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 �قد�ه 
 به  نفتی هايفرآورده و گازي میعانات و گاز و  نفت تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروشبا هدف  صندوق توسعه ملی 

سرمایههاي  ثروت و  مولد  نسلماندگار،  سهم  حفظ  نیز  و  اقتصادي  زاینده  و  هاي  گاز  و  نفت  منابع  از  آینده  هاي 
  و )  العالیمدظله(  رهبري  معظم  مقام  ابالغی  توسعه  پنجم  برنامه  کلی  هايسیاست)  22(  بند   براساسو    هاي نفتیفرآورده

 .گردید  تأسیس   1390  دي ماه سال 15 در توسعه پنجم  برنامه قانون )84( ماده
هاي توسعه کشور تنفیذ شده  ) قانون احکام دائمی برنامه16این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده (

هاي غیردولتی و گذاري در قالب اعطاي تسهیالت بانکی به بخشهاي اقتصادي و سرمایهتأمین مالی طرحمؤظف به  
  باشد.خارجی می گذاري در بازارهاي پولی و مالیسرمایه

مالی طرح تامین  منابع  نوع  تفکیک  به  ارزي  گزارش عملکرد حاضر  منابع  از محل  ریالی  هاي متقاضی تسهیالت  و 
نیز  و مقررات و ضوابط صندوق    نیقوانآخرین  با    یی مخاطبآشناو تدوین شده و به منظور  صندوق توسعه ملی تهیه  

 است. شده ارائهخالصه اطالعات الزم، در پیوست گزارش  
 است: شده تشریح حاضر گزارش تهیه ضوابط و جامعه آماري در ادامه، منابع اطالعاتی،ضمناً 

 :عاملیت ارزي هايقرارداد

هاي عامل، قراردادي است که بر مبناي درخواست بانک و تا سقف  منعقده بین صندوق و بانک  عاملیت ارزيقرارداد  
صندوق توسط  شده  تعیین  منعقده،  مبلغ  قرارداد  تامین  در  اجازه  بانک  آن  اهلیت طرح  ارزي  مالی  به  داراي  هاي 

اقتصادي را پس از طی مراحل تصویب طرح در ارکان اعتباري بانک عامل و    تایید  متقاضی و توجیه فنی، مالی و 
 صندوق توسعه ملی خواهد داد.

  مدیریت فراینداعطاي تسهیالت (هاي اطالعاتی صندوق  هاي موجود در سامانهگزارش عملکرد این قراردادها براساس داده

ثبتی در فایلو    جامع)و   تهیه شده است.  در واحد   هاي موجوداطالعات  نکات ذیل در    ضمناًهاي متولی  الزم است 
 زمان بررسی گزارش مورد توجه قرار گیرد.

  است مالك عمل بوده در زمان اخذ گزارشدر مرحله اعالم وصول و مسدودي  فعالي هاطرح . 
 اند. هاي فعال حذف شدههاي تسویه شده از جامعه آماري طرح طرح 
 اعالم وصول یا   ،درخواست بانک عامل یا متقاضیالزم را انجام نداده یا بنا به    ماتهایی که در مهلت مقرر اقداطرح

 . ند ااند از جامعه آماري حذف شدهآنها لغو شده مسدودي
 باشد می هاي صادره صندوقنامه ، مالك عمل براي محاسبات مبلغ اعالم وصول و مسدودي . 
 است.  اصالح شده ،صورت گرفته در مبلغ مسدودي تغییراتها براساس مبالغ اعالم وصول طرح 
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 پوشش محاسبه  براي  مالك  صادره  فعالطرحهاي  شده  تأمین  هاي  از  گزارش  ،مالی  شده  اخذ  بانک    MPLSهاي 
 . باشد می تاریخ سند پوششمرکزي بر مبناي 

 ي اخذ شده از  اهگزارش  ،تأمین مالی شده  هاي فعالطرحهاي صورت گرفته براي  مالك محاسبه پرداختMPLS 

 . باشد می مبناي والور پرداختبانک مرکزي بر 
   براساس نرخ ارز مرجع اعالمی نیز  هاي برابري ارزهاي مختلف به دالر  دالر بوده و نرخارز  کلیه محاسبات بر مبناي

اعالم مسدودي  بانک   تاریخ  به  اعالم وصول و مسدوديمرکزي  براي پوشش  براي مبالغ  والور پوشش  تاریخ  هاي و 
 است. گرفته شدههاي قطعی در نظر براي پرداختوالور پرداخت صادره و 

 :گذاري ارزيسپردههاي قرارداد

پذیر، قراردادي است که بنا به درخواست بانک و هاي سپردهگذاري ارزي منعقده بین صندوق و بانکقرارداد سپرده
هاي داراي اهلیت متقاضی و ارزي طرح  مالی  به حساب بانک، اجازه تامین  )ي واریز   گذاري شده (سپرده  مبلغتا سقف  

در ارکان اعتباري بانک عامل با لحاظ ضوابط    صرفاًتوجیه فنی، مالی و اقتصادي را پس از طی مراحل تصویب طرح  
 خواهد داد.   ،و قوانین حاکم بر آن قرارداد

مدیریت فراینداعطاي تسهیالت  (هاي اطالعاتی صندوق  هاي موجود در سامانهگزارش عملکرد این قراردادها براساس داده

فایلجامع)  و   ثبتی در  است. و اطالعات  تهیه شده  نکات ذیل در   هاي موجود در واحدهاي متولی  ضمناً الزم است 
 زمان بررسی گزارش مورد توجه قرار گیرد.

 نرخ ارز مرجع   ،واحد ارز این قراردادها به دالر و یورو بوده و مالك یکسان سازي ارز یورو به دالر در گزارش حاضر
 . باشد می(واریز وجه به حساب بانک) اعالمی بانک مرکزي به تاریخ آغاز قرارداد 

   طرحاطالعات به  پروندهمربوط  براساس  مالی شده  تامین  بانکهاي  توسط  سامانه صندوق  در  ثبت شده  هاي هاي 
ها در سامانه مذکور؛ صندوق در حال پیگیري ثبت این عامل تهیه شده است و با توجه به عدم ثبت برخی پرونده

 باشد. هاي عامل میتوسط بانکاطالعات 

 :عاملیت ریالیهاي قرارداد

هاي عامل، قراردادي است که بر مبناي درخواست بانک و تا سقف  قرارداد عاملیت ریالی منعقده بین صندوق و بانک
توسط صندوق تعیین شده  منعقده،  مبلغ  قرارداد  تامین  در  اجازه  بانک  آن  طرح  مالی   به  اهلیت ریالی  داراي  هاي 

اقتصادي را پس از طی مراحل تصویب طرح در ارکان اعتباري بانک عامل و    تایید  متقاضی و توجیه فنی، مالی و 
از سال   قرارداد  نوع  این  داد.  ملی خواهد  توسعه  و    1393سال    پایان  تا1390صندوق  در حال حاضر منعقد شده 

 قرارداد فعالی در این حوزه وجود ندارد. 
داده براساس  قراردادها  این  عملکرد  در سامانه  گزارش  موجود  گزارش  التیتسه  ياعطا  ند یفرا  تیریمد هاي  هاي و 

اطالعات   است. ضمنا  شده  تهیه  کشاورزي  و  سپه  بانک  به   صرفاً  ،شده  مالی تامین هايطرح تعداد ارسالی  مربوط 
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 بودجه قانون)  16(  بند هاي تأمین مالی شده از محل منابع  طرح  تعداد بوده و اطالعات    1393تا    1391هاي  سال

 باشد. نمی دسترس در، 1390سال 

  :گذاري ریالیسپردههاي قرارداد

تا پذیر، قراردادي است که بنا به درخواست بانک و  هاي سپردهمنعقده بین صندوق و بانک  گذاري ریالیسپرده قرارداد  
سپرده مبلغ  (  سقف  شده  بانکواریزي گذاري  حساب  به  تامین)  اجازه  طرح  مالی  ،  دریافت   هايریالی  متقاضی 

توجیه فنی، مالی و اقتصادي را پس از طی مراحل تصویب طرح صرفاً در داراي اهلیت متقاضی و  تسهیالت ریالی  
 ارکان اعتباري بانک عامل با لحاظ ضوابط و قوانین حاکم بر آن قرارداد خواهد داد.  

گزارش از  بخش  این  تهیه  استفاده جهت  مورد  (  ،اطالعات  ماده  عملکرد  به  52در حوزه  مواد  برخی  الحاق  قانون   (
) دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  (2قانون  تبصره  (الف)  بند  و  سال  قانون)  18)    1398و    1397هاي  بودجه 

( باشد. می  التیتسه   ياعطا  ند یفرا  تیریمد هاي سامانه  براساس گزارش به مفاد تبصره  با توجه  ) 2) ماده ( 1ضمنا 
، کلیه قراردادهاي سپرده گذاري ریالی صندوق 1399) قانون بودجه سال  18ه اجرایی بند (الف) تبصره (آیین نام

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 52، ذیل ماده (1399توسعه ملی در سال  
جاد اشتغال پایدار در مناطق روستائی و  عملکرد قانون حمایت از توسعه و ای در حوزه گزارش  گردد.) منعقد می2(

(وزارت تعاون، کار و گیرند، اطالعات الزم از سامانه کارا  صندوق قرار می  گذاري ریالی سپرده عشایري که ذیل قراردادهاي  

 است.  اخذ شدهرفاه اجتماعی) 
 ضمناَ الزم است در زمان بررسی گزارش در این بخش به موارد ذیل توجه شود:  

 پذیر هاي سپردهبانک  برايتصویب منابع صندوق  ، سال  گذاري ریالی سپرده ي  قراردادها  مالك تفکیک سالیانه عملکرد  
 است.  که در ذیل هر جدول مشخص شده است  تخصیص منابع به متقاضی توسط بانک عاملو یا سال 

   ریالیسپرده منابع بانک  گذاري  اختیار  قراردادهاي در  منابع  محل  از  یا  هر سال  در  متقاضیان  به  تخصیص  ها جهت 
هاي گذشته و قراردادهاي منعقده در سال منعقده در آن سال بوده یا از محل مجموع منابع قراردادهاي فعال سال

در عنوان و ذیل جداول مربوطه اشاره این نکته  ، که  می باشد   فعال)قراردادهاي سپرده گذاري ریالی  (کل منابع  مورد نظر
 شده است. 

 هایی طرح   ،گذاري ریالی سپرده هاي تأمین مالی شده از محل قراردادهاي  طرح  آماري جامعه    تعیین  مالك عمل براي
 . عامل رسیده و عمالَ مصوبه اعتباري آنها صادر شده است بانکاست که به تأیید 

   تخصیص امکان  به  توجه  و  انیبندانشویژه    يقراردادهاریالی  منابع  با  منطقه )  یصادراتصادرات(  ژهیو  دو  هر  در 
برخوردار، کمتر توسعه یافته، "بخش  4گذاري ریالی، دراي گزارش سپردهیافته، تفکیک منطقه  برخوردار و کمترتوسعه

 ارائه شده است.  "دانش بنیان و صادراتی
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ل �نا�ع �ندوق �و��ه م�ی   �مل��د   خال�ه ��ارش 
��

 ���یالت ا�طایی از 
صورت تفصیلی   فصل بهچهار    در محل منابع صندوق توسعه ملی  عملکرد تسهیالت پرداختی از  رو،  در گزارش پیش

سه خالصه    و  بصورت  نخست  است.  شده ارائه  پیوست  فصل  ارزي  در  تسهیالت  فصل  عملکرد  در  عملکرد ،  دوم 
و از    1399سال    دو بازه زمانی  در  ،صندوق  یو استان  یگزارش عملکرد بانک  سوم و چهارمتسهیالت ریالی و در فصل  
 . شده است ارائه  1399  ابتداي تاسیس تا پایان سال

 اشتغال   ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  در پیوست اول خالصه گزارش وصول مطالبات، پیوست دوم گزارش عملکرد
 شده است.  ارائهآشنایی با مقررات و ضوابط صندوق  سومعشایري و در پیوست   و روستایی مناطق در پایدار

 تشریح خواهد شد. به تفکیک ارزي و ریالی در ادامه خالصه گزارش عملکرد تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق 

 خالصه عملکرد تسهیالت ارزي  

براساس به صورت ارزي و    تاکنون،  توسعه ملیاز محل منابع صندوق  اعطایی  بخش عمده تسهیالت    :عاملیت ارزي
قراردادهاي عاملیت کل  پرداخت شده است.    به متقاضیان  هاي طرف قراردادمفاد بند (خ) اساسنامه و با عاملیت بانک

  مطابق 1399  سالدر    کهمیلیون دالر بوده است      143,611  مبلغ  1399پایان سال  ي عامل تا  هاارزي منعقده با بانک
 و   تصویب  عامل  هايبانک  براي  سهمیه  دالر  میلیون  820,5  مبلغ  صندوق،  عامل  هیات  23/02/1399  مورخ  مصوبه

تا از محل منابع قراردادهاي عاملیت ارزي  .  شده استمیلیون دالر منعقد و ابالغ    920,4  بانک به مبلغ    13قرارداد  
، تعداد  یزاناز این ممیلیون دالر تأمین مالی شده که    ,09634  به مبلغ   طرح ارزي   831، تعداد   1399پایان سال  

میلیون دالر   139طرح نیز به مبلغ    3فعال بوده و تعداد    میلیون دالر    579,33  بالغ بر  با مبلغ مسدودي طرح    315
 را تسویه نموده اند.  خود تسهیالت دریافتی

شده  فعالطرح    315از   مالی  سال  تا  طرح    431  ،تأمین  به موف  1399پایان  اسنادي  اعتبار  گشایش  به   ق 

هاي عامل میلیون دالر با همکاري بانک  22.331  مبلغی معادلطرح نیز    308دالر شده و به    میلیون  522,29مبلغ   
 صورت گرفته است.و بانک مرکزي ج.ا. ایران پرداخت قطعی 

توجه   به  به  با  مالی شده   فعالارزي    طرح   315منابع تخصیصی  میزان  تامین  مالی،  از   هااین طرح  پیشرفت  صرفاً 

 . باشد می %66حدود  ،1399پایان سال تا  (نسبت مبالغ پرداختی به مسدودي) محل منابع صندوق

به استالزم  ارزي مسدود شدهم  579,33مجموع  از    ،1399پایان سال  تا    ذکر  منابع   به  % 26، حدود  یلیون دالر 

و   ل در بخش صنعت و معدناهاي فعح طر  بهنیز    %13هاي حوزه نفت و گاز، پاالیشگاه و پتروشیمی و حدود  طرح

 اختصاص داده شده است.  هاي اقتصادينیز به سایر بخش %7حدود  
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هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومی  هاي بنگاه منابع ارزي مسدود شده صندوق مربوط به طرح  %53نین  همچ

ودي د ابع ارزي مسمن  %63نا  ش خصوصی و تعاونی است. ضمهاي بخز مربوط به طرحنی  %47غیردولتی و حدود  

 بوده است.  توسعه یافتههاي متقاضی در مناطق کمتر رح صندوق در اختیار ط

هاي سنواتی در راستاي اجراي تکالیف بودجهبخش دیگري از منابع ارزي صندوق توسعه ملی    :ارزيگذاري  سپرده
و   کشور  (کل  ماده  (57اجراي  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون  به  )،  2) 

در چارچوب  از طریق اعطاي تسهیالتها این بانکاختصاص یافته است تا  ي سپرده پذیرها در بانک گذاري ارزيسپرده 
قراردادها طرح این  به  را  منابع  این  فعالیت،  و  مرتبطها  و...)    هاي  معدن  و  صنعت  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  بخش  جمله  (از 

بالغ   1396ایان سال  تا پ  1391هاي سپرده پذیر از سال  انجام شده در بانک  گذاري ارزيسپرده مبلغ  دهند.    تخصیص

تخصیص  مرحله  طرح به    46در قالب    دالر  میلیون  5,515معادل مبلغ  که از این مقدار    بوده لیون دالر  یم  7,239بر  

مجموع    ارز  از  و  طرح  %98حدود    تخصیصی،ارزي    منابعرسیده  بخش  به  حدود  گاز و  نفت  هاي  به   %2  و  نیز 

مناطق  از مبلغ تخصیص یافته در    % 77طرف دیگر حدود  اختصاص یافته است. از    صنعت و معدنهاي بخش  طرح

  سال و    1398و    1397  هايضمناَ در سال  هزینه شده است.  مناطق برخوردار در    %23و کمتر از    یافته  کمتر توسعه

بانک  1399 درخواست  عدم  قرارداد  بدلیل  هیچگونه  ارزيسپرده ها،  با  گذاري  با  صندوق  منابع  محل  منعقد  نکاز  ها 
 نگردیده است. 

 خالصه عملکرد تسهیالت ریالی  

ریالی صندوق   : عاملیت  تأسیس  ابتداي  سنواتی،براساس    و  1393  سال  انیپا  تا  از  بودجه  هزار   211  مبلغ  قوانین 

ریال قراردادهاي  میلیارد  قالب  در  صندوق،  منابع  در   .است  شده  منعقدعامل    هاي بانک  با  ، ریالی   عاملیت   از 
قراردادها  محل  از،  1393  تا  1390هايسال نوع  ریالینامه ضونظامبراساس    و  این  اعطاي تسهیالت  و شرایط  ، ابط 

، اختصاص و به حساب آنها  هابانکاین  معرفی شده از طرف  هزار طرح    13بیش از  ریال به   میلیاردهزار 8/118مبلغ  

 است.ها جذب شده بانکاین ، توسط مبلغ قراردادهاي منعقده کل بهاین منابع نسبت  %56بیش از که  واریز شده

ریالیسپرده ملی   : گذاري  توسعه  و  1394از سال    صندوق  قانونی خودمنظور    به  تاکنون  تکالیف  با هدف    انجام  و 

و   خصوصی   ،بانک دولتی  26در    گذاري ریالیسپرده   بهاقدام    ،هاي متقاضی دریافت تسهیالت ریالیتأمین مالی طرح
مالی  است.    موسسه  راستا  نموده  همین  سال  در  سالتا    1394از  بالغمبلغ  1399پایان   بر   ی 

) قانون الحاق برخی 52) ماده (ب ) و (الفطبق بندهاي (  صندوق  از محل تسعیر منابع ارزي  ریال  یلیاردهزارم  256
 ها هاي صندوق نزد بانکسپرده  و اصل عودت داده شده  سود  ، )2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

پایدار در مناطق رو ارو همچنین منابع   ایجاد اشتغال  از توسعه و  قانون حمایت  به  زي  ها و بانکستائی و عشایري 

 مربوط به  )%84حدود  (  میلیارد ریالهزار   285معادل  از مبلغ فوق،    .پذیر تخصیص داده شده استسپرده  موسسات
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  معادل و    1398  و  1397اي  ه) قانون بودجه سال18) و بند (الف) تبصره (2) قانون الحاق (52اجراي قانون ماده (

ریال    5/97 میلیارد  اشتغالآن    )%16حدود  (هزار  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  اجراي  به  مربوط  در   نیز  پایدار 

 ي اعطا  ند یفرا  تیری مد سامانه  براساس اطالعات ثبت شده در  الزم به ذکر است    .باشد می  و عشایري  روستائی  مناطق

جز (به 1399پایان سال تا صندوق  گذاري ریالیسپرده  منابعمیلیارد ریال هزار 285از مجموع مبلغ  ،صندوق الت یتسه

هاي عامل جهت تأمین توسط بانکمیلیارد ریال)  هزار  443(معادل مبلغ    منابع  %56    بیش ازاشتغال روستائی)،  قانون  منابع  

از محل قراردادهاي   هزارمیلیارد  77 تخصیص داده شده و مبلغبه متقاضیان    رحهزار ط  89  حدود مالی   نیز  ریال 

ذیل هاي ریالی از کل مبلغ منابع سپرده .باشد موجود میهاي عامل فعال به عنوان منابع آزاد قابل تخصیص نزد بانک

در بخش صنایع تبدیلی و   %10نیز در بخش گردشگري،    %8حدود    در بخش صنعت و معدن،  %55  ،قانون مذکور

و و    %72  تکمیلی  آب  بخش  سپردهدر  شدهکشاورزي  از  است.   گذاري  سپرده   همچنین  شدهمنابع  مذکور   گذاري 

 اختصاص یافته که میزان  (طرح)به قراردادهاي ویژه سرمایه ثابت  %44به قراردادهاي ویژه سرمایه درگردش و    %56

  ، عملکرد صندوق در این حوزه به تفکیک مفاد قانونی   ،در ادامه  باشد.می  %65  و  % 37این قراردادها به ترتیب    جذب

 است:  شده شرح داده
 ): 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )52() اجراي ماده 1

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

بند (الف) تبصره "  (بجز منابع مربوط   هزار میلیارد ریال  388مبلغ    1399پایان سال    تا  1394از سال    )2مالی دولت (

گذاري هاي عامل سپردهدر بانک  )"قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال روستائی"و    "ی) ماده واحده قانون بودجه سنوات18(

تخصیص    هزار طرح)  90  حدود (  تسهیالت   جذب و به متقاضیان این  هابانک  توسط   %26نموده که از این مبلغ حدود  

 داده شده است.
 : سنواتی بودجه ماده واحده قانون  )18( ) اجراي بند (الف) تبصره2

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

 ن یبر ا) تکالیفی براي صندوق تعیین شده است.  2) قانون الحاق (52درخصوص نحوه تخصیص منابع ماده (  مولد)  و

هزار میلیارد ریال با رعایت مفاد بند (الف)   6/139، مجموعاً مبلغ  صندوق  یالیر  يهايگذاراساس از سرجمع سپرده

) بودجه سال18تبصره  قانون  بانک،  1398و    1397هاي  )  متقاضی سپردهدر  بانک  گذاري شدههاي  این  در   هاکه 
نامه ) و نظام2) قانون الحاق (52تخصیص تسهیالت به متقاضیان از محل این قراردادها، عالوه بر رعایت مفاد ماده (

آیینقریالی صندو رعایت  به  ملزم  تبصره  ،  (الف)  بند  اجرایی   و   1398  و  1397  هايسال  بودجهقانون    )18(نامه 
 ، گذاري شده ذیل قانون مذکور تا زمان اخذ گزارشباشند. از کل مبلغ سپردههاي مربوطه میهمچنین دستورالعمل

 داده شده است.  تخصیص طرح) 006,7 بیش از( هاي عامل به متقاضیانمنابع توسط بانک  %73حدود  



 
 خالصه گزارش عملکرد 1399گزارش عملکرد سال 

 
 

  
  

  

 

8  
 

) تبصره  مفاد  به  توجه  با  ( 1ضمنا  ماده   (2) تبصره  (الف)  بند  اجرایی  نامه  آیین  سال  18)  بودجه  قانون   (1399 ،
صندوق براي  سال  تکلیفی  این  ن  در  منعقد  مذکور  قانون  ذیل  قراردادي  نتیجه  در  و  نشده  است.  گردید تعیین  ه 

است  همچنین   ذکر  به  ملی  صندوق  الزم  توزیع  توسعه  به  قراردادهاي صرفاً  انعقاد  طریق  از  خود  ریالی  منابع 
سپردههابانک  اب  ریالی  گذاريسپرده طرح  نمودهاقدام    پذیري  به  تسهیالت  موردي  تخصیص  در  نقشی  و ها  و 

کار    متقاضیان این  مسئولیت  و  قراردادها)  ندارد  در  شده  تعیین  ضوابط  و  شرایط  قانون،  چارچوب  بانک(در  عهده  هاي به 
 باشد. می اقتصادي هاي اجرایی متولی هر بخشپذیر و دستگاهسپرده

 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري:  اجراي) 3

در راستاي اجراي قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري با استفاده از منابع 
 مقاومتی  اقتصاد  لیک  هايسیاست  اهداف  تحقق  منظورآن و به  براساس  که    ،)1396(مصوب سال    صندوق توسعه ملی

  عشایري،   و  روستایی  مناطق  در  پایدار   اشتغال  ایجاد   و  تولید   ارتقاي  هدف  با  تا  شده  داده  اجازه  ملی  توسعه  صندوق  به

این   نزد  الحسنهقرض  صورتبه  را  صندوق  منابع  از  دالر  میلیارد  5/1ریالی    معادل در  تعیین شده  مالی  موسسات 

 ایجاد   براي  ،غیردولتی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  تسهیالت  اعطاي  صرف  منابع  این  تا  کند   گذاريسپردهقانون  
صندوق توسعه ملی  شود؛    عشایري  و  مرزي  مناطق  در  واقع  جمعیت  نفر  هزارده  زیر  شهرهاي  و  روستاها  در  اشتغال

معادل    هزار میلیارد ریال  5/97گذاري مبلغ  نسبت به سپرده  1399و    1397  ،1396هاي  در سالطی پنج مرحله و  

بانک  دالر   میلیارد  5/1 یا صندوقدر  است.ها  نموده  اقدام  قانون،  در  منتخب  ابالغ   1399  سالدر    هاي  با   مطابق 

دستور   ،مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري

اعتبارات به میزان بانک مرکزي   245  برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این  میلیون دالر از حساب صندوق به 

هاي توسعه تعاون و کشاورزي نیز به حساب یالی بانکفقره قرارداد ابالغ شده، سهم مبلغ ر  4و از تعداد  صادر گردید  
فقره قرارداد دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در مرحله تسعیر توسط    2ها واریز شد. لیکن  آن

که با توجه به نوسانات نرخ ارز، احتماال مجموع مبالغ ریالی   باشند ها میبانک مرکزي و واریز وجه به حساب بانک
  توافق   تر خواهد شد که در این صورت طبقحاصل از این تسعیر، از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم ابالغی بیش

 شود.گیري میتصمیم  در مرحله ششم منابع  این ، نسبت به تخصیص مازادبرنامه و بودجه کشوربا سازمان  صندوق
ها به صورت پس از تلفیق با منابع داخلی بانکمنابع صندوق ذیل قانون مذکور،  گذاري  سپرده،  1399پایان سال  تا  

از   صورتی که  هب  هاي مختلف اقتصادي شدهدر بخشهزار طرح متقاضی    641  حدودبه تامین مالی  منجر    )50-05(

بانک توسط  مصوب  منابع  حجم  کشاورزي،  منابع    %66  ها،لحاظ  بخش  و   %91در  صنعت  بخش   در 

   .تخصیص داده شده استنیز در بخش خدمات  %15

(ضمنا   ماده  مذکور،  20طبق  قانون  اجرایی  نامه  آئین  سایر ته متولی  )  قانون،  این  اجراي  عملکرد  گزارش  یه 
  . د ن باشمی(از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)  هاي اجرایی دستگاه



 ��ل اول  
 

 

 

 

 

 

   ارزی عام��ت  ��ارش �مل��د                  

 
 

 خالصه عملکرد تسهیالت ارزي  

 عاملیت ارزي   -بخش اول  

    گذاري ارزي سپرده   -بخش دوم  



 
 عملکرد تسهیالت ارزيخالصه  1399گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

10  
 

   ارزی عام��ت  �مل��د  خال�ه  
استناد به  (  صندوق توسعه ملی  بند  3تبصره   هاي برنامه   دائمی  احکام  قانون)  16(  (مادهصندوق    اساسنامه  )خ() 

هاي دولتی و غیردولتی خواهد  اعطاي کلیه تسهیالت صندوق صرفًا از طریق عاملیت بانک "دارد  که مقرر میکشور)    توسعه

تعیین   اساسنامه  "ت") بند  3(  ءبه استناد جزبا توجه به چارچوب قراردادهاي عاملیت صندوق که  و همچنین    "بود 

است سال    ،شده  قالب  تاکنون    1390از  ارزي  هايقرارداددر  سال    عاملیت  از  قالب    1391و  در   هاي قرارداد نیز 

 نموده است.  به متقاضیان هاي عامل از طریق بانکاقدام به اعطاي تسهیالت ارزي  گذاري ارزيسپرده 
از سال   ارزي صندوق  عملکرد  زیر خالصه  سال  تا    1390در جدول  با    تفکیکبه  1399پایان  منعقده  قرارداد  نوع 

 هاي عامل ارائه شده است. بانک

 

 (مبالغ به میلیون دالر)  1399پایان سال  تا    1390از سال  صندوق    عملکرد ارزي خالصه  ):  1-1جدول ( 

 

 نوع قرارداد
   جمع

 قراردادهامبلغ 

 ي تامین مالی شده تاکنونهاطرح

 تعداد طرح مبالغ   جمع

 318(2)  34,096(2) 116,143(1) عاملیت 

 46 5,515 7,239 گذاريسپرده

382,123 جمع کل  39,611 364 

 

بانکجهت    سهمیه  ردال   میلیون  5.820  مبلغ  صندوق،  عامل  هیات  1399/ 02/ 23  مورخ   مصوبه  مطابق )1( به  عامل  تخصیص  که   تصویب هاي  شد 

   منعقد و ابالغ شده است. 1399 سالدر  میلیون دالر   4,920بانک به مبلغ  13قرارداد 

   .طرح) می باشد  3ي تسویه شده (هاطرح)و طرح  315ي فعال مسدود شده (هاي تامین مالی شده تاکنون، شامل کلیه طرح هااطالعات طرح   )2(

 
 

 
 

 ده است. به تفکیک تشریح ش گذاري ارزي سپرده و   عاملیت ارزيصندوق در دو بخش گزارش عملکرد ارزي  ،در ادامه

  

منابع ارزي صندوق از لحاظ بخش اقتصادي، در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و از لحاظ منطقه اجراي طرح، در مناطق کمتر توسعه یافته ي  مده ع

هاي فعال به نفع متقاضیان، به مرحله گشایش اعتبار (دریافت منابع ارزي مسدود شده طرح   % 87بیش از    1399اعطا شده است. تا پایان سال  

 است.  نیز به مرحله پرداخت قطعی رسیده %66پوشش) و حدود 
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 عاملیت ارزي   -بخش اول 

ارزي   قراردادهاي در   به   عاملیت  توجه  بودن    با  تسهیالت اولویت مشخص  اعطاي  عامل    هاي  بانک  قرارداد،  مبلغ  و  مدت  و 
اولویت  چارچوب  در  است  متقاضیان موظف  اهلیت  احراز  ضمن  صندوق،  توسط  شده  اعالم  ارزي،    دریافت   هاي  تسهیالت 

هاي داراي توجیه فنی، مالی و اقتصادي را جهت اعالم وصول و طی سایر مراحل تامین مالی به صندوق توسعه ملی  طرح 
 باشد.  می به صندوق  متقاضی    دریافتی بازپرداخت اصل و سود تسهیالت  ارسال نماید. در این نوع قرارداد، بانک عامل ضامن  

ارزي جهت  یند  فرا تسهیالت  مالی طرحاعطاي  تسهیالت هاي  تامین  قراردادهاي    متقاضی  محل  ارزياز  در   عاملیت 
 باشد:  مرحله زیر می  4صندوق توسعه ملی شامل  

وده و  اقتصادي ب   توجیه فنی، مالی و هاي ارزي که از نظر بانک عامل داراي  طرح شناسنامه اعتباري    ) اعالم وصول:1

ط و شرایط اعطاي تسهیالت  ب نامه، ضوا نظام انطباق با  در صورت  به صندوق ارسال شده و    باشد لیت می متقاضی طرح داراي اه 

   شوند.می(پذیرش اولیه)  ، اعالم وصولصندوق ارزي 
تواند قرارداد مشارکت براي اجراي طرح را با متقاضی منعقد پس از اعالم وصول، بانک عامل می  ) اعالم مسدودي:2

ریسک نوسانات نرخ   (شامل تصویر قرارداد بانک با متقاضی، فیش واریز کارمزد تعهد، اقرارنامه پذیرشو با ارسال مدارك مربوطه  

اقساط)ارز و جدول پیش ازنسبت به دریافت مسدودي    بینی  محل    براي طرح، که به مفهوم تخصیص تسهیالت ارزي 
صورت عدم ارسال مستندات الزم در مهلت مقرر، اعالم وصول طرح . بدیهی است درمنابع صندوق است، اقدام کند 

 ردد. گي بانک عامل، مهلت مذکور تمدید میو درصورت ارائه دالئل توجیهی کافی از سو شده لغو

اعتبار 3 گشایش  خرید  :  پوشش)(صدور  )  جهت  اعتبار  گشایش  براي  الزم  اقدامات  انجام  از  پس  عامل  بانک 
بانک مرکزي اقدام به صدور پوشش را به بانک مرکزي ارسال نموده و    ، تجهیزات و... طرح، مدارك الزمآالتماشین

در بانک مرکزي و ید. با توجه به نهایی شدن عملیات گشایش اعتبار  نمامیمین ارزي طرح از محل منابع صندوق  تأ
اعتبار و صدور پوشش،  فاصله کوتا بانک    تاریخ شمسی  ،مالك عمل در صندوقه بین گشایش  اعالمی توسط  سند 
، اقدام به گشایش اعتبارات مصوب صندوق براي طرحتواند تا سقف مسدودي  میبانک عامل    ضمناًباشد.  مرکزي می

 مربوطه نماید. 
همراه درخواست کتبی به ، اسناد مربوطه را به بانک عامل به منظور پرداخت گشایش انجام شده   قطعی:  ) پرداخت 4

بررس از  پس  نیز  مرکزي  بانک  و  نموده  ارسال  مرکزي  میبانک  پرداخت  به  اقدام  اسناد،  این  سند  ی  تاریخ  نماید. 
 باشد. مالك زمان پرداخت به طرح می ،پرداختی قطعی بانک مرکزي

مالی شدهطرح  ضمنا تامین  مطالبات صندوق هاي  کامل  بازپرداخت  به  اقدام  دوران مشارکت،  اتمام  از  که پس  اي 
 اند. هاي فعال حذف شدهاز جامعه آماري طرح و در گزارش لحاظ شده  طرح تسویه شدهاند به عنوان نموده

  



 
 عاملیت ارزيعملکرد  1399گزارش عملکرد سال 
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طرح مالی  تأمین  عملکرد  گزارش  ادامه،  قراردادهاي  در  محل  از  متقاضی  ارزي هاي  در   عاملیت  و  زیر  تفکیک  به 
 گردد. هاي زمانی مشخص شده ارائه میبازه 

 ) خالصه عملکرد 1

 ) بخش اقتصادي 2

 نهاد عمومی غیردولتی)  -تعاونی -(خصوصی ) نوع مالکیت طرح3

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

 خالصه عملکرد )1

 (مبالغ به میلیون دالر)      صندوق  عاملیت ارزي  قراردادهايي ارزي از محل  ها مالی طرح تامین  ): خالصه عملکرد  1-2جدول ( 

 عنوان
 1399تا پایان سال  1390سال از  1399 سال

 مبلغ تعداد طرح مبلغ تعداد طرح

 33,957 315 0 0 (فعال) هاي اعالم وصول شده طرح 
 33,957 315 448 2 (فعال) هاي مسدود شده طرح  
 )11( 1 هاي ابطال شده اعالم وصولی  

936)1( )13,967( 
 )613( 3 هاي ابطال شده اعالم مسدودي 

   )3,884( 76 ) 345( 39 نشده) مصرف ابطال مسدودي کاهش مسدودي(  
 282 11   هاي صادره)(پوشش کشایش اعتبار شده 

 
335 35,321 

 ) 1,003( 59 پوشش)  کاهش/ یابطال( کشایش اعتبارهاي لغوشده 
 

166 )5,649 ( 
 )538( 63 ي فعال ها مجموع گشایش اعتبار شده طرح  

 
314 29,522 

  807 67 هاي قطعی پرداخت  
 

312 23,032   
 ) 20( 5 (ابطالی/کاهش پرداخت) هاي لغوشدهپرداخت  

 
56 )562 (  

   786 68 هاي فعال مجموع پرداخت به طرح  
 

308 22,331 
 139 3 139 3 )2(تسویه شدههاي  طرح  

هاي  هاي ابتدایی تاسیس صندوق، مجموع کل طرح هاي ارزي در سال اي بودن اعالم وصول و مسدودي طرح با توجه به یک مرحله )1(
 گزارش شده است. (اعالم وصول و مسدودي) ابطال شده 

 هاي فعال حذف شده اند. طرح از جامعه آماري  هاي تسویه شدهطرح اطالعات اعالم وصول، مسدودي، پوشش و پرداخت  )2(

 

  

  شده   معرفی  هايپروژه   ارزآوري  عدم  کامل،  مستندات  ارسال  عدم   جمله  از(  صندوق  به  هابانک  ارسالی  هايپرونده   تکمیل  عدم  علته  ب  1399در سال   -
 .است  شدهن صادر  وصول  اعالم یطرح هیچ براي  ...)و

  شوند.می   ابطال... و  عامل بانک درخواست یا مقرر  مهلت  در متقاضی  توسط تعهدات انجام عدم جمله از یدالیل  به هاطرح   مسدودي  و وصول  اعالم -
  این   مجدد   اختصاص  و  مرکزي   بانک  نزد  صندوق  بلوکه  منابع  شدن  آزاد  جهت  ،)هستند  نفتی  هايطرح   عمدتاً  که(  هاطرح   نشده  مصرف  مسدودي  مانده -

 است. ه گردید ابطال اولویت، واجد  هايطرح  به منابع
  اسنادي  اعتبار   هايگشایش   به استناد  مرکزي و  بانک  دریافتی از   هايگزارش   براساس  هاي فعال،طرح   قطعی  هايپرداخت  و  هاي صادرهپوشش   اطالعات -

 .محاسبه شده است  عامل، هايبانک توسط صادره



 
 عاملیت ارزيعملکرد  1399گزارش عملکرد سال 
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 (مبالغ به میلیون دالر)  صندوق  عاملیت ارزي قراردادهايو مبلغ    توزیع ساالنه تعداد :  ) 1-3( جدول  

 قرارداد وضعیت هاي طرف قرارداد تعداد 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

 جاري بوده است)  ،1395(تا پایان سال  منقضی شده 18 18.632 1394

 جاري 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

 فعال 13 4.920 1399

  24 116.143 جمع کل

 

  

 

 

 هاي فعال طرح   مراحل تامین مالی به تفکیک   عاملیت ارزي قراردادهاي از محل صندوق  منابع ارزي  ساالنه  توزیع    : ) 1-4( جدول  
 (مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد)    

 / مرحله  سال
 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 ازکل سهم  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 2 12 3,840 13 64 1,457 7 56 
1393 6,368 19 6 662 2 21 2,825 10 88 1,385 6 122 
1394 8,128 24 62 9,610 28 22 2,730 9 44 3,181 14 127 
1395 1,571 5 14 5,747 17 59 5,220 18 83 3,004 13 144 
1396 1,784 5 24 1,504 4 17 6,672 23 77 5,011 22 158 
1397 2,773 8 16 3,444 10 29 2,719 9 65 4,234 19 147 
1398 443 1 1 725 2 3 2,310 8 40 2,166 10 109 
1399 - - - 448 1 2 )538( )2( 63 782 4 67 

 308 100 22,331 314 100 29,522 315 100 33,957 315 100 33,957 جمع کل

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

  .یا پرداخت قطعی (صادره یا ابطالی) ثبت شده است )پوشش اعتبار ( گشایشهایی است که در سال مشخص شده، براي آنها منظور تعداد طرح  )2(
 باشد. یا پرداخت قطعی در زمان گزارش دهی می   )پوشش گشایش اعتبار (داراي  موجود هاي فعالو جمع کل نیز مبین تعداد طرح 

 هاي فعال حذف شده اند. از جامعه آماري طرح  هاي تسویه شدهطرح اطالعات اعالم وصول، مسدودي، پوشش و پرداخت  -
 

 
  

طرح دیگر نیز به    52میلیون دالر افزایش و پوشش   219طرح به مبلغ بیش از    11طرحی که براي آنها پوشش صادر شده، پوشش    63از    1399در سال   -
 کاسته شده است.  هاي صادره پوشش میلیون دالر از   538میلیون دالر کاهش یافته یا  ابطال شده و در مجموع  757مبلغ 
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تا پایان    1390عاملیت ارزي از سال  صندوق از محل قراردادهاي  فعال  هاي ارزي  ): وضعیت تامین مالی طرح 1-1(  نمودار

 (مبالغ به میلیون دالر)     1399سال  
 

 
  مانده تعهدات هر مرحله نیز قابلها،  در نمودار فوق، عالوه بر نمایش عملکرد هر مرحله از تأمین مالی ارزي طرح 

میلیون دالر   522,29مجموعاً مبلغ  ،  1399سال  صادره تا پایان  هاي  مشاهده است. براي مثال از میزان کل مسدودي
میلیون      435,4و مبلغ    ها)از کل مسدودي   %87( اند  به مرحله گشایش اعتبار و دریافت پوشش از بانک مرکزي رسیده

مسدود کل  میزان  سقف  از  ارزي  يدالر  مسدودي   %13(هاي  کل  پایان  ها)از  در  اعتبار    1399  سال،  گشایش  فاقد 
ها درج در گزارش  صادره،   هايهاي صندوق از محل مسدوديشباشند که به عنوان مانده تعهدات گشای(پوشش) می

 شوند. می
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 بخش اقتصادي  ) 2
 (مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد)  1399سال  تا پایان    1390از سال    فعال هاي مالی طرح   مراحل تامین به تفکیک   عاملیت ارزي قراردادهاي توزیع بخشی منابع ارزي صندوق از محل):  5-1(  جدول

 زیربخش اقتصادي بخش اقتصادي 
 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

نفت و گاز، 

و    پاالیشگاه

 پتروشیمی 

 12 44 9,714 12 42 12,352 12 41 13,914 12 41 13,914 استخراج و انتقال نفت و گاز
 7 17 3,717 7 14 4,063 7 12 4,101 7 12 4,101 پاالیشگاه(نفت و گاز) 
 9 2.4 527 9 5 1,443 9 7 2,458 9 7 2,458 پتروشیمی باالدستی 

پتروشیمی  
 پایین دستی 

 30 1.7 377 30 1.4 426 31 1.3 450 31 1.3 450 سایر صنایع 
 16 0.7 151 16 0.6 168 16 0.5 178 16 0.5 178 صنایع نساجی 

 74 65 14,487 74 63 18,453 75 62 21,101 75 62 21,101 جمع

 صنعت و معدن 

 45 13 2,913 46 15 4,430 46 13.6 4,603 46 13.6 4,603 نیروگاه 
 39 8 1,789 39 9.2 2,723 39 9.5 3,219 39 9.5 3,219 آهن و فوالد 

 13 1 223 15 1.3 390 15 2 758 15 2 758 صنایع چوب، کاغذ و سلولزي 
 6 0.4 94 8 0.7 193 8 1.7 571 8 1.7 571 صنعت خودرو 

 36 1.5 342 37 1.4 405 37 1.2 419 37 1.2 419 مصالح ساختمانی 
 8 0.9 210 8 0.8 231 8 0.7 235 8 0.7 235 صنعت شیشه و چینی 

 12 0.6 128 12 0.5 160 12 0.7 224 12 0.7 224 دارو و تجهیزات بهداشتی و درمانی
 5 0.8 168 5 0.7 202 5 0.6 203 5 0.6 203 سایر فلزات و محصوالت فلزي 

 7 0.3 66 7 0.2 72 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 الکترونیک تولید 
 5 0.1 27 5 0.1 29 5 0.1 29 5 0.1 29 سایر صنعت 

 2 0.04 9 2 0.03 8 2 0.03 9 2 0.03 9 معدن
 185 27 6,065 191 30 8,975 191 31 10,484 191 31 10,484 جمع

 7 2.1 474 7 2.0 595 7 1.8 617 7 1.8 617 آب شیرین کن آب و کشاورزي 
 33 1.7 386 33 1.7 488 33 1.6 529 33 1.6 529 صنایع غذایی صنایع تبدیلی 

و   گردشگري 

 خدمات

 5 3.9 878 5 3.3 970 5 3.5 1,176 5 3.5 1,176 حمل و نقل
 4 0.2 42 4 0.1 42 4 0.1 51 4 0.1 51 خدمات

 3.6 1,227 جمع

 

9 1,227 3.6 

 

9 1,012 3.4 9 920 4.1 9 
 308 100 22,331 314 100 29,522 315 100 33,957 315 100 33,957 جمع کل

 

 

درصدي در منابع    31% بوده و پس از آن بخش صنعت و معدن با سهم    69از مجموع منابع مسدود شده مربوط به بخش نفت و گاز و پاالیشگاه و پتروشیمی با پیشرفت مالی    % 62دهد که حدود  هاي ارزي نشان می ترکیب بخش اقتصادي طرح 

 بوده است.   % 66از محل منابع اعطایی صندوق حدود    1399پایان سال    طرح داراي مسدودي تا   315قرار دارد. الزم به ذکر است پیشرفت مالی کل    % 58ها به میزان  مسدودي و پیشرفت مالی طرح 



 
 عاملیت ارزيعملکرد  1399گزارش عملکرد سال 
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 نوع مالکیت طرح )3

 از  هاي فعال مالی طرح  به تفکیک مراحل تأمین  عاملیت ارزي قراردادهاي  ): توزیع منابع ارزي صندوق از محل6-1(  جدول

 (مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد)    1399سال  تا پایان   1390سال  
 

 مالکیت نوع 
 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

ي عمومی هانهاد
 غیردولتی 

17,883 53 43 17,883 53 43 15,323 52 43 11,675 52 42 

 266 48 10,656 271 48 14,199 272 47 16,075 272 47 16,075 خصوصی و تعاونی 

 308 100 22,331 314 100 29,522 315 100 33,957 315 100 33,957 جمع کل
 

 
 

 ) محل1-2نمودار  از  صندوق  ارزي  منابع  مالکیتی  توزیع  تأمین   به ارزي عاملیت قراردادهاي ):  مراحل  مالی  تفکیک 

 (مبالغ به میلیون دالر)    1399تا پایان سال    1390از سال  هاي فعال  طرح 

 
توزیع  3-1(  نمودار از محل   ارزي   ي منابع مسدود شده ):  ارزي  قراردادهاي صندوق  مالی    عاملیت  تامین  هاي  طرح جهت 

 1399تا پایان سال    1390از سال   مالکیت به تفکیک نوع  فعال 

 

به پرد - انجام شده، پیشرفتاختی با توجه  به مالی طرح   هاي  از محل منابع اعطایی صندوق  تعاونی  نهادهاي عمومی غیردولتی و خصوصی و  هاي 
 باشد. می   %66و  %65ترتیب بیش از 

 ی و تعاونی است. هاي خصوصبنگاهبرابر   7بیش از   ،هاي وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتیبنگاه به (مسدودي)  سرانه تسهیالت تخصیص یافته -
 ي متقاضی تسهیالت از محل منابع ارزي صندوق بسیار ناچیز بوده است. هاسهم تعاونی  -



 
 عاملیت ارزيعملکرد  1399گزارش عملکرد سال 
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 منطقه اجراي طرح  )4

منطقه ):  7-1(  جدول محلتوزیع  از  صندوق  ارزي  منابع  ارزي قراردادهاي اي  تفکیک   عاملیت  تامین  به  مالی  مراحل 

 (مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد)    1399تا پایان سال    1390از سال  هاي فعال  طرح 
 

 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

 99 60 13,320 101 62 18,209 101 63 21,464 101 63 21,464 کمتر توسعه یافته
 209 40 9,011 213 38 11,313 214 37 12,493 214 37 12,493 برخوردار 

 308 100 22,331 314 100 29,522 315 100 33,957 315 100 33,957 کل   جمع
 

 

 

   عاملیت ارزي از محل قراردادهاي    ارزي صندوق فعال  هاي  اي تامین مالی طرح ): وضعیت منطقه 4-1(  نمودار

 (مبالغ به میلیون دالر)    1399تا پایان سال    1390از سال  

 

هاي نفت و گاز در حال  عمدتاً مربوط به طرح   %63ي صندوق در مناطق کمتر توسعه یافته با سهم حدود  تمرکز منابع ارزي مسدود شده 

و در مناطق    %62هاي مستقر در این مناطق از محل منابع اعطایی صندوق حدود  باشد. ضمنا پیشرفت مالی طرح اجرا در این مناطق می 

 . باشدمی  %72برخوردار حدود 
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 گذاري ارزي  سپرده -بخش دوم 

گذاري بخش خصوصی، تعاونی و هاي سرمایهها و فعالیتدیگر از ابزارهاي مالی صندوق جهت تامین مالی طرحیکی  

هاي سپرده پذیر دولتی و با بانک  ارزي   گذاري سپرده ارائه تسهیالت از طریق انعقاد قرارداد    ،نهادهاي عمومی غیردولتی
کل کشور، بند (ل)   1393) قانون بودجه سال  5ره (باشد. در راستاي اجراي بندهاي (س) و (ب) تبصخصوصی می

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

هاي عامل نموده است. همچنین در در بانک  گذاري ارزيسپرده )، صندوق توسعه ملی اقدام به  2مقررات مالی دولت (
، به )2(  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  8(  ماده  اجراي  نیز در  1396  سال

با  داده  اجازه  ملی  توسعه  صندوق تا  صدور  مربوط   قوانین  رعایت  شد   براي  نقدینگی  تأمین  یا  ضمانتنامه  به 
 هاییشرکت  یا  و  شوندمی  برنده  خارجی  هايمناقصه  در  که  ایرانی  خصوصی  پیمانکاران  کارگاه  تجهیز  و  پرداختپیش

(اعطاي تسهیالت خرید به خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در شوند می  مهندسی  فنی  خدمات  یا  کاال  صدور  به  موفق  که

 نماید.  ارزي  گذاري سپرده  خارج و داخل هايبانک در ،قالب اعتبار خریدار) 

به تفکیک زیر صندوق    گذاري ارزيسپرده هاي متقاضی از محل قراردادهاي  در ادامه، گزارش عملکرد تأمین 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 تسهیالت   )4
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 خالصه عملکرد ) 1

 دالر)  (مبالغ به میلیون   گذاري ارزي سپرده  قراردادهاي  توزیع ساالنه ):  1-8( 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
گذاري مصوب و با کل کشور این مبلغ را جهت سپرده   1393قانون بودجه سال    )5(در اجراي بندهاي (س) و (ب) تبصره    صندوق  ) هیات عامل1( 

 پذیر قرارداد منعقد نموده است.  هاي سپرده بانک

گذاري در راستاي این بند ن دالر جهت سپرده میلیو  4,800کل کشور، مجموعاً مبلغ    1394) قانون بودجه سال  2) در اجراي بند (ل) تبصره (2( 

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

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

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

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

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

فقره   6نسبت به تصویب    هاي واصله،) و با توجه به درخواست 2) قانون تنظیم (8در راستاي اجراي ماده (   1396) هیأت عامل صندوق در سال  4(

بانک  میلیون  400  مبلغ  به  مجموعاًگذاري  اد سپرده قرارد به  امضا  را جهت  قراردادها  و  نموده  اقدام  کنندهدالر  (کشاورزي،  هاي درخواست 

کشاورزي و پست بانک ایران نسبت به بازگردانی    هاي ارسال نمود؛ لیکن تنها بانکپست بانک، پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن)  

بانک پیگیري  عدم  دلیل  به  قراردادها  باقی  و  نمودند  اقدام  قرارداد  وجه  کارسازي  معرفی شماره حساب جهت  و  قراردادها  فسخ نسخ  ها 

 اند.ها اقدام نموده گردید. هر دو بانک نسبت به تسویه مبالغ سپرده 

بانک  1399  و  1398و  1397  هايدر سال ضمناَ   قرارداد  بدلیل عدم درخواست  ارزيسپرده ها، هیچگونه  بانک  گذاري  با  منابع صندوق  ها از محل 

 منعقد نگردیده است.  

 

 بخش اقتصادي  )2

  1399پایان سال  تا    1391از سال   صندوق   ارزي   گذاري سپرده   قراردادهاي بخشی عملکرد    جدول  ): 1-9(   جدول 
 به درصد) مبالغ به میلیون دالر / سهم (  

 تعداد طرح  سهم از کل مبلغ تخصیص یافته  بخش اقتصادي 

 29 98 5,380 نفت و گاز 

 17 2 135 صنعت و معدن

 46 100 5,515 جمع کل
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 منطقه اجراي طرح  ) 3

 1399پایان سال  تا    1139از سال    صندوق  ارزي   گذاري سپرده   قراردادهاي اي  منطقه   عملکرد   ): 1-10(   جدول 

 میلیون دالر / سهم به درصد) مبالغ به ( 
 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

 تا پایان   1139از سال    به تفکیک نوع تسهیالت   صندوق  ارزي  گذاري سپرده   عملکرد قراردادهاي   ): 1-11(   جدول 

 1399سال    
 مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد) ( 

 تعداد طرح  سهم از کل مبلغ تخصیص یافته  نوع تسهیالت 

 22 29 1,589 سرمایه در گردش 

 24 71 3,926 طرح 

 46 100 5,515 جمع کل
 
 
 
 

 
منابع صندوق توسعه ملی در بخش ع ارزيسپرده دادهاي  قرار  مده  و    98با سهم    گذاري  نفت  اقتصادي  به بخش  تعلق گرفته و  درصدي  گاز 

 هاي عامل تخصیص داده شده است. هاي متقاضی تسهیالت توسط بانک به طرح  کمتر توسعه یافتهاز این منابع نیز در مناطق  %77حدود 
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 ���یالت ریا�ی   �مل��دخال�ه  
قرارداد  انعقاد  به  اقدام  قانونی  تکالیف  و  بودجه سنواتی  قوانین  استناد  به  تأسیس  ابتداي  از  ملی  توسعه  صندوق 

   در ادامه ارائه شده است. آنهاخالصه عملکرد ریالی نموده که  گذاري ریالی سپرده  و قرارداد  عاملیت ریالی

 

 به تفکیک ماده قانونی    1399پایان سال  تا    1390از سال  صندوق    عملکرد ریالی خالصه   ): 2-1( 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 

 گذاريسپرده

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

پایان   1394سال  از   تا 
 1399سال 

388.223 241.255 89.909 

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

 1399سال 
139.650 102.570 7.626 

در  پایدار    اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت

 )3( مناطق روستایی و عشایري

سال   پایان   1396از  تا 
 1399 سال

97.515 68.268 145.907 

 243,442 412,093 625,388 گذاريجمع سپرده 

 256,784 530,939 836,731 جمع کل
 
 باشد. می  1393تا  1391هاي در دسترس نبوده و این اطالعات مربوط به منابع سال   1390) قانون بودجه سال 16هاي بند (تعداد طرح  )1(
  و   نگردیده  تعیین  صندوق  براي  تکلیفی  ،1399  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 قراردادهاي نتیجه در

زار  ه  137بر  هاي عامل در اجراي قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري بالغ  مجموع مبلغ مصوب بانک )3(
می  ریال  فرض  میلیارد  با  متقاضیان  به  یافته  تخصیص  مبالغ  که  (باشد  ماده  برابر 3رعایت  تلفیق  بر  مبنی  قانون  این  اجرایی  نامه  آیین   ( 

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

 
 

 تشریح شده است.  گذاري ریالی سپرده و   عاملیت ریالیعملکرد ریالی صندوق در دو بخش گزارش  ،در ادامه
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 عاملیت ریالی -بخش اول 

به استناد قوانین بودجه سنواتی و تکالیف منظور شده از    1393صندوق توسعه ملی از ابتداي تأسیس تا پایان سال  
بند  مفاد  (،  1390بودجه سال    قانون   )16(  جمله  و5-1بندهاي  قانون2-5(  )  ، 1392و    1391هاي  بودجه سال  ) 

با اساسنامه صندوق  1393) قانون بودجه سال  5(  تبصره  ) ع(و  )  هـ( ،  )د(  بندهاي هاي عامل با بانک  ،و در انطباق 
 منعقد نموده است. عاملیت ریالیدولتی و خصوصی قرارداد 

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

 سال بودجه
 جمع

 مبلغ قراردادها

 تعداد 

 تسهیالت مصوب 

 جمع  

 مبالغ مصوب شده 
 (اعالم وصول شده) 

به   شده  واریز  مبالغ  جمع 

 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
گذاري در بخش کشاورزي)  هاي عامل (بانک کشاورزي و صندوق حمایت از توسعه سرمایه به صورت یکجا به حساب بانک  1390) منابع سال  1(

 واریز شد تا با منابع تلفیقی بانک به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردد.  
ها، در همان اضیان در تأمین وثایق و انعقاد قرارداد مشارکت با بانکاي هر سال، با توجه به عملکرد متقتسهیالت مصوب از محل منابع بودجه  -

اي  هاي 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)  هاي اقتصادي  صندوق به تفکیک بخش   عاملیت ریالی  ملکرد قراردادهايخالصه ع   ): 2-3( جدول  

 جمع کل آب، کشاورزي، صنایع تبدیلی و تکمیلی  صنعت، معدن، گردشگري عنوان / بخش اقتصادي

 211.343 116.218 95.125 مبلغ قراردادهاي عاملیت ریالی 
 118.839 71,678 47,153 مبلغ واریز شده به حساب بانک

 56 62 50 درصد جذب 

 عاملیت ریالی هاي اقتصادي از منابع قراردادهاي  بخش سهم  ):  2-1(   نمودار 
هاحساب بانکه واریز شده ب مبالغ ازسهم هر بخش اقتصادي  جمع مبلغ قراردادها  ازسهم هر بخش اقتصادي   

  
 

 

بـوده اسـت و بـه   عاملیت ریالیصرفاً در بخش آب و کشاورزي مجاز به انعقاد قرارداد    1390، صندوق در سال  1390  سال  بودجه  قانون  )16(  ا توجه به بندب
 باشد.بیشتر از بخش صنعت، معدن و گردشگري میحجم قراردادهاي بخش کشاورزي  1393سال  انیپا تا 1390همین خاطر در نگاه کلی از سال 
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 گذاري ریالیسپرده - بخش دوم

اقتصادي،   هاي مختلفتسهیالت در بخش  دریافت  هاي متقاضیمنظور تأمین منابع ریالی طرح صندوق توسعه ملی به  

قراردادهاي بر  و عالوه  مقررات خود  و  قوانین  با  ریالی  مطابق  به  ، 1394سال  از    عاملیت  ریالیسپرده   اقدام  نزد    گذاري 
 پذیر نموده که در ادامه به تشریح این قوانین و ارائه گزارش عملکرد ذیل این مفاد قانونی خواهیم پرداخت.هاي سپردهبانک

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

 مقررات   از  بخشی   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  ) قانون52و در اجراي مفاد حکم ماده (  1394از ابتداي سال  
 :سال هر در صندوق به ورودي منابع از ، صندوق توسعه ملی موظف گردید )2( دولت مالی

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

طرح  مؤسسات به  غیردولتی  وعمومی  محیطی  زیست  فنی،  توجیه  داراي  صورت   هاي  به  متقاضی  اهلیت  و  مالی 
در   ریالی  بازپرداخت  و  صادرات پرداخت  و  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  تکمیلی،  و  تبدیلی  صنایع  کشاورزي،  آب،  بخش 

کشاورزي سپرده(  گذاري کند.هاي دولتی و خصوصی داخلی سپردهبانکدر    محصوالت  جهت  سود  مجدداً  وصولی  اقساط  و  گذاري 

 .) گیردیابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صورت می اي موضوع این بند اختصاص می هپرداخت تسهیالت طرح 
هاي اقتصادي متعلق به  هاي خصوصی و تعاونی و بنگاه ) را جهت پرداخت تسهیالت به بخش%10ده درصد (  ب)

طرح  مؤسسات به  غیردولتی  صورت عمومی  به  متقاضی  اهلیت  و  مالی  و  محیطی  زیست  فنی،  توجیه  داراي  هاي 
بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات کاالهاي صنعتی و معدنی به استثناي بخش ساخت در  پرداخت و بازپرداخت ریالی  

ري و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیالت گذاسود سپرده (گذاري کند.  داخلی سپردههاي دولتی و خصوصی  در بانک  مسکن

 ).گیردیابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صورت می هاي موضوع این بند اختصاص می طرح 
با معرفی    5پنج درصد (  -1  تبصره با سیاستگذاري شوراي عالی اشتغال و  از منابع این ماده  امام %)  کمیته امداد 

زایی و کمک به  خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههاي اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیالت اشتغال
هاي عامل مکلفند عالوه بر منابع مذکور،  یابد و بانکتوسعه کسب و کارهاي خرد، کوچک و متوسط تخصیص می

پرداخت   ،داخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضريحداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پر
یارانه هدفمندي  نقدي  (مبلغ  درصد  پانزده  همچنین  و  بپذیرد  ضمانت  عنوان  به  را  به %15ها  مذکور  منابع  از   (

 .طرحهاي مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد 

ابه   )24/12/1395(اصالحی    -2تبصره   و  تولید  ساماندهی  عرضه منظور  و  سالم  قرمز  گوشت  تولید  وري  بهره  فزایش 
وري زنجیره تأمین و تولید، یک  مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشایر با اصالح و افزایش بهره

گیرد تا با معرفی صندوق درصد از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزي قرار می  واحد 
سرمایه  حمایت توسعه  تشکلاز  و  عشایر  طرح گذاري  به  تسهیالت  صورت  به  عشایري  سرمایههاي  و  هاي  گذاري 

 .هاي مربوطه پرداخت شودپرواربندي عشایر و تشکل
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 : سنواتی  بودجه ماده واحده قانون )18( ) بند (الف) تبصره2

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

( مولد)،    و  گسترده ماده  منابع  تخصیص  نحوه  خصوص  (52در  الحاق  قانون  بانک2)  و  صندوق  براي  تکالیفی  هاي ) 
از اعتبارات مندرج در جدول    ی، بخش شودیتبصره، به دولت اجازه داده م  نیابراساس    پذیر تعیین شده است. سپرده

با منابع موضوع ما  ارانهیقانون را در قالب وجوه اداره شده،    نی ) ا14تبصره ( ) قانون 52(  دهسود، کمک بال عوض 
تنظ  ی الحاق برخ قانون  به  ، ضوابط و ءامنا  ات یدر چهارچوب مصوبات ه)  2(دولت    یاز مقررات مال   یبخش   میمواد 

اشتغال    جادیا  يهابرنامه   ياجرا  يو برا  بیترک  یبانک  التیتسه   نیو همچن  یه ملمقررات و اساسنامه صندوق توسع
قانون    )18(تبصره    )الف(بند    يهابرنامه  ياجرا  لیبازار کار و تکم  يهااستیس  ياشتغال موجود، اجرا  تیمولد، تثب

 کند.  نهیکل کشور هز 1398و  1397 هايبودجه سال
) قانون بودجه سال  18) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (2) ماده (1تبصره (با توجه به مفاد    الزم به ذکر است

تسهیالت   از  توانند می  صندوق،  موافقت  و  تأیید   صورت  در  نامهآیین  این  موضوع  هايبرنامه"دارد  که اشعار می  1399
 دولت  مالی  مقررات  از  بخشیتنظیم    قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده)  ب(  و)  الف(  بندهاي  موضوع  ریالی

  1398و    1397هاي  نسبت به سال  در نحوه اجراي این قانون   هاییتفاوت  ،"شوند   برخوردار1393  سال  مصوب )  2(
، 1399گذاري ریالی صندوق در این قانون در سال  ایجاد شده و لذا با توجه به عدم وجود تکلیف قانونی براي سپرده

الحاق برخ52(  دهماگذاري صندوق در این سال، ذیل  قراردادهاي سپرده از   یبخش  میمواد به قانون تنظ  ی) قانون 
 گردند. ) منعقد می2(دولت   یمقررات مال

 حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري:) قانون 3

آن کامل  و گزارش  ارائه شده  این بخش  در  بصورت خالصه  مذکور  قانون  و عملکرد  تفصیلی  پیوست    اطالعات  در 
رد یه گزارش عملکته متولی  ) آیین نامه اجرایی این قانون،  20مطابق با ماده (ضمنا    تشریح شده است.  )2شماره (

 د. نباشمی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)از جمله ( ي اجراییهاسایر دستگاه ،اجراي آن
به تفکیک  صندوق    گذاري ریالیسپرده هاي متقاضی از محل قراردادهاي  در ادامه، گزارش عملکرد تأمین مالی طرح

 گردد. ارائه میهاي زمانی مشخص شده زیر و در بازه 
 خالصه عملکرد  )1

 ) آب و کشاورزي -  صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي - گردشگري -صنعت و معدن (بخش اقتصادي  )2

 ) صادراتی –دانش بنیان   -کمتر توسعه یافته   - برخوردار (منطقه اجراي طرح  )3

 )بهزیستی - کمیته امداد   - ایثارگران  - عشایر(نوع سهمیه  )4

 )  طرح  –(سرمایه در گردش  نوع تسهیالت   )5
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 خالصه عملکرد  ) 1

1399پایان سال  تا  1394از سال    به تفکیک تکالیف قانونی   ریالی   گذاري سپرده خالصه عملکرد قراردادهاي  ):  2-4(   جدول 

  
 (مبالغ به میلیارد ریال)  

 بازه زمانی ماده قانونی 
 جمع

 مبلغ قراردادها

جمع مبالغ  

تخصیص یافته  

 متقاضیان به 

منابع  مانده  

آزاد قابل  

 تخصیص

 تعداد طرح درصد جذب 

 )2) قانون الحاق (52ماده ( 
 1,920 27 65,623 24,277 89,900 1399 سال 

پایان سال  تا  94از سال 
1399 

388,223 241,255 66,882 62 89,909 

 )18بند(الف) تبصره (
 )1(- 1399 سال 

پایان سال  تا  94از سال 
1399 

139,650 102,570 10,302 73 7,626 

 جمع کل
 1,920 27 65,623 24,277 89,900 1399سال 

پایان سال  تا  94از سال 
1399 527,873 343,825 77,185 65 97,535 

 توسعه و اشتغال روستایی 
پایان سال  تا  94از سال 

1399 
97,515 268,86)2( -)3( 145,907 

 
 
 
 
 

 

  

و    گردیده، تکلیفی براي صندوق تعیین ن1399) قانون بودجه سال  18) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (2) ماده (1با توجه به مفاد تبصره ( )1(
 . اند) منعقد شده 2) قانون الحاق (52ذیل ماده (قراردادهاي جدید  در نتیجه 

هزار    137هاي عامل در اجراي قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري بالغ برمجموع مبلغ مصوب بانک )2(
)  50-50) آیین نامه اجرایی این قانون مبنی بر تلفیق برابر (3(  باشد که مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان با فرض رعایت مادهمیلیارد ریال می 

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

تعداد   )3( و    4از  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  اعتبار  تخصیص  پنجم  مرحله  در  شده  ابالغ  قرارداد  فقره 
قرارداد دیگر در مرحله تسعیر    2ها واریز شده و  به حساب آن بانک  1399هاي توسعه تعاون و کشاورزي در سال  مبلغ قرارداد بانکعشایري،  

و به همین دلیل عمال   باشند. لیکن مبالغ این قراردادها در جمع کل محاسبه شده استها می توسط بانک مرکزي و واریز وجه به حساب بانک
 باشد.نده آزاد قابل تخصیص و درصد جذب در این بازه زمانی میسر نمی امکان محاسبه ما
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 بخش اقتصادي  )2

   به تفکیک بخش اقتصادي   گذاري ریالی سپرده مبالغ و میزان جذب قراردادهاي  ساالنه  توزیع  ):  2-5(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد)    1399پایان سال  تا    1394  سال   از 

 گردشگري صنعت و معدن  اقتصاديبخش  /سال
صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی کشاورزي

آب و 

 کشاورزي 
 سهم از کل جمع کل

1394 
 9 49,473 17,934 3,570 6,000 21,969 مبلغ قرارداد 

 10 33,022 10,881 1,830 4,185 16,126 مبلغ تخصیص 
 - 67 61 51 70 73 درصد جذب 

1395 
 12 62,950 17,850 8,500 5,300 31,300 مبلغ قرارداد 

 12 41,704 10,803 5,475 3,292 22,134 مبلغ تخصیص 
 - 66 61 64 62 71 درصد جذب 

1396 
 21 110,000 28,715 17,820 7,710 55,755 مبلغ قرارداد 

 24 82,172 21,344 12,156 3,458 45,214 مبلغ تخصیص 
 - 75 74 68 45 81 درصد جذب 

1397 
 21 112,350 36,150 12,000 7,650 56,550 قرارداد مبلغ 

 25 85,746 27,313 7,394 4,448 46,591 مبلغ تخصیص 
 - 76 76 62 58 82 درصد جذب 

1398 
 20 103,200 21,600 6,200 5,000 70,400 مبلغ قرارداد 

 22 76,903 14,083 4,051 2,220 56,550 مبلغ تخصیص 
 - 75 65 65 44 80 درصد جذب 

1399 
 17 89,900 22,000 4,600 10,500 52,800 مبلغ قرارداد 

 7 24,277 6,147 1,887 1,008 15,235 مبلغ تخصیص 
 - 27 28 41 10 29 درصد جذب 

 جمع کل
 100 527,873 144,249 52,690 42,160 288,774 مبلغ قرارداد 

 100 343,825 90,571 32,793 18,611 201,850 مبلغ تخصیص 
 - 65 63 62 44 70 درصد جذب 

 سهم از کل
  100 27 10 8 55 مبلغ قرارداد 

   100 26 10 5 59 مبلغ تخصیص 
 د. باشمی   در هر سال هاي عاملبا بانک هاي منعقد شدهقرارداد از  جدول فوق بیانگر میزان جذب منابع صندوق -

در - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  جدول    مالی   مقررات  از  بخشی   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  اطالعات 
و    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  عملکرد  لحاظ  بدون  و  بودجه 

 عشایري است. 

 
 

علیرغم سهم مساوي در نظر گرفته شده در    "آب و کشاورزي"نسبت به بخش    " صنعت و معدن" گذاري شده در بخش  ایان ذکر است، در خصوص بیشتر بودن سهم منابع سپرده ش
 ، الزم است به نکات زیر توجه شود: "و گردشگريصنعت و معدن "و  "آب و کشاورزي و صنایع تبدیلی و تکمیلی"هاي ) براي بخش 2) قانون الحاق (52بندهاي (الف) و (ب) ماده (

صنعت و  "هاي صندوق در بخش  گذاري هاي تخصصی ذیربط، عمده سپرده ها، متقاضیان و دستگاه گذاري مصوب هیأت امناي صندوق، درخواست بانک هاي سرمایه باتوجه به اولویت 
سال) نسبت به    2گردد. لذا به دلیل کوتاه بودن مدت قراردادهاي سرمایه در گردش (بت منعقد می جهت سرمایه ثا   "آب و کشاورزي"جهت سرمایه در گردش و در بخش    "معدن

) ثابت  در بخش    7قراردادهاي سرمایه  منابع  بازگشت  و معدن" سال)  بخش    " صنعت  منابع  به  و کشاورزي"نسبت  برخوردار می   "آب  بیشتري  فراز  از سرعت  در  باشد. همچنین 
ي موضوع  هاو فعالیت  هاطرح به  مجددًا جهت پرداخت تسهیالت  بازگردانده شده    هايگذاري سود سپرده)، مقرر است اصل و  2) قانون الحاق (52(ب) ماده (انتهایی بندهاي (الف) و  

تا سپرده تر سپرده لذا برگشت سریع  . یابداختصاص    ، هابند  همان منابع، سبب شده  امکان تخصیص مجدد آن  و  این بخش  هاي بخش صنعت و معدن  انجام شده در  گذاري ساالنه 
   هاي دیگر بیشتر باشد. گذاري در بخش بتدریج از سپرده 
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گذاري  سپرده قراردادهاي    از محل کل منابع تعداد طرح و مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان  توزیع ساالنه  ):  2-6(   جدول 

   1399پایان سال  تا    1394از سال    فعال به تفکیک بخش اقتصادي   ریالی 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد)  

 گردشگري صنعت و معدن  عنوان بخش اقتصادي /سال
و   تبدیلی  صنایع 

 کشاورزي تکمیلی 
و  آب 

 کشاورزي 
 سهم از کل جمع کل

1394 
  16  15,506  14,997  189  11  309 تعداد طرح

  4  12,533  4,868  688  1,115  5,861 مبلغ تخصیص 

1395 
  14  13,603  13,051  134  38  380 تعداد طرح

  9  31,848  10,747  2,340  4,063  14,699 مبلغ تخصیص 

1396 
  17  16,816  15,061  706  45  1,004 تعداد طرح

  18  62,477  14,950  10,850  3,313  33,364 مبلغ تخصیص 

1397 
  29  28,535  27,245  438  34  818 تعداد طرح

  22  76,260  23,115  9,184  3,536  40,425 مبلغ تخصیص 

1398 
  16  16,083  14,834  169  56  1,024 تعداد طرح

  20  69,231  17,523  2,993  2,964  45,750 مبلغ تخصیص 

1399 
  7  6,992  5,357  283  63  1,289 تعداد طرح
  27  91,477  19,368  6,738  3,621  61,751 مبلغ تخصیص 

 جمع کل
  100  97,535  90,545  1,919  247  4,824 تعداد طرح

  100  343,825  90,571  32,793  18,611  201,850 مبلغ تخصیص 

 سهم از کل
    100  93  2  0.3  5 تعداد طرح

   100 26 10  5  59 مبلغ تخصیص 
 

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

در - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  جدول    مالی   مقررات  از  بخشی   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  اطالعات 
ایجاد  قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت و  توسعه  از  حمایت  قانون  عملکرد  لحاظ  بدون  و  و    بودجه  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال 

 عشایري است. 

 
 
 

  

 باشد. آب و کشاورزي می  برابر بخش 42حدود  ها در بخش صنعت و معدن به بنگاهیافته تخصیص  تسهیالت  با توجه به اطالعات جدول فوق، سرانه  -
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 منطقه اجراي طرح ) 3

 به تفکیک بخش اقتصادي   گذاري ریالی سپرده مبالغ و میزان جذب قراردادهاي  اي  منطقه توزیع  ):  2-7(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد)  1399پایان سال  تا    1394  سال   از 

 گردشگري صنعت و معدن  منطقه/ بخش اقتصادي
 صنایع تبدیلی

 و تکمیلی کشاورزي
 سهم از کل جمع کل آب و کشاورزي

 برخوردار 

 48 251,565 53,605 28,810 30,835 138,315 قرارداد مبلغ 
 45 155,734 30,484 18,129 14,265 92,856 مبلغ تخصیص 

 - 62 57 63 46 67 درصد جذب 

 کمتر توسعه یافته 

 31 165,958 71,844 21,480 11,325 61,309 مبلغ قرارداد 
 31 105,386 50,585 13,049 4,346 37,405 مبلغ تخصیص 

 - 64 70 61 38 61 درصد جذب 

 ) 1(دانش بنیان

 4 19,850 1,400 400  18,050 مبلغ قرارداد 
 3 11,637 87 0  11,550 مبلغ تخصیص 

 - 59 6 0  64 درصد جذب 

 ) 1(صادراتی

 17 90,500 17,400 2,000  71,100 مبلغ قرارداد 
 21 71,069 9,416 1,615  60,039 مبلغ تخصیص 

 - 79 54 81  84 درصد جذب 

 جمع کل

 100 527,873 144,249 52,690 42,160 288,774 مبلغ قرارداد 
 100 343,825 90,571 32,793 18,611 201,850 مبلغ تخصیص 

 - 65 63 62 44 70 درصد جذب 

 سهم از کل
  100 27 10 8 55 مبلغ قرارداد 

   100 26 10 5 59 مبلغ تخصیص 

 
 . را دارند  یافته برخوردار و کمترتوسعه ه منطقامکان تخصیص در هر دو ) ی صادرات(صادرات ژهیو و انیبندانش ویژه   يقراردادهاریالی منابع ) 1(
  و) 2(دولت  مالی مقررات از بخشی  تنظیم  قانون به مواد برخی الحاق قانون) 52(  ماده اجراي راستاي  اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -

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

 
 

  

داده شده    ص ی تخص   ط ی واجد شرا   ان ی به متقاض   الت ی به صورت تسه   ها نزد بانک   ي گذار مبالغ سپرده   % 65حدود  شود  مشاهده می فوق  مانگونه که در جدول  ه  -
و در صورت عدم    بوده مشمول    ان ی به مشتر   ص ی و در شرف تخص   ان ی مشتر   ي مستندات پرونده اعتبار   ل ی در انتظار تکم   ، منابع مانده  از    ي ا است. قسمت عمده 

  ، ی متقاض   ي ها بانک   ر ی و در سا   بازگردانده   هاي صندوق به حساب   بانک   توسط مانده سپرده مصرف نشده    ، هلت تعیین شده در قرارداد در م   الت ی تسه   ص ی تخص 
 خواهد شد.   ي گذار سپرده 
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منطقه 2-8(   جدول  توزیع  قراردادهاي  اي  ):  جذب  میزان  و  ریالی سپرده مبالغ  اقتصادي   گذاري  بخش  تفکیک   در    به 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد)    9139  سال   

 گردشگري صنعت و معدن  منطقه/ بخش اقتصادي
صنایع تبدیلی و 

 کشاورزيتکمیلی 
 سهم از کل جمع کل آب و کشاورزي

 برخوردار 

 44 39,450 8,100 1,800 7,720 21,830 مبلغ قرارداد 
 46 11,065 1,519 1,001 500 8,046 مبلغ تخصیص 

 - 28 19 56 6 37 درصد جذب 

 کمتر توسعه یافته 

 28 25,450 10,500 2,800 2,780 9,370 مبلغ قرارداد 
 37 9,057 4,628 886 508 3,034 مبلغ تخصیص 

 - 36 44 32 18 32 درصد جذب 

 ) 1(دانش بنیان

 6 5,000    5,000 مبلغ قرارداد 
 7 1,693    1,693 مبلغ تخصیص 

 - 34    34 درصد جذب 

 ) 1(صادراتی

 22 20,000 3,400   16,600 مبلغ قرارداد 
 10 2,463 0   2,463 مبلغ تخصیص 

 - 12 0   15 درصد جذب 

 جمع کل

 100 89,900 22,000 4,600 10,500 52,800 مبلغ قرارداد 
 100 24,277 6,147 1,887 1,008 15,235 مبلغ تخصیص 

 - 27 28 41 10 29 درصد جذب 

 سهم از کل
  100 24 5 12 59 مبلغ قرارداد 

  100 25 8 4 63 مبلغ تخصیص 
 . را دارندبرخوردار و کمترتوسعه   ه منطقامکان تخصیص در هر دو ) ی صادرات(صادرات ژهیو و انیبندانش ویژه  يقراردادهاریالی منابع  )1(

 د.نباشمی شده در همین بازه زمانی  در جدول فوق صرفاً مربوط به قراردادهاي منعقد  1399 سالمبالغ تخصیص یافته شده به متقاضیان در  -
در - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  جدول    مالی   مقررات  از  بخشی   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  اطالعات 

و    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  عملکرد  لحاظ  بدون  و  بودجه 
 عشایري است. 
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فعال    گذاري ریالی سپرده قراردادهاي   از محل کل منابع مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان  اي  منطقه توزیع  ):  2-9(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد)  1399  سال در  به تفکیک بخش اقتصادي  

 گردشگري صنعت و معدن  منطقه/ بخش اقتصادي
صنایع تبدیلی و  

 تکمیلی کشاورزي 
 سهم از کل جمع کل آب و کشاورزي

 43 39,597 6,523 4,377 2,602 26,094 برخوردار 

 30 27,666 11,333 2,361 1,018 12,953 کمتر توسعه یافته 

 8 7,774 30 0 0 7,744 دانش بنیان

 18 16,442 1,482 0 0 14,960 صادراتی 

 100 91,477 19,368 6,738 3,621 61,751 جمع کل

  100 21 7 4 68 سهم از کل
 باشد. می  1399 سال مجموع مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان در جدول فوق مربوط به کل منابع قراردادهاي فعال در  -

در - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  جدول    مالی   مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق   قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  اطالعات 
و    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  عملکرد  لحاظ  بدون  و  بودجه 

 عشایري است. 
 

 نوع سهمیه  )4

   به تفکیک سال انعقاد قرارداد با بانک عامل   گذاري ریالی سپرده مبالغ قراردادهاي  اي  سهمیه توزیع  ):  2-10(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد)  1399پایان سال  تا    1394  سال   از 

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

 34 11,085 2,500 4,200 2,000 2,070 150 165 عشایر
 49 16,135 2,700  1,000 6,420 2,100 3,915 ایثارگران 

 0 1,526 300 990 کمیته امداد
)1( 

2.816 9 
 8 2.599 1,000 1,084 200 315 بهزیستی

 100 32,635 5,200 4,200 4,000 11,100 2,750 5,385 جمع کل

  100 16 13 12 34 8 16 سهم از کل

 اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  هاي معرفی شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل قراردادهاي قانون) باتوجه به تأمین مالی طرح 1(
)  2قانون تنظیم ()  52مندي از منابع ماده ( جهت بهره   1399و    1398و    1397  هاي  عشایري، نهاد مذکور در سال  و   روستایی   مناطق  در  پایدار

درخواستی وصول  نیز   1399و    1398در سال هاي    بهزیستی  و 1398ایثارگران در سال      سهمیهدر خصوص  ضمنا   درخواستی ارائه نکرده است.
   نشده است. 

در  - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  جدول    مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده   اجراي  راستاي  اطالعات 
و    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  عملکرد  لحاظ  بدون  و  بودجه 

 عشایري است. 

 

  

از   %6یلیارد ریال (حـدود  م  32,635تاکنون، مجموعاً مبلغ    1394گذاري شده از ابتداي سال  هزار میلیارد ریال سپرده  527,873از سرجمع مبلغ  
؛ )2( دولـت مالی مقررات از بخشی تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  ) قانون52) ذیل ماده (2) و (1هاي (هاي تبصرهتخصیص سهمیهکل)؛ در جهت  

 اري شده است.گذها سپردهنزد بانک
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 نوع تسهیالت   )5

پایان سال  تا    1394از سال    به تفکیک نوع تسهیالت   صندوق   گذاري ریالی سپرده جذب قراردادهاي    میزان ):  2-11(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال)    1399
 درصد جذب  سهم مبلغ تخصیص  مبلغ قراردادسهم  مبلغ تخصیص  مبلغ قرارداد نوع تسهیالت 

 73 62 56 213,627 293,811 گردش سرمایه در 
 56 38 44 130,198 234,061 طرح 

 65 100 100 343,825 527,873 جمع کل

 
در - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  جدول    مالی   مقررات  از  بخشی   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق   قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  اطالعات 

و    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  عملکرد  لحاظ  بدون  و  بودجه 
 عشایري است. 

تفکیک نوع تسهیالت،    به   متقاضیان   به   یافته   تخصیص مبالغ  و    گذاري ریالیسپرده   ي مبلغ قراردادها   توزیع   ):2-12(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال)  1399پایان سال  تا    1394  سال   از نوع منطقه اجراي طرح و بخش اقتصادي  

 گردشگري صنعت و معدن  نوع منطقه  نوع تسهیالت  عنوان
صنایع تبدیلی 

وتکمیلی 

 کشاورزي 
 جمع کل آب و کشاورزي

نع
ي م

ها
اد

رد
را

ق
ق

ده
 ش

د
 

سرمایه در  

 گردش 

 115,665 15,900 11,470  88,295 برخوردار 

 72,946 29,471 7,790  35,686 کمتر توسعه یافته 

 14,700 700 250  13,750 دانش بنیان

 90,500 17,400 2,000  71,100 صادراتی 

 293,811 63,471 21,510  208,831 جمع سرمایه در گردش 

 طرح 

 135,900 37,705 17,340 30,835 50,020 برخوردار 

 93,011 42,373 13,690 11,325 25,623 کمتر توسعه یافته 

 5,150 700 150  4,300 دانش بنیان

 234,061 80,778 31,180 42,160 79,943 جمع طرح 

 527,873 144,249 52,690 42,160 288,774 جمع کل

ص 
صی

تخ
ع 

ناب
م

ته
یاف

 
ان 

ضی
قا

مت
ه 

ب
 

سرمایه در  

 گردش 

 81,720 10,419 6,291  65,010 برخوردار 

 50,842 21,778 5,296  23,768 کمتر توسعه یافته 

 9,996 55   9,941 دانش بنیان

 71,069 9,416 1,615  60,039 صادراتی 

 213,627 41,668 13,202  158,757 جمع سرمایه در گردش 

 طرح 

 74,014 20,065 11,838 14,265 27,846 برخوردار 

 54,544 28,806 7,754 4,346 13,638 کمتر توسعه یافته 

 1,641 32   1,609 دانش بنیان

 130,198 48,903 19,592 18,611 43,093 جمع طرح 

 343,825 90,571 32,793 18,611 201,850 جمع کل
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در - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  جدول    مالی   مقررات  از  بخشی   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  اطالعات 
پایدار در مناطق روستایی و    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت ایجاد اشتغال  از توسعه و  قانون حمایت  بودجه و بدون لحاظ عملکرد 

 عشایري است. 

 

تا    1394  سال   از   تسهیالت   به تفکیک نوع   ریالی   گذاري سپرده   مبلغ قراردادهاي   سهم هر بخش اقتصادي از   ): 2-2(   نمودار 

 1399پایان سال  

  
دراطالعات   - صندوق  عملکرد  شامل  فوق    مالی   مقررات  از  بخشی   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  نمودار 

پایدار در مناطق روستایی و    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت ایجاد اشتغال  از توسعه و  قانون حمایت  بودجه و بدون لحاظ عملکرد 
 عشایري است. 

 

 اقتصادي    نوع تسهیالت و بخش   تفکیک   به   ریالی   گذاري سپرده توزیع مبالغ قراردادهاي    ): 2-3(   نمودار 

 (مبالغ به میلیارد ریال)  1399پایان سال  تا    1394  سال   از 
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در  - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  نمودار    مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده   اجراي  راستاي  اطالعات 
بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و) 2(دولت
 است. 

تفکیک نوع تسهیالت، نوع منطقه اجراي طرح و بخش    به   گذاري ریالی سپرده مبلغ قراردادهاي    توزیع   ): 2-13(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال)  1399  سال در  اقتصادي  

نوع  

 تسهیالت 
 گردشگري صنعت و معدن  نوع منطقه 

صنایع تبدیلی 

 وتکمیلی کشاورزي
 جمع کل آب و کشاورزي

سرمایه  

 گردش در 

 22,280 2,900 1,400  17,980 برخوردار 

 13,520 5,300 1,200  7,020 کمتر توسعه یافته 

 3,500    3,500 دانش بنیان

 20,000 3,400   16,600 صادراتی 

 59,300 11,600 2,600 0 45,100 جمع سرمایه در گردش 

 طرح 

 17,170 5,200 400 7,720 3,850 برخوردار 

 11,930 5,200 1,600 2,780 2,350 یافته کمتر توسعه  

 1,500    1,500 دانش بنیان

 30,600 10,400 2,000 10,500 7,700 جمع طرح 

 89,900 22,000 4,600 10,500 52,800 جمع کل

 
در - صندوق  عملکرد  شامل  فوق  جدول    مالی   مقررات  از  بخشی   تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  اطالعات 

و    قانون)  18(  تبصره)  الف(  بند  و)  2(دولت روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  عملکرد  لحاظ  بدون  و  بودجه 
 عشایري است. 

 



 

 

 ��ل �وم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی  بان� ��ارش �مل��د         

 
 عاملیت ارزي   -بخش اول  

 گذاري ارزي سپرده   -بخش دوم  

 عاملیت ریالی   -بخش سوم  

  گذاري ریالی سپرده   -بخش چهارم  
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 گزارش بانکی عملکرد عاملیت ارزي   –بخش اول 

(  براساس بند  3تبصره  (ماده  اساسنامه  "خ")  کشور) که مقرر   توسعه  هايبرنامه  دائمی  احکام  قانون)  16(  صندوق 
صندوق    "دارد  می تسهیالت  کلیه  بانک  صرفاًاعطاي  عاملیت  طریق  بود از  خواهد  غیردولتی  و  دولتی  و   "هاي 

) جزءِ  استناد  به  بند  3همچنین  ت   "ت")  صندوق  تاسیس  ابتداي  از  اعطاي اساسنامه،  عاملیت  قرارداد  اکنون، 
 بانک عامل منعقد شده است.  24تسهیالت ارزي با 

 (مبالغ به میلیون دالر / سهم به درصد)  به تفکیک سال   ي ارز   تی عامل   ي قراردادها ): توزیع بانکی مبلغ  3-1( جدول  

 جمع کل * 1399 1398 1397 1395 1394 1393 1392 1391 1390 بانک عامل ردیف 

سهم 

از  

 کل 

 2 2,141    500 201 770   670 اقتصاد نوین 1
 2 2,390   500 300 490 600  500  انصار 2
 5 6,235 500 500 600 500 1,335 1,800  1,000  پارسیان 3
 9 10,827 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 8,013 400 400 1,500 1,000 1,463 1,250  2,000  تجارت  6
 2 1,792  200 400 432 260    500 توسعه تعاون 7
 4 5,178 200 230 500 515 673 1,060   2,000 توسعه صادرات ایران 8
 0.1 150   100 50      حکمت ایرانیان 9

 1 1,504 200 200 300 452 150 202    خاورمیانه 10
 2 2,858  500 650 300 158 250  1,000  رفاه کارگران 11
 1 1,731 200 200 500  6 325 500   سامان 12
 12 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 4,407 170 170 500 350 717  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 2,226 300 300 400 280 216 230  500  کارآفرین  19
 4 4,660 300 500 1,000 810 1,000 1,000   50 کشاورزي  20
 0.1 100    100      گردشگري  21
 0.4 500       500   مسکن  22
 15 17,175 500 700 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

 - 116,143 4,920 6,415 14,750 13,489 18,632 23,217 3,500 19,500 11,720 جمع کل
 

قرارداد  شده که    هاي عامل تصویبسهمیه جهت تخصیص به بانک  دالر  ونمیلی  5.820  بلغم  صندوق،  عامل  هیات  1399/ 02/ 23  مورخ   مصوبه  * مطابق
 منعقد و ابالغ شده است.  1399 سالبانک در  13

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

در    يقرارداد عاملیت ارزي جدید اند،  فعال بوده  1396تا پایان سال  ،  1395میلیون دالر از قراردادهاي منعقده در سال    12,550مبلغ  با توجه به اینکه   -
 ي عامل منعقد نگردیده است. هابانکبا  1396سال 
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 1399پایان سال   تا   1390سال   از  عامل  يها بانک  منعقد شده با  ارزي  عاملیت قراردادهاي مبلغ  مقایسه ):  1-3(  نمودار
 (مبالغ به میلیون دالر) 

 
 

 

 
 

 

  

در  - می  همانطوریکه  مالحظه  نمودار  از    9شود،  این  بیش  عامل  و    %81بانک  دارند  را  عاملیت  قراردادهاي  رفاه    15سهم  ایران،  (صادرات  دیگر  بانک 
و  ایران  حکمت  شهر،مسکن،  سرمایه،  ایران،  بانک  پست  سینا،  خـاورمیانه،  سامان،  تعاون،  توسعه  کارآفرین،  نوین،  اقتصاد  انصـار،  کارگران، 

 قراردادهاي عاملیت با آنها منعقد شده است.  %20گردشگري) کمتر از 
دوره مورد بررسی بیشترین منابع ارزي را از محل قراردادهاي عاملیت  درصدي در    12و    15،  16هاي صنعت و معدن، ملت و سپه به ترتیب با سهم  بانک -

 اند. ارزي در اختیار داشته



 
 ارزيعاملیت عملکرد بانکی  1399گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

38  
 

هاي  مالی طرح مراحل تامین  به تفکیک   عاملیت ارزي قراردادهاي منابع ارزي صندوق از محلبانکی  توزیع    : ) 3-2( جدول  

 ) میلیون دالر/ سهم درصد بالغ به (م   1399سال  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 1 157 3 1 155 3 1 177 3 1 177 اقتصاد نوین 1
 2 1 186 2 1 336 2 1 363 2 1 363 انصار 2
 4 9 2,043 5 8 2,387 5 8 2,851 5 8 2,851 پارسیان 3
 8 7 1,580 8 7 2,126 8 7 2,226 8 7 2,226 پاسارگاد 4
 1 0.1 21 1 0.1 33 1 0.1 34 1 0.1 34 پست بانک ایران  5
 6 4 859 7 5 1,389 7 5 1,593 7 5 1,593 تجارت  6
 9 0.5 113 9 0.4 107 9 0.3 113 9 0.3 113 توسعه تعاون 7
توسعه صادرات   8

 

1,478 4 17 1,478 4 17 1,203 4 17 872 4 17 
 1 0.1 19 1 0.1 19 1 0.1 19 1 0.1 19 حکمت ایرانیان 9

 4 0.2 43 4 0.1 41 4 1 230 4 1 230 خاورمیانه 10
 4 0.4 85 4 0.3 86 5 1 288 5 1 288 رفاه کارگران 11
 2 0.1 17 2 0.1 19 2 0.1 48 2 0.1 48 سامان 12
 22 16 3,530 22 18 5,240 22 19 6,393 22 19 6,393 سپه 13
 0 0.1 32 0 0.1 30 0 0.1 32 0 0.1 32 سینا 14
 4 3 640 5 4 1,182 5 4 1,247 5 4 1,247 صادرات ایران 15
 199 22 4,867 201 24 7,055 201 23 7,679 201 23 7,679 صنعت و معدن 16
 1 0 0.0033 1 0 0.0033 1 0.5 154 1 0.5 154 کارآفرین  17
 4 1 255 4 1 302 4 1 321 4 1 321 کشاورزي  18
 9 30 6,631 10 24 7,173 10 22 7,549 10 22 7,549 ملت  19
 8 2 382 8 2 638 8 3 1,163 8 3 1,163 ملی ایران 20

 308 100 22,331 314 100 29,522 315 100 33,957 315 100 33,957 جمع کل

 

 . اند شده حذف  فعال هايطرح  آماري جامعه از شده  تسویه  هايطرح   پرداخت و پوشش  مسدودي، وصول، اعالم طالعاتا -

ها، یک مرتبه و فقط  هاي عضو سندیکا لحاظ گردیده و تعداد طرح هاي سندیکایی براي همه بانک طرح   مبلغ در کلیه جداول ارائه شده در این بخش، تنها    -

باشد. فارس می   خلیج  آب  انتقال  و  است. (براي مثال بانک سینا تنها داراي یک فقره تسهیالت براي طرح سندیکایی تأمین  شده  لحاظ  لیدر  براي بانک

 بنابراین تنها مبلغ سهم بانک سینا در جدول درج گردیده و در تعداد طرح لحاظ نگردیده است) 

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

  به  یورو  ارز   سازيمعادل   هنگام  در  لذا  باشند،می   یورو  ارز  خصوص  به  ارزها  سایر  به  صادره  هايپوشش   لیکن  هستند  دالر  رزا  ها بههاي این بانکطرح 

  دالري   معادل  است  ممکن  مواقعی  در  شوند،می   محاسبه  پوشش و پرداخت  صدور  روز  براساس  هاسازي معادل  که  آنجایی   از  و  دهی  گزارش   جهت  دالر

 . طرح بیشتر شود بابت صادره هايپوشش  دالري  معادل  طرحی ازها به پرداخت 
 

 

میلیارد    7/7عملکرد از نظر مبلغ اعالم وصول شده، مربوط به بانک صنعت و معدن با مبلغی معادل    بیشترین  دهد که هاي ارزي نشان می بررسی ترکیب بانکی طرح 
 باشد. ها) میاز ارزش کل طرح %22میلیارد دالر (  5/7هاي اعالم وصول شده) و در رتبه بعدي بانک ملت با مبلغی معادل  از ارزش کل طرح %23دالر (
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 (امهال)گذاري ارزي گزارش بانکی عملکرد سپرده  –دوم بخش 
 

بانکی  ): 3-3(   جدول  قراردادها   توزیع  مبالغ   ارزي   گذاري سپرده   يمبلغ  در  به   شده   یافته   تخصیص   و    اجراي   متقاضیان 

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

 

 نام بانک  

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

 مبلغ 
 نوع
 ارز

معادل  
 دالري 

 نرخ سود 
 (%) 

تاریخ آغاز  
 قرارداد 

تاریخ انقضاي  
 قرارداد 

تاریخ انقضاي  
قرارداد پس از  
 آخرین امهال 

صنعت و 
 معدن

 جمع گاز نفت و 

 پارسیان
 1394/ 07/ 29 3.5 91 یورو  80

 
29 /07 /1396 

 
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 دالري مبالغ یورویی قرارداد -
هاي طرف قرارداد، نسبت  بانک  ملی و براساس درخواست  توسعه  صندوق  امناي   هیأت  1399/ 07/ 02  مورخ   مصوبه  استناد  هیأت عامل صندوق به -

 سال اقدام نموده است.  2به مدت  هاي فوق قرارداد از فقره 3به تمدید 
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40  
 

  بند   اجراي   متقاضیان در   به   شده   یافته   تخصیص   و مبالغ   ارزي   گذاري سپرده   ي بانکی مبلغ قراردادها   توزیع   ): 3-4(   جدول 

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

 نام بانک   ردیف 
 اطالعات قراردادي

 مبلغ تخصیص یافته 
 مبلغ  (بخش نفت و گاز) 

 نوع
 ارز

 نرخ سود 
 (%) 

تاریخ آغاز  
 قرارداد 

تاریخ انقضاي  
 قرارداد 

تاریخ انقضاي 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 
هاي طرف قرارداد، نسبت  بانک  ملی و براساس درخواست  توسعه  صندوق  امناي   هیأت  1399/ 07/ 02  مورخ   استناد مصوبه  هیأت عامل صندوق به -

 سال اقدام نموده است.  2به مدت  هاي فوق قرارداد از فقره 4به تمدید 
 

 

  بخش   تفکیک   به   ارزي   گذاري سپرده   قراردادهاي توزیع بانکی مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل    ): 3-5(   جدول 

 (مبالغ به میلیون دالر)    1399پایان سال  تا    1391از سال  اقتصادي  

 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   پایان تا    1390از سال  به تفکیک بخش اقتصادي    عاملیت ریالی توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهاي    ): 3-6(   جدول 
ف 

ردی
 

 بانک عامل

 تکمیلیبخش آب، کشاورزي، صنایع تبدیلی و   بخش صنعت، معدن، گردشگري
 جمـع کل مبلغ 

جمع مبلغ 
 قراردادها 

 مبلغ واریزي به حساب بانک
درصد 
 جذب

جمع مبلغ 
 قراردادها 

درصد   مبلغ واریزي به حساب بانک
 جذب

صنعت و  
 معدن 

 جمع  گردشگري
آب و  

 کشاورزي
صنایع تبدیلی و  

 تکمیلی
 جمع 

جمع مبلغ 
 قراردادها 

واریزي 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   3,871 9,866 تجارت  5

 
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 کشاورزي  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 کشاورزي 16

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

 89 1,341 1,500      89 1,341 1,341 0 1,500 گردشگري 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،  مستردهاي مصوب بوده است که قسمتی از این تسهیالت به دالیلی از جمله عدم انجام تعهدات توسط متقاضیان، در طول زمان عیناً به صندوق  ها، بابت پرداخت تسهیالت به طرح بالغ واریزي به حساب بانک
 تقاضیان واجد شرایط، پرداخت شده است. هاي داراي اولویت، به مو فعالیت جهت اجراي طرح  مجدداً  بخش عمده آن
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   1393  سال   تا پایان   1390سال  از  عامل   يها و مبالغ ورایز شده به حساب بانک   ارزي  عاملیت قراردادهاي مبلغ  مقایسه ):  2-3(  نمودار

 (مبالغ به میلیون ریال)  
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 گذاري ریالی  گزارش بانکی عملکرد سپرده –بخش چهارم 
 (مبالغ به میلیارد ریال)    1399پایان سال  تا    1394از سال  به تفکیک بخش اقتصادي    گذاري ریالی سپرده توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهاي    ): 3-7(   جدول 

ف 
ردی

 

 اقتصادي بانک/بخش
 جمع کل آب و کشاورزي کشاورزيصنایع تبدیلی و تکمیلی  گردشگري 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 

 78 84 6,450 7,640       6,450 7,640 اقتصاد نوین 1
 1 25 300 1,200       300 1,200 انصار 2
 12 53 800 1,500       800 1,500 ایران زمین  3
 181 64 11,795 18,550   400 800 1,455 4,850 9,940 12,900 آینده 4
 78 52 5,381 10,400     0 1,000 5,381 9,400 پارسیان 5
 2 3 23 773     23 373 0 400 پاسارگاد  6
 9,250 52 11,817 22,630 6,122 11,950 837 2,400   4,858 8,280 پست بانک ایران 7
 197 60 11,697 19,600       11,697 19,600 تجارت  8
 1,943 59 28,509 48,140 6,166 13,260 4,515 7,420 1,473 4,120 16,355 23,340 توسعه تعاون  9
 1,157 99 57,563 58,200 1,103 4,000 620 500   55,840 53,700 توسعه صادرات ایران 10
 36 51 3,785 7,450       3,785 7,450 خاورمیانه 11
 6 17 397 2,270     0 300 397 1,970 دي 12
 813 40 10,307 26,017 2,606 6,999 43 500 1,196 5,920 6,464 12,597 رفاه کارگران  13
 0 0 0 500       0 500 سامان 14
 1,026 43 17,860 41,623 660 5,956 588 1,790 5,566 9,390 11,046 24,486 سپه 15
 21 11 365 3,200 365 2,400     0 800 سینا 16
 3 50 750 1,500       750 1,500 شهر 17
 98 56 6,353 11,270   154 510 461 1,910 5,738 8,850 صادرات ایران 18
 1,080 87 45,965 53,070       45,965 53,070 صنعت و معدن  19
 57 40 4,639 11,500       4,639 11,500 کارآفرین 20
 81,167 72 100,555 140,291 73,549 99,684 25,117 37,670 1,289 2,337 600 600 کشاورزي 21
 69 61 6,799 11,110     6,799 9,960 0 1,150 گردشگري 22
 11 34 1,295 3,800       1,295 3,800 مشترك ایران و ونزوئال  23
 11 74 1,555 2,100   100 600   1,455 1,500 ملت 24
 238 38 8,865 23,540   420 500 350 2,000 8,095 21,040 ملی ایران 25

 97,535 65 343,825 527,873 90,571 144,249 32,793 52,690 18,611 42,160 201,850 288,774 جمع کل

بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از    قانون)  18(  تبصره )  الف(  بند   و)  2(  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی   تنظیم   قانون  به   مواد  برخی  الحاق  قانون )  52(   ماده  اجراي   راستاي  اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در  -
 توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري است. 
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    1399پایان سال  تا    1394از سال  به تفکیک بخش اقتصادي، نوع تسهیالت و منطقه اجراي طرح    گذاري ریالی سپرده ): توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهاي  3-8جدول ( 

 (مبالغ به میلیارد ریال)  

 

برخوردار
کمتر

توسعه یافته
برخوردارصادراتیدانش بنیان

کمتر
توسعه یافته

برخورداردانش بنیان
کمتر

توسعه یافته
برخوردار

کمتر
توسعه یافته

برخوردارصادراتیدانش بنیان
کمتر

توسعه یافته
برخورداردانش بنیان

کمتر
توسعه یافته

برخوردارصادراتیدانش بنیان
کمتر

توسعه یافته
دانش بنیان

4,4402,0001,2007,640مبلغ قرارداد

3,9901,3001,1606,450مبلغ تخصیص

90659784درصد جذب
9003001,200مبلغ قرارداد
0300300مبلغ تخصیص
010025درصد جذب
1,1004001,500مبلغ قرارداد
400400800مبلغ تخصیص
3610053درصد جذب
6,4701,5302,0002,3006003,7501,10040025015018,550مبلغ قرارداد
4,6817001,8002,1596001,2222334000011,795مبلغ تخصیص
7246909410033211000064درصد جذب
2,9507001,3003,0001,1503001,00010,400مبلغ قرارداد
2,30001,0061,99375805,381مبلغ تخصیص
780776673052درصد جذب
400373773مبلغ قرارداد
02323مبلغ تخصیص
063درصد جذب
2,6803004,0008005002007001,0005008007003,2007,25022,630مبلغ قرارداد
2,6181941,21642940077925331367658509893,51911,817مبلغ تخصیص
98653054803813532796121314952درصد جذب
8,5101,8354,5004,23052519,600مبلغ قرارداد
7,2661,0001,3091,60851511,697مبلغ تخصیص
855429389860درصد جذب

ایران زمین

تجارت

پست بانک 
ایران

پاسارگاد

پارسیان

آینده

صنعت و معدن

جمع کلسرمایه در گردش بانک عامل

آب و کشاورزي صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي

طرحسرمایه در گردشطرح سرمایه در گردش طرح

گردشگري

طرح عنوان

انصار

اقتصاد نوین
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    1399پایان سال  تا    1394از سال   طرح به تفکیک بخش اقتصادي، نوع تسهیالت و منطقه اجراي    گذاري ریالی سپرده توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهاي  ):  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

برخوردارصادراتیدانش بنیان
کمتر

توسعه یافته
برخورداردانش بنیان

کمتر
توسعه یافته

برخوردارصادراتیدانش بنیان
کمتر

توسعه یافته
دانش بنیان

8,8204,8052,1003,8003,8152,9401,1801,9009005002,2501,8701,9758902,4004,3253,67048,140مبلغ قرارداد
6,6983,5661,4102,5762,1051,2082661,6663004519331,1649704111,0011,7042,08028,509مبلغ تخصیص
767467685541238833904162494642395759درصد جذب
7,0003,7002,40039,0001,0006005004,00058,200مبلغ قرارداد
6,9204,4151,58242,3592053606201,10357,563مبلغ تخصیص
991196610921601242899درصد جذب
1,1001,0004,1001,2507,450مبلغ قرارداد
1,48502,1002003,785مبلغ تخصیص
135511651درصد جذب
6001007205501501502,270مبلغ قرارداد
39700397مبلغ تخصیص
660017درصد جذب
4,7051,9371,0001,5001,5501,6053003,7702,1503501501,0006523,3352,01226,017مبلغ قرارداد

2,2739995321,0451,12748261,0551414307582122791,35610,307مبلغ تخصیص

4852537073302287120763386740درصد جذب

500500مبلغ قرارداد
00مبلغ تخصیص
00درصد جذب
8,4006,7282001,8004,2703,0886,3003,0904505005002401001,5001,3506002,50641,623مبلغ قرارداد
3,9073,683101,3451,3697323,4882,07881128020485319224011717,860مبلغ تخصیص
4755575322455672256858521170543درصد جذب
8002,4003,200مبلغ قرارداد
0365365مبلغ تخصیص
01511درصد جذب
1,5001,500مبلغ قرارداد
750750مبلغ تخصیص
5050درصد جذب

توسعه تعاون

رفاه کارگران

سامان

توسعه صادرات 
ایران

خاورمیانه

سینا

سپه

صنعت و معدن

جمع کلسرمایه در گردش بانک عامل

آب و کشاورزي صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي

طرحسرمایه در گردشطرح سرمایه در گردش طرح

گردشگري

طرح

دي

عنوان

شهر
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   1399پایان سال  تا    1394از سال   به تفکیک بخش اقتصادي، نوع تسهیالت و منطقه اجراي طرح   گذاري ریالی سپرده توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهاي    ): 3-8( ادامه جدول  
 (مبالغ به میلیارد ریال)  

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

 توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري است. 

برخوردار
کمتر

توسعه یافته
برخوردارصادراتیدانش بنیان

کمتر
توسعه یافته

برخورداردانش بنیان
کمتر

توسعه یافته
برخوردار

کمتر
توسعه یافته

برخوردارصادراتیدانش بنیان
کمتر

توسعه یافته
برخورداردانش بنیان

کمتر
توسعه یافته

برخوردارصادراتیدانش بنیان
کمتر

توسعه یافته
دانش بنیان

1,3006008504,0001,0001,1001,91030021011,270مبلغ قرارداد
1,1175254801,901880835461181366,353مبلغ تخصیص
8688564888762466556درصد جذب
13,7007,7203,5008,00012,5507,10050053,070مبلغ قرارداد
13,3066,1703,4735,9879,7837,24645,965مبلغ تخصیص
978099757810287درصد جذب
4,9502,5001,5002,05050011,500مبلغ قرارداد
3,1901,059039004,639مبلغ تخصیص
6442019040درصد جذب
6001,2271,1107,1204,9801,00013,50011,07010,62525,87970011,00023,84526,935700140,291مبلغ قرارداد
6007235673,6024,13788310,1256,3697,60720,081557,31216,72821,73532100,555مبلغ تخصیص
1005951518388755872788667081572درصد جذب
1503007007,5652,39511,110مبلغ قرارداد
0005,7871,0126,799مبلغ تخصیص
000764261درصد جذب
1,8005001,5003,800مبلغ قرارداد
6702004251,295مبلغ تخصیص
37402834درصد جذب
5001,0006002,100مبلغ قرارداد
3501,1051001,555مبلغ تخصیص
701111774درصد جذب
5,0202,5301,0006,0005,9905001,85015050023,540مبلغ قرارداد
2,6926163,7581,030300504208,865مبلغ تخصیص
5424631716338438درصد جذب
88,29535,68613,75071,10050,02025,6234,30030,83511,32511,4707,7902502,00017,34013,69015015,90029,47170017,40037,70542,373700527,873مبلغ قرارداد
65,01023,7689,94160,03927,84613,6381,60914,2654,3466,2915,29601,61511,8387,754010,41921,778559,41620,06528,80632343,825مبلغ تخصیص
74677284565337463855680816857066748545368565درصد جذب

کشاورزي

جمع کل

ملی ایران

ملت

مشترك ایران و 
ونزوئال

گردشگري

صنعت و معدن

جمع کلسرمایه در گردش بانک عامل

آب و کشاورزي صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي

طرحسرمایه در گردشطرح سرمایه در گردش طرح

گردشگري

طرح عنوان

کارآفرین

صنعت و معدن

صادرات ایران
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  1399پایان سال  ریالی در    گذاري سپرده   ي قراردادها از محل    ها اختیار بانک وضعیت منابع در  ):  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

 1,100 4,000 3,640 6,450 7,640 اقتصاد نوین 1

 0 300 900 300 1,200 انصار 2
 0 0 1,500 800 1,500 ایران زمین  3
 3,843 12,547 6,003 11,795 18,550 آینده  4

 3,027 5,383 5,017 5,381 10,400 پارسیان 5

 0 23 751 23 773 پاسارگاد 6
 620 10,294 12,336 11,817 22,630 پست بانک ایران  7

 4,259 7,699 11,901 11,697 19,600 تجارت  8

 5,985 25,682 22,458 28,509 48,140 توسعه تعاون 9

 9,716 30,803 27,397 57,563 58,200 توسعه صادرات ایران 10

 3,000 5,300 2,150 3,785 7,450 خاورمیانه 11

 1,000 1,000 1,270 397 2,270 دي  12

 6,131 10,887 15,129 10,307 26,017 رفاه کارگران 13

 0 0 500 0 500 سامان 14
 3,503 12,447 29,176 17,860 41,623 سپه 15

 0 362 2,838 365 3,200 سینا 16
 250 1,000 500 750 1,500 شهر  17

 3,100 2,871 8,399 6,353 11,270 صادرات ایران 18

 2,038 33,816 19,254 45,965 53,070 صنعت و معدن 19

 4,841 7,888 3,612 4,639 11,500 کارآفرین  20

 17,461 81,235 59,056 100,555 140,291 کشاورزي  21

 1,013 7,812 3,298 6,799 11,110 گردشگري  22

 2,375 3,500 300 1,295 3,800 مشترك ایران و ونزوئال  23

 0 0 2,100 1,555 2,100 ملت  24
 3,922 10,113 13,427 8,865 23,540 ملی ایران 25

 77,185 274,961 252,912 343,825 527,873 جمع کل

 
 ) بازگردانی مبلغ اصل سپرده توسط بانک عامل به علت اتمام مدت قرارداد ویا اتمام مهلت جذب منابع قرارداد بوده است. 1( 
 . باشدمی حاصل تفاضل مبالغ قراردادهاي منعقده و مبالغ بازگردانی شده از اصل سپرده توسط بانک عامل  ،) مانده اصل سپرده نزد بانک2(
تا مهلت تعیین شده در قراردادمانده منابع آزاد قابل تخصیص    )3( به   ،میزان منابعی است از اصل سپرده قراردادهاي فعال، که  امکان تخصیص آن 

 متقاضیان وجود دارد. 
  و)  2(دولت   مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  جدول فوق شامل عملکرد صندوق در  اطالعات  -

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري است.  قانون) 18(   تبصره) الف( بند
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فعال به تفکیک بخش    ریالی   گذاري سپرده   قراردادهاي   محل   از   تخصیص   آزاد قابل   منابع   مانده   توزیع بانکی   ): 3-10(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال)   1399پایان سال  در  اقتصادي  

 بانک عامل / بخش اقتصادي ردیف 
 گردشگري صنعت و معدن 

 صنایع تبدیلی و
 تکمیلی کشاورزي

 آب و کشاورزي
 جمع کل

سرمایه در 
 گردش 

 طرح طرح
سرمایه در 

 گردش 
 طرح

سرمایه در 
 گردش 

 طرح

 1,100       1,100 اقتصاد نوین 1
 3,843     2,013 141 1,689 آینده  2
 3,027     1,000 1,000 1,027 پارسیان 3
 620      571 49 پست بانک ایران  4
 4,259      1,001 3,259 تجارت  5
 5,985 1,294 1,026 141 825 586 431 1,682 توسعه تعاون 6
 9,716  2,898     6,818 توسعه صادرات ایران 7
 3,000      2,000 1,000 خاورمیانه 8
 1,000     300 500 200 دي  9

 6,131 1,200    1,500 545 2,886 رفاه کارگران 10
 3,503     640 3 2,860 سپه 11
 250       250 شهر  12
 3,100     1,000 15 2,085 صادرات ایران 13
 2,038      925 1,113 صنعت و معدن 14
 4,841      500 4,341 کارآفرین  15
 17,461 5,935 8,570 1,603 866 487   کشاورزي  16
 1,013     1,013   گردشگري  17
 2,375       2,375 مشترك ایران و ونزوئال  18
 3,922     1,000 517 2,405 ملی ایران 19

 77,185 8,429 12,494 1,744 1,691 9,539 8,149 35,139 جمع کل 
 

)  2(دولت   مالی  مقررات  از   بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد   برخی  الحاق  قانون)  52(   ماده  اجراي  راستاي  اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -
 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري است. بودجه و بدون لحاظ عملکرد  قانون) 18( تبصره )  الف( بند و
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بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهاي    ): 3-11(   جدول  ریالی سپرده توزیع  پایان  تا    1394از سال  به تفکیک منطقه    گذاري 

 (مبالغ به میلیارد ریال)  1399سال  

ف 
دی

ر
 اقتصادي 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    65 1,300 2,000 90 3,990 4,440 اقتصاد نوین 1
       100 300 300 0 0 900 انصار 2
       100 400 400 36 400 1,100 ایران زمین  3
    75 1,800 2,400 47 1,533 3,230 65 8,462 12,920 آینده  4
 66 1,993 3,000 63 1,014 1,600 0 0 700 47 2,375 5,100 پارسیان 5

          3 23 773 پاسارگاد 6
  0 0 80 400 500 51 5,219 10,250 52 6,198 11,880 پست بانک ایران  7
 29 1,309 4,500    64 1,514 2,360 70 8,874 12,740 تجارت  8

 57 2,862 5,000    58 9,892 17,130 61 15,755 26,010 توسعه تعاون 9

 101 43,462 43,000 65 1,942 3,000 120 5,035 4,200 89 7,125 8,000 توسعه صادرات ایران 10

 0 0 1,000    16 200 1,250 69 3,585 5,200 خاورمیانه 11

       0 0 800 27 397 1,470 دي  12
 70 1,045 1,500 41 538 1,300 37 3,190 8,507 38 5,534 14,710 رفاه کارگران 13

          0 0 500 سامان 14
 71 1,625 2,300 5 10 200 40 6,930 17,363 43 9,294 21,760 سپه 15

          11 365 3,200 سینا 16
          50 750 1,500 شهر  17
 48 1,901 4,000 67 1,315 1,950 82 661 810 55 2,476 4,510 صادرات ایران 18

 75 5,987 8,000 87 3,473 4,000 91 13,416 14,820 88 23,089 26,250 صنعت و معدن 19

 0 0 1,500 35 1,059 3,000    51 3,580 7,000 کارآفرین  20

52,88 69,974 69 39,385 56,917 کشاورزي  21
 

76 1,400 87 6 12,000 8,195 68 

       38 1,012 2,695 69 5,787 8,415 گردشگري  22
مشترك ایران و   23

  
1,800 670 37 500 200 40    1,500 425 28 

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

 0 0 1,000 0 0 500 20 1,696 8,670 54 7,169 13,370 ملی ایران 25

105,38 165,958 62 155,734 251,565 کل جمع 

 

64 19,850 11,637 59 90,500 71,069 79 

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

 بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري است.   قانون) 18( تبصره
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مبالغ   توزیع   ): 3-12(   جدول  قراردادهاي   بانکی  جذب  میزان   تا   1394سال   از   صادرات   ویژه   ریالی   گذاري سپرده   و 

 (مبالغ به میلیارد ریال)  1399پایان سال  

 ردیف 
بانک عامل / بخش  

 اقتصادي

 صنعت و معدن 
 صنایع تبدیلی

 و تکمیلی کشاورزي
 جمع کل آب و کشاورزي

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

 66 1,993 3,000     1,993 3,000 پارسیان 2

 29 1,309 4,500     1,309 4,500 تجارت  3

 57 2,862 5,000 1,001 2,400 451 500 1,410 2,100 توسعه تعاون 4

 101 43,462 43,000 1,103 4,000   42,359 39,000 توسعه صادرات ایران 5

 0 0 1,000     0 1,000 خاورمیانه 6

 70 1,045 1,500     1,045 1,500 رفاه کارگران 7

 71 1,625 2,300   280 500 1,345 1,800 سپه 8

 48 1,901 4,000     1,901 4,000 صادرات ایران 9

 75 5,987 8,000     5,987 8,000 صنعت و معدن 10

 0 0 1,500     0 1,500 کارآفرین  11

 68 8,195 12,000 7,312 11,000 883 1,000   کشاورزي  12

 28 425 1,500     425 1,500 مشترك ایران و ونزوئال  13

 111 1,105 1,000     1,105 1,000 ملت  14

 0 0 1,000     0 1,000 ملی ایران 15

 79 71,069 90,500 9,416 17,400 1,615 2,000 60,039 71,100 جمع کل

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

مال تأمین  زمان  است  ممکن  صادراتی،  قراردادهاي  بودن  گردش  در  سرمایه  به  توجه  با  است.  طرح شده  برخی  قرارداد ی  مدت  به  نسبت  ها 
تر بوده و درنتیجه قسمتی از تسهیالت اعطایی در طول اعتبار قرارداد، سررسید شده و توسط متقاضی به بانک گذاري منعقده با بانک کوتاه سپرده 

یابد. لذا قسمتی از منابع در اختیار ها تخصیص ها و فعالیتتواند توسط بانک در قالب تسهیالت جدید به سایر طرح بازگردانده شود و این منابع می 
د بانک بیش از یکبار در اختیار متقاضیان قرار گرفته و سبب بیشتر شدن جمع جبري مبالغ تخصیص یافته از محل قرارداد نسبت به مبلغ قراردا 

 خواهد شد. 
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 به تفکیک بخش اقتصادي    گذاري ریالی سپرده توزیع بانکی مبالغ و میزان جذب قراردادهاي    ): 3-13(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال)  1399  سال در  

ف 
دی

ر
 

 اقتصادي بانک/بخش
 گردشگري صنعت و معدن 

صنایع تبدیلی و  

 تکمیلی کشاورزي 
 جمع کل آب و کشاورزي

مبلغ 
 قرارداد 

 مبلغ
 تخصیص 

مبلغ 
 قرارداد 

 مبلغ
 تخصیص 

مبلغ 
 قرارداد 

 مبلغ
 تخصیص 

مبلغ 
 قرارداد 

 مبلغ
 تخصیص 

مبلغ 
 قرارداد 

 مبلغ
 تخصیص 

درصد  
 جذب

تعداد 
 طرح

 13 73 2,900 4,000       2,900 4,000 اقتصاد نوین 1

 8 19 839 4,500     0 2,000 839 2,500 آینده  2

 10 32 955 3,000     0 1,000 955 2,000 پارسیان 3

 11 43 431 1,000       431 1,000 پست بانک ایران  4

 5 19 849 4,500       849 4,500 تجارت  5

 135 52 5,401 10,400 990 2,700 935 1,900 614 1,200 2,862 4,600 توسعه تعاون 6

 24 25 2,700 11,000 0 2,000     2,700 9,000 توسعه صادرات ایران 7

 0 0 0 3,000       0 3,000 خاورمیانه 8

 0 0 0 1,000     0 300 0 700 دي  9

 16 5 314 6,400 0 1,200   0 1,500 314 3,700 رفاه کارگران 10

 0 0 0 3,500     0 640 0 2,860 سپه 11

 3 75 750 1,000       750 1,000 شهر  12

 0 0 0 1,000     0 1,000   صادرات ایران 13

 8 40 1,000 2,500       1,000 2,500 صنعت و معدن 14

 3 16 900 5,500       900 5,500 کارآفرین  15

 1,680 33 6,504 19,660 5,157 16,100 952 2,700 394 860   کشاورزي  16

 0 0 0 1,000     0 1,000   گردشگري  17

مشترك ایران و   18
  

3,000 700       3,000 700 23 3 

 1 1 35 3,940     0 1,000 35 2,940 ملی ایران 19

 1,920 27 24,277 89,900 6,147 22,000 1,887 4,600 1,008 10,500 15,235 52,800 کل جمع 

 
 

 . باشدی ممنعقد شده در همان بازه زمانی   ي قراردادهامربوط به منابع صرفا  1399 سالدر  انیبه متقاض افتهی صیمجموع مبالغ تخص  -
  بند  و)  2(  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی   تنظیم   قانون   به   مواد  برخی  الحاق  قانون )  52(   ماده  اجراي   راستاي  اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در  -

 اد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري است. بودجه و بدون لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایج قانون)  18(  تبصره) الف(
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فعال    ریالی   گذاري سپرده   قراردادهاي   کل منابع   محل   از   متقاضیان   یافته به   تخصیص   بانکی مبالغ   ): توزیع 3-14(   جدول 

   1399  سال در    اقتصادي   بخش  به تفکیک 
 (مبالغ به میلیارد ریال)  

 بانک عامل ردیف 
 گردشگري صنعت و معدن 

صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزي 
 آب و کشاورزي

 جمع کل
سرمایه در 

 گردش 
 طرح طرح

سرمایه در 
 گردش 

 طرح
سرمایه در 

 گردش 
 طرح

 2,950       2,950 اقتصاد نوین 1
 4,673     445 1,595 2,633 آینده  2
 2,368       2,368 پارسیان 3
 3,643 1,287 21    1,045 1,289 پست بانک ایران  4
 3,770      2,050 1,720 تجارت  5
 13,493 2,254 874 817 611 995 2,937 5,006 توسعه تعاون 6
 14,957  1,103  20  360 13,475 توسعه صادرات ایران 7
 1,270 2    784 6 478 رفاه کارگران 8
 2,552     277 1,835 440 سپه 9

 750       750 شهر  10
 1,405      810 595 صادرات ایران 11
 14,114      8,288 5,825 صنعت و معدن 12
 1,859       1,859 کارآفرین  13
 19,807 11,976 1,852 4,927 364 689   کشاورزي  14
 81     81   گردشگري  15
 1,125       1,125 مشترك ایران و ونزوئال  16
 2,661     350 1,215 1,095 ملی ایران 17

 91,477 15,519 3,849 5,744 995 3,621 20,142 41,608 جمع کل

 
 .باشدمی  1399 سال در مجموع مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان مربوط به کل منابع قراردادهاي فعال  -

  و )  2(  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون)  52(  ماده  اجراي  راستاي  اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در -
است.  قانون )  18(  تبصره )  الف(  بند عشایري  و  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  عملکرد  لحاظ  بدون  و  بودجه 
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 گزارش استانی عملکرد عاملیت ارزي   –بخش اول 

هاي  مالی طرح مراحل تامین  به تفکیک   عاملیت ارزي قراردادهاي منابع ارزي صندوق از محل استانی  توزیع    : ) 4-1( جدول  

 (مبالغ به میلیون دالر/ سهم درصد)  1399تا پایان سال   1390سال   ازفعال  

 نام استان  ردیف 
 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

 10 2 340 11 1 366 11 1.58 536 11 2 536 آذربایجان شرقی  1
 3 1 190 3 1 382 3 1 382 3 1 382 آذربایجان غربی  2

 5 1 208 5 1 356 5 1 385 5 1 385 اردبیل 3

 28 2 350 28 1 390 28 1 418 28 1 418 اصفهان  4

 14 1 257 14 1 279 14 1 449 14 1 449 البرز 5

 9 5 1,074 9 6 1,702 9 7 2,403 9 7 2,403 ایالم  6

 12 33 7,361 12 31 9,026 12 29 9,889 12 29 9,889 بوشهر  7

 8 1 164 8 1 169 8 1 234 8 1 234 تهران 8
 4 0.1 33 5 0.2 62 5 0.2 66 5 0.2 66 محال و بختیاريچهار 9

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

 19 2.30 513 20 3.4 1,017 20 3 1,021 20 3 1,021 خراسان رضوي  11

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

 24 21.4 4,775 25 21.5 6,359 25 22.6 7,681 25 22.6 7,681 خوزستان 13

 6 1 117 6 2 477 6 2 666 6 2 666 زنجان 14

 8 0.3 59 9 1 150 9 1 206 9 1 206 سمنان 15

 10 0.9 196 10 1 413 10 2 640 10 2 640 سیستان و بلوچستان 16

 18 4 968 18 4 1,039 18 3 1,063 18 3 1,063 فارس  17

 16 1 238 16 1 240 16 1 253 16 1 253 قزوین 18

 5 0 78 5 0 79 6 0 94 6 0 94 قم 19

 4 0.5 110 4 0.5 143 4 0.4 137 4 0.4 137 کردستان 20

 9 4.5 1,008 9 5.4 1,596 9 4.8 1,629 9 4.8 1,629 کرمان 21

 6 2 363 6 1 437 6 1 458 6 1 458 کرمانشاه  22

 1 0 85 1 1 244 1 1 253 1 1 253 حمدیلویه و بویراکهگ 23

 1 0.0 5 1 0 5 1 0 6 1 0 6 گلستان  24

 12 0.6 140 12 0.5 154 12 0.5 160 12 0.5 160 گیالن 25

 6 1 135 6 1 269 6 0.8 278 6 0.8 278 لرستان 26

 7 2 370 8 1 403 8 1 461 8 1 461 مازندران  27

 9 1 172 9 1 272 9 1 283 9 1 283 مرکزي  28

 14 10 2,341 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 2.7 597 29 2.6 777 29 3.3 1,118 29 3.3 1,118 یزد  31

 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 خارج از کشور  32

 308 100 22,331 314 100 29,522 315 100 33,957 315 100 33,957 جمع کل
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 گذاري ارزي گزارش استانی عملکرد سپرده  –بخش دوم 

 به تفکیک    ارزي   گذاري سپرده   توزیع استانی مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل قراردادهاي   ): 4-2(   جدول 

 (مبالغ به میلیون دالر)    1399پایان سال  تا    1391از سال    قوانین بودجه 

 استان نام  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 رضوي  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 مرکزي  13

6/ 5 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
 
 .باشدمی هاي نفتی  ) تسهیالت تخصیص داده شده به استان تهران مربوط به سرمایه در گردش اعطایی جهت خرید نفت و فراورده 1(
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 گزارش استانی عملکرد عاملیت ریالی  –بخش سوم  

 به تفکیک  عاملیت ریالی   توزیع استانی مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل قراردادهاي ):  4-3( جدول  

 (مبالغ به میلیارد ریال)    1393  سال   پایان   تا   1390از سال  قوانین بودجه  

 استان ردیف 
) قانون بودجه 16بند(

 1390سال 
 هايسال 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 بختیاري  9

 1,906 839 1,067 خراسان جنوبی 10

 6,453 4,543 1,911 خراسان رضوي  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 مرکزي  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. هاي ارسالی بانک سپه و کشاورزي می ، گزارش 1390) قانون بودجه سال 16منبع گزارش مبالغ بند( -
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 ریالیگذاري گزارش استانی عملکرد سپرده –بخش چهارم 

 به تفکیک    ریالی   گذاري سپرده   قراردادهاي   محل   متقاضیان از توزیع استانی مبالغ تخصیص یافته به    ): 4-4(   جدول 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد)  1399پایان سال  تا    1394از سال    بخش اقتصادي 

 گردشگري صنعت و معدن  استان/بخش اقتصادي ردیف 
صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی
 سهم از کل جمع کل آب و کشاورزي

 7 23,115 5,951 1,681 785 14,699 آذربایجان شرقی  1
 3 11,637 4,966 1,854 424 4,393 آذربایجان غربی  2
 2 5,386 2,368 469 412 2,136 اردبیل  3
 7 22,794 4,895 593 941 16,365 اصفهان 4
 5 16,847 1,232 1,156 85 14,374 البرز  5
 0 1,129 821 80 33 195 ایالم  6
 2 5,378 1,452 420 999 2,507 بوشهر  7
 14 48,119 6,699 4,403 2,986 34,031 تهران  8
 2 6,521 2,431 707 342 3,041 چهار محال و بختیاري 9
 2 6,949 3,586 450 168 2,746 خراسان جنوبی  10
 5 17,528 5,404 2,531 1,787 7,806 خراسان رضوي  11
 1 4,061 1,679 449 530 1,403 خراسان شمالی  12
 4 12,673 3,434 1,022 695 7,522 خوزستان 13
 3 9,108 1,619 706 10 6,773 زنجان 14
 3 9,646 1,390 348 240 7,669 سمنان 15
 1 3,638 737 546 100 2,255 سیستان و بلوچستان 16
 4 14,888 4,558 2,516 596 7,218 فارس 17
 3 10,160 1,939 538 0 7,683 قزوین 18
 2 7,555 302 304 631 6,317 قم 19
 2 5,225 2,354 843 952 1,076 کردستان 20
 4 12,396 5,455 1,453 892 4,596 کرمان 21
 2 6,804 1,589 494 35 4,685 کرمانشاه 22
 1 3,748 1,530 318 540 1,360 کهگیلویه و بویراحمد 23
 3 11,019 4,373 2,100 175 4,371 گلستان 24
 2 6,545 933 1,218 255 4,140 گیالن  25
 1 5,072 2,574 499 29 1,968 لرستان  26
 4 14,591 4,204 2,157 1,437 6,794 مازندران  27
 4 14,145 1,204 723 32 12,187 مرکزي  28
 3 8,650 4,216 764 1,577 2,093 هرمزگان  29
 2 6,463 3,613 805 74 1,971 همدان  30
 4 12,037 3,062 646 853 7,477 یزد  31

 100 343,825 90,571 32,793 18,611 201,850 جمع کل

  100 26 10 5 59 سهم از کل
 

 دولت   مالی   مقررات  از  بخشی   تنظیم   قانون  به   مواد  برخی  الحاق  قانون )  52(  ماده   اجراي   راستاي  اطالعات جدول فوق شامل عملکرد صندوق در  -
 لحاظ عملکرد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري است. بودجه و بدون  قانون) 18( تبصره) الف(  بند و) 2(
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  1399پایان سال  تا  از محل قراردادهاي عاملیت ارري   صندوقمطالبات ارزي  بخش اقتصادي توزیع  ): 1-1(  پیوست نمودار 
 (مبالغ میلیون دالر )  

سال   ارزي  حساب  1399در  مسدود    6هاي  صندوق  نفع  به  ارزي  عاملیت  قراردادهاي  محل  از  بدهی  بابت  بانک 
دوره گزارشگردید. ضمنا مجموع وصولی در  ارزي  عاملیت  قراردادهاي  مانده مطالبات  از محل  دهی، هاي صندوق 

 وصول شده است.  1399میلیون دالر آن در سال   990میلیون دالر بوده که مبلغ    1,228مبلغ  

ها و اغلب ناشی از شرایط ارزي  شایان ذکر است معوقات مذکور مربوط به تسهیالت ارزي اعطایی صندوق به طرح
تحریم به  مربوط  و مشکالت  تحدید صادرات  و  معوقات  کشور  مبلغ  اعطایی صندوق  ریالی  تسهیالت  در  و  است  ها 

 باشد. تقریبا صفر می
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در راستاي اجراي قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري با استفاده از منابع 
 مقاومتی   اقتصاد  کلی  هايسیاست  اهداف  تحقق  منظورآن و به  براساس  ، که  )1396(مصوب سال  صندوق توسعه ملی  

  عشایري،  و  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد   و  تولید   ارتقاي  هدف  با  شده تا  داده  اجازه  ملی  توسعه  صندوق  به
 پست   کشاورزي،  بانک  نزدسال)    9(بمدت    الحسنهقرض  صورتبه  را  صندوق  منابع  از  دالر  میلیارد  5/1ریالی    معادل
 ،کشاورزي  بخش  در  گذاريسرمایه  توسعه  از  حمایت  صندوق  و  امید   کارآفرینی  صندوق  تعاون،  توسعه  بانک  بانک،

 در   اشتغال  ایجاد  براي  غیردولتی  حقوقی   و  حقیقی  اشخاص  به  تسهیالت  اعطاي  صرف  منابع  این  تا  کند   گذاريسپرده
هاي شود؛ صندوق توسعه ملی در سال  عشایري  و  مرزي  مناطق  در  واقع  جمعیت  نفر  هزارده  زیر  شهرهاي  و  روستاها

  5/97گذاري مبلغ  طی پنج مرحله نسبت به سپرده   ابالغی صورت نگرفته است)  1398(در سال    1399و    1397و    1396
ریال   میلیارد  بانک  دالر)   میلیارد  5/1(معادل  هزار  یا صندوقدر  استها  نموده  اقدام  قانون،  در  منتخب  در  هاي    سال . 

در مناطق روستایی   غ مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدارمطابق با ابال  1399
میلیون دالر از حساب صندوق   245میزان  و عشایري، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبارات به  

تعداد   از  و  گردید  صادر  مرکزي  بانک  مبلغ    4به  سهم  شده،  ابالغ  قرارداد  بانکفقره  و ریالی  تعاون  توسعه  هاي 
فقره قرارداد دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید    2ها واریز شد. لیکن  کشاورزي نیز به حساب آن

بانک حساب  به  وجه  واریز  و  مرکزي  بانک  توسط  تسعیر  مرحله  میدر  ارز،  ها  نرخ  نوسانات  به  توجه  با  که  باشند 
که   شود ده مرحله پنجم ابالغی بیشتر میحاصل از این تسعیر، از سقف ریالی تعیین شاحتماال مجموع مبالغ ریالی  

سازمان   با  توافق  مطابق  این صورت  بودجهدر  و  تصمیمبرنامه  ریالی  منابع  اعتبار  مازاد  تخصیص  به  نسبت  گیري ، 
 . خواهد شد 

قانونی نزد بانک مرکزي و همچنین  یره  به عنوان ذخمنابع    %10الزم است گزارش پیش رو، با لحاظ مسدود شدن  
) منابع داخلی 50-50) آیین نامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر تلفیق برابر (3امکان عدم تحقق کامل رعایت ماده (

 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.  ،موسسات مالی و منابع صندوق، در زمان تخصیص منابع توسط بانک به متقاضیان
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بانک 2-1( پیوست    جدول  حساب  به  شده  واریز  مبالغ  سهمیه  توزیع  قانون  ):  اجراي  در  عامل  موسسات  و  از    ت ی حما ها 

ا  و  پا   جاد ی توسعه  روستا   دار ی اشتغال  مناطق  عشا   یی در  واریز  ر ی و  مراحل  براساس   قانون   تصویب   ابتداي   از ي 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ میلیون دالر)  1399سال    تا پایان   

 معادل ریالی سهمیه هر مرحله /مالیموسسه 
 مرحله پنجم  مرحله چهارم مرحله سوم  مرحله دوم  مرحله اول 

 جمع کل
 1399اردیبهشت  1397بهمن  1397آذر  1397اردیبهشت  1396بهمن 

 34,352 4,592 7,380 7,380 7,500 7,500 بانک کشاورزي 
 17,765 6,123 3,321 3,321 2,500 2,500 پست بانک ایران 

 20,034 7,654 3,690 3,690 2,500 2,500 بانک توسعه تعاون 

 25,364 12,246 8,118 عدم ابالغ سهمیه  2,500 2,500 صندوق کارآفرینی امید 

 - عدم ابالغ سهمیه  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي 

 97,515 *30,615 22,509 14,391 15,000 15,000 ها معادل ریالی واریز وجه به حساب بانک

 1,500 245 295 186 360 414 معادل دالري مجموع مبالغ واریز شده به حساب موسسات عامل 

ریالی    معادل، امکان تغییر  توسط بانک مرکزي تاکنون  مبالغ ارزي دو فقره قرارداد پست بانک و صندوق کارافرینی امیدبا توجه به عدم تسعیر    *
 وجود خواهد داشت.  قراردادهاي مذکور 

دستگاه  - سایر  قانون،  این  اجراي  عملکرد  گزارش  تهیه  رفاه متولی  و  کار  تعاون،  وزارت  و  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان  (از جمله  اجرایی  هاي 
 باشند. اجتماعی) می 

 

 

از  2-2( پیوست    جدول  به متقاضیان  پرداختی  یافته) و مبالغ  توزیع بخشی مبالغ مصوب (تخصیص    محل قراردادهاي ): 

  قانون   تصویب   ابتداي   از ي  ر ی و عشا   یی در مناطق روستا   دار ی اشتغال پا   جاد ی از توسعه و ا   ت ی حما قانون  ریالی    گذاري سپرده 

 (مبالغ به میلیارد ریال)  1399سال  تا پایان  

 تعداد طرح  مبلغ پرداختی  مبلغ مصوب  بخش اقتصادي 

 45,316 کشاورزي 

 

42,306 93,707 
 12,705 صنعت 

 

11,663 35,087 
 10,246 خدمات 

 

9,681 17,113 

68,268 جمع کل

 

 

 

63,650 

 

145,907 

 
) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده (  و پرداختی  )افتهیص یمصوب (تخصمبالغ  -

 شده است.  گزارش %50به صورت  ) منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق50-50عشایري مبنی بر تلفیق برابر ( در مناطق روستایی و  
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منطقه 2-3( پیوست    جدول  توزیع  قراردادهاي ):  محل  از  متقاضیان  به  پرداختی  و  یافته)  (تخصیص  مصوب  مبالغ    اي 

  قانون   تصویب   ابتداي   از ي  ر ی و عشا   یی در مناطق روستا   دار ی اشتغال پا   جاد ی از توسعه و ا   ت ی حما قانون  ریالی    گذاري سپرده 

 1399سال  تا پایان  
 (مبالغ به میلیارد ریال)  

 تعداد طرح  مبلغ پرداختی  مبلغ مصوب  نوع منطقه 

 104,640 50,800 54,769 غیرمرزي 
 41,267 12,850 13,499 مرزي 

 145,907 63,650 68,268 جمع کل

) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده (  و پرداختی  )افتهیص ی(تخصمصوب  مبالغ  -
 شده است.  گزارش %50به صورت  ) منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق50-50در مناطق روستایی و عشایري مبنی بر تلفیق برابر ( 

 

ریالی    گذاري سپرده   و پرداختی به متقاضیان از محل قراردادهاي (تخصیص یافته)    ): توزیع مبالغ مصوب 2-4( پیوست    جدول 

  تصویب   ابتداي   از ي به تفکیک نوع تسهیالت  ر ی و عشا   یی در مناطق روستا   دار ی اشتغال پا   جاد ی از توسعه و ا   ت ی حما قانون  

 1399سال  تا پایان    قانون 
 (مبالغ به میلیارد ریال)  

 تعداد طرح  مبلغ پرداختی  مبلغ مصوب  تسهیالت نوع 

 142,793 60,666 64,865 طرح 

 3,114 2,983 3,403 سرمایه در گردش

 145,907 63,650 68,268 جمع کل

) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده (  و پرداختی  )افتهیص یمصوب (تخصمبالغ  -
 شده است.  گزارش %50به صورت ) منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق 50-50در مناطق روستایی و عشایري مبنی بر تلفیق برابر ( 

 
قانون    ریالی   گذاري سپرده   متولی از مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل قراردادهاي ي  ها ): سهم ارگان 2-1( پیوست    نمودار 

 1399سال  تا پایان    قانون   تصویب   ابتداي   از   ي ر ی و عشا   یی در مناطق روستا   دار ی اشتغال پا   جاد ی از توسعه و ا   ت ی حما 
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  گذاريسپرده  از محل قراردادهاي قرارداد،تخصیص یافته و پرداختی به متقاضیان  توزیع بانکی مبالغ ): 2-5( جدول پیوست 

ا   ت ی حما قانون    ریالی  و  توسعه  پا   جاد ی از  روستا   دار ی اشتغال  مناطق  عشا   یی در   تا    قانون   تصویب   ابتداي   از   ي ر ی و 

  1399سال    پایان 
 (مبالغ به میلیارد ریال)  

 تعداد طرح  پرداختی مبلغ  مبلغ مصوب  مبلغ قرارداد بانک عامل

 55,895 27,544 29,356 34.352 بانک کشاورزي 

 23,135 10,196 11,266 17.765 پست بانک 

 26,107 12,027 13,179 20,034 تعاون توسعه  بانک

صندوق کارآفرینی 
 

25,364 14,467 13,882 40,770 

 145,907 63,650 68,268 97,515 جمع کل

) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 3به متقاضیان با فرض رعایت ماده (  و پرداختی  )افتهیص یمصوب (تخصمبالغ    -
 شده است.  گزارش %50به صورت ) منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق 50-50در مناطق روستایی و عشایري مبنی بر تلفیق برابر ( 

  قرارداد ابالغ شده در مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري، فقره   4از تعداد  -
بانک قرارداد  تعاون  هايمبلغ  بانک   1399  سالدر    کشاورزي و    توسعه  آن  و    هابه حساب  ه تسعیر  مرحلدر  قرارداد دیگر  فقره    2واریز شده 

عملکرد  عمده  در جمع کل محاسبه شده است. ضمنا    هاقرارداداین  مبالغ    باشند. لیکنها می وجه به حساب بانک  مرکزي و واریزتوسط بانک  
 . باشدقانون مذکورمی   چهارم همرحل تا  ابالغی از محل منابع ،شده گزارش
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  از توسعه   ت ی حما قانون    ریالی   گذاري سپرده   از محل قراردادهاي توزیع استانی منابع ریالی صندوق    ): 2-6( پیوست    جدول 

 1399سال  تا پایان    قانون  تصویب   ابتداي  از   ي ر ی و عشا   یی در مناطق روستا   دار ی اشتغال پا   جاد ی ا 

 (مبالغ به میلیارد ریال/ سهم به درصد)  

 تعداد طرح  مبلغ پرداختی  مبلغ مصوب  نام استان  ردیف 
 سهم

 مبلغ مصوب 

 سهم

 تعداد طرح 

 3 4 4,265 2,389 2,558 آذربایجان شرقی  1
 4 4 5,500 2,362 2,515 آذربایجان غربی  2
 2 3 3,532 1,592 1,741 اردبیل 3
 3 3 4,155 1,778 2,058 اصفهان  4
 1 2 1,154 1,132 1,197 البرز 5
 3 3 4,845 1,650 1,758 ایالم  6
 2 2 2,812 1,501 1,490 بوشهر  7
 1 3 963 1,733 1,935 تهران 8
 4 3 5,441 1,759 2,080 چهارمحال و بختیاري  9
 2 3 3,004 2,001 2,044 خراسان جنوبی 10
 6 6 8,306 3,476 3,927 خراسان رضوي  11
 4 4 5,485 2,369 2,459 خراسان شمالی  12
 3 3 4,409 2,159 2,305 خوزستان 13
 2 2 3,037 1,361 1,378 زنجان 14
 1 2 1,650 1,323 1,386 سمنان 15
 6 4 9,400 2,980 3,037 سیستان وبلوچستان  16
 4 5 6,219 2,895 3,193 فارس  17
 1 2 1,936 1,325 1,327 قزوین 18
 1 1 769 800 797 قم 19
 4 3 5,302 1,868 1,903 کردستان 20
 3 4 3,957 2,673 2,813 کرمان 21
 16 9 23,562 5,330 5,861 کرمانشاه  22
 3 2 3,827 1,642 1,666 کهگیلویه وبویراحمد 23
 4 4 6,090 2,453 2,482 گلستان  24
 5 4 6,731 2,419 2,527 گیالن 25
 3 3 4,391 1,803 2,123 لرستان 26
 3 3 4,064 1,840 2,150 مازندران  27
 2 3 2,393 1,525 1,757 مرکزي  28
 2 3 2,979 2,008 2,045 هرمزگان 29
 3 4 3,795 2,297 2,434 همدان 30
 1 2 1,934 1,207 1,322 یزد  31

 100 100 145,907 63,650 68,268 جمع کل

(تخصمبالغ  - پرداختی  )افتهیصیمصوب  (  و  ماده  رعایت  فرض  با  متقاضیان  مناطق  3به  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  اجرایی  نامه  آیین   (
 شده است.   گزارش %50به صورت ) منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق 50-50روستایی و عشایري مبنی بر تلفیق برابر (
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 (مطابق اساسنامھ)  منابع صندوق توسعھ ملی
 هاي نفتی) ردهمیعانات گازي، گاز و فرآو ،(نفت خامنفت صادرات از حاصل منابع از) %30(  درصد  سی معادل  حداقل-1
 الذکر فوق اقالم تهاتري صادرات ارزش) %20( درصد  بیست حداقل-2
 درصد واحد  سه میزان به سال هر) 2( و) 1( بندهاي منابع از واریزي سهم  افزایش-3
 بعد هايسال  و 1389 سال پایان در ارزي ذخیره حساب نقدي مانده) %50( درصد  پنجاه-4
 المللی بین پولی بازارهاي از تحصیل قابل منابع-5
 مالی  سال  طی صندوق خالص  سود-6
 مرکزي  بانک در صندوق  حساب موجودي سود از حاصل درآمد -7
 

 (مطابق اساسنامھ)مصارف صندوق توسعھ ملی
 براي   غیردولتی  عمومی  مؤسسات به متعلق اقتصادي هايبنگاه   و  تعاونی خصوصی، هايبخش به تسهیالت  اعطاي -1

 اقتصادي  و مالی فنی، توجیه داراي هايگذاريسرمایه توسعه  و تولید 
 هايمناقصه  در  که  ایرانی   تعاونی  و   خصوصی   هايشرکت  به  مهندسی   و  فنی  خدمات  صادرات  تسهیالت  اعطاي  -2

 اي (سندیکایی)تسهیالت اتحادیهشوند از طریق خود یا می  برنده خارجی
 کشور  صادراتی هدف بازارهاي در ایرانی خدمات و کاال خریدار هايطرف به خرید  تسهیالت اعطاي -3
 خارجی  مالی و پولی بازارهاي در گذاريسرمایه -4
 منظور  به  اقتصادي  مناسب  بازدهی  و  رقابتی  شرایط   گرفتن  نظر  در  با  خارجی  گذارانسرمایه   به  تسهیالت  اعطاي  -5

 اساسی  قانون) 80( هشتادم اصل رعایت با ایران  در گذاريسرمایه از حمایت و جلب
 

 ی تامین مالی صندوق توسعھ ملی ھاروش
هاي ارزي هاي عامل خصوصی و دولتی اقدام به تامین مالی طرحصندوق توسعه ملی از طریق انعقاد قرارداد با بانک

 نماید که این قراردادها عبارتند از: و ریالی می

 ارزي عاملیت قرارداد 
 ارزي  گذاريسپرده قرارداد 
 ریالیقرارداد عاملیت 
 ریالی  گذاريسپرده قرارداد 

 
 اشخاص مجاز بھ استفاده از تسھیالت صندوق 

بنگاه   حقیقی،  تمام اشخاص  و  ایران  تعاونی ثبت شده در  و  به مؤسسات حقوقی خصوصی  اقتصادي متعلق  هاي 
بانک مرکزي منعی   براساس مقررات  و  نموده  فعالیت  اساسنامه خود  اهلیت که مطابق  داراي  غیردولتی  عمومی 

 براي دریافت تسهیالت بانکی ندارند
 نمایند ارجی فعالیت میگذاران خهایی که به صورت مشترك با سرمایه مؤسسات و شرکت 
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 خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در بازارهاي هدف صادراتی  
 .تسهیالت مذکور صرفاً براي خرید کاال و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود تبصره: 
ارائه تأییدیه کمیته ماده    هاي آیین نامه اجرایی حمایت)  19(صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به 

 دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی)
الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص  ) سهام یا سهم%80(  هایی که حداقل هشتاد درصد مؤسسات و شرکت 

 .یقی باشد حقوقی متعلق به اشخاص حق
بنگاه   و  به اشخاص حقوقی  تسهیالت  از  پرداخت  بیش  مالکیت،  نوع  از  نظر  اقتصادي که صرف  اعضاء    %20هاي 

 .شوند، ممنوع استنها توسط مقامات دولتی تعیین میهیأت مدیره آ
 

 اقتصادی تولیدی و سرمایھ گذاری:ھای طرح )  IRRحداقل نرخ بازده قابل قبول (

 اقتصادي عنوان بخش 
 (%) نرخ بازده قابل قبول طرح 

 ارزي  ریالی 

 بخش آب و کشاورزي
16 

10 

 ها وسایر بخش 
 هازیربخش

صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع  
 15 طبیعی، محیط زیست و گردشگري 

 21 بخش صنعت و معدن

 
 نرخ سود تسھیالت

 عنوان بخش اقتصادي 
 (%) نرخ سود تسهیالت 

 ارزي  ریالی 

 6 گاز و پتروشیمی  نفت و

ها و سایر بخش 
 هازیر بخش

کشاورزي، منابع طبیعی و   آب،
 محیط زیست 

14 

 16 صنایع تبدیلی و تکمیلی 3.5
 14 گردشگــري 

 16 صنـعت و معــدن
 باشد. می هاي فوق  کمتر از نرخ  %4هاي دانش بنیان، در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی و شرکت   ریالی  نرخ سود 

 . باشدمی  %11تسهیالت براي صادر کنندگان کاالهاي صنعتی و کشاورزي   ریالی  نرخ سود 

 
 سایر الزامات 

   .اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند ارزي صندوق،   کننده از تسهیالتگذاران استفادهسرمایه 
و    تولیدي  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  مفاد  امر رعایت  در  آنها  تقویت  و  کشور  نیازهاي  تأمین  در  خدماتی 

 .کنندگان از تسهیالت ارزي صندوق الزامی استصادرات براي تمام استفاده



 
 مقررات و ضوابط صندوق قوانین، 1399گزارش عملکرد سال 

 

  
  

  
 

69  
 

مجموع   به  سهام  صاحبان  حقوق  نسبت  که  است  آن  به  مشروط  مجاز،  حقوقی  اشخاص  به  تسهیالت  اعطاي 
از بیست درصد  هر مقطع زمانی  در  بانک عامل و    (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست بههاي شرکت  دارایی

 .) کمتر نباشد 20%(
هاي باالدستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران از رعایت این  تبصره: طرح

 باشد. بند مستثنی می

 سھم آورده متقاضی در تسھیالت ارزی 
 در مناطق برخوردار 

هاي ریالی و ارزي طرح کل هزینه  %25آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل    سهم 
 برمبناي ارزیابی فنی، مالی و اقتصادي بانک عامل خواهد بود. 

 هاي ارزي و ریالی طرح خواهد بود.کل هزینه %20حداقل معادل هاي تعاونی طرحآورده متقاضی در  سهم 

م  سهم  در  آورده  و کشاورزي  طرحتقاضی  آب  معادل  هاي بخش  هزینه  %20حداقل  طرح کل  ریالی  و  ارزي  هاي 
 خواهد بود. 

هاي ارزي و هزینه کل    %20اعم از صادرات کاال و خدمات حداقل معادل  هاي صادراتی  طرحآورده متقاضی براي    سهم 
 ریالی طرح خواهد بود. 

ارزي و   هايهزینه   %30حداقل    مناطق برخورداردر    هاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتیآورده بنگاه  سهم 
 ریالی طرح خواهد بود. 

 در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی 
 هاي ارزي و ریالیکل هزینه %10حداقل  متقاضی  آورده سهم 
 هاي ارزي و ریالیکل هزینه% 15موسسات عمومی غیر دولتی  براي 

 
 سھم آورده متقاضی در تسھیالت ریالی 

 در مناطق برخوردار 
هاي ریالی و ارزي کل هزینه %25آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل  سهم 

 خواهد بود. طرح برمبناي ارزیابی فنی، مالی و اقتصادي بانک عامل 
 هاي ارزي و ریالی طرح خواهد بود. کل هزینه  %20حداقل معادل هاي تعاونی طرحورده متقاضی در سهم آ 
هاي ارزي و ریالی طرح کل هزینه   %20حداقل معادل  هاي بخش آب و کشاورزي  طرحآورده متقاضی در    سهم 

 خواهد بود. 
هاي ارزي و ریالی کل هزینه  %25حداقل معادل    صنایع تبدیلی و تکمیلیهاي  طرحآورده متقاضی براي    سهم 

 طرح خواهد بود.
هاي کل هزینه  % 20اعم از صادرات کاال و خدمات حداقل معادل  هاي صادراتی  طرحآورده متقاضی براي    سهم 

 ارزي و ریالی طرح خواهد بود.
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هاي ارزي و ریالی  کل هزینه  %30حداقل    هاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتیآورده بنگاه   سهم 
 طرح خواهد بود.

 در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی 
 . دیگر این بخش خواهد بود بندهاياز  کمتر  % 5 

 ھای ارزیدوره تأمین مالی طرح 
به   ،سال  5حداکثر  بازپرداخت تسهیالت اعطایی    دوره،  ماه  6  حداکثرتنفس    دوره،  سال  3  حداکثراجراء    دوره 

 بیشتر نباشد.سال  8حداکثر شرطی که مدت زمان تأمین مالی تسهیالت سرمایه گذاري از 
 به زمان طرح اضافه نماید.سال  2حداکثر تواند با درخواست بانک عامل میعامل  هیات 
هاي مذکور در  بیشتر از زمانسال    2حداکثر تا    دوره تأمین مالی در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی  مجموع 

 .باشدمیاین بند قابل افزایش 
 ھای ریالیدوره تأمین مالی طرح 

 تسهیالت سرمایه در گردشبراي  سال  2 حداکثر 
 واحدهاي تولیديسال براي تسهیالت سرمایه گذاري براي ایجاد یا توسعه   7حداکثر  
در گردش    مورددر    تسهیالت سرمایه  مالی  تأمین  زمان  زمان  سال    3  مجموعاًایثارگران، مدت   تأمینو مدت 

 . باشدمیسال   8 مجموعاًگذاري تسهیالت سرمایه مالی
 شرط استفاده از تسھیالت تکمیلی

می داده  اجازه  عامل  هیأت  تا  به  طرحد  صرفاًشود  مورد  کههار  پایان    یی  سپرده1397  سالتا  محل  ریالی از  هاي 
 : اند تامین مالی شده صندوق توسعه ملی

 با میزان پیشرفت پروژه متناسب  
 عاملدرخواست و تایید بانک  با  ي داراي توجیه مالی و اقتصاديهابه طرح  
 درصد تسهیالت اولیه و تنها از طریق بانک اعطا کننده تسهیالت اولیه 40حداکثر تا  
 تسهیالت تکمیلی پرداخت نماید.   سالبه شرط اطمینان از به بهره برداري رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک  

 
 شرط استفاده از تسھیالت مجدد 

 باشد: استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجاز می
 اقساط معوق نداشته باشد 
 قبلی متناسب با برنامه باشدگذاري پیشرفت فیزیکی سرمایه 
 گذاري جدید باشدتوسعه یا سرمایه  براي طرح 
در طرح   مالکانه  نسبت  و  متقاضی  آورده  باید  ي سرمایههاحداقل سهم  از   10گذاري جدید،  بیشتر  درصد  واحد 

 تسهیالت باشدحداقل نوبت قبلی مطابق نظام نامه ضوابط و شرایط پرداخت 

فعالیتطرح  تبصره: و  سرمایهها  باالي  حجم  واسطه  به  گاز  و  نفت  باالدستی  گرفتن هاي  نظر  در  بدون  گذاري، 
  .از تسهیالت صندوق استفاده کنند  توانند مجدداًمیهاي فوق، محدودیت
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 ھای اعطای تسھیالت ارزی اولویت
 باشد:  ي اعطاي تسهیالت ارزي صندوق براساس مصوبه هیات امنا شامل موارد زیر میهااولویت

 پاالیشگاه پتروشیمی، گاز، نفت، هايفعالیت و هاطرح 
  و  اصل   بازپرداخت  به  نسبت  خود   محصول   صادرات  از  ناشی  آوري  ارز  محل   از  بتوانند   که  هاییفعالیت  و  هاطرح 

 کنند اقدام ارزي صورت به دریافتی تسهیالت  سود
  به  ارز  فروش  براي  ایران  اسالمی  جمهوري  مرکزي  بانک  تعهد   به  مشروط  ریلی  نقل  و  حمل  هايفعالیت  و  هاطرح 

 دریافتی تسهیالت بازپرداخت براي هاطرح این
 ارزي صورت به) سود و اصل( اقساط بازپرداخت به مشروط هاکنشیرین آب و نیروگاهی هايفعالیت و هاطرح 
 به   مشروط   شهري  برون   و  درون  تجاري  نقل  و   حمل  ه دفرسو  ناوگان  نوسازي  اجراي  راستاي  در  خودرو  انواع  تولید  

 وزارت (  ایران   اسالمی  جمهوري   دولت  توسط  ارزي  صورت  به)  تسهیالت  سود   و  اصل(  اقساط  بازپرداخت  تضمین 
 )نفت
  ھای اعطای تسھیالت ریالی اولویت

 باشد:  اولویت اعطاي تسهیالت ریالی صندوق به تفکیک هر بخش براساس مصوبه هیات امنا شامل موارد زیر می

 بخش کشاورزي 
 هاي تولیديها و فعالیتگردش طرحسرمایه در  
 صادرات محصوالت کشاورزي 
 ايلخانه و تولید محصوالت گلخانهاحداث گ 
 هاي زیربخش شیالت ها و فعالیترحط 
 ي صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزيهاها و فعالیتطرح 
هاي تأمین، تصفیه و  رح هاي روزآمد و نیز طهاي نوین آبیاري و فناوري وري مصرف آب از طریق روشافزایش بهره 

 انتقال آب
 خدمات مکانیزه کشاورزي 
 هاي زیست محیطی و منابع طبیعیرحط 
 هاي توسعه واحدهاي دامپروريطرح 
 هاي گوشت قرمز، سفید و شیر نجیرهوسعه و تکمیل زهاي تطرح 
 ه تولید قرار دارند هاي نوسازي واحدهاي دام، طیور و آبزیان که در زنجیرطرح 
  کشت گیاهان دارویی 
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 بخش صنعت و معدن 
 هاي تولیديها و فعالیتگردش طرحسرمایه در  
 هاي صادراتی طرح و فعالیت 
 هاي ایجادي) اي (طرح ید و توسعهگذاري جد هاي سرمایهطرح 
 هاي حمل و نقل ریلی گذاري ایجاد و توسعه زیرساختهاي سرمایهطرح 

 بخش گردشگري 
 راهی هاي رفاهی و بینحی و مجتمعاحداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفری 
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