
نامه راجع به اختصاص مبلغ سه ميليارد  تصويب
دالر تسهيالت به منظور تامين مالي ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣(

 ....طرحهاي بزرگ صنعتي و معدني و 

 ٣٤٩٣٧ت/١١٣٣٦شماره
هـ

جمهوري  بانك مرآزي
اسالمي ايران

    
    

ریزی  ن مدیریت و برنامه بنا به پیشنهاد سازما3/2/1385 هیئت وزیران در جلسه مورخ           
  : کل کشور، تصویب نمود1385قانون بودجه سال ) 2(تبصره » 7 «کشور و به استناد بند

ـ بـانـک مـرکـزی جمـهوری اسالمی ایران مـوظف اسـت مبـلغ سـه میلیـارد 1           
 کل1385 سال قانون بودجه) 2(تبصره » 7 «دالر تسهیالت موضوع قسمت اخیر بند ) 3،000،000،000(

های بزرگ صنعتی و معدنی و توسعه صنایع تبدیلی کشور، توسعه  کشور را به منظور تأمین مالی طرح
صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کاالها و 

های  نده در مناقصهخدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت کن
گذاری خارجی شرکتهای ایرانی، به نسبت مساوی میان بانک توسعه صادرات ایران  المللی و سرمایه بین

  .ی کندگذار و بانک صنعت و معدن سپرده
نامه معادل دو درصد در  این تصویب) 1(گذاری در بانکهای موضوع بند  ـ نرخ سود سپرده2           

  .سال خواهد بود
نامه و بیمه آن  این تصویب) 1(ـ شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت از محل منابع بند 3           

یر امور خارجه تصویب خواهد ظرف یک ماه توسط هیئت امناء حساب ذخیره ارزی و با حضور وز
  .شد

) 160(ـ کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیالت اعم از دولتی و یا غیر دولتی مشمول ماده 4           
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، موظف به رعایت 

. ـ هستند1375لیدی، صنعتی و اجرایی کشور ـ مصوب قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تو
 ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است بالفاصله پس از ابالغ این 5           
نامه به نسبت مساوی به حساب بانک توسعه  نامه نسبت به واریز تسهیالت موضوع این آیین تصویب

  .صادرات ایران و بانک صنعت و معدن اقدام نماید
نامه به نسبت مساوی از سهم هر   میلیون دالر از محل تسهیالت این تصویب600 ـ مبلغ 6           

  .یابد بانک برای صادرات کاال اختصاص می
 
 



دیمعاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داو  
 


