
موضوع: ( ۲قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )( ۲۸آيين نامه اجرايي بند )ل( ماده )

 (رانيوز أتيه ۲۹/۱۰/۱۳۹۵هـ مورخ ۵۲۹۹۱ت/۱۳۴۱۱۸شماره  بنامهيوجوه اداره شده )تصو

 

( ۲۸و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند )ل( ماده ) ییو دارا یمشترک وزارت امور اقتصاد شنهادیبه پ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵در جلسه  رانیوز ئتیه

 :کرد بیتصو ریشده را به شرح ز ادیبند  یینامه اجرا نیی، آ-۱۳۹۳مصوب -( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

 

 (۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۲۸نامه اجرایی بند )ل( ماده ) آیین

 :روند یمشروح مربوط به کار م میدر مفاه رینامه اصطالحات ز نییآ نیدر ا -۱ ماده

 

مربوط تحت  ییاجرا یهادستگاه یمنابع داخل ای یاز محل منابع بودجه عموم یبودجه سنوات نیقوان وستیکه در پ یوجوه اداره شده: اعتبارات -الف

و  یقیتلف التیدر قالب تسه یتعاون و یخصوص یهابخش  تیو توسعه فعال یگذار هیمنظور تحقق اهداف سرمابه یو اعتبار یفن یبرنامه کمک ها

 .است دهیگرد ینیب  شیواگذارنده اعتبار پ یصندوق برا ایبا بانک و  تیقرارداد عامل قیاز طر التیسود تسه ارانهی

 

 یو توسعه ا یتیحما یهاصندوق ایوجوه اداره شده به بانک عامل  ی( که واگذاریو استان ی)مل ییاجرا یدستگاه ها هیواگذارنده اعتبار: کل -ب

 .را به عهده دارند تیقرارداد عامل قیاز طر یدولت

 

 .شوند یم ایشده و  سیتأس رانیا یاسالم یجمهور یبا مجوز بانک مرکز ایحکم قانون و  که به یردولتیو غ یدولت یهابانک هیبانک عامل: کل -پ

 

 دیقانون رفع موانع تول( ۴۴موضوع ماده ) یهاصندوق نیشده بر اساس قانون و همچن سیتاس یدولت یاو توسعه  یتیحما یصندوق: صندوق ها -ت

 .ییو شکوفا یو صندوق نوآور -۱۳۹۴مصوب -کشور  ینظام مال یو ارتقا ریپذ رقابت

 

طرح  کی یاجرا یتقاضصندوق، م ایواگذارنده اعتبار به بانک عامل  یکه با معرف یتعاون ای یخصوص یو حقوق یقیاشخاص حق هی: کلیمتقاض -ث

 .باشند یم یاقتصاد

 

مواد به قانون  یقانون الحاق برخ( ۲۸صندوق بر اساس مفاد بند )ل( ماده ) ایواگذارنده اعتبار و بانک عامل  انیکه م یقرارداد: تیقرارداد عامل -ج

منعقد و مطابق  امهن نییآ نیبرنامه و بودجه کشور و ضوابط انامه متبادله با سازمان ، موافقت -۱۳۹۳مصوب -(  ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میتنظ



و با  التیسود تسه ارانهیو  یقیتلف التیگردد تا به شکل تسه  یصندوق واگذار م ایواگذارنده اعتبار به بانک عامل  یآن وجوه اداره شده از سو

 .ردیقرار گ یمتقاض اریواگذارنده اعتبار در اخت یمعرف

 

 یاعتبار ابالغ صیسقف تخص تیواگذارنده اعتبار موظف به رعا شود،یم نیتأم یوجوه اداره شده صرفاً از محل بودجه عموم کهیدر صورت -۲ ماده

 .است تیمطابق مقررات مربوط در قرارداد عامل

 

اعتبارات وجوه اداره شده با حداقل دو  که دینما میتنظ یاگونهصندوق را به ایبا بانک عامل  تیواگذارنده اعتبار موظف است قرارداد عامل -۳ ماده

 .ردیقرار گ یمتقاض اریگشته و در اخت قیصندوق تلف ایآورده شده  توسط بانک عامل  یبرابر منابع مال

 

 نییتع تیآن در قرارداد عامل طیشرا ریو سا زانیاست. نحوه استفاده، م ریپذامکان یسود بانک ارانهیو  یقیتلف التیاستفاده همزمان از تسه -تبصره

 .گرددیم

 

صندوق  ایآن به بانک عامل  یو معرف یو تعاون یخصوص یهادر بخش تیاولو یدارا یهاطرح رشیو پذ یواگذارنده اعتبار نسبت به بررس -۴ ماده

 .دینما یاقدام م یمقام مجاز از طرف و ایمقام دستگاه واگذارنده اعتبار  نیباالتر یبا امضا

 

 .رسدیم ییمقام دستگاه اجرا نیباالتر دییکه به تأ شودیم نییتع یبر اساس دستورالعمل تیاولو یدارا یهاطرح -رهتبص

 

 .شودیصندوق انجام م ایتوسط بانک عامل  یمتقاض یها و اعتبار سنجطرح یو مال یاقتصاد ،یفن هیتوج دییو تأ یبررس -۵ ماده

 

 لیطرح و متضمن تکم افتیروز از زمان در( ۴۵طرح، ظرف ) یبررس یبرا ازیصندوق موظف است ضمن اعالم مدارک مورد ن ایبانک عامل  -تبصره

 به لی( با ذکر دالیسنجو اعتبار یمال ،یاقتصاد ،یفن هیرد طرح )اعم از توج ای بیخود را در خصوص تصو ینظر قطع ،یمدارک از جانب متقاض

 .نده اعتبار برساندبه اطالع واگذار یتبصورت ک

 

را مطابق شروط قرارداد  التیتسه ،یمتقاض یسهم آورده از سو نیتأم نیو همچن قهیوث افتیصندوق موظف است پس از در ایبانک عامل  -۶ ماده

 .دیپرداخت نما یبه متقاض یروز کار( ۱۵ظرف ) التیو در هر مرحله از پرداخت تسه تیعامل

 



 تیمعادل وجه التزام مقرر در قرارداد عامل یامهیصندوق موظف است جر ای، بانک عامل (۶مقرر در ماده ) مهلت یدر اجرا ریدر صورت تأخ -تبصره

امر بر عهده  نیا ینظارت بر حسن اجرا تی. مسئولندینما زیحساب خزانه واربه  شده،یبه مأخذ سهم واگذارنده از اعتبار طرح معرف یبانک ستمیدر س

 .واگذارنده اعتبار است

 

اقدامات  تی. مسئولندینما افتیدر یبازپرداخت اصل و سود از متقاض یرا برا یالزم و کاف یهاصندوق موظف است ضمانت ایبانک عامل  -۷ ماده

 .صندوق است ایوصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده بر عهده بانک عامل  یالزم برا یقانون

 

صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به  ایبانک عامل  الت،یسود تسه ارانهیمصوب به شکل پرداخت  یهااز طرح تیدر صورت حما -۸ ماده

وان سرفصل وجوه -کل دوره قرارداد محاسبه کند و از اعتبار وجوه اداره شده کسر و در حساب مربوط طرح با عن یرا برا التیسود تسه ارانهیعنوان 

و مبالغ حاصل در  ردیگیتعلق م کسالهیمعادل سود سپرده بلندمدت  ی. به وجوه اداره شده مذکور سوددنیدود نما-ده مس-ده تعهد ش-ش دارها

 تبارتحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اع دییاعتبار، تأ نیاستفاده از ا یبرا ی. شرط الزم و کافگرددیم زیحساب خزانه واربه یهرسال مال یانتها

 .خواهد بود

 

با  دیرا در سررس نامهنییآ نیبابت بازپرداخت اقساط وجوه اداره شده موضوع ا یافتیصندوق موظف است اصل و سود در ایمل بانک عا -۹ ماده

و ۱۳۸۱/۳/۲۲هـ مورخ ۲۶۵۵۶ت/۹۳۵۴شماره   نامهبیدولت موضوع تصو یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ( ۷ماده ) ییاجرا نامهنییمفاد آ تیرعا

حساب به یمربوط، در مورد منابع بودجه عموم یهابه حساب( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یلحاق برخقانون ا( ۸۲) دهما

 نزدحساب واگذارنده اعتبار به یدولت یهاشرکت یها( و در مورد منابع داخلدر استان نیکل کشور )و خزانه مع یدارکشور نزد خزانه یدرآمد عموم

 .دینما زیخزانه وار

 

موضوع  یهاواگذارنده اعتبار( در طرح صی)به تشخ یمتقاض ریاز  تقص یطرح در زمان مقرر، ناش یاحتمال یکیزیف شرفتیدر صورت عدم پ -تبصره

 .ندینما زیماده وار نیمربوط در ا یهاسود را به حساب ارانهی یصندوق موظف است اعتبار تعهد شده برا اینامه، بانک عامل  نییآ نیا( ۸ماده )

 

از  تیحما زانیمصوب، نوع و م یهاطرح شده،یمعرف یهاشامل طرح نامهنییآ نیصندوق موظف است گزارش عملکرد ا ایبانک عامل  -۱۰ ماده

 یرجاریمطالبات غ زانیصندوق، م ایحساب نزد بانک عامل به خزانه، مانده یاقساط، پرداخت یمبالغ تعهدشده، وصول ،یقطع یپرداخت التیها، تسهآن

به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور  بارکیعملکرد برحسب استان را هر سه ماه  نیالوصول( و همچنگذشته، معوق و مشکوک دیسررس)

 .دینما هیارا رانیا یاسالم یجمهور یواگذارنده اعتبار و بانک مرکز ،ییو دارا یاقتصاد

 

 یهامربوط به حساب یهاسرفصل نامه،نییآ نیابالغ ا خیماه از تار کیموظف است حداکثر ظرف  رانیا یماسال یجمهور یبانک مرکز -۱۱ ماده

 .دیعامل ابالغ نما یهاو به بانک میوجوه اداره شده از جمله وجوه اداره شده تعهد نشده را تنظ



 

 .دیمنظور نما یقطع نهیرا به هز تیصندوق در قرارداد عامل ایبه بانک عامل  یدستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداخت حسابیذ -۱۲ ماده

 

صندوق حداکثر تا دو درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده  ایخدمات بانک عامل  یواگذارنده اعتبار مجاز است در ازا -۱۳ ماده

 .دیصندوق پرداخت نما ایعنوان کارمزد به بانک عامل به

 

توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان برنامه و بودجه  التیسود تسه ارانهیو  یقیتلف التیعنوان تسهدولت به یهاتیحما زانیو م یچگونگ -۱۴ دهما

 .شودیم نییتع تیکشور در متن موافقتنامه مبادله شده و مطابق قرارداد عامل

 

طرح، دوره تنفس و بازپرداخت  یمدت اجرا ارانه،یدر قالب  تیحما زانیو م التینوع تسه طیشرا یمنابع بانک زیموارد ازجمله نحوه تجه ریسا -۱۵ ماده

 .شود یمشخص م تیلغو قرارداد در چارچوب قرارداد عامل طیشرا نیو همچن یسهم آورده متقاض الت،یتسه

 

 یریاسحاق جهانگ -جمهورسیاول رئ معاون


