
 وزارت صمتصنایع کمک های فنی و اعتباری خالصه اطالعات مربوط به اعتبار 

 

 ( فعالیت های هزینه جاری مصوب 1موافقت نامه شماره )1400: 

 (1400قانون بودجه سال  9جدول  530000ردیف  28)جزء  530000-28 کد ردیف بودجه:

  خام فروشیکمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از  موضوع:

 351،500 مبلغ:

 ماه بازپرداخت  36ماه تنفس و  6ماه مشارکت مدنی، 12درصد یارانه سود،  9 مشخصات تسهیالت:

 پایین: درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کاالی های با ارزش افزوده مدی مرتبطردیف درآ

 : برنامه توسعه، اصالح و احیا و تقویت بنگاههای تولیدی و واحد های صنفیبرنامه مرتبط

 عنوان خروجی برنامه: کمک به راه اندازی بنگاههای صنعتی و معدنی بازسازی و نوسازی شده

 میلیون ریال 10،000اعتبار تخصیص داده شده: 

 90،000: 99پرداختی سال 

 50،000: 1398عملکرد سال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1400-1396های سرمایه ای برنامه ششم موافقت نامه تملک دارایی 

 1304012009 ردیف طرح :

 اعطای کمک های فنی و اعتباری به صنایع  نام طرح :

 سایر-منابع عمومی محل تامین اعتبار:

 سرمایه ثابت در ایجاد و توسعه تکنولوژی و ساخت ماشین آالت و تجهیزات صنعتی اهداف کمی طرح:

 834،012 :1400مبلغ ابالغی سال 

 325،000: 1399مبلغ پرداختی سال 

 نبود احتماال مربوط به فرش دستباف است( 2)پروژه  پروژه 4 تعداد پروژه های این طرح:

 اعطای کمک های فنی و اعتباری به صنایع :1پروژه 

)این مبلغ به دلیل عدم استفاده به خزانه عودت داده شده است. متقاضیان  325،000 :1399مبلغ پرداختی سال 

 طرح( 71مشمول 

به سر جمع اعتبار  218،500)از ردیف بودجه مربوط به خام فروشی مبلغ  384،013 :1400مبلغ ابالغی سال 

 د.اضافه می گرد

 معرفی متقاضیان واجد شرایط و الکترونیکی نمودن فرآیندها :1400برنامه عملیاتی سال 

 زیر پروژه ها:

 فعال کردن ظرفیت خالی بنگاهها -1

 فعال سازی واحد های راکد صنعتی -2

 بازسازی و نوسازی فناورانه خطوط تولید به منظور افزایش بهره وری و رقابت -3

 بازیافت و محیط زیستتکمیل طرح های نیمه تمام حوزه  -4

ماه پس از دریافت یارانه پروژه به بهره برداری  6حمایت ویژه از بنگاههای اقتصادی )شرط دریافت حداکثر  -5

 برسد(



حمایت از صنایع دارای اهمیت باالتر در زنجیره ارزش )تحقق سیاست جلوگیری از خام فروشی(: از مبلغ  -6

ه اختصاص به این زیرپروژ 118،500است مبلغ  افه شدهکه از بودجه مربوط به خام فروشی اض 218،500

 می یابد.

 چگونگی حمایت از این پروژه ها یا زیر پروژه ها:

 ماه 18تا  6زمان اجرا  -

 درصد  10درصد اصل مبلغ تسهیالت و برای سرمایه در گردش  15حداکثر یارانه برای تسهیالت ثابت  -

 ماه 60ثر بازپرداخت ماه و حداک 12سرمایه ثابت: حداکثر دوره تنفس  -

 ماه 18ماه و حداکثر بازپرداخت  6سرمایه در گردش: حداکثر دوره تنفس  -

 صنایع نساجی پوشاک و چرمکمک های فنی و اعتباری به  :3پروژه 

 240،000: 1400مبلغ اعتبار ابالغی سال 

 فاقد عملکرد می باشد. 1399به دلیل عدم تخصیص اعتبار در سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 حمایت از زنجیره ارزش صنایع چرم در راستای تحقق سیاست جلوگیری از خام فروشی  زیر پروژه:

 در نظر گرفته شده است. 1ه سایر زیر پروژه های مرتبط در پروژ

برای این زیر  100،000مربوط به ردیف بودجه خام فروشی مبلغ  218،500مبلغ اعتبار این زیر پروژه: از مبلغ 

 پروژه در نظر گرفته شده است.

 1نحوه حمایت مشابه پروژه 

 و تجهیزات صنعتی ماشین آالتکمک های فنی و اعتباری به واحد های طراحی مهندسی نمونه سازی  :4پروژه 

بوده که شامل ساخت ماشین  1فاقد عملکرد بدلیل عدم تخصیص اعتبار )کل اعتبار برای پروژه  1399در سال 

 آالت و تجهیزات صنعتی هم بوده است(

 210،000: 1400مبلغ اعتبار سال 

 زیر پروژه: تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی صنایع

 1طرح های مشمول و نحوه حمایت مشابه پروژه  دارای جدول شاخص برای امتیاز دهی به



 ن وزارت خانه و بانک صنعت و معدننکات قرارداد عاملیت کمک های فنی و اعتباری فی مابی 

 پرداخت یارانه سود تسهیالت واگذارنده اعتبار برای تسهیالت سرمایه در گردش از منابع داخلی بانک -

 لفیقی )بانک دو برابر منابع واگذارنده اعتبار(اعطای تسهیالت ثابت و  در گرش به صورت ت -

 پرداخت یارانه سود تسهیالت )ثابت و در گردش( که از سایر بانکها پرداخت می شود توسط بانک -

 650،000مبلغ کل قرارداد :  -

 164،000مبلغ واریز شده مرحله اول:  -

 پرداخت در نظر گرفته شده است.یارانه سود و تسهیالت تلفیقی در هر مرحله از  50:50نسبت  -

ردیف درآمدی بودجه از مانده وجوه اداره شده ای که مصرف نشده پس از یک سال از پرداخت باید به حساب -

 طرف بانک وازیر شود و نتیجه به واگذارنده اعتبار منعکس گردد.

 درصد از وجوه اداره شده به عنوان کارمزد عاملیت بانک 2 -

 طریق بهین یاب معرفی شوند.متقاضیان باید از -

در صورت دریافت تسهیالت متقاضیان از سایر بانکها، واگذرانده اعتبار مبلغ یارانه سود را به بانک صنعت و  -

اقدام و در موعد مقرر  حساب یارانه تعهد شدهخارج به  حساب وجوه مصرف نشدهمعدن اعالم مبلغ فوق از 

 به حساب تسهیالتی متقاضی وازیر کند.

ماه )در صورت تمدید مشارکت از دوره بازپرداخت 60ماه و بازپرداخت  12ماه، تنفس  18سرمایه ثابت: مشارکت  -

 کاسته می شود.

 ماه 18ماه و بازپرداخت  6سرمایه در گردش: تنفس  -

 نرخ سود منابع بانک نرخ مصوب شورای پول و اعتبار -

با میانگین آن با نرخ بانک نرخ نهایی تسهیالت می شود.  درصد است که 6نرخ سود منابع واگذارنده اعتبار  -

 درصد است( 12نرخ نهایی تسهیالت درصد باشد  18)مثال اگر نرخ بانک 

 درصد کاهش یابد. 13یارانه سود به نحوی محاسبه می شود که نرخ تسهیالت به  -

یارانه سود در اولین مرحله پرداخت تسهیالت از محل منابع وجوه اداره شود کسر و در حساب وجوه اداره شده  -

 مسدود می شود. تا زمان مصرفتعهد شده 



حساب تعهد شده حسابی با سود معادل سپرده بلند مدت است و یارانه سود محاسبه شده تا زمان بازپرداخت  -

 شود.قاضیان در این حساب نگهداری میتسهیالت در هر مرحله توس مت

جریمه تاخیر به عهده خود متقاضی مشخص است هر وجه اضافی مثل  درارداسقف تعهد واگذارنده اعتبار در ق -

 است.

مار باید قبل از سررسید اولین آپرداخت یارانه سود مشروط به ثبت امار تولید در سامانه بهین یاب است. این  -

ر اینصورت سهم یارانه سود از محل وجوه تعهد شده برداشت و در بازپداخت متقاضیان قسط ثبت شده باشد د

سود تسهیالت مطابق سود بانکی لحاظ شده و مبلغ یارانه سود به  مشمول لحاظ می گردد در غیر اینصورت

 حساب وجوه مصرف نشده واریز می گردد.

نتیجه را اعالم کند متقاضیان معرفی شده یک ماه وقت روز وقت دارد پرونده های کامل را بررسی و  45بانک  -

 دارند مدارک را تکمیل کنند و تا یک ماه هم این مدت قابل تمدید است.

 جرایم تاخیر و ... براساس سهم النسبه بانک است. .واگذارنده اعتبار در اصل و سود مطالبات سهم دارد -

 

 :نکات پیش نویس قرارداد عاملیت خام فروشی 

 ت یارانه سود به تسهیالت ثابت و درگردش که از محل منابع داخل بانک پرداخت می شود.پرداخ -

پرداخت یارانه سود به تسهیالت ثابت و در گردشی که از محل منابع سایر بانکها به متقاضیان پرداخت  -

 می شود.

 )پس قرار نیست تسهیالت تلفیقی داده شود(

 به حساب بانک صنعت و معدن پرداخت می شود. 100،000است که مرحله اول  351،500مبلغ قرارداد  -

 ماه 36ماه و  6ماه،  12مدت تسهیالت ثابت:  -

 ماه است 18ماه و  6مدت تسهیالت سرمایه در گردش:  -

 درصد  9یارانه سود  -

  1400پیش نویس قرارداد عاملیت بودجه سال: 

 834،013طرح کمک های فنی و اعتباری صنایع مبلغ  -

 33،950و اعتباری برای تولید مواد اولیه فرش دستباف مبلغ طرح کمک های فنی  -

ارتقاء و بهبود بهره وری تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دستباف  -

 155،200مبلغ 



 کمک های فنی و اعتباری 99مشابه قرارداد سال  موضوع قرارداد -

اوراق خزانه نحوه مصرف منابع مالی: وجوه نقدی کامال به عنوان یارانه سود از محل منابع داخلی بانک و  -

بانک عامل به متقاضیان منتقل  به عنوان یارانه سود تسهیالت از سهم واگذارنده اعتبار توسط اسالمی

 .شودمی

واگذارنده  ط، پس از اعالم مبلغ توسها تسهیالت سرمایه در گردش می گیرندمتقاضیانی که از سایر بانک -

اعتبار بانک از حساب وجوه مصرف نشده تعهد شده به حساب وجوه مصرف شده تعهد شود بابت یارانه 

 سود تسهیالت در سررسید آخرین قسط توسط بانک عامل پرداخت می کند.

 صد است.در 3نرخ سود تسهیالت از محل منابع واگذارنده اعتبار  -

 درصد محاسبه و لحاظ می گردد. 13کاهش نرخ سود به یارانه سود جهت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


