
 

 "ارائه تسهیالت حمایتی از محل وجوه اداره شده"توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

 یمناسب آب ها یها تیاز موقع یبهره بردار ،ییایاقتصاد حمل و نقل در تیبمنظور تقو یانوردیسازمان بنادر و در

ساله و  20تحقق اهداف سند چشم انداز  یبار و مسافر و در راستا ییایحمل و نقل در یمنیا شیکشور، افزا ینیسرزم

خود در قالب وجوه اداره شده،  یتاکنون از محل منابع داخل 1382کشور ، از سال  یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یبرنامه ها

 برداشته است. یو بندر ییایحمل و نقل در یتهایاشتغال در فعال جادیدر ا یموثر یکشور گامها یبانک ستمیس یبا همکار

کشور،  یبانک ستمیو توافق با س یبا همکار یمنابع مال تیبا توجه به محدود یانوردیراستا سازمان بنادر و در نیا در

عامل در  یو بانکها دینما یم یو سپرده گذار عیخود را تحت عنوان وجوه اداره شده ، نزد بانکها تود یداخل یمنابع مال

و مورد  تیصاحب صالح انیبه متقاض یعیسه برابر سپرده تود زانیم هب یبانک التیسازمان، تسه یقبال سپرده گذار

در حوزه اقتصاد  یگذار هیبه سرما یبخش خصوص بیو ترغ قیبمنظور تشو زیو سازمان ن دینما یسازمان پرداخت م دییتا

 ،یعیتود بعکه از محل سود منا دیمذکور ، متعهد گرد یطرحها یاقتصاد هیتوج شیافزا نیو همچن ییایحمل و نقل در

 ارانهیبعنوان  انهیمصوب سال یها استیها و س تیبانک ها را براساس اولو ییاعطا التیتسه یهمه سود بانک ای یبخش

 باشند. یم لیوجوه اداره شده به شرح ذ یها تیاولو نی. آخردیپرداخت نما

 هدف .2

متقاضیان  یبراارائه تسهیالت حمایتی از محل وجوه اداره شده  کیفیت این است که توافقنامه  نیهدف از ا •

 .ردیمورد توافق قرار گ

را در  یسازمان یهاتینظارت و مسئول یها، روشدر خصوص این خدمتسطح توافق دو جانبه  بیانیه، نیا •

 کند.یم مشخصصورت لزوم 

 مسئولیت .3

مستندات آن است که متقاضیان  یبرا وجوه اداره شده  یهااستیس یاجرامجوز  یدارا سازمان بنادر و دریانوردی  •

 باشد:به شرح ذیل می

 قانون اساسی  138تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل  •

اعطای اختیار به سازمان جهت تهیه و تصویب دستور العمل  شورای عالی سازمان بعنوان مرجع آئین نامه مصوب  •

 و قراداد عاملیت با بانکها وجوه اداره شده 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

متقاضی می بایست درخواست خود را طی نامه اداری به دبیرخانه مرکزی سازمان با موضوع درخواست استفاده  •

 از تسهیالت بانکی از محل وجوه اداره شده و مخاطب نامه دبیر کمیته وجوه اداره شده ارسال نماید.

در صورت انطباق درخواست متقاضی با سیاست های جاری وجوه اداره شده سازمان،از طرف دبیرخانه وجوه  •

اداره شده طی نامه رسمی با متقاضی جهت ارسال مدارک هویتی شرکت و مستندات فنی و طرح توجیهی 

 اقتصادی مکاتبه می گردد. 

وجوه اداره  رخانهی، از طرف دب یارسال شده توسط متقاض یاقتصاد یهیو طرح توج یمدارک و مستندات فن •

 گردد. یارسال م یجهت بررس یسازمان ربطیذ یشده سازمان به واحدها



 

وجوه  یفرع تهیموضوع در دستور کار کم ،یاقتصاد یهیو طرح توج یمدارک و مستندات فن دییدر صورت تآ •

 .ردیگ یاداره شده قرار م

وجوه اداره شده  یاصل تهیوجوه اداره شده، موضوع در دستور کار کم یرعف تهیطرح در کم دییدر صورت تا •

 .ردیگ یقرار م

و  یوجوه اداره شده، طرح مصوب به انضمام مدارک و مستندات فن تهیدر کم یطرح متقاض بیدر صورت تصو •

 گردد. یم یشده به بانک عامل معرف دییتا یاقتصاد یهیطرح توج

و  قیوثا نیبانک عامل از امکان تام نانیدر بانک عامل و حصول اطم یپرونده توسط متقاض لیدر صورت تشک •

 یی. طرح هاردیگ یبانک قرار م یدر دستور کار ارکان اعتبار بیموضوع جهت تصو ،یسهم آورده توسط متقاض

 یدارا یروز کار 75حداکثر  امل،در بانک ع بیتا تصو یمعرف خیگردند، از تار یم یکه به بانک عامل معرف

و  هیزمان دارد تا مدارک مورد نظر بانک عامل را ته یروز کار 30 ،یمعرف خیاز تار یباشند. متقاض یاعتبار م

نسبت به اخذ مصوبه  یروزکار 45 یحداکثر ط یمدارک توسط متقاض لیو بانک عامل از زمان تکم دینما لیتحو

 .دیاعتباری اقدام  نما

و  یبانک عامل و متقاض نیماب یبانک عامل، قرارداد مشارکت ف یطرح در ارکان اعتبار بیدر صورت تصو •

 گردد. یسازند )فروشنده( منعقد م

 یبانک التیطرح، تسه شرفتیگردد و به تناسب پ یطرح آغاز م ییاجرا ندیپس از عقد قرارداد مشارکت، فرآ •

 گردد. یپرداخت م یدر قالب اقساط متوال

محاسبه  ،یدوره مشارکت و فروش اقساط ارانهیبعنوان  التیتسه یتمام سود بانک ای یبخش پس از خاتمه طرح، •

 گردد. یو به بانک عامل جهت برداشت از حساب وجوه اداره شده سازمان اعالم م

طرح ها به بانک عامل ،پیگیری الزم را جهت حصول اطمینان  یوجوه اداره شده از زمان معرف تهیدبیرخانه کم •

 یو ضوابط دستورالعمل وجوه اداره شده و قرارداد ها طیبانک و سازنده مطابق شرا ،یبموقع متقاض از اقدام

 یاز طرف متقاض یریینماید. هرگونه تغ یمرا به صورت مستمر گزارش  جیآورد ونتا یبه عمل م یبانک تیعامل

وجوه اداره شده امکان  تهیطرح در طول دوره ساخت ، فقط با نظر موافق کم یو قرارداد یدر موضوعات فن

 گردد. یم ریپذ

 هاها و پرداختهزینه .5

 در ازای دریافت این خدمت هیچ گونه هزینه ای از متقاضی دریافت نمی گردد. •

 دوره عملکرد

  اعتبار دارد.باالترین مقام سازمان ی امضا تحت وتا پایان سال جاری  نامه سطح خدمتتوافق نیا •

 افقنامهتوخاتمه  .6

 شود.داده مینامه سطح خدمت شرح مقررات مربوط به خاتمه موافقت ،قسمت نیدر ا


