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پيش نويس نهايي آيين نامه اجرايي «ظهار نظر كارشناسي در خصوص ا
و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در بانكي قانون تسهيل اعطاي تسهيالت 

  »اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها
  

  :مقدمه
تسهيالت و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع  قانون تسهيل اعطاء«   

در اوايل » در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها
در قالب يك طرح دو فوريتي توسط عده اي از نمايندگان  ۱۳۸۶سال 

ممنوعيت دريافت وثيقه غير از طرح از «مجلس شوراي اسالمي با هدف 
، تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و متقاضيان، تسهيل اعطاي تسهيالت

خدماتي، كاهش هزينه طرحها از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و 
ارزي، تامين منابع مالي بانكها براي پرداخت تسهيالت بيشتر به متقاضيان 

با توجه به اينكه تصويب آن با تعجيل . مطرح شد» ...سرمايه گذاري، تامين
نافع زيادي براي بخش هاي توليدي و حتي صورت گرفت عليرغم داشتن م

بانكها، برخي از موانع آن همچنان در قانون باقي است كه به آيين نامه نيز 
سرايت پيدا كرده است و در آيين نامه نيز نمي توان بر خالف قانون، اصالح 
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مواردي از قبيل تعيين سهم الشركه متقاضي . برخي از آنها را پيش بيني كرد
، استثناء شدن سازمان اوقاف و امورخيريه در مورد تسهيل ۲موضوع ماده 

واگذاري زمين به سرمايه گذاري، نامشخص بودن عوايد           
در اين گزارش ابتدا كليات آيين . در زمره آن هستند...  ۲آتي طرح در ماده 

ه نامه قانون مزبور مورد بررسي قرار گرفته، در بخش دوم مفاد آيين نام
  .بررسي مي شود و گزارش با ارايه برخي پيشنهادها به پايان ني رسد

  
 بررسي كليات آيين نامه -۱

قانون تسهيل اعطاء «عنوان قانون عبارتست از  -۱-۱
درصورتيكه » و كارآيي بانكها... تسهيالت بانكي
... آيين نامه اجرايي قانون تسهيل «عنوان آيين نامه 
 .است» موسسات اعتباري

نون تصريح شده است كه آيين نامه قا ۸در ماده  -۱-۲
 اجرايي قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور

به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ... اقتصادي 
نيز در خصوص نحوه تبديل ) ۴(همچنين تبصره ماده 

اوراق مشاركت به سهم، آيين نامه اي را پيشنهاد 
اگرچه عنوان آيين نامه حاضر بگونه اي . كرده است

كه گويي قرار است كليه موارد آيين نامه اي است 
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) ۴(قانون را در برگيرد، اما موارد مهمي همچون ماده 
در خصوص نحوه انتشار و چگونگي تعيين اوراق 

در خصوص ) ۵(مشاركت قابل تبديل به سهم، ماده 
اقداماتي چون رتبه بندي و اعتبار سنجي مشتريان، 

در خصوص تعيين شعب تخصصي ) ۷(ماده 
دگاهها براي رسيدگي به پرونده هاي بانكها مغفول دا

لذا معلوم نيست پيش نويس آيين نامه . مانده است
است يا خير و اگر چنين است  ۸همان موضوع ماده 

بايد موارد مهم فوق را نيز در بر بگيرد و اگر نيست 
 .بايد مواد مرتبط آن در عنوان آيين نامه مشخص شود

نونگذار كه در نام قانون آيين نامه بايد با نيت قا -۱-۳
آنچه از قانون . مصوب ذكر شده است همراستا باشد

تسهيل براي اعطاي تسهيالت " مستفاد مي شود اوال
اعتباري است كه اغلب دست اندركاران توليد از 
مسايل پيچيده اي كه در راه كسب تسهيالت اعتباري 
. براي آنها به وجود آمده همواره شكايت و گله دارند

كاهش هزينه هاي طرح از ديگر مواردي است " اثاني
كه مورد نظر قانونگذار است؛ كه از جمله اين    
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هزينه ها، تامين وثيقه ها، هزينه ترهين، هزينه مرتبط 
با خريد، هزينه هاي رفت و آمدهاي مكرر مديران 

كه باعث باز ماندن آنها از رسيدگي به امور جاري (
گزاف براي " بتا، پرداخت هاي نس)توليد مي شود

امور كارشناسي و امثال آن است كه در اين آيين نامه 
 .تا حدي از آنها عبور شده است

در موسسات اعتباري دولتي " مفاد آيين نامه صرفا -۱-۴
قابليت اجرا دارند، زيرا موسسات اعتباري كه در 
بخش غير دولتي تشكيل شده اند از ساز و كارهاي 

تابع اصول كلي خاص خود تبعيت مي كنند و تنها 
كه بانك مركزي براي هدايت آنها در نظر گرفته 
است، هستند پس مي توان گفت كه اين آيين نامه 
دستورالعملي براي موسسات اعتباري و بانكهاي 

ضمن اينكه در حال حاضر نيز موسسات . دولتي است
نمي شوند زيرا » طرحها«اعتباري خصوصي وارد 

يزان قابل توجه اي اجراي موفقيت آميز طرحها، به م
به عوامل بيروني وابسته است و وجود هزاران طرح 

بنابراين بانكهاي . ناتمام ناشي از همين عوامل است
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" خصوصي به دليل وجود اين گونه ريسك ها اساسا
 .وارد آنها نمي شوند

اگر بانك هاي تجاري كه هم اكنون دولتي هستند بر  -۱-۵
بخش  به ۴۴اساس قانون اجراي سياست كلي اصل 

خصوصي واگذار شود كاربرد اين آيين نامه بيشتر 
) كه دولتي باقي مي مانند(براي بانك هاي تخصصي 

 .خواهد بود

معاني برخي از مفاهيم مانند موسسات اعتباري، طرح  -۱-۶
سرمايه گذاري و امثال آن ذكر نشده است كه        

 .مي تواند در دايره شمول قانون مشكالتي ايجاد كند

است » اعتبار سنجي«طاي تسهيالت نيازمند اع" اساسا -۱-۷
و اعتبار سنجي مقوله اي است كيفي و عوامل 
مختلفي از جمله شرايط متقاضي، ويژگيهاي طرح؛ 
... سياستهاي دستگاههاي اجرايي، سياستهاي پولي و

در آن دخيل هستند كه مي تواند مقامات تصميم گير 
 در واقع تصريح الزامات. را دچار چالش مي كنند

قانون است كه مي تواند به موفقيت اين قانون  ۵ماده 
 . كمك كند
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برخي از موانع اجراي طرح ها به دليل انعطاف  -۱-۸
ناپذيري و ناكارايي آيين نامه هاي اجرايي عقود 
اسالمي است كه كارگزاران اعتباري را براي تامين 
مالي ساده، شفاف و سريع مجريان طرح با مانع روبرو 

 .مي سازد

ابط و عرف بانكي، بهنگام آغاز طرح، با طبق ضو -۱-۹
كل طرح و » مشاركت مدني توليدي«انعقاد قرارداد 

مستحدثات آتي آن در ابتداء و يك جا طي سند 
رسمي در دفتر اسناد رسمي، حبس حقوقي مي گردد، 

مرحله اي و "  معموالپرداخت تسهيالت در صورتيكه 
ك يمتناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه اما عمل رهن 

اين مشكل بايد در . جا در ابتدا انجام مي گيرد
 .راستاي افزايش اختيار عمل مجري مد نظر قرار گيرد

  
 بررسي مفاد آيين نامه -۲

توان اجرايي «آيين نامه براي احصاء  ۱در صدر ماده  -۲-۱
بايد شاخص هاي مشخصي شكل » و مالي مجري

بگيرد در غير اين صورت اين موضوع مي تواند 
اين شاخص ها بايد بر . ه خود گيردشكل سليقه اي ب
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تفكيك ) توليدي يا خدماتي(اساس نوع فعاليت ها 
 .شود

و » مشتري«در موارد مختلف از عبارت هاي  -۲-۲
به طور همزمان استفاده شده است از جمله » متقاضي«

ماده ) ۲(و ) ۱(و تبصره هاي ) ۳(ماده ) ۱(در تبصره 
موضوع اگر هر دو واژه به يك معني هستند، اين ) ۵(

با » مشتري«در غير اينصورت فرق . بايد اصالح شود
 .مشخص شود» متقاضي«

) ۱(ماده ) ۸(جزييات نحوه انجام الزامات تبصره  -۲-۳
قانون در خصوص تبادل اطالعات بين دستگاههاي 
اجرايي واگذار كننده زمين و بانك هاي عامل در 

 .آيين نامه مسكوت است

ان در بانكها آوردة مشتري) ۳(ماده ) ۲(در تبصره  -۲-۴
سپرده تلقي نمي شود تا به آن سودي تعلق گيرد، 

. است» سهم الشركه مشاركت در طرح«بلكه بعنوان 
قانون اين موضوع به ) ۲(اگر چه در تبصره ماده 

 .همين شكل تصريح شده است
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اين عمل از نظر حقوقي ) ۴(با توجه به تبصرة مادة  -۲-۵
گ معروف است كه نيازمند فرهن »رهن مشترك«به 

سازي و همكاري با سيستم بانكي و رفع گره هاي 
 .اعتباري و حقوقي است

دامنه شمول آيين ) ۱(ماده ) ۷(و تبصره ) ۶(تبصره  -۲-۶
نامه را به موسسات اعتباري بخش خصوصي گسترش 
داده است در اين صورت در مواردي كه بعلل 
مختلف موسسات اعتباري بخش خصوصي قايل به 

ح نباشند و متقاضي توجيهات ارايه شده در طر
اعتراضي به نظر شعب داشته باشد، طبق اين تبصره 
سرپرستي استان وادار شده است تا ايرادات خود را 

براي " به صورت كتبي به متقاضي ابراز كند معموال
موسسات اعتباري بخش غيردولتي عواملي از شناخت 
متقاضي وجود دارد كه همراه با توجيهات طرح مورد 

مي گيرد كه هميشه قابل مكتوب و ابالغ بررسي قرار 
" به عالوه چنين فرايندي عمال. كتبي به شخص نيست

كار جديدي را به موسسه اعتباري غير دولتي تحميل 
مي كند كه بسيار هزينه بر خواهد بود زيرا با توجه به 
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پيامدهاي حقوقي اي كه مي تواند اين گونه ابالغ ها 
ار دقيقي انجام گيرد به وجود آورد الزم است كار بسي

كه با توجه به حجم معامالت موسسات اعتباري 
 .تكليف سنگيني را به عهده اين موسسات مي گذارد

از طرف ديگر بايد در تبصره مزبور بانك مركزي   -۲-۷
شرايط اعطاي تسهيالت را احراز كند و به سرپرستي 

اگر قرار است موسسه اعتباري بخش     . اعالم كند
چگونه   " به اجراي آن گردد اوال غير دولتي موظف

مي توان گفت كه كارشناسان بانك مركزي نسبت به 
منابع اطالعاتي در اختيار موسسه اعتباري غير دولتي 

بهتر از كارشناسان موسسه اعتباري غير دولتي   
توانسته اند طرح توجيهي را بررسي كنند و اتخاذ 

بانك اگر موسسه اعتباري يا " ثانيا. تصميم نمايند
عامل نظر بانك مركزي را به داليلي ملحوظ كرد 
كدام يك جوابگوي ريسك عدم توفيق طرح در 
خاتمه خواهند شد؟ بانك مركزي يا بانك اعتبار 
دهنده كه توجيه طرح را نپذيرفته است ولي در قبال 

 اجبار بانك مركزي تن به اين كار داده است؟
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سات يكي از مشكالت اساسي گيرندگان وام با موس -۲-۸
" اعتباري موضوع ارزش گذاري ها است كه معموال

اين ارزش گذاري ها توسط كارشناسان انتخابي 
كه نظرات آنها . موسسات اعتباري صورت  مي گيرد

مي تواند با نظرات كارشناسان خارج از " عموما
موسسه اعتباري متفاوت باشد، كه در حال حاضر نيز 

ن موسسات بطوريكه اغلب كارشناسا .اين گونه است
اعتباري قيمت ماشين آالت سفارش شده را قبول 
ندارند و درصدي از صورتهاي پرداخت شده بابت 

درصد      ۵۰سفارش ماشين آالت را كه گاهي به 
مي رسد در ارزيابي خود منعكس مي كنند و براي 
موسسات در حال فعاليت نيز مبناي قيمت گذاري 

اين . رددآنها اغلب به قيمت هاي دفتري بر مي گ
ضمن آنكه . مسكوت مانده است ۲مشكل در ماده 

پس از ارزيابي كارشناس موسسه اعتباري، كه محل 
چانه زني همراه با مفاسد آن است، موسسه اعتباري 
درصدي از ميزان ارزش گذاري كارشناس خود را 
مبناي پرداخت اعتبار قرار مي دهد كه آغاز مشكالت 
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رد انتظار واحدهاي اجراي طرح و جريان نقدينگي مو
اين مشكل باعث مي شود كه طرح ها . توليدي است

هزينه " بال استفاده در ميانه راه باقي بمانند و عمال
اجراي طرح باال برود و اعتبار تخصيص يافته هم 

آيين نامه . ديگر كفاف اجراي طرح اوليه را  نمي دهد
الزم است به اين مسايل با دقت بيشتري نظر داشته 

  .باشد

 بايد بگونه اي باشد كه هر مشتري بتواند هر) ۳(ماده  -۲-۹

بعالوه اوراق (نوع سپرده خود در موسسات اعتباري 
مشاركت و سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس 

را بعنوان وثيقه )اوراق بهادار يا ضمانتنامه بانكي
آورده خود به موسسه اعتبار دهنده معرفي كند و 

ها و يا مجموعه اي از آنها براي مدتي كه هريك از آن
بعنوان وثيقه آورده او در اختيار موسسه اعتباري قرار 
مي گيرد، حق استفاده از وثيقه ها، برداشت يا 
واگذاري آنها را نداشته باشد و مشتري بتواند از كليه 

 . منافع حاصل از وثيقه هاي خود بهره مند شود
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سد يك طرح توليدي زماني كه به بهره برداري مي ر -۲-۱۰
براي حضور در بازار مجبور به گسترش دامنه   

فعاليت هاي خود است در نتيجه بايد بخش اعظمي 
از منابع خود را صرف بزرگتر كردن بازار فروش 
خود كند، ضمن آنكه بدهي هاي گذشته خود را 

پرداخت كند پس نياز به نقدينگي زيادتر هم پيدا   
ي او   كه همواره پشتيبان تامين نقدينگ. مي كند

، ۶وقتي در ماده . سيستم هاي اعتباري هستند
موسسات اعتباري موظف به نظارت بر اجراي طرح 

تا تسويه حساب كامل مي شوند اين تصور پيش    
مي آيد كه طرح به صورت يك باره پايان مي گيرد و 

در طي زمان تعيين شده، اقساط بدهي خود را      
ي كاري ندارد، مي پردازد و ديگر با موسسه اعتبار

مانند ايجاد يك سد يا نيروگاه كه پس از پايان پروژه 
و بهره برداري از آن از منافع حاصله، كارفرما بدهي 
خود را به سيستم اعتباري پرداخت مي كند تا تسويه 

در يك واحد توليدي تامين . كامل صورت گيرد
جريان نقدينگي يك نوع گردش عمليات است كه 
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امل مختلف از جمله گسترش بازار و در اثر عو "مرتبا
ها، بهبود راندمان توليد، اضافه شدن نوبت كاري

تكنولوژي هاي جديد و باالخره تورم در بكارگيري 
لذا اين موضوع بايد . حال ازدياد و بزرگ شدن است

درخصوص تسويه كامل واحد توليدي مدنظر 
البته در طرح هاي خدماتي كه با پايان . قرارگيرد
به " تباط موسسه اعتباري و مشتري صرفاطرح، ار

دريافت اقساط بدهي خالصه مي شود اين مشكل 
 . بروز نخواهد كرد" احتماال

درصد براي ارزش كسري وثائق كه در  ۲پرداخت  -۲-۱۱
سبب مي شود كه موسسات " آمده است اوال) ۸(ماده 

اعتباري تشويق شوند تا زمين، ساختمان و ماشين 
ح را كمتر از ارزش آالت و عوايد حاصل از طر

واقعي آن ارزيابي كنند تا اين تفاوت بيشتر شود و 
هزينه هاي اجراي طرح را باال مي برد كه در " ثانيا

اين موضوع را      . قيمت تمام شده اثر مي گذارد
مي توان با موسسات بيمه سرمايه گذاري انجام داد تا 
اين گونه پرداخت ها به حساب شركت هاي بيمه 
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ا محاسبه ريسك سرمايه گذاري انجام شود و همراه ب
براي سرمايه گذار و بانك حداقل هاي اطمينان خاطر 

 .به وجود آيد

در حال حاضر براي صدور سند مالكيت و يا  -۲-۱۲
صورتجلسه تفكيكي زمين هاي فروخته شده و يا 
واگذار شده كه عمران و آبادي زيادي نيز روي آنها 

اي مسئول انجام گرفته است از سوي سازمان ه
ميلياردها ريال " اقدامي صورت نمي گيرد  كه بعضا

براي قابل استفاده كردن اين زمين هزينه شده است 
اگر اين مشكل رفع ) به ويژه در شهرك هاي صنعتي(

شود، گواهي هاي واگذاري آنها مي تواند براي 
دريافت تسهيالت مورد پذيرش قرار گيرد به ويژه 

تصل به طرح به هيچ عنوان اينكه مي دانيم كه زمين م
قابل واگذاري براي عمل ديگري نخواهد بود و  
سازمان هاي واگذار كننده نيز بايد زماني براي آنها 

 .سند مالكيت صادر كنند

استثناء ) ۵(در باره زمين هاي وقف كه در تبصره  -۲-۱۳
شده است با علم به اينكه اجاره اين گونه زمينها 
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اره با نظر سازمان طوالني مدت است و همو" معموال
اوقاف، اجاره قابل انتقال به ديگري است و براي 

عمران آنها و ايجاد قابليت استفاده از زمين      
سرمايه گذاري هاي مختلفي انجام مي گيرد كه داشتن 
امتياز اجازه از سازمان اوقاف را داراي ارزش 

ارزيابي اين امتياز و سرمايه گذاري . اقتصادي مي كند
شده براي آماده سازي زمين مي تواند مبناي انجام 

 .گرفتن تسهيالت قرار گيرد

همچنين بايد توجه نمود كه با توجه به ) ۴(در ماده  -۲-۱۴
افزايش قيمتي كه در بخش امالك روي مي دهد اكثر 
واحدها درخواست فك رهن از قسمتي از مازاد وثيقه 
خواهند كرد در صورتيكه در قرارداد اوليه كليه وثائق 

ترهين موسسه اعتباري تا بازپرداخت كامل اقساط  در
 . خواهد بود

بايستي توجه داشت كه اكثر بانكها و موسسه هاي   -۲-۱۵
اعتباري امكان كار كارشناسي و ارزيابي طرحها و نيز 
نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداري تا تسويه 

حساب كامل با مشتري را ندارند و بايستي       
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را متحمل شوند چرا كه اين هزينه هاي  سنگيني 
موضوع تخصصي است و كارشناسان متعددي در 

 .رشته هاي مختلف مورد نياز است

  
 جمع بندي و پيشنهادات -۳

پيشنهاد مي شود در پاراگراف اول آيين نامه كه با  -۳-۱
شروع مي شود » ...هيات وزيران در جلسه «جمله 

را به ... هيات دولت آيين نامه اجرايي قانون «عبارت 
  .جايگزين شود» رح زير به تصويب مي رساند،ش

توان اجرايي و مالي «براي احصاء ) ۱(در ماده  -۳-۲
 .شاخص هاي  كمي ذكر شود» مجري

در خصوص داشتن قدرت ) ۱(ماده ) ۱(در بند  -۳-۳
اجرايي و مالي مجري طرح، الزم است موضوع با 
توجه به ابعاد طرح در دست اجرا، مد نظر قرار گيرد 

عمليات اجرايي و همچنين       بطوريكه پيشرفت
هزينه هاي انجام شده بعنوان بخشي از توان مالي و 
اجرايي مجري طرح تلقي گرديده در تسهيالت قابل 

 .اعطاي موسسه اعتباري مد نظر قرار گيرد
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در خصوص توجيه پذيري طرح ) ۲(ماده ) ۲(در بند  -۳-۴
الزم است كه مقرر گردد از سيستمهاي نرم افزاري 

بي طرح ها از جمله كامفار و يا نرم جهت ارزيا
افزارهاي طراحي و تاييد شده در سيستم بانكي 
استفاده گردد تا از اعمال نظر و سالئق شخصي 

ضمن اينكه در خصوص توجيه . جلوگيري گردد
اقتصادي طرحها ضمن ملحوظ داشتن وضعيت عرضه 
و تقاضا در مجموع موقعيت نسبي صنعت ذيربط و 

ت مورد بررسي و مدنظر قرار واحدهاي مشابه صنع
 .گيرد

ارزش ملحقات و مستحدثات ) ۲(بهتر است در ماده  -۳-۵
آورده نقدي و غيرنقدي «. آتي هم اضافه شود

طبق ضوابط و عرف بانكداري به » متقاضي طرح
تلقي شده و خود به » سهم الشركه متقاضي«عنوان 

 .خود حبس حقوقي خواهد شد

گيري از        بمنظور جلو) ۳(ماده ) ۳(در تبصره  -۳-۶
ارزيابي هاي مكرر و تاخير در عمليات اجرايي الزم 
است از وثائق موجود جهت اعطاي تسهيالت استفاده 
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و كسري وثائق از طريق اخذ تضمين ها مدنظر 
ضمن اينكه نمونه . موسسات اعتباري استفاده شود

قرارداد توثيق بطريقي تنظيم گردد تا كليه داراييهاي 
شرف ايجاد در توثيق بانك قرار ايجاد شده و در 

 . گيرد

افزايش هزينه هاي اجرايي طرح ) ۴(تبصره ه  در بند  -۳-۷
براساس برآورد بانك مركزي (ناشي از نرخ تورم 

مي بايد متناسب با سهم مجري طرح و موسسه  .)ا.ا.ج
تسهيم و تقبل گردد بديهي است ) بانك(اعتبار دهنده 

و موسسه  اين امر موجب خواهد گرديد تا متقاضي
" اعتباري در ايفاي تعهدات خود تسريع نموده و عمال
. از تحميل هزينه هاي ناشي از تورم اجتناب ورزند

 .اين مهم بايد در آيين نامه مدنظر قرار گيرد

از طرف  ۶۰در دستورالعمل هاي فعلي كه بعداز دهه  -۳-۸
بانكها در هيچ " بانك مركزي ايران تهيه شده عمال

" فرضا. يچ نوع زياني نمي روندقراردادي زير بار ه
چنانچه در عقد قرارداد مضاربه كه يك عمل تجاري 
است زياني حاصل شد اين زيان بعهده مشتري است 
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سياست ريسك گريزي سيستم " نه بانك و اصوال
بانكي عامل مهم و موثري در اعطاي تسهيالت است 
كه بانكها بطور كلي ريسك گريزند، نه ريسك پذير 

در تدوين آيين نامه جديد كه منافع  كه اين مهم
 .طرفين طرح را در بر گيرد مطمح نظر قرار گيرد

نيز عالوه ) ۵(در ماده ) ۴(عالوه بر مدت زمان ماده  -۳-۹
بر زمان تعيين شده براي بررسي اوليه، يك ماه و نيم 
نيز براي اعالم رد يا قبول طرح در نظر گرفته شده 

پرونده يك است ضمن اينكه دوباره پس از تكميل 
ماه فرصت براي پرداخت وام در نظر گرفته شده 
است كه اين امر باعث مي شود هزينه ها افزايش 
يافته و توليد كننده از رقابت با ديگر توليد كنندگان 
خارجي باز ماند از طرف ديگر در صورت عدم اقدام 
بانك يا موسسه اعتباري در مدت هاي مقرر، ضمانت 

لذا پيشنهاد   . نشده است اجرايي خاصي پيش بيني
مي شود مدت هاي مزبور تقليل يافته و ضمانت 

  .اجراي آن تصريح شود
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كارشناس رسمي «به ) ۴(لغت كارشناس ماده   -۳-۱۰
  .تغيير يابد» دادگستري

يكسان » متقاضي«و » مشتري«در مواد مختلف واژه   -۳-۱۱
گرفته شده » متقاضي«سازي شود چون در قانون واژه 

جايگزين واژه » متقاصي«ه است بهتر است واژ
 .شود» مشتري«

از آنجايي كه آيين نامه همه موارد آيين نامه اي   -۳-۱۲
مواد مورد نظر در " قانون را در بر  نمي گيرد دقيقا

 .صدر آيين نامه تصريح شود

درصد در ماده مي تواند با موسسات بيمه  ۲پرداخت   -۳-۱۳
سرمايه گذاري انجام گيرد تا پوشش ريسك     

ري مد نظر قرارگرفته و براي طرفين سرمايه گذا
 . اطمينان حاصل نمايد

الزم است در پايان آيين نامه يك ماده جديد به  -۳-۱۴
اين «آورده شود كه در آن بيان شود ) ۱۳(شماره ماده 

تبصره در جلسه مورخ ...... با ماده و ....... آيين نامه 
 ».هيات دولت به تصويب رسيد...... 
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جراي طرح خود قادر به مخترعين براي ا" معموال -۳-۱۵
تامين آورده اوليه نيستند و از نظر سيستم اعتباري نيز 
اين گونه نوآوري ها هيچ گونه داراي ارزش اقتصادي 

براي ) ۲(به حساب نمي آيد لذا الزم است در ماده 
آن چارچوب هايي پيش بيني نمود تا اعطاي 
تسهيالت در خصوص اختراعات و نوآوري ها نيز 

  .هموار شود

قانون  ۳آيين نامه كه در خصوص ماده  ۱۱در ماده  -۳-۱۶
تنظيم شده است هيچ نوع جزيياتي كه بتواند 

ر فرايند اجراي اين شيوه متقاضيان و مشتريان را د
ياري دهد ارايه ) استفاده از اعتبارات اسناد داخلي(

نشده است در صورتيكه فلسفه وجودي آيين نامه 
 .اجرايي به شفاف سازي فرايند اجرا  بر مي گردد

اجراي " پيشنهاد مي شود صراحتا) ۱۲(در باره ماده  -۳-۱۷
اين نوع تسهيالت را براي واحدهاي توليدي كه هم 

ن پرداخت كننده اقساط وام هاي گران گذشته اكنو
 .هستند نيز تسري يابد
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  :  پيوست يك 
قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در «

  »اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها
اري به منظور تسريع؛ تسهيل و تقويت سرمايه گذ - ۱ماده 

دريافت وثيقه خارج ) اعم از كاال يا خدمت(در طرحهاي توليدي 
از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيالت كه توان 
مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به 

  .تاييد بانك مي رسد، توسط بانكهاي عامل ممنوع است
نياز را به متقاضي  بانكها موظفند صورت مدارك مورد

اعالم و پس از تكميل پرونده حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز 
طرح را بررسي نموده و در صورت تاييد توسط خود و يا موسسات 
معتمد بانك، با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت يك 
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ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيالت طي دوران مشاركت 
  .اقدام نمايند

يا از طريق مؤسسات معتمد خود " بانكها موظفند مستقيما
نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداري طرح تا 

  .تسويه حساب كامل با مشتري اقدام نمايند
بانك موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و  -۱تبصره 

پنج روز پس از تكميل پرونده در صورت عدم پذيرش داليل خود 
  .مستند و مكتوب به متقاضي اعالم نمايند را به صورت

طرحهايي كه از بازدهي و يا نسبت سهم الشركه  -۲تبصره 
بيشتر متقاضي برخوردار باشند در تاييد طرح و پرداخت تسهيالت 

  .در اولويت قرار مي گيرند
بانكها مي توانند در ازاء اصل تسهيالت پرداختي  - ۳تبصره 

متقاضي وثايق خارج از طرح مطالبه مازاد بر سرمايه ثابت و آورده 
  .نمايند

جمله         ارزش زمين محل اجراء طرح از -۴تبصره 
  .هزينه هاي طرح محسوب مي شود

به منظور افزايش ضريب اطمينان بانكها براي  - ۵تبصره 
وصول تسهيالت اعطايي به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود 
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ثايق طرح را به عنوان ارزش كسري و%) ۲(حداكثر معادل دو درصد
  .كارمزد پوشش ريسك براي يك بار دريافت نمايند

در صورت درخواست متقاضي بانك عامل  -۶تبصره 
موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثايق خارج 
از طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد ساير بانكها و مؤسسات مالي 

  .م نمايدو اعتباري كه متقاضي معرفي مي كند اعال
به منظور تامين منابع مورد نياز طرحهاي بزرگ،  -۷تبصره 

كليه بانكها مي توانند بخشي از سهم تسهيالت اعطايي خود را از 
عمل ) بانكي» سنديكاي«اتحاديه (طريق مشاركت با ساير بانكها 

پذيرش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح تاييد شده توسط . نمايند
ساير بانكهاي مشاركت كننده كفايت          بانك عامل اول براي

  .مي نمايد
قراردادهاي مربوط به واگذاري و يا بهره برداري  - ۸تبصره 

زمين براي اجراء طرحهاي توليدي يا خدماتي كه توسط 
دستگاههاي اجرايي در اختيار مجريان طرح قرار مي گيرد به عنوان 

  .اسناد قابل قبول پذيرفته مي شود
اي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي، وزارتخانه ه

سازمان صنايع كوچك و شهركها و نواحي صنعتي و ساير 
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دستگاههاي اجرايي به استثناء سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند 
در اجراء قرارداد تسهيالت اعطايي بنا به درخواست بانك و يا 

از موسسه مالي، اعتباري   ذي نفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده 
طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد 
واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از 
آن را به بانك يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي 

همچنين دستگاههاي مذكور موظفند در صورت . شده منتقل نمايند
ا به تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به تغيير يا تعويض قرارداد بن

بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده مراجعه 
  .نمايند

چنانچه متقاضي تسهيالت، كل سهم آورده خود را  -۲ماده 
نسبت به سهم الشركه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترك 

از طرح نسبت با بانك به صورت يكجا واريز نمايد و متناسب با ني
به هزينه آن اقدام كند بانكها موظف به پذيرش سهم الشركه 

و درشهرستانها و %) ۲۰(متقاضي معادل حداكثر بيست درصد 
  .كل طرح مي باشند%) ۱۰(بخشهاي محروم تا ده درصد 
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در روش مذكور بانكها موظفند سهم آورده متقاضي  -تبصره
ذاري كوتاه مدت را تا زمان تحقق هزينه در حسابهاي سپرده گ
  .منظور و سود متعلقه را به متقاضي پرداخت نمايند

بانكها موظف به استفاده از اعتبارات داخلي در  -۳ماده 
اجراء طرحها بوده و شركتهاي دولتي موظف به قبول اسناد اعتباري 

  .ريالي داخلي مي باشند
وزارت اموراقتصادي و داراي موظف است ظرف  -۴ماده 

تاريخ تصويب اين قانون تمهيدات الزم را براي  مدت سه ماه از
انتشار و چگونگي تضمين اوراق مشاركت و يا اوراق مشاركت 
قابل تبديل به سهم براي تامين منابع اجراء طرحهاي توليدي به 
نحوي فراهم نمايد كه بخشي از منابع مورد نياز اجراء طرحهاي 

  .ريق تامين شودتوليدي و همچنين سرمايه در گردش آنها از اين ط
نحوه تبديل اوراق مشاركت به سهم مطابق       -تبصره 

آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور 
اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران      

  .مي رسد
دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف  - ۵ماده 

ز تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و به كارگيري مدت يك سال ا
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نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطالعات، رتبه بندي و 
اعتبار سنجي مشتريان، گروههاي مشاور مالي و سرمايه گذاري 
غيردولتي، ساماندهي مطالبات معوق؛ مؤسسات تضمين اعتبار، زمينه 

  .راهم نمايدتسهيل و تسريع اعطاء تسهيالت بانكي را ف
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ابزارهاي جديد مالي اسالمي 

  .را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد
به منظور ارتقاء كارآيي و هماهنگي اختيارات و  -۶ماده 

ا از تاريخ تصويب اين قانون، شوراي مسئووليتها در مديريت بانكه
       عالي بانكها منحل و وظايف آن به هيات مديره بانكها واگذار

  .مي گردد
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت 
يك ماه از تصويب اين قانون، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصالح و 

  .به تصويب هيات وزيران برساند
ر اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده وزير امو -تبصره 

انتخاب عضو يا اعضاء هيات . سهام دولت در بانكها خواهد بود
مديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و 

  .دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي خواهد بود



 

 29

ر اجراء كليه قراردادهايي كه بين بانك و مشتري د -۷ماده 
قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي گردد در حكم اسناد 
رسمي بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به 

توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تامين خواسته برخوردار   
  .مي باشد
در اجراء اين ماده قوه قضائيه شعب تخصصي دادگاهها را   

  .نده هاي بانكها معين مي نمايدبراي رسيدگي پرو
آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد مشترك  -۸ماده   

وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران و با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت 

به و برنامه ريزي كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابالغ اين قانون 
  .تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي االثر  -۹ماده   
خواهد بود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك 

مركزي جمهوري اسالمي ايران مسئول حسن اجراء اين قانون      
  .مي باشند
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لسه علني قانون فوق مشتمل بر نه ماده و يازده تبصره در ج  
روز سه شنبه مورخ پنجم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش 

به تاييد  ۱۳/۴/۱۳۸۶مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيد

  
  :پيوست دو

آيين نامه اجرايي قانون تسهيل اعطاي تسهيالت پيش نويس نهايي 
ي طرح هاي جراهزينه هاي طرح و تسريع در ا مؤسسه اعتباري و كاهش 

  سسات اعتباريومالي و كارايي متوليدي و افزايش منابع 
 

بنا به پيشنهاد مشترك وزارت .... هيات وزيران در جلسه مورخ 
امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و 

تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش    «قانون  ۸به استناد ماده 
سريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش هزينه هاي طرح و ت

آيين نامه اجرايي قانون فوق را به » مبلغ مالي و كارايي بانك ها
  :شرح زير تصويب نمود

موسسات اعتباري موظفند با رعايت مفاد زير گيرندگان  - ۱ماده 
تسهيالت را از توثيق وثايق خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي 

  طرح معاف كنند
  ان اجرايي و مالي مجري طرحداشتن تو -
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 توجيه پذيري طرح در ابعاد اقتصادي، فني و مالي -

 قابل ترهين بودن طرح -

 )اعم از توليد كاال يا خدمات(توليدي بدون طرح  -

بررسي و احرازموارد فوق بر عهده مؤسسه اعتباري  -۱تبصره 
  .عامل مي باشد

مؤسسه اعتباري موظف است تسهيالت سرمايه در  -۲تبصره 
دش مورد نياز طرح را همزمان با پيش بيني تسهيالت        گر

  .سرمايه گذاري ثابت تعيين نمايد
چنانچه اصل تسهيالت در هر مرحله بيش از مجموع  - ۳تبصره 

سرمايه ثابت طرح و آورده متقاضي باشد، مؤسسه اعتباري مي تواند 
  .به ازاي مازاد آن، وثايق خارج از طرح مطالبه نمايد

چنانچه هزينه طرح به دليل عوامل بيروني كه در  -۴تبصره 
اختيار مجري طرح نبوده و قابليت پيش بيني نداشته است نظير 
افزايش نرخ تورم بيش از رقم ملحوظ در طرح توجيهي، مؤسسه 
اعتباري عامل مكلف است با لحاظ افزايش هزينه ها، سقف 

  .تسهيالت را افزايش دهد
، مؤسسه اعتباري مكلف است در بررسي توان مالي - ۵تبصره 

تعهد مجري طرح را نزد ساير موسسات اعتباري استعالم و لحاظ 
  .كند
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منظور از موسسه اعتباري در اين آيين نامه بانك هاي  -۶تبصره 
دولتي و غير دولتي و يا موسسه اعتباري غير بانكي است كه تحت 
عناوين مذكور از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجوز 

  .يافت نموده و تحت نظارت اين بانك قرار دارنددر
در صورتي كه مشتري به عملكرد موسسه اعتباري  - ۷تبصره 

عامل در اجراي مفاد اين آيين نامه اعتراض داشته باشد، مي تواند 
اعتراض خود را به سرپرستي مؤسسه اعتباري در استان مربوطه 

، اعتراض روز ۱۰سرپرستي ها موظفند ظرف مدت . ارايه نمايد
واصله را بررسي و در صورت احراز شرايط موضوع را حل و فصل 
و در صورت عدم احراز شرايط موارد را به طور مشخص و به 

چنانچه متقاضي همچنان به . صورت كتبي به متقاضي اعالم نمايند
نظر سرپرستي موسسه اعتباري نيز اعتراض داشته باشد، مي تواند 

بانك مركزي . انك مركزي اعالم نمايدبه ب" اعتراض خود را كتبا
روز، اعتراض واصله را  ۳۰موظف است حداكثر ظرف مدت 

بررسي و در صورت عدم احراز شرايط داليل را به صورت 
مشخص و مكتوب به متقاضي اعالم و يا در صورت احراز شرايط 

روز مشكل را  ۱۰سرپرستي استان را ملزم نموده تا ظرف مدت 
مركزي موظف است گزارش عملكرد در  بانك. مرتفع نمايد



 

 33

خصوص اعتراضات واصله به آن بانك را در فواصل شش ماهه به 
  .شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ارايه نمايد

در خصوص ترهين طرح نزد مؤسسه اعتباري عامل  -۲ماده 
  :موارد زير به عنوان رهينه محسوب مي شود

  ارزش دارايي و عوايد آتي آن -
 زش زمين محل اجراي طرحار -

 آورده نقدي و غيرنقدي متقاضي طرح -

عوايد آتي شامل كليه منافعي است كه از توليد و سود  -تبصره
  :عايد مي شود
موسسات اعتباري مكلفند در توثيق وثايق به  -۳ماده 

صورت مرحله اي اقدام نمايند به گونه اي كه پس از احراز شرايط 
مه و تصويب تسهيالت مورد نياز، اين آيين نا ۱مقرر در ماده 

تسهيالت را با توجه به نياز طرح در اقساط مختلف به مشتري 
پرداخت و وثيقه الزم جهت هر يك از اين اقساط را دريافت نمايند 
آورده متقاضي مي تواند به عنوان وثيقه جهت دريافت اقساط اوليه 

  .تا سقف مجاز آورده تلقي گردد
در ابتدا فاقد دارايي از محل  چنانچه متقاضي - ۱تبصره 

طرح باشد، حسب درخواست مشتري به منظور شروع پرداخت 
تسهيالت، موسسه اعتباري عامل مجاز به دريافت وثيقه خارج از 
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طرح بوده و هر زماني كه طرح قابليت ترهين داشته باشد با 
درخواست مشتري مؤسسه اعتباري موظف است وثيقه خارج از 

  .محل طرح وثيقه دريافت نمايد طرح را آزاد و از
چنانچه متقاضي درخواست نمايد كه آورده  -۲تبصره 

نقدي به عنوان وثيقه تلقي گردد در اين صورت آن ميزان از آورده 
نقدي كه در حساب مؤسسه  اعتباري است به عنوان وثيقه تلقي 
شده و در اين مدت برداشت از آن از سوي مشتري امكان پذير 

در مدت زماني . نكه معادل آن وثيقه ديگري ارايه نمايدنبوده مگر اي
  .كه آورده به عنوان وثيقه تلقي مي گردد به آن سود تعلق نمي گيرد

در مواردي كه زمين به صورت اقساطي به  -۳تبصره 
تفاوت ارزش روز زمين از " مايملك مجري طرح تبديل شده صرفا

  .هد بوداقساط باقيمانده زمين مبناي محاسبه ترهين خوا
موسسه اعتباري موظف است در صورت تقاضاي  -۴ماده 

در (هفته نسبت به تعيين ارزش روز وثايق  ۲مشتري ظرف مدت 
) صورتي كه مهلت كارشناسي قيمت گذاري منقضي شده باشد

كارمزد ارزيابي ارزش روز وثايق بر . اقدام و مازاد آن را آزاد نمايد
  .عهده مشتري مي باشد

ارزش وثايق قابل توثيق نزد ساير موسسات مازاد  -تبصره
اعتباري بوده و موسسه اعتباري عامل موظف است در صورت 
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هفته در خصوص موافقت توثيق آن نزد  ۲تقاضاي مشتري ظرف 
  .موسسه اعتباري ديگر اقدام و همكاري نمايد

موسسات اعتباري موظفند پس از دريافت تقاضاي  -۵ماده 
ررسي اوليه را انجام دهند و در مشتري، ظرف مدت دو هفته ب

صورت پذيرش و تاييد اوليه طرح، ضمن اعالم مدارك الزم به 
مشتري، نسبت به بررسي و ارزيابي كامل طرح و نيز اخذ استعالم و 

  .مجوزهاي الزم از مراجع ذي صالح به صورت همزمان اقدام كنند
از زمان تكميل مدارك از سوي مشتري،  -۱تبصره 
روز نسبت به  ۴۵ري موظفند حداكثر ظرف مدت موسسات اعتبا

اعالم قبولي طرح و دعوت از مشتري براي انعقاد قرارداد و يا عدم 
  .قبولي طرح و اعالم كتبي به مشتري با ذكر داليل مثبته، اقدام كنند

در صورت قبولي طرح از سوي موسسه اعتباري  -۲تبصره 
داد اعطا و طي مراحل فوق، موسسه اعتباري موظف است قرار

تسهيالت را با متقاضي حداكثر ظرف مدت يك ماه منعقد و نسبت 
  .به پرداخت آن اقدام نمايد

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با همكاري  -۳تبصره 
ساير موسسات اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از 
 ابالغ اين آيين نامه، اطالعات كاملي از شرايط و نحوه استفاده از
مزاياي اين آيين نامه را با ذكر مراحل اخذ تسهيالت از سوي 
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مشتري و همچنين فرم هاي الزم در خصوص اعتراض مشتريان به 
شعب، سرپرستي و يا بانك مركزي را تهيه و از طريق موسسات 

همچنين هرگونه تغيير ظرف . اعتباري در اختيار متقاضيان قرار دهد
باري عامل به اطالع مشتري مدت يك هفته از طريق موسسات اعت

  .برسد
موسسات اعتباري موظفند دقت كافي در ارزيابي  -۶ماده 

طرح و نيز نظارت مستمر بر اجرا و بهره برداري طرح تا تسويه 
  .حساب كامل با مشتري، اعمال نمايند

در صورتي كه نتايج عملكرد طرح با پيش بيني و  –تبصره 
اجرا با مشكل روبرو شود،  ارزيابي طرح مغايرت داشته و طرح در

موسسات اعتباري موظف به بررسي دقيق موضوع و علل آن و 
. ارسال گزارش كامل در اين خصوص به بانك مركزي مي باشند

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است موسسه اعتباري 
اطالعاتي را براي تحليل و بررسي موارد مشابه در آينده تشكيل 

زارش ساالنه اي از عملكرد موسسات اعتباري با داده و همچنين گ
ذكر نسبت طرح هاي موفق به كل طرح ها در هر موسسه اعتباري و 
علل شكست طرح و نقش نظارت موسسه اعتباري در آن حداكثر 

  .دو ماه پس از گذشت هر سال ارايه نمايد
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در صورتي كه مجري طرح كل سهم الشركه خود  - ۷ماده 
امضاء قرارداد به حساب موسسه اعتباري را يك جا همزمان با 

واريز كند، موسسه اعتباري موظف است آورده وي را در      
حساب هاي كوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به مانده حساب 

در اين صورت     . مجري تا زمان تحقق هزينه ها پرداخت كند
درصد در شهرستان ها و  ۱۰سهم الشركه متقاضي حداكثر معادل 

درصد كل طرح در ساير مناطق         ۲۰ناطق محروم و حداكثر م
  .مي باشد

به منظور افزايش ضريب اطمينان موسسات اعتباري  - ۸ماده 
براي وصول تسهيالت اعطايي، به موسسات اعتباري عامل اجازه 
داده مي شود حداكثر معادل دو درصد ارزش كسري وثايق طرح را 

  .اي يك بار دريافت نمايدبه عنوان كارمزد پوشش ريسك بر
چنانچه تسهيالت مورد درخواست متقاضي جهت  -۹ماده 

درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري عامل  ۲۰اجراي طرح، بيش از 
باشد، موسسه اعتباري مي تواند جهت تامين نياز مشتري از روش 

سنديكايي، كنسرسيومي و (اعطاي تسهيالت به صورت مشترك 
  .ده نمايداستفا) روش هاي مشابه
در صورتي موسسه اعتباري با اين درخواست  -۱تبصره 

متقاضي موافقت نمايد بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه با ساير 
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موسسات اعتباري كه قرار است در طرح مشاركت داشته باشند،           
  .توافق نامه اي تنظيم و به اطالع مشتري برساند

اين ْآيين نامه بر  بررسي، احراز و اجراي مفاد -۲تبصره 
عهده موسسه اعتباري عامل اول بوده و ساير موسسات اعتباري در 

  .اين خصوص تكليفي ندارند
قراردادهاي مربوط به واگذاري و يا بهره برداري  - ۱۰ماده 

زمين كه توسط دستگاه هاي اجرايي در اختيار متقاضيان مشمول 
ل قبول پذيرفته شده اين آيين نامه قرار مي گيرد به عنوان اسناد قاب

و به ميزان حقي كه به موجب آن براي متقاضي ايجاد شده است، 
مي تواند جهت توثيق مورد استفاده قرار گيرد مشروط بر آن كه از 

  .قابليت نقل و انتقال به موسسه اعتباري برخوردار باشد
        ۳۲و  ۳۱اراضي واگذاري موضوع مواد  -۱تبصره 

حه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت آيين نامه اجرايي الي
جمهوري اسالمي ايران كه داراي سند مالكيت مي باشند در رهن 

اگر اين اراضي به صورت . موسسه اعتباري قرار مي گيرند
استيجاري به متقاضي واگذار شده باشند و ترهين آنها از طريق 

ني را به قانوني ميسر باشد، دستگاه واگذارنده موظف است اسناد ره
  .نفع موسسه اعتباري در دفاتر اسناد رسمي امضا كند
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و  ۳۱چنانچه اسناد مالكيت اراضي موضوع ماده  -۲تبصره 
آيين نامه فوق الذكر به نام شركت صادر نشده و امكان ترهين  ۳۲

آن نباشد و نيز زمين طرح از اراضي شهرك هاي صنعتي فاقد سند 
به عنوان " معرفي شده صرفامالكيت مادر يا تفكيكي باشد، محل 
  .محل اجراي طرح پذيرفته خواهد شد

موسسات اعتباري موظف به پذيرش اراضي  -۳تبصره 
واگذار شده از سوي شركت هاي شهرك هاي صنعتي كه داراي 
صورت مجلس تفكيكي يا سند مالكيت مادر هستند، به عنوان 

  .بخشي از رهينه مي باشند
ي اراضي اوقافي كه سند اعياني احداثي بر رو -۴تبصره 

  .مالكيت به نام متقاضي صادر شده است قابل ترهين خواهد بود
وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد  -۵تبصره 

كشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي و 
ساير دستگاههاي اجرايي به استثناء سازمان اوقاف و امور خيريه 

موسسه اعتباري، آن موسسه اعتباري و يا  موظفند بنا به درخواست
اشخاص معرفي شده از طرف آن را به عنوان جانشين متقاضي 
تسهيالت موضوع اين آيين نامه پذيرفته و كليه ي حقوق و تعهدات 
ناشي از قرارداد واگذاري زمين را حداكثر ظرف مدت يك ماه با 
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اري و يا مراجعه به دفاتر اسناد رسمي معرفي شده به موسسه اعتب
  .اشخاص معرفي شده منتقل نمايند

موسسات اعتباري موظف به استفاده از اعتبارات  -۱۱ماده 
اسنادي داخلي در اجراي طرح ها هستند و شركت هاي دولتي 

همچنين الزم . موظف به قبول اسناد اعتباري ريالي داخلي مي باشند
  است موسسات اعتباري زمينه و فرهنگ سازي الزم را براي  
شركت هاي خصوصي و دولتي در پذيرش اين اعتبارات فراهم 

  .آورند
شركت هاي دولتي موظفند نسبت به استفاده از ساز و كار اعتبارات 

  .داخلي در اجراي طرح هاي خود اقدام نمايند
طرحهايي كه تا زمان ابالغ اين آيين نامه به  -۱۲ماده 

تباري عامل موجب تسهيالت دريافتي، وثايقي در رهن موسسه اع
اين آيين نامه  ۱مربوط دارند، چنانچه داراي شرايط مندرج در ماده 

مشمول مفاد اين آيين نامه بوده و موسسات اعتباري عامل . باشند
  گ ./موظف به همكاري مي باشند

  
  
 




