
 "حمایتی از محل وجوه اداره شده   ارائه تسهیالت "سواالت پرتکرار در مورد خدمت  

 
 ؟: حداکثر سقف تسهیالت اعطایی از محل وجوه اداره شده سازمان چقدر می باشد ۱پرسش  
درصد قیمت تمام شده طرح که توسط مراجع ذیربط سازمان    ۸۰: حداکثر سقف تسهیالت اعطایی ،  ۱پاسخ پرسش   

 . مورد تایید قرار گرفته شده ، می باشد
  
 ؟: سود تسهیالت دریافتی چقدر می باشد۲پرسش  
 . ایران می باشد: سود تسهیالت بانکی بر اساس ضوابط و شرایط بانک مرکزی جمهوری اسالمی   ۲پاسخ پرسش   
  
 ؟ : وثایق مورد نیاز برای دریافت تسهیالت چقدر می باشد ۳پرسش  
: وثایق مورد نیاز براساس ضوابط و شرایط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد. الزم به  ۳پاسخ پرسش   

 . توضیح است خود طرح بعنوان بخشی از وثایق مورد نظر بانک عامل پذیرفته می گردد
  
 ؟ : مدت زمان باز پرداخت تسهیالت بانکی چند سال می باشد۴سش پر 
: مدت زمان بازپرداخت تسهیالت پنج سال می باشد که بالفاصله پس از اتمام طرح مورد محاسبه قرار    ۴پاسخ پرسش   

 .می گیرد و در فواصل زمانی مشخص بصورت اقساط مساوی دریافت می گردد
  
 ؟مان چه میزانی است: یارانه دریافتی از ساز۵پرسش  
 است   توضیح  به  الزم .باشد  می  درصد  ۱۰۰ تا    ۴۰: میزان یارانه تخصیصی طرحها در حال حاضر بین  ۵پاسخ پرسش   

 .گیرد می  قرار  شده اداره  وجوه کمیته تصویب و بررسی  مورد   سالیانه های سیاست  قالب در  ، طرحها یارانه میزان
  
 ؟ چیست : شرایط عمومی دریافت تسهیالت۶پرسش  
می بایست دارای شخصیت حقوقی باشد و از تجربه و سابقه کافی در زمینه طرح مورد تقاضا   متقاضی :  ۶پاسخ پرسش   

 . برخوردار باشد
  
 ؟شرایط اختصاصی دریافت تسهیالت چیست: ۷پرسش شماره  
متقاضی می بایست گزارش کامل مطالعات توجیه اقتصادی طرح مورد تقاضا را به همراه گزارش کامل  :    ۷پاسخ پرسش   

ارائه نماید.الزم به توضیح است که صالحیت صالحیت فنی،   مشحصات فنی، فاکتور قیمت و قراردادهای ذیربط طرح 

 .مان و بانک عامل بررسی و تایید شودساز در  مرتبط واحدهای وسیله به  باید متقاضی   اجرایی و مالی
 


