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 جناب آقای دکتر زرگری 
 مدیر کل محترم امور بین الملل

 سازمان تامین اجتماعی 

 
 باسالم ،

 در خصوص معرفی پـروژه هـای   7/2/1383 مورخ 129بازگشت به نامه    

آن سازمان جهت دریافت تهسیالت ارزی بـه منظـور طـرح در بیسـت و نهمـین                  

ه استحضـار مـی   اجالس ساالنه بانک توسعه اسالمی در سال جاری در ایران بـ   

رساند که اجـالس تهـران ،اجالسـی در سـطح وزیـران مـی باشـدکه بـه تعیـین                     

سیاستگذاریها و خط مشی های کلی بانـک مـی پـردازد فلـذا ،اجـالس یـاد شـده             

مجــرای مناســبی جهــت شناســایی طرحهــای اولویــت دار ارائــه شــده از ســوی 

 .متقاضیان داخلی و خارجی نمی باشد

د که استفاده از تهسیالت بانک توسعه اسـالمی در          همچنین خاطر نشان می گرد    

دو بخش پروژه ای و تجاری مستلزم انجام فرآیند جداگانه ای است که در قالـب    

 .درخواست کتبی و مستقیم به این دفتر امکانپذیر خواهد بود

مضــافا بــه استحضــار مــی رســاند بانــک مــذکور عمــدتا دو نــوع تهســیالت بــه 

  :کشورهای عضو اعطا می نماید

 تسهیالت بلند مدت پروژه ای -1

 تسهیالت کوتاه مدت تجاری -2



 ٢

تسهیالت پروژه ای که برای اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی اعطا می گردد              

 درصـد مـی باشـد و بـرای          6 سـاله و نـرخ کـارمزد         12دارای دوره بازپرداخت    

رد استفاده از این تسهیالت ارائه گزارش توجیه فنی ،اقتصادی و مالی پروژه مو            

ضـروری  ) دولتی یا بـانکی     (و همچنین ارائه ضمانتنامه     ) به زبان انگلیسی    (نظر  

 میلیـون   60 و حـداکثر آن      5حداقل تهسیالت اعطایی برای هـر پـروژه         . می باشد 

 . دالر می باشد 

تسهیالت کوتاه مدت تجاری که برای واردات کاال و مواد اولیه مورد نیاز صنایع              

گردد دارای دوره باز پرداخت یکساله تا دوسـاله و          و بخشهای تولیدی اعطا می      

بـرای اسـتفاده   . می باشد % 2تا %5/1باضافه     Libor       نرخ کارمزد آن برابر با

از ایـــن تســـهیالت ارائـــه مشخصـــات فنـــی کـــاالی وارداتـــی ،اساســـنامه و  

به زبان  (صورتحسابهای مالی حسابرسی شده سه ساله اخیر موسسه متقاضی          

 همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی جهت تضمین بازپرداخت اصل و فرع     و) انگلیسی

حداقل تسهیالت اعطایی برای عملیـات تجـاری بـه    . تسهیالت ضروری می باشد   

 . میلیون دالر می باشد3این شیوه 

بانــک توســعه اســالمی بــرای تــامین مــالی پــروژه هــای کوچــک و متوســط در 

باری یکی بـه بانـک صـنعت و         بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی دو خط اعت        

 .معدن و دیگری به بانک کشاورزی اعطا نموده است



 ٣

 میلیون دالر بوده و متقاضـی اسـتفاده         5پروژه هایی که نیاز ارزی آنها کمتر از         
از تسهیالت بانک توسعه اسالمی می باشند بایستی بر حسب مـورد بـه یکـی از                 

 .بانکهای مذکور مراجعه نمایند
اسالمی یک خط اعتباری تجاری برای تامین مالی نیازهای         همچنین بانک توسعه    

 میلیــون دالر در اختیــار بانــک توســعه 3وارداتــی و معــامالت تجــاری کمتــر از 
صادرات ایران قرار داده شده است که متقاضیان می توانند جهت استفاده از این       

 .تسهیالت مربوطه به بانک مذکور مراجعه نمایند
 اسـالمی جهـت توسـعه و تشـویق بخـش خصوصـی              مضافا اینکه بانک توسعه   

را تاسیس نموده که    ) شرکت اسالمی توسعه بخش خصوصی    (کشورهای عضو   
منحصــرا بــه تــامین مــالی بخــش خصوصــی کشــورهای عضــو مــی پــردازد و 

 ساله بوده و حـداکثر تسـهیالت اعطـایی          5تسهیالت آن دارای دوره بازپرداخت      
نه پروژه می باشد که در هـر حـال از          درصد کل هزی   50 میلیون دالر و یا      10آن  
  میلیون دالر تجاوز نمی نماید و جهـت تضـمین بازپرداخـت ایـن تسـهیالت ،                 10

 . شرکت مذکور ضمانتنامه بانکی و یا وثایق متفاوت دیگری را قبول می نماید
درخاتمه شرایط و ضوابط استفاده از تسهیالت بانک توسـعه اسـالمی و نحـوه               

 قـانون برنامـه سـوم       85 بـا آیـین نامـه اجرایـی مـاده            گردش کار آن که مطابق    
 .توسعه شده است جهت مزید استحضار به پیوست ایفاد می گردد

 سید جمال حسینی

 مشاور رئیس کل سازمان و سرپرست دفتر

 وامها، مجامع و موسسات بین المللی

 



 ٤

 اسناد و مدارک مورد نیاز و گردش کار استفاده از تسهیالت بانک جهانی

 

 )پروژه ای (تسهیالت اعتباری بلند مدت -

 طرحهای بخش دولتی که منتهی به صدور ضمانتنامه توسط دولت )الف

 :می شود

معرفی پروژه توسط وزیر یا باالترین مقام اجرایـی دسـتگاه مربـوط بـه                -1

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 معرفی رسمی طرح از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور بـه              -2

بعنـوان یـک    ) سازمان سرمایه گـذاری   (وزارت امور اقتتصادی و دارائی      

 پروژه اولویت دار جهت استفاده از منابع مالی خارجی 

تهیه گزارش کامل توجیه فنی ،اقتصادی و مالی پروژه مورد نظر مطـابق              -3

با فرمت پیوست به زبان انگلیسی توسط متقاضـی تسـهیالت و ارائـه آن               

 به این سازمان 

 پروژه مذکور توسط این سـازمان بـه بانـک جهـانی همزمـان بـا                 معرفی -4

 3ارسال گزارش موصوف در بند 

که ایـن فرآینـد     (ارزیابی و تصویب پروژه مورد نظر توسط بانک جهانی           -5

و اعالم مبلغ مصوب و ضوابط و       ) حدودا یک سال بطول خواهد انجامید       

 .شرایط اعطای تسهیالت به این سازمان 



 ٥

 ایط فوق الذکر به ذینفع جهت اعالم قبولی اعالم ضوابط و شر -6

و شرایط اعطای تسهیالت به بانک مرکزی جهـت رسـیدگی            ارائه ضوابط  -7

 به انطباق آن با مقررات ارزی و اعالم نقطه نظرات مربوطه 

پس از اخذ موافقت بانک مرکزی و ذینفـع         (انعکاس مراتب به این سازمان       -8

 ط تسهیالت به بانک جهانی با مبلغ و ضوابط و شرای) 7و6طبق بندهای 

 قانون محاسبات عمومی کشور فیمـابین ذینفـع         62انعقاد موافقتنامه ماده     -9

 تسهیالت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اخذ تائیدیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین اقساط             -10

 .تسهیالت مالی شامل اصل و هزینه های مربوطه در سررسید پرداخت

 اخذ مصوبه شورای اقتصاد -11

تهیه پیش نویس موافقتنامه تامین مالی توسط بانک جهـانی و ارسـال آن               -12

 به ذینفع جهت اعالم نظر

اخذ نقطه نظرات ذینفع و بانک مرکزی در خصوص پیشنویس موافقتنامه            -13

 تامین مالی و انعکاس آنها به بانک جهانی 

ط ذینفـع و بانـک      نهایی شدن موافقتنامه تـامین مـالی و امضـاء آن توسـ             -14

 جهانی 

اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص صدور ضمانتنامه توسط وزارت           -15

 امور اقتصادی و دارایی 
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 صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی  -16

حقـوقی  ) مشـاور (توسـط نهـاد   ) Legal Opinion(صدور نظریـه حقـوقی    -17

 دستگاه ذینفع 

لی و برگزاری مناقصه جهـت خریـد        الزم االجرا شدن موافقتنامه تامین ما      -18

 تجهیزات مورد نیاز مطابق با مقررات بانک و قوانین داخلی 

 

 طرحهای بخش دولتی که منتهـی بـه صـدور ضـمانتنامه توسـط دولـت               ) ب

 : نمی شود

اینگونه طرحها که منتهی به صـدور ضـمانتنامه توسـط دولـت نمـی شـود و بـا                    

در می آیند ملـزم بـه رعایـت شـرایط     استفاده از ضمانتنامه بانکی به مورد اجرا     

نمی باشند لـیکن اخـذ مصـوبه هیـات وزیـران            2،9،10،15،16مندرج در بند های     

 .مبنی بر مجاز بودن استفاده از تهسیالت اعتباری خارجی ضروری می باشد 

 

 طرحهای بخش خصوصی ) ج

  طرحهای بخـش خصوصـی کـه متقاضـی اسـتفاده از تسـهیالت بانـک جهـانی                  

 نمـی باشـند و بایسـتی بجـای          2،9،10،15،16زم به رعایت بنـدهای      می باشند مل  

 .ضمانت دولتی ،ضمانتنامه بانکی اخذ و ارائه نمایند



 ٧

لذا با توجه به مراتب فوق االشـاره ،خواهشـمند اسـت دسـتور فرماینـد ،مراتـب                  

 .مورد پیگیری قرار گرفته و این دفتر از نتایج امر مطلع نمایند

 
 

 


