
صندوق توسعه ملی
(ریسک نوسان رنخ ارزپوشش /بازرپداختتسهیالت اعطایی و چالشهای )



(:1394)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 20ماده 
بوه دولوت ر ی دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسوویه بوداکاران ار ی ا  م وس بسوای ه یوره ا

ای یوا سورمایه نهایی، واسطه)، نوع کاال (بسب مورد)بن ویکه  مان دریافت ار ،  مان فروش م صول یا  مان تکمیس طرح 
افوت کننوده وجود یا نبود م دودیتهای قیمتگذاری توسط دولت و رعایوت وووابط قیمتگوذاری و عرووه توسوط دری( ای

صوویب ایون ظرف مدت شش ماه پس ا  تتسهیالت، وجود یا نبود منابع ار ی در  مان در واست متقاوی ل اظ شده باشد، 
.قانون اقدام کند

:98/12/26پذیر مصوی قانون رفع موانع رقابت( 20)نامه اجرایی ماده آ رین اصالبیه آیین( 1)ند ب
ورت مهلت دادند که اقساط سررسید شده  ود را بصورت یکجا پردا ت نموده و یوا در صو99/06/31به بداکاران تا تاریخ 

نسوبت بوه تقسویط عدم امکان پردا ت اقساط سررسید شده بصورت یکجا، بانک عامس مکلف است بنا به در واست مشوتری
برای بداکارانی که مجموع اصوس %( 18)مااه با نرخ سود بدای این دسته ا  بداکاران بداکثر تا چهار سال در اقساط شش

برای بداکارانی که مجموع اصوس تسوهیالت %( 12)باشد و با نرخ سود دالر می( 20.000.000)تسهیالت دریافتی آنها باالتر ا  
أ یر عدم پردا ت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام ت. باشد اقدام نماینددالر می( 20.000.000)دریافتی آنها کمتر ا  

ریوالی و )بواری نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجواری مسسسوات اعتعالوه جرایم موووع آیینتأدیه دین شامس نرخ سود به
. وااد شد( ار ی

حساب ذخیره ارزی-1



سوه کس کشور بانک مرکزی مکلف شد ا  م س منابع ار ی  وود مبلو 1388قانون بودجه سال ( 6)بند ( د)طبق جزء •
در .مایددالر را در بانکهای عامس یا بانکهای  ارجی جهت وابداای تولیدی سپرده گذاری ن( 3.000.000.000)میلیارد 

هوت بانک صنعت و معدن برای اعطای تسوهیالت جدر ( میلیون یورو750)یک میلیارد دالر مبل  مبل  فوقاین راستا ا  
ش وابوداای اای تولیدی و  دمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گوردآالت و تسهیالت مورد نیا  طرح رید ماشین

.عملیاتی گردیدتولیدی منوط بر با پردا ت تسهیالت به صورت ار ی
قانون ( 6)بند ( د)تسهیالت گیرندگان ار ی ا  م س جزء »مبنی بر 1396قانون بودجه سال ( 4)تبصره ( ح)باتصویب بند •

ور قانون رفع موانع تولید رقابت پوذیر و ارتقوای نظوام موالی کشو( 20)کس کشور مشمول بکم ماده 1388بودجه سال 
«.گردیدند1394/02/01مصوی 

بودای % 25با اعالم بانک صنعت و معدن تقریباً نیمی ا  شرکتهای مشمول مبوادرت بوه پردا وت96در فروردین سال •
ش بینی منابع مواجه عدم امکان اجرای قانون به دلیس عدم پی»بر ولی با اعالم بانک مرکزی مبنی ود به بانک نمودند؛ 

.«شدند
کلیه بانکهای عاموس ا  انجوام »، مقرر گردید (98/04/11در تاریخ )امچنین طبق مصوبه ستاد تسهیس و رفع موانع تولید •

« .اری نمایندارگونه اقدامات بقوقی و اجرایی علیه این وابداا تا اتخاه تصمیم نهایی در ایأت م ترم و یران  ودد
رفع م دودیتهای و نیز ارج نمودن ا  سرفصس بداکاران غیرجاریامچینن بانکها نسبت به توقف اقدامات اجرا شده، 

.اعمال شده اقدام نمایند

1388قانون بودجه سال ( 6)بند ( د)تسهیالت گیرندگان ارزی موضوع جزء -2



1397انواع و میزان پرداخت های صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان -1پیوست 

طرح اای اعالم
وصول شده

طرح اای اعالم 
مسدودی شده

طرح اای
گشایش شده

توسطشدهارایهطرحهای
عاملبانکبهخصوصیبخش
گرفتهقرارتاییدموردکه

.است

مواردیعاملبانکارسالیطرحهایمیاناز

تاییدصندوقعاملهئیتتوسطکه

ازشدهتاییداعتبارمیزانبهمیشوند،

زیمرکبانکنزدملیتوسعهصندوقمنابع

.شودمیمسدود

شدهمسدودیاعالمطرحهایبیناز

بهتوانستهبرخیمرکزیبانکنزد

حالیدراینورسیدهگشایشمراحل

دالیلبههاطرحازبرخیکهاست

بهاستممکناداریمراحلدرنواقص

نزداعتبارونرسیدهگشایشمرحله

.بماندمسدودمرکزیبانک

پردا ت قطعی

اقساطدرتسهیالتپرداخت

وپذیردمیصورتمرحلهدرمختلف

فازبهمنوطجدیدقسطپرداخت

اینوباشدمیپروژههرجدید

ازبرخیکهداردوجودنیزامکان

.وندشمنصرفگیرندگانتسهیالت

اعالممسدودیشده

میلیارددالر39.73
اعالمگشایششده

میلیارددالر28.26

پرداختقطعی

میلیارددالر19.2

اعالموصولشده
میلیارددالر41.18



OECD:کشورهاسایر/1390سالستانده-دادهجدولبراساسمحاسبه:ایران

مبلغبخشهایاقتصادی
(میلیوندالر)

سهمازمبالغمسدودی
(درصد)

16،77542.2(باالدستی)نفت و گا  

4،71211.9نیروگاه

4،50111.3پاالیشگاه

3،6939.3پتروشیمی

3،2438.2صنعت و معدن

3،1187.8فوالدی

1،8934.8بمس و نقس

1،1452.9سایر

2980.7پایین دستی نفت و گا 

3580.9...سیمان، کاشی، سنگ و 

39.736100جمع

1398نحوه تقسیم اعتبارات ارزی مسدود شده صندوق توسعه ملی در قالب عاملیت ارزی از ابتدای تاسیس تا پایان 

23
ملیتوسعهصندوقعملکردگزارش:مآخذ



OECD:کشورهاسایر/1390سالستانده-دادهجدولبراساسمحاسبه:ایران

کلمبلغمسدودشدهبخشهایاقتصادی
(میلیوندالر)

جمعکلپرداختشده
(میلیوندالر)

8،0007،999اامهار و تنظیم آی

1،5001،460توسعه اراوی کشاور ی  و ستان و ایالم

500500انتقال آی به اراوی سیستان

500500(1395قانون بودجه سال )آبیاری ت ت فشار 

500500(1394قانون بودجه سال )رسانی به روستااا آی

350350(1397ال قانون بودجه س)طرح تکمیس انتقال آی به اراوی سیستان 

13973،3933،393قانون بودجه سال « 4»تبصره « د»اجرای بند 

13978/156/9قانون بودجه سال « 4»تبصره « و»اجرای بند 

13،38313،071سایر

28،14127،782جمع

1397عملکرد اعطای تسهیالت ارزی از منابع صندوق در اجرای تکالیف خارج از روال اساسنامه از ابتدای تاسیس تا پایان 

ملیتوسعهصندوقعملکردگزارش:مآخذ



.ندبرای با پردا ت اقساط  ود باشدرآمد ار ی کافی اای واجد اولویتی که دارای فعالیت-1
تقاووی توسوط بدون تایید و توجیه فنی، اقتصادی، موالی و االیوت مپردا ت تسهیالت ا  این م س -2

.استبانک عامس ممنوع و در بکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی 
گوذاری ایهاای سرماای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و ابرا  کفایت با دای طرحار یابی گزارش-3

ا پردا ت اصس و با ل اظ عامس  طرپذیری، به عهده بانک عامس بوده و به مثابه تضمین بانک عامس در ب
.سود تسهیالت به صندوق است

رح، بصوول  اای عامس پس ا  دریافت، بررسی و ابرا  االیت، توجیه فنی، مالی و اقتصادی طبانک-4
ه صوندوق اطمینان ا  وجود و کفایت درآمد ار ی و ص ت میزان ار  در واستی، مستندات مربوطه را ب

.ارسال می کنند
در ا تیوار بینی با پردا وت اقسواطاقرارنامه درک و پذیرش ریسک نوسانات نرخ ار ، جدول پیش-5

ه ا  ریسوک چه ا  بیث ووابط و چه ا  بیث سابقصندوق قرار داده و تمامی ارکان و هینفعان صندوق، 
ور را در آگاه بوده و نمی توان ت ووالت ا یور ار ی کشو( اعم ا  نوسان، جهش یا بتی سقوط)نرخ ار  

. مره بوادث غیر مترقبه قرارداد تلقی نمود

زیابعاد حقوقی و مقرراتی حاکم بر اساس اساسنامه و نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ار



عدماتمامطرحوفقداندرآمدارزی(1

عدمپرداختبهایتضمینیکاالهایخریداریشدهتوسطدولت(2

عدمتخصیصارزبرایبازپرداختاقساطصندوقتوسطبانکمرکزی(3

قیمتگذاریبرخیمحصوالت(4

محدودیتصادراتبرخیازمحصوالت(5

چالش های پیش روی بنگاهها و بانکهای عامل برای بازپرداخت اقساط ارزی صندوق



روند تامین مالی طرح ها از محل منابع ارزی

37495طارحباهارزش334بطورکلیبراساسقراردادهایعاملیتارزیتااکنون•
طارحباهارزش329میلیوندالردرصندوقپذیرششدهاندکهازآنمیاانبارای

.میلیوندالرمسدودیصادرشدهاست37218

ار ش
(میلیون دالر)

تعداد  طرح ووعیت

37495 334 پذیرششده

37218 329 مسدودیصادرشده



(دالر)پرداخت (دالر)مسدودی تعداد شرحبنگاه

7.487.030.207 8.160.442.823 116 دارایدرآمدارزی

1.141.275.236 1.297.598.211 19 ارزتضمیندولتبرایتامین

67.062.350 96.453.537 12
تولیدمحصوالتجایگزین

واردات

یمسدود)برداریهستندودورهمشارکتمدنیآنهابهپایانرسیدهاستطرحدرحالبهره147

(میلیوندالر8695وپرداخت9554

های در حال بهره برداریوضعیت طرح



اقساطسررسیدشدهمبلغتسهیالتهاتعدادطرح
اقساطسررسید

نشده
وصولشده

نسبتوصول
(درصد)

دهشخریداریکاالیتضمینیبهایپرداختعدم
191.141.275.236252.000.0001.116.075.23623.000.0009.1دولتتوسط

بازارازارزخرید
22.219.1121.700.3791.621.71878.6614.6شمولقیمتگذاری

1064.143.23813.657.7147.502.0556.155.65945عدمشمولقیمتگذاری

صادراتازحاصلارز
899.892.90536.087.58712.535.31323.552.27465شمولقیمتگذاری

1087.387.137.302414.130.885254.837.913159.292.97238عدمشمولقیمتگذاری

باه)طارح25هایمورداشارهبهکراتتمدیدشادهولایطرحازطرح88طرحبهپایانرسیدهاستوبهرغمآنکهدورانتامینمالی172تاکنوندورانمشارکتمدنی

یباردارینرسایدهوطبعاارباراعمدتابهدلیلنظارتناکافیبانکعامل،بااتمامدورانمشارکتمدنی،هنوزباهبهاره(میلیوندالر413وپرداخت572ارزشمسدودی

.بازپرداختاقساطبامشکلمواجههستند

میلیاوندالررا15.6میلیوندالراقساطسررسیدشدهتاکناون29.6طرحسررسیدشدهمشمولممنوعیتصادراتشدهاندکهازمجموع6برخیازمحصوالت:توجه

.پرداختنمودهاند

چالش های پیش روی بنگاه ها و بانک های عامل برای بازپرداخت اقساط ارزی صندوق



پیشنهادتکمیلینحوهبازپرداختهابندیطرحدسته

طربهای اقتصوادی دارای درآمود 

اای قیمتفاقد  م دودیت(ار ی

(گذاری و منع صادرات

ار یصورتبهبا پردا ت-

دریافتیتسهیالتاقساطبا پردا تجهتسالهیکتنفسدوره-

.سالپنجالییکتسهیالت،اینبا پردا تدورهافزایش-

اوای اقتصوادی ایون بنود بوا در طرح

-شبذف دوره تنفس، مشابه سوایر رو

ناموه با پردا ت پیشنهادی آیویناای

در ( مابا پردا ت ریالی به نرخ ار  نی)

.نظر گرفته شود

طوورح اووای اقتصووادی کووه فاقوود 

بوودون م وودودیت )درآموود ار ی 

(گذاری کاال و  دماتقیمت

تاریخدرنیماسامانهنرخبهمصوبهاینابالغتاریختاشدهسررسیداقساطریالیصورتبهبا پردا ت-
مصویارکتیمشعقودتسهیالتسودنرخبسبودر واسترو نرخبهاقساطسایربرایوسررسید
اعتباروپولشورای

بانکینظامدریریالتسهیالتبرباکمووابطومقرراتتابعریالیتسهیالتوبا پردا تن وه-
.بود وااد

ده در صورت امکان اقساط سررسید ش
قبلووی مشوومول بخشووودگی جوورایم

.دیرکرد شوند

أمین ار  تسهیالت گیرندگانی که تو

مورد نیا  آنهوا جهوت با پردا وت

افتی اصس و فرع تسهیالت ار ی دری

ا  صووندوق توسووعه ملووی، توسووط

.دولت تضمین شده است

تاریخدرنیماسامانهنرخبهمصوبهاینابالغتاریختاشدهسررسیداقساطریالیصورتبهبا پردا ت-
مصویارکتیمشعقودتسهیالتسودنرخبسبودر واسترو نرخبهاقساطسایربرایوسررسید
اعتباروپولشورای

1-کامسردا تپعدمواسطهبهکهگیرندگانتسهیالتبه(نیروو ارت)دولتبدایا بخشآن
ولیدتموانعرفعقانونچارچویدرشده،ایجاددولتتوسطبرقوآیتضمینی ریدوجه
قابسملیوسعهتصندوقا گیرندگانتسهیالتبدایباکشور،مالینظامارتقایوپذیررقابت
.میباشدتهاتر

2-مصوبهاین(2)بندووابطمشمولاستند،ار یدرآمداایواجدکهااییطرحا دستهآن
.شوندمی

3-بخشیویهتسامکاننداد،راتسهیالتبا پردا تتکافویااطرحار یدرآمدکهمواردیدر
.داردوجودنیما،سامانهدرپردا ترو نرخباوریالیصورتبهبدایا 

طراحی چارچوب بازپرداخت تسهیالت ارزی اعطایی از صندوق توسعه ملی



پیشنهادتکمیلینحوهبازپرداختهابندیطرحدسته

ه کاالاا تسهیالت گیرندگان ک

ول و  دمات تولیدی آنها مشم

اتی قیمت گذاری یا منع صادر

.شده است

تاریخدرنیماامانهسنرخبهمصوبهاینابالغتاریختاشدهسررسیداقساطریالیصورتبهبا پردا ت-
مصویتیمشارکعقودتسهیالتسودنرخبسبودر واسترو نرخبهاقساطسایربرایوسررسید
اعتباروپولشورای

وم اسبهبهبتنسماهیکمدتظرفاستمکلفتولیدکنندگانوکنندگانمصرفا بمایتسا مان-
بهرانتیجهوقدامابنداینموووعاشخاصم صوالتبا اریقیمتوتکلیفیقیمتالتفاوتمابهاعالم

کسا کاالسهموالتفاوتمابهاینتناسببهکارگروهاعالمینرخ.نمایداعالم(1)بندموووعکارگروه
شد واادتعیینشدهمالیتأمینطرحتولیدات

اوای جرایم دیرکرد ایون طورح

.اقتصادی بخشیده شود

شی طرح اای اقتصادی که بخ

ا  کاالاووا و  وودمات تولیوودی

ا گوذاری یوآنها مشمول قیمت

منوع صوادراتی بووده و بخووش

دیگر فاقد آن است

تاریخدرنیماامانهسنرخبهمصوبهاینابالغتاریختاشدهسررسیداقساطریالیصورتبهبا پردا ت-
مصویتیمشارکعقودتسهیالتسودنرخبسبودر واسترو نرخبهاقساطسایربرایوسررسید
اعتباروپولشورای

تصویب(5)تا(2)بنداایموووعپردا تاایروشا ترکیبیصورتبهار یتسهیالتبا پردا ت
.گرددمیتعیین(1)بندکارگروهتوسطبخش،وسهمتناسببهنامه

طراحی چارچوب بازپرداخت تسهیالت ارزی اعطایی از صندوق توسعه ملی



(برتری اخذ تسهیالت ریالی نسبت به ارزی بدلیل شرایط تورمی و جهش های ارزی): کاری برای پوشش نوسانات نرخ ارزازوس( 1

هوادی در صندوقهای ابوظبی، کویت، آلبرتا و آالسکا به عنووان ن(: قانون احکام دایمی برنامه های توسعه16به عنوان ماده )اساسنامه صندوق ( 2

.مالی در قانون اساسی ثبت شده است که تغییر مفاد آن از طریق آرای عمومی امکانپذیر است

و غیرقابل تغییور در صندوقهای نروژ، آذربایجان، آلبرتا و آالسکا قوانین مرتبط با واریز و برداشت مصوب: امکان تغییر قوانین منابع و مصارف( 3

.است

ن نسلی، توسعه در صندوقهای کویت، آلبرتا و قطر اهداف چندگانه برای صندوق مانند اهداف بی: عدم تفکیک منابع صندوق برای اهداف چندگانه(4

.ای و تفکیک منابع بین آنها وجود دارد

ی مستقل از دولت در صندوقهای ابوظبی، کویت، آلبرتا، قطر و آالسکا صندوق نهاد: قرار گرفتن دبیرخانه هیات امنا ذیل سازمان برنامه و بودجه( 5

.است و مثال وزارت اقتصاد نماینده دولت در آن می باشد

کاهش سهم دولت در هیات امنا و افزایش نقش بخش خصوصی و سایر قوای حاکمیتی: نقش حداکثری دولت در هیات امنا( 6

از بعنووان بخوش سهم استفاده از اصل منابع صندوق جهت کسری بودجه وجود نداشته باشد و از صندوق ثبات س: استفاده به عنوان بودجه ثانویه(7

.تثبیتی بودجه استفاده شود

هوم موورد بخش توسعه ای مستقل برای طرحهای ملی، صنایع هدف و زیرسواختهای م: کارا نبودن سرمایه گذاری های بخش توسعه ای صندوق( 8

.استفاده قرار گیرد

جمع بندی
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