
تعالیبسمه
 1400قانون بودجه سال  18دستورالعمل ذیل بند )الف( تبصره 

 «بخش کشاورزی»

مبلغ به سهمیه اعتباری وزارت جهاد كشاورزی  ،كل كشور 1400( ماده واحده قانون بودجه سال18بند )الف( تبصره )به استناد 
 قانون مذكور، 3و  2پس از كسر سهم جز  است. تعیین گردیده( ریال 80.000.000.000.000هزار میلیارد ) هشتاد

ها  از طریق سپرده گذاری در بانکریال ( 73،500،000،000،000میلیارد )و پانصد  هزار هفتاد و سهمبلغ منابع به  باقیمانده
تسهیالت تلفیقی و تركیبی سازوكار  و با نرخ ترجیحیای و تخصصی و صندوق كارآفرینی امید  های توسعه اولویت بانک با

 .تخصیص داده خواهد شداین دستورالعمل به شرح جدول ذیل برای تولید، اشتغال و كارآفرینی 

 16تا  8 نیب هژو مناطق با شرایط وی تیمحروم زانیم ،فعالیتبا توجه به نوع  یبخش كشاورز التیتسه سود نرخ -1

 . شود یم نییدرصد تع

درصد  4های معرفی شده  پرداختی به طرح التینرخ تسه د،یام ینیصندوق كارآفرمحل منابع از  نیدر صورت تام -2

 .بودخواهد 

هررا براسررای معیارهررای زیررر در اولویررت تخصرریص تسررهیالت از سرروی   توسررط اسررتان یشررنهادیپی هررا طرررح -3

  :گیرند كشاورزی قرار می جهاد وزارت
 این دستورالعمل جدول ذیل شده موضوع  های تعیین اولویت -

 میزان نرخ بیکاری باالتر  -

 ه منطقهشرایط ویژ -

هرای   قانون بودجه سنوات قبلی تنها در صرورتی كره برا اولویرت     18های تعهدشده موسسات عامل از محل تبصره  طرح تبصره:

 توانند از منابع مالی مذكور بهره مند شوند. مندرج در این ماده منطبق باشند، می

و سهم آورده متقاضی با هماهنگی وزارت جهراد كشراورزی و   تسهیالت مدت زمان بازپرداخت نرخ سود تسهیالت،  -4

ابالغی وزارت امور اقتصادی و  18بند )الف( تبصره  9الی1جزء دستورالعمل بندهای مرتبط منطبق بر و موسسات عامل 
 .خواهد شد تعییندارایی 

 یهرا  كمرک  درقالر   ،یجار سال بودجه قانون( 18) تبصره( الف) بند 7 جزء سهمموضوع  الیر اردیلیم 8000 مبلغ -5

 صی. نحروه تخصر  دارد قرار یكشاورز جهاد وزارت اریاخت در متمركز بطور التیتسه سود كاهش ارانهی و یاعتبار و یفن
 صیتشرخ یرا بره صرورت تلفیرق برا منرابع برانکی برا         كراهش سرود و    ارانره ی، ضبند بصورت كمک بالعرو  نیمنابع ا
 خواهد بود: قال  موارد ذیل در یكشاورز جهاد وزارت
 صندوق های حمایت از سرمایه گذاری بخش كشاورزی اجرای طرح های سرمایه گذاری توسط  -

 اجرای طرح های مشاركت عمومی و خصوصی  -

 هیأت وزیران  23/9/99ه مورخ  58244/ت 106647نامه شماره  تصوی های موضوع  طرح -

 های اضطراری برای حل بحران  طرح -

 ویژههای تولیدی در مناطق با شرایط  طرح -

هرا در سرازمان جهراد كشراورزی      بررسی، تایید، پرداخت تسهیالت، پایش و نظارت طررح  نام، های ثبتكلیه فرآیند -7

سرامانه یکپارهره تسرهیالت اعتبراری      در قالر  بصورت برخط و  و موسسات عاملریزی و توسعه  شورای برنامهاستان، 
 .دردگ عملیاتی میcita.maj.ir وزارت جهاد كشاورزی )سیتا( به آدری 

بره سرازمان جهراد كشراورزی اسرتان      وزارت جهراد كشراورزی تهیره و    توسرط   ایرن دسرتورالعمل   اجراینامه  شیوه -8

  . خواهد شد ابالغ



 
 

 
2 

 

 
 ) درصد( یحیترجسود   نرخ

 اولویت تیفعال رسته عنوان مصادیق فعالیت ها

 نرخ باهای  استان

پایین تر از  یکاریب

ساله 5میانگین 

(5/11**)% 

 نرخ باهای  استان

باالتر از  یکاریب

ساله  5میانگین 

(5/11)% * 

12 8 
، انرواع  دام، طیور و آبزیران  انواع واكسن و داروهای دامی، نژادهای مولد
ژنتیکری، انرواع كودهرای    بذرهای هیبرید و نهال گرواهی شرده و مرواد    

 شیمیایی، سموم و آفت كش ها، ماشین آالت و تجهیزات

 دی  تول عوام    و ه  ه نه  ه ه ان  وا  دی  تول

 ی  کشهورزوار اتی غیر علوفه ای 
1 

16 10 
 های ارزش مزیت دار در استان های مختلف مبتنی برر  با اولویت زنجیره

 سند ملی آمایش كشور و استانی
ه هی ارز  مصص و      توسعه زنجیره 

ههی پش ییبه     کشهورزی از طریق شرکت

 کشهورزی قرار ا ی  

2 

15 10 

هرای   سیسرتم مشتمل برر اسرتارت آپهرا،    سازی كشاورزی  توسعه مدرن
اتوماسرریون و مکانیزاسرریون در فرآینررد تولیررد محصرروالت، بازسررازی و 

بازسازی و نوسرازی   ،با تاكید بر  فناوری نوین و هوشمندسازی نوسازی
آالت گلخانره هرا، واحردهای دام، طیرور و آبزیران،       تجهیزات و ماشرین 

 صنایع تبدیلی و تکمیلی كشاورزی

، و یزاس  یمکهنفعهلی  ت ه  هی  توس  عه

ی،  انش بنیه  و اسیهر  آپ ی   سهز مدر 

 ی  کشهورز

3 

16 12 

تولیرد   واحدهای نیمره تمرام و نیمره فعرال )صرنعتی و نیمره صرنعتی(،       
و تولید محصروالت كشراورزی   پرمصرف  وارداتی محصوالت كشاورزی

 صادراتی
 4  ار کشهورزی   تولید مصصو   اولویت

14 10 

كسر  و   تیر برا اولو هرا و واحردهای    ایجاد، ساماندهی و توسعه شركت
ای)مالی، اقتصرادی   فنی و  مهندسی، مشاورهخدمات  ،تالیجید یكارها
 گیاهپزشکی، دامپزشکی، خاكشناسی   گانی( كشاورزی،رو باز

 یکهره  ه و کس   توس  عه خ  دمه   

 ی  کشهورز
5 

16 12 
برا بهرره گیرری از    ، طرح های تمام فعال و نیمه واحدهای نیمهبا اولویت 

 فناوری نوین و تکمیل كننده زنجیره ارزش
 6 ی  کشهورز یلیتکم و یلیتبد عیصنه

16 14 

های سریار   فروشگاه شركت هایهای بازرگانی بخش كشاورزی،  شركت
محصوالت كشاورزی، ، باراندازهای عرضه محصوالت و فرآورده هرای  

های صادراتی محصوالت كشاورزی، خردمات حمرل و    كشاورزی، پایانه
 لجستیک بخش كشاورزی با اولویت فناوری دیجیتالنقل و 

بهبو  خ دمه  بهزاررس هنی مصص و       

   کشهورزی
7 

16 10 
خدمات مرتبط با گواهی  با تاكید برشده  تولید محصوالت سالم و گواهی

 و استانداردسازی محصوالت سالم و ارگانیک
 و س هل   مصصو   دیتولزنجیره  توسعه

  شده یگواه
8 

 9 آب و خهک هیمنهبع په یور بهره شیافزا  در حوزه آب و خاکهای روزآمد  فناوری 10 15

15 12 
تولید نهاده های دام وطیرور وارداتری،  واحردهای تولیردی غیرفعرال و      

 فعال )دام، طیور و آبزیان(  نیمه
مصص  و    س  رمهیه  رگ  ر   تولی  د

 ی  کشهورز یراهبر 
10 
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