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 تعالیبسمه

 «تأمین مالي كشاورزي قراردادي» نامه اجراييشیوه

 

، «یاعتبار مؤسسات توسط نیتأم رهیزنج یمال نیتأمخدمات  ارائه دستورالعمل» 23در راستای اجرای ماده 

 یمال نیتأم» ییاجرا نامهوهیش ،های تأمین در بخش کشاورزیبه منظور بهبود تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره

 .دشویمتبصره به شرح ذیل به مؤسسات اعتباری ابالغ  1ماده و  11در  «یقرارداد یکشاورز

 :روندنامه اجرایی، اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار میدر این شیوه -۱ماده 

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران :«بانک مرکزی» الف.

 سیسأت یبا مجوز بانک مرکز ایکه به موجب قانون  یربانکیغ یموسسات اعتبار ای بانک :«مؤسسه اعتباری» ب.

 .باشدیم یشده و تحت نظارت بانک مرکز

، یبازرگان ،یدیشرکت تولیک است که به صورت  یقرارداد یکشاورز یاجرا یمتقاض «:مجری طرح». ج

با تایید  یا یک شرکت مدیریت زنجیره تأمین، یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد عیدر قالب صنا ای، انیبندانش

 .کندیم تیفعالوزارت جهاد کشاورزی 

بر اساس  ،نیمع یدیتول تشکل قیاز طر ای میکه به صورت مستق یحقوق ای یقیاشخاص حق :«دکنندهیتول». د

 .پردازندیم محصول دیبه تول با مجری طرح، قرارداد

دامی، شیالتی و منابع  زراعی، باغی، نهیدر زم کشاورزیشده  یفرآور و هر نوع محصول خام :«محصول». ه

  .شودیرا شامل م طبیعی

مجری  کیعقد قرارداد با  قیاز طر هدکنندیتول ،آن قیاست که از طر دیاز تول یروش :«یقرارداد یکشاورز». و

 . دینمایم اقدام یت کشاورزالمحصو دینسبت به تول طرح،

 وزارت جهاد کشاورزی. «:وزارت»ز. 

ای که از طرف وزارت جهاد کشاورزی به منظور ثبت قراردادهای کشاورزی قراردادی معرفی سامانه «:سامانه» ح.

 شود.می
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های تولید، تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر پرداخت به تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده -2ماده 

ای و پرداخت در آالت و اقدامات توسعهواد اولیه، ماشینها، مپرداخت به مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده

 بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود.ای، دانشراستای ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه

درخواست خود را به منظور اجرای طرح کشاورزی قراردادی به وزارت اعالم  یقرارداد یکشاورز یاجرا یمتقاض -3ماده 

 شود. و پس از تأیید توسط وزارت به مؤسسه اعتباری معرفی می

های کشاورزی قراردادی، مجری باید در گردش طرحبرای تأمین مالی سرمایهبه منظور استفاده از تسهیالت  -4ماده 

ت و سوابق مجری، نوع فعالیت، شیوه اجرا، مشخصات محصول، قیمت خرید محصول، جزئیات کامل طرح از جمله مشخصا

مورد نیاز و همچنین رونوشت قرارداد موضوع  تسهیالتشرایط و زمان پرداخت و تسویه بدهی به تولیدکننده، میزان 

 مابین مجری و تولیدکننده را به مؤسسه اعتباری ارائه کند.  کشاورزی قراردادی فی

مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه هرگونه تسهیالت به مجری طرح، نسبت به اعتبارسنجی مجری طرح  -5ماده  

 اقتصادی و مالی طرح اقدام نماید. در چارچوب مقررات مربوطه و همچنین بررسی فنی،

را حسب ضوابط و تواند برای اعطای هرگونه تسهیالت به مجری طرح، وثایق و تضامین مؤسسه اعتباری می -6ماده 

 های زیر دریافت نماید:مقررات و به شیوه

شده توسط وزارت به منظور  تیصالح دییتأ «مجری طرح»و « دکنندهیتول» نیمابیه فشد منعقد قرارداد -6-۱ 

  شود.  رفتهیپذ ییاعطا التیتسه دبازپرداخت اصل و سو نیو تضم قهیبه عنوان وث تواندیم ،کشاورزی قراردادی

توسط مجری  «سامانه»پذیرش قرارداد به عنوان وثیقه توسط موسسه اعتباری، منوط به ثبت قرارداد در  تبصره:

 ینضمتاز سوی یک نهاد  ییاعطا التیتسه داصل و سوو همچنین مشروط به ارائه تائیدیه و ضمانت بازپرداخت 

  است. مؤسسات بیمه یا « یقرارداد یصندوق کشاورز» ،«یکشاورز صندوق توسعه کسب و کار»از جمله 

 آمادگی تودیع وثیقه و یا ارائه تضمین را دارد، اخذ تضامین و وثایق حسب رویه مجریدر مواردی که  -6-2

 موسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.  

 قهیوث شود،با معرفی مجری و با ضمانت تولیدکننده، به تولیدکننده پرداخت میتسهیالت  در مواردی که -6-3

 شود. از تولیدکننده اخذ می ،ییاعطا التیتسه دبازپرداخت اصل و سو نیو تضم

های مباشر دولتی از جمله شرکت بازرگانی دولتی، سازمان تعاون روستایی ایران، برای مجریان یا شرکت -6-4

های تابعه و شرکت پشتیبانی امور دام که اقدام به خرید قراردادی از کشاورزان مؤسسه جهاد استقالل و شرکت

در گردش جه کشور نسبت به تامین سرمایه توانند با اخذ تضمین از سازمان برنامه و بودها مینمایند، بانکمی
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الذکر های مباشر دولتی فوقپرداخت اقدام نمایند. مجریان و یا شرکتتولیدکنندگان کشاورزی به صورت پیش

 باشند.های مربوطه میملزم به ثبت قراردادها و مبادالت خود با کشاورزان در سامانه

کشاورزی قراردادی از  پرداختتسهیالت بابت پیشمجری و تولیدکننده، مابین حسب مفاد قرارداد فیچنانچه   -7ماده 

ب شود، موسسه اعتباری موظف است تسهیالت پرداختی را مستقیماً به حساطرف مجری به تولیدکننده پرداخت 

های ائه نهادهمابین مجری و تولیدکننده، مجری متعهد به ارتولیدکننده کارسازی کند. در مواردی که حسب مفاد قرارداد فی

تواند در ازای دریافت اسنادی که مؤید تحویل کشاورزی و نظایر آن به تولیدکننده باشد، در این صورت مؤسسه اعتباری می

واریز مستقیم منابع اعتباری های کشاورزی به تولیدکننده باشد، تسهیالت را مستقیماً به نفع مجری کارسازی نماید. نهاده

ها و محصوالت و یا ایفای تعهدات مندرج در قرارداد و به تناسب به ارائه مدارک مثبته تحویل نهادهبه حساب تولیدکننده، 

 ارزش اسناد ارائه شده منوط گردد.

قرارداد و احراز اطمینان از صوری نبودن موضوع تمامی اقدامات الزم را در خصوص موظف است  موسسه اعتباری -8ماده 

نامه تسهیالت و تعهدات کالن و اشخاص ر سامانه سمات بانک مرکزی، رعایت مفاد آیینواقعی بودن آن، ثبت تعهدات د

 مرتبط و رعایت سایر ضوابط و مقررات بانک مرکزی انجام دهد. 

های تأمین مالی زنجیره تأمین توانند وفق مقررات و ضوابط جاری، از سایر شیوهمی« تولیدکننده»یا « مجری» -9ماده 

 سرمایه در گردش استفاده کنند. برای تأمین مالی

از سایر خدمات و تسهیالت بانکی در چارچوب مقررات « تولیدکننده»یا « مجری»برداری نامه، نافی بهرهاین شیوه -۱0ماده 

 و ضوابط جاری نیست. 

نامه به آن اشاره نشده است، که در این شیوهارائه خدمات تأمین مالی های فرآینداقدامات و  مربوط به موارد سایر -۱۱ماده 

 است. و سایر قوانین جاری در کشور مرکزی بانک سوی از ابالغی مقررات و ضوابط ،هانامهآیین موضوعه، قوانین تابع

 

 28/02/1401تبصره در جلسه مورخ  1ماده و  11در  «یدر بخش کشاورز نیتأم رهیزنج یمال نیتأم»نامه اجرایی شیوه

 ابالغ آن به شبکه بانکی کشور را مورد تأیید قرار داد.  ،کمیسیون اعتباری تصویب و هیئت عامل بانک مرکزی نیز

 


