
 :فرآیند اعطای تسهیالت به طرحهای صنعتی و معدنی 
 مقدمه 

بانک صنعت و معدن با هدف تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصـی و کارآفرینـان ، بـه کلیـه                    
مجریان طرحهای صنعتی و معدنی که طرح آنـان از جنبـه هـای اقتصـادی ، فنـی و مـالی دارای                       

تقال و یا بهره برداری از واحد موجود تسهیالت         توجیه باشد به منظور ایجاد ، توسعه ، تکمیل ، ان          
 .مالی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و آئینامه های داخلی بانک اعطاء می نماید

 :یادآوری 
در صورتیکه مبلغ تسهیالت درخواستی متقاضی در بخش سرمایه گذاری ثابت طرح بیش از             )1

 طرح، توسط یکـی از شـرکتهای    میلیارد ریال باشد متقاضی ملزم به ارائه گزارش توجیهی         2
 . پیوست می باشد104مهندسین مشاور منتخب بانک به شرح دفترچه شماره 

 میلیـارد ریـال در      2چنانچه درخواست متقاضی جهت استفاده از تسهیالت تا سقف حـداکثر             )2
بخش سرمایه گذاری ثابت طرح و یـا در جهـت تـامین سـرمایه در گـردش یـک دوره تولیـد          

مراحـل اعطـای تسـهیالت بـه شـرح توضـیحات            . باشد)  به مبلغ مورد نیاز      خرید مواد اولیه  (
 .صفحه بعد ارائه شده است

 :کلیات شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت  -1
میلیـون ریـال مـی باشـد و         یـک هزار  حداکثر تسهیالت مالی به اشخاص حقیقی مبلغ         -1-1

ز نـوع    میلیون ریال منوط به تاسـیس شـرکت ا         یک هزار استفاده از تسهیالت بیش از    
 .سهامی خاص یا تعاونی میباشد

 درخصوص اشخاص حقوقی به منظـور شـفاف سـازی صـورتهای مـالی ضـرورت دارد                  -2-1
 درصد سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح را به صورت سرمایه ثبت             30متقاضی حداقل میزان    

 .و پرداخت شده تامین نماید
مایه گذاری ثابـت طـرح ، حـداکثر تـا            تسهیالت مالی در قالب عقد مشارکت مدنی جهت سر         -3-1

 .هزینه های طرح موضوع تسهیالت می باشد% 70
هزینه ماشـین   % 85 میزان تسهیالت مالی در قالب عقد فروش اقساطی ماشین آالت حداکثر             -4-1

هزینه های موضـوع    % 70مشروط بر اینکه این مبلغ از       . آالت و تجهیزات تولید مورد نیاز میباشد      
 .کندتسهیالت تجاوز ن

 نرخ سود تسهیالت ، بر اساس مصوبه شورای پـول و اعتبـار تعیـین مـی گـردد در حـال                       -5-1
 .در سال می باشد % 16حاضر این نرخ در بخش صنعت و معدن 

) سـرمایه گـذاری ثابـت     ( متقاضیان ملزم به تامین سهم آورده جهت اجرای طرح در بخش             -6-1
 .میباشند



این . اساس گزارش توجیهی طرح مصوب تعیین می شود  مدت زمان باز پرداخت اقساط بر -7-1
 . سال خواهد بود5/5حداکثر ) بلند مدت (مدت در خصوص تسهیالت سرمایه گذاری ثابت 

تعیـین  ) دوره تنفس طرح  ( ماه پس از بهره برداری از طرح         6الی  3 شروع اقساط معموال     -1-7-1
 .می گردد

در گـردش طرحهـای فعـال حـداکثر یکسـال            مدت بازپرداخت اقساط تسهیالت سـرمایه        -1-7-2
 .خواهد بود

 :وثائق -2
 برابـر  1/5 محل اجرای طرح شامل زمین ، ساختمان ، مستحدثات و ماشین آالت به میـزان                -1-2

 مبلغ تسهیالت 
 چنانچه محل اجرای طرح بنابر دالئل ثبتی قابل ترهین نباشد و یا بنابر ماهیت طـرح، بانـک                   -2-2

 100هد، عالوه بر توثیق ماشـین آالت طـرح، انـواع وثـائق بـه میـزان                  وثائق را کافی تشخیص ند    
 .درصد مبلغ اصل و سود تسهیالت به صورت زیر میباشد

 اموال غیر منقول خارج از طرح براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معتمد بانک  -
 ضمانتنامه بانکی -
 اوراق مشارکت -
 گواهی سپرده ثابت -
 ه شده در بورس سهام شرکتهای معتبر پذیرفت -
 بیمه اعتباری  -

 :با توجه به شرایط و ضوابط فوق ، فرآیند اعطای تسهیالت به شرح ذیل می باشد
 : مرحله پذیرش و تصویب طرح-الف

درخواست متقاضی جهت اخذ تسهیالت و در خصـوص اشـخاص حقـوقی ، درخواسـت             -1
شرکت مبنی بر آخرین مصوبه هیئت مدیره شرکت جهت تقاضای اسـتفاده از تسـهیالت               

 بانک 
شامل خالصه ای از کلیات طرح ، هزینه هـای          : تکمیل فرم اطالعات اولیه به شرح پیوست       -2

 سرمایه گذاری طرح، سوابق مالی
شـامل اعالمیـه تاسـیس ، پروانـه بهـره           : ر مجوز تولید یـا موافقـت اصـولی          ارائه تصوی  -3

 حسب موردغیره برداری ، مجوز طرح توسعه و انتقال ، جایگزینی و 
 تصویر مدارک مالکیت زمین محل اجرای طرح یا اجاره نامه معتبر  -4
 شخص متقاضی/ تصویر شناسنامه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل  -5
آگهی تاسیس ، اظهارنامه و آخرین روزنامه رسمی شرکت که در آن            تصویر اساسنامه،    -6

 .آخرین تغییرات شرکت درج شده است
 تصویر نقشه با کروکی ساختمانها و در صورت امکان قرارداد احداث آنها -7



 پیش فاکتور و افر مقایسه ای هزینه های ثابت طرح به ویژه ماشین آالت و تاسیسات  -8
 افتتاح حساب نزد شعبه بانک -9

بـه حسـاب بانـک بـه        ) هزینه های ثابـت   ( در هزار مبلغ تسهیالت مورد تقاضا        1/5واریز   -10
 عنوان هزینه کارشناسی

 میلیـارد ریـال میباشـد پـس از ارائـه گـزارش              2متقاضیانی که تسهیالت آنها باالتر از       : یادآوری
نهـا مـورد بررسـی و       آتوجیهی از طریق شـرکتهای مهندسـین مشـاور منتخـب بانـک طرحهـای                

بدیهی است در صورت تصویب طـرح       . قرار می گیرد  ) فنی ، اقتصادی ، مالی    (رزیابی کارشناسی ا
 .در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیالت می باشد 

 : مرحله انعقادقرارداد-ب
به شرح فوق پس از ارائه مدارک و در صورت توجیه پذیری و تصویب طرح مراحل زیـر انجـام                     

 می گیرد
 ای مستقیمه قانون مالیات186ضوع ماده ارائه گواهی مو -1
ارائه پاسخ استعالمهای مورد نیاز دفترخانه نظیر سازمان تامین اجتماعی، ثبت و سـایر               -2

 طبادارات ذیر
موافقت وثیقه دهندگان جهت حضور در دفترخانه ، نظیر مالکین وثائق خـارج از طـرح و                  -3

 یا مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی
بی وثائق غیر منقول خـارج از طـرح توسـط  کارشـناس رسـمی                مدارک مربوط به ارزیا    -4

 دادگستری معتمد بانک به هزینه متقاضی حسب نیاز 
ارائه روزنامه رسمی مبنـی     )  میلیارد ریال  2تسهیالت بیش از    (در مورد اشخاص حقوقی      -5

بر انتخاب یک موسسه حسابرسی عضـو جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران بـه عنـوان                   
 بازرس قانونی شرکت

قرارداد با یکی از شرکتهای مشاور مـورد تائیـد بانـک جهـت عملیـات کنتـرل و نظـارت                      -6
 ) میلیارد ریال2تسهیالت بیش از . (براجرای طرح در دوران اجرای طرح

هـای مـورد نیـاز دفترخانـه اسـناد           درصورت تکمیل کلیه مدارک و انجام پاسخ استعالم        -7
 .رسمی قرارداد منعقد می گردد

 روز پـیش بینـی      35پیش بینی شده از زمان تصویب طرح تا انعقاد قـرارداد            توضیحا مدت زمان    
 .شده است

  مرحله پرداخت تسهیالت -ج
پرداخت تسهیالت در چارچوب طرح مصوب و قرارداد منعقد شده متناسب با تامین سـهم آورده                

 .متقاضی و پیشرفت فیزیکی طرح، حسب گزارش مشاور و تائید کارشناس طرح انجام می گیرد



توضیحا پرداخت تسهیالت برای خرید ماشین آالت و تجهیزات تولید و سرمایه در گردش جهـت                
 ریـالی و    -از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی     )  میلیون ریال  500بیش از   (تامین مواد اولیه    

 .یا ارزی صورت خواهد پذیرفت
 


