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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻫﯿﺎت
وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۷ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اداره ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب  ۱۳۷۵ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /۱۲۳۴۲۴ت  ۵۱۷۳۳ه ﻣﻮرخ  ۱۳۹۴/۹/۲۲ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -۱ﻣﺘﻮن زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪﻫﺎی )ق( و )ک( ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۱اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد:
ق -ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
دوره اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻪ اﻟﯽ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ﻧﺮخ ارز
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ک -ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ/ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎص ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر :ﺳﻨﺪ
ﺗﻌﻬﺪآوری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۲ﺟﺪول زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۲ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه ) (۵ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ( ﻣﺎده
) (۲ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺣﺎﻟﺖ اول :ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﻣﺰد  ۱۰۰ﯾﻮرو
ﺣﺎﻟﺖ دوم :ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﻣﺰد  ۷۰ﯾﻮرو
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﻣﺰد  ۵۰ﯾﻮرو
 -۳ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ) (۸ﺑﻪ ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده) (۲اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه  -۸ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺪول ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

دوره اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ۰.۱۱ :درﺻﺪ
دوره اﻋﺘﺒﺎر دو ﻣﺎﻫﻪ ۰.۱۷ :درﺻﺪ
دوره اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ۰.۲۵ :درﺻﺪ
 -۴ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ) (۵ﺑﻪ ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده ) (۲اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ:
ﺗﺒﺼﺮه  -۵ﻧﺮخ ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ /ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎص ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮوه رﯾﺴﮏ ﮐﺸﻮری دو ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ) (۴اﻟﯽ ) (۶ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ )ب( ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺨﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 -۵ﻋﺒﺎرت ” و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺣﺎﻟﺖ وﺳﻂ ﻣﺒﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد” ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده )(۲
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
ﻣﻌﺎون اول
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