
آشنايی با 
موسسات، نهادها

بين المللیرويدادهایو ظرفيت ها
با مرتبط 

سرمايه گذاریمالی و تامين

باسمه تعالی

حسن مردانی



مقدمه

:در هر کشوری نیازمندسرمایه گذاری•

سرمايه گذاریايجاد پنجره واحد کسب و کار و ✓

دارای اولويت دولتی برای تامين مالیطرح هایو برای جذب بخش غيردولتی سرمايه گذاریفرصت هایمعرفی ✓

سرمايه گذاریمدل هایمعرفی ✓

اسناد پروژهبانک پذيری✓

تامين مالی پروژه✓

سرمايه گذاریريسک هایو پوشش تضامينارايه ✓

سرمايه گذاریداوری و حل اختالف در قراردادهای ✓

.است•



مقدمه

توسعه دهنده سرمایه گذار تامین  مالی پیمانکار بهره بردار
خریدار 
محصول



پروژه هامالیتامینروشهای

:داخلیمالیاز منابع مالیتامین•
بهاداراوراق بورس : سرمایهبازار ✓
(الحسنهقرض صندوقهایو بانکها )بازار پول ✓
دولت✓

عمرانیبودجه •
ملیتوسعه صندوق •
خارجیمالیاز منابع مالیتامین•

تضمين(یدارايواقتصادیاموروزارت)دولتمالینمايندهياوبانكیسيستمطريقازسودواصل:(بدهی)قرضیروش✓
.هستندقرضیروشهایخارجیتجاریبانكهایوجهانیبانک،اسالمیتوسعهبانکمنابعازمالیتامين.شودمی
عهدهبههسرمايبازگشتريسک.شودنمیتضمينسرمايهسودواصلبرگشت:(سرمایه گذاری)قرضیغیرروش✓

.شودمیتضمينهادولتتوسط(سياسی)کشوریريسکتنهاوبودهگذارانسرمايه



مللیالبینمالیموسسات طریقاز خارجیمالیمنابع 

اسالمیتوسعهکبان،اکوتجارتوتوسعهبانکجهانی،بانکنظير:ایتوسعهالمللیبینبانکهای•

....چينوژاپن،کرههند،بانکاگزيم،بانكامديو،HSBCنظير:المللیبینتجاریبانکهای•

.گرددمیاعطادولتهاتوسطمعموال:(ODA)توسعه ایورسمیکمکهای•

مرکزیبانکذخايرميزانبراساسخارجیمالیتامينسقف:مهمنکته•





خارجیابزارهای جذب سرمایه 

بين المللیرقابتیونسبیمزيت هایوجود•
سرمايه گذاریمشوق هایايجاد•
(IPA)سرمايه گذاریترويجآژانس های•
:گذاریسرمايهدوجانبهمعاهدات•

بالقدرخارجیگذارسرمايهازحمايتبرایمناسبیرفتاریاستانداردهایوهامشوقآنهادر✓
فصلولحمرجععوايد،انتقالمالكيت،سلبتعهدات،تضمينتبعيض،عدممانندمسائلی

.شودمیدادهاختالفات
زامتقابلحمايتبادوجانبهموافقتنامهقانون61تعداداخيرسالهایدرايراناسالمیجمهوری✓

.ستارساندهتصويببهاسالمیشورایمجلسدرمختلفکشورهایخارجیگذاریسرمايه



آشنایی با 
بین المللیمراکز، موسسات و نهادهای 

زمینهفعال در 
سرمایه گذاریمالی و تامین

و نحوه ارتباط موثر با آنها



(UNIDO)سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

.استاتريشوينشهردرهمآنمقروتأسيس1۹66سالدرمتحدمللسازمانذيليونيدوسازمان•
.استگذارحالدروتوسعهحالدرکشورهایصنعتیتوسعهتسريعوارتقاءآژانسايناصلیهدف•
:ماموريت•

مولدفعاليت هایطريقازفقربردنبيناز✓
تجاریظرفيت سازی✓
تجديدپذيرانرژیمنابعارتقایوانرژیصنعتیکارايیبهبودخدماتارايه:زيستمحيطوانرژی✓

.استمتحدمللسازماناصلیاهدافازيكیتوسعهحالدرکشورهایکردنصنعتی•
.می کنندتوليدرادنياصنعتیتوليداتکلازدرصد۷فقطجهان،جمعيتکلازدرصد۷۰ازبيشتوسعهحالدرکشورهای•
زيرتوسعهحالدرکشورهایاغلبدر.استدرصد۴۰تا۳۰بينداخلیناخالصتوليددرصنعتبخش سهمصنعتی،کشورهایدر•

.استدرصد1۰
کردنعتیصنرونددرتسريعبرایسكويیعنوانبهیونیدوعمومیکنفرانس هایازدارندنظردرتوسعهحالدرکشورهای•

.نماينداستفاده



(OECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

.تاسپاريسشهردرسازمانايناصلیمقر.هستندآزاداقتصادودموکراسیاصولبهمتعهدآناعضایکهعضو،۳۷با،بين المللیسازمانی•
.شدتأسيساروپااقتصادیهمكاریسازمانعنوانتحتميالدی1۹۴۸سالدرسازماناين•
حدهمتاياالتتوسطمارشالطرحعنوانتحتکهطرحی.شدايجاددومجهانیجنگازپساروپايیکشورهایبازسازیطرحاجرایبه منظور•

.بودشدهبرنامه ريزیجنگازپساروپابازسازیبرایآمريكا
سازماندر عضویت مزایا •
بين اتباع کشورهأ  سرمايهبرقراری آزادی تجارت در خصوص کاالها، خدمات و •
و تحليل آندولت هااقتصادی سياست هایبررسی •
آن هاو کمک برای حل دولت هابررسی مشكالت اقتصادی •
سازماندر معایب عضویت •
. سازدمیرا مهيا سياست ها، احتمال هضم در اين گونه توسعه يافتهو مالی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه سياست هایاختالف شديد •
.توسعه يافتهکشورهای در حال توسعه به کشورهای از خروج سرمايه، مواد اوليه، خدمات و متخصصان •
مذهبیقانونی و محدوديت هایبه علتمالی و اقتصادی در بعضی از کشورها سياست هایبرخی از پياده سازیعدم امكان •



(WTO)تجارت جهانی سازمان

وتعرفهعمومیموافقتنامهجانشينوبين المللیسازمانهایجوانترينازيكیوگرفتشكل1۹۹۵سالدر•
General)گاتتجارت Agreement on Tariff and Trade)می باشد.

هانیجتجارتسازماناعضای.می کندفصلوحلرااعضابيناختالفاتوتنظيمراتجارتجهانیقوانين•
.کرده اندامضاراسازماناينموافقت نامه هایکههستندکشورهايی

.داردقرارسويسژنو،درجهانیتجارتسازمانمقر•
:جهانیتجارتسازماناهداف•

زندگیسطحارتقای✓
عضوکشورهایدرکاملاشتغالتأمين✓
جهانیمنابعازبهينهبهره وریوتجارتوتوليدتوسعه✓
منابعازبهينهبهره برداریباپايدارتوسعهبهدستيابی✓
زيستمحيطحفظ✓
بين المللیتجارترشدازيافتهتوسعهکمتروتوسعهحالدرکشورهایسهمافزايش✓



(IMF)پول بین المللیصندوق 

.داردنظارتبين المللیپولیسياستاجرایبرکهاستبين المللیسازمانيک•

.می شودوبمحسجهانیاقتصادوضعيتپيش بينیوارزيابیمنابعمعتبرترينازيكیصندوق،اين•

.آمدوجودبهدومجهانیجنگازپس1۹۴۴سالدروودزبرتونکنفرانسدرصندوق•

:ازاستعبارتصندوقتشكيلازهدف•
بين المللتجارتمتوازنرشدتسهيلوبين المللیپولیهمكاری هایگسترش✓
ارزهانرخکاهشدررقابتازپرهيزواعضابينارزیباثباتسامانهايجاد✓
اخت هاپردترازکسریدارایعضوکشورهایبهکمکمنظوربهصندوق،عمومیمنابعطريقازالزممنابعتهيه✓

اصل،دراما.می کندکارمتحدمللسازماناجتماعیواقتصادیشوراینظرزيرپول،بين المللیصندوق•
.استتشريفاتیبيشتر،رابطه،اينواستمستقلسازمانی



(Waipa)سرمایه گذاریتشویق آژانس هایانجمن جهانی 

زمينهدردوجانبههمكاریجهتراجهانسراسردر(IPA)سرمايه گذاریترويجآژانس هایگردهم آوری•
يكديگرباخودتخصصوتجربياتگذاریاشتراکبه

:اهداف•
تفاهم ترويج✓
دسترسی به داده ها تسهيل ✓
خارجیاشتراک گذاری تجربيات کشوری و منطقه ای در جذب سرمايه گذاری به ✓
گذاریزمينه تدوين سياست ها و استراتژی های تشويق سرمايه دولتها در به مشاوره ✓
آموزش ترويج✓



قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در 
مجلس1365مصوب -المللیبینو مجامع سازمانها 

دالر۴611۴۴1سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه •
هلندفلورن2۰۹۰دالوری الهه وزارت امور خارجه ديوان •
فرانسهفرانک 6۸۵۰بزرگ وزارت نيرو سدهایبين المللیکميسيون •
دالر2۹۵۰وزارت نيرو زهكشیآبياری و بين المللیکميسيون •
پوند2۵۰۰جهانی انرژی وزارت نيرو کنفرانس •
فرانک فرانسه1۹2۰وزارت نيرو ( سيگره) وسيع فشار قوی شبكه هایکنفرانس جهانی •
وزارت امور اقتصادی و دارايی( بانک جهانی) ترميم و توسعه معروف به بين المللیبانک •
ازمان حق عضويت در صندوق، همان سهميه ايران در س) پول بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران بين المللیصندوق •

(می باشد
(ايران) ريال 1۰216۰۰۰وزارت امور خارجه ( اکو) سازمان همكاری اقتصادی •
کمک-دالر 1۰۰۰۰وزارت صنايع ( يونيدو) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد •



یادو نشست هایو نحوه حضور موثر در تشریفات
الیمتامیندر حوزه بین المللیرویدادهایو چندجانبه

بين المللیآشنايی با فنون مذاکره و تعامالت •
بين المللیدعاویو قراردادهاآشنايی با مباحث حقوقی •
خارجیسرمايه گذاریفرصت های( پروژه هاو طرح ها)آماده سازی•
بين المللیدارای اولويت کشور برای تامين مالی پروژه هایو طرح هاآماده سازی•
ايجاد پنجره واحد کسب و کار و سرمايه گذاری•
بين المللیبانک پذيرزيست محيطی -اجتماعی-اقتصادی-فنیامكان سنجیگزارش تهيه •
پروژه هاو طرح هابين المللیبانک پذيرتهيه ساير اسناد •
مذکورريسک هایتسهيمو نحوه پروژه هاو طرح هاخارجی در سرمايه گذاریريسک هایانواع شناسايی •
خارجیسرمايه گذاریمدل هایمعرفی انواع •
خارجیسرمايه گذاریمعرفی قوانين و مقررات مرتبط با •



 هایپیشرفتآشنایی با نحوه انتقال تجارب و معرفی 
بین المللیمالی در مجامع تامینزمینهکشور در 

بين المللیتامين مالی راهنمای کتابچه های مطالعه •

بين المللیمالی کشورهای موفق در تامين انواع تجربه مطالعه •

تامين مالیبين المللیکنفرانس های، رويدادها و همايش هاشرکت در •

....و •



تشریح
و نقش جایگاه

(اعتبارسنجی) اعتباری رتبه بندیموسسات



(CRA)اعتباری رتبه بندیموسساتو نقش جایگاه

.استاربهاداوراقياشرکتيکاعتباردرباره بی طرفومستقلسازمانيکياثالثشخصيکارزيابیمعنیبه•
.دارندده عهبررابدهیابزارهایوناشرانبندیرتبهکههستندخصوصیشرکت هایاعتباری،بندیرتبهموسسات•
.می دهندانجامرامالیتعهداتايفایدرموسسهيکتوانايیبررسیوبدهیارزيابیموسساتاينواقعدر•
:گسترش رتبه بندی اعتباری موسساتدالیل •

هزينه در اين ه صرفبمتخصص رتبه بندی مشتريان خود نيستند و يا تمايل سيستم موسسات مالی، اعتباری و بانكی قادر به ايجاد همه ی✓
.زمينه ندارند

ق و کارا جهت ، معيارهايی دقيهم ترازرقابت با ساير موسسات به موجبرتبه بندی با در اختيار داشتن نيروهای مالی و متخصص، موسسات ✓
.می نمايندرتبه بندی ايجاد 

رام گيریتصميوتحليلهایشاخصونمودهايجادگذارانسرمايهبرایرااطالعاتشفاف سازیحرفه ایبه صورتبندی،رتبهموسسات✓
.می دهدقرارجامعهاختياردر

فیچو(S&P)پیانداس،(Moody’s)مودیزموسسات•
مالیابزارهایازبسياریومشترکسرمايه گذاریهایصندوققرضه،اوراقسهام،:رتبه بندی✓



معرفی و آشنایی با
بین المللیتوسعه ایبانک های

منابع مالیتامین کننده
مالی و فنی آنهاکمک هایو نحوه استفاده از 



(WB)بانک جهانی 

اعطاوامتوسطموکم درآمدکشورهایدولت هایبهفقر،کاهشهدفباتوليدیپروژه هایاجرایپيگيریمنظوربهبين المللیمالیموسسهيکجهانیبانک•
.می کند

:شاملو.می دهدتشكيلراوودزبرتونرکنسهازيكیواستجهانیبانکگروهازبخشیجهانیبانک•
(IBRD)توسعهوبازسازیبين المللیبانک✓
(IDA)توسعهبين المللیموسسه✓
(IFC)بين المللیمالیموسسه✓
(MIGA)چندجانبهسرمايه گذاریتضمينسازمان✓
(ICSID)سرمايه گذاریمنازعاتفصلوحلّبرایبين المللیمرکز✓

متحدمللسازمانتخصصینهادهایجزءرسمیبه صورتمتحدمللسازمانعمومیمجمعتصويببا1۹۴۷نوامبردروتأسيس1۹۴۵دسامبردرجهانیبانک•
.پيوست

عضوافتهتوسعه نيکشورهایاقتصادیتوسعهارتقای سمتبهبعدا  اماآمد،به وجوددومجهانیجنگخرابی هایبازسازیبهکمکبراینخستجهانیبانک•
.شدمعطوف

.استجهانیبانکدرعضويتشرطپولبين المللیصندوقدرعضويت•
.استبين المللیمالیمؤسسهوتوسعهبين المللیمؤسسهدرعضويتشرطجهانیبانکدرعضويت•
.شدجهانیبانکعضورسما خورشيدی1۳2۴سالازکهمی رودبه شمارجهانیبانکمؤسسانازوودزبرتونکنفرانسدرشرکت کنندهاعضایازيكیايران•



بانک جهانی-(IBRD)بازسازی و توسعه بین المللیبانک 

.استمللسازمانمالینهادهایازجزئی•

:می کنددنبالرااصلیهدف۴توسعه،وترميمبين المللیبانکاساسنامهاولمادهمطابق•
در امور توليدیسرمايه گذاریمساعدت در ترميم و توسعه کشورهای عضو از طريق ✓
.خارجی از طريق تضمين يا مشارکت در اعطای وام هاسرمايه گذاریتشويق ✓
مايه گذاریسراز طريق تشويق پرداخت هاو حفظ تعادل در موازنه بين المللتجارت بلندمدتتشويق رشد متوازن و ✓

.بين المللی
عضوباال در کشورهای اولويت هایدادن وام يا تضمين با ✓



(IDA)توسعه بین المللیموسسه 

وضعيتبهبودبرایجهانیبانکشعبه عنوانبه،1۹6۰ژانويه26تاريخدرتوسعهبين المللیسازمان•
.گرديدتأسيستوسعهحالدرکشوهایبدهی

:ازعبارتندسازمانايناساسیوظايف•
اقتصادیفعاليت هایگسترشوبسط✓
توسعهحالدرکشورهایدرزندگیسطحافزايشوبازدهیافزايش✓
مذکورکشورهایبهسهلشرايطبااعتباراعطای✓

پرداختفوقدولت هایضمانتباوتوسعهپروژه هایانجامبرایتنهارااعطايیوام هایسازمان،•
.می کند

.بودنخواهدسياسینقطه نظراتتأثيرتحتوجههيچبهظاهرا يادشدهسازمانطرفازاعتباراعطای•



(IFC)بین المللیموسسه مالی 

.ديدگرتأسيسبين المللیجهانیبانکشعبه عنوانبه1۹۵۵مه2۵تاريخدربين المللیمالیمؤسسه•
حالدرورهایکشخصوصیبخشدراقتصادیفعاليت هایگسترشوبسطمؤسسه،ايناساسیوظيفه•

.استتوسعه
بدونعه،توسحالدرکشورهایخصوصیبخشمؤسساتبهمنظور،اينپيشبردبرایيادشدهمؤسسه•

صنعتی هایفعّاليّتگسترشوبسطکردن،مدرنيزهجهتوام،بازپرداختبرایدولت هاازضمانتگرفتن
.می نمايداعطاواممذکور،فعاليت هایبازدهیافزايشو
ازناشیدسوازوکردهخصوصیبخشاقتصادیبنگاه هایدرسرمايه گذاریبهاقداماغلبمؤسسهاين•

.می نمايددرآمدکسبمذکورسرمايه گذاری های
ازبنگاهیفعاليّت هاانجامدرکند،مداخلهاقتصادیبنگاه هایداخلیاموردرنتواندمؤسسهاينكهبرای•

.نيستبرخورداررأیحق



(MIGA)چندجانبهسرمایه گذاریسازمان تضمین 

.استجهانیبانکشعبه هایازديگريكی•

ه منظوربتوسعهحالدرکشورهایدرخارجیمستقيمسرمايه گذاری هایگسترش:سازماناينوظيفه•
.استکشورهاايندرمردمزندگیبهبودورشدفقر،کاهش

ک هایريسازناشیخساراتمقابلدرخارجیسرمايه گذارانبرایتضمين هايیتأمينباسازمان،اين•
:مانندتجاریغير
مصادره،✓
،رايجپولتبديل پذيریعدم✓
،شورشوجنگ✓

.می کندتشويقرامناطقايندرسرمايه گذاری•



یسرمایه گذاربرای حلّ و فصل منازعات بین المللیمرکز 
(ICSID)

به،ه گذاریسرمايمنازعاتدرداوریومصالحهبرایتسهيالتتأمينباکهاستبين المللیمستقلنهاديک•
.می کندکمکخارجیسرمايه گذاریتشويق

.می کنندICSIDتسهيالتبهاشارهسرمايه گذاریبين المللیقراردادهایازبسياری•
.می پردازدنيزسرمايه گذاریقانونحوزهدرانتشاروپژوهشزمينه هایدرفعاليّتبهICSIDضمندر•

:(قراردادیترتيباتبهبسته)گذاریسرمايهمنازعاتفصلوحلمراتبسلسه•
صنعتداخلکارشناسیهيات/گروه•
ايراناتاق•
ايراندادگاه•
...وپاريس/لندناتاق•
ICSIDمرکز•
الحهديوان•



(ADB)آسیاییتوسعهبانک 

.استشده بناآسيايیکشورهایاقتصادیتوسعه منظوربهو1۹66آگوست22در•
.استجهانیبانکبهمتعلقبانکاين•
.استعضو6۷دارایاالنوعضو۳1آغازدر•
.هستندآمريكامتحدهاياالتوژاپنبانکاينسهامدارانبزرگ ترينحاضرحالدر•
(بانکمدارسهابيشترين)ژاپنکشورازمعموال بانکرئيس.استبانکدرنمايندهيکدارایعضوکشورهر•

.است
:هدف•

.  خصوصی کشورهای عضو منطقه استشرکت هایآسيايی و دولت هایارائه خدمات مالی به ✓
در کشورهای عضوسرمايه گذاریاقدام به ✓

:  مأموريت•
پروژه هادولتی و خصوصی در سرمايه گذاریمبارزه با فقر و بهبود شرايط زندگی در قاره آسيا از طريق ارتقاء ✓



(ADB)آفریقاییبانک توسعه 

، ساحل عاج، آبيجاندر 2۰1۴تأسيس و مقر آن از سال 1۹6۴در سال چندجانبهتوسعه ایمؤسسه مالی •
.است

:  شامل سه نهاد•
بانک توسعه آفريقا،✓
صندوق توسعه آفريقا✓
نيجريهصندوق اعتماد ✓

:هدف•
. خصوصی کشورهای عضو منطقه استشرکت هایآفريقايی و دولت هایارائه خدمات مالی به ✓
در کشورهای عضوسرمايه گذاریاقدام به ✓

:  مأموريت•
روژه هاپدولتی و خصوصی در سرمايه گذاریارتقاء با فقر و بهبود شرايط زندگی در قاره آفريقا از طريق مبارزه ✓



(IDB)بانک توسعه اسالمی 

(سابقکنفرانس)همكاریسازمانتخصصینهادهایازوبين المللیتوسعه ایمالیبزرگموسساتازيكی•
.استاسالمی

عضو،يرغکشورهایمسلمانجوامعوعضوکشورهایاجتماعیپيشرفتواقتصادیتوسعهپيشبردهدفبا•
اوليهسرمايهباواسالمیکشور22سویازميالدی1۹۷۵اکتبر2۰تاريخدراسالمیشريعتاصولبراساس

.استاسالمیدينارميليارد۴بانکاينفعلیسرمايه.شدتأسيسعربستانجدهدراسالمیدينارميليون۷۵۵

.استبانکاينسهامدارچهارمينحاضرحالدرودرآمدبانکآنعضويتبه1۹۸۹سالدرايران•

.هستندبانکاينعضوکشور۵6هم اکنون•

،(ستانقزاق)آلماتیدرمنطقه ایدفترسهوجدهشهردر(مرکزیدفتر)ستاديکدارایاسالمیتوسعهبانک•
.می باشد(مراکش)رباطو(مالزی)کواالالمپور

.داردمنطقه ای/محلینمايندگانعضو،کشورهایازيکهردرمصوبپروژه هایاجرایپيگيریمنظوربه•



آشنایی با معرفی و 
بین المللیرویدادهایو ظرفیت ها

مرتبط با 
سرمایه گذاریمالی و تامین



با مرتبط بین المللیرویدادهایو ظرفیت ها
سرمایه گذاریمالی و تامین

:نه هایزمیتخصصی در بصورتکه بین المللینمایشگاه هایو همایش هاشرکت در •

نيروگاههادر احداث انواع سرمايه گذاری✓

برقدر احداث پست و خطوط انتقال سرمايه گذاری✓

زهكشیدر احداث خطوط انتقال آب و شبكه های آبياری و سرمايه گذاری✓

آب و فاضالبتصفيه خانه هایدر احداث سرمايه گذاری✓

آبشيرين سازیدر احداث تاسيسات سرمايه گذاری✓



EXPO-2021بین المللیرویداد 

بهريبقگذشتازپسکهاستجهانسطحدرنمايشگاهیرويدادقديمی ترين،اکسپومعاصر،دورهدر•
ماه6مدتبهبارهرويكبارسال۵هرومستمرطوربههمهنوزپاريس،درآندورهاولينازسال1۷۰
.می شودبرگزار

فروردين11لغايت1۴۰۰مهر۹تاريخاز)ميالدی2۰21سالدرجهانبزرگرويدادسومينميزباندبی•
.بود(1۴۰1

اشتراکهب،جهانمختلفکشورهایدرشدهارائهنورآوری هایگذاشتننمايشبههدفبانمايشگاهاين•
.می شودبرگزارمختلفرشته هایدرآوریفنتوسعهمسيردرتسهيلوايده هاگذاری

ایارتقوقراردادعقد،گذاریسرمايهجذببرایفردبهمنحصرجهانیسكویيکدبی،2۰21اکسپو•
ویجهانآپ هایاستارت،اقتصادیفعاليت هایوتجاریمختلفحوزه هایدرالمللیبينهمكاری های

.بودمليتیچندشرکت هایاندازیراهجهتهمكاری



THE END
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