــت ایجــاد شــده، در چارچــوب قانــون رفــع موانــع 
کشــور، بــا بدهــی تســهیالت  تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 

گیرنــدگان از صنــدوق توســعه ملــی قابــل تهاتــر شــود.
هســتند،  ارزی  درآمدهــای  واجــد  کــه  ح هایــی  طر از  دســته  آن   -

ایــن مصوبــه شــوند. بنــد )1(  مشــمول ضوابــط 
بازپرداخــت  تکافــوی  هــا  ح  طــر ارزی  درآمــد  کــه  مــواردی  -در 
تســهیالت را ندهــد، امــکان تســویه بخشــی از بدهــی بــه صــورت ریالی 

خ روز پرداخــت در ســامانه نیمــا، وجــود داشــته باشــد. و بــا نــر

کــه  گیرنــدگان   تســهیالت 
کاالهــا و خدمــات تولیــدی 
قیمــت  مشــمول  آنهــا 
صادراتــی  منــع  یــا  گــذاری 

اســت. شــده 

تــا تاریــخ  بــه صــورت ریالــی اقســاط سررســید شــده  -بازپرداخــت 
خ ســامانه نیمــا در تاریــخ سررســید و بــرای  ابــالغ ایــن مصوبــه بــه نــر
خ ســود تســهیالت  خ روز درخواســت و حســب نــر ســایر اقســاط بــه نــر

ــردد. گ ــار اقــدام  عقــود مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتب
مکلــف  تولیدکننــدگان  و  کننــدگان  از مصــرف  ســازمان حمایــت   -
اعــالم  و  محاســبه  بــه  نســبت  مــاه  یــک  مــدت  ظــرف  شــوند 
مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و قیمــت بــازاری محصــوالت اشــخاص 
خ  ــر ــد. ن ــروه اعــالم نمای کارگ ــه  موضــوع ایــن بنــد اقــدام و نتیجــه را ب
کل  کاال از  کارگــروه بــه تناســب ایــن مابه التفــاوت و ســهم  اعالمــی 

ح تأمیــن مالــی شــده تعییــن خواهــد شــد. تولیــدات طــر

  
ح هــای  طر ایــن  دیرکــرد  جرایــم 

شــود. بخشــیده  اقتصــادی 

اقتصــادی  هــای  ح  طــر
و  کاالهــا  از  بخشــی  کــه 
آنهــا  تولیــدی  خدمــات 
قیمت گــذاری  مشــمول 
بــوده  صادراتــی  منــع  یــا 
آن  فاقــد  دیگــر  بخــش  و 

ســت ا

تــا تاریــخ  بــه صــورت ریالــی اقســاط سررســید شــده  -بازپرداخــت 
خ ســامانه نیمــا در تاریــخ سررســید و بــرای  ابــالغ ایــن مصوبــه، بــه نــر
خ ســود تســهیالت  خ روز درخواســت و حســب نــر ســایر اقســاط بــه نــر

ــود. ــدام می ش ــار اق ــول و اعتب ــورای پ ــوب ش ــارکتی مص ــود مش عق
هــای  روش  از  ترکیبــی  صــورت  بــه  ارزی  تســهیالت  بازپرداخــت 
ــا )5( ایــن مصوبــه و همچنیــن بــه  پرداخــت موضــوع بندهــای )2( ت

می گــردد. تعییــن  کارگــروه  توســط  بخــش،  و  ســهم  تناســب 
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6- جمع بندی
تامیــن مالــی  راه هــای  ازجملــه مهم تریــن  ارزی صنــدوق توســعه ملــی در ســال های اخیــر  از تســهیالت  اســتفاده 
پروژه هــای تولیــدی و مســیری بــرای تبدیــل منابــع حاصــل از درآمد هــای نفتی  بــه ســرمایه های زاینــده بــوده اســت. 
امــا الــزام بازپرداخــت وام هــای دریافتــی بایــد بــه  ارز خارجــی آســیب پذیری تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران از نوســانات 
خ ارز می توانــد ارزش اقســاط را بــه چندیــن برابــر افزایــش دهــد.  ارزی را افزایــش می دهــد زیــرا هرگونــه افزایــش نــر
ح وضعیــت فعلــی عملکــرد اعطــای تســهیالت ارزی از منابــع صنــدوق بــه بررســی چالش هــای  گــزارش پــس از شــر ایــن 
بازپرداخــت تســهیالت ارزی اعــم از شــرایط نااطمینــان بــازار، قیمت گــذاری دســتوری و عــدم تکافــوی بودجــه دولــت و 
دســتگاه های اجرایــی بــرای ایفــای تعهــدات و  همچنیــن شــرایط نامناســب بانــک مرکــزی در ســال های 1398 و 1399 
ــوان بــه یــک  ــا همــه تولیدکننــدگان نمی ت کــه ب ــازار پرداختــه اســت. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد  ــه ب در عرضــه ارز ب
کــه بــا ممنوعیــت صــادرات و یــا قیمت گــذاری مواجــه هســتند متفــاوت  کــرد و بایــد بیــن تولیدکنندگانــی  شــکل برخــورد 
کــرد. در همیــن راســتا چارچوبــی بــرای بازپرداخــت تســهیالت ارزی اعطایــی از منابــع صنــدوق توســعه ملــی  برخــورد 
گیرنــدگان ارزی  کارگروهــی اقــدام بــه دســته بندی تســهیالت  کــه جهــت تحقــق ایــن امــر نیــاز اســت  تدویــن شــده اســت. 

گیرنــدگان بــه تفکیــک ارائــه شــده اســت. کــدام از تســهیالت  نمایــد. در ادامــه شــیوه بازپرداخــت هــر 

ح های اقتصادی دارای درآمد ارزی )فاقد محدودیت های قیمت گذاری و منع صادرات(. 1 طر

بازپرداخت به صورت ارزی؛ 	 

دوره تنفس یک ساله جهت بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی؛ 	 

افزایش دوره بازپرداخت این تسهیالت بین یک الی پنج سال.	 

کاال و خدمات(. 2 ح های اقتصادی فاقد درآمد ارزی )بدون محدودیت قیمت گذاری  طر

خ ســامانه نیمــا 	  ــر ــه ن ــه ب ــا تاریــخ ابــالغ ایــن مصوب ــی اقســاط سررســید شــده ت ــه صــورت ریال بازپرداخــت ب

خ ســود تســهیالت عقــود  خ روز درخواســت و حســب نــر در تاریــخ سررســید و بــرای ســایر اقســاط بــه نــر

مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار؛

کم بر تسهیالت ریالی در نظام بانکی باشد.	  نحوه بازپرداخت و تسهیالت ریالی تابع مقررات و ضوابط حا

ع تســهیالت ارزی دریافتــی . 3 کــه تأمیــن ارز مــورد نیــاز آنهــا جهــت بازپرداخــت اصــل و فــر گیرندگانــی   تســهیالت 

از صنــدوق توســعه ملــی، توســط دولــت تضمیــن شــده اســت.

خ ســامانه نیمــا 	  ــر ــه ن ــه ب ــا تاریــخ ابــالغ ایــن مصوب ــی اقســاط سررســید شــده ت ــه صــورت ریال بازپرداخــت ب

خ ســود تســهیالت عقــود  خ روز درخواســت و حســب نــر در تاریــخ سررســید و بــرای ســایر اقســاط بــه نــر

مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار؛

کامــل وجــه 	  کــه بــه واســطه عــدم پرداخــت  گیرنــدگان  آن بخــش از بدهــی دولــت )وزارت نیــرو( بــه تســهیالت 

خریــد تضمینــی آب و بــرق توســط دولــت ایجــاد شــده، در چارچــوب قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر 

گیرنــدگان از صنــدوق توســعه ملــی قابــل تهاتــر شــود. کشــور، بــا بدهــی تســهیالت  و ارتقــای نظــام مالــی 
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که واجد درآمدهای ارزی هستند، مشمول ضوابط بند )1( این مصوبه شوند.	  آن دسته از طرح هایی 

ح هــا تکافــوی بازپرداخــت تســهیالت را ندهــد، امــکان تســویه بخشــی از 	  کــه درآمــد ارزی طــر در مــواردی 

خ روز پرداخــت در ســامانه نیمــا، وجــود داشــته باشــد. بدهــی بــه صــورت ریالــی و بــا نــر

کاالها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت گذاری یا منع صادراتی شده است.. 4 که  گیرندگانی  تسهیالت 

خ ســامانه نیمــا 	  ــر ــه ن ــه ب ــا تاریــخ ابــالغ ایــن مصوب ــی اقســاط سررســید شــده ت ــه صــورت ریال بازپرداخــت ب

خ ســود تســهیالت عقــود  خ روز درخواســت و حســب نــر در تاریــخ سررســید و بــرای ســایر اقســاط بــه نــر

گــردد. مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار اقــدام 

بــه 	  نســبت  مــاه  یــک  مــدت  تولیدکننــدگان مکلــف شــوند ظــرف  و  ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 

محاســبه و اعــالم مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی و قیمــت بــازاری محصــوالت اشــخاص موضــوع ایــن بنــد 

کاال  کارگــروه بــه تناســب ایــن مابه التفــاوت و ســهم  خ اعالمــی  کارگــروه اعــالم نمایــد. نــر اقــدام و نتیجــه را بــه 

ح تأمیــن مالــی شــده تعییــن خواهــد شــد. کل تولیــدات طــر از 

کاالهــا و خدمــات تولیــدی آنهــا مشــمول قیمت گــذاری یــا منــع صادراتــی . 5 کــه بخشــی از  ح هــای اقتصــادی  طر

بــوده و بخــش دیگــر فاقــد آن اســت.

خ ســامانه نیمــا 	  بازپرداخــت بــه صــورت ریالــی اقســاط سررســید شــده تــا تاریــخ ابــالغ ایــن مصوبــه، بــه نــر

خ ســود تســهیالت عقــود  خ روز درخواســت و حســب نــر در تاریــخ سررســید و بــرای ســایر اقســاط بــه نــر

مشــارکتی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار اقــدام می شــود.

بازپرداخــت تســهیالت ارزی بــه صــورت ترکیبــی از روش هــای پرداخــت موضــوع بندهــای )2( تــا )5( ایــن 	 

کارگــروه تعییــن می گــردد. مصوبــه و همچنیــن بــه تناســب ســهم و بخــش، توســط 
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