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چکیده
برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم برای استفاده از تسهیالت و امکانات موجود در موسسات فنی و اعتباری بین
المللی با توجه به شرایط حاضر در ایران ،امری غیر قابل اجتناب و ضروری می باشد .دراین متن سیاستی برآن شده
است تا در ابتداگروه بانک توسعه اسالمی و ظرفیتهای موجود معرفی اجمالی گردد و پس از آن ضمن معرفی مختصر
یک پروژه آماده برای استفاده از تسهیالت بانک به ارایه راهکارها و پیشنهادات پرداخته شود.
کلید واژه ها :بانک توسعه اسالمی ،موسسات بین المللی ،بانکهای توسعه ایIDB،

 -0مقدمه
بانككت توسككعه اسكك می 1یکككی از مسسسككات مككالی توسككعه ای بككی النههككی و از نهادزككای ت صصككی سككازمان
کنفككرانس اس ك می 2مككی باشككد کككه بككا زككدو پی ككبرد توسككعه اقتصككادی و پی ككرفت ا تنككامی ک ككورزای م ككو و وامككع
مسككهنان ک ككورزای ضیرم ككو در سراسككر هككان براسككاس اصككو و مككوازی دیكك اسكك

درسككا  . 1۷۹۱در ككده

مربسككتان تيسككیس گردیككد .ایكك بانككت فعككالتری سككازمان بككی النههككی اسكك می اسككت کككه حتككی فعالیككت زككای سككازمان
کنفرانس اس می را به منوان نهاد مادر تحت ال عاع خود قرار داده است.
بانككت توسككعه اسكك می از لحككا سككاختار اداری ،دارای دو ب ككا اصككهی شككام زیككيت مامكك  3و زیككيت
مككدیره ا رایككی 4مككی باشككد .ب ككا او بككه منظككور تصككویل منهکككرد ،صورتحسككابهای مككالی بانككت و ترسككیم خك م ككی
آتكی آن ت كکی

هسككه مكی دزككد و ب كا دو تصكویل منهیككات و پكرواه زككا و زكدایت امكور ا رایككی بانكت را برمهككده
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دارد و در تككيمی امتبككار برخككی از پككرواه زككای مهككم اقتصككادی و ا تنككامی در ایككران نقككا داشككته اسككت.سككا مككالی بانككت
زجری قنری بوده وزبان رسنی مربی است اما زبانهای انگهیسی و فرانسه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
ک ككور نهككوری اسكك می ایككران در سككا  . 1۷9۷بككه م ككویت بانككت در آمككده و از سككهامداران اصككهی و
بزرگ ای بانت بكه شكنار مكی آیكد .از آنجكا کكه در ک كور ایكران اولویتهكا و پكرواه زكای بسكیاری بكرای بکكارگیری ایك
امکانككات و بهككره گیككری از آنهككا و ككود دارد ،بهتككر اسككت بككا تو ككه بككه شككرای حككا حا ككر ک ككور ،در ای ك زمینككه بی ككتر
بستر سازی شده و به استفاده مناسل از آنها پرداخته شود.
 -2معرفی ظرفیتهای موجود در گروه بانک توسعه اسالمی

5

گكروه بانكت توسكعه اسك می شكام  ۱موسسككه اصكهی بكه شكره بنكدزای زیككر مكی باشكد کكه تو كیحات مربككو
به زر یت در زیر آن آورده شده است.


بانک توسعه اسالمی

9

وظككایا اصككهی بانككت شككام ارایككه کنکهككای مككالی بككرای افككزایا منككابع مككالی و کككازا فقككر از ریك ام ككای
وا بككه منظككور فعككا کككردن پككرواه زككای مهككم و اسككتراتایت و ارایككه کنکهككای مككالی و فنككی بككرای توسككعه
اقتصككادی و ا تنككامی ک ككورزای م ككو اسككت .مسككامدت در توسككعه تجككارت خككار ی ک ككورزای م ككو،
ارایككه کنکهكككای فنكككی بكككه ک كككورزای م كككو و بككاببردن میكككزان تسكككهی ت بكككرای فعالیتهكككای توسكككعه ای در
ک ككورزای مسككهنان از دیگككر وظككایا ای ك بانككت و م ككاب بككا احکككا شككریعت اسك

اسككت .ای ك بانككت بككرای

تجهیككز منككابع از روا م ككارکت اسككتفاده مككی کنككد؛ یعنككی ک ككورزای اسكك می بككا پرداخككت حكك م ككویت،
منكابع بانكت را تكامی مكی کننكدو در واقكع سكهامداران بانككت محسكوب مكی شكوند .ایك بانكت بكرای ت صككی
منككابع و حنایككت مككالی از ككره زككا و پككروزه زككای منرانككی ک ككورزای م ككو از ابزارزككای مككالی نظیككر وا بككدون
بهره ،مرابحه ،ا اره به شر تنهیت ،م ارکت ،استصناع و ام ای خ امتباری استفاده می نناید.


موسسه آموزش وتحقیقات اسالمی

7

ای ك موسسككه در ایگككاه بككازوی آموزشككی و تحقیقككاتی بانككت توسككعه اس ك می ،بككا تو ككه بككه نیككاز بككه تنرکككز
تحقیقككات پراکنككده در زمینككه زككای اقتصككاد و مالی كه اس ك می و گسككترا آنهككا بككا رویکككرد کككاربردی ،در سككا
 . 1۷91تاسكككیس گردیكككد .مهنتكككری ازكككداو و وظكككایا ایككك موسسكككه فقرزدایكككی ،ا كككرای پكككرواه زكككای
تحقیقككاتی در زمینككه اقتصككاد و بانکككداری اسكك می ،ارایككه خككدمات م ككاوره ای در زنككی زمینككه و برگككزاری
کنفكككرانس زكككا ،سكككنینارزا ،کارگازهكككای آموزشكككی و پاوز كككی در زمینكككه مو كككومات مكككرتب بكككا اقتصكككاد و
بانکداری اس می با موسسات مهنی پاوز ی می باشد.


شرکت اسالمی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی
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)5 Islamic Development Bank Group(IDB Group
)8 Islamic Development Bank (IDB
)7 The Islamic Research and Training Institute (IRTI
)8 The Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export (ICIEC
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سككا تاسككیس ایكك شككرکت  . 1۷۷1بككوده و مرکككز آن در ككده مككی باشككد .زككدو آن حنایككت از مبككادبت
تجاری و سرمایه گذاری بی ک ورزای اس می است که از ری دو روا زیر قاب دستیابی است ؛
 oبینه یا بینكه اتکكایی ت كنی صكادرات در مقابك خ كرات تجكاری و ضیكر تجكاری یكه منظكور پوشكا
مد پرداخت وارد کننده ناشی از ریسکهای تجاری(خریدار) یا ضیر تجاری (ک ور).
 oبینككه یككا بینككه اتکككایی سككرمایه گككذاری در ک ككورزای م ككو در مقابكك خ ككرات سیاسككی ،موانككع
انتقا ارز ،نگ و ناآرامی زای ا تنامی.
ایكك شككرکت محنولكككه زككای صكككادراتی را در مككواردی شكككام ورشکسككتگی خریكككدار ،نككاتوانی خریكككدار از
پرداخككت ،ضصككل امككوا ازسككوی دولككت خریككدار ،نككگ یككا نككاآرامی داخهككی در ک ككور خریككدار و سككایر
مواردم ابه پوشا می دزد.
ایكك شككرکت زن نككی برنامككه کنككت فنككی در زمینككه سككرمایه گككذاری 9را کككه در سككا  222۱پایككه گككذاری
گردیككد را مككدیریت مككی کنككد .زككدو از ایكك برنامككه گسككترا و بهبككود پتانسككی توسككعه ک ككورزای م ككو از
ریكك یككت برنامككه ككامع و یکتارءككه ارتقككار سككرمایه گككذاری خككار ی و کنككت فنككی مككی باشككد و بككه
ک ككورزای م ككو در زمینككه شناسككایی فرصككتهای سككرمایه گككذاری و ءگككونگی بهبككود شككرای بككه منظككور ككذب
سرمایه ،ارایه م اوره می کند.


شرکت اسالمی توسعه بخش خصوصی

01

سككا تاسككیس ایكك شككرکت  . 1۷۷۷بككوده اسككت و زككدو اصككهی آن شناسككایی فرصككتهای ب ككا خصوصككی
اسككت تككا بتواننككد محككرر اصككهی بككرای رشككد و بهبككود شككرای باشككند .ت ككوی توسككعه بازارزككای سككرمایه ای و
مككالی اسكك می ،پ ككتیبانی منككابع مككالی بی ككتر بككرای ب ككا خصوصككی در ک ككورزای م ككو و ارایككه حی ككه
گسككترده ای از محصككوبت و خككدمات مككالی سككود آور (شككام تككامی مككالی مسككتقیم ،شككراکتی و سككاختاری،
خ و امتباری ،خدمات م اوره ای،مدیریت اموا ) از دیگر ازداو و وظایا ای مجنومه می باشد.


شرکت اسالمی بین المللی بازرگانی

00

ای ك شككرکت بككا امتقككاد بككر نقككا مهككم ب ككا خصوصككی در توسككعه اقتصككاد ،در سككا  . 2229تاسككیس گردیككد
و بككا تنرکككز بككر تككامی منككابع مككالی کوتككاه مككدت تجككاری بككرای ب ككا خصوصككی از ری ك روشككهای م ككو ،
ت ك ا کككرد تككا بتوانككد حجككم تجككارت ک ككورزای م ككو بانككت توسككعه اس ك می را افككزایا داده و در توسككعه
اقتصككادی ک ككورزای م ككو تككا یر گككذار باشككد .ای ك شككرکت بككه دو ریك ام ككای تسككهی ت بصككورت مسككتقیم
و ام ای خ امتبكاری بكه بانكت زكا و موسسكات مكالی ک كورزای م كو بكه تكامی مكالی تجكاری کوتكاه مكدت
می پردازد.

)9 Investment Promotion Technical Assistance Program (ITAP
)10 The Islamic Corporation for the Development of the private Sector (ICD
)11 International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC
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 -3شرح مســـألـه و ساز و کارهای عملی سیاست جلب سرمایه خارجی
فرآینككد اخككذ تسككهی ت پككرواه ای کككه منككدتاب بككه منظككور تككامی نیاززككای ارزی پككرواه زككای تولیككدی ،منرانككی
و زیر بنایی اولویت دار ب كا دولتكی ،مكی باشكند ،بكر اسكاس برنامكه زنکكاری تعیكی شكده سكه سكاله ک كورمان بكا بانكت
توسككعه اسك می ،ام ككا مككی گككردد .بانككت توسككعه اسك می بككا امككزا زیيتهككایی هككت تعیككی پرواهزككای الویككت دار دولتككی
ک ككور  ،ككن برگككزاری هسككاتی بككا وزارت انككه زككای م تهككا و نهادزككای دولتككی و معاونككت برنامككه ریككزی و نظككارت
رازبردی ،سند سكه یكا ءهارسكاله زنکكاری بانكت بكا ک كورمان را تنظكیم میننایكد کكه ایك سكند بكه منكوان مك ر منك
هككت تككامی مككالی پرواهزككای الویككت دار ک ككور در ككی مككدت زمككان برنامككه ،قككرار میگیككرد و پككس از آن بككه منظككور
اخككذ و ارایككه مجوززككای قككانونی بز (شككام مصككوبه شككورای اقتصككاد و تاییدیككه معاونككت برنامككه ریككزی ریاسككت نهككوری
مبنككی بككر پككیا بینككی بازیرداخككت اقسككا امتبككار درخواسككتی در بود ككه سككنواتی دسككتگاه مربو ككه) ،اقككدامات مقت ككی
صورت می گیرد.
در زنككی ارتبككا پككرواه ا ككرای ككره شككبکه آبیككاری و ززک ككی قرهسككو – زرینگكك بككا رویکككرد مككدیریت
یکتارءككه منككابع آب از سككا  119۱بككه منظككور منهیككاتی کككردن آن بككا اسككتفاده از تسككهی ت بانككت توسككعه اس ك می مككورد
پیگیككری قككرار گرفككت و نهایتككا دربرنامككه زنکككاری م ككترر سككه سككاله بككا بانككت قككرار گرفككت ،امككا تككا کنككون محقك ن ككده
اسككت .پككرواه شككبکه آبیككاری و ززک ككی قرهسككو – زرینگ ك یکككی از بزرگتككری پرواهزككای شككبکه آبیككاری و ززک ككی
اسككتان گهسككتان اسككت کككه بككا زككدو بهبككود و توسككعه ارا ككی ک ككاورزی ،بككاب بككردن رانككدمان انتقككا و توزیككع آب،
بهككرهوری بهینككه از آب مو ككود ،پیادهسككازی الگككوی ک ككت مناسككل ،توسككعه صككنعت توریسككم و گردشككگری ،پككرورا
مازی و ایجاد اشكتاا پایكدار ا كرا میشكود .بكا ا كرای ایك

كره مهكم مك وه بكر رفكع م كک کكم آبكی ب كا منكده ای

از ارا كككی زرامكككی اسكككتان و هكككوگیری از زكككدر رفكككت منكككابع آب در ب كككا ک كككاورزی ،مو كككل افكككزایا تولیكككد
محصوبت استراتایت و ایجاد اشتاا پایدار در ای ب ا خوازد شد.
 -4ارایه پیشنهادات و راه حلهای سیاستی
م ككاب بككا برنامككه ارایككه شككده توس ك مقككا مككالی وزارت ،نككاب آقككای دکتككر اردکانیككان بككرای تصككدی وزارت
نیككرو در دولككت دوازدزككم ،و تاکیككد ای ككان بككر اسككتقرار مككدیریت بهككم پیوسككته منككابع آب و ككذب سككرمایه ،فنككاوری و
دانا تجربیات بی النههی در زمینه توسعه صنعت آب و بر  ،موارد زیر پی نهاد می گردد؛


ایجككاد و راه انككدازی دفتككر مسككتق زنکاریهككای فنككی و امتبككاری بككی النههككی در شككرکت مككدیریت منككابع آب ایككران بككا
زككدو شناسككایی فرصككتهای مسككتعد سككرمایه گككذاری و یككا فرصككتهای ككذب سككرمایه و زن نككی شناسككایی سككایر ظرفیككت
زا و امکانكات بكی النههكی م كابه بانكت توسكعه اسك می بكا تو كه بكه ظرفیتهكا و امکانكات مو رتعریكا شكده گكروه بانكت
توسعه اس می.



بکككارگیری کارشناسككان و مت صصككی کارآمككد و دارای تجربككه در امككور بككی النه ك و در صككورت لككزو فككرازم ننككودن
شرای آموزا کارشناسان و ارتقار س ح دانا فنی و بی النههی ای ان.

اولین اجالس « هم اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست»
وزارت نیرو 01 ،اسفند 69


ارزیابی پكرواه زكای قابك ارایكه بكرای اسكتفاده از تسكهی ت بانكت توسكعه اسك می قبك از معرفكی بكه بانكت بكا تنرکكز بكر
اولویككت ا ككرای پككرواه و تحهیك نتككایث مككو ر ناشككی از ا ككرای آن ،آمككاده بككودن مجوززككای بز اولیككه ،آمككادگی شككرکت
آب من قككه ای متقا ككی بككه لحككا ظرفیككت کارشناسككی ،فنككی و منككابع مككالی و در نظككر گككرفت تككا یر اقتصككادی ،ا تنككامی
و محی زیستی ناشی از ا رای پرواه در من قه.



ح ك کككردن م ككک ت مككرتب بككا پككرواه زككای قبهككی ک ككور کككه در حككا ا ككرا بككا اسككتفاده از تسككهی ت بانككت توسككعه
اس ك می مككی باشككند و تككا کنككون بنككا بككه دبی ك م تهككا دءككار تككاخیر در ا ككرا شككده و در نتیجككه ظرفیككت اسككتفاده از منككابع
مالی و تسكهی ت ایك بانكت را بكرای سكایر پكرواه زكای آتكی ایكران مسكدودکرده انكد و ایك امکانكات مكو ر کناکكان بك
استفاده باقی مانده اند.



از آنجا کكه در سكه سكا اخیكر دولكت ایكران ،مهیكرضم سكهامدار اصكهی بكودن ،موفك بكه اخكذ تسكهی ت مصكوب از سكوی
بانت توسعه اسك می ن كده اسكت کكه مهك وقكوع ایك مهكم نیكز نیكاز بكه آسكیل شناسكی و بررسكی بی كتری دارد ،پی كنهاد
مككی گككردد بككا تو ككه بككه آمككاده بككودن مجوززككای بز و زن نككی برگككزاری مناقصككات اولیككه ،پیگیریهككای مسككتنر توس ك
مسككئولی ذیككرب بككرای اخككذ ایكك تسككهی ت و امکانككات بككرای پككرواه شككبکه آبیككاری و ززک ككی قككره سككو -زرینگكك
منهیككاتی گككردد .بسككتر سككازی و فككرازم ننككودن امکانككات بز بككرای منهیككاتی ننككودن ءنككی پككرواه زككایی در شككرای
حا ر ک ور ،بز و روری می باشد.
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