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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎل  ۱۳۹۷و در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺣﮑﻢ ﻣﺎده  ۵۲ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ،(۲ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ۲۰
درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ
و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی
دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آب ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی،
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻠﯽ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ از
ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ
 (۱۳۹۳در  ۱۵ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت؛ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی؛ وزارت ﻧﯿﺮو؛ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﺰاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی؛ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری و … ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ از ﻣﺤﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری رﯾﺎﻟﯽ
ﻓﻌﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل را ﻣﺒﻠﻎ  ۶۲ﻫﺰار و  ۷۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در  ۶ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری و در راﺳﺘﺎی
اﺟﺮای »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ« ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺒﻠﻎ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﻗﺪام

ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ،ﻣﺒﻠﻎ  ۴۵ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه در
اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۵۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ) ،(۲در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۹۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ) ۴۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۸درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪول ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده
) (۵۲ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )(۲
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در  ۱۵ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۰ﻫﺰار و
 ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن؛ آب و
ﮐﺸﺎورزی؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ.

ﻣﯿﺰان ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری رﯾﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن(،
اﯾﺮان زﻣﯿﻦ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل )ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن( ،آﯾﻨﺪه  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل )ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن( ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن(،
ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن( ،ﺗﺠﺎرت  ۳ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن( ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون  ۳ﻫﺰار و  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل )ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن  ۲ﻫﺰار و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل؛ آب و ﮐﺸﺎورزی ۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(،
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن( ،رﻓﺎه
ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ) ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن و  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در آب و ﮐﺸﺎورزی( ،ﺳﭙﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل ،ﺻﺎدرات اﯾﺮان  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل در ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﮔﺮدﺷﮕﺮی( ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ،ﮐﺸﺎورزی  ۱۱ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و  ۱۰ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در آب

و ﮐﺸﺎورزی( ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل )ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
در ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﮔﺮدﺷﮕﺮی( و ﻣﻠﺖ ﯾﮏ
ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ) ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ(.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ
اﻣﺴﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در  ۱۵ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ  ۱۵ﻫﺰار و ۷۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ،در ﺑﺨﺶ آب و ﮐﺸﺎورزی  ۱۱ﻫﺰار و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل،
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و در ﺑﺨﺶ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺑﺎﻧﮏ
ﺳﭙﺮده ﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ  ۱۱ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ۶
ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۹۷از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﺗﺒﺼﺮه ) (۱۸ﻣﺎده واﺣﺪه
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ) ۹۷اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻮﻟﺪ( ﮐﻪ در
ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎده ) (۵۲ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ) (۲ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را
ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  ۲۴ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻫﯿﺎت
وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا ،ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و …( ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری رﯾﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ
ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ورودی در ﺳﺎل ) ۹۷ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺑﻪ رﯾﺎل( ﭘﺲ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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