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 ات كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعيمصوببالغ ا

 نيو عامل انيمتقاض ازيپاسخ به ن يدر راستا  رساند،يحوزه م نيا نيفعال ريو سا يمال ينهادها ،يجمع يمال نيمجاز تام نيبه اطالع عامل  
صورت گرفته در  يهايو بررس يشياندجلسات هم يمطروحه، پس از برگزار يهادر خصوص مشكالت و چالش يجمع يمال نيمجاز به تام

و نحوه  يهر طرح، بازه زمان يمال نيتام زانيدر خصوص حداكثر م ريموارد ز يجمع يمال نيتام يابيكارگروه ارز يجلسات متعدد توسط اعضا
  :شد بيتصو هيو معامالت ثانو ياارائه گزارشات دوره

 نوع  ،يمال نيدر تام تيكه سه شرط موفق ييهاطرح نيمقرر شد از سامانه اتوس استفاده شود. همچن هيدر خصوص سامانه معامالت ثانو
  .را خواهند داشت هيميليارد ريال باشند، امكان معامالت ثانو 20از  شيو ب يبه صورت نقد هيتسو

  يمتقاض يكند. در صورت تقاضا يمال نيتام الير ارديليم 100مقرر شد هر طرح بتواند تا  ،يجمع يمال نيدستورالعمل تام 9در خصوص ماده 
 رنظارت بر بازا تيريو مد رخانهيدب ينظارت يهاهيعامل، رو يطرح توسط نهاد مال ديعالوه بر تائ ال،ير ارديليم 50از  شيب يمال نيبر تأم يمبن

 ارديليم 500از  شيب تواندي، مجموع طرح باز نزد هر عامل نم10در مورد موضوع ماده  نيخواهد شد. همچن يريگيپ يشتريب تيبا حساس
  .باشد الير

 بستر عامل منتشر  يو بر رو هيگزارشات خود را ته ريمطابق جدول ز انيمقرر شد متقاض ياو نحوه ارائه گزارشات دوره يدر خصوص بازه زمان
 كنند.

پيشرفت  گزارش جدول تامين مالي ميزان مر پروژهع
 طرح

صورت مالي  ارائه
 حسابرسي نشده

صورت مالي  ارائه
 حسابرسي شده

 6كمتر از 
 ماه

درصد حداكثر  20كمتر از 
مصوب هر طرح

ماه يك بار و با مهلت  2هر  
پس  روز 10ارائه گزارش حداكثر 

از اتمام دوره و گزارش پيشرفت 
كلي طرح پس از پايان دوره ها 

‐‐

درصد  20برابر و بيشتر از 
حداكثر مصوب هر طرح

ماه يك بار و با مهلت  2هر  
روزه 10ارائه گزارش حداكثر 

پس از پايان طرح و با ‐
روزه 60مهلت حداكثر 

 6از  بيش
 ماه

درصد حداكثر  20كمتر از 
مصوب هر طرح

ماه يك بار و با مهلت  3هر  
روزه 10ارائه گزارش حداكثر 

ماه يك بار و با  6هر 
مهلت ارائه گزارش 

روزه 20حداكثر 

‐

درصد  20برابر و بيشتر از 
حداكثر مصوب هر طرح

ماه يك بار و با مهلت  3هر  
روزه 10ارائه گزارش حداكثر 

ماه يك بار و با  6هر 
مهلت ارائه گزارش 

روزه 20حداكثر 

ساليانه و پس از پايان 
طرح و با مهلت ارائه 

روزه 60گزارش حداكثر 
  

تمام  ضمناً  پروژه هاي هر متقاضي خواهد بود.تأمين مالي، مالك مجموع ميزان تامين مالي در تمامي  همچنين در خصوص تجزيه طرح 
 .تهيه شوندو عامل  ينهاد مال يبا امضاها بايد طرح يانيگزارشات پا

  پورعارف عليقلي
دبيركارگروه ارزيابي تامين مالي 

جمعي


