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 مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی درخصوص

  صندوقریالی منابع 

 ریالی( منابعپرداخت تسهیالت از محل  و شرایط )ضوابط

 توساعه ( قاانون برناماه مشا     7با رعایت ماده ) ،های توسعه کشور احکام دائمی برنامهقانون  (16) ماده به استناد با

و  مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی درخصوص سپرده گذاری ریالی منابع صاندوق  ،1ایران میالاس جمهوری

 بخا،،  (11) قالا   در صندوق توسعه ملای ، ضوابط پرداخت تسهیالت ریالی از محل منابع قانون و مقررات مربوطه

 :بامد یم ذیل مرح به تبصره( 8) و بند (49)
 

 مفاهیم و اول( تعاریف بخش

 .های توسعه کشور احکام دائمی برنامهقانون  :الف( قانون

 .ملی توسعه صندوق: صندوق  ( ب

 .(های توسعه کشور احکام دائمی برنامهقانون  (16ماده) (ب) بند موضوع) صندوق امنای هیأت: امناء هیأت ( ج

 .(های توسعه کشور احکام دائمی برنامهقانون  (16اده)م( ت) بند موضوع) صندوقعامل  هیأت: عامل هیأت ( د

 .ایران میالاس جمهوری مرکزی بانک :مرکزی بانکها( 

 باا  گاذاری(  )ساپرده عاملیت قارارداد  دارای که غیردولتی و دولتی های بانک از یک هر :[پذیر سپرده]عامل  بانک ( و

 .بامد می صندوق

 ریال. تالتسهی اعطای مرایط و ضوابط نامه نظام :نامه نظام ( ز

قاانون احکاام دائمای برناماه هاای       (16)ماده  مفاد براساس که است قراردادی : [گذاری سپرده]عاملیت قرارداد  ( ح

 صاندوق بارای   مناابع  آن مطااب   و منعقاد  [پاذیر  سپرده]عامل  بانک و صندوق میان ،نظامنامهو  توسعه کشور

 .گیرد می قرار [پذیر سپرده]عامل  بانک اختیار دربه متقاضیان  تالتسهی پرداخت

 .طرح اقتصادی مالی، فنی، توجیه :توجیه ( ط

                                                           
1
( قانون احکام 16ماده )»ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی، عبارت  های  در متن نظامنامه: هیأت امنا 02/03/97مصوبه جلسه مورخ  

 .شد «( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور84ماده )»جایگزین عبات  «( قانون برنامه ششم توسعه7های توسعه کشور، با رعایت ماده) دائمی برنامه
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 28/12/1391 ماورخ  48874 ت/262650 ماماره  مصوبه موضوع مناط  :1یحیترج نرخ اعمال مشمولمناط  ی( 

 و هیلویکهگ ، کرمانشاه،یممال خراسان یها استان نقاط هیکلبه همراه  آن یبعد الحاقات و اصالحات و رانیوز أتیه

 .ی و لرستاناریبخت و ، چهارمحالیجنوب خراسان، کردستان بلوچستان، و ستانیالم، سی، ایغرب جانیآذربا، راحمدیبو
 

 عام دوم( مقررات بخش

صرفاً پس از اعالم صندوق، نسبت به فروش منابع تخصیصی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به  یبانک مرکزالف( 

 .نماید میحساب صندوق نزد خود واریز 

، [( قانون16]موضوع ماده )اساسنامهکه با مرط رعایت  [گذاری سپرده]عاملیت قال  قرارداد ر صندوق دمنابع  ( ب

منعقد  [پذیر سپرده]عاملهای  با بانک عاملو قوانین بودجه سنواتی توسط هیأت  و ضوابط حاضر نامه مفاد نظام

های اقتصادی متعل  به مؤسسات  بنگاههای خصوصی، تعاونی و  در بخ،گذاری  مود، به متقاضیان سرمایه می

  یابد. عمومی غیردولتی اختصاص می

ز و ینزد بانک مرکزی واربه حساب صندوق  بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق ( ج

 مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد مد.

نمایند.  اقدام می [پذیر سپرده]عامل های  های خود به بانک طرحمتقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه د( 

های اعالمی از طرف صندوق نسبت به پذیرش، بررسی و تصوی   بر اساس اولویت [پذیر هسپرد]عامل بانک های 

  نمایند. ها در ارکان اعتباری خود اقدام می )قبول یا رد( طرح

 کشور)ریال( است.واحد پولی محاسبات، واحد رسمی پول ها( 

 قبول قابل های فعالیت (سوم بخش
 

 2 بامد: فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی به مرح ذیل می 

 صنعت و معدنالف( 

 های تولیدی  ها و فعالیت سرمایه در گردش طرح -1-الف

 طرح و فعالیت صادراتی -2-الف

 3های ایجادی( جدید و توسعه ای )طرحگذاری  های سرمایه طرح -3-الف

 4های حمل و نقل ریلی گذاری ایجاد و توسعه زیرساخت های سرمایه طرح -4-الف

 گردمگری ( ب

 های رفاهی و بین راهی احداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع    

                                                           
1
 هیأت امنا  18/03/95مورخ جلسه مصوبه  

2
 هیأت امنا 23/12/1393مورخ جلسه مصوبه  

3
 هیأت امنا 18/03/1395مورخ جلسه مصوبه  

4
 هیأت امنا 02/03/1397مورخ جلسه مصوبه  
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 آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ( ج

 های تولیدی ها و فعالیت طرح سرمایه در گردش -1-ج

 صادرات محصوالت کشاورزی -2-ج

 ای احداث گلخانه و تولید محصوالت گلخانه -3-ج

، خاویاری، میگو و های زیربخ، میالت: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی ها و فعالیت طرح -4-ج

 تجهیزات صیادی

 تکمیلی کشاورزیهای صنایع تبدیلی و  ها و فعالیت طرح -5-ج

های روزآمد و نیز طرح های تأمین،  افزای، بهره وری مصرف آب از طری  روش های نوین آبیاری و فناوری -6-ج

 تصفیه و انتقال آب

 خدمات مکانیزه کشاورزی -7-ج

 های زیست محیطی و منابع طبیعی طرح -8-ج

 1طرح های توسعه واحدهای دامپروری -9-ج

 2تکمیل زنجیره های گومت قرمز، سفید و میرطرح های توسعه و  -10-ج

 3طرح های نوسازی واحدهای دام، طیور و آبزیان که در زنجیره تولید قرار دارند -11-ج

  4کشت گیاهان دارویی -12-ج

 مجاز اشخاص (چهارم بخش

 :از عبارتند صندوق تالتسهی از استفاده متقاضی عنوان به مجاز امخاص

 باناک  مقاررات  براساس که ربط ذی مراجع از زمال قانونی مجوزهای و اهلیت دارای ایرانی حقیقی امخاص تمامالف( 

 .ندارند بانکی تالدریافت تسهی برای منعی مرکزی

 عماومی  مؤسساات  باه  متعل  اقتصادی های بنگاه و ایران در مده ثبت تعاونی و خصوصی حقوقی امخاص تمام ( ب

 بارای  منعای  مرکازی  باناک  مقاررات  براساس و نموده فعالیت خود اساسنامه که مطاب  اهلیت دارای غیردولتی

 .ندارند بانکی تالتسهی دریافت

 یاا  ساهام %( 80)درصاد  هشاتاد  حاداقل  کاه  اسات  مجااز  هایی مرکت و مؤسسات به تالتسهی پرداخت: ۱ تبصره

 .بامد حقیقی امخاص به متعل  حقوقی امخاص واسطه یا با و مستقی  آنها الشرکه سه 

 بیست از بی، مالکیت، نوع از نظر صرف که اقتصادی های بنگاه و حقوقی امخاص به تالتسهی پرداخت :۲ تبصره

 .است ممنوع موند، می تعیین دولتی مقامات توسط نها آ هیأت مدیره اعضاء%( 20) درصد

                                                           
1
 هیأت امنا 02/03/1397مورخ جلسه مصوبه  

2
 هیأت امنا 02/03/1397مورخ جلسه مصوبه  

3
 هیأت امنا 02/03/1397مورخ  جلسه مصوبه 

4
 هیأت امنا 02/03/1397مورخ جلسه مصوبه  
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 نظیار  المنفعاه  عاام  و عماومی  مؤسساات  به متعل  آنها سهام مطل  اکثریت که هایی مرکت و مؤسسات: ۳ تبصره

 متعل  های مرکت و مؤسسات حک  در است، عمومی خیریه مؤسسات و بازنشستگی و ای مههای بی ق صندو موقوفات،

 . هستند غیردولتی عمومی نهادهای به

 .نمایند می فعالیت خارجی گذاران سرمایه با مشترک صورت به که هایی مرکت و مؤسسات ( ج

توسط امخاص حقیقی و حقوقی در صاورت دارا باودن مارایط زیار     استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی د( 

 بامد: مجاز می

 اقساط معوق ندامته بامد، .1

 گذاری قبلی متناس  با برنامه بامد، پیشرفت فیزیکی سرمایه .2

 گذاری جدید بامد، برای طرح توسعه یا سرمایه .3

 1بامند. میهایی که دارای صادرات بوده و امتغال بیشتری ایجاد کنند در اولویت  مرکت .4
 

 انتظار مورد بازده ( نرخپنجم بخش

، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع کشاورزی و آب بخ، برای گذاری سرمایه و تولیدی های طرح (IRR)بازده  نرخ

معادل بیست  %( و برای بخ، صنعت و معدن حداقل16طبیعی و محیط زیست و گردمگری حداقل مانزده درصد )

 گردد. می%( تعیین 21و یک درصد)
 

 

  التزام وجه ( سود،ششم بخش 

گذاری منابع ریالی صندوق نزد بانکها( برای اعطای تسهیالت  )در میوه سپرده نرخ سود تسهیالت ریالیالف( 

% )چهارده درصد( و برای بخ، صنعت و 14های آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردمگری  بخ،

 2های فوق تعیین مد. تخفیف از نرخ ( واحد درصد4محروم چهار)% )مانزده درصد( و مناط  16معدن

نرخ سود تسهیالت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادر کنندگان کاالهای صنعتی و کشاورزی،  ( ب

 3%( و برای مناط  مشمول اعمال نرخ ترجیحی چهار واحد درصد کمتر از این نرخ تعیین مد.11یازده درصد )

 4 ( واحد درصد تخفیف تسهیالت همانند مناط  محروم گردیدند.4دان، بنیان مشمول چهار)های  مرکت ( ج

 *5 ، بانک مرکزی و دبیرخانه هیأت امنا تعیین می مود.ها با هماهنگی صندوق نرخ کارمزد بانک ( د

                                                           
1
 هیأت امنا 27/03/1396مورخ جلسه مصوبه  

2
 هیأت امنا 23/12/1393مورخ جلسه مصوبه  

3
 هیأت امنا  01/08/1395مورخ جلسه مصوبه  

4
 هیأت امنا 23/12/1393مورخ جلسه مصوبه  

5
 هیأت امنا 23/12/1393مورخ جلسه مصوبه  

ها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی  هیأت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه نرخ کارمزد بانک 23/12/1393صورتجلسه مورخ  8باتوجه به بند  *

گردد. )نامه  برای اجرا ابالغ می (%2.5کارگروه فوق، نرخ کارمزد ) 28/12/1393شود، مطابق صورتجلسه مورخ  جمهوری اسالمی ایران و دبیرخانه هیأت امنا تعیین می

 (27/12/93مورخ 174234شماره 
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 1 اولویت پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش خواهد بود.ها( 

صندوق تا زمان پرداخت تسهیالت به متقاضیان، نسبت به پرداخت سود پذیر از محل منابع  های سپرده بانکو( 

 2نمایند.ها بر اساس مصوبات مورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود تسهیالت، به صندوق اقدام  سپرده

 .بود خواهد مرکزی بانک سوی از غیالاب های نامه آیین و مقررات آخرین طب  التزام وجه  :۱تبصره

 الزامات سایر( هفتم بخش

اعطای تسهیالت به امخاص حقوقی مجاز مشروط به آن است که نسبت حقاوق صااحبان ساهام باه مجماوع      الف( 

و هر مقطع زمانی از بیست  [پذیر سپرده]عامل های مرکت)نسبت مالکانه( در زمان تسلی  درخواست به بانک  دارایی

 درصد کمتر نبامد.

در برآورد دقی  و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز یا طرح)در تمامی ملزم به دقت  [پذیر سپرده]عامل بانک  ( ب

طوریکه فعالیت یا طرح باا اعتباار اختصااص یافتاه در مادت       هبامد ب می مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری(

 به اتمام برسد. [پذیر سپرده]عامل زمان پی، بینی مده در قرارداد فیمابین متقاضی و بانک 

م تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تاأمین اعتباارات تکمیلای اینگوناه طارح هاا و       در صورت عد 

 فعالیت ها نخواهد دامت.
و مرکت های تابعه و وابسته در های اقتصادی متعل  به مؤسسات عمومی غیردولتی  پرداخت تسهیالت به بنگاه ( ج

 سقف بیست درصد منابع صندوق مجاز است.

 

 آورده متقاضی( سهم هشتمبخش 

%( کال  25سه  آورده متقاضی اع  از مخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد)الف( 

 خواهد بود. [پذیر سپرده]عامل های ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک  هزینه

 استقراضی وابسته به طرح بامد.تواند از محل منابع  سه  آورده متقاضی نمی :تبصره

 های ارزی و ریالی خواهد بود. %( کل هزینه20های تعاونی حداقل معادل بیست درصد) سه  آورده متقاضی در طرح ( ب

%( کل هزینه های ارزی 20های بخ، آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد) سه  آورده متقاضی در طرح ( ج

 و ریالی طرح خواهد بود.

 های صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل معادل بیست و پنج درصد خواهد بود. متقاضی در طرح سه  آورده تبصره:

 های صادراتی اع  از صادرات کاال و خدمات حداقل معادل بیست درصد خواهد بود. سه  آورده متقاضی برای طرح ( د

                                                           
1
 هیأت امنا 23/12/1393مورخ جلسه  مصوبه 

2
 هیأت امنا 01/08/1395مورخ  جلسه مصوبه 
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صاد کال   رحاداقل معاادل سای د   های اقتصادی متعل  به مؤسسات عماومی غیردولتای    برای بنگاهسه  آورده ها( 

پنج درصد  1یحیترج نرخ اعمال مشمولمناط  سه  آورده متقاضی در  و های ارزی و ریالی طرح خواهد بود هزینه

 ( این بخ، خواهد بود.اه( و )د(،)ج(،)ب(، )الفکمتر از نرخ مذکور در بندهای )

 [گذاری سپرده]عاملیتسه  آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیالت سرمایه در گردش حس  مورد در قرارداد  ز(

 مود. مشخص میعامل توسط هیأت  [پذیر سپرده]عاملهای  با بانک
 

 ]در روش عاملیت[  تسهیالت ( مدتنهم بخش

 حاداکثر  تانفس  دوره سال، (3) سه حداکثر ها طرح از آزمایشی برداری بهره تا اجراء دوره برای زمال زمان مدتالف( 

 مجماوع  احتسااب  با حال هر در. بود خواهد سال (5) پنج حداکثر اعطایی تالتسهی بازپرداخت دوره و ماه( 6) م،

 .نماید تجاوز سال (8) هشت از نبایستی بازپرداخت و تنفس اجراء های دوره

 مشامول  منااط   در واقاع  هاای  طارح  بازپرداخت و اجراء دوره برای زمال زمان مدت تواند می عامل هیأت :۱ تبصره

 .نماید تعیین بند این در مذکور های ن زما مدت از بیشتر سال (2) دو حداکثر مجموع در را یحیترج نرخ اعمال

 اعتبااری  ارکان در مصوب های طرح و ها فعالیت به عامل، بانک توسط صندوق منابع از تالتسهی پرداخت :۲تبصره

 طرح هر فیزیکی پیشرفت با متناس  و ای لهمرح یا و( واحد دفعتاً) یکجا صورت به ماهیت فعالیت به بسته عامل، بانک

 .گرفت خواهد صورت

 ضاوابط  و مرایط بامد، (صندوق منابع و عامل بانک داخلی منابع) تلفیقی صورت به پرداختی تالتسهی که صورتی در ( ب

 بانک و بوده صندوق منابع به ناظر صرفاً ( ... و بازپرداخت زمان مدت آورده، سه  سود، نرخ از اع ) نامه نظام این موضوع

 خاود  مقررات و ضوابط وف  است نموده تجهیز صندوق منابع از که خارج منابع از بخشی مورد در تواند می عامل

 .نماید عمل

با درخواست بانک هاای  ، [قانون( 16]موضوع ماده )اساسنامه ( بند )ت(3جزء)مجاز است در اجرای  عامل هیأتج( 

 ساال  (2) دو حداکثر عامل و به منظور رفع مشکالت زمان بندی طرح های تامین مالی مده از محل منابع صندوق،

 2اضافه نماید. به زمان طرح )اجرا، تنفس و بهره برداری(

 

 [سپرده پذیر]( مسئولیت ها و تعهدات بانک عاملدهمبخش 

 نماید: ذیلرا ملزم به رعایت موارد  [پذیر سپرده]عامل، بانک های [گذاری سپرده]قرارداد عاملیتتواند در  صندوق میالف( 

 .گذاری سرمایه متقاضیان های طرح بر نظارت و بررسی پذیرش، واحد ایجاد -1-الف

 .نیاز مورد اقتصادی و مالی فنی، های تخصص نظر از نظارت و بررسی پذیرش، واحدهای تجهیز -2-الف
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 مناابع  از تالتسهی بازپرداخت و اعطاء به مربوط مقررات و ها دستورالعمل عام و کافی هنگام، به رسانی عالاط -3-الف

 [.پذیر سپرده]عامل بانک تارنمای طری  از مصوب ایه طرح درخصوص رسانی عالنیز اط و متقاضیان به صندوق

 .صندوق منابع از تالتسهی دریافت متقاضیان اهلیت احراز و اعتبارسنجی -4-الف

 .[در روش عاملیت]توجیه دارای مصوب های طرح عاتالاط از ای هصالخ ارسال و تکمیل -5-الف

 [.پذیر سپرده]عامل بانک اعتباری ارکان در آن رد یا تصوی  و طرح توجیه گزارش ارزیابی ( ب

 .نبامد کمترنظامنامه  ضوابط در مندرج بازده نرخ حداقل از که میزانی به ها طرح بازدهی کفایت احراز ( ج

 .[در میوه عاملیت]صندوق مالاع از پس متقاضی با مصوب های طرح مالی تأمین قرارداد انعقاد( د

 بار  نظاارت  همچناین  و مده بینی پی، محل در آن رفص از اطمینان حصول و اعطایی تالتسهی مصرف نحوه بر نظارت ( ها

 .صندوق به( مورد حس  و نهالسا ماهه، م، ماهه، سه) ادواری های گزارش ارسال و ها حمالی طر و فیزیکی پیشرفت

را بر اساس مفااد قارارداد    صندوق سود سه  و اصل ، مقرر در سررسید  مود  می متعهد [پذیر سپرده]عامل  بانک( و

از به حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی واریز کند. در غیر اینصورت مشمول وجه التزام  [گذاری سپرده]عاملیت 

 زمان سررسید اقساط خواهد بود.

به صندوق وکالت می دهاد در صاورت تاأخیر     [سپرده گذاری]عاملیتبا امضای قرارداد  [پذیر سپرده]عاملبانک ( ز

صندوق معادل مبلا  اصال، ساود و وجاه التازام       اقساط مربوط به تسهیالت در بازپرداخت [پذیر سپرده]عاملبانک 

نزد بانک مرکزی بردامت نماید. بانک مرکازی   [پذیر سپرده]عامل های بانک  حساب/حسابتسهیالت پرداختی را از 

را به مطالبات صندوق اولویت  ،و بدهکار نمودن آنها [پذیر سپرده]عامل موظف است در بردامت از حساب بانک های 

 دهد.ب

 هاای  درخواسات  باا  منطبا   آن بهیناه  مصرف از اطمینان حصول و صندوق منابع تضییع از جلوگیری منظور به (ح

 جهات  حالذیصا  مشااوران  یاا  کارمناساان  طریا   از را زمال است تمهیادات  موظف [پذیر سپرده]عامل  بانک واصله،

 کلیاه  و ساود  دریافات  از زم، اع ال اجرایی ضمانت و بکارگرفته پی، فاکتور موضوع قیمت بودن مناس  از اطمینان

 .نماید بینی پی، متقاضی با خود قرارداد در را وارده های خسارت

 قارارداد  در منادرج  تعهادات  کلیاه  اجارای  لیتئومس [پذیر سپرده]عامل  بانک مدیره هیأت اعضای وعامل مدیر( ی

عاملیات   قارارداد  امضااء  باا  نیاز  و داماته  را ماود  مای  تنظای   نظامناماه  ایان  براسااس  که [سپرده گذاری]عاملیت 

 پذیرفته را خود تصدی دوره در صندوق منابع با رابطه در مده اتخاذ تصمیمات به نسبت پاسخگویی [گذاری سپرده]

 .گیرند می عهده و به

 سایر( یازدهمبخش 

های  و سیاست ( قانون16موضوع ماده ) تابع اساسنامه صندوق ،نظامنامه نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این

 پولی، اعتباری و ارزی ابالغی بانک مرکزی خواهد بود.


