دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)
(ترطٌاهِ ضواضُ  145018هَضخ  1394/7/5ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض)

کلیِ زستگاُ ّای اجطایی
ضَضای اقتصاز زض جلسِ هَضخ  1394/6/16زض اجطای هفاز هازُ  82قاًَى تطًاهِ پٌج سال پٌجن تَسؼِ جوَْضی
اسالهی ایطاى ٍ قاًَى تَزجِ سٌَاتی ،زستَضالؼول چگًَگی صسٍض هجَظ تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس)
تَسظ «ضَضای اقتصاز» ضا تطضسی ٍ تِ ضطح شیل هَضز تصَیة قطاض زاز.

دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)
تِ هٌظَض ایجاز ّواٌّگی زض تٌظین گعاضش زستگاُ ّای اجطایی هتقاضی استفازُ اظ تسْیالت هالی ذاضجی
تطای اجطای عطح ّای پیطٌْازی ٍ ّوچٌیي یکٌَاذتی زض اضائِ اعالػات ٍ هساضک هَضز ًیاظ ٍ تسْیل زض اهط
تطضسی ،جوِ تٌسی ٍ تْیِ گعاضش ًْایی تطای عطح زضذَاست زض ضَضای اقتصاز ،ضطٍضیست زستگاُ ّای
اجطایی پیطٌْاز زٌّسُ ،فطم «زضذَاست صسٍض هجَظ استفازُ اظ تسْیالت هالی ذاضجی ضا تا تَجِ تِ هَاضز شیل
تکویل ٍ تِ ّوطاُ کلیِ هساضک ٍ هستٌسات هَضز ًیاظ تطای تْیِ گعاضش «پیطٌْاز تِ ضَضای اقتصاز» تا اهضاء
تاالتطیي هقام زستگاُ اجطایی تِ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض اضسال ًوایٌس:

هازُ  -1تؼاضیف:
-

زستگاُ اجطایی :زستگاُ ّای اجطایی ضاهل ٍظاضتراًِ ،ضطکت ّای زٍلتی ٍ زستگاُ ّای اجطایی کِ اظ هازُ ( )62قاًَى
هحاسثات ػوَهی استفازُ هی کٌٌس.

-

تأهیي هالی پطٍغُ ّا :تاًک یا هؤسسِ تجاضی تسْیالت هالی (عطحی) ضا تِ هٌظَض ػولیات هؼیٌی تِ کطَض ٍ یا ضطکت
هطرصی پطزاذت کطزُ ٍ کٌتطلی ضٍی ّعیٌِ کطزى آى ًساضز ٍ لصا تؼْسی ًیع تطای تِ ثوط ًطستي عطح ًساضتِ ٍ زض
سطضسیسُ ّای تؼییي ضسُ ای اصل ٍ فطع آى ضا اظ عطف قطاضزاز ٍ تاًک تضویي کٌٌسُ قطاضزاز زضیافت هی کٌس.

هازُ  -2کلیِ زستگاُ ّای اجطایی هکلفٌس تطای استفازُ اظ تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس) صطفا عطح ّای زاضای تَجیِ فٌی،
اقتصازی ٍ هالی ضا تِ زتیطذاًِ ضَضای اقتصاز (ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض) اضسال ًوایٌس .تاظپطزاذت اصل تسْیالت ٍ
ّعیٌِ ّای تثؼی هطتول تط سَز ٍ کاضهعز ٍ ّعیٌِ تؼْس ،هسیطیت ٍ تیوِ اظ هحل ػَایس عطح ّای هصکَض العاهی است ٍ هجوَع
ّعیٌِ ّای اجطای کاهل آًْا اظ سقف ّای تؼییي ضسُ ًثایس تجاٍظ کٌس.

تثصطُ -عطح ّای فاقس تَجیِ هالی زض صَضتی کِ زض قَاًیي تَزجِ سٌَاتی ،استفازُ آًْا اظ تسْیالت هالی ذاضجی تِ تصَیة
ضسیسُ تاضس ،هی تَاًٌس پس اظ عی هطاحل ایي زستَضالؼول اظ تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس) استفازُ کٌٌس.
هازُ  -3زستگاُ ّای اجطایی هکلفٌس زض اضایِ پیطٌْاز تصَیة عطح زض ضَضای اقتصاز ،سیاست ّای کلی اصل چْل ٍ چْاضم
( )44قاًَى اساسی ضا ضػایت ًوایٌس.
هازُ  -4کلیِ زستگاُ ّای اجطایی هکلفٌس زض ٌّگام اضسال زضذَاست استفازُ اظ تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس) تِ زتیطذاًِ
ضَضای اقتصاز (ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض) هطاتة کفایت زضآهسّای عطح پیطٌْازی زض قثال ّعیٌِ ّای سطهایِ
گصاضی عطح ضا زض قالة کاضتطگ ضواضُ ( )1تا اهضای تاالتطیي هقام آى زستگاُ ضسواً اػالم ٍ تؼْس ًوایس.
هازُ ٌّ -5گام اضایِ زضذَاست استفازُ اظ تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس) تِ زتیطذاًِ ضَضای اقتصاز اضایِ هَافقت اٍلیِ یکی اظ
تاًک ّای ػاهل تطای ػاهلیت عطح ضطٍضی است.
هازُ  -6زستگاُ ّای اجطایی هتقاضی هی تایست عطح ّایی ضا تطای استفازُ اظ تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس) تطای تصَیة
تِ ضَضای اقتصاز پیطٌْاز ًوایٌس کِ قازض تِ تأهیي هثلغ پیص پطزاذت تطاتط ضَاتظ ٍ هقطضات تاًک هطکعی جوَْضی اسالهی
ایطاى تاضٌس.
هازُ  -7ضػایت ضطایظ ٍ هالحظات ظیست هحیغی ٍ اضایِ هجَظ اظ ساظهاى حفاظت هحیظ ظیست زض اجطای عطح ّای
پیطٌْازی اظ سَی زستگاُ ّای اجطایی ٌّگام اضایِ زضذَاست تِ زتیطذاًِ ضَضای اقتصاز (ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی
کطَض) العاهی است.
هازُ  -8ضػایت قاًَى حساکثط استفازُ اظ تَاى تَلیسی ٍ ذسهاتی زض تأهیي ًیاظّای کطَض ٍ تقَیت آًْا زض اهط صازضات زض اجطای
عطح ّا اظ سَی زستگاُ ّای اجطایی هتقاضی العاهی است.
هازُ  -9اضایِ تأییسیِ تاًک هطکعی جوَْضی اسالهی ایطاى زض ضاستای اجطای هفاز هازُ ( )81قاًَى تطًاهِ پٌج سالِ پٌجن تَسؼِ
جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ ّوچٌیي هؤسسِ ٍ کطَض تأهیي کٌٌسُ تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس) اظ سَی زستگاُ ّای اجطایی
ٌّگام اضسال زضذَاست تِ زتیطذاًِ ضَضای اقتصاز (ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض) العاهی است.
تثصطُ  -1تاًک هطکعی جوَْضی اسالهی ایطاى هکلف است ظطف هست یک هاُ پاسد تِ استؼالم زستگاُ ّای اجطایی ضا زض
ذصَظ هفاز ایي هازُ اضایِ ًوایس.
تثصطُ  -2هَاضزی کِ ًیاظهٌس تضویي ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ کوک ّای اقتصازی ٍ فٌی ایطاى هی تاضس ،تایس تِ تأییس ٍظاضت
اهَض اقتصاز ٍ زاضایی تطسس.

هازُ  -10تاًک هطکعی جوَْضی اسالهی ایطاى هکلف است تطتیثی اتراش ًوایس تا سَز ٍ کاضهعز ٍ سایط ّعیٌِ ّای جاًثی عطح
ّا ٍ پطٍغُ ّا زض چاضچَب هقطضات تیي الوللی تِ حساقل هوکي کاّص یاتس.
هازُ  -11تاًک هطکعی جوَْضی اسالهی ایطاى هکلف است ّط ضص هاُ یک تاض گعاضش ػولکطز عطح ّای استفازُ کٌٌسُ اظ
تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس) هصَب ضَضای اقتصاز ضا تِ زتیطذاًِ ضَضای اقتصاز اضایِ ًوایس.
هازُ  -12ضاّکاضّای سطیغ زض فطآیٌس استفازُ اظ تسْیالت هالی ذاضجی (فایٌاًس)
-

فطآیٌس تطضسی زضذَاست ّای زستگاُ ّای اجطایی ٍ قطاضزازّای هطتَط تِ عطح ّای هتقاضی استفازُ اظ تسْیالت
هالی ذاضجی زض تاًک هطکعی جوَْضی اسالهی ایطاى تا هطحلِ گطایص اػتثاض اسٌازی آًْا ،تِ ًحَی کِ حساکثط زض
هست زٍ ( )2هازُ فطآیٌس هصکَض اًجام ضَز تَسظ تاًک هطکعی جوَْضی اسالهی ایطاى هَضز تاظًگطی قطاض گطفتٍِ ،
پس اظ تأییس کویسیَى ضَضای اقتصاز تِ اعالع کلیِ زستگاُ ّای اجطایی تطسسّ .وچٌیي تاًک هطکعی جوَْضی
اسالهی ایطاى هکلف است تطضسی ّای ذَز ضا زض عطح ّا زض حس اػوال سیاست ّا ٍ هقطضات اضظی کطَض هحسٍز
ًوایس.

-

ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض فطآیٌس تطضسی زضذَاست ّای زستگاُ ّای اجطایی زض ذصَظ استفازُ اظ
تسْیالت هالی ذاضجی (زض صَضت کاهل تَزى هساضک ٍ هستٌسات هطتَط) ضا تِ ًحَی هَضز تاظًگطی قطاض زّس کِ
حساکثط ظطف هست چْل ٍ پٌج ( )45ضٍظ پس اظ ٍصَل تَسظ ساظهاى هصکَض ،هَضَع قاتل عطح زض کویسیَى ضَضای
اقتصاز تاضس .فطآیٌس هصکَض تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض تْیِ ٍ پس اظ تأییس کویسیَى ضَضای اقتصاز
تِ اعالع کلیِ زستگاُ ّای اجطایی ذَاّس ضسیس.

هازُ  -13ضػایت زستَضالؼول تکویل فطم ّای پیطٌْازی (پیَست) 1تطای تصَیة عطح ّای هتقاضی استفازُ اظ تسْیالت هالی

ذاضجی (فایٌاًس) اظ سَی زستگاُ ّای اجطایی العاهی است.
تثصطُ -ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض هی تَاًس زض صَضت لعٍم ًسثت تِ اصالح فطم ّای پیَست هصَتِ
اقسام ًوایس.
هحوستاقط ًَترت -ضییس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض

