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همقدمه
 به نفتی هايفرآورده و گازي ميعانات و گاز و نفت تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروشبا هدف  صندوق توسعه ملی

هاي آينده از منابع نفت و گاز و هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي ماندگار، مولد و سرمايهثروت

 و( العالیمدظله) رهبري معظم مقام ابالغی توسعه پنجم برنامه کلی هايسياست( 22) بند براساسو  هاي نفتیفرآورده

 .گرديد تأسيس 1390 دي ماه سال 15 در توسعه پنجم برنامه قانون (84) ماده

هاي توسعه کشور تنفيذ شده ( قانون احکام دائمی برنامه16اين صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده )

ی و هاي غيردولتگذاري در قالب اعطاي تسهيالت بانکی به بخشهاي اقتصادي و سرمايهتأمين مالی طرحمؤظف به 

  باشد.گذاري در بازارهاي پولی و مالی خارجی میسرمايه

و ريالی هاي متقاضی تسهيالت از محل منابع ارزي گزارش عملکرد حاضر به تفکيک نوع منابع تامين مالی طرح

نيز و مقررات و ضوابط صندوق  نيقوانآخرين با  يی مخاطبآشناو تدوين شده و به منظور صندوق توسعه ملی تهيه 

است.شده خالصه اطالعات الزم، در پيوست گزارش ارائه

است:شده تشريح حاضر گزارش تهيه ضوابط و جامعه آماري در ادامه، منابع اطالعاتی،ضمناً 

 :عاملیت ارزی هایقرارداد

که بر مبناي درخواست بانک و تا سقف هاي عامل، قراردادي است منعقده بين صندوق و بانک عاملیت ارزیقرارداد 

هاي داراي اهليت متقاضی طرح ارزي مالی به آن بانک اجازه تامين در قرارداد منعقده، مبلغ تعيين شده توسط صندوق

صندوق توسعه  تاييد و توجيه فنی، مالی و اقتصادي را پس از طی مراحل تصويب طرح در ارکان اعتباري بانک عامل و

 ملی خواهد داد.

 مديريت فراينداعطاي تسهيالت)هاي اطالعاتی صندوق هاي موجود در سامانهگزارش عملکرد اين قراردادها براساس داده

الزم است نکات ذيل در زمان  ضمناًهاي متولی تهيه شده است. در واحد هاي موجوداطالعات ثبتی در فايلو  جامع(و 

بررسی گزارش مورد توجه قرار گيرد.

.است مالک عمل بوده در زمان اخذ گزارشدر مرحله اعالم وصول و مسدودي  فعالي هاطرح ✓

 اند.هاي فعال حذف شدههاي تسويه شده از جامعه آماري طرحطرح✓

اعالم وصول يا  ،درخواست بانک عامل يا متقاضیالزم را انجام نداده يا بنا به  ماتهايی که در مهلت مقرر اقداطرح✓

 .ندااند از جامعه آماري حذف شدهآنها لغو شده مسدودي

.باشدمی هاي صادره صندوقنامه ،مالک عمل براي محاسبات مبلغ اعالم وصول و مسدودي✓

است. اصالح شده ،مبلغ مسدودي صورت گرفته در تغييراتها براساس مبالغ اعالم وصول طرح✓

بانک مرکزي  MPLSهاي اخذ شده از گزارش ،تأمين مالی شده هاي فعالطرحهاي صادره براي مالک محاسبه پوشش✓

.باشدمی تاريخ سند پوششبر مبناي 
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 MPLSي اخذ شده از اهگزارش ،تأمين مالی شده هاي فعالطرحهاي صورت گرفته براي مالک محاسبه پرداخت ✓

.باشدمی مبناي والور پرداختبانک مرکزي بر 

براساس نرخ ارز مرجع اعالمی نيز هاي برابري ارزهاي مختلف به دالر دالر بوده و نرخارز کليه محاسبات بر مبناي ✓

هاي صادره و تاريخ والور پوشش براي پوشش براي مبالغ اعالم وصول و مسدوديمرکزي به تاريخ اعالم مسدودي بانک 

 است. هاي قطعی در نظر گرفته شدهبراي پرداختوالور پرداخت و 

 :گذاری ارزیسپردههای قرارداد

پذير، قراردادي است که بنا به درخواست بانک و تا هاي سپردهگذاري ارزي منعقده بين صندوق و بانکقرارداد سپرده

هاي داراي اهليت متقاضی و ارزي طرح مالی به حساب بانک، اجازه تامين (يواريز شده )گذاري سپرده مبلغسقف 

در ارکان اعتباري بانک عامل با لحاظ ضوابط و  صرفاًتوجيه فنی، مالی و اقتصادي را پس از طی مراحل تصويب طرح 

 خواهد داد.  ،قوانين حاکم بر آن قرارداد

)مديريت فراينداعطاي تسهيالت هاي اطالعاتی صندوق هاي موجود در سامانهگزارش عملکرد اين قراردادها براساس داده

ضمناً الزم است نکات ذيل در زمان  است.هاي موجود در واحدهاي متولی تهيه شده و اطالعات ثبتی در فايلجامع( و 

 بررسی گزارش مورد توجه قرار گيرد.

نرخ ارز مرجع  ،واحد ارز اين قراردادها به دالر و يورو بوده و مالک يکسان سازي ارز يورو به دالر در گزارش حاضر✓

.باشدمی)واريز وجه به حساب بانک( اعالمی بانک مرکزي به تاريخ آغاز قرارداد 

هاي عامل هاي ثبت شده در سامانه صندوق توسط بانکهاي تامين مالی شده براساس پروندهمربوط به طرحت اطالعا✓

ها در سامانه مذکور؛ صندوق در حال پيگيري ثبت اين اطالعات تهيه شده است و با توجه به عدم ثبت برخی پرونده

باشد.هاي عامل میتوسط بانک

 :عاملیت ریالیهای قرارداد

هاي عامل، قراردادي است که بر مبناي درخواست بانک و تا سقف قرارداد عامليت ريالی منعقده بين صندوق و بانک

هاي داراي اهليت متقاضی ريالی طرح مالی به آن بانک اجازه تامين در قرارداد منعقده، مبلغ تعيين شده توسط صندوق

صندوق توسعه  تاييد ويب طرح در ارکان اعتباري بانک عامل وو توجيه فنی، مالی و اقتصادي را پس از طی مراحل تص

منعقد شده و در حال حاضر قرارداد فعالی در اين  1393سال  پايان تا1390ملی خواهد داد. اين نوع قرارداد از سال 

 حوزه وجود ندارد.

هاي و گزارش التيتسه ياعطا نديفرا تيريمدهاي موجود در سامانه گزارش عملکرد اين قراردادها براساس داده

مربوط به  صرفاً ،شده مالی تامين هايطرح تعدادارسالی بانک سپه و کشاورزي تهيه شده است. ضمنا اطالعات 

سال  بودجه قانون( 16) بندهاي تأمين مالی شده از محل منابع طرح تعدادبوده و اطالعات  1393تا  1391هاي سال

 باشد.نمی دسترس در، 1390
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  :گذاری ریالیسپردههای قرارداد

تا پذير، قراردادي است که بنا به درخواست بانک و هاي سپردهمنعقده بين صندوق و بانک گذاری ریالیسپردهقرارداد 

متقاضی دريافت تسهيالت  هايريالی طرح مالی ، اجازه تامين( به حساب بانکواريزيگذاري شده ) سقف مبلغ سپرده

يت متقاضی و توجيه فنی، مالی و اقتصادي را پس از طی مراحل تصويب طرح صرفاً در ارکان اعتباري داراي اهلريالی 

 بانک عامل با لحاظ ضوابط و قوانين حاکم بر آن قرارداد خواهد داد. 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون 52در حوزه عملکرد ماده ) ،اطالعات مورد استفاده جهت تهيه اين بخش از گزارش

براساس  1398و  1397هاي بودجه سال قانون( 18( و بند )الف( تبصره )2تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

ه ( آيين نام2( ماده )1ضمنا با توجه به مفاد تبصره ) باشد.می التيتسه ياعطا نديفرا تيريمدهاي سامانه گزارش

، کليه قراردادهاي سپرده گذاري ريالی صندوق توسعه ملی 1400قانون بودجه سال ( 18اجرايی بند )الف( تبصره )

( منعقد 2به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ) ( قانون الحاق برخی مواد52، ذيل ماده )1400سال  در 

يجاد اشتغال پايدار در مناطق روستائی و عشايري که عملکرد قانون حمايت از توسعه و ا در حوزه گزارش گردد.می

)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( گيرند، اطالعات الزم از سامانه کارا صندوق قرار می گذاری ریالیسپردهذيل قراردادهاي 

 است. اخذ شده

 ضمناَ الزم است در زمان بررسی گزارش در اين بخش به موارد ذيل توجه شود: 

و  پذيرهاي سپردهبانک برايتصويب منابع صندوق ، سال گذاری ریالیسپردهي قراردادها مالک تفکيک ساليانه عملکرد ✓

 است. که در ذيل هر جدول مشخص شده است تخصيص منابع به متقاضی توسط بانک عامليا سال 

ها جهت تخصيص به متقاضيان در هر سال يا از محل منابع قراردادهاي منعقده در اختيار بانک گذاری ریالیسپردهمنابع  ✓

)کل هاي گذشته و قراردادهاي منعقده در سال مورد نظردر آن سال بوده يا از محل مجموع منابع قراردادهاي فعال سال

 در عنوان و ذيل جداول مربوطه اشاره شده است.اين نکته ، که ی باشدم فعال(قراردادهاي سپرده گذاري ريالی منابع 

هايی طرح ،گذاری ریالیسپردههاي تأمين مالی شده از محل قراردادهاي طرح آماريجامعه  تعيين مالک عمل براي ✓

 .عامل رسيده و عمالَ مصوبه اعتباري آنها صادر شده است بانکاست که به تأييد 

برخوردار در هر دو منطقه ( یصادراتصادرات) ژهيو و انيبندانشويژه  يقراردادهاريالی منابع با توجه به امکان تخصيص  ✓

برخوردار، کمتر توسعه یافته، دانش "بخش  4گذاري ريالی، دراي گزارش سپردهيافته، تفکيک منطقه و کمترتوسعه

 ارائه شده است. "بنیان و صادراتی
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هتسهیالتهاعطاییهازهمحلهمنابعهصندوقهتوسعههملیههعملکردهههخالهصهگزارشه

و صورت تفصيلی  چهار فصل به رو، عملکرد تسهيالت پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی دردر گزارش پيش

تسهيالت دوم عملکرد ، در فصل عملکرد تسهيالت ارزي در فصل نخست است. شدهارائه بصورت خالصه  پيوست سه

و از ابتداي  1400سال  دو بازه زمانی در ،صندوق یو استان یگزارش عملکرد بانک ريالی و در فصل سوم و چهارم

 .شده است ارائه 1400سال تاسيس تا پايان 

 اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون در پيوست اول خالصه گزارش وصول مطالبات، پيوست دوم گزارش عملکرد

 شده است. ارائه نيز آشنايی با مقررات و ضوابط صندوق سومعشايري و در پيوست  و روستايی مناطق در پايدار

 تشريح خواهد شد.به تفکيک ارزي و ريالی در ادامه خالصه گزارش عملکرد تسهيالت اعطايی از محل منابع صندوق 

 خالصه عملکرد تسهیالت ارزی  

براساس به صورت ارزي و  تاکنون، از محل منابع صندوق توسعه ملیاعطايی بخش عمده تسهيالت  :عاملیت ارزی

قراردادهاي عامليت کل پرداخت شده است.  به متقاضيان هاي طرف قراردادمفاد بند )خ( اساسنامه و با عامليت بانک

 مطابق4001 سالدر  کهميليون دالر بوده است   268,911 مبلغ 1400سال پايان ي عامل تا هاارزي منعقده با بانک

 هاي عامليت بهقرارداد و تصويب عامل هايبانک براي سهميه دالر ميليون 125,3 مبلغ صندوق، عامل هيات مصوبه

به  طرح ارزي 813، تعداد  1400سال پايان قراردادهاي عامليت ارزي تا از محل منابع  .شده است بالغا عامل بانک 9

  432,33 بالغ بر با مبلغ مسدوديطرح  113، تعداد يزاناز اين مميليون دالر تأمين مالی شده که  3134,0مبلغ 

تسويه نموده به طور کامل را  خود ميليون دالر تسهيالت دريافتی 139طرح به مبلغ  3 تعداد بوده، فعال ميليون دالر

 .ابطال گرديده است ميليون دالر 460به مبلغ  نيز طرح 4و تامين مالی تعداد 

 ق به گشايش اعتبار اسنادي بهموف 1400سال پايان تا طرح  903 ،تأمين مالی شده فعالطرح  113از 

هاي ميليون دالر با همکاري بانک 977,32 طرح نيز مبلغی معادلهمين تعداد  ميليون دالر شده و به 607,82مبلغ  

 مرکزي ج.ا. ايران پرداخت قطعی صورت گرفته است.عامل و بانک 

صرفاً از محل  هااين طرح ، ميزان پيشرفت مالیتامين مالی شده فعالارزي  طرح 113منابع تخصيصی به به با توجه 

 .باشدمی %71حدود  ،1400سال پايان تا  )نسبت مبالغ پرداختی به مسدودي( منابع صندوق

 به %26، حدود يليون دالر منابع ارزي مسدود شدهم 432,33از مجموع  ،1400سال پايان تا  ذکر استالزم به

و  ل در بخش صنعت و معدنهاي فعاطرح بهنيز  %13هاي حوزه نفت و گاز، پااليشگاه و پتروشيمی و حدود طرح

 اختصاص داده شده است. هاي اقتصادينيز به ساير بخش %7حدود 
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هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومی هاي بنگاهمنابع ارزي مسدود شده صندوق مربوط به طرح %53نين همچ

ودي دابع ارزي مسمن %63نا ش خصوصی و تعاونی است. ضمهاي بخز مربوط به طرحني %47غيردولتی و حدود 

 بوده است. توسعه يافتهدر مناطق کمتر واقع هاي متقاضی رحصندوق در اختيار ط

سنواتی  بودجه قوانين در راستاي اجراي تکاليفبخش ديگري از منابع ارزي صندوق توسعه ملی  :ذاری ارزیگسپرده

 به(، 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )57اجراي ماده )کل کشور و 

در چارچوب  از طريق اعطاي تسهيالتها اين بانکاختصاص يافته است تا  ي سپرده پذيرهادر بانک گذاری ارزیسپرده

 تخصيصبخش نفت، گاز، پتروشيمی، صنعت و معدن و...( )از جمله  هاي مرتبطها و فعاليت، اين منابع را به طرحاين قراردادها

 7,239بالغ بر  1396تا پايان سال  1391هاي سپرده پذير از سال انجام شده در بانک گذاری ارزیسپردهمبلغ دهند. 

رسيده  تخصیص ارزمرحله طرح به  46در قالب  دالر ميليون 5,515معادل مبلغ که از اين مقدار  بودهليون دالر يم

هاي بخش نيز به طرح %2 و حدود گازو نفت هاي بخش به طرح %98حدود  تخصيصی،ارزي  منابعو از مجموع 

 یافته مناطق کمتر توسعهاز مبلغ تخصيص يافته در  %77طرف ديگر حدود اختصاص يافته است. از  صنعت و معدن

 1400سال  و 1399 و 1398و  1397 هايضمناَ در سال هزينه شده است. مناطق برخورداردر  %23و کمتر از 

ها منعقد نگرديده از محل منابع صندوق با بانک گذاری ارزیسپردهها، هيچگونه قرارداد بدليل عدم درخواست بانک

 است.

 خالصه عملکرد تسهیالت ریالی  

هزار ميليارد  211 مبلغ سنواتی،قوانين بودجه براساس  و 1393 سال انيپا تا از ابتداي تأسيس صندوق :عاملیت ریالی

 تا 1390هايدر سال .است شده منعقدعامل  هايبانک با ،ریالی عاملیت از منابع صندوق، در قالب قراردادهاي ريال

، مبلغ ابط و شرايط اعطاي تسهيالت ريالینامه ضونظامبراساس  و اين نوع قراردادها محل از، 1393

واريز ، اختصاص و به حساب آنها هابانکاين معرفی شده از طرف هزار طرح  13بيش از ريال به  ميلياردهزار 8/118

 است.ها جذب شده بانکاين ، توسط مبلغ قراردادهاي منعقده کل بهاين منابع نسبت  %56بيش از که  شده

و با هدف تأمين  تکاليف قانونی خودانجام منظور  به تاکنون و 1394از سال  صندوق توسعه ملی :گذاری ریالیسپرده

و موسسه  خصوصی ،بانک دولتی 52در  گذاری ریالیسپرده بهاقدام  ،هاي متقاضی دريافت تسهيالت ريالیمالی طرح

از محل  ريال يلياردهزارم 754 بر ی بالغمبلغ 1400سال پايان تا  1394از سال در همين راستا نموده است.  مالی

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از 52( ماده )ب( و )الفطبق بندهاي ) صندوق ارزيتسعير منابع 

زي قانون ارو همچنين منابع  هاهاي صندوق نزد بانکسپرده و اصل عودت داده شده سود ،(2مقررات مالی دولت )

پذير تخصيص سپرده ها و موسساتبانکستائی و عشايري به حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق رو

( قانون الحاق 52اجراي قانون ماده ) مربوط به (%68حدود ) ميليارد ريالهزار 649معادل از مبلغ فوق،  .داده شده است
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آن  (%41حدود )هزار ميليارد ريال  106 معادلو  1398 و 1397اي ه( قانون بودجه سال18( و بند )الف( تبصره )2)

الزم به  .باشدمی و عشايري روستائی پايدار در مناطق نيز مربوط به اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال

 754از مجموع مبلغ  ،صندوق التيتسه ياعطا نديفرا تيريمدسامانه براساس اطالعات ثبت شده در ذکر است 

 %96  بيش ازاشتغال روستائی(، قانون جز منابع )به 1400سال پايان تا صندوق  گذاری ریالیسپرده منابعميليارد ريال هزار

به متقاضيان  رحهزار ط 710 حدودهاي عامل جهت تأمين مالی توسط بانکميليارد ريال( هزار 451)معادل مبلغ  منابع

ريال نيز از محل قراردادهاي فعال به عنوان منابع آزاد قابل تخصيص نزد  هزارميليارد 64 تخصيص داده شده و مبلغ

 در بخش صنعت و معدن، 75% ،ذيل قانون مذکورهاي ريالی از کل مبلغ منابع سپرده .باشدموجود میهاي عامل بانک

در بخش آب و کشاورزي  %62 در بخش صنايع تبديلی و تکميلی و %10نيز در بخش گردشگري،  %7حدود 

به قراردادهاي ويژه سرمايه درگردش و  %65مذکور  گذاري شدهمنابع سپرده همچنين از است. گذاري شدهسپرده

 %95 و %87اين قراردادها به ترتيب  جذب اختصاص يافته که ميزان )طرح(به قراردادهاي ويژه سرمايه ثابت %44

 است: شده شرح داده ،عملکرد صندوق در اين حوزه به تفکيک مفاد قانونی ،در ادامه باشد.می

 (: 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (52)( اجرای ماده 1

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 52در راستاي اجراي مفاد ماده )صندوق توسعه ملی 

( ماده 18بند )الف( تبصره )" )بجز منابع مربوط هزار ميليارد ريال 509مبلغ  1400سال پايان  تا 1394از سال  (2دولت )

گذاري نموده که از هاي عامل سپردهدر بانک ("قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال روستائی"و  "یواحده قانون بودجه سنوات

 شده است.تخصيص داده  هزار طرح( 99 حدود) تسهيالت جذب و به متقاضيان اين هابانک توسط %76اين مبلغ حدود 

 : سنواتی بودجه ماده واحده قانون (18) ( اجرای بند )الف( تبصره2

 گسترده اشتغال برنامه کشور )اجرايکل 1398و  1397هاي سال بودجه ماده واحده قانون (18) مطابق بند )الف( تبصره

 نيبر ا( تکاليفی براي صندوق تعيين شده است. 2( قانون الحاق )52درخصوص نحوه تخصيص منابع ماده ) مولد( و

هزار ميليارد ريال با رعايت مفاد بند )الف(  6/139، مجموعاً مبلغ صندوق یالير يهايگذاراساس از سرجمع سپرده

در  هاکه اين بانک گذاري شدههاي متقاضی سپردهدر بانک، 1398و  1397هاي ( قانون بودجه سال18تبصره )

نامه ( و نظام2( قانون الحاق )52تخصيص تسهيالت به متقاضيان از محل اين قراردادها، عالوه بر رعايت مفاد ماده )

 و 1398 و 1397 هايسال بودجهقانون  (18)نامه اجرايی بند )الف( تبصره ، ملزم به رعايت آيينقريالی صندو

 ،گذاري شده ذيل قانون مذکور تا زمان اخذ گزارشباشند. از کل مبلغ سپردههاي مربوطه میهمچنين دستورالعمل

 داده شده است. تخصيص طرح(هزار  8) هاي عامل به متقاضيانمنابع توسط بانک %87حدود 

تکليفی ، 1400( قانون بودجه سال 18( آيين نامه اجرايی بند )الف( تبصره )2( ماده )1ضمنا با توجه به مفاد تبصره )

الزم به ه است. همچنين گرديدتعيين نشده و در نتيجه قراردادي ذيل قانون مذکور منعقد ن در اين سال براي صندوق
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 اب ريالی گذاريسپردهمنابع ريالی خود از طريق انعقاد قراردادهاي صرفاً به توزيع توسعه ملی صندوق ذکر است 

ندارد و مسئوليت اين  متقاضيانو ها و نقشی در تخصيص موردي تسهيالت به طرح نمودهاقدام  پذيري سپردههابانک

هاي اجرايی متولی پذير و دستگاههاي سپردهبه عهده بانک)در چارچوب قانون، شرايط و ضوابط تعيين شده در قراردادها( کار 

 باشد.می اقتصادي هر بخش

 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری: اجرای( 3

در راستاي اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايی و عشايري با استفاده از منابع 

 به مقاومتی اقتصاد لیک هايسياست اهداف تحقق منظورآن و به براساس ، که (1396)مصوب سال صندوق توسعه ملی 

 عشايري، و روستايی مناطق در پايدار اشتغال ايجاد و توليد ارتقاي هدف با شده تا داده اجازه ملی توسعه صندوق

موسسات مالی تعيين شده در اين قانون  نزد الحسنهقرض صورتبه را صندوق منابع از دالر ميليارد 5/1ريالی  معادل

 در اشتغال ايجاد براي ،غيردولتی حقوقی و حقيقی اشخاص به تسهيالت اعطاي صرف منابع اين تا کند گذاريسپرده

طی پنج مرحله صندوق توسعه ملی شود؛  عشايري و مرزي درمناطق واقع جمعيت نفر هزارده زير شهرهاي و روستاها

 5/1معادل  هزار ميليارد ريال 106گذاري مبلغ سپرده تسعير و نسبت به 1400و 1399و1397 ،1396هايدر سالو 

 پنجم مرحله ابالغ با مطابق 1400 سال در منتخب در قانون، اقدام نموده است. ها يا صندوقدر بانک دالر میلیارد

 تسعير و برداشت دستور عشايري، و روستايی مناطق در پايدار اشتغال ايجاد و توسعه از حمايت قانون اعتبار تخصيص

 با که گرديد صادر مرکزي بانک به صندوق حساب از دالر ميليون 245 ميزان به اعتبارات اين نشده مصرف مانده

 انجام محاسبات به توجه با و عامل صندوق و بانکها با منعقده قراردادهاي مبالغ گذاري سپرده مرحله پنجمين تکميل

 که مانده باقی نشده مصرف صورت به قانون اين اعتبارات از دالر ميليون 55 مبلغ همچنان ارز، نرخ نوسانات و شده

 .شد خواهد گيري تصميم بعدي مراحل در آن تخصيص نحوه و تکليف تعيين به نسبت متولی نهادهاي با توافق طبق

ها به صورت پس از تلفيق با منابع داخلی بانکمنابع صندوق ذيل قانون مذکور، گذاري سپرده، 1400سال پايان تا 

از  صورتی که هب هاي مختلف اقتصادي شدهدر بخشهزار طرح متقاضی  531 حدودبه تامين مالی منجر  (50-05)

در بخش  %91و  نيز در بخش خدمات %22در بخش کشاورزي، منابع  %59 ها،لحاظ حجم منابع مصوب توسط بانک

  .تخصيص داده شده است صنعت

هاي يه گزارش عملکرد اجراي اين قانون، ساير دستگاهتهمتولی ( آئين نامه اجرايی قانون مذکور، 20طبق ماده )ضمنا 

  .دنباشمی)از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( اجرايی 



هفصلهاولهه
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هههارزیهعاملیتههعملکردههخالهصهه
 توسعه هايبرنامه دائمی احکام قانون( 16) )مادهصندوق  اساسنامه (خ)( بند 3تبصره ) صندوق توسعه ملی به استناد

و  "های دولتی و غیردولتی خواهد بوداعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک"دارد مقرر میکه کشور( 

 ،تعيين شده است اساسنامه "ت"( بند 3) ءبه استناد جزبا توجه به چارچوب قراردادهاي عامليت صندوق که همچنين 

 گذاری ارزیسپرده هايقراردادنيز در قالب  1391و از سال  عاملیت ارزی هايقرارداددر قالب تاکنون  1390از سال 

 نموده است. به متقاضيان هاي عاملاز طريق بانکاقدام به اعطاي تسهيالت ارزي 

نوع قرارداد منعقده با  تفکيکبه 1400سال پايان تا  1390در جدول زير خالصه عملکرد ارزي صندوق از سال 

 هاي عامل ارائه شده است.بانک

 

 )مبالغ به میلیون دالر( 1400سال پایان تا  1390از سال صندوق  عملکرد ارزیخالصه (: 1-1جدول )

 

 نوع قرارداد
  جمع

 قراردادهامبلغ 

 ی تامین مالی شده تاکنونهاطرح

 تعداد طرح مبالغ  جمع

 314)2( 33,571)2( 119,268)1( عاملیت

 46 5,515 7,239 گذاریسپرده

507,612 جمع کل  60839,  360 

 

سال در  قراردادفقره  9 طی شد که تصویبهای عامل تخصیص به بانکسهمیه جهت  دالر میلیون 3.125 مبلغ صندوق، عامل هیات مصوبه مطابق (1)

 شده است. بالغبانک های عامل ا به 1400

و  طرح( می باشد 3ی تسویه شده )هاطرح(و طرح 311ی فعال مسدود شده )های تامین مالی شده تاکنون، شامل کلیه طرحهااطالعات طرح  (2)

 اطالعات طرح های ابطال شده از جامعه آماری حذف گردیده است.

 
 

 
 

 ده است.به تفکيک تشريح ش گذاری ارزیسپردهو  عاملیت ارزیصندوق در دو بخش گزارش عملکرد ارزي  ،در ادامه

  

منابع ارزی صندوق از لحاظ بخش اقتصادی، در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و از لحاظ منطقه اجرای طرح، در مناطق کمتر توسعه یافته ی مدهع

های فعال به نفع متقاضیان، به مرحله گشایش اعتبار )دریافت منابع ارزی مسدود شده طرح %86بیش از  1400پایان سال اعطا شده است. تا 

 است. نیز به مرحله پرداخت قطعی رسیده %71پوشش( و حدود 
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 عاملیت ارزی  -بخش اول 

و مدت و مبلغ قرارداد، بانک عامل موظف  هاي اعطاي تسهيالتاولويتمشخص بودن  با توجه به عاملیت ارزی قراردادهايدر 

هاي داراي تسهيالت ارزي، طرح دريافت هاي اعالم شده توسط صندوق، ضمن احراز اهليت متقاضياناولويتاست در چارچوب 

توجيه فنی، مالی و اقتصادي را جهت اعالم وصول و طی ساير مراحل تامين مالی به صندوق توسعه ملی ارسال نمايد. در اين 

 باشد. میبه صندوق متقاضی  دريافتیت بازپرداخت اصل و سود تسهيالنوع قرارداد، بانک عامل ضامن 

در  عاملیت ارزیاز محل قراردادهای  متقاضی تسهيالتهاي تامين مالی طرحاعطاي تسهيالت ارزي جهت يند فرا

 باشد: مرحله زير می 4صندوق توسعه ملی شامل 

وده و اقتصادي ب توجيه فنی، مالی وهاي ارزي که از نظر بانک عامل داراي طرحشناسنامه اعتباري  ( اعالم وصول:1

ط و شرايط اعطاي تسهيالت بنامه، ضوانظامانطباق با در صورت به صندوق ارسال شده و  باشدمتقاضی طرح داراي اهليت می

  شوند.می)پذيرش اوليه(  ، اعالم وصولصندوق ارزي

تواند قرارداد مشارکت براي اجراي طرح را با متقاضی منعقد پس از اعالم وصول، بانک عامل می ( اعالم مسدودی:2

ريسک نوسانات نرخ ارز  )شامل تصوير قرارداد بانک با متقاضی، فيش واريز کارمزد تعهد، اقرارنامه پذيرشو با ارسال مدارک مربوطه 

منابع محل  طرح، که به مفهوم تخصيص تسهيالت ارزي ازنسبت به دريافت مسدودي براي  بينی اقساط(و جدول پيش

 شده صورت عدم ارسال مستندات الزم در مهلت مقرر، اعالم وصول طرح لغو. بديهی است درصندوق است، اقدام کند

 ردد.گي بانک عامل، مهلت مذکور تمديد میو درصورت ارائه دالئل توجيهی کافی از سو

، آالتبانک عامل پس از انجام اقدامات الزم براي گشايش اعتبار جهت خريد ماشين: )صدور پوشش(( گشایش اعتبار3

مين ارزي بانک مرکزي اقدام به صدور پوشش تأرا به بانک مرکزي ارسال نموده و  تجهيزات و... طرح، مدارک الزم

ه مرکزي و فاصله کوتا يد. با توجه به نهايی شدن عمليات گشايش اعتبار در بانکنمامیطرح از محل منابع صندوق 

باشد. سند اعالمی توسط بانک مرکزي می تاريخ شمسی ،مالک عمل در صندوقبين گشايش اعتبار و صدور پوشش، 

 ، اقدام به گشايش اعتبارات مربوطه نمايد.مصوب صندوق براي طرحتواند تا سقف مسدودي میبانک عامل  ضمناً

همراه درخواست کتبی به ، اسناد مربوطه را بهبانک عامل به منظور پرداخت گشايش انجام شده قطعی: ( پرداخت4

نمايد. تاريخ سند پرداختی ی اين اسناد، اقدام به پرداخت میبانک مرکزي ارسال نموده و بانک مرکزي نيز پس از بررس

 باشد.مالک زمان پرداخت به طرح می ،قطعی بانک مرکزي

اي که پس از اتمام دوران مشارکت، اقدام به بازپرداخت کامل مطالبات صندوق امين مالی شدههاي تطرح ضمنا

 اند.هاي فعال حذف شدهاز جامعه آماري طرحو در گزارش لحاظ شده  طرح تسویه شدهاند به عنوان نموده

  



 
 عاملیت ارزیعملکرد  1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 12 صفحه

 

هاي به تفکيک زير و در بازه عاملیت ارزیهاي متقاضی از محل قراردادهاي در ادامه، گزارش عملکرد تأمين مالی طرح

 گردد.زمانی مشخص شده ارائه می

 ( خالصه عملکرد 1

 ( بخش اقتصادي 2

 نهاد عمومی غيردولتی( -تعاونی -)خصوصی ( نوع مالکيت طرح3

 کمتر توسعه يافته( -)برخوردار ( منطقه اجراي طرح 4

 خالصه عملکرد (1

 )مبالغ به میلیون دالر(        صندوق عاملیت ارزی قراردادهایی ارزی از محل هاتامین مالی طرح(: خالصه عملکرد 2-1جدول )

 عنوان
 1400ل سا تا پایان 1390سال از  1400 سال

 مبلغ تعداد طرح مبلغ تعداد طرح

 34,222 315 790 4 )فعال(های اعالم وصول شدهطرح

 33,432 311 0 0 )فعال(های مسدود شده طرح 

 0 0 های ابطال شدهاعالم وصولی 
733(1) (14,426) 

 460 4 های ابطال شدهاعالم مسدودی

  (4,076) 85 (192) 9 نشده( مصرف ابطال مسدوديکاهش مسدودی) 

 387 10 ی فعالهامجموع گشایش اعتبار شده طرح

 

309 28,760 

 706 64 های فعالمجموع پرداخت به طرح 

 

309 23,797 

 139 3 139 3 (2)تسویه شدههای طرح 

های های ابتدایی تاسیس صندوق، مجموع کل طرحهای ارزی در سالای بودن اعالم وصول و مسدودی طرحبا توجه به یک مرحله (1)

 گزارش شده است.)اعالم وصول و مسدودی( ابطال شده 

 شده اند. های فعال حذفاز جامعه آماری طرح شده و ابطال های تسویهطرحاطالعات اعالم وصول، مسدودی، پوشش و پرداخت  (2)

 

 

 

 

  

  شوند.می ابطال... و عامل بانک درخواست یا مقرر مهلت در متقاضی توسط تعهدات انجام عدم جمله از یدالیل به هاطرح مسدودی و وصول اعالم -

 ابطال اولویت، واجد هایطرح به منابع این مجدد اختصاص و مرکزی بانک نزد صندوق بلوکه منابع شدن آزاد جهت ،هاطرح نشده مصرف مسدودی مانده -

 ه است.گردید

 اسنادی اعتبار هایگشایش به استناد مرکزی و بانک دریافتی از هایگزارش براساس های فعال،طرح قطعی هایپرداخت و های صادرهپوشش اطالعات -

 .محاسبه شده است عامل، هایبانک توسط صادره



 
 عاملیت ارزیعملکرد  1400گزارش عملکرد سال 
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 )مبالغ به میلیون دالر( صندوق عاملیت ارزی قراردادهایو مبلغ  توزیع ساالنه تعداد: (3-1)جدول 

 قرارداد وضعیت های طرف قراردادتعداد بانک مبلغ قراردادهاجمع  سال

 منقضی شده 6 11,720 1390

 منقضی شده 11 19,500 1391

 منقضی شده 5 3,500 1392

 منقضی شده 16 23,217 1393

 جاری بوده است( ،1395پایان سال )تا  منقضی شده 18 18,632 1394

 جاری بوده است( ،1396)تا پایان سال  منقضی شده 20 13,489 1395

اند.فعال بوده 1396، تا پایان سال 1395میلیون دالر از قرارداد سال  550,12مبلغ  18 - 1396  

 منقضی شده 19 14,750 1397

 منقضی شده 17 6,415 1398

 *منقضی شده 13 4,920 1399

 1400جاری تا پایان سال  9 3,125 1400سال 

  24 119,268 جمع کل

- 

  

 

تمدید شده است ولی در مجموع قراردادهای سال  1400تا پایان خرداد ماه  1399میلیون دالر در سال  500*یک فقره قرارداد بانک سپه به مبلغ 

 محاسبه نشده است. 1400

 

 فعالهای طرح مراحل تامین مالیبه تفکیک  عاملیت ارزی قراردادهای از محلصندوق منابع ارزی ساالنه توزیع  :(4-1)جدول 
 )مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد(  

/  سال

 مرحله

 پرداخت شده شدهاعتبار گشایش  مسدود شده اعالم وصول شده

 (2)تعداد طرح سهم ازکل مبلغ  (2)تعداد طرح سهم ازکل مبلغ  (1)تعداد طرح سهم ازکل مبلغ  (1)تعداد طرح ازکلسهم  مبلغ 

1390 1,470 4 68 1,470 4 68 163 1 16 19 0.08 5 

1391 9,503 28 82 9,503 28 82 3,581 12 38 1,092 5 35 
1392 1,918 6 42 846 3 12 3,823 13 63 1,457 6 56 
1393 6,368 19 6 662 2 21 2,825 10 88 1,385 6 122 
1394 8,063 24 62 9,545 29 22 2,708 9 43 3,176 13 126 
1395 1,571 5 14 5,747 17 59 5,197 18 82 2,999 13 142 
1396 1,784 5 24 1,504 4 17 6,672 23 77 4,999 21 154 
1397 2,313 7 12 2,989 9 26 2,729 9 63 4,227 18 145 
1398 443 1 1 725 2 3 2,029 7 38 2,154 9 107 
1399 0 0 0 443 1 1 (452) (2) 65 857 4 65 
1400 

 
790 2 4 0 0 0 (516) (2) 47 1,431 6 65 

جمع 

 کل

34,222 100 315 33,432 100 311 28,760 100 309 23,797 100 309 

 های فعال موجود به تفکیک سال اعالم وصول یا مسدودی گزارش شده است.تعداد طرح (1)

 .یا پرداخت قطعی )صادره یا ابطالی( ثبت شده است (پوششگشایش اعتبار )هایی است که در سال مشخص شده، برای آنها منظور تعداد طرح (2)

 باشد.یا پرداخت قطعی در زمان گزارش دهی می (پوششگشایش اعتبار )دارای  موجود های فعالو جمع کل نیز مبین تعداد طرح

 های فعال حذف شده اند.از جامعه آماری طرح شده و ابطال های تسویهطرحدی، پوشش و پرداخت اطالعات اعالم وصول، مسدو -
 

 

  

طرح دیگر نیز به   37میلیون دالر افزایش و پوشش 387طرح به مبلغ بیش از  10طرحی که برای آنها پوشش صادر شده، پوشش   47 از 1400در سال  -

 شده است. کاسته های صادرهمیلیون دالر از پوشش 516در مجموع  که میلیون دالر کاهش یافته 903مبلغ 



 
 عاملیت ارزیعملکرد  1400گزارش عملکرد سال 
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 تا 1390عاملیت ارزی از سال صندوق از محل قراردادهای  فعالهای ارزی (: وضعیت تامین مالی طرح1-1) نمودار

 )مبالغ به میلیون دالر(   1400سال پایان 
 

 
 

 ها، مانده تعهدات هر مرحله نيز قابلعالوه بر نمايش عملکرد هر مرحله از تأمين مالی ارزي طرحدر نمودار فوق، 

مجموعاً مبلغ ، 1400سال صادره تا پايان هاي مسدودي ميليون دالر 432,33 مشاهده است. براي مثال از ميزان کل

و  ها(از کل مسدودي 68%)اند ميليون دالر به مرحله گشايش اعتبار و دريافت پوشش از بانک مرکزي رسيده 067,82

فاقد  1400سال ، در پايان ها(از کل مسدودي 41%)هاي ارزي يميليون دالر از سقف ميزان کل مسدود  673,4مبلغ 

در  صادره، هايهاي صندوق از محل مسدوديباشند که به عنوان مانده تعهدات گشايشگشايش اعتبار )پوشش( می

 شوند.ها درج میگزارش



 

 71 از 15 صفحه

 بخش اقتصادی  (2

 )مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد(               1400سال تا پایان  1390از سال  فعالهای مالی طرح مراحل تامینبه تفکیک  عاملیت ارزی قراردادهای توزیع بخشی منابع ارزی صندوق از محل(: 5-1) جدول

 زیربخش اقتصادی بخش اقتصادی
 پرداخت شده گشایش اعتبار شده شدهمسدود  اعالم وصول شده

 تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ

نفت و گاز، 

پاالیشگاه و 

 پتروشیمی

 12 41 9,872 12 40 11,548 12 41 13,849 12 40 13,849 استخراج و انتقال نفت و گاز
 7 16 3,890 7 14 4,057 7 12 4,101 8 13 4,401 پاالیشگاه)نفت و گاز(
 8 2.8 667 8 4.6 1,326 8 6.8 2,265 9 7.4 2,540 پتروشیمی باالدستی

پتروشیمی 

 پایین دستی

 30 1.6 384 30 1.5 426 30 1.3 445 30 1.3 445 ساير صنايع
 16 0.7 156 16 0.6 171 16 0.5 178 16 0.5 178 ساجینصنايع 

 73 63 14,969 73 61 17,528 73 62 20,838 75 63 21,413 جمع

 صنعت و معدن

 46 14 3,408 46 15 4,428 46 14 4,603 46 13 4,603 نیروگاه
 38 9.1 2,156 38 10.3 2,969 39 9.6 3,219 41 10.0 3,434 آهن و فوالد

 15 1.0 244 15 1.6 451 15 2.3 758 15 2.2 758 صنایع چوب، کاغذ و سلولزی
 37 1.5 349 37 1.4 401 37 1.3 419 37 1.2 419 صنعت خودرو

 6 0.4 90 6 0.3 91 6 0.9 309 6 0.9 309 مصالح ساختمانی
 7 0.8 196 7 0.7 209 8 0.7 235 8 0.7 235 صنعت شیشه و چینی

 12 0.6 134 12 0.6 173 12 0.7 224 12 0.7 224 دارو و تجهیزات بهداشتی و درمانی
 5 0.7 168 5 0.7 202 5 0.6 203 5 0.6 203 سایر فلزات و محصوالت فلزی

 7 0.3 64 7 0.3 74 7 0.2 81 7 0.2 81 صنایع نساجی
 1 0.1 33 1 0.2 67 1 0.2 67 1 0.2 67 صنایع دریایی

 6 0.3 62 6 0.2 65 6 0.2 66 6 0.2 66 ماشین آالت و صنایع الکترونیکتولید 
 5 0.1 27 5 0.1 29 5 0.1 29 5 0.1 29 سایر صنعت

 2 0.0 9 2 0.0 8 2 0.0 9 2 0.0 9 معدن
 187 29 6,941 187 32 9,167 189 31 10,222 191 30 10,437 جمع

 7 2.1 504 7 2.1 594 7 1.8 617 7 1.8 617 آب شیرین کن آب و کشاورزی
 33 1.6 389 33 1.6 461 33 1.6 528 33 1.5 528 صنایع غذایی صنایع تبدیلی

گردشگری و 

 خدمات

 5 4.0 953 5 3.4 968 5 3.5 1,176 5 3.4 1,176 حمل و نقل
 4 0.2 42 4 0.1 41 4 0.2 51 4 0.1 51 خدمات

 9 4 995 9 4 1,010 9 4 1,227 9 4 1,227 جمع

 309 100 23,797 309 100 28,760 311 100 33,432 315 100 34,222 جمع کل
 

 

درصدی در منابع مسدودی  31% بوده و پس از آن بخش صنعت و معدن با سهم  72از مجموع منابع مسدود شده مربوط به بخش نفت و گاز و پاالیشگاه و پتروشیمی با پیشرفت مالی  %62دهد که حدود های ارزی نشان میترکیب بخش اقتصادی طرح

 بوده است. %71از محل منابع اعطایی صندوق حدود  1400پایان سال  طرح دارای مسدودی تا 311قرار دارد. الزم به ذکر است پیشرفت مالی کل  %68ها به میزان و پیشرفت مالی طرح



 
 عاملیت ارزیعملکرد  1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 16 صفحه

 

 نوع مالکیت طرح (3

 از فعالهای مالی طرح به تفکیک مراحل تأمین عاملیت ارزی قراردادهای (: توزیع منابع ارزی صندوق از محل6-1) جدول

 )مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد(  1400سال تا پایان  1390سال 

 

 مالکیتنوع 
 پرداخت شده گشایش اعتبار شده مسدود شده اعالم وصول شده

 تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ

ی عمومی هانهاد

 غیردولتی
17,929 52 44 17,883 53 43 14,603 51 42 12,306 52 42 

 267 48 11,490 267 49 14,157 268 47 15,549 271 48 16,293 خصوصی و تعاونی

 309 100 23,797 309 100 28,760 311 100 33,432 315 100 34,222 جمع کل

 

 
 

های مالی طرحتفکیک مراحل تأمین  به ارزی عاملیت قراردادهای (: توزیع مالکیتی منابع ارزی صندوق از محل2-1نمودار )

 میلیون دالر()مبالغ به   1400سال تا پایان  1390از سال  فعال

 
 فعالهای طرحجهت تامین مالی  عاملیت ارزی قراردادهای صندوق از محل ارزی یمنابع مسدود شده(: توزیع 3-1) نمودار

 1400سال تا پایان  1390از سال  مالکیت به تفکیک نوع

 

منابع اعطایی صندوق توسعه ملی برای طرح های با  محلتامین مالی شده از  هایمالی طرح های قطعی انجام شده، پیشرفتاختبا توجه به پرد -

 باشد.می  %74 و تعاونی معادل خصوصیو برای طرح های با مالکیت  %69 معادلنهادهای عمومی غیردولتی مالکیت 

 ی و تعاونی است.وصهای خصبنگاهبرابر   7بیش از  ،های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتیبنگاهبه )مسدودی(  سرانه تسهیالت تخصیص یافته -

 های متقاضی تسهیالت از محل منابع ارزی صندوق بسیار ناچیز بوده است.سهم تعاونی -



 
 عاملیت ارزیعملکرد  1400گزارش عملکرد سال 
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 منطقه اجرای طرح  (4

های مالی طرحمراحل تامین به تفکیک  عاملیت ارزی قراردادهای ای منابع ارزی صندوق از محلتوزیع منطقه(: 7-1) جدول

 )مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد(    1400سال تا پایان  1390از سال  فعال
 

 نوع منطقه
 پرداخت شده گشایش اعتبار شده مسدود شده اعالم وصول شده

 تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ تعداد طرح سهم از کل مبلغ

 100 60  14,177 100 60  17,355 100 64  21,271 103 64  21,892 کمتر توسعه یافته

 209 40  9,619 209 40  11,405 211 36  12,161 212 36  12,330 برخوردار

 309 100 23,797 309 100 28,760 311 100 33,432 315 100 34,222 کل جمع
 

 

 

 1390از سال  عاملیت ارزیاز محل قراردادهای  ارزی صندوق فعالهای ای تامین مالی طرح(: وضعیت منطقه4-1) نمودار

 )مبالغ به میلیون دالر(                  1400سال تا پایان 

 

های نفت و گاز در حال اجرا عمدتاً مربوط به طرح %64ی صندوق در مناطق کمتر توسعه یافته با سهم حدود تمرکز منابع ارزی مسدود شده

و در مناطق برخوردار  %67های مستقر در این مناطق از محل منابع اعطایی صندوق حدود باشد. ضمنا پیشرفت مالی طرحدر این مناطق می

 .باشدمی %79حدود 



 
 ارزی گذاریعملکرد سپرده 1400گزارش عملکرد سال 
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 گذاری ارزی سپرده -بخش دوم 

گذاري بخش خصوصی، تعاونی و هاي سرمايهها و فعاليتديگر از ابزارهاي مالی صندوق جهت تامين مالی طرحيکی 

هاي سپرده پذير دولتی و با بانک ارزی گذاریسپردهارائه تسهيالت از طريق انعقاد قرارداد  ،نهادهاي عمومی غيردولتی

کل کشور، بند )ل(  1393( قانون بودجه سال 5باشد. در راستاي اجراي بندهاي )س( و )ب( تبصره )خصوصی می

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات 57کل کشور و ماده ) 1394( قانون بودجه سال 2تبصره )

 1396 هاي عامل نموده است. همچنين در سالدر بانک گذاری ارزیسپردهه ملی اقدام به (، صندوق توسع2مالی دولت )

 توسعه ، به صندوق(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 8) ماده اجراي نيز در

 تجهيز و پرداختپيش براي نقدينگی تأمين يا ضمانتنامه به صدور مربوط قوانين رعايت شد تا با داده اجازه ملی

 کاال صدور به موفق که هايیشرکت يا و شوندمی برنده خارجی هايمناقصه در که ايرانی خصوصی پيمانکاران کارگاه

 در ،)اعطاي تسهيالت خريد به خريداران خارجی کاالها و خدمات ايرانی در قالب اعتبار خريدار(شوندمی مهندسی فنی خدمات يا

 نمايد.  ارزی گذاریسپرده خارج و داخل هايبانک

به تفکيک زير صندوق  گذاری ارزیسپردههاي متقاضی از محل قراردادهاي در ادامه، گزارش عملکرد تأمين مالی طرح

 گردد.هاي زمانی مشخص شده ارائه میو در بازه

 خالصه عملکرد   (1

 بخش اقتصادي  (2

 کمتر توسعه یافته( –)برخوردار منطقه اجراي طرح  (3

 طرح( -)سرمایه در گردشنوع تسهيالت  (4

  



 
 ارزی گذاریعملکرد سپرده 1400گزارش عملکرد سال 
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 خالصه عملکرد (1

 دالر( )مبالغ به میلیون  گذاری ارزیسپرده قراردادهای توزیع ساالنه(: 8-1)جدول 

 جمع مبلغ قراردادها تعداد قراردادها سال

1391 3 700 

1392 1 100 

1393 5 (1)1,339 

1394 7 (2)4,800 

1395 1 (3)200 

1396 2 (4)100 

 7,239 19 جمع کل

گذاری مصوب و با کل کشور این مبلغ را جهت سپرده 1393قانون بودجه سال  (5)در اجرای بندهای )س( و )ب( تبصره  صندوق ( هیات عامل1) 

 پذیر قرارداد منعقد نموده است. های سپردهبانک

گذاری در راستای این بند میلیون دالر جهت سپرده 4,800کل کشور، مجموعاً مبلغ  1394( قانون بودجه سال 2( در اجرای بند )ل( تبصره )2) 

میلیون دالر پس از ابالغ و قبل از واریز مبلغ  500عامل صندوق مصوب گردیده بود، لیکن قرارداد بانک پارسیان به مبلغ  قانونی، در هیأت

 به دلیل عدم پیگیری بانک، لغو گردید و در نتیجه وجه مذکور به حساب بانک پارسیان واریز نشد. ،سپرده به حساب بانک

میلیون  200( مبلغ 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )57ماده )در راستای اجرای  صندوق ( هیات عامل3) 

میلیون دالر از اصل سپرده  100نسبت به بازگردانی مبلغ  1396لیکن این بانک در سال  ،دالر با بانک صنعت و معدن قرارداد منعقد نموده است

 میلیون دالر با صندوق تسویه شده است. 100نیز باقی  1397نموده و در سال مذکور به حساب صندوق توسعه ملی اقدام 

فقره  6نسبت به تصویب  های واصله،( و با توجه به درخواست2( قانون تنظیم )8در راستای اجرای ماده ) 1396( هیأت عامل صندوق در سال 4)

)کشاورزی، پست های درخواست کنندهاقدام نموده و قراردادها را جهت امضا به بانکدالر  میلیون 400 مبلغ به مجموعاًگذاری قرارداد سپرده

کشاورزی و پست بانک ایران نسبت به بازگردانی نسخ  هایارسال نمود؛ لیکن تنها بانکبانک، پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن( 

ها فسخ گردید. هر مودند و باقی قراردادها به دلیل عدم پیگیری بانکقراردادها و معرفی شماره حساب جهت کارسازی وجه قرارداد اقدام ن

 اند.ها اقدام نمودهدو بانک نسبت به تسویه مبالغ سپرده

از محل منابع صندوق  گذاری ارزیسپردهها، هیچگونه قرارداد بدلیل عدم درخواست بانک 1400و در سال  1399 و 1398و 1397 هایدر سالضمناَ 

 ها منعقد نگردیده است. با بانک

 

 بخش اقتصادی  (2

  1400سال پایان تا  1391از سال  صندوق ارزی گذاریسپرده قراردادهایبخشی عملکرد  جدول (:1-9) جدول
 مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد()  

 تعداد طرح سهم از کل مبلغ تخصیص یافته بخش اقتصادی

 29 98  5,380 گازنفت و 

 17 2 135 صنعت و معدن

 46 100 5,515 جمع کل

  



 
 ارزی گذاریعملکرد سپرده 1400گزارش عملکرد سال 
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 منطقه اجرای طرح  (3

 1400سال پایان تا  1139از سال  صندوق ارزی گذاریسپرده قراردادهایای منطقه عملکرد (:10-1) جدول

 مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد() 

 تعداد طرح سهم از کل مبلغ تخصیص یافته نوع منطقه

 15 77 4,225 کمتر توسعه یافته

 31 23 1,289 برخوردار

 46 100 5,515 جمع کل

 

 نوع تسهیالت  (4

 1400سال   تا پایان 1139از سال  به تفکیک نوع تسهیالت صندوق ارزی گذاریسپرده عملکرد قراردادهای (:11-1) جدول
 مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد() 

 تعداد طرح سهم از کل مبلغ تخصیص یافته تسهیالتنوع 

 22 29 1,589 سرمایه در گردش

 24 71 3,926 طرح

 46 100 5,515 جمع کل

 

 

 

 

 

گاز تعلق گرفته و حدود درصدی به بخش اقتصادی نفت و  98با سهم  گذاری ارزیسپردهدادهای قرار مده منابع صندوق توسعه ملی در بخشع

 های عامل تخصیص داده شده است.های متقاضی تسهیالت توسط بانکبه طرح کمتر توسعه یافتهاز این منابع نیز در مناطق  77%

 

 

گاز تعلق گرفته و حدود درصدی به بخش اقتصادی نفت و  98با سهم  گذاری ارزیسپردهدادهای قرار عمده منابع صندوق توسعه ملی در بخشب

 های عامل تخصیص داده شده است.های متقاضی تسهیالت توسط بانکبه طرح کمتر توسعه یافتهاز این منابع نیز در مناطق  77%
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 خالصه عملکرد تسهیالت ریالی 

 عاملیت ریالی -بخش اول 

   گذاری ریالیسپرده -بخش دوم 



 
 عملکرد تسهیالت ریالیخالصه  1400گزارش عملکرد سال 
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هتسهیالتهریالیهههعملکردهخالهصهه
صندوق توسعه ملی از ابتداي تأسيس به استناد قوانين بودجه سنواتی و تکاليف قانونی اقدام به انعقاد قرارداد 

  در ادامه ارائه شده است. آنهاخالصه عملکرد ريالی نموده که  گذاری ریالیسپرده و قرارداد عاملیت ریالی

 

 به تفکیک ماده قانونی  1400سال پایان تا  1390از سال صندوق  عملکرد ریالیخالصه  (:1-2)جدول 
 ()مبالغ به میلیارد ریال 

 بازه زمانی ماده قانونی نوع قرارداد
 جمع 

 مبلغ قراردادها

جمع مبالغ تخصیص 

 یافته به متقاضیان
 تعداد طرح

 (1)13,342 118,839 211,343 1393تا  1390از  کشور کل سنواتی بودجه قوانین عاملیت

 گذاریسپرده

 قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده

 (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

تا پایان  1394سال از 

 1400سال 
508,973 342,254 99,374 

 (2)سنواتی بودجه قوانین( 18) تبصره( الف) بند
تا پایان  1397از سال 

 1400سال 
139,650 108,467 7,666 

در پایدار  اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت

 (3) مناطق روستایی و عشایری

تا پایان  1396از سال 

 1400سال 
105,681 74,209 152,704 

 259,744 524,930 754,304 گذاریجمع سپرده

 273,086 643,769 965,647 جمع کل

 

 باشد.می 1393تا  1391های در دسترس نبوده و این اطالعات مربوط به منابع سال 1390( قانون بودجه سال 16های بند )تعداد طرح (1)

 و نگردیده تعیین صندوق برای تکلیفی ،1400 سال بودجه قانون( 18) تبصره( الف) بند اجرایی نامه آیین( 2) ماده( 1) تبصره مفاد به توجه با (2)

 .اندشده منعقد( 2) الحاق قانون( 52) ماده ذیل جدید قراردادهای نتیجه در

هزار  148 های عامل در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بالغ برمجموع مبلغ مصوب بانک (3)

 ( آیین نامه اجرایی این قانون مبنی بر تلفیق برابر3یت ماده )باشد که مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان با فرض رعامیلیارد ریال می

 گزارش شده است. %50( منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق به صورت 50-50)

 

 

 تشريح شده است. گذاری ریالیسپردهو  عاملیت ریالیعملکرد ريالی صندوق در دو بخش گزارش  ،در ادامه

  



 
 عملکرد عاملیت ریالی 1400گزارش عملکرد سال 
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 عاملیت ریالی -بخش اول 

به استناد قوانين بودجه سنواتی و تکاليف منظور شده از  1393صندوق توسعه ملی از ابتداي تأسيس تا پايان سال 

، 1392و  1391هاي بودجه سال ( قانون5-2) ( و5-1، بندهاي )1390بودجه سال  قانون (16) جمله مفاد بند

هاي عامل با بانک ،و در انطباق با اساسنامه صندوق 1393( قانون بودجه سال 5) تبصره (ع)و ( هـ)، (د) بندهاي

 منعقد نموده است. عاملیت ریالیدولتی و خصوصی قرارداد 

 )مبالغ به میلیارد ریال( صندوق ریالی عاملیت قراردادهایساالنه عملکرد  (:2-2) جدول

 سال بودجه
 جمع

 مبلغ قراردادها

 تعداد 

 تسهیالت مصوب

 جمع 

 مبالغ مصوب شده
 )اعالم وصول شده(

جمع مبالغ واریز شده به 

 حساب بانک عامل
 )تخصیص یافته به متقاضیان(

1390 34,518 --(1) 31,520 31,520 

1391 68,125 6,370 37,321 34,790 

1392 47,000 3,811 17,385 14,382 

1393 61,700 3,161 43,280 38,147 

  118,839  129,506  13,342  211,343 جمع کل

گذاری در بخش کشاورزی( واریز های عامل )بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهبه صورت یکجا به حساب بانک 1390( منابع سال 1)

 شد تا با منابع تلفیقی بانک به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردد. 

ها، در همان اضیان در تأمین وثایق و انعقاد قرارداد مشارکت با بانکای هر سال، با توجه به عملکرد متقتسهیالت مصوب از محل منابع بودجه -

ای های آتی، به متقاضیان پرداخت شده است. لذا سال پرداخت تسهیالت به متقاضی الزاماً با سال بودجهسال تصویب تسهیالت ویا در سال

 باشد.منابع اختصاص یافته به هر متقاضی، یکسان نمی

 )مبالغ به میلیارد ریال( های اقتصادی صندوق به تفکیک بخش عاملیت ریالی ملکرد قراردادهایخالصه ع (:3-2)جدول 

 جمع کل آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت، معدن، گردشگری عنوان / بخش اقتصادی

 211,343 116,218 95,125 مبلغ قراردادهای عاملیت ریالی
 118,839 71,678 47,153 مبلغ واریز شده به حساب بانک

 56 62 50 درصد جذب

 عاملیت ریالیهای اقتصادی از منابع قراردادهای بخشسهم (: 1-2) نمودار

هاحساب بانکه واریز شده ب مبالغ ازسهم هر بخش اقتصادی  جمع مبلغ قراردادها ازسهم هر بخش اقتصادی   

 
 

 

 

بوده است و به همین  عاملیت ریالیصرفاً در بخش آب و کشاورزی مجاز به انعقاد قرارداد  1390، صندوق در سال 1390 سال بودجه قانون (16) ا توجه به بندب

 باشد.بیشتر از بخش صنعت، معدن و گردشگری میحجم قراردادهای بخش کشاورزی  1393سال  انیپا تا 1390خاطر در نگاه کلی از سال 

 

 

 

ساال 1390 ساال بودجه قانون (16) با توجه به بند صاندوق در  شااورزی مجاز به انعقاد قرارداد  1390،  سات و به  عاملیت ریالیصارفاً در بخش آب و ک بوده ا



 

 

 گذاری ریالیسپرده - بخش دوم

اقتصادي،  هاي مختلفتسهيالت در بخش دريافت هاي متقاضیمنظور تأمين منابع ريالی طرحصندوق توسعه ملی به 

نزد  گذاری ریالیسپرده اقدام به ،1394سال از  عاملیت ریالی مطابق با قوانين و مقررات خود و عالوه بر قراردادهاي

 پذير نموده که در ادامه به تشريح اين قوانين و ارائه گزارش عملکرد ذيل اين مفاد قانونی خواهيم پرداخت.هاي سپردهبانک

 (: 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )52( ماده )1

 مقررات از بخشی تنظيم قانون به مواد برخی الحاق ( قانون52در اجراي مفاد حکم ماده ) و 1394از ابتداي سال 

 سال: هر در صندوق به ورودي منابع از ، صندوق توسعه ملی موظف گرديد(2) دولت مالی

هاي اقتصادي متعلق به هاي خصوصی و تعاونی و بنگاه( را جهت پرداخت تسهيالت به بخش%10ده درصد ) الف(

مالی و اهليت متقاضی به صورت پرداخت  هاي داراي توجيه فنی، زيست محيطی وعمومی غيردولتی به طرح مؤسسات

 بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصوالت کشاورزیو بازپرداخت ريالی در 

هاي گذاري و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طرحسود سپرده) گذاري کند.خصوصی داخلی سپردههاي دولتی و بانکدر 

 .(گيرديابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران صورت میموضوع اين بند اختصاص می

هاي اقتصادي متعلق به هاي خصوصی و تعاونی و بنگاه( را جهت پرداخت تسهيالت به بخش%10ده درصد ) ب(

هاي داراي توجيه فنی، زيست محيطی و مالی و اهليت متقاضی به صورت پرداخت عمومی غيردولتی به طرح مؤسسات

در  بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کاالهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکندر و بازپرداخت ريالی 

هاي موضوع گذاري و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طرحسود سپرده)گذاري کند. داخلی سپردههاي دولتی و خصوصی بانک

 (.گيرديابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران صورت میاين بند اختصاص می
منابع اين ماده با سياستگذاري شوراي عالی اشتغال و با معرفی کميته امداد امام %( از  5پنج درصد ) -1 تبصره

زايی و کمک به خمينی )ره(، سازمان بهزيستی و ساير دستگاههاي اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهيالت اشتغال

نابع مذکور، هاي عامل مکلفند عالوه بر ميابد و بانکتوسعه کسب و کارهاي خرد، کوچک و متوسط تخصيص می

پرداخت  ،حداکثر تا يک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضري

( از منابع مذکور به طرحهاي %15ها را به عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده درصد )مبلغ نقدي هدفمندي يارانه

 .مربوط به افراد ايثارگر اختصاص می يابد

منظور ساماندهی توليد و افزايش بهره وري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به (24/12/1395)اصالحی  -2تبصره 

درصد  وري زنجيره تأمين و توليد، يک واحدبه بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصالح و افزايش بهره

گيرد تا با معرفی صندوق حمايت از يکجا در اختيار بانک کشاورزي قرار میاز منابع بند )ب( اين ماده به صورت 

گذاري و پرواربندي عشاير هاي سرمايههاي عشايري به صورت تسهيالت به طرحگذاري عشاير و تشکلتوسعه سرمايه

 .هاي مربوطه پرداخت شودو تشکل



 

 

 : سنواتی بودجه ماده واحده قانون (18) ( بند )الف( تبصره2

 گسترده اشتغال برنامه )اجرای کشور کل 1398و  1397هاي سال بودجه ماده واحده قانون (18) مطابق با بند )الف( تبصره

پذير هاي سپرده( تکاليفی براي صندوق و بانک2( قانون الحاق )52در خصوص نحوه تخصيص منابع ماده )مولد(،  و

( 14از اعتبارات مندرج در جدول تبصره ) ی، بخششودیتبصره، به دولت اجازه داده م نيابراساس  تعيين شده است.

مواد  ی( قانون الحاق برخ52) دهسود، کمک بال عوض با منابع موضوع ما ارانهيقانون را در قالب وجوه اداره شده،  نيا

، ضوابط و مقررات و اساسنامه ءامنا اتيدر چهارچوب مصوبات ه( 2)دولت  یاز مقررات مال یبخش ميبه قانون تنظ

اشتغال  تياشتغال مولد، تثب جاديا يهابرنامه ياجرا يو برا بيترک یبانک التيتسه نيو همچن یصندوق توسعه مل

 1397 هايقانون بودجه سال (18)تبصره  (الف)بند  يهابرنامه ياجرا ليبازار کار و تکم يهااستيس يموجود، اجرا

 کند. نهيکل کشور هز 1398و 

( قانون بودجه سال 18( آيين نامه اجرايی بند )الف( تبصره )2( ماده )1با توجه به مفاد تبصره ) الزم به ذکر است

تسهيالت  از توانندمی صندوق، موافقت و تأييد صورت در نامهآيين اين موضوع هايبرنامه"دارد که اشعار می 1400

 دولت مالی مقررات از تنظيم بخشی قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده( ب) و( الف) بندهاي موضوع ريالی

 1398و  1397هاي نسبت به سال در نحوه اجراي اين قانون هايیتفاوت ،"شوند برخوردار1393 سال مصوب( 2)

، 1400سال گذاري ريالی صندوق در اين قانون در ايجاد شده و لذا با توجه به عدم وجود تکليف قانونی براي سپرده

از  یبخش ميمواد به قانون تنظ ی( قانون الحاق برخ52) دهماگذاري صندوق در اين سال، ذيل قراردادهاي سپرده

 گردند.( منعقد می2)دولت  یمقررات مال

 از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايی و عشايري:( قانون حمايت 3

در پيوست شماره  اطالعات تفصيلی و عملکرد قانون مذکور بصورت خالصه در اين بخش ارائه شده و گزارش کامل آن

 ،يه گزارش عملکرد اجراي آنتهمتولی ( آيين نامه اجرايی اين قانون، 20مطابق با ماده )ضمنا  تشريح شده است. (2)

 د.نباشمی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(از جمله ) ي اجرايیهاساير دستگاه

به تفکيک زير صندوق  گذاری ریالیسپردههاي متقاضی از محل قراردادهاي در ادامه، گزارش عملکرد تأمين مالی طرح

 گردد.هاي زمانی مشخص شده ارائه میو در بازه

 خالصه عملکرد  (1

 (آب و کشاورزي - صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزي - گردشگري -صنعت و معدن)بخش اقتصادي  (2

 (صادراتی –دانش بنيان  -کمتر توسعه يافته  - برخوردار)منطقه اجراي طرح  (3

 (بهزيستی - کميته امداد - ايثارگران - عشاير)نوع سهميه  (4

 ( طرح –)سرمايه در گردش نوع تسهيالت  (5

 



 

 

 خالصه عملکرد  (1

1400سال پایان تا  1394از سال  به تفکیک تکالیف قانونی ریالی گذاریسپردهخالصه عملکرد قراردادهای (: 4-2) جدول

  
 )مبالغ به میلیارد ریال( 

 بازه زمانی ماده قانونی

 جمع 

مبلغ 

 قراردادها

جمع مبالغ 

تخصیص یافته 

 به متقاضیان

منابع مانده 

آزاد قابل 

 تخصیص 

 تعداد طرح درصد جذب

 (2( قانون الحاق )52ماده )

 4,358 44 59,218 53,010 120,750 1400سال 

پایان سال تا  94از سال 

1400 
508,973 342,254 62,399 67 99,374 

 (18بند)الف( تبصره )

 (1)- 1400سال 

پایان سال تا  94از سال 

1400 
139,650 108,467 2,022 78 7,666 

 جمع کل

 4,358 44 59,218 53,010 120,750 1400سال  

پایان سال تا  94از سال 

1400 
648,623 450,721 64,421 69 107,040 

 توسعه و اشتغال روستایی
پایان سال تا  94از سال 

1400 
105,681 209,74(2) 31,472 70 152,704 

 

 

 

 

 

 

  

و در  گردیدهبرای صندوق تعیین ن ، تکلیفی1400بودجه سال ( قانون 18( آیین نامه اجرایی بند )الف( تبصره )2( ماده )1با توجه به مفاد تبصره ) (1)

 .اند( منعقد شده2( قانون الحاق )52ذیل ماده )قراردادهای جدید نتیجه 

هزار میلیارد  148عه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بالغ برهای عامل در اجرای قانون حمایت از توسمجموع مبلغ مصوب بانک (2)

( منابع داخلی 50-50( آیین نامه اجرایی این قانون مبنی بر تلفیق برابر )3باشد که مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان با فرض رعایت ماده )ریال می

 ه است.گزارش شد %50موسسات مالی و منابع صندوق به صورت 



 

 

 بخش اقتصادی  (2

  به تفکیک بخش اقتصادی گذاری ریالیسپردهمبالغ و میزان جذب قراردادهای ساالنه توزیع (: 5-2) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد(  1400سال پایان تا  1394 سال از

 گردشگری صنعت و معدن بخش اقتصادی /سال
صنایع تبدیلی و 

 کشاورزیتکمیلی 

آب و 

 کشاورزی
 سهم از کل جمع کل

1394 

 8 49,473 17,934 3,570 6,000 21,969 مبلغ قرارداد
 7 33,067 10,875 1,830 4,235 16,126 مبلغ تخصیص
 - 67 61 51 71 73 درصد جذب

1395 

 10 62,950 17,850 8,500 5,300 31,300 مبلغ قرارداد
 9 41,340 10,439 5,475 3,292 22,134 مبلغ تخصیص
 - 66 58 64 62 71 درصد جذب

1396 

 17 110,000 28,715 17,820 7,710 55,755 مبلغ قرارداد
 18 82,022 21,323 12,126 3,358 45,214 مبلغ تخصیص
 - 75 74 68 44 81 درصد جذب

1397 

 17 112,350 36,150 12,000 7,650 56,550 مبلغ قرارداد
 19 85,179 27,432 7,054 4,448 46,246 تخصیصمبلغ 

 - 76 76 59 58 82 درصد جذب

1398 

 16 103,200 21,600 6,200 5,000 70,400 مبلغ قرارداد
 18 83,186 15,806 3,685 2,315 61,380 مبلغ تخصیص
 - 81 73 59 46 87 درصد جذب

1399 

 14 89,900 22,000 4,600 10,500 52,800 مبلغ قرارداد
 16 72,917 19,930 4,108 6,408 42,471 مبلغ تخصیص
 - 81 91 89 61 80 درصد جذب

 1400سال 

 19 120,750 23,700 8,700 6,300 82,050 مبلغ قرارداد
 12 53,010 11,499 3,402 2,749 35,361 مبلغ تخصیص
 - 44 49 39 44 43 درصد جذب

 جمع کل

 100 648,623 167,949 61,390 48,460 370,824 مبلغ قرارداد

 100 450,721 117,304 37,680 26,805 268,931 مبلغ تخصیص
 - 69 70 61 55 73 درصد جذب

 سهم از کل
   100 26 10 7 57 مبلغ قرارداد

   100 26 8 6 60 مبلغ تخصیص

 د.باشمی در هر سال های عاملبا بانک منعقد شدههای قرارداداز  جدول فوق بیانگر میزان جذب منابع صندوق -

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 شتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد ا قانون( 18) تبصره( الف) بند و

 
 

علیرغم سهم مساوی در نظر گرفته شده در  "آب و کشاورزی"نسبت به بخش  "صنعت و معدن"گذاری شده در بخش ایان ذکر است، در خصوص بیشتر بودن سهم منابع سپردهش

 ، الزم است به نکات زیر توجه شود:"صنعت و معدن و گردشگری"و  "آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی"های ( برای بخش2( قانون الحاق )52بندهای )الف( و )ب( ماده )

صنعت و "های صندوق در بخش گذاریهای تخصصی ذیربط، عمده سپردهها، متقاضیان و دستگاهت بانکگذاری مصوب هیأت امنای صندوق، درخواسهای سرمایهباتوجه به اولویت

سال(  2گردد. لذا به دلیل کوتاه بودن مدت قراردادهای سرمایه در گردش )سرمایه ثابت منعقد می به صورت "آب و کشاورزی"سرمایه در گردش و در بخش  به صورت "معدن

باشد. همچنین در از سرعت بیشتری برخوردار می "آب و کشاورزی"نسبت به منابع بخش  "صنعت و معدن"سال( بازگشت منابع در بخش  7سرمایه ثابت )نسبت به قراردادهای 

ی هاو فعالیت هاطرحبه تسهیالت  مجدداً جهت پرداختبازگردانده شده  هایگذاریسود سپرده(، مقرر است اصل و 2( قانون الحاق )52فراز انتهایی بندهای )الف( و )ب( ماده )

گذاری ساالنه انجام شده در این های بخش صنعت و معدن و امکان تخصیص مجدد آن منابع، سبب شده تا سپردهتر سپردهلذا برگشت سریع .یابداختصاص  ،هابند همانموضوع 

  های دیگر بیشتر باشد.گذاری در بخشبخش بتدریج از سپرده



 

 

گذاری سپردهقراردادهای  از محل کل منابعتعداد طرح و مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان توزیع ساالنه (: 6-2) جدول

  1400سال پایان تا  1394از سال  فعال به تفکیک بخش اقتصادی ریالی

 )مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد( 

 گردشگری صنعت و معدن عنوان بخش اقتصادی /سال
صنایع تبدیلی و 

 کشاورزیتکمیلی 

آب و 

 کشاورزی
 سهم از کل جمع کل

1394 
  14  15,505  14,997  189  11  308 تعداد طرح

  3  12,528  4,868  688  1,115  5,856 مبلغ تخصیص

1395 

  13  13,597  13,044  134  39  380 تعداد طرح

  7  31,896  10,744  2,340  4,113  14,699 مبلغ تخصیص

1396 
  16  16,815  15,059  706  45  1,005 تعداد طرح

  14  62,071  14,568  10,820  3,313  33,369 مبلغ تخصیص

1397 
  27  28,524  27,235  438  33  818 تعداد طرح

  17  76,151  23,106  9,184  3,436  40,425 مبلغ تخصیص

1398 
  15  15,995  14,743  169  55  1,028 تعداد طرح

  15  68,841  17,394  2,993  2,958  45,496 مبلغ تخصیص

1399 
  6  6,922  5,274  289  64  1,295 تعداد طرح

  20  91,125  19,837  6,122  3,660  61,506 مبلغ تخصیص

 1400سال 
  9  9,682  8,714  212  75  681 تعداد طرح

  24  108,109  26,785  5,534  8,210  67,580 مبلغ تخصیص

 جمع کل
  100  107,040  99,066  2,137  322  5,515 تعداد طرح

  100  450,721  117,304  37,680  26,805  268,931 مبلغ تخصیص

 سهم از کل
    100  93  2  0.3  5 تعداد طرح

    100  26  8  6  60 مبلغ تخصیص

 

 باشد.می از کل منابع قراردادهای فعال در آن سال مبالغ تخصیص یافته به متقاضیانتامین مالی شده و  هایجدول فوق بیانگر تعداد طرح -

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 دجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.بو قانون( 18) تبصره( الف) بند و

 

 

 
  

آب و کشاورزی  برابر بخش 41حدود ها در بخش صنعت و معدن به بنگاهیافته تخصیص  تسهیالت با توجه به اطالعات جدول فوق، سرانه  -

 باشد.می



 

 

 منطقه اجرای طرح (3

 به تفکیک بخش اقتصادی  گذاری ریالیسپردهمبالغ و میزان جذب قراردادهای ای منطقهتوزیع (: 7-2) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد( 1400سال پایان تا  1394 سال از

 گردشگری صنعت و معدن منطقه/ بخش اقتصادی
 صنایع تبدیلی 

 و تکمیلی کشاورزی
 کلسهم از  جمع کل آب و کشاورزی

 برخوردار

  46  300,265  62,055  33,460  35,635  169,115 مبلغ قرارداد

  44  200,071  39,737  19,539  21,369  119,426 مبلغ تخصیص

 -  67  64  58  60  71 درصد جذب

 کمتر توسعه یافته

  31  204,008  84,094  25,530  12,825  81,559 مبلغ قرارداد

  29  131,523  61,556  16,526  5,436  48,005 تخصیصمبلغ 

 -  64  73  65  42  59 درصد جذب

 (1)دانش بنیان

  5  33,850  1,400  400    32,050 مبلغ قرارداد

  4  19,190  87  0    19,103 مبلغ تخصیص

 -  57  6  0    60 درصد جذب

 (1)صادراتی

  17  110,500  20,400  2,000    88,100 مبلغ قرارداد

  22  99,936  15,924  1,615    82,397 مبلغ تخصیص

 -  90  78  81    94 درصد جذب

 جمع کل

  100  648,623  167,949  61,390  48,460  370,824 مبلغ قرارداد

  100  450,721  117,304  37,680  26,805  268,931 مبلغ تخصیص

 -  69  70  61  55  73 درصد جذب

 سهم از کل
    100  26  9  7  57 مبلغ قرارداد

    100  26  8  6  60 مبلغ تخصیص

 

 .را دارند یافته برخوردار و کمترتوسعه همنطقامکان تخصیص در هر دو ( یصادرات)صادرات ژهیو و انیبندانشویژه  یقراردادهاریالی منابع ( 1)

 و( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای عملکرد صندوق دراطالعات جدول فوق شامل  -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف) بند

 

 

  

داده شده است.  صیتخص طیواجد شرا انیبه متقاض التیبه صورت تسه هانزد بانک یگذارمبالغ سپرده %69حدود شود مشاهده میفوق مانگونه که در جدول ه -

 صیو در صورت عدم تخص بودهمشمول  انیبه مشتر صیو در شرف تخص انیمشتر یمستندات پرونده اعتبار لیدر انتظار تکم ،منابعمانده از  یاقسمت عمده

 یگذارسپرده ،یمتقاض یهابانک ریو در سا بازگردانده های صندوقبه حساب بانک توسطمانده سپرده مصرف نشده  ،هلت تعیین شده در قرارداددر م التیتسه

 خواهد شد.



 

 

 

فعال  گذاری ریالیسپردهقراردادهای  از محل کل منابعمبالغ تخصیص یافته به متقاضیان ای منطقهتوزیع (: 8-2) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد( 1400سال در به تفکیک بخش اقتصادی 

 گردشگری صنعت و معدن منطقه/ بخش اقتصادی
صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی کشاورزی
 سهم از کل جمع کل آب و کشاورزی

 42 45,628 9,287 2,209 7,114 27,019 برخوردار

 24 26,201 11,090 3,325 1,096 10,690 کمتر توسعه یافته

 7 7,533 0 0 0 7,533 دانش بنیان

 27 28,747 6,409 0 0 22,339 صادراتی

 100 108,109 26,785 5,534 8,210 67,580 جمع کل

  100 25 5 8 63 سهم از کل
 باشد.می 1400سال مجموع مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان در جدول فوق مربوط به کل منابع قراردادهای فعال در  -

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف) بند و

 

 نوع سهمیه  (4

  به تفکیک سال انعقاد قرارداد با بانک عامل گذاری ریالیسپردهمبالغ قراردادهای ای سهمیهتوزیع (: 9-2) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد( 1400سال پایان تا  1394 سال از

 سهم از کل جمع کل 1400سال   1399 1398 1397 1396 1395 1394 سهمیه/سال

 33 13,585 2,500 2,500 4,200 2,000 2,070 150 165 عشایر

 49 20,135 4,000 2,700  1,000 6,420 2,100 3,915 ایثارگران

  1,526 300 990 کمیته امداد
(1) 

 2,816 7 

 11 4,599 2,000 1,000 1,084 200 315 بهزیستی

 100 41,135 8,500 5,200 4,200 4,000 11,100 2,750 5,385 جمع کل

  100 21 13 10 10 27 7 13 سهم از کل

 اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت امام خمینی )ره( از محل قراردادهای قانونهای معرفی شده توسط کمیته امداد باتوجه به تأمین مالی طرح (1)

تنظیم ( قانون 52مندی از منابع ماده )جهت بهره 1400و  1399و  1398و  1397 های عشایری، نهاد مذکور در سال و روستایی مناطق در پایدار

نیز  1399و  1398در سال های  بهزیستیسهمیه  و 1398ایثارگران در سال  سهمیهدر خصوص ضمنا  ( درخواستی ارائه نکرده است.2)

  درخواستی وصول نشده است.

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف) بند و

 

  

از کل(؛  %6یلیارد ریال )حدود م 41,135تاکنون، مجموعاً مبلغ  1394گذاری شده از ابتدای سال هزار میلیارد ریال سپرده 648,623از سرجمع مبلغ 

؛ نزد (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق ( قانون52( ذیل ماده )2( و )1های )های تبصرهتخصیص سهمیهدر جهت 

 اری شده است.گذها سپردهبانک



 

 

 نوع تسهیالت  (5

 تا  1394از سال  به تفکیک نوع تسهیالت صندوق گذاری ریالیسپردهجذب قراردادهای  میزان(: 10-2) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال(  1400سال پایان 
 درصد جذب سهم مبلغ تخصیص مبلغ قراردادسهم  مبلغ تخصیص مبلغ قرارداد نوع تسهیالت

 78 63 56 282,898 363,011 گردشسرمایه در 

 59 37 44 167,822 285,611 طرح

 69 100 100 450,721 648,623 جمع کل

 

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف) بند و

تفکیک نوع تسهیالت،  به متقاضیان به یافته تخصیصمبالغ و  گذاری ریالیسپرده یمبلغ قراردادها توزیع (:11-2) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال( 1400سال پایان تا  1394 سال ازنوع منطقه اجرای طرح و بخش اقتصادی 

 گردشگری صنعت و معدن نوع منطقه نوع تسهیالت عنوان

صنایع تبدیلی 

وتکمیلی 

 کشاورزی

 جمع کل آب و کشاورزی

نع
 م

ی
ها

اد
رد

را
ق

ق
ده

 ش
د

 

سرمایه در 

 گردش

 137,565 19,000 12,970  105,595 برخوردار

 92,546 32,871 8,590  51,086 کمتر توسعه یافته

 22,400 700 250  21,450 دانش بنیان

 110,500 20,400 2,000  88,100 صادراتی

 363,011 72,971 23,810  266,231 جمع سرمایه در گردش

 طرح

 162,700 43,055 20,490 35,635 63,520 برخوردار

 111,461 51,223 16,940 12,825 30,473 کمتر توسعه یافته

 11,450 700 150 0 10,600 دانش بنیان

 285,611 94,978 37,580 48,460 104,593  جمع طرح

 648,623 167,949 61,390 48,460 370,824  جمع کل

ص 
صی

خ
ع ت

ناب
م

ته
اف

ی
 

ن
یا

ض
قا

مت
ه 

ب
 

سرمایه در 

 گردش

 103,262 13,060 6,937  83,266 برخوردار

 64,873 27,258 6,170  31,445 کمتر توسعه یافته

 14,827 55 0  14,772 دانش بنیان

 99,936 15,924 1,615  82,397 صادراتی

 282,898 56,298 14,721  211,880 جمع سرمایه در گردش

 طرح

 96,808 26,676 12,603 21,369 36,160 برخوردار

 66,651 34,298 10,357 5,436 16,560 کمتر توسعه یافته

 4,363 32   4,331 دانش بنیان

 167,822 61,006 22,959 26,805 57,052 جمع طرح

 450,721 117,304 37,680 26,805 268,931 جمع کل

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف) بند و



 

 

تا  1394 سال از تسهیالت به تفکیک نوع ریالی گذاریسپرده مبلغ قراردادهای هر بخش اقتصادی از سهم (:2-2) نمودار

 1400سال پایان 

  
( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای نمودار فوق شامل عملکرد صندوق دراطالعات  -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف) بند و

 

تا  1394 سال از اقتصادی نوع تسهیالت و بخش تفکیک به ریالی گذاریسپردهتوزیع مبالغ قراردادهای  (:3-2) نمودار

 )مبالغ به میلیارد ریال( 1400سال پایان 

 

 
 

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات نمودار فوق شامل عملکرد صندوق در -

 است.بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری  قانون( 18) تبصره( الف) بند و



 

 

هفصلهسومه
 

 

 

 

 

 

 

 

هیههبانکهگزارشهعملکردههه

ه

 عاملیت ارزی -بخش اول 

 گذاری ارزیسپرده -بخش دوم 

 عاملیت ریالی -بخش سوم 

  گذاری ریالیسپرده -بخش چهارم 
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 گزارش بانکی عملکرد عاملیت ارزی  –بخش اول 

کشور( که مقرر  توسعه هايبرنامه دائمی احکام قانون( 16) صندوق )ماده اساسنامه "خ"( بند 3تبصره ) براساس

و همچنين  "هاي دولتی و غيردولتی خواهد بوداز طريق عامليت بانک صرفاًاعطاي کليه تسهيالت صندوق  "دارد می

اکنون، قرارداد عامليت اعطاي تسهيالت ارزي با اساسنامه، از ابتداي تاسيس صندوق ت "ت"( بند 3به استناد جزءِ )

 بانک عامل منعقد شده است. 24

 

 )مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد( به تفکیک سال  یارز تیعامل یقراردادها(: توزیع بانکی مبلغ 1-3)جدول 
 از کلسهم  جمع کل 1400 *1399 1398 1397 1395 1394 1393 1392 1391 1390 بانک عامل ردیف

  2 2,141         500 201 770     670 اقتصاد نوین 1
  2 2,390       500 300 490 600   500   انصار 2

  6 6,735 500 500 500 600 500 1,335 1,800   1,000  پارسیان 3

  10 11,402 575 1,000 700 1,500 1,500 2,227 1,400   2,500   پاسارگاد 4

  0.5 550     200 200 150          پست بانک ایران 5

  7 8,413 400 400 400 1,500 1,000 1,463 1,250   2,000   تجارت 6

  2 1,792     200 400 432 260       500 توسعه تعاون 7

  4 5,228 50 200 230 500 515 673 1,060     2,000 توسعه صادرات ایران 8

  0.1 150       100 50          حکمت ایرانیان 9

  1 1,704 200 200 200 300 452 150 202       خاورمیانه 10

  3 3,258 400   500 650 300 158 250   1,000  رفاه کارگران 11

  1 1,731   200 200 500   6 325 500     سامان 12

  11 13,676   500 1,000 1,000 1,000 1,526 5,150 500   3,000 سپه 13

  0.4 500                 500   سرمایه 14

  1 905     20 100 50 35 700      سینا 15

  0.1 150   150                 شهر 16

  4 4,807 400 170 170 500 350 717   1,000 1,500  صادرات ایران 17

  16 18,973     95 2,000 3,000 3,478 3,900   1,000 5,500 صنعت و معدن 18

  2 2,526 300 300 300 400 280 216 230   500  کارآفرین 19

  4 4,660   300 500 1,000 810 1,000 1,000     50 کشاورزی 20

  0.1 100         100          گردشگری 21

  0.4 500               500     مسکن 22

  15 17,475 300 500 700 2,000 1,200 1,995 2,780 1,000 7,000  ملت 23

  8 9,502   500 500 1,000 1,000 2,702 1,800   2,000   ملی ایران 24

 - 119,268 3,125 4,920 6,415 14,750 13,489 18,632 23,217 3,500 19,500 11,720 جمع کل
 

  تمدید شده است. 1400تا پایان سال  1399قرارداد عاملیت بانک سپه در سال * 

 باشد.قراردادها در هیأت عامل صندوق توسعه ملی می و ابالغ مالک تفکیک، سال تصویب مبلغ

در  یقرارداد عاملیت ارزی جدیداند، فعال بوده 1396تا پایان سال ، 1395میلیون دالر از قراردادهای منعقده در سال  12,550مبلغ با توجه به اینکه  -

 ی عامل منعقد نگردیده است.هابانکبا  1396سال 
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 1400سال پایان  تا 1390سال  از عامل یهابانک منعقد شده با ارزی عاملیت قراردادهای مبلغ (: مقایسه1-3) نمودار

 )مبالغ به میلیون دالر(
 

 

 

 
 

 

  

بانک دیگر )رفاه کارگران، انصاار، اقتصاد  14سهم قراردادهای عاملیت را دارند و  %85بانک عامل بیش از  10شود، این نمودار مالحظه می همانطوریکه در -

قراردادهای  %15 حدودنوین، کارآفرین، توسعه تعاون، سامان، خااورمیانه، سینا، پست بانک ایران، سرمایه، شهر،مسکن، حکمت ایران و گردشگری( 

 عاملیت با آنها منعقد شده است.

درصدی در دوره مورد بررسی بیشترین منابع ارزی را از محل قراردادهای عاملیت  11و  15، 16های صنعت و معدن، ملت و سپه به ترتیب با سهم بانک -

 اند.ارزی در اختیار داشته
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های مالی طرحمراحل تامین به تفکیک  عاملیت ارزی قراردادهای منابع ارزی صندوق از محلبانکی توزیع  :(2-3)جدول 

 (بالغ به میلیون دالر/ سهم درصد)م  1400سال تا پایان  1390سال  ازفعال 

 بانک عامل ردیف

 پرداخت شده گشایش اعتبار شده مسدود شده ول شدهاعالم وص

 مبلغ
سهم 

 از کل

تعداد 

 طرح
 مبلغ

سهم 

 از کل

تعداد 

 طرح
 مبلغ

سهم 

 از کل

تعداد 

 طرح
 مبلغ

سهم 

 از کل

تعداد 

 طرح

 3 1 158 3 1 155 3 1 177 3 1 177 اقتصاد نوین 1
 2 1 299 2 1 336 2 1 363 2 1 363 انصار 2

 5 9 2,099 5 8 2,219 5 9 2,851 5 8 2,851 پارسیان 3

 8 8 1,826 8 7 2,115 8 6 2,161 10 8 2,736 پاسارگاد 4

 1 0.1 31 1 0.1 32 1 0.1 34 1 0.1 34 پست بانک ایران 5

 7 4 974 7 5 1,414 7 5 1,593 8 5 1,762 تجارت 6

 9 0.5 113 9 0.4 107 9 0.3 113 9 0.3 113 توسعه تعاون 7

توسعه صادرات  8

 ایران

1,524 4 18 1,478 4 17 1,223 4 17 986 4 17 

 1 0.1 19 1 0.1 19 1 0.1 19 1 0.1 19 حکمت ایرانیان 9
 4 0.3 62 4 0.2 66 4 1 230 4 1 230 خاورمیانه 10

 4 0.4 105 4 0.4 109 4 1 283 4 1 283 رفاه کارگران 11

 2 0.1 13 2 0.0 13 2 0.1 48 2 0.1 48 سامان 12

 21 15 3,622 21 17 4,765 21 19 6,200 21 18 6,200 سپه 13

 0 0.1 32 0 0.1 30 0 0.1 32 0 0.1 32 سینا 14

 5 3 719 5 4 1,182 5 4 1,247 5 4 1,247 صادرات ایران 15

 198 22 5,311 198 24 7,030 200 23 7,587 200 22 7,587 صنعت و معدن 16

 1 0 0.0405 1 0 0.0403 1 0.5 154 1 0.4 154 کارآفرین 17

 4 1 264 4 1 299 4 1 321 4 1 321 کشاورزی 18

 9 28 6,647 9 24 6,902 9 22 7,379 9 22 7,379 ملت 19

 8 2 518 8 3 742 8 3 1,163 8 3 1,163 ملی ایران 20

 309 100 23,797 309 100 28,760 311 100 33,432 315 100 34,222 جمع کل

 

 .اند شده حذف فعال هایطرح آماری جامعه از شده و ابطال تسویه هایطرح پرداخت و پوشش مسدودی، وصول، اعالم طالعاتا -

ها، یک مرتبه و فقط های عضو سندیکا لحاظ گردیده و تعداد طرحهای سندیکایی برای همه بانکطرح مبلغدر کلیه جداول ارائه شده در این بخش، تنها  -

 آب انتقال و تنها دارای یک فقره تسهیالت برای طرح سندیکایی تأمین ،سندیکا عضوبه عنوان  است. )برای مثال بانک سینا شده لحاظ لیدر برای بانک

 لحاظ نگردیده است(این بانک بانک سینا در جدول درج گردیده و در تعداد طرح  طرح تامین مالی شده مبلغ سهم باشد. بنابراین تنهافارس می خلیج

 بابت صادره هایمسدودی دلیل است که این به فوق، هایبانک از برخی تعداد در گشایش سقف از پرداخت مبلغ بودن بیشتر علت است ذکر شایان -

 دالر به یورو ارز سازیمعادل هنگام در لذا باشند،می یورو ارز خصوص به ارزها سایر به صادره هایپوشش لیکن هستند دالر ارز ها بههای این بانکطرح

ها پرداخت دالری معادل است ممکن مواقعی در شوند،می محاسبه پوشش و پرداخت صدور روز براساس هاسازیمعادل که آنجایی از و دهی گزارش جهت

 .طرح بیشتر شود بابت صادره هایپوشش دالری معادل طرحی ازبه 
 

 

میلیارد  6/7عملکرد از نظر مبلغ اعالم وصول شده، مربوط به بانک صنعت و معدن با مبلغی معادل  بیشترین دهد کههای ارزی نشان میبررسی ترکیب بانکی طرح

 باشد.( میی اعالم وصول شدههاکل طرح %22میلیارد دالر ) 4/7( و در رتبه بعدی بانک ملت با مبلغی معادل های اعالم وصول شدهکل طرح %22دالر )



 
 ارزی گذاریسپرده عملکرد بانکی 1400گزارش عملکرد سال 
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 )امهال(گذاری ارزی گزارش بانکی عملکرد سپرده –دوم بخش 

 

 بندهای اجرای متقاضیان در به شده یافته تخصیص و مبالغ ارزی گذاریسپرده یمبلغ قراردادها توزیع بانکی (:3-3) جدول

 1393سال  بودجه قانون (5) تبصره ()س و( )ب

 

 نام بانک 

 )میلیون دالر( مبلغ تخصیص یافته دالر/یورو()مبالغ به میلیون اطالعات قراردادی 

 مبلغ
 نوع

 ارز 

معادل 

 دالری

 نرخ سود

 )%( 

تاریخ آغاز 

 قرارداد 

تاریخ انقضای 

 قرارداد

تاریخ انقضای 

قرارداد پس از 

 آخرین امهال

صنعت و 

 معدن
 جمع نفت و گاز

 پارسیان
 1394/07/29 3.5 91 یورو 80

 

1396/07/29 

 

1398/07/29 
43 579 622 

 1398/06/05 1394/06/05 6 535 یورو 470

 

1400/06/05 

 
 52 2 51 - 1398/04/17 1394/04/17 3.5 113 یورو 100 توسعه صادرات

 صنعت و معدن

 - 1399/02/27 1395/02/27 3.5 100 دالر 100

41 500 541 
 1400/09/28 1398/09/28 1394/09/28 6 500 دالر 500

 1,216 1,081 135 - - - - 1,339 - - جمع کل

 

 براساس نرخ روز واریز وجه قرارداد به حساب بانک، محاسبه شده است. ،معادل دالری مبالغ یورویی قرارداد -

های طرف قرارداد، نسبت بانک ملی و براساس درخواست توسعه صندوق امنای هیأت 02/07/1399 مورخ مصوبه استناد هیأت عامل صندوق به -

 سال اقدام نموده است. 2به مدت  های فوققرارداد از فقره 3به تمدید 
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( )ل بند اجرای متقاضیان در به شده یافته تخصیص و مبالغ ارزی گذاریسپرده یبانکی مبلغ قراردادها توزیع (:4-3) جدول

 مبالغ به میلیون دالر()  1394 سال بودجه قانون( 2) تبصره

 نام بانک  ردیف

 اطالعات قراردادی
 مبلغ تخصیص یافته 

 مبلغ )بخش نفت و گاز(
 نوع

 ارز 

 سودنرخ 

 )%( 

تاریخ آغاز 

 قرارداد 

تاریخ انقضای 

 قرارداد

تاریخ انقضای قرارداد 

 پس از آخرین امهال

 800 1401/12/05 1399/12/05 1394/12/05 6 دالر 800 توسعه صادرات 1

 500 1401/12/12 1399/12/12 1394/12/12 6 دالر 500 اقتصاد نوین 2

 500 - 1400/03/27 1395/03/27 6 دالر 500 خاورمیانه 3

 500 1401/07/23 1399/07/23 1395/01/23 6 دالر 500 صادرات ایران 4

 1,000 1402/01/20 1400/01/20 1395/01/20 6 دالر 1000 پاسارگاد 5

 499 - 1400/06/23 1395/06/23 6 دالر 500 معدنصنعت و  6

 500 - 1400/06/30 1395/06/17 6 دالر 500 تجارت 7

 4,299 - - - - دالر 4,300 کلجمع 

های طرف قرارداد، نسبت بانک ملی و براساس درخواست توسعه صندوق امنای هیأت 02/07/1399 مورخ استناد مصوبه مل صندوق بههیأت عا -

 سال اقدام نموده است. 2به مدت  های فوققرارداد از فقره 4به تمدید 

 

 

 بخش تفکیک به ارزی گذاریسپرده قراردادهایتوزیع بانکی مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل  (:5-3) جدول

 )مبالغ به میلیون دالر(  1400سال پایان تا  1391از سال اقتصادی 

 جمع کل نفت و گاز صنعت و معدن نام بانک سپرده پذیر ردیف

 500 500  اقتصاد نوین 1

 622 579 43 پارسیان 2

 1,000 1,000  پاسارگاد 3

 500 500  تجارت 4

 852 802 51 توسعه صادرات ایران 5

 500 500  خاورمیانه 6

 500 500  صادرات ایران 7

 1,040 999 41 صنعت و معدن 8

 5,515 5,380 135 جمع کل
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 گزارش بانکی عملکرد عاملیت ریالی  –بخش سوم 

 )مبالغ به میلیون ریال(  1393 سال پایانتا  1390از سال به تفکیک بخش اقتصادی  عاملیت ریالیتوزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای  (:6-3) جدول
ف

ردی
 

 بانک عامل

 تکمیلیبخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و  بخش صنعت، معدن، گردشگری
 جمـع کل مبلغ

جمع مبلغ 

 قراردادها

 مبلغ واریزی به حساب بانک
درصد 

 جذب

جمع مبلغ 

 قراردادها

 مبلغ واریزی به حساب بانک
درصد 

 جذب
صنعت و 

 معدن
 جمع گردشگری

آب و 

 کشاورزی

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی
 جمع

جمع مبلغ 

 قراردادها

واریزی به 

 حساب بانک

درصد 

 جذب

 55 550 1,000      55 550  550 1,000 اقتصاد نوین 1

 30 150 500      30 150  150 500 انصار 2

 16 320 2,000      16 320  320 2,000 پارسیان 3

 27 406 1,500 27 406 97 309 1,500      پست بانک ایران 4

 3,871 9,866 تجارت 5
  3,871 

 

39      9,866 3,871 39 

 37 3,901 10,433 29 1449 729 720 5,000 45 2,453 282 2,171 5,433 توسعه تعاون 6

 48 4,222 8,866      48 4,222 0 4,222 8,866 توسعه صادرات ایران 7

 34 6,130 17,866 27 2452 987 1,465 9,000 41 3,679 69 3,610 8,866 رفاه کارگران 8

 45 450 1,000      45 450 50 400 1,000 سامان 9

 54 15,803 29,362 36 6192 889 5,303 17,000 78 9,611 1,140 8,471 12,362 سپه 10

 20 200 1,000 0 0   500 40 200  200 500 سینا 11

 43 5,919 13,866 22 669 472 197 3,000 48 5,250 300 4,950 10,866 صادرات ایران 12

 56 10,687 19,082 59 10,372 1,012 9,360 17,582 21 315  315 1,500 صندوق حمایت از بخش کشاورزی 13

 71 13,363 18,866      71 13,363 11 13,352 18,866 صنعت و معدن 14

 70 700 1,000      70 700 150 550 1,000 کارآفرین 15

45,46 62,636 16 469  469 3,000 کشاورزی 16

3 

4,684 50,147 80 65,636 50,617 77 

 89 1,341 1,500      89 1,341 1,341 0 1,500 گردشگری 17

 5 209 4,500      5 209  209 4,500 ملی ایران 18

 0 0 3,500      0 0   3,500 ملت 19

 56 118,839 211,343 62 71,687 8,869 62,817 116,218 50 47,153 3,343 43,810 95,125 جمع کل
 

 

 

  

لیکن  شده، مسترد های مصوب بوده است که قسمتی از این تسهیالت به دالیلی از جمله عدم انجام تعهدات توسط متقاضیان، در طول زمان عیناً به صندوقها، بابت پرداخت تسهیالت به طرحبالغ واریزی به حساب بانک

 های دارای اولویت، به متقاضیان واجد شرایط، پرداخت شده است.و فعالیت جهت اجرای طرح مجدداً بخش عمده آن



 

 71 از 40 صفحه

 

  1393 سال تا پایان 1390سال از عامل  یهاو مبالغ ورایز شده به حساب بانک ارزی عاملیت قراردادهای مبلغ مقایسه(: 2-3) نمودار

 میلیون ریال()مبالغ به  

 



 

 71 از 41 صفحه

 گذاری ریالی گزارش بانکی عملکرد سپرده –بخش چهارم 

 )مبالغ به میلیارد ریال(  1400سال پایان تا  1394از سال به تفکیک بخش اقتصادی  گذاری ریالیسپردهتوزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای  (:3-7) جدول
ف

ردی
 

 اقتصادی بانک/بخش
 جمع کل آب و کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی گردشگری صنعت و معدن

 طرحتعداد  درصد جذب تخصیص مبلغ مبلغ قرارداد تخصیص مبلغ مبلغ قرارداد تخصیص مبلغ مبلغ قرارداد تخصیص مبلغ مبلغ قرارداد تخصیص مبلغ مبلغ قرارداد

 89 89 9,050 10,140 0 0 0 0 0 0 9,050 10,140 اقتصاد نوین 1

 1 25 300 1,200 0 0 0 0 0 0 300 1,200 انصار 2

 12 53 800 1,500 0 0 0 0 0 0 800 1,500 ایران زمین 3

 211 78 17,249 22,100 0 0 400 800 4,230 6,650 12,619 14,650 آینده 4

 93 46 7,054 15,200 0 0 0 0 0 1,500 7,054 13,700 پارسیان 5

 2 1 23 2,273 0 0 0 0 23 373 0 1,900 پاسارگاد 6

 9,549 51 14,355 28,130 6,681 13,950 837 3,900 0 0 6,837 10,280 پست بانک ایران 7

 220 66 15,481 23,600 0 0 0 0 0 0 15,481 23,600 تجارت 8

 2,165 62 38,928 62,940 7,399 16,360 5,479 8,620 2,282 5,620 23,767 32,340 توسعه تعاون 9

 1,381 107 80,187 74,700 5,219 6,000 620 500 0 0 74,348 68,200 توسعه صادرات ایران 10

 46 59 7,635 12,950 0 2,000 0 0 0 0 7,635 10,950 خاورمیانه 11

 26 33 1,733 5,270 0 400 0 450 193 600 1,540 3,820 دی 12

 920 58 18,397 31,817 4,231 8,499 113 1,300 2,174 5,920 11,880 16,097 رفاه کارگران 13

 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 سامان 14

 1,037 40 18,988 47,123 660 5,956 588 1,790 5,756 9,390 11,984 29,986 سپه 15

 21 11 365 3,200 365 2,400 0 0 0 0 0 800 سینا 16

 7 76 1,900 2,500 0 0 0 0 0 0 1,900 2,500 شهر 17

 108 53 7,580 14,270 0 0 154 510 1,128 1,910 6,298 11,850 صادرات ایران 18

 1,164 84 52,170 61,820 0 0 0 0 0 0 52,170 61,820 صنعت و معدن 19

 78 52 8,312 16,000 0 0 0 0 0 0 8,312 16,000 کارآفرین 20

 89,529 79 123,961 157,291 92,749 112,184 28,969 42,170 1,643 2,337 600 600 کشاورزی 21

 81 61 8,007 13,110 0 0 0 0 8,007 11,960 0 1,150 گردشگری 22

 24 70 3,720 5,300 0 0 0 0 0 0 3,720 5,300 مشترک ایران و ونزوئال 23

 11 74 1,555 2,100 0 0 100 600 0 0 1,455 1,500 ملت 24

 265 39 12,973 33,590 0 200 420 750 1,370 2,200 11,183 30,440 ملی ایران 25

 107,040 69 450,721 648,623 117,304 167,949 37,680 61,390 26,805 48,460 268,931 370,824 جمع کل

جه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه بود قانون( 18) تبصره( الف) بند و( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.



 

 71 از 42 صفحه

 

   1400سال پایان تا  1394از سال به تفکیک بخش اقتصادی، نوع تسهیالت و منطقه اجرای طرح  گذاری ریالیسپرده(: توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای 3-8جدول )

 )مبالغ به میلیارد ریال( 

 

برخوردار
کمتر

توسعه یافته
برخوردارصادراتیدانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
برخورداردانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
برخوردار

کمتر

توسعه یافته

دانش 

بنیان
برخوردارصادراتی

کمتر

توسعه یافته

دانش 

بنیان
برخوردار

کمتر

توسعه یافته
برخوردارصادراتیدانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
دانش بنیان

د 5,9403,00001,200000000000000000000010,140مبلغ قراردا

5,3902,50001,16000000000000000000009,050مبلغ تخصیص

9183097000000000000000000089درصد جذب

د 9000000300000000000000000001,200مبلغ قراردا

0000030000000000000000000300مبلغ تخصیص

000001000000000000000000025درصد جذب

د 1,1004000000000000000000000001,500مبلغ قراردا

400400000000000000000000000800مبلغ تخصیص

3610000000000000000000000053درصد جذب

د 6,4701,5303,75002,30060005,2501,4004000250000150000000022,100مبلغ قراردا

6,0797002,94302,29760003,922308400000000000000017,249مبلغ تخصیص

944678010010007522100000000000000078درصد جذب

د 5,4507001,8004,0001,45003001,0005000000000000000015,200مبلغ قراردا

3,44501,0102,3162750800000000000000007,054مبلغ تخصیص

63056581903000000000000000046درصد جذب

د 400001,000005003730000000000000002,273مبلغ قراردا

00000002300000000000000023مبلغ تخصیص

000000060000000000000001درصد جذب

د 2,930550005,0001,30050000450950001,5001,00001,3001,200003,7007,750028,130مبلغ قراردا

2,823444002,1161,053400007792005331360765850001,2873,779014,355مبلغ تخصیص

96810042818000171000361405971003549051درصد جذب

د 9,5102,33506,0005,2305250000000000000000023,600مبلغ قراردا

8,9461,15701,7793,0815170000000000000000015,481مبلغ تخصیص

945003059990000000000000000066درصد جذب

اقتصاد نوین

انصار

ایران زمین

آب و کشاورزیصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

جمع کل
طرحسرمایه در گردشطرحسرمایه در گردشطرحطرحسرمایه در گردش

عنوانبانک عامل

گردشگریصنعت و معدن

پست بانک 

ایران

تجارت

آینده

پارسیان

پاسارگاد



 

 71 از 43 صفحه

  1400سال پایان تا  1394از سال  طرحبه تفکیک بخش اقتصادی، نوع تسهیالت و منطقه اجرای  گذاری ریالیسپردهتوزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای (: 3-8) ادامه جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال( 

برخوردار
کمتر

توسعه یافته
برخوردارصادراتیدانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
برخورداردانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
برخوردار

کمتر

توسعه یافته

دانش 

بنیان
برخوردارصادراتی

کمتر

توسعه یافته

دانش 

بنیان
برخوردار

کمتر

توسعه یافته
برخوردارصادراتیدانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
دانش بنیان

د 11,4206,90503,6005,4005,01503,9901,6302,4501,40005002,3501,92003,2751,09002,4004,4755,120062,940مبلغ قراردا

8,8565,20103,1313,3543,22501,9593231,89189904519341,30401,45181401,1491,8432,141038,928مبلغ تخصیص

787508762640492077640904068044750484142062درصد جذب

د 8,5009,0003,90045,0001,2000600000500000000006,00000074,700مبلغ قراردا

8,3705,4453,05756,7114050360000620000000005,21900080,187مبلغ تخصیص

986078126340600001240000000087000107درصد جذب

د 2,100002,0005,6001,250000000000000001,0001,000012,950مبلغ قراردا

2,485001,0503,900200000000000000000007,635مبلغ تخصیص

118005370160000000000000000059درصد جذب

د 1,150250001,52090003003001500001501500200200000005,270مبلغ قراردا

697000635208073120000000000000001,733مبلغ تخصیص

610004223024400000000000000033درصد جذب

د 4,7052,9371,0001,5002,5503,1053003,7702,15050000065015001,5001,152003,3352,512031,817مبلغ قراردا

3,9972,0615321,5452,1171,602261,941233500006300958431001,4791,362018,397مبلغ تخصیص

8570531038352951111000010006437004454058درصد جذب

د 5000000000000000000000000500مبلغ قراردا

000000000000000000000000مبلغ تخصیص

000000000000000000000000درصد جذب

د 10,4008,7282001,8005,0703,78806,3003,090450500050024010001,5001,350006002,506047,123مبلغ قراردا

4,3614,043101,3451,36985603,5382,2188110280204850319224000117018,988مبلغ تخصیص

4246575272305672220568585021170005040درصد جذب

د 80000000000000000000002,400003,200مبلغ قراردا

0000000000000000000036500365مبلغ تخصیص

00000000000000000000150011درصد جذب

د 2,0000005000000000000000000002,500مبلغ قراردا

1,6000003000000000000000000001,900مبلغ تخصیص

800006000000000000000000076درصد جذب

آب و کشاورزیصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

جمع کل
طرحسرمایه در گردشطرحسرمایه در گردشطرحطرحسرمایه در گردش

عنوانبانک عامل

گردشگریصنعت و معدن

توسعه تعاون

رفاه کارگران

سامان

سپه

توسعه 

صادرات 

ایران

خاورمیانه

دی

سینا

شهر



 

 71 از 44 صفحه

  1400سال پایان تا  1394از سال  به تفکیک بخش اقتصادی، نوع تسهیالت و منطقه اجرای طرح گذاری ریالیسپردهتوزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای  (:3-8)ادامه جدول 

 )مبالغ به میلیارد ریال( 

 
بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه  قانون( 18) تبصره( الف) بند و( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.

برخوردار
کمتر

توسعه یافته
برخوردارصادراتیدانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
برخورداردانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
برخوردار

کمتر

توسعه یافته

دانش 

بنیان
برخوردارصادراتی

کمتر

توسعه یافته

دانش 

بنیان
برخوردار

کمتر

توسعه یافته
برخوردارصادراتیدانش بنیان

کمتر

توسعه یافته
دانش بنیان

د 1,3006001,3505,5001,00002,1001,910030021000000000000014,270مبلغ قراردا

1,1175257802,16188008351,1280181360000000000007,580مبلغ تخصیص

868858398804059066500000000000053درصد جذب

د 15,7008,7204,25010,00013,5507,1002,500000000000000000061,820مبلغ قراردا

15,2967,1703,4738,1299,7266,9771,399000000000000000052,170مبلغ تخصیص

97828281729856000000000000000084درصد جذب

د 6,25003,2002,0002,7505001,300000000000000000016,000مبلغ قراردا

4,29002,3370985070000000000000000008,312مبلغ تخصیص

69073036054000000000000000052درصد جذب

د 0000600001,2271,1107,1204,98001,00015,50013,570011,12527,87970012,00027,44532,335700157,291مبلغ قراردا

0000600006639803,9734,412088310,8698,83209,56724,938559,55721,70226,89932123,961مبلغ تخصیص

000010000548856890887065086898807983579درصد جذب

د 15030000700009,5652,3950000000000000013,110مبلغ قراردا

00000006,8031,204000000000000008,007مبلغ تخصیص

000000071500000000000000061درصد جذب

د 1,8002,00001,50000000000000000000005,300مبلغ قراردا

1,67080001,25000000000000000000003,720مبلغ تخصیص

9340083000000000000000000070درصد جذب

د 500001,0000000060000000000000002,100مبلغ قراردا

350001,1050000010000000000000001,555مبلغ تخصیص

70001110000017000000000000074درصد جذب

د 5,6203,1302,0002,0009,1006,0902,5001,95025055050001005001000001000033,590مبلغ قراردا

3,0939996307174,1191,0226031,32050420000000000000012,973مبلغ تخصیص

55323236451724682076000000000000039درصد جذب

د 105,59551,08621,45088,10063,52030,47310,60035,63512,82512,9708,5902502,00020,49016,94015019,00032,87170020,40043,05551,223700648,623مبلغ قراردا

83,26631,44514,77282,39736,16016,5604,33121,3695,4366,9376,17001,61512,60310,357013,06027,2585515,92426,67634,29832450,721مبلغ تخصیص

79626994575441604253720816261069838786267569درصد جذب

آب و کشاورزیصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

جمع کل
طرحسرمایه در گردشطرحسرمایه در گردشطرحطرحسرمایه در گردش

عنوانبانک عامل

گردشگریصنعت و معدن

صنعت و 

معدن

کارآفرین

کشاورزی

صادرات 

ایران

ملی ایران

جمع کل

گردشگری

مشترک 

ایران و 

ونزوئال

ملت



 
 ریالی گذاریسپرده عملکرد بانکی 1400گزارش عملکرد سال 
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  1400سال پایان ریالی در  گذاریسپرده یقراردادهااز محل  هاوضعیت منابع در اختیار بانک(: 3-9)جدول 

 )مبالغ به میلیارد ریال(  

ف
ردی

 

 بانک عامل
جمع مبلغ 

 قراردادها

جمع مبالغ تخصیص 

 یافته به متقاضیان

جمع مبلغ بازگردانی شده از 

(1)اصل سپرده به صندوق 
 

مانده از اصل سپرده 

(2)هانزد بانک
 

آزاد منابع مانده 

(3)قابل تخصیص
 

 1,000 4,500 5,640 9,050 10,140 اقتصاد نوین   1

 0 300 900 300 1,200 انصار   2

 0 0 1,500 800 1,500 ایران زمین   3

 1,171 10,693 11,407 17,249 22,100 آینده   4

 3,200 4,783 10,417 7,054 15,200 پارسیان   5

 1,500 1,523 751 23 2,273 پاسارگاد   6

 1,551 11,784 16,346 14,355 28,130 پست بانک ایران   7

 2,662 7,324 16,276 15,481 23,600 تجارت   8

 6,862 28,929 34,012 38,928 62,940 توسعه تعاون   9

 8,748 28,100 46,600 80,187 74,700 توسعه صادرات ایران   10

 3,650 9,800 3,150 7,635 12,950 خاورمیانه   11

 2,000 3,336 1,934 1,733 5,270 دی   12

 1,785 11,782 20,035 18,397 31,817 رفاه کارگران   13

 0 0 500 0 500 سامان   14

 4,003 12,892 34,231 18,988 47,123 سپه   15

 0 362 2,838 365 3,200 سینا   16

 400 1,500 1,000 1,900 2,500 شهر   17

 2,048 5,187 9,083 7,580 14,270 صادرات ایران   18

 4,138 28,446 33,374 52,170 61,820 صنعت و معدن   19

 2,735 6,896 9,104 8,312 16,000 کارآفرین   20

 6,411 81,974 75,317 123,961 157,291 کشاورزی   21

 1,203 9,210 3,900 8,007 13,110 گردشگری   22

 1,450 3,500 1,800 3,720 5,300 مشترک ایران و ونزوئال   23

 0 0 2,100 1,555 2,100 ملت   24

 7,904 15,877 17,713 12,973 33,590 ملی ایران   25

 64,421 288,696 359,927 450,721 648,623 جمع کل

 

 ( بازگردانی مبلغ اصل سپرده توسط بانک عامل به علت اتمام مدت قرارداد ویا اتمام مهلت جذب منابع قرارداد بوده است.1) 

 .باشدمیحاصل تفاضل مبالغ قراردادهای منعقده و مبالغ بازگردانی شده از اصل سپرده توسط بانک عامل  ،( مانده اصل سپرده نزد بانک2)

امکان تخصیص آن به  ،میزان منابعی است از اصل سپرده قراردادهای فعال، که تا مهلت تعیین شده در قراردادمانده منابع آزاد قابل تخصیص  (3)

 متقاضیان وجود دارد.

 و( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای جدول فوق شامل عملکرد صندوق در اطالعات -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف) بند

  



 
 ریالی گذاریسپرده عملکرد بانکی 1400گزارش عملکرد سال 
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فعال به تفکیک بخش  ریالی گذاریسپرده قراردادهای محل از تخصیص آزاد قابل منابع مانده توزیع بانکی (:10-3) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال(  1400سال پایان در اقتصادی 

 بانک عامل / بخش اقتصادی ردیف

 گردشگری صنعت و معدن
 صنایع تبدیلی و

 تکمیلی کشاورزی
 آب و کشاورزی

 جمع کل
سرمایه در 

 گردش
 طرح طرح

سرمایه در 

 گردش
 طرح

سرمایه در 

 گردش
 طرح

 1,000       1,000 اقتصاد نوین 1

 1,171     313 3 855 آینده 2

 3,200     500  2,700 پارسیان 3

 1,500      500 1,000 پاسارگاد 4

 1,551 208 500  250  548 45 پست بانک 5

 2,662      525 2,137 تجارت 6

 6,862 1,229 1,232 2 1,000 718 1,034 1,647 توسعه تعاون 7

 8,748  1,253     7,496 توسعه صادرات ایران 8

 3,650 2,000     700 950 خاورمیانه 9

 2,000  400 300 150 300 450 400 دی 10

 1,785  581   149 555 500 رفاه کارگران 11

 4,003      3 4,000 سپه 12

 400      200 200 شهر 13

 2,048     333 15 1,700 صادرات ایران 14

 4,138      2,524 1,614 صنعت و معدن 15

 2,735      1,205 1,530 کارآفرین 16

 6,411 3,890 1,094 1,381  46   کشاورزی 17

 1,203     1,203   گردشگری 18

 1,450       1,450 مشترک ایران و ونزوئال 19

 7,904      4,914 2,990 ملی ایران 20

 64,421 7,327 5,060 1,682 1,400 3,563 13,176 32,213 جمع کل 

 

( 2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.بودجه و بدون لحاظ عملکرد  قانون( 18) تبصره( الف) بند و
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 تا  1394از سال به تفکیک منطقه  گذاری ریالیسپردهتوزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای  (:11-3) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال( 1400سال پایان 

ف
دی

ر
 

 اقتصادی بانک/بخش

 صادراتی بنیان دانش یافته توسعه کمتر برخوردار

 مبلغ

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

درصد 

 جذب

 مبلغ

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

درصد 

 جذب

 مبلغ

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

درصد 

 جذب

 مبلغ

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

درصد 

 جذب

 97 1,160 1,200    83 2,500 3,000 91 5,390 5,940 اقتصاد نوین 1

       100 300 300 0 0 900 انصار 2

       100 400 400 36 400 1,100 ایران زمین 3

    71 2,943 4,150 46 1,608 3,530 88 12,698 14,420 آینده 4

 58 2,316 4,000 48 1,018 2,100 0 0 1,200 47 3,720 7,900 پارسیان 5

 0 0 1,000 0 0 500    3 23 773 پاسارگاد 6

    80 400 500 50 6,354 12,750 51 7,601 14,880 پست بانک 7

 30 1,779 6,000    59 1,675 2,860 82 12,027 14,740 تجارت 8

 73 4,730 6,500    60 13,908 23,080 61 20,290 33,360 توسعه تعاون 9

 121 61,930 51,000 76 3,417 4,500 64 6,065 9,500 90 8,775 9,700 توسعه صادرات ایران 10

 53 1,050 2,000    9 200 2,250 73 6,385 8,700 خاورمیانه 11

       18 328 1,800 40 1,405 3,470 دی 12

 103 1,545 1,500 43 558 1,300 47 5,689 12,007 62 10,604 17,010 رفاه کارگران 13

          0 0 500 سامان 14

 71 1,625 2,300 5 10 200 38 7,554 20,063 40 9,798 24,560 سپه 15

          11 365 3,200 سینا 16

          76 1,900 2,500 شهر 17

 39 2,161 5,500 47 1,615 3,450 82 661 810 70 3,143 4,510 صادرات ایران 18

 81 8,129 10,000 72 4,872 6,750 89 14,147 15,820 86 25,023 29,250 صنعت و معدن 19

 0 0 2,000 67 3,037 4,500 0 0 500 59 5,275 9,000 کارآفرین 20

 80 10,440 13,000 6 87 1,400 83 66,061 79,874 75 47,373 63,017 کشاورزی 21

       45 1,204 2,695 65 6,803 10,415 گردشگری 22

 83 1,250 1,500    40 800 2,000 93 1,670 1,800 مشترک ایران و ونزوئال 23

 111 1,105 1,000       41 450 1,100 ملت 24

 36 717 2,000 27 1,233 4,500 22 2,071 9,570 51 8,952 17,520 ملی ایران 25

 90 99,936 110,500 57 19,190 33,850 64 131,523 204,008 67 200,071 300,265 کل جمع 

 

( الف) بند و( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره
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1400سال پایان  تا 1394سال از صادرات ویژه ریالی گذاریسپرده و میزان جذب قراردادهای بانکی مبالغ توزیع (:12-3) جدول
 )مبالغ به میلیارد ریال( 

 ردیف
بانک عامل / بخش 

 اقتصادی

 صنعت و معدن
 صنایع تبدیلی

 و تکمیلی کشاورزی
 جمع کل آب و کشاورزی

مبلغ 

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

مبلغ 

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

مبلغ 

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

مبلغ 

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

درصد 

 جذب

 97 1,160 1,200     1,160 1,200 اقتصاد نوین 1

 58 2,316 4,000     2,316 4,000 پارسیان 2

 0 0 1,000     0 1,000 پاسارگاد 3

 30 1,779 6,000     1,779 6,000 تجارت 4

 73 4,730 6,500 1,149 2,400 451 500 3,131 3,600 توسعه تعاون 5

 121 61,930 51,000 5,219 6,000   56,711 45,000 توسعه صادرات ایران 6

 53 1,050 2,000     1,050 2,000 خاورمیانه 7

 103 1,545 1,500     1,545 1,500 رفاه کارگران 8

 71 1,625 2,300   280 500 1,345 1,800 سپه 9

 39 2,161 5,500     2,161 5,500 صادرات ایران 10

 81 8,129 10,000     8,129 10,000 صنعت و معدن 11

 0 0 2,000     0 2,000 کارآفرین 12

 80 10,440 13,000 9,557 12,000 883 1,000   کشاورزی 13

 83 1,250 1,500     1,250 1,500 مشترک ایران و ونزوئال 14

 111 1,105 1,000     1,105 1,000 ملت 15

 36 717 2,000     717 2,000 ملی ایران 16

 90 99,936 110,500 15,924 20,400 1,615 2,000 82,397 88,100 جمع کل

 

درصد محاسبه  100گذاری شده بیش از ها نسبت به مجموع مبلغ سپردهشود درصد جذب منابع برخی بانکهمانگونه که در جدول فوق مشاهده می -

گذاری ها نسبت به مدت قرارداد سپردهتأمین مالی برخی طرحشده است. با توجه به سرمایه در گردش بودن قراردادهای صادراتی، ممکن است زمان 

تر بوده و درنتیجه قسمتی از تسهیالت اعطایی در طول اعتبار قرارداد، سررسید شده و توسط متقاضی به بانک بازگردانده منعقده با بانک کوتاه

یابد. لذا قسمتی از منابع در اختیار بانک بیش ها تخصیص و فعالیتها تواند توسط بانک در قالب تسهیالت جدید به سایر طرحشود و این منابع می

 د.از یکبار در اختیار متقاضیان قرار گرفته و سبب بیشتر شدن جمع جبری مبالغ تخصیص یافته از محل قرارداد نسبت به مبلغ قرارداد خواهد ش
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 4001 سالدر  به تفکیک بخش اقتصادی ذاری ریالیگسپردهتوزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهای  (:3-13) جدول
 )مبالغ به میلیارد ریال( 

ف
دی

ر
 

 اقتصادی بانک/بخش

 گردشگری صنعت و معدن
صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی کشاورزی
 جمع کل آب و کشاورزی

مبلغ 

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

مبلغ 

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

مبلغ 

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

مبلغ 

 قرارداد

 مبلغ

 تخصیص
 مبلغ قرارداد

 مبلغ

 تخصیص

درصد 

 جذب
 تعداد طرح

 6 60 1,500 2,500 0 0 0 0 0 0 1,500 2,500 اقتصاد نوین 1

 6 70 2,490 3,550 0 0 0 0 1,500 1,800 990 1,750 آینده 2

 8 27 1,300 4,800 0 0 0 0 0 500 1,300 4,300 پارسیان 3

 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 پاسارگاد 4

 264 37 2,024 5,500 535 2,000 0 1,500 0 0 1,489 2,000 پست بانک 5

 7 34 1,363 4,000 0 0 0 0 0 0 1,363 4,000 تجارت 6

 112 46 6,784 14,800 390 3,100 0 1,200 439 1,500 5,956 9,000 توسعه تعاون 7

 64 47 7,752 16,500 748 2,000 0 0 0 0 7,005 14,500 توسعه صادرات ایران 8

 6 42 2,300 5,500 0 2,000 0 0 0 0 2,300 3,500 خاورمیانه 9

 5 27 800 3,000 0 400 0 450 0 300 800 1,850 دی 10

 33 51 2,985 5,800 425 1,500 70 800 0 0 2,490 3,500 رفاه کارگران 11

 1 2 124 5,500 0 0 0 0 0 0 124 5,500 سپه 12

 2 60 600 1,000 0 0 0 0 0 0 600 1,000 شهر 13

 1 10 300 3,000 0 0 0 0 0 0 300 3,000 صادرات ایران 14

 65 68 5,966 8,750 0 0 0 0 0 0 5,966 8,750 صنعت و معدن 15

 11 39 1,765 4,500 0 0 0 0 0 0 1,765 4,500 کارآفرین 16

 3,756 75 12,734 17,000 9,402 12,500 3,332 4,500 0 0 0 0 کشاورزی 17

 3 41 810 2,000 0 0 0 0 810 2,000 0 0 گردشگری 18

19 
مشترک ایران و 

 ونزوئال
1,500 300 0 0 0 0 0 0 1,500 300 20 1 

 7 11 1,113 10,050 0 200 0 250 0 200 1,113 9,400 ملی ایران 20

 4,358 44 53,010 120,750 11,499 23,700 3,402 8,700 2,749 6,300 35,361 82,050 کل جمع 

 

 

 .باشدیم مین سالمنعقد شده در ه یمنابع قراردادها و مربوط به از محلصرفا  1400 سالدر  انیبه متقاض افتهی صیمجموع مبالغ تخص -

 بند و( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون  قانون( 18) تبصره( الف)
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فعال به  ریالی گذاریسپرده قراردادهای کل منابع محل از متقاضیان یافته به تخصیص بانکی مبالغ (: توزیع3-14) جدول

  1400 سالدر  اقتصادی بخش تفکیک
 )مبالغ به میلیارد ریال( 

 بانک عامل ردیف
 گردشگری صنعت و معدن

صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزی
 آب و کشاورزی

 جمع کل
سرمایه در 

 گردش
 طرح طرح

سرمایه در 

 گردش
 طرح

سرمایه در 

 گردش
 طرح

 2,400             2,400 اقتصاد نوین 1

 5,435         2,769 139 2,527 آینده 2

 1,673           200 1,473 پارسیان 3

 2,524 549         1,520 455 پست بانک 4

 3,783           1,475 2,308 تجارت 5

 9,524 190 813 110 429 809 1,701 5,474 توسعه تعاون 6

 22,624   4,117       200 18,307 توسعه صادرات ایران 7

 3,850           1,800 2,050 خاورمیانه 8

 1,336         193 843 300 دی 9

 7,826 1,206 419 20 50 944 2,110 3,077 رفاه کارگران 10

 1,078         140 124 814 سپه 11

 1150           300 850 شهر 12

 1,227         667   560 صادرات ایران 13

 7,470           2,334 5,136 صنعت و معدن 14

 3,673           1,295 2,378 کارآفرین 15

 24,879 10,551 8,942 4,280 645 461     کشاورزی 16

 1208         1,208     گردشگری 17

 2,425             2,425 مشترک ایران و ونزوئال 18

 4,026         1,020 830 2,176 ملی ایران 19

 108,109 12,495 14,290 4,409 1,124 8,210 14,870 52,710 جمع کل

 

 .باشدمی 1400 سالدر مجموع مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان مربوط به کل منابع قراردادهای فعال  -

 بند و( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف)
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 عاملیت ارزی -بخش اول 

 گذاری ارزیسپرده -بخش دوم 

 عاملیت ریالی -بخش سوم 

   گذاری ریالیسپرده -بخش چهارم 
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 گزارش استانی عملکرد عاملیت ارزی  –بخش اول 

های مالی طرحمراحل تامین به تفکیک  عاملیت ارزی قراردادهای منابع ارزی صندوق از محلاستانی توزیع  :(1-4)جدول 

 )مبالغ به میلیون دالر/ سهم درصد( 1400سال تا پایان  1390سال  ازفعال 

 نام استان ردیف

 پرداخت شده گشایش اعتبار شده مسدود شده اعالم وصول شده

 مبلغ
سهم از 

 کل
 مبلغ تعداد طرح

سهم از 

 کل
 مبلغ تعداد طرح

سهم از 

 کل
 مبلغ تعداد طرح

سهم از 

 کل
 تعداد طرح

 10 1 351 10 1 358 10 1.09 365 10 1 365 آذربایجان شرقی 1

 3 1 235 3 1 382 3 1 382 3 1 382 آذربایجان غربی 2

 5 1 321 5 1 356 5 1 385 5 1 385 اردبیل 3

 27 1 346 27 1 370 28 1 417 28 1 417 اصفهان 4

 14 1 253 14 1 271 14 1 449 14 1 449 البرز 5

 9 5 1,215 9 6 1,749 9 7 2,403 9 7 2,403 ایالم 6

 12 31 7,481 12 29 8,222 12 30 9,889 13 30 10,189 بوشهر 7

 8 1 166 8 1 177 8 1 234 8 1 234 تهران 8

 5 0.2 38 5 0.2 60 5 0.2 66 5 0.2 66 ل و بختیاریاچهار مح 9

 2 0.03 8 2 0.03 8 2 0.04 14 2 0.04 14 خراسان جنوبی 10

3.5 1,014 20 3.05 1,021 20 2.98 1,021 خراسان رضوی 11

3 

20 616 2.59 20 

 3 0 21 3 0 30 3 0 38 3 0 38 خراسان شمالی 12

 24 20.9 4,973 24 21.7 6,246 24 22.2 7,423 25 21.8 7,469 خوزستان 13

 6 1 178 6 2 477 6 2 666 6 2 666 زنجان 14

 8 0.2 55 8 0 66 8 0 115 8 0 115 سمنان 15

 10 1.4 336 10 1 413 10 2 640 11 3 915 سیستان و بلوچستان 16

 18 4 1,019 18 4 1,033 18 3 1,063 18 3 1,063 فارس 17

 15 1 223 15 1 218 16 1 253 16 1 253 قزوین 18

 5 0 81 5 0 81 5 0 89 5 0 89 قم 19

 4 0.5 113 4 0.5 143 4 0.4 137 4 0.4 137 کردستان 20

 9 5.2 1,237 9 5.5 1,594 9 4.9 1,629 9 4.8 1,629 کرمان 21

 6 2 363 6 2 437 6 1 458 6 1 458 کرمانشاه 22

 1 0 91 1 1 244 1 1 253 1 1 253 کهگلویه و بویر احمد 23

 1 0.0 5 1 0 5 1 0 6 1 0 6 گلستان 24

 12 0.63 150 12 0.52 151 12 0.48 160 12 0.47 160 گیالن 25

 6 1 233 6 1 269 6 0.8 278 6 0.8 278 لرستان 26

 8 2 376 8 1 403 8 1 461 8 1 461 مازندران 27

 9 1 184 9 1 272 9 1 283 9 1 283 مرکزی 28

 14 10 2,398 14 9 2,613 14 8 2,658 14 8 2,658 هرمزگان 29

 5 0 52 5 0 60 5 0 77 5 0 77 همدان 30

 29 2.8 674 29 3.6 1,033 29 3.3 1,118 30 3.8 1,287 یزد 31

 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 خارج از کشور 32

 309 100 23,797 309 100 28,760 311 100 33,432 315 100 34,222 جمع کل
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 گذاری ارزی گزارش استانی عملکرد سپرده –بخش دوم 

 به تفکیک  ارزی گذاریسپرده توزیع استانی مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل قراردادهای (:2-4) جدول

 میلیون دالر()مبالغ به   1400سال پایان تا  1391از سال  قوانین بودجه

 نام استان ردیف
 ( 5) تبصره ()س و( )ب بند

 1393 سال بودجه قانون

 ( 2)  تبصره (ل) بند

 1394 سال بودجه قانون
 تعداد طرح جمع کل

 1 0/7  0/7 آذربایجان شرقی 1

 1 1/7  1/7 اصفهان 2

 1 19  19 البرز 3

 4 275 275  ایالم 4

 8 3,010 3,010  بوشهر 5

 1,018  1,018 (1)تهران 6

 
4 

 3 45  45 خراسان رضوی 7

 4 919 856 63 خوزستان 8

 1 10  10 سمنان 9

 1 0/3  0/3 قزوین 10

 1 10  10 کرمان 11

 4 39  39 مازندران 12

 1 1  1 مرکزی 13

5/6 هرمزگان 14  158 164 10 

 1 1  1 یزد 15

 1 0/5  0/5 خارج از کشور 16

 46 5,515 4,299 1,216 جمع کل

 

 .باشدمیهای نفتی ( تسهیالت تخصیص داده شده به استان تهران مربوط به سرمایه در گردش اعطایی جهت خرید نفت و فراورده1)
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 گزارش استانی عملکرد عاملیت ریالی  –بخش سوم 

 به تفکیک عاملیت ریالی  توزیع استانی مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل قراردادهای(: 3-4)جدول 

 )مبالغ به میلیارد ریال(  1393 سال پایان تا 1390از سال قوانین بودجه 

 استان ردیف
( قانون بودجه 16بند)

 1390سال 

 هایسال قوانین بودجه

 1393و 1391،1392
 جمع کل

 7,031 5,932 1,098 آذربایجان شرقی 1

 4,214 2,985 1,228 آذربایجان غربی 2

 2,253 1,282 971 اردبیل 3

 6,927 5,358 1,569 اصفهان 4

 4,205 3,856 349 البرز 5

 1,257 764 493 ایالم 6

 2,503 1,970 533 بوشهر 7

 8,274 6,714 1,560 تهران 8

 1,412 923 488 چهارمحال و بختیاری 9

 1,906 839 1,067 خراسان جنوبی 10

 6,453 4,543 1,911 خراسان رضوی 11

 1,297 504 793 خراسان شمالی 12

 5,564 3,343 2,221 خوزستان 13

 2,856 2,143 713 زنجان 14

 3,219 2,132 1,087 سمنان 15

 1,815 829 987 سیستان و بلوچستان 16

 5,794 3,726 2,068 فارس 17

 4,564 3,871 693 قزوین 18

 2,654 1,726 928 قم 19

 4,049 2,133 1,916 کرمان 20

 2,838 1,766 1,072 کردستان 21

 5,751 4,914 838 کرمانشاه 22

 1,380 926 454 کهگیلویه و بویراحمد 23

 3,101 2,106 995 گلستان 24

 3,092 2,300 792 گیالن 25

 2,992 2,325 667 لرستان 26

 5,180 4,107 1,073 مازندران 27

 4,471 3,571 901 مرکزی 28

 3,260 2,803 456 هرمزگان 29

 2,508 1,867 642 همدان 30

 6,017 5,062 956 یزد 31

 118,839 87,319 31,520 جمع کل

 

 باشد.های ارسالی بانک سپه و کشاورزی می، گزارش1390( قانون بودجه سال 16منبع گزارش مبالغ بند) -



 
 گذاری ریالیسپرده عملکرد استانی 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 55 صفحه

 

 ریالیگذاری گزارش استانی عملکرد سپرده –بخش چهارم 

 به تفکیک  ریالی گذاریسپرده قراردادهای محل متقاضیان ازتوزیع استانی مبالغ تخصیص یافته به  (:4-4) جدول

 )مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد( 1400سال پایان تا  1394از سال  بخش اقتصادی

 گردشگری صنعت و معدن استان/بخش اقتصادی ردیف
صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی
 سهم از کل جمع کل آب و کشاورزی

 7 31,682 8,090 1,819 860 20,914 آذربايجان شرقی 1

 3 13,215 5,845 2,114 433 4,824 آذربايجان غربی 2

 2 7,905 3,427 604 1,198 2,676 اردبيل 3

 7 31,364 7,120 593 1,054 22,596 اصفهان 4

 5 22,030 1,482 1,269 385 18,894 البرز 5

 0 1,479 1,021 137 33 288 ايالم 6

 1 6,404 2,012 486 999 2,907 بوشهر 7

 13 59,993 8,368 4,297 3,076 44,252 تهران 8

 2 9,739 3,547 1,073 590 4,529 چهار محال و بختياري 9

 2 9,807 4,360 584 188 4,676 خراسان جنوبی 10

 5 24,514 8,655 2,824 2,053 10,983 خراسان رضوي 11

 1 5,093 2,108 534 530 1,921 خراسان شمالی 12

 3 15,134 4,044 1,138 695 9,257 خوزستان 13

 2 10,974 2,067 710 62 8,135 زنجان 14

 3 12,252 1,877 348 243 9,785 سمنان 15

 1 4,476 861 546 127 2,943 سيستان و بلوچستان 16

 4 19,387 7,007 3,174 1,487 7,719 فارس 17

 3 12,107 2,422 558 75 9,052 قزوين 18

 2 10,792 432 324 631 9,405 قم 19

 1 6,595 2,835 1,027 1,130 1,604 کردستان 20

 3 15,674 7,233 1,792 1,182 5,467 کرمان 21

 2 8,850 2,078 931 276 5,565 کرمانشاه 22

 1 4,264 1,601 437 545 1,681 کهگيلويه و بويراحمد 23

 3 14,495 6,012 2,502 206 5,776 گلستان 24

 2 8,822 1,308 1,276 699 5,540 گيالن 25

 1 6,695 2,909 499 29 3,257 لرستان 26

 4 18,447 4,536 2,457 1,496 9,958 مازندران 27

 4 18,839 1,399 831 397 16,213 مرکزي 28

 3 13,581 4,701 841 5,203 2,836 هرمزگان 29

 2 7,882 4,327 857 74 2,624 همدان 30

 4 18,228 3,622 1,099 851 12,656 يزد 31

 100 450,721 117,304 37,680 26,805 268,931 جمع کل

   100 26 8 6 60 سهم از کل

 

( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 52) ماده اجرای راستای اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. قانون( 18) تبصره( الف) بند و



 

 

ههه1ههویپستهشمارهه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوصولهمطالباتهههعملکردهخالهصهگزارشهههه
  



 
 عملکرد وصول مطالبات 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 57 صفحه

 

 

 

 

 

 در بخش اقتصادیسهم به تفکیک  از محل قراردادهای عاملیت ارزی صندوق مطالبات ارزیتوزیع (: 1-1) پیوستنمودار 

 ( درصد سهم)  1400سال پایان 

 

 

 

 

هاي ارزي تامين مالی ميليارد دالر اقساط سررسيد شده طرح 7/5از مجموع  1400سال پايان تا  است الزم به ذکر

ميليارد دالر وصول شده که با محاسبه وجه التزام اقساط واريز نشده  1/2شده توسط اين صندوق، مجموعاً حدود 

  شود.ميليارد دالر مطالبات باقی مانده محاسبه می 9/3حدود 

بدهی از محل قراردادهاي عامليت ارزي به نفع صندوق مسدود برداشت  بانک بابت 9هاي ارزي حساب 1400در سال 

 .ه استگرديد

 

  



 
 عملکرد وصول مطالبات 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 58 صفحه

 

 

 

 پایان در از محل قراردادهای عاملیت ارری  صندوقمطالبات ارزی  بانکیسهم  توزیع(: 2-1)پیوست نمودار 

 ( درصد سهم)  1400سال 

 

 

 

ها و اغلب ناشی از شرايط ارزي شايان ذکر است معوقات مذکور مربوط به تسهيالت ارزي اعطايی صندوق به طرح

ها است و در تسهيالت ريالی اعطايی صندوق مبلغ معوقات تقريبا تحريمکشور و تحديد صادرات و مشکالت مربوط به 

هاي عامل، مبلغ گذاري شده ارزي در بانکع سپردههمچنين مانده مطالبات سررسيد شده از محل مناب باشد.صفر می

 باشد.می 1400ميليون دالر از بانک خاورميانه تا پايان سال  410

 

 



 

 

ه2ویپستهشمارههه

ه
 

هخالهصهگزارشهعملکردهههه

هاقنونهحمایتهازهتوسعههوهایجادهاشتغالهپایدارهه

هردهمناطقهروستاییهوهعشارییه
 

  



 
 اشتغال روستایی حمایت از توسعه و ایجاد قانون 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 60 صفحه

 

 

در راستاي اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايی و عشايري با استفاده از منابع 

 به مقاومتی اقتصاد کلی هايسياست اهداف تحقق منظورآن و به براساس ، که (1396)مصوب سال صندوق توسعه ملی 

 عشايري، و روستايی مناطق در پايدار اشتغال ايجاد و توليد ارتقاي هدف با شده تا داده اجازه ملی توسعه صندوق

 بانک، پست کشاورزي، بانک نزدسال(  9)بمدت  الحسنهقرض صورتبه را صندوق منابع از دالر ميليارد 5/1ريالی  معادل

 ،کشاورزي بخش در گذاريسرمايه توسعه از حمايت صندوق و اميد کارآفرينی صندوق تعاون، توسعه بانک

 در اشتغال ايجاد براي غيردولتی حقوقی و حقيقی اشخاص به تسهيالت اعطاي صرف منابع اين تا کند گذاريسپرده

هاي شود؛ صندوق توسعه ملی در سال عشايري و مرزي مناطق در واقع جمعيت نفر هزارده زير شهرهاي و روستاها

گذاري طی پنج مرحله نسبت به سپرده ابالغی صورت نگرفته است( 1398)در سال  1400و سال  1399و  1397و  1396

. در هاي منتخب در قانون، اقدام نموده استها يا صندوقدر بانک دالر( ميليارد 5/1)معادل هزار ميليارد ريال  106مبلغ 

در مناطق  دارمطابق با ابالغ مرحله پنجم تخصيص اعتبار قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پاي 1400سال 

ميليون دالر از حساب  245روستايی و عشايري، دستور برداشت و تسعير مانده مصرف نشده اين اعتبارات به ميزان 

 و بانکها با منعقده قراردادهاي مبالغ گذاري سپرده مرحله پنجمين تکميل باکه صندوق به بانک مرکزي صادر گرديد 

 اين اعتبارات از دالر ميليون 55 مبلغهمچنان  ارز، نرخ نوسانات و شده انجام محاسبات به توجه با و عامل صندوق

 تخصيص نحوه و تکليف تعيين به نسبت متولی نهادهاي با توافق طبق که مانده باقی نشده مصرف صورت به قانون

 .شد خواهد گيري تصميم بعدي مراحل در آن

يره قانونی نزد بانک مرکزي و همچنين به عنوان ذخمنابع  %10الزم است گزارش پيش رو، با لحاظ مسدود شدن 

( منابع داخلی 50-50( آيين نامه اجرايی قانون مذکور مبنی بر تلفيق برابر )3امکان عدم تحقق کامل رعايت ماده )

 مورد بررسی و تحليل قرار گيرد. ،موسسات مالی و منابع صندوق، در زمان تخصيص منابع توسط بانک به متقاضيان

  



 
 اشتغال روستایی حمایت از توسعه و ایجاد قانون 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 61 صفحه

 

 

 

از توسعه  تیحماها و موسسات عامل در اجرای قانون (: توزیع سهمیه مبالغ واریز شده به حساب بانک2-1)پیوست  جدول

 1400سال  تا پایان قانون تصویب ابتدای ازی براساس مراحل واریز ریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیو ا
 دالر()مبالغ به میلیارد ریال/ میلیون  

 معادل ریالی سهمیه هر مرحله/مالیموسسه 

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 جمع کل 
 1396بهمن 

اردیبهشت 

1397 
 1397بهمن  1397آذر 

و  1399اردیبهشت 

 1400پایان سال 

 34,352  4,592  7,380  7,380  7,500  7,500 بانک کشاورزی

 20,541 8,899  3,321  3,321  2,500  2,500 ایرانپست بانک 

 20,034  7,654  3,690  3,690  2,500  2,500 بانک توسعه تعاون

 30,754 17,636  8,118 عدم ابالغ سهمیه  2,500  2,500 صندوق کارآفرینی امید

 - عدم ابالغ سهمیه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

  105,681 *38,781  22,509  14,391  15,000  15,000 هاوجه به حساب بانکمعادل ریالی واریز 

 1,445 190  295  186  360  414 معادل دالری مجموع مبالغ واریز شده به حساب موسسات عامل

 

نجمین مرحله سپرده گذاری مبالغ قراردادهای منعقده با بانکها و صندوق عامل، با توجه به محاسبات انجام شده و پتکمیل انجام تسعیر و با  *

نسبت به تعیین  نهادهای متولیمیلیون دالر از اعتبارات این قانون به صورت مصرف نشده باقی مانده که طبق توافق با  55نوسانات نرخ ارز، مبلغ 

 .خواهد شددر مراحل بعدی تصمیم گیری  تکلیف و نحوه تخصیص آن

های اجرایی )از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه متولی تهیه گزارش عملکرد اجرای این قانون، سایر دستگاه -

 باشند.اجتماعی( می

 

 

 

 

 قراردادهای(: توزیع بخشی مبالغ مصوب )تخصیص یافته( و مبالغ پرداختی به متقاضیان از محل 2-2)پیوست  جدول

 قانون تصویب ابتدای ازی ریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیحماقانون ریالی  گذاریسپرده

 )مبالغ به میلیارد ریال( 1400سال تا پایان 

 تعداد طرح مبلغ پرداختی مبلغ مصوب بخش اقتصادی

 96,171 46,290 47,772 کشاورزی

 38,220 14,196 14,682 صنعت

 18,313 11,530 11,754 خدمات

 152,704 72,016 74,209 جمع کل

( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده ) و پرداختی (افتهیصیمصوب )تخصمبالغ -

 شده است. گزارش %50به صورت  ( منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق50-50)مناطق روستایی و عشایری مبنی بر تلفیق برابر 

  



 
 اشتغال روستایی حمایت از توسعه و ایجاد قانون 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 62 صفحه

 

 ای مبالغ مصوب )تخصیص یافته( و پرداختی به متقاضیان از محل قراردادهای(: توزیع منطقه2-3)پیوست  جدول

 قانون تصویب ابتدای ازی ریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیحماقانون ریالی  گذاریسپرده

 1400سال تا پایان 
 )مبالغ به میلیارد ریال( 

 تعداد طرح مبلغ پرداختی مبلغ مصوب نوع منطقه

 110,363 57,171 59,115 غیرمرزی

 42,341 14,845 15,094 مرزی

 152,704 72,016 74,209 جمع کل

( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده ) و پرداختی (افتهیصیمصوب )تخصمبالغ -

 شده است. گزارش %50به صورت  ( منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق50-50مناطق روستایی و عشایری مبنی بر تلفیق برابر )
 

ریالی  گذاریسپرده و پرداختی به متقاضیان از محل قراردادهای)تخصیص یافته(  مبالغ مصوب(: توزیع 4-2)پیوست  جدول

 تصویب ابتدای ازی به تفکیک نوع تسهیالت ریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیحماقانون 

 1400سال تا پایان  قانون
 )مبالغ به میلیارد ریال( 

 تعداد طرح مبلغ پرداختی مبلغ مصوب نوع تسهیالت

 149,568 68,946 70,736 طرح

 3,136 3,070 3,473 سرمایه در گردش

 152,704 72,016 74,209 جمع کل

( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده ) و پرداختی (افتهیصیمصوب )تخصمبالغ -

 شده است. گزارش %50به صورت ( منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق 50-50مناطق روستایی و عشایری مبنی بر تلفیق برابر )

 

قانون  ریالی گذاریسپرده متولی از مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل قراردادهایی ها(: سهم ارگان1-2)پیوست  نمودار

 1400سال تا پایان  قانون تصویب ابتدای از یریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیحما
 

 



 
 اشتغال روستایی حمایت از توسعه و ایجاد قانون 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 63 صفحه

 

 

 گذاریسپرده از محل قراردادهایقرارداد،تخصیص یافته و پرداختی به متقاضیان  توزیع بانکی مبالغ(: 5-2)جدول پیوست 

  تا قانون تصویب ابتدای از یریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیحماقانون  ریالی

  1400سال  پایان
 )مبالغ به میلیارد ریال( 

 تعداد طرح پرداختیمبلغ  مبلغ مصوب مبلغ قرارداد بانک عامل

 56,555 28,196 29,511 34,352 بانک کشاورزی

 23,637 11,508 11,791 20,541 پست بانک

 27,183 14,371 14,754 20,034 تعاون توسعه بانک

 45,329 17,941 18,152 30,754 صندوق کارآفرینی امید

 152,704 72,016 74,209 105,681 جمع کل

( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده ) و پرداختی (افتهیصیمصوب )تخصمبالغ  -

 شده است. گزارش %50به صورت ( منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق 50-50مناطق روستایی و عشایری مبنی بر تلفیق برابر )



 
 اشتغال روستایی حمایت از توسعه و ایجاد قانون 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 64 صفحه

 

 از توسعه تیحماقانون  ریالی گذاریسپرده از محل قراردادهایتوزیع استانی منابع ریالی صندوق  (:6-2)پیوست  جدول

 1400سال تا پایان  قانون تصویب ابتدای از یریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیا

 )مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد( 

 تعداد طرح مبلغ پرداختی مبلغ مصوب نام استان ردیف
 سهم 

 مبلغ مصوب

 سهم 

 تعداد طرح

 3 4 4,550 2,729 2,789 آذربایجان شرقی 1

 4 4 6,071 2,752 2,847 آذربایجان غربی 2
 2 3 3,777 1,898 1,964 اردبیل 3
 3 3 4,326 1,955 2,001 اصفهان 4
 1 2 1,174 1,166 1,145 البرز 5
 3 3 4,949 1,806 1,856 ایالم 6
 2 2 2,937 1,648 1,594 بوشهر 7
 1 3 984 1,985 2,065 تهران 8
 4 3 5,573 2,119 2,248 چهارمحال و بختیاری 9
 2 3 3,137 1,999 2,025 خراسان جنوبی 10
 6 6 8,814 3,744 4,120 خراسان رضوی 11
 4 3 5,511 2,443 2,509 خراسان شمالی 12
 3 4 5,113 2,690 2,756 خوزستان 13
 2 2 3,278 1,520 1,492 زنجان 14
 1 2 1,723 1,465 1,462 سمنان 15
 6 5 9,527 3,764 3,725 سیستان وبلوچستان 16
 4 5 6,802 3,229 3,469 فارس 17
 1 2 2,069 1,509 1,480 قزوین 18
 1 1 780 988 1,009 قم 19
 4 3 5,516 2,096 2,124 کردستان 20
 3 4 4,125 2,912 3,004 کرمان 21
 16 8 23,712 5,867 6,230 کرمانشاه 22
 3 3 4,393 1,874 1,889 کهگیلویه وبویراحمد 23
 4 3 6,249 2,567 2,570 گلستان 24
 5 4 7,009 2,756 2,773 گیالن 25
 3 3 4,468 2,282 2,261 لرستان 26
 3 4 4,560 2,344 2,657 مازندران 27
 2 2 2,404 1,694 1,765 مرکزی 28
 2 3 3,132 2,427 2,532 هرمزگان 29
 3 3 3,901 2,401 2,409 همدان 30
 1 2 2,140 1,385 1,437 یزد 31

 100 100 152,704 72,016 74,209 جمع کل

( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده ) و پرداختی (افتهیصیمصوب )تخصمبالغ -

 شده است. گزارش %50به صورت ( منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق 50-50و عشایری مبنی بر تلفیق برابر )

 



 

 

ههه3شمارهههههویپست
 

 

 

 

 

هآشناییهباهههه

ه مقرراتهوهضوابطهصندوقهههقوانین،ه



 
 قوانین،مقررات و ضوابط صندوق 1400گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

 71 از 66 صفحه

 

 )مطابق اساسنامه( منابع صندوق توسعه ملی

 هاي نفتی(،ميعانات گازي، گاز و فرآورده ،)نفت خامنفت صادرات از حاصل منابع از( %30) درصد سی معادل حداقل-1

 الذکر،فوق اقالم تهاتري صادرات ارزش( %20) درصد بيست حداقل-2

 درصد، واحد سه ميزان به سال هر( 2) و( 1) بندهاي منابع از واريزي سهم افزايش-3

 بعد، هايسال و 1389 سال پايان در ارزي ذخيره حساب نقدي مانده( %50) درصد پنجاه-4

 المللی،بين پولی بازارهاي از تحصيل قابل منابع-5

 مالی، سال طی صندوق خالص سود-6

 مرکزي بانک در صندوق حساب موجودي سود از حاصل درآمد-7

 
 اساسنامه()مطابق مصارف صندوق توسعه ملی

 براي غيردولتی عمومی مؤسسات به متعلق اقتصادي هايبنگاه و تعاونی خصوصی، هايبخش به تسهيالت اعطاي -1

 اقتصادي؛ و مالی فنی، توجيه داراي هايگذاريسرمايه توسعه و توليد

 هايمناقصه در که ايرانی تعاونی و خصوصی هايشرکت به مهندسی و فنی خدمات صادرات تسهيالت اعطاي -2

 اي )سنديکايی(؛شوند از طريق خود يا تسهيالت اتحاديهمی برنده خارجی

 کشور؛ صادراتی هدف بازارهاي در ايرانی خدمات و کاال خريدار هايطرف به خريد تسهيالت اعطاي -3

 خارجی؛ مالی و پولی بازارهاي در گذاريسرمايه -4

 منظور به اقتصادي مناسب بازدهی و رقابتی شرايط گرفتن نظر در با خارجی گذارانسرمايه به تسهيالت اعطاي -5

 اساسی؛ قانون( 80) هشتادم اصل رعايت با ايران در گذاريسرمايه از حمايت و جلب

 
 ی تامین مالی صندوق توسعه ملیهاروش

هاي ارزي و خصوصی و دولتی اقدام به تامين مالی طرحهاي عامل صندوق توسعه ملی از طريق انعقاد قرارداد با بانک

 نمايد که اين قراردادها عبارتند از : ريالی می

 ارزي عامليت قرارداد 

 ارزي گذاريسپرده قرارداد 

 ريالیقرارداد عامليت 

 ريالی گذاريسپرده قرارداد 

 
 اشخاص مجاز به استفاده از تسهیالت صندوق

هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ايران و بنگاه حقيقی، تمام اشخاص 

عمومی غيردولتی داراي اهليت که مطابق اساسنامه خود فعاليت نموده و براساس مقررات بانک مرکزي منعی براي 

 دريافت تسهيالت بانکی ندارند.

 نمايند.خارجی فعاليت میگذاران هايی که به صورت مشترک با سرمايهمؤسسات و شرکت 
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 خريداران خارجی کاالها و خدمات ايرانی در بازارهاي هدف صادراتی. 

 تسهيالت مذکور صرفاً براي خريد کاال و خدمات ايرانی در قالب اعتبار خريدار خواهد بود. تبصره:

هاي آيين نامه اجرايی حمايت( 19)صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی )منوط به ارائه تأييديه کميته ماده  

 دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی(

الشرکه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص ( سهام يا سهم%80) هايی که حداقل هشتاد درصدمؤسسات و شرکت 

 يقی باشد.حقوقی متعلق به اشخاص حق

اعضاء هيأت  %20هاي اقتصادي که صرف نظر از نوع مالکيت، بيش از پرداخت تسهيالت به اشخاص حقوقی و بنگاه 

 شوند، ممنوع است.نها توسط مقامات دولتی تعيين میمديره آ

 
 اقتصادی تولیدی و سرمایه گذاری:های طرح( IRRحداقل نرخ بازده قابل قبول )

 اقتصادیعنوان بخش 
 )%(نرخ بازده قابل قبول طرح 

 ارزی ریالی

 بخش آب و کشاورزی
16 

10 

 ها وسایر بخش

 هازیربخش

صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع 

 15 طبیعی، محیط زیست و گردشگری
 21 بخش صنعت و معدن

 

 نرخ سود تسهیالت

 عنوان بخش اقتصادی
 )%(نرخ سود تسهیالت 

 ارزی ریالی

 6 گاز و پتروشیمی نفت و

ها و سایر بخش

 هازیر بخش

کشاورزی، منابع طبیعی و  آب،

 محیط زیست
14  

  16 صنایع تبدیلی و تکمیلی 3.5
  14 گردشگااری

  16 صناعت و معاادن

 باشد.میهای فوق کمتر از نرخ %4های دانش بنیان، در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی و شرکت ریالی نرخ سود 

 .باشدمی %11تسهیالت برای صادر کنندگان کاالهای صنعتی و کشاورزی  ریالی نرخ سود 
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 سایر الزامات

 . اجازه تبديل ارز به ريال را در بازار داخلی ندارندارزي صندوق،  کننده از تسهيالتگذاران استفادهسرمايه 

توليدي و خدماتی در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات رعايت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان  

 کنندگان از تسهيالت ارزي صندوق الزامی است.براي تمام استفاده

هاي اعطاي تسهيالت به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايی 

( کمتر %20از بيست درصد )هر مقطع زمانی در رخواست به بانک عامل و )نسبت مالکانه( در زمان تسليم دشرکت 

 نباشد.

هاي باالدستی نفت و گاز با تضمين شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملی گاز ايران از رعايت اين بند تبصره: طرح

 باشد.مستثنی می

 سهم آورده متقاضی در تسهیالت ارزی

 در مناطق برخوردار

های ریالی و ارزی طرح کل هزینه %25آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل  سهم 

 برمبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.

 های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.کل هزینه %20حداقل معادل های تعاونی طرحآورده متقاضی در  سهم 

های ارزی و ریالی طرح خواهد کل هزینه %20حداقل معادل های بخش آب و کشاورزی طرحتقاضی در آورده م سهم 

 بود.

های ارزی و هزينهکل  %20اعم از صادرات کاال و خدمات حداقل معادل های صادراتی طرحآورده متقاضی برای  سهم 

 ریالی طرح خواهد بود.

ارزی و  هايهزينه %30حداقل  مناطق برخورداردر  های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتیآورده بنگاه سهم 

 ریالی طرح خواهد بود.

 در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی

 های ارزی و ریالیکل هزینه %10حداقل  متقاضی آورده سهم 

 های ارزی و ریالیکل هزینه% 15موسسات عمومی غیر دولتی  براي 

 
 سهم آورده متقاضی در تسهیالت ریالی

 در مناطق برخوردار

هاي ريالی و ارزي کل هزينه %25آورده متقاضی اعم از شخص حقيقی يا حقوقی در هر طرح حداقل معادل  سهم 

 خواهد بود.طرح برمبناي ارزيابی فنی، مالی و اقتصادي بانک عامل 

 هاي ارزي و ريالی طرح خواهد بود.کل هزينه %20حداقل معادل های تعاونی طرحورده متقاضی در سهم آ 

هاي ارزي و ريالی طرح کل هزينه %20حداقل معادل های بخش آب و کشاورزی طرحآورده متقاضی در  سهم 

 خواهد بود.
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هاي ارزي و ريالی کل هزينه %25حداقل معادل  صنایع تبدیلی و تکمیلیهای طرحآورده متقاضی براي  سهم 

 طرح خواهد بود.

هاي کل هزينه %20اعم از صادرات کاال و خدمات حداقل معادل های صادراتی طرحآورده متقاضی براي  سهم 

 ارزي و ريالی طرح خواهد بود.

هاي ارزي و ريالی کل هزينه %30حداقل  هاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومی غيردولتیآورده بنگاه سهم 

 طرح خواهد بود.

 در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی

 . ديگر اين بخش خواهد بود بندهاياز  کمتر % 5 

 های ارزیدوره تأمین مالی طرح

به  ،سال 5حداکثر بازپرداخت تسهيالت اعطايی  دوره، ماه 6 حداکثرتنفس  دوره، سال 3 حداکثراجراء  دوره 

 بيشتر نباشد.سال  8حداکثر شرطی که مدت زمان تأمين مالی تسهيالت سرمايه گذاري از 

 به زمان طرح اضافه نمايد.سال  2حداکثر تواند با درخواست بانک عامل میعامل  هيات 

هاي مذکور در بيشتر از زمانسال  2حداکثر تا  دوره تأمين مالی در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجيحی مجموع 

 .باشدمیاين بند قابل افزايش 

 های ریالیدوره تأمین مالی طرح

 تسهيالت سرمايه در گردشبراي  سال 2 حداکثر 

 واحدهاي توليديسال براي تسهيالت سرمايه گذاري براي ايجاد يا توسعه  7حداکثر  

 مالی تأمينو مدت زمان سال  3 مجموعاًايثارگران، مدت زمان تأمين مالی تسهيالت سرمايه در گردش  مورددر  

 . باشدمیسال  8 مجموعاًگذاري تسهيالت سرمايه

 شرط استفاده از تسهیالت تکمیلی

هاي ريالی صندوق از محل سپرده 1397 سالتا پايان  يی کههار مورد طرحد صرفاًشود تا به هيأت عامل اجازه داده می

 :اندتامين مالی شده توسعه ملی

 با ميزان پيشرفت پروژه متناسب  

 عاملدرخواست و تاييد بانک  با ي داراي توجيه مالی و اقتصاديهابه طرح 

 درصد تسهيالت اوليه و تنها از طريق بانک اعطا کننده تسهيالت اوليه 40حداکثر تا  

 تسهيالت تکميلی پرداخت نمايد. سالبه شرط اطمينان از به بهره برداري رسيدن طرح ظرف مدت حداکثر يک  

 شرط استفاده از تسهیالت مجدد 

 باشد:استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی در صورت دارا بودن شرايط زير مجاز می

 اقساط معوق نداشته باشد، 

 گذاري قبلی متناسب با برنامه باشد،سرمايهپيشرفت فيزيکی  

 گذاري جديد باشد،براي طرح توسعه يا سرمايه 
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واحد درصد بيشتر از حداقل  10گذاري جديد، بايد ي سرمايههاحداقل سهم آورده متقاضی و نسبت مالکانه در طرح 

 نوبت قبلی مطابق نظام نامه ضوابط و شرايط پرداخت تسهيالت باشد.

گذاري، بدون در نظر گرفتن هاي باالدستی نفت و گاز به واسطه حجم باالي سرمايهها و فعاليتطرح تبصره:

  از تسهيالت صندوق استفاده کنند. توانند مجدداًمیهاي فوق، محدوديت

 های اعطای تسهیالت ارزیاولویت

 باشد: ي اعطاي تسهيالت ارزي صندوق براساس مصوبه هيات امنا شامل موارد زير میهااولويت

 پااليشگاه؛ پتروشيمی، گاز، نفت، هايفعاليت و هاطرح 

 سود و اصل بازپرداخت به نسبت خود محصول صادرات از ناشی آوري ارز محل از بتوانند که هايیفعاليت و هاطرح 

 کنند؛ اقدام ارزي صورت به دريافتی تسهيالت

 به ارز فروش براي ايران اسالمی جمهوري مرکزي بانک تعهد به مشروط ريلی نقل و حمل هايفعاليت و هاطرح 

 دريافتی؛ تسهيالت بازپرداخت براي هاطرح اين

 ارزي؛ صورت به( سود و اصل) اقساط بازپرداخت به مشروط هاکنشيرين آب و نيروگاهی هايفعاليت و هاطرح 

 به مشروط شهري برون و درون تجاري نقل و حمل هدفرسو ناوگان نوسازي اجراي راستاي در خودرو انواع توليد 

 وزارت) ايران اسالمی جمهوري دولت توسط ارزي صورت به( تسهيالت سود و اصل) اقساط بازپرداخت تضمين

 ؛(نفت
  های اعطای تسهیالت ریالیاولویت

 باشد: اولويت اعطاي تسهيالت ريالی صندوق به تفکيک هر بخش براساس مصوبه هيات امنا شامل موارد زير می

 بخش کشاورزی

 هاي توليدي؛ها و فعاليتسرمايه در گردش طرح 

 صادرات محصوالت کشاورزي؛ 

 اي؛احداث گلخانه و توليد محصوالت گلخانه 

 هاي زيربخش شيالت؛ها و فعاليتطرح 

 هاي صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزي؛ها و فعاليتطرح 

هاي تأمين، تصفيه و هاي روزآمد و نيز طرحهاي نوين آبياري و فناوريوري مصرف آب از طريق روشافزايش بهره 

 انتقال آب؛

 خدمات مکانيزه کشاورزي؛ 

 هاي زيست محيطی و منابع طبيعی؛طرح 

 هاي توسعه واحدهاي دامپروري؛طرح 

 هاي گوشت قرمز، سفيد و شير؛هاي توسعه و تکميل زنجيرهطرح 

 هاي نوسازي واحدهاي دام، طيور و آبزيان که در زنجيره توليد قرار دارند؛طرح 

 کشت گياهان دارويی؛ 

 هاي اصالح، نوسازي، جايگزينی و احداث باغات به ويژه نخيالت و مرکباتها و فعاليتطرح 
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 بخش صنعت و معدن

 هاي توليدي؛ها و فعاليتگردش طرحسرمايه در  

 ؛هاي صادراتیطرح و فعاليت 

 هاي ايجادي( ؛اي )طرحگذاري جديد و توسعههاي سرمايهطرح 

 ؛هاي حمل و نقل ريلیگذاري ايجاد و توسعه زيرساختهاي سرمايهطرح 

 بخش گردشگری

 راهی؛هاي رفاهی و بينمجتمعاحداث و تأمين تجهيزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفريحی و  




