پیوست 7

دستورالعمل حمایت از تسهیل فرایند تأمین مالی صادراتی
(موضوع بند  7ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه صادرات)
مقدمه
تأمین مالی فرآیندی استتک ط ی آی یش کتتر ک بتتبط ط کوی ی ود،ی اواس ا استتباااا اا ا اک ای مالی مخبلف منا ع موکا نیاا جهک
تولید ی فریش ی صااکات محصوالت اوا کا تامین می نماید .تعیین هبرین منبع تامین سرمایط اید مبناسب ا ییژوی ا ی کرایط بب ی اک ی
مچنین تطبیق نیاا کر ک ا منبع موکا نظر اکد ط تخصص ی مهاکت ییژاای می لبد ط مخبص یاسطط ای مالی اسک.
یا سطط مالی عالیا ر اکایا ی نیاا کر ک اانش نیای ی مچنین انبخاب هبرین منبع مالی جهک تهیط سرمایط ط عنوای انالی ین قرضا ندا
ی قرضویرندا فرآیند انبقال سرمایط ی نظاکت ر آی کا اجرایی مینماید .عمدا اک را ای یش یاسطط مالی کامل انطباق سرکسید اا پراااک اس
ا ش کیبتتش ستترمایطوذاکی اا ریق ایجاا تنوع اک یامویرندوایس ا ش

ینط ای عقد قراکااا ی پراااش ا العات ی مشتتخص کتتدی نحوا

ااپراااک ا می اکد.
اک حال حاضر انوی مشایکای اعبباکی ی ان،ی دنین اک رای کا رای نهاا ای مالی مانند انش ا ی  ...ر عهدا ااکا.
ماده  -1خدمات مورد حمایت
کرح ادمات تعریف کدا رای "مشایکا ی تهیط و اکش ام،ای سنجی اقبصاایس فنی ی مالی"س مبناظر ا حق ال حمط تعیین کدا راساس فرمک
ای انوی ی اسبوکالعمل مصوب  1391ی ط کرح ایر می اکد .دیهی اسک مشایک مل م ط اکائط لیط ادمات اک سرفصلهای پیش ینی کدا
اسک:
تبصرا  -1تنها آی اسبط اا ادمات "مشایکا ی تهیط و اکش ام،ایسنجی اقبصاایس فنی ی مالی" موکا حمایک ریدیک اوا ند وا ط رای
اکیافک تبهیالت تأمین مالی صااکاتی (اا انش توسعط صااکاتس صندیق نوآیکی ی ک،وفاییس صندیق ای پژی ش ی فنایکی ی  )...اقدام نمایند.
ادمات موکا نظر اک اکتباط ا این خش اا تعهدات مشایک ط اک این حواا موکا توجط ی نظاکت انوی قراک میویرند عباکتند اا:
-

رکسی ا العات ی رح اکفرما )مبقاضی تبهیالت) ی تطبیق آی ا مقرکات ی قوانین جاکی جهک اجرای رح

 اکائط ا العات ی مشایکا ط اکفرما ط منظوک ت،میل ا العات ی مببندات موکا نیاا رح اا جملط ا العات فنی ی مببندات حقوقی ی قانونی انجام مطالعات اااکس رکسی فنی رح ) ر اساس محاسبات ی مطالعات فنی اکائط کدا توسط اکفرما یا سایر مراجع ذیصالح(س محاسباتمالی ی کااصهای اقبصاای ی اظهاک نظر اککناسی اک موکا رح مطالعط کدا ی اکائط توضیحات ی ادمات مشایکا ای پی ط اکفرما اکموکا
تحلیل کااصهای اقبصاای ی مالی رح ی مبائل فنی آی ی ام،ای اعمال تغییرات مجاا رای هبوا رح
-

راحی سااباک مالی ی پیشنهاا نحوا تامین منا ع مالی راساس قوانین یضوا ط جاکی نظام ان،ی ی موسبات مالی رف کا طط

 تدیین و اکش ام،ایسنجی)مهموک ط مهر ی امضاء مشایک) راساس مطالعات انجام کدا ی فرمبهای موکا تائید انوی ی اکائط آی ط انش یاموسبط مالی ی اکفرمای مر و ط
حضوک اک جلبات ا انش عامل یا موسبط مالی رکسی نندا ی اعالم توضیحات ی تشریح رح ی اک صوکت ل یم اعمال تغییرات موکا توافق ی یا
ا الغ کدا اک رح
ماده  -2دامنه شمول
لیط کر ک ایی ط ط عنوای عضو فعال انوی مشایکای اعبباکی ی ان،ی فعال ببند ی ادماتی اا جملط مشایکا ی تهیط و اکش ام،ای سنجی
اقبصاایس فنی ی مالی کا اک ااای اکیافک حقال حمط انجام میا ند.
ماده  -3میزان حمایت

ط منظوک تبهیل فرآیند اکیافک ادمک اا مشایکین اعبباکی ی ان،ی عضو انویس ریدیک توسعط صااکات ی تباال فنایکیس ط می ای  50اکصد
حقال حمط پرااابی توسط کر ک ا کا تا سقف  3میلیوی تومای پراااک مینماید.
تبصره :سقف حمایک رای ر کر ک یش مرتبط اک سال می اکد .اکیافک حمایک رای قراکااا ای عدی منوط ط موفقیک اکو اک اک اکیافک
تبهیالت اک قراکااا ایل اسک.
ماده  -4گردش کار
ط منظوک اکیافک ادمات حمایک اا تأمین مالی صااکاتس کر ک ای اانش نیای تولیدی ی صنعبی ط قصد اکیافک ادمک اا ی،ی اا اعضای
فعال انوی مشایکای اعبباکی ی ان،ی کا ااکندس پیشنویس قراکااا اوا کا رای ریدیک اکسال مینماید .پس اا ااذ تأییدیط ریدیک ی عقد قراکااا
نهایی ا مشایک ی پراااک یجط آیس اسناا پراااک ی قراکااا موکا تائید انوی (اک فرمک تعیین کدا ی اکائط کدا ط انوی) کا ط ریدیک اکائط
مینماید.
ماده  -5این اسبوکالعمل اک یش مقدمطس  5مااا ی  1تبصرا اک تاکیخ  97/01/01ط تایید کئیس مر تعامالت ینالمللی علم ی فنایکی کسید ی
اا مای تاکیخ قا ل اجرا می اکد.

