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 عادی

 بسمه تعالی

 

 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی  جناب آقای دکتر دژپسند

 رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   جناب آقای دکتر همتی

  ملی توسعه صندوق عامل هیات یس محترمرئ  جناب آقای دکتر شهیدزاده 

 

 سالم علیکم؛

تمدید دوره تأمین »در خصوص  19/12/1399دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ وتصمیمات جلسه دویست

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران رسیده است، به شرح زیر  تائیدکه به  «تسهیالت ارزی مالی و بازپرداخت اقساط

 شود:ابالغ می 1400و  1399های در سالبرای اجرا 

های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک های عامل مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاهبانک -1

 اند، اقدام نمایند. ساله تسهیالت ارزی که از محل منابع داخلی خود پرداخت نموده

های اقتصادی درخواست اشخاص و بنگاهاند در صورت صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مربوطه موظف -2

متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیالت ارزی پرداخت شده اقدام نمایند. مدت مذکور از طریق مصوبه 

ها، عالوه بر کلیه تمدیدهای قبلی، هیأت امنای صندوق توسعه ملی به حداکثر طول دوره تأمین مالی طرح

 شود.اضافه می

های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال ازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاهبانکهای عامل مربوطه مج -3

کل کشور اقدام  1388( قانون بودجه سال 6یک ساله تسهیالت ارزی پرداخت شده از محل جزء )د( بند )

گذاری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نزد بانک عامل برای یک سال تمدید نمایند. دوره سپرده

 ود.شمی

اند بابت امهال این های عامل مربوطه موظفدر صورت امهال تسهیالت ارزی طبق بندهای فوق، بانک -4

تسهیالت و طی دوره مزبور، نسبت به خروج نام متقاضی از سرفصل مطالبات غیرجاری و توقف عملیات 

 اجرایی وصول مطالبات، اقدام نمایند.
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 رونوشت:

 جمهور برای استحضار.، معاون اول محترم رئیسجهانگیریدکتر جناب آقای  -

 جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار.جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئیس -

 جمهوری برای استحضار.دکتر واعظی، رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاستجناب آقای  -

 ترم صنعت، معدن و تجارت برای استحضار.، وزیر محجناب آقای رزم حسینی -

 .اقتصـادی رئیس جمهور برای اطالعمعاونـت  اقتصادی هایسیاست و محترم پایـش معاون جناب آقای دکتر باقری، -
 


