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ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ
آن از ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری  ۱۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﮐﺸﻮر« از ﺳﻮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺎده اول آن آﻣﺪه اﺳﺖ »ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری
ﻣﺒﻠﻎ  ۱۱ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﺬب ﻧﺸﺪه ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
وﯾﮋه ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﻨﺪوق ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ
)ﻣﻌﺎدل ﯾﺎزده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( در ﯾﮏ دوره دو ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮدی ﮐﻤﺘﺮ از
ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ،از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۵۰-۵۰
ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ«.
آورده  ۳۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎص
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮهای ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ :از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺻﺎدراﺗﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق و ﻧﺮخﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،آورده از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ۹۰۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم
ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻧﺮخ  ۱۱درﺻﺪ
اﺳﺖ( و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب
ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دو درﺻﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺮده ارزی دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده  ۲ﺑﺴﺘﻪ اﺑﻼﻏﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ »دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﭙﺮده
ارزی دو ﺳﺎﻟﻪ در ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺮده ﺻﻨﺪوق در ﺳﺎل  (۱۳۹۵ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪار و
ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻻ و ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ روﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺻﻨﺪوق .اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺻﻮرت ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ) (LCﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ
ﻣﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان دو درﺻﺪ ،ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﭘﻮﺷﺶ
رﯾﺴﮏ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ) ۰.۵ﺗﺎ ۱.۵
درﺻﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﮐﺸﻮری( ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت،
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲.۵
درﺻﺪ ،ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱.۵درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﺻﻨﺪوق
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد.
اﻣﻨﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دوره
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری از دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺑﻪ رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﺳﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺻﻨﺪوق
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزوﮐﺎر
ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮ
آن ﻧﻈﺎرت دارد.
در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺒﺼﺮهای ﮐﻪ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام
ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
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ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺗﻬﯿﻪ و ﮔﺰارش آن را ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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