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دریافت تسهیالت سرمایه در گردش صادرات 
محصوالت کشاورزي و صنایع وابسته

مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزي 
.شهرستان مربوطه و ارائه درخواست

تهیه مدارك مورد نیاز از سوي 
متقاضی و اسکن آنها در سامانه 

تسهیالت بانکی 

بررسی و تائید طرح توسط کارشناس 
مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

.مربوطه

از (ارسال طرح به بخش تخصصی ستاد
)طریق سامانه

بررسی مجدد طرح توسط بخش تخصصی 
و تائید آن در سامانه تسهیالت بانکی و 

.  ارجاع به مدیریت امور سرمایه گذاري

تهیه و تکمیل فرم بررسی طرح در 
کارگروه مربوطه توسط بخش تخصصی 

و ارائه در جلسه کارگروه

معرفی به بانک عامل درصورت اخذ 
تائیدیه در کارگروه، توسط مدیریت امور 

سرمایه گذاري 



مورد نیاز براي تشکیل پرونده تسهیالتی استفاده از سرمایه درگردش ویژه صادرات:مدارك 
*اشخاص حقیقی:

ـ کپی صفحات شناسنامه1
ـ کپی کارت ملی2
ـ کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)3
ـ کپی کارت بازرگانی4
مداد (درصورت نیاز وداشتن شرایط الزم)ـ کپی مدارك مربوط به جانبازي، ایثارگري، خانواده شهدا، بهزیستی، کمیته ا5
ـ کپی درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تسهیالت بانکی با ذکر کلیه مشخصات محل اجراي طرح، میزان و رقم مورد درخواست و 6

نوع محصوالت
ـ اصل برگه استعالم از بانک مرکزي مبنی بر عدم وجود چک برگشتی7
کزي مبنی بر عدم وجود بدهی معوقه در بانک هاي عاملـ اصل برگه استعالم از بانک مر8
ـ کپی قرار داد منعقد شده با شرکت خارجی مبنی بر صادرات محصوالت کشاورزي ( به التین و ترجمه شده به فارسی)9

ـ ارائه برنامه هاي عملیاتی صادرات (اشخاص فاقد سابقه صادرات)10
سال ( به منظور حصول اطمینان از انجام صادرات براي افراد داراي سابقه صادرات)2ـ صورت هاي مالی حسابرسی شده براي حداقل 11
ـ اظهار نامه هاي خروجی کاال براي دوسال گذشته (براي افراد داراي سابقه صادرات)12
"تسهیالت بانکی وزارت جهاد کشاورزي"ـ ثبت نام در سایت 13

*اشخاص حقوقی:
امضاي شرکتـ کپی صفحات شناسنامه صاحبان1
ـ کپی کارت ملی صاحبان امضاي شرکت2
ـ کپی کارت پایان خدمت صاحبان امضاي شرکت (ویژه آقایان)3
ـ کپی کارت بازرگانی4
ـ کپی مدارك مربوط به جانبازي، ایثارگري، خانواده شهدا، بهزیستی، کمیته امداد (درصورت نیاز وداشتن شرایط الزم) 5
، درج شده در روزنامه هاي رسمی کشورـ کپی آخرین تغییرات شرکت5
ـ کپی اسناد مربوط به ثبت شرکت (گواهی ثبت شرکت و...)6
ـ کپی اساسنامه شرکت7
ـ کپی درخواست متقاضی (شرکت) مبنی بر استفاده از تسهیالت بانکی با ذکر کلیه مشخصات محل اجراي طرح، میزان و رقم مورد 8

درخواست و نوع محصوالت
استعالم از بانک مرکزي مبنی بر عدم وجود چک برگشتی به نام شرکت و صاحبان امضاي شرکتـ اصل برگه9

ـ اصل برگه استعالم از بانک مرکزي مبنی بر عدم وجود بدهی معوقه در بانک هاي عامل به نام شرکت و صاحبان امضاي شرکت10
ت کشاورزي ( به التین و ترجمه شده به فارسی)ـ کپی قرار داد منعقد شده با شرکت خارجی مبنی بر صادرات محصوال11
ـ ارائه برنامه هاي عملیاتی صادرات (براي شرکت هاي فاقد سابقه صادرات)12
سال ( به منظور حصول اطمینان از انجام صادرات براي افراد داراي سابقه صادرات)2ـ صورت هاي مالی حسابرسی شده براي حداقل 13
کاال براي دوسال گذشته (براي افراد داراي سابقه صادرات)ـ اظهار نامه هاي خروجی 14
"تسهیالت بانکی وزارت جهاد کشاورزي"ـ ثبت نام در سایت 13




