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بسمه تعالي
کلیه دستگاههای اجرایی
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1396/6/13در اجراي مفاد ماده ( )20قانون برنامه پنج انا ه ش نو عوانمه جي نوري
ااالمي ايران و قانون بودجه اجواعي ،داتورا ميل چگونگي صدور مجوز عس یالت ما ي خارجي (فايجانس) عواط «شوراي
اقتصاد» موضوع مصوبه شياره  145018مورخ  1394/7/5را پس از برراي اصالح و به شرح ذينل عصنويو و جنايگ ي
مصوبه قبلي کرد.
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده
از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)

به مجظور ايجاد هياهجگي در عجظیو گ ارش داتگاههاي اجرايي متقاضي ااتفاده از عس یالت ما ي خارجي براي اجراي
طرح هاي پی ج ادي و هيچجی يكجواختي در ارائه اطالعات و مدارك مورد نیاز و عس یل در امر برراي ،جيعبجدي و ع یه
گ ارش ن ايي براي طرح درخواات در شوراي اقتصاد ،ضروريست داتگاههاي اجرايي پی ج اد دهجنده ،فنر «درخواانت
صدور مجوز ااتفاده از عس یالت ما ي خارجي» را با عوجه به موارد ذيل عكيیل و به هيراه کلیه مدارك و مستجدات منورد
نیاز براي ع یه گ ارش «پی ج اد به شوراي اقتصاد» با امضاء باالعري مقا داتگاه اجرايي به اازمان برنامه و بودجه ک ور
اراال نيايجد:
ماده  :1تعاریف
 دستگاه اجرایی :داتگاههاي اجرايي شامل وزارعخانهها ،شرکتهاي دو تي و داتگاههاي اجرايني کنه از مناده ()62قانون محاابات عيومي ااتفاده ميکججد.
 تامین مالی پروژهها :بانك يا مواسه عجاري عس یالت ما ي (طرحي) را به مجظور عيلیات ممیجي به ک ور و يا شنرکتم خصي پرداخت کرده و کجتر ي روي ه يجه کردن آن ندارد و ذا عم دي نی براي به ثير ن سنت طنرح نداشنته و در
اررایدهاي عمیی شدهاي اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و بانك عضيی کججده قرارداد دريافت ميکجد.
ماده  :2کلیه داتگاه هاي اجرايي مكلفجد براي ااتفاده از عس یالت ما ي خارجي (فايجانس) صرفا طرحهاي داراي عوجینه
فجي ،اقتصادي و ما ي را به دبیرخانه شوراي اقتصاد (انازمان برنامنه و بودجنه ک نور) ارانال نيايجند .بازپرداخنت اصنل
عس یالت و ه يجههاي عبمي م تيل بر اود و کارم د و ه يجه عم د ،مديريت و بیيه از محل عوايد طرحهاي مذکور ا امي
اات و مجيوع ه يجههاي اجراي کامل آن ا از اقفهاي عمیی شده نبايد عجاوز کجد.
تبصره  :طرحهاي فاقد عوجیه ما ي در صورعيکه در قوانی بودجه اجواعي ،ااتفاده آن ا از عس یالت ما ي خارجي به
عصويو رایده باشد ،ميعوانجد پس از طي مراحل اي داتورا ميل از عس یالت ما ي خارجي (فايجانس) ااتفاده کججد.
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ماده  :3داتگاه هاي اجرائي مكلفجد در ارايه پی ج اد عصويو طرح در شوراي اقتصناد ایاانتهاي کلني اصنل چ نل و
چ ار ( )44قانون ااااي را رعايت نيايجد.
ماده  :4کلیه داتگاه هاي اجرايي مكلفجد در هجگا اراال درخواات ااتفاده از عسن یالت منا ي خنارجي (فايجنانس) بنه
دبیرخانه شوراي اقتصاد (اازمان برنامه و بودجه ک ور) مراعو کفايت درآمندهاي طنرح پی نج ادي در قبنال ه يجنههاي
ارمايهگذاري طرح را در قا و کاربرگ شياره ( )1با امضاي باالعري مقا آن داتگاه ،راياً اعال و عم د نيايجد.
ماده  :5هجگا ارايه درخواات ااتفاده از عس یالت ما ي خارجي (فايجانس) به دبیرخانه شوراي اقتصاد ارايه موافقت او یه
يكي از بانكهاي عامل براي عاملیت طرح ضروري اات.
ماده  :6داتگاههاي اجرايي متقاضي ميبايست طرحهايي را براي ااتفاده از عس یالت منا ي خنارجي (فايجنانس) بنراي
عصويو به شوراي اقتصاد پی ج اد نيايجد که قادر به عأمی مبلن پی پرداخنت برابنر ضنوابط و مقنررات باننك مرکن ي
جي وري ااالمي ايران باشجد.
ماده  :7رعايت شرايط و مالحظات زيستمحیطي و ارايه مجوز از اازمان حفاظت محنیط زيسنت در اجنراي طرحهناي
پی ج ادي از اوي داتگاههاي اجرايي هجگا ارايه درخواات به دبیرخانه شوراي اقتصاد (اازمان برنامه و بودجنه ک نور)
ا امي اات.
ماده  :8در اجراي ماده ( )20قانون برنامه پج اا ه ش و عوامه جي وري ااالمي ايران و رعايت قانون حداکثر ااتفاده از
عوان عو یدي و خدماعي در عامی نیازهاي ک ور و عقويت آن ا در امر صادرات مصوب  1391/5/1مجلس شوراي اانالمي،
می ان ااتفاده طرحها و پروژههاي بخ

دو تي از ااخت داخل با پی ج اد داتگاه اجرايني ذيربنط بنه عصنويو شنوراي

اقتصاد ميراد.
تبصره :1رعايت قانون حداکثر ااتفاده از عوان عو یدي و خدماعي در عأمی نیازهاي ک ور و عقويت آن ا در امر صادرات
در اجراي طرحها از اوي داتگاههاي اجرايي متقاضي ا امي اات.
تبصره  :2طرحها و پروژههاي داراي عوجیه فجي ،اقتصادي ،ما ي و زيسنت محیطني کنه در شنوراي اقتصناد مطنرح
ميشوند ،ا ويت با درخوااتهايي اات که داراي ارزآوري بی تر باشجد.
ماده :9ارايه عايیديه بانك مرک ي جي وري ااالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي در رااتاي اجراي مفاد ماده
( ) 20قانون برنامه پج اا ه ش و عوامه جي وري ااالمي ايران و هيچجی مؤاسه و ک ور عامی کججده عس یالت ما ي
خارجي (فايجانس) از اوي داتگاههاي اجرايي هجگا اراال درخواات به دبیرخانه شوراي اقتصاد (اازمان برنامه و بودجه
ک ور) ا امي اات.
تبصره  :1بانك مرک ي جي وري ااالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفاند حداکثر ظرف مدت يك ماه
پااخ به ااتمال داتگاههاي اجرايي را در خصوص مفاد اي ماده ارايه نيايجد.
تبصره :2مواردي که نیازمجد عضيی اازمان ارمايهگذاري و کيكهاي اقتصادي و فجي ايران ميباشد ،بايد به عأيیند
وزارت امور اقتصادي و دارايي براد .و قبل از طرح موضوع در شوراي اقتصاد به دبیرخانه شورا اراال گردد.
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ماده  :10بانك مرک ي جي وري ااالمي ايران مجاز اات با درخواات داتگاه اجرايي ذيربط ،نسنبت بنه عبنديل ارز
مجدرج در کلیه مصوبات شوراي اقتصاد به ااير ارزهاي مورد عيل خود با رعايت برابري آن ا (نرخ عسمیر روز صدور گواهي
مسدودي) اقدا نيايد.
ماده  :11بانك مرک ي جي وري ااالمي ايران مكلف اات عرعیبي اعخاذ نيايد عا اود ،کارم د و ااير ه يجههاي جانبي
طرحها و پروژهها در چارچوب مقررات بی ا يللي به حداقل ميك کاه
ماده  :12بانك مرک ي جي وري ااالمي ايران مكلف اات هر ش

يابد.
ماه يك بار گ ارش عيلكنرد طنرحهناي اانتفاده

کججده از عس یالت ما ي خارجي (فايجانس) مصوب شوراي اقتصاد را به دبیرخانه شوراي اقتصاد ارايه نيايد.
ماده  :13راهكارهاي عسريع در فرآيجد ااتفاده از عس یالت ما ي خارجي (فايجانس)
 فرآيجد برراي درخوااتهاي داتگاهاي اجرايي و قراردادهاي مربوط به طرحهاي متقاضني اانتفاده از عسن یالتما ي خارجي در بانك مرک ي جي وري ااالمي ايران عا مرحله گ اي

اعتبار ااجادي آن ا ،به نحنوي کنه حنداکثر در

مدت دو ( ) 2ماه فرآيجد مذکور انجا شود عواط بانك مرک ي جي وري ااالمي ايران مورد بازنگري قرار گرفته ،و پس
از عايید کيیسیون شوراي اقتصاد به اطالع کلیه داتگاههاي اجرايي براد .هيچجی بانك مرک ي جي نوري اانالمي
ايران مكلف اات بررايهاي خود در طرحها را در حد اعيال ایااتها و مقررات ارزي ک ور محدود نيايد.
 اازمان برنامه و بودجه ک ور فرآيجد برراي درخوااتهاي داتگاههاي اجرايي درخصنوص اانتفاده از عسن یالتما ي خارجي (در صورت کامل بودن مدارك و مستجدات مربوط) را به نحوي مورد بازنگري قرار دهد که حداکثر ظنرف
مدت چ ل و پج ( ) 45روز پس از وصول عواط اازمان مذکور ،موضوع قابل طرح در کيیسیون شوراي اقتصاد باشند.
فرآيجد مذکور عواط اازمان برنامه و بودجه ک ور ع یه و پنس از عايیند کيیسنیون شنوراي اقتصناد بنه اطنالع کلینه
داتگاههاي اجرايي خواهد راید.
ماده  :14رعايت داتورا ميل عكيیل فر هاي پی ج ادي (پیوات) براي عصويو طرحهاي متقاضي ااتفاده از عسن یالت
ما ي خارجي (فايجانس) از اوي داتگاههاي اجرايي ا امي اات.
تبصره :اازمان برنامه و بودجه ک ور ميعواند در صورت و نسبت به اصالح فر هاي پیوات مصوبه اقدا نيايد.

محمد باقر نوبخت

رونوشت:
 .ريیس محتر مجلس شوراي ااالمي ن مماون اول محتر ريیسجي ور ن دفتر رئیسجي ور ن اعضاي محتر شوراي اقتصاد -مماون محتر
حقوقي ريیس جي ور ن مماون محتر امور مجلس ريیس جي ور ن دفتر بازراي ويژه ريیسجي ور ن ديوان محاابات ک ور ن اداره کل قوانی و
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مقررات ک ورن اازمان بازراي کل ک ور ن ادارهکل قوانی مجلس شوراي ااالمي ن ااتانداريها_ اازمان برنامه و بودجه ااتانها
ججاب آقاي دکتر پورمحيدي مماون محتر امور اقتصادي و هياهجگي برنامه و بودجه
ججاب آقاي دکتر پورمحيدي ارپرات محتر مماونت عوامه امور عو یدي
ججاب آقاي دکتر واعظ م دوي مماون محتر عوامه امور عليي و فرهجگي
ججاب آقاي م جدس شافمي مماون محتر فجي و عوامه امور زيربجايي
ارکار خانو اربابي مماون محتر عوامه مجابع انساني و هياهجگي ااتان ا
ججاب آقاي دکتر نيكي مماون محتر عوامه امور اجتياعي و عيومي
ججاب آقاي حسیجي ف يي رئیس محتر امور مجلس
ججاب آقاي دکتر خا صي رئیس محتر امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد
ججاب آقاي نميت ا ي ريیس محتر امور حقوقي وقوانی
ججاب آقاي دکتر باقري ريیس محتر امور اقتصاد کالن
ججاب آقاي اماني هيداني رئیس محتر امور صجمت و ممدن
ججاب آقاي م جدس مصطفوي ريیس محتر امور نظا فجي و اجرائي
ججاب آقاي م جدس رحياني رئیس محتر امور راه و عرابري و مديريت عيران ش ري و رواتايي
ججاب آقاي م جدس نادمي رئیس محتر امور زيرااخت ها و خدمات ارعباطات و فجاوري اطالعات
ججاب آقاي دکتر پوراصغري رئیس محتر امور رفاه اجتياعي
ججاب آقاي دکتر گرائي نژاد ريیس محتر امور آموزش عا ي
ججاب آقاي دکتر ممصومي راد رئیس محتر امور فرهجگ،گردشگري و ورزش
ججاب آقاي دکتر قره ياضي رئیس محتر امور عحقیقات و فجاوري
ججاب آقاي م جدس صدرنوري م اور و رئیس محتر حوزه رياات،روابط عيومي و امور بی ا يلل
ججاب آقاي راتيي رئیس محتر امور بجگاه ها ،شوراها و عوامه م ارکت هاي مردمي
ارکار خانو خانلوااوجبالغي رئیس محتر امور بازرگاني و خدمات ما ي
ججاب آقاي م جدس کفاشي ريیس محتر امور انرژي
ججاب آقاي ملكوعي خواه رئیس محتر امور دفاعي و امجیتي
ججاب آقاي دکتر عدل رئیس محتر امور آب،ک اورزي و مجابع طبیمي
ججاب آقاي دکتر مسجدي رئیس محتر امور برنامه ري ي ،آماي ارزمی و محیط زيست
ججاب آقاي دکتر حسیجي رئیس محتر امور االمت
ججاب آقاي نوري ريیس محتر امور علفیق بودجه
ججاب آقاي فروزاني ر م اور محتر رئیس اازمان و ريیس امور عيومي و قضايي
ارکار خانو زيجا ي رئیس محتر مرک عوامه ایستو ها و فجاوري اطالعات
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درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)

کاربرگ شماره ()1
فرم پذیرش مسئولیت انطباق اجرای طرح با ماده ( )20قانون برنامه پنج ساله ششم
توسعه جمهوری اسالمی ایران
در اجرای ماده ( )20قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران متعهد
میگردم طرح  ..................................دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی بوده و
سیاستهای اجرایی اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رعایت شده و
مسئولیت آن را پذیرفته و متعهد میشوم که هزینههای اجرایی کامل طرح از سقفهای
تعیین شده در طرح تجاوز ننموده و قانون حداکثر استفاده از توان فنی ،مهندسی و اجرایی
ساخت داخل رعایت شده و میزان ساخت داخل  ............درصد میباشد.
همچنین در اجرای این طرح شرایط زیست محیطی رعایت شده و جدول دریافت و
بازپرداخت تسهیالت به شرح ذیل میباشد.

امضاء وزیر

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)
دستورالعمل تكمیل فرم درخواست صدور مجوز استفاده از
تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)

به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم گزارش دستگاههاي اجرايي متقاضي استفاده از تسهييت
مالي خارجي به ويژه تسييت موضوع ماده ( )20قهاوو بروامهه جهنا سهاله توهم توسهعه جميهوري
استمي ايرا و تبصره ( )3قاوو بودجه سال  1396كل كوهور بهراي اجهراي ر ههاي جيوهنيادي و
همچنين يكنواختي در ارائه ا تعا و مدارك مورد وياز و تسييل در امهر بررسهيج جم بنهدي و تييهه
گزارش ويايي براي ر درخواست مذكور در توراي اقتصادج ضروريست دستگاههاي اجرايي متقاضهي
تسييت مالي خارجي (فايناوس)ج فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسييت مالي خهارجي» را
با توجه به موارد ذيل تكميل و به همراه كليه مدارك و اسناد مورد وياز براي تييه گزارش (جيونياد بهه
توراي اقتصاد) با امضاء باالترين مقام دستگاه اجرايي به سازما بروامه و بودجه كوور ارسال ومايند:
الف) موضوع
عنوان طرح :ذكر ختصهاي از موضوع ر يا جروژه

دستگاه درخواستکننده :منظور عنوا و تماره بقهبنهدي دسهتگاه اجرايهي جيوهنياددهنده موضهوع
براي ر در توراي اقتصاد است در قسهمت سهايرج ويهز عنهوا ديگهر دسهتگاههاي اجرايهي بغيهر از
وزارتخاوه و تركت دولتي (سازما ) كه در بند  11از ماده يك قاوو بروامه و بودجه آمده درج ميتهود
و همچنين در ادامه آ تماره و تاريخ وامه دستگاه درخواستكننده قيد گردد.
عنوان درخواستتکننده :بها توجهه بهه دسهتگاه اجرايهي عتمتگهذاري ميگهردد بعنهوا ملهال اگهر
وزارتخاوهاي درخواستكننده ر موضوع در توراي اقتصاد است قسمت وزير عتمتگذاري ميتود.
نام استفادهکننده :در مورد ر هاي دولتي وام وزارتخاوه و يا سازماوي كه متقاضي اجراي ر اسهت
درج ميتود و براي ر هاي غيردولتي وام متقاضي غيردولتي در قسمت ساير درج ميگردد.
ب ) سابقه و توجیه پیشنهاد

 -1محل قانونی تسهیالت مورد استفاده :عبار از محل تأمين تسييت مورد وياز ر است و با
توجه به اينكه از كدام محل تأمين اعتبار ارزي اوجام ميگيرد بايستي عتمتگذاري تود.

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)
 -2چناوچه از تسييت قواوين بودجه سنوا گذتته استفاده ميتودج الزم اسهت متناسهب بها وهوع
تسييت محل تأمين تسييت سالهاي گذتته ويز مورد استناد قرار گيرد.
 -3مشخصات عمومی طرح

خالصه دالیل توجیهی :ضرور ها و مزيتهاي اجراي ر و همچنهين زيا ههاي اتتمهالي واتهي از
عدم اجراي ر اعتم گردد.
زیربناهای مورد نیاز طرح :به تفكيك تامل زيربناهاي موجهود در زمها جيوهنياد هر و همچنهين
مواردي كه بايد همزما با اجراي ر ايجاد تود درج ميگردد.
 -4مشخصات اقتصادی طرح
مجموع هزینههای سرمایهگذاری :تامل سرمايههاي ثابت و در گردش است .در صور كسهر مقهدار
ارز مورد وياز كه ووع آ در رديف مربو ه عتمتگذاري ميتود و در مخرج كسر كل مبلغ ريالي مورد
وياز براي اجراي ر تامل ارزش ريالي (زمينج ساختما ج تأسيسا ج تجييزا و ماتهينآال داخلهي
و )....به اضافه معادل ريالي ارز مورد وياز مندرج در صور كسر كه به تر زير محاسهبه ميتهودج درج
تود.
مقدار ارز
قیمت دالر * تتتتتتتتتتتتتتتت = معادل ریالی
نرخ برابری آن با دالر

در تعيين و محاسبه ميزا سرمايهگذاري ارزي اعم از ثابت و در گردشج بايسهتي مجمهوع ارز
مورد وياز تامل جيشجرداختج ميا جرداخت و تسييت دريافتيج ويز منظور گردد.
هزینههای تولید :اجزاء بياي تمام تدهج با تغيير آويا در مقابل تغييهر تجهم فعاليهت ارتبهار دارد و بهر
همين جايه به دو ووع هزينههاي ثابت و متغير تقسيم تده است.
هزینههای ثابت :عبار از اقتمي است كه بها تغييهر سهح فعاليهت (وظيهر توليهد و فروش)جتغييهر
وميكند .ماوند هزينه استيتك ساختما ج كارگاهج ماتهينآال ج هزينهه اووهعاآ آآ و بهر،ج ماليها و
عوارض بر داراييهاج بيمه و ...

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)
هزینههای متغیر :عبار از اقتمي است كه با تغيير در سح فعاليت (توليد و فروش) تغيير مييابد.
ماوند هزينههاي متغيهر مسهتقيم توليهدي (مهواد و دسهتمزد)ج هزينهههاي متغيهر غيرمسهتقيم توليهدي
(ملزوما كارخاوه)ج مواد غيرمستقيمج مزاياي رفاهي متناسب با دستمزد و  ...و هزينههاي متغير توزي و
فروش.
قیمت تمام شده واحد محصول :با استفاده از مياوگين وزوهي قيمهت تمهام تهده محصهول در
سالهاي مختلف با توجه به درصد بيرهبرداري از ظرفيتج بدو اتتساآ ورخ تورم محاسبه تود.
نرخ بازده داخلی ت مدت بازگشت سرمایه ت درصد از ظرفیت تولید در نقطته ستر بته ستر

جرياوها

نرخ بازده داخلی :ورخ بازدهي است كه سرمايهگذاري اوليه را با ارزش فعلي خهال
وقدي ورودي آتي معادل ميومايد .بنابراين:
خال

جرياوا وقدي ورودي آتي = سرمايهگذاري اوليه

سرمايه در گردش  +هزينههاي راهاودازي +بياي خريد ماتينآال و تجييزا = سرمايهگذاري اوليه
(ماليا  +هزينههاي وقدي عملياتي) – درآمدهاي تاصل از فروش= خال

جرياوا وقدي ورودي آتي

سرمایهگذاری اولیه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت = فاکتور ارزش فعلی
خالص جریانات نقدی ورودی آتی

با استفاده از ارزش فعلي بدست آمده و عمر مفيد سرمايهگذاري ( ول دوره توليد) ورخ بهازده داخلهي
ر مورد وظر را ميتوا از جداول ضميمه (ارزش فعلهي اقسهار مسهاوي يهك ريهال
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(1  i) t

)

استخراج ومود.
سرمايهگذاري اوليه
سرمايهگذاري اوليه
ههههههههههههههههه يا هههههههههههههههههههههه = مد بازگوت سرمايه
خال جرياوا وقدي ورودي سالياوه
سود سالياوه
هزينه ثابت
 ×100هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه = درصد از ظرفيت توليد
دروقحه سر به سر
(هزينه متغير واتد محصول  -قيمت فروش واتد محصول) ظرفيت اسمي ر
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میزان اشتغال مستقیم :تعداد تغلي كه در زما بيرهبرداري از ر ج ايجاد ميگردد.
میزان اشتغال غیرمستقیم :عبار از تعداد تغلي است كه جس از بيرهبهرداري از هر در ارتبهار بها
فعاليتهاي مرتبط جاييندستي و باالدستي آ ايجاد ميتود.
سرانه سرمایهگذاری برای هر شغل (مستقیم) :تاصل تقسيم سرمايه ثابت (مجمهوع ارزي و ريهالي)
بر ميزا اتتغال مستقيم جس از بيرهبرداري ر است.
درصد استفاده از تواناییها و امكانات داخلی :وسبت ارزش مجموع تجييهزا ج ماتهينآال سهاخت
داخلج زمين و ساختما و خدما مرتبط به مجموع سرمايهگذاري ر ميباتد.
 -5مشخصات فنی طرح
محالعا فني اصلي – مراتل ترتيبي راتي فني و ساخت – راتي محصول  -راتي فرآيندها و
عمليا – مفاهيم – ظرفيت توليد – تكنولوژي توليهد  -هر اسهتقرار -اوبهار – تمهل و وقهل –
مكا

ر – ووع محصول /محصوال – درصد بيرهبرداري – ميزا توليد – ميزا اسهتيتك –

ساير موخصا فني.

 -6شاخص های مالی طرح
درآمد ساالنه طرح  :درآمد ساالوه هر در زمها بيرهبهرداري بهه صهور تفكيهك تهده و وهوع
محصول توليدي در جدول درج گردد.
در هر ستون از جتدول زمانبنتدی دریافتت تستهیالت ج مبهالغ مهورد وظهر تهامل :جيشجرداخهتج
ميا جرداخت و اصل تسييت با توجه بهه مقها

دريافهت آويها در سهتو هاي مربو هه درج تهده و

مجموع تسييت دريافتي در ستو آخر جدول لحاظ گردد.
زمان بندی بازپرداخت تسهیالت ( بیع متقابل)

زمانبنتتدی بازپرداختتت تستتهیالت (فاینتتانس) :در صههور تعيههد جيشجرداخههت و ميا جرداخههت
( 15درصد تسييت ) الزم است وحوه بازجرداخت آ ويهز موهخ
مربور درج گردد.
 -7محل بازپرداخت تسهیالت دریافتی

و در سهحرهاي اول و دوم جهدول

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)
 -8محل تآمین منابع ریالی طرح
 -9تاریخ و شماره تآییدیه سازمان حفاظت محیط زیست
 -10تاریخ و شماره موافقتنامه ( درصورت استفاده از بودجه عمومی)
 -11تاریخ و شماره مجوز سرمایهگذاری ( برای شرکتهای دولتی در صورت استفاده از
منابع داخلی)
 -12توضیحات ضروری
 -13نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
گزارش كارتناسي تكميلي كه توسط امور بخوي ذيربط در سازما بروامه و بودجه كوور ارائه ميتود.

ج) اسناد و مدارک مورد نیاز
وامه درخواست باالترين مقام دستگاه اجرايي (وزير /ريهيس) – تأييديهه مراجه ذيصهت

بها مفهاد

دستورالعمل چگووگي صدور مجوز اسهتفاده از تسهييت مهالي خهارجي (فاينهاوس) – مصهوبه مجمه
عمومي و توراي اقتصاد (درخصوص موافقت بها سهرمايهگذاري بهراي تهركتهاي دولتهي)– گهزارش
توجيه فنيج اقتصادي و مالي ر يا جروژه – گزارش ارزيابي اقتصادي ج مالي و امكا سنجي ر هها
و جروژهههها (وههرم افزاركامفههار)  -سههاير مههدارك مههورد ويههاز بههراي ارائههه بههه تههوراي اقتصههاد.
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الف ـ موضوع:
عنوان طرح ...................................................
ـ دستگاه درخواستكننده.......................................................... :
وزارت....................................................... :

شماره طبقهبندي................................................... :

سازمان /شركت....................................................... :

شماره طبقهبندي................................................... :

ساير (با ذكر نام)...................................................... :
ـ عنوان درخواستكننده:

وزير

مديرعامل /رئيس 

ـ استفادهكننده تسهيالت:

بخش دولتي :

بخش خصوصي :

ساير با ذكر نام....... :

ـ نام استفادهكننده:
وزارت....................................................... :

شماره طبقهبندي................................................... :

سازمان /شركت....................................................... :

شماره طبقهبندي................................................... :

ساير (با ذكر نام)...................................................... :
فاينانس 

ـ نوع تسهيالت مورد استفاده :بيع متقابل 
ب ـ سابقه و توجيه پيشنهاد:
 -1محل قانوني تسهيالت مورد استفاده:
ـ مانده تسهيالت بند «ل» تبصره  29قانون بودجه سال :1379

جزء ششم 

جزء هفتم 

جزء يكم 

جزء سوم 

بند «هـ» 

بند «ي» 

جزء  1-1بند «ل» 

جزء  1-2بند «ل» 

جزء  2بند «ل» 

جزء  5بند «ل» 

جزء  6بند «ل» 

ـ تسهيالت موضوع تبصره  29قانون بودجه سال :1380

ـ تسهيالت موضوع تبصره  21قانون بودجه سال :1381

بند «و» 

جزء  1بند «ز» 

بند «ي»

بند «ل» 
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بند «ك» 

جزء  2بند «ز» 

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)

بند «د» 

بند «هـ» 

بند «و» 

جزء  2بند «ز» 

بند «ي» 

بند «ف» 

ـ تسهيالت موضوع تبصره  21قانون بودجه سال :1382
جزء  1بند «ز» 

بند «و»

ـ تسهيالت موضوع تبصره  21قانون بودجه سال :1383

جزء  1بند «ز» جزء  2بند «ز» 

بند «ي» 
بند «ت» 

بند «ث» 

جزء  1بند «خ»

جزء 2بند «خ»

ـ تسهيالت موضوع تبصره  2قانون بودجه سال :1385

جزء  1

جزء  5

ـ تسهيالت موضوع تبصره  2قانون بودجه سال :1386

جزء  3

جزء  4

ـ تسهيالت موضوع بند ( )6ماده واحده قانون بودجه سال :1387

بند  6

ـ تسهيالت موضوع قانون بودجه سال :1388

جزء  6

ـ تسهيالت موضوع تبصره  2قانون بودجه سال :1384
ـ تسهيالت موضوع تبصره  11قانون بودجه سال :1384

بند «ج» 

جزء «ب» 

 -2مشخصات عمومي طرح:
عنوان طرح:
هدف طرح (كيفي و كمي):

خالصه داليل توجيهي:

مدت اجرا ........................... :تاريخ شروع ........................... :تاريخ خاتمه ............................. :محل اجرا.................................. :
زيربناهاي مورد نياز (از قبيل آب ،برق ،راه و  ...اعم از موجود يا مورد نياز)
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 -3مشخصات اقتصادي طرح:
ارزي:
سرمايه ثابت :ــــــــــــــ

ارزي:

ريالي:

مجموع هزينهاي سرمايه گذاري :ــــــــــــــــــــــــــــــ شامل
ريالي:

ارزي:
سرمايه در گردش :ـــــــــــــــــــــ
ريالي:
( ارقام به ميليون ريال و معادل ريالي مبلغ ارزي نيز در آن لحاظ شود).
دالر آمريكا 

نوع ارز مورد استفاده:

يورو 

ساير (با ذكر نام):

نرخ تسعير  .............معادل  ..................در نظر گرفته شده است.


هزينههاي توليد
سال

دوم

اول

..........

سوم

..........

..........

ظرفيت توليدي (واحد)
هزينهها

ارزي
(واحد)

ريالي
(واحد)

ارزي
(واحد)

ارزي
(واحد)

ريالي
(واحد)

ارزي
(واحد)

هزينه متغير هر واحد
جمع هزينههاي متغير
هزينههاي ثابت
جمع هزينههاي توليد



هزينههاي توليد در سالهاي آتي مي بايست براساس قيمت سال پايه (بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) محاسبه و درج گردد.

ارزي:
قيمت واحد محصول مشابه خارجي ......... :ارزي /واحد

قيمت تمام شده واحد محصول :ــــــــــــــــــ /واحد
ريالي:

صرفهجويي ارزي/.................... :واحد
 تفاوت معادل قيمت تمام شده واحد محصول به ارز خارجي با قيمت خريد واحد محصول از خارج ضربدر ميزان توليد ساالنه
قيمت فروش خارجي محصول (صادراتي) ....... :ارزي /واحد

قيمت فروش داخلي محصول ........... :ريال /واحد
نسبت به فروش داخلي به قيمت بينالمللي  /.............واحد
نرخ بازده داخلي .......... :درصد

مدت بازگشت سرمايه ........ :ماه
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نقطه سربه سر ......... :درصد از ظرفيت توليد

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)

ميزان اشتغال :مستقيم .......... :نفر

جمع .............. :نفر

غيرمستقيم .......... :نفر

سرانه سرمايهگذاري براي هر شغل (مستقيم)( ...................................... :ارزي)( .......................... ،ريالي)
استفاده از تواناييها و امكانات داخلي :ميزان استفاده  ............درصد ،مبلغ  ....................ريال
امكانات داخلي مورد استفاده (نوع ماشينآالت ،تجهيزات ،زمين ،ساختمان ،نيروي انساني و:)...

 -4مشخصات فني طرح:

نوع محصول /محصوالت:
واحد...... :

ظرفيت توليد ساالنه
سال
درصد بهرهبرداري
از ظرفيت
ميزان توليد

اول

دوم

سوم

...

...

...

...

ميزان استهالك
(به ارزش دفتري)

 ارزش اسقاطي سرمايه (تجهيزات خريداري شده) معادل  .................در نظر گرفته شده است.

ساير مشخصات فني:

4

4

...

...

جمعكل

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)

 -5شاخصهاي مالي طرح:

واحد................. :

درآمد ساالنه
سال
مبلغ

اول

سوم

دوم

...

...

...

...

...

...

واحد................:

زمانبندي دريافت تسهيالت:
سال
مبلغ

اول

دوم

سوم

...

...

...

...

زمانبندي بازپرداخت تسهيالت( :بيع متقابل)
ميزان بازپرداخت ساليانه

سال
مقدار محصول

اول

جمعكل

دوم

...

جمعكل

...

نرخ بازگشت سرمايه:
سوم

معـــادل ارزي ارزش
محصول ساليانه
درصـــد از مقـــدار
محصول ساليانه

5

...

...

...

...

...

...

جمعكل

درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)

نرخ سود و كارمزد:

زمانبندي بازپرداخت تسهيالت( :فاينانس)
سال

اول

دوم

...

سوم

...

نرخ بيمه:
...

...

...

واحد:
...

جمعكل

پيشپرداخت
ميانپرداخت
اصلتسهيالت
ميزان سود و
كارمزد
هزينه بيمه
ساير هزينهها
جمع
نسبت بازپرداخت
به درآمد ساالنه

 -6محل بازپرداخت تسهيالت دريافتي:

 -7محل تأمين منابع ريالي طرح:

توليدات طرح 
درآمد ارزي دولت
بودجه عمومي
ساير با ذكر مورد................ :

 -8تاريخ و شماره تأييديه سازمان حفاظت محيطزيست:

عوايد ارزي طرح
ساير با ذكر مورد ......
منابع داخلي

سيستم بانكي

شماره  ...................................تاريخ ................................

 -9تاريخ و شماره موافقتنامه (در صورت استفاده از بودجه عمومي) شماره  ...................................تاريخ ..................................
 -10تاريخ و شماره مجوز سرمايهگذاري (براي شركتهاي دولتي در صورت استفاده از منابع داخلي)
شماره مجوز سرمايهگذاري  ............................................تاريخ .........................................
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درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاينانس)

 -11توضيحات ضروري:

 -12نظر سازمان برنامه و بودجه كشور:

ج ـ اسناد و مدارك پيوست شامل:

وامه درخواست باالترين مقام دستگاه اجرايي (وزير /رييس) – تأييديه مراج ذيصت

با مفهاد دسهتورالعمل

چگووگي صدور مجوز استفاده از تسييت مالي خارجي (فايناوس) – مصوبه مجم عمومي و تهوراي اقتصهاد
(درخصوص موافقت با سرمايهگذاري براي تركتهاي دولتي) – گزارش توجيه فنيج اقتصادي و مالي ر هها
يا جروژهها – گزارش ارزيابي اقتصاديج مالي و امكا سنجي ر ها و جروژهها (در قالب ورم افزار )Comfar
 -ساير مدارك مورد وياز براي ارائه به توراي اقتصاد.
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