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 اطالعيه

ستای تفاهم ساند؛ دررا صری و بانک ملی  به اطالع می ر سمعی ب سينمايی و سازمان امور  شترک   نامه م

سينمايی کشوور سعه ای  سهيالت بانکی به  طرح های تو  در نظر دارد؛مطابق ايران و به منظور اعطای ت

ملی معرفی  بانک هب متقاضوويان واجد شووراي  را جهت اسووتفاده از تسووهيال ت مربوطه ،جدول ذيل

ست خود ضيان می توانند درخوا سناد و نمايد.متقا صورت کتبی به همراه ا شامل طرح  را به  مدارک طرح 

شخصات فنی طرح و هر اطالعات ديگری که موجب  توجيهی، طراحی اوليه، برآورد ريالی،برآورد زمانی، م

 بصری تحويل نمايند.  مرکزی سازمان امورسينمايی وسمعی معرفی کامل طرح گردد به دبيرخانه
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 اطالعات کليدی و اصلی  تسهيالت به شرح ذيل می باشد :

 درصد می باشد . 18سود بانکی تسهيالت  -1

سينمايی تامين های مشمول به صورت کمک از سوی سازمان امور  سه درصد از سود بانکی طرح -2

 های احداث ،خريد يا مشارکت در ساخت و نيز توسعه، داخت خواهد شد.اين کمک برای طرحوپر

صد  تجهيز و شش در شهرها حداکثر تا  سينمايی بجز در کالن  سينما و پرديس  سالن  سازی  باز

 خواهد بود.

 ماه خواهد بود36ماه تا  6 دوره اجرا: -3

سه -4 شراي  قراردادی هر  6يالت دوره تنفس برای باز پرداخت تمامی ت سب  شد و به تنا ماه می با

 قابل افزايش خواهد بود. ماه  12 حداکثر تا طرح و موافقت بانک

 ماه می باشد. 60 ماه تا 36 باز پرداخت تسهيالت به صورت سرمايه ثابت دوره -5

سرمايه در گردش  -6 صورت  صورت موافقت  6زمان باز پرداخت تسهيالت به  شد.در  بانک ماه می با

 ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. 6حداکثر تا 

ضمين و وثايق -7 ضمين بانکی يا وثيقه  ،نوع ت سهيالت مانند ت شراي  قراردادی هر ت سب با  متنا

 ملکی توس  بانک تعيين می گردد.

ارائه تسهيالت برای مبالغ بيشتر از پنجاه ميليارد ريال منوط به ارائه صورت های مالی حسابرسی  -8

 .سوی متقاضی می باشدشده از 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1149943381کدپستی:  38512230نمابر:میدان بهارستان، خیابان کمال الملکتلفنو 

Cinama.farhang.gov.ir 
Info-Cinama@Farhang.gov.ir 

 

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 شرایط اعطای تسهیالت بانکی به طرح های سینمایی

ردی

 ف
 سقف تسهيالت شراي  عنوان طرح های مشمول اشخاص / متقاضی

1 
 موسسات تهیه و تولید فیلم /

 تهیه کنندگان 

یا)ف لفیلم  ثار سیییین ید آ تول

داستانف بلند، مستندسینیا)ف، 

 انیییشن سینیا)ف و سر)ال(

نه سییییا    - دارابودن پروا

 سینیا)ف

از حسییم مورد برآورد تولید  -

بنیاد سییینیا)ف فارابف )ا مرک  

گسییترس سییینیات مسییتند و 

 استعالم مف شودتجربف 

درصد تأ)ید)ه  50معادل  -

 برآورد تولید فیلم

2 
 موسسات تهیه و تولید فیلم /

 تهیه کنندگان 
 تولید مشترک آثار سینیا)ف

نه  - سییییا   دارابودن پروا

 سینیا)ف

از  حسییم مورد برآورد تولید -

بنیاد سیییینیا)ف فارابف لبرات 

)ف( و مرک   نیییا ی لم سییی ی ف

گسییترس سییینیات مسییتند و 

تجربف لبرات فیلم مسیییتنیید 

ییشییین  ی ن )ف و ا نیییا ی سییی

 استعالم مف شود. سینیا)ف(

درصد برآورد تولید  50معادل 

 اثر

 سینیاداران / مالکان سینیا 3

ت و توسییعه، تجهی  و بازسییاز

نوسیییازت سیییینیا )ا پرد)  

 سینیا)ف

لییی   - فعییا پروانییه  بودن  دارا

 سینیا

ارائه تا)ید)ه طرح توسیییعه و  -

بازسیییازت سیییینیا و تا)ید)ه 

برآورد آن از طر)ق موسییسییه 

 سینیاشهر

درصد تا)ید برآورد  50معادل -

 موسسه سینیاشهر

4 
سینیا و  سینیاداران / مالکان 

 مجیوعه هات تجارت

در سییا    ر)د )ا مشییارک  

 سالن و  پرد)  هات سینیا)ف

دارابودن موافقیی  اصیییولف  -

احداث سینیالتا)ید کییسیون 

 (2بند 

به ازات ا)جاد هرصندلف  -

میلیون  100سینیا معادل 

 ر)ال
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 اشخاص حقیقف )ا حقوقف 5
احییداث سیییینیییا / پرد)  

 سینیا)ف 

ارابودن موافقیی  اصیییولف د -

احداث سینیا لتا)ید کییسیون 

 (2بند

به ازات ا)جاد هرصندلف  -

میلیون  150سینیا معادل 

 ر)ال

 مرک  پشتیبانف فنف سینیا)ف 6

ا)جاد، توسییعه و بروز رسییانف 

تییجییهییییی ات هبییراتییوارهییا، 

ستود)وهات سینیا)ف و مراک   ا

یا)ف  بانف فنف سیییین پشیییتی

لک برات اسیییتقرار  )د م )ا ر

 استود)و

ارابودن مجوز فعییالییی  از د -

 سازمان امور سینیا)ف 

ارابودن مصیییوبه شیییورات د -

توسییعه ز)رسییا   و فناورت 

 سازمان سینیا)ف

رات  ر)د ملک و استقرار ب -

میلیون  8000استود)و حداکثر 

 ر)ال

قف تسهیالت برات  ر)د س -

 5000تجهی ات فنف حداکثر 

 میلیون ر)ال

 صنا)ع و شرک  هات سینیا)ف  7
ی ات  ه ج ت ب ار و  لییید ا تو

 سینیا)ف

مصیییوبه شیییورات توسیییعه  -

سییازمان  ز)رسییا   و فناورت

 سینیا)ف

 میلیون ر)ال 10000

8 
موسسات سینیا)ف دارات رتبه 

 الف

تهیییه و تولییید فیلم، توز)ع و 

آثییار سیییینیییا)ف ، یر پخش 

 سینیا)ف ونیا)ش  انگف

ندت الف از  - به ب دارابودن رت

 معاون  ارزشیابف و نظارت
 میلیون ر)ال 5000

9 
سینیا)ف  شگاه هات آزاد  آموز

 رتبه الف دارات

لک برات اسیییتقرار  - )د م  ر

 آموزشگاه 

ندت الف از  - به ب دارابودن رت

ناورت و  عه ف ن  توسییی عاو م

 مطالعات سینیا)ف

 میلیون ر)ال 8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


