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 خواننده گرامی:
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 نیست. ایراد و اشکالاثر مصون از 

 

شاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را بهرواز این ـر    ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت م ـورت زی ص

 گزارش فرمایید:

شخص کنید.شماره  -1 ع مورد نظر را م  بند و صفحه موضو

د. -2  ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان داری

گزینی ارسال نمایید. -3 راي جای  در صورت امکان متن اصالح شده را ب

راي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4 شانی خود را ب  ن

 ی را معمول خواهند داشت.کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتض

 .شودمیپیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی 
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 1 16/12/94 مقدمه

 

 مقدمه

 مقدمه

رفت از اتکاي و نظر به اهمیت برون 1آبفاهاي بخش آب و با توجه به لزوم تجهیز و ایجاد منابع مالی جدید براي پروژه

داخلی کشور، یکی از موثرترین اقدامات در جذب منابع مالی مورد نیاز، استفاده از تسهیالت ها به منابع دولتی و این طرح

هـاي  شده از طرف این موسسات از نوع تسـهیالت ارزان بـوده و هزینـه    ارائهباشد. اصوال تسهیالت اي میهاي توسعهبانک

، عرضه اوراق مشـارکت ارزي و ریـالی و ... بسـیار    منابع مالی نظیر فاینانس تامینهاي تبعی آنها در مقایسه با سایر روش

ها و راهبردهاي اساسـی  از این تسهیالت یکی از سیاست تربیشباشد؛ از این رو در سالیان اخیر استفاده هر چه می ترکم

نمـود   آنجـایی  ،و البته مـوثرتر از ایـن تسـهیالت    تربیشدولت و به تبع آن وزارت نیرو بوده است. اهمیت استفاده هرچه 

هـاي کشـور،   به موقع و متناسب با نیـاز پـروژه   تامیني خواهد داشت که بدانیم استفاده از این تسهیالت عالوه بر تربیش

باعث افزایش توان نظام فنی و اجرایی کشور، ارتقا سطح مشاورین و پیمانکاران ملی کشور و امکان استفاده از تجربیات به 

گـذاري در کشـور   هاي سرمایههاي مربوط به فرصتالمللی و افزایش شاخصهاي بیندست آمده جهت مشارکت در پروژه

هـاي اخیـر در   اي از تسهیالت دریافت شده از این موسسات به ویژه طی سالالملل، خواهد بود. بخش عمدهدر سطح بین

 هاي منابع آب و یا آب و فاضالب بوده است.طرح

تسهیالت که در فازهاي آتی این  اعطا کنندهاي و فقرزدایی موسسات توسعه هايالزم به ذکر است با توجه به سیاست

هـاي  مـواره جـز اولویـت   اي آب و کشاورزي و آب و فاضالب ههها اشاره خواهد شد، طرحمطالعات به طور مبسوط به آن

رو و در بخش آب به سـال  اند. سابقه اخذ این تسهیالت براي وزارت نیدهنده تسهیالت بودهارائهتعیین شده نزد موسسات 

هـاي  گردد. در سالیان اخیر به ویژه در یک دهه گذشته نیز رویکرد استفاده از تسهیالت بانکو براي سد دز باز می 1960

به بعد، تعداد بسیاري پـروژه در بخـش آب و آبفـا     1370اي افزایش یافته به نحوي که از سال یندهااي به شکل فزتوسعه

 اند.مند گردیدهیالت بهرهتعریف و از این تسه

هاي تعریف شده که طی چنـد  معاونت آب و آبفاي وزارت نیرو با ارزیابی موقعیت کنونی و در نظر گرفتن تمامی طرح

سـازي، یکپارچـه نمـودن و    اند و به منظور همسـان اي گردیدههاي توسعهسال اخیر از موسسات مختلف موفق به اخذ وام

مالی با استفاده از  تامینتهیه راهنماي «کرد این تسهیالت اقدام به تعریف پروژه مطالعاتی نهمدون شدن روند اخذ تا هزی

در قالب طرح تهیه  »توسعه اکوتجارت و اي از جمله: بانک جهانی، بانک توسعه اسالمی و بانک هاي توسعهتسهیالت بانک

بـه  و نمود. خروجی این مطالعات راهنماي موثري براي کلیه ارکان وزارت نیرو کشور آب صنعت ضوابط و معیارهاي فنی 

 آب و آبفا خواهد بود.بخش وعه هاي زیر مجمطور خاص شرکت

                                                      
 

 نمایند.هاي هر جامعه بوده و نقش بسیار با اهمیتی در پیشرفت، تعالی و رفاه کشور ایفا میترین زیرساختهاي بخش آب و آبفا به عنوان یکی از مهمپروژه -1
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 هدف -

هـاي  هاي زیرساختی کشـور و از جملـه پـروژه   منابع مالی پروژه تامینهاي بخشی به روشکه ذکر شد تنوع طورهمان

هـا و محـدودیت اعتبـارات    اي برخوردار بوده و با توجه به نیاز روزافزون این طـرح یت ویژهبخش آب و آبفاي کشور از اهم

باشـند را تبـدیل بـه یـک     هاي تبعی پایین میتسهیالت با هزینه ءاي که جزهاي توسعهدولتی، استفاده از تسهیالت بانک

اونت آب و آبفاي این وزارت به عنـوان متـولی   سیاست و استراتژي نموده است. در این رهگذار وزارت نیرو و به تبع آن مع

آوري تجربیات موجود در سایر بخـش هاي آب و آب و فاضالب به منظور جمعگذاري و تعیین اهداف کالن بخشسیاست

هاي زیر مجموعه، نشر و گسترش تجربیات و اطالعات مربوط به اخذ و هاي کشور و همچنین تجربیات موجود در شرکت

کـرد مـوثر ایـن    هایی جهت هزینـه هاي صف و تدوین دستورالعملالت، ایجاد وحدت رویه در بین شرکتکرد تسهیهزینه

اي از جمله: هاي توسعهمالی با استفاده از تسهیالت بانک تامینتهیه راهنماي «تسهیالت، اقدام به تعریف پروژه مطالعاتی 

هاي مادر نمود. ذکر این نکته ضروري است که در شرکت »اکوتجارت و توسعه بانک جهانی، بانک توسعه اسالمی و بانک 

و آب و فاضالب کشور از گذشته، تسهیالت متعددي از این محل تعریف و جهت ایجـاد  ایران تخصصی مدیریت منابع آب 

اند. شاید بتوان گفت که به ویژه بخش آب و فاضالب در استفاده از این ات بخش آب و آب و فاضالب صرف گردیدهتاسیس

آوري دانش و تجربه موجـود در ایـن بخـش چـه بـراي آینـده صـنعت آب و        ور پیشرو بوده که جمعشنوع اعتبارات در ک

 تواند ارزشمند باشد.، میهاگیري از این تسهیالت و چه استفاده از این دانش در سایر بخشفاضالب جهت بهره

 دامنه کاربرد -

 در پیمانکـاران  مشاوران، مدیران، ریزان،برنامه استفاده مورد که است گردیده تدوین ايگونه به کاربردي راهنماي این

 دقیق و کامل آگاهی اکو و جهانی اسالمی، توسعه هايبانک از وام اخذ روند از آن به توجه با تا گیرد قرار آبفا و آب بخش

 .کنند پیدا

 



 

  1 فصل1

 ايتوسعه هايمعرفی بانک
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 ايي توسعههابانکمعرفی  -فصل اول

ها، سابقه همکاري ایران با هر داران، سهم ایران در هر یک از بانک، سهامتاسیساي، تاریخچه هاي توسعهمعرفی بانک

مند ایران به تفکیک هاي بهرهو سازمان هابخشدر کلیه  هاآناعتبار شده توسط  تامینهاي ها و معرفی پروژهیک از بانک

 .باشدمیاي از اهداف این گزارش ي توسعههابانک تربیشآوري سایر اطالعات مورد نیاز جهت شناخت میزان وام و جمع

هاي مختلف فعال در این ی، مراجعه به سازماننتشده با انجام مطالعات میدانی، جستجوي اینتر ارائهسوابق و اطالعات 

 ند.اگردیده ارائهآوري و جمع حوزه

ها به منظور اخذ تسهیالت بسیار اثرگذار و مفید سازي روند تعریف پروژهمسلما شناخت دقیق این موسسات در شفاف

تالش گردیده که به طور کامل به شرح و معرفی هر یک از این موسسـات پرداختـه،    راهنما،خواهد بود. از این رو در این 

تاریخچه و سوابق همکاري کشورمان با این موسسات شرح داده شده و جایگاه کشور و نحوه تعامل با موسسات مورد نظر، 

 تبیین گردد.

توسـعه اکـو بـه طـور کامـل معرفـی،       تجـارت و  به این ترتیب سه موسسه بانک جهانی، بانک توسعه اسالمی و بانـک  

هـا توسـط ایـن نهادهـا و در نهایـت      مالی پـروژه  تامینهاي ها، سهم ایران، انواع مدلچگونگی عضویت ایران در این بانک

هاي زیرساختی، مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است. سایر اطالعـاتی کـه مـی   چگونگی امکان اخذ تسهیالت براي پروژه

لوح در بدنه اصلی گزارش نبوده است، در  هاآن ارائهلزوم مورد استفاده و ارجاع قرار گرفته ولی نیازي به توانند در صورت 

 اوي مطالب مفید و کاربردي باشند.توانند حاند که خود میگردیده ارائه فشرده مربوطه

 1بانک جهانی -1-1

 باره گروه بانک جهانی در -1-1-1

مسـتقل و در عـین حـال هماهنـگ بـا      گـــروه بانک جهانی متشکل از پنج موسسه 

 باشد که عبارتند از:هاي کلی بانک میسیاست

  2المللی بازسازي و توسعهبانک بین -1-1-1-1

 دهد.هاي فنی و تکنیکی ارائه میدهی و کمکاین موسسه به کشورهاي در حال توسعه خدمات وام

                                                      
 

1- The World Bank 

2- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
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 1المللیموسسه مالی بین -1-1-1-2

شـد. ایـن موسسـه     تاسیساي بخش خصوصی در کشورهاي عضو همیالدي با هدف حمایت از فعالیت 1956در سال 

 باشد.دار میوظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهاي عضو را عهده

  2المللی توسعهموسسه بین -1-1-1-3

میالدي با هدف فعالیت در کشورهاي بسیار فقیر آغاز به کار کـرد. ایـن موسسـه در حـال حاضـر بـه        1960در سال 

 کند.هاي با بهره کم اعطا میوام ،دالر 025/1از  ترکمسرانه روزانه کشورهاي با درآمد 

  3گذاريالمللی حل و فصل اختالفات سرمایهمرکز بین -1-1-1-4

 گذاران خارجی و کشورهاي عضو را بر عهده دارد.وظیفه داوري و حل و فصل اختالفات فی ما بین سرمایه

  4هاي چند جانبهگذاريموسسه تضمین سرمایه -1-1-1-5

گذاري خارجی در کشورهاي در حـال توسـعه را در   میالدي فعالیت خود را آغاز کرد و تشویق سرمایه 1988در سال 

 دستور کار خود قرار داده است.

الذکر است و در مکاتبات سازمان زیر مجموعه فوق 5در حال حاضر بانک جهانی با نام رسمی گروه بانک جهانی شامل 

) در مجموع به عنوان بانک جهـانی  IDAالمللی () و موسسه توسعه بینIBRDوسعه (المللی بازسازي و ترسمی بانک بین

شوند. در شرایط کنونی هدف اصلی بانک جهانی کاهش فقر در جهان است. ایران در تمام نهادهاي بانـک بـه   شناخته می

مسـعود مزینـی نماینـده     . جناب آقاياستعضو  (ICSID) گذاريهیحل و فصل اختالفات سرما المللینیمرکز ب استثناي

باشند که این مدیر اجرایی به نمایندگی از کشورهاي ایران در بانک جهانی و مشاور ارشد یکی از مدیران اجرایی بانک می

 ایران، الجزایر، پاکستان، مراکش، افغانستان، تونس و غنا در هیات مدیره بانک حضور دارد.

                                                      
 

1- International Finance Corporation (IFC) 

2- International Development Association (IDA) 

3- International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 

4- Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 
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 )IBRDالمللی بازسازي و توسعه (بانک بین -1-1-2

 سیستا -1-1-2-1

نماینـدگان   ،1944 سـال  المللی برتون وودز نیو همپشایر آمریکـا در پس از پایان جنگ جهانی دوم، در کنفرانس بین

المللـی بازسـازي و توسـعه تصـویب     بانـک بـین   تاسیسالمللی پول را به همراه پیشنهاد کشور اساسنامه صندوق بین 44

(مـدیرعامل وقـت   ابوالحسـن ابتهـاج    ،رف ایـران کنفرانس بود که از طنده در کنکشور شرکت 44کردند. ایران نیز یکی از 

المللی پول و بانک بیندر این کنفرانس حضور داشت. نتایج حاصل از کنفرانس برتون وودز ایجاد صندوق بینبانک ملی) 

ز جنـگ تشـکیل   دیده االمللی بازسازي و توسعه بود. این بانک با هدف پاسخگویی به مشکالت اقتصادي کشورهاي آسیب

 شد و از نظر طراحان اولیه وظیفه آن کمک به بازسازي بود و نه توسعه.

هاي ناشی از جنگ جهانی دوم و سامان یافتن اقتصاد کشورهاي مذکور، هدف آن بانک بـه کـاهش   با بازسازي ویرانی

اي که در کنفـرانس  ال توسعهفقر در کشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط، تغییر یافت. با این حال کشورهاي در ح

اي هزینـه شـود. در   معتقد بودند که ارجحیت به بازسازي داده شود و منابع اندکی جهـت اهـداف توسـعه    ،حضور داشتند

نهایت کشورهاي آمریکاي التین پیشنهاد کردند که در اساسنامه بانک به طور مساوي روي بازسازي و توسعه تاکید شود. 

ی بانک جهانی، کاهش فقر، توسعه پایدار و بهبود استانداردهاي زنـدگی کشـورهاي عضـو مـی    مطابق اساسنامه هدف اصل

باشد. این بانک از طریق ارائه وام، خدمات مشاورهاي جهان در این زمینه مییکی از پیشروترین موسسات توسعه که باشد

کمک به توسعه بخش خصوصی، کمک بـه  هاي فنی، انتقال دانش، حمایت از رشد بازارهاي سرمایه خصوصی و اي، کمک

گذاري مستقیم بـه کشـورهاي در حـال توسـعه از طریـق      گذاري مستقیم خارجی و تشویق جریان سرمایهتوسعه سرمایه

هاي غیرتجاري، سعی دارد در پیشرفت و توسعه کشـورهاي  گذاران در خصوص ریسکفراهم نمودن ضمانت براي سرمایه

 عضو همکاري نماید.

  اهداف بانک -1-1-2-2

کند. این اهـداف  هدف اصلی را دنبال می 5المللی بازسازي و توسعه، بانک جهانی مطابق ماده اول اساسنامه بانک بین

 عبارتند از:

 گذاري در امور تولیدي.مساعدت در بازسازي و توسعه کشورهاي عضو از طریق سرمایه -1

 ها.گذاري خارجی از طریق تضمین یا مشارکت در اعطاي وامتشویق سرمایه -2

ها از طریق تشویق سرمایهالملل و حفظ تعادل در موازنه پرداختتشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین -3

 المللی.گذاري بین

 هاي باال در کشورهاي عضو.اعطاي وام یا تضمین با اولویت -4
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ضـو و کمـک بـه    المللی بر شرایط اقتصادي کشـورهاي ع گذاري بینسرمایه تاثیرها با توجه به هدایت فعالیت -5

 ایجاد یک دوره تحول در اقتصاد پس از جنگ کشورها.

 نوع تسهیالت اعطایی -1-1-2-3

هاي اي، کمکو همچنین با ارائه خدمات مشاوره هاي بالعوضارائه وام و یا کمکالمللی بازسازي و توسعه، با بانک بین

گیري از کمکنماید. بهرهکشورهاي عضو منتقل میها دانش و تجربیات خود را به فنی و یا برگزاري سمینارها و کنفرانس

ها شود مجریان پروژهباشد که باعث میاي کارشناسان برجسته بانک، از مزایاي مهم همکاري بانک میهاي فنی و مشاوره

یگر ها، با آخرین تحوالت تکنولوژیکی و اقتصادي جهان آشنا شوند. از سوي دو کارشناسان داخلی به واسطه این همکاري

هـاي  المللی نیز به همراه داشته باشد. چرا که عملکرد خوب کشـورها در همکـاري  تواند آثار مثبت بینها میاین همکاري

متقابل با بانک جهانی، باعث افزایش اعتبار، حیثیت و وجهه آن کشور در آن بانک به عنوان یکی از معتبرترین موسسـات  

المللـی نـه   جمهوري اسالمی ایران با توسعه همکاري با این موسسه معتبر بین در حال حاضر المللی خواهد شد.مالی بین

باشد ها میگردد، بلکه سایر خدماتی که رهاورد این همکاريمند میتنها از منابع مالی تقریبا ارزان قیمت آن موسسه بهره

تحصـیلی احتمـالی و تجربـه     هـاي اي، فنـی، انتقـال دانـش، بـورس    گردد (همانند خـدمات مشـاوره  نیز نصیب کشور می

هاي مشترك خود، بـر اسـاس نظـر و    سازي پروژهکارشناسان خبره آن بانک). بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و آماده

هاي خـاص  هاي مشترك را بر اساس ویژگیپردازد و پروژههاي خود نیز میمشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت

ند. بانک بر این عقیده است که کارآمدترین استراتژي توسعه، استراتژي است کـه بـر اسـاس    کهر کشور تدوین و اجرا می

گـذار  هاي سیاستاي توسط مقامات و دستگاههاي توسعهاولویت ،اي کشور تدوین شود. به همین دلیلهاي توسعهاولویت

جهانی مطابق اساسـنامه خـود حـق نـدارد      شوند. عالوه بر این، بانکدر سطح ملی تدوین و با همکاري با بانک نهایی می

 هاي خود دخالت دهد.گیريمالحظات سیاسی را در تصمیم

 نحوه ارائه تسهیالت -1-1-2-4

باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت اطالعـات      تسهیالت توسط این موسسه به شرح زیر و با در نظر گرفتن این مراحل می ارائه

 خواهد شد. ارائه ،مطالعات حاضرآتی فصول تکمیلی در خصوص مراحل اخذ تسهیالت در 

گذاري، بانک معموال هیاتی را به کشور عضـو اعـزام   هاي سرمایهها و مشخص نمودن اولویتبراي تعیین طرح -1

 ریـزي رنامـه سـازمان مـدیریت و ب  صـالح ( دار کشور را با مقامات ذيهاي پیشنهادي و اولویتکند تا طرحمی

 د بررسی قرار دهد.ربط) مورهاي اجرایی ذيو دستگاهکشور 
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هـاي مـورد توافـق    شامل پـروژه  1گزارشی از سوي بانک جهانی تحت عنوان استراتژي همکاري با کشور عضو -2

 شود.بانک جهانی و کشور عضو تدوین می

پس از تصویب گزارش یاد شده توسط هیات مدیره بانک جهانی، سند مذکور بناي همکاري سه سـاله آینـده    -3

 دهد.تشکیل میبانک جهانی و ایران را 

 کنند.هاي مالی، فنی، مدیریتی و اقتصادي بررسی میها را یک به یک از جنبهپروژه ،سپس گروه کارشناسان -4

بینـی ردیـف بودجـه    جهت پیش کشور ریزيرنامهسازمان مدیریت و بیه تاییدمجوزهاي الزم داخلی از قبیل  -5

 وام توسط دستگاه اجرایی باید اخذ و ارائه گردد.کرد و بازپرداخت هاي هزینهریالی و ارزي وام براي سال

ها به توافق رسیدند مذاکرات وام با هر یک از طرح يگیرنده و بانک در باره کلیه اجزاکه کشور وام پس از آن -6

نامه وام صورت میگیرنده و بانک جهانی به منظور توافق نهایی بر روي سند موافقتحضور مقامات کشور وام

 گیرد.

گردد و همراه با پیشنهاد اعطاي وام، گـزارش پیشنهاد اعطاي وام براي تصویب به هیات مدیره بانک ارائه می -7

هـاي حقـوقی   گیرنده، شـرح فنـی طـرح پیشـنهادي و جنبـه     هاي کاملی در باره وضعیت اقتصادي کشور وام

 شود. قرارداد وام به هیات مدیره ارائه می

نامه وام و یا تضمین وام از هیات محترم دولت وام، مجوز امضاي موافقتصدور مجوز اعطاي  پس از تصویب و -8

 گردد. نماید و پروژه مورد نظر وارد مرحله اجرایی مینامه وام را امضا میاخذ و سپس نماینده دولت موافقت

 2ارمزدکننده وام، ملزم به پرداخت کیب وام در هیات مدیره بانک جهانی، کشور درخواستودو ماه پس از تص -9

 خواهد بود.

گـردد و بـر اسـاس    هایی توسط بانک از پیشـرفت پـروژه تهیـه مـی    در طول مدت زمان اجراي پروژه گزارش -10

پیشرفت عملی پروژه مبلغ وام به صورت نظارت شده و مرحله به مرحله در حساب خاصی که توسـط کشـور   

 گردد.واریز می ،شودمیزبان به همین منظور افتتاح می

احل اجرایی، گزارش ارزیابی از نتایج و تجارب حاصله و نیز پیشنهاداتی به منظـور اجـراي پـروژه   در پایان مر -11

هاي آتی کشور با بانـک و نیـز انعکـاس تـوان     هاي جدید تهیه خواهند شد که گزارشات مربوطه در همکاري

 اجرایی کشور بسیار موثر خواهند بود.

                                                      
 

1- Country Assistance Strategy (CAS) 

2- Commitment Fee 
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 شرایط اعطاي تسهیالت -1-1-2-5

سه تا پنج ساله است و مدت بازپرداخـت آن حسـب نـوع     1گروه کشورمان داراي یک مهلت رايبهاي بانک مذکور وام

از مبلـغ وام بـه نفـع     2سال باشد. یک درصد از مبلغ وام در ابتداي امر به عنوان هزینه اولیه 17تا  12تواند بین پروژه می

دم درصد در سـال بـراي آن بخـش از    ص 75شود. حق تخصیص وام براي کشور (کارمزد) معادل بانک جهانی برداشت می

 باشد که هنوز هزینه نشده است.وام می

شود و تنها دهم درصد حق تخصیص مذکور بخشیده می 5بر اساس آخرین مصوبات هیات مدیره بانک جهانی معموال 

م صـد  75شـود معـادل   صدم درصد حق تخصیص قابل پرداخت خواهد بود. هزینه آن بخش از وام نیز که جذب مـی  25

حسابی بخشـیده  صدم درصد مبلغ مذکور به عنوان جایزه خوش 25باشد که معموال می (LIBOR) 3درصد به عالوه لیبور

هاي مربوطه، مجموعی از درصدهاي هاي بانک جهانی با در نظر گرفتن تمام هزینهشود. به هر حال هزینه متوسط واممی

 خواهد بود. (LIBOR)موصوف و نرخ لیبور 

سازي هر پـروژه  احراز شرایط دریافت وام از بانک جهانی معموال یک تا دو سال زمان براي شناسایی و آمادهبه منظور 

 انجامد.سال به طول می 7تا  5ها بین هاي قبلی وجود دارد، اجراي پروژهاي که در مورد وامالزم است و طبق تجربه

 (IFC)المللی موسسه مالی بین -1-1-3

شد. این موسسه بـا   تاسیس 1956یکی از اعضاي گروه بانک جهانی است که در سال   (IFC)المللیموسسه مالی بین

باعث رونق بخش  ،هستند یکه داراي توجیه مناسب یهاي بخش خصوصاي به پروژهگذاري و مشاورهارائه خدمات سرمایه

باشد. کاهش فقر میشود. توسعه بخش خصوصی در راستاي هدف و شعار بانک جهانی در خصوص توسعه و خصوصی می

اي که توسعه بخش خصوصی را عاملی مثبت در روند فقرزدایی و رشد اقتصـادي دانسـته و آن را عامـل درونـزاي     به گونه

رئیس این موسسه، رئیس بانک جهانی است کـه   (IFC) المللیکنند. مطابق اساسنامه موسسه مالی بینتوسعه معرفی می

هاي اجرایی موسسـه  کند. در فعالیتبه عنوان مدیر اجرایی ایفاي نقش می (IFC) لمللیامقام او در موسسه مالی بینقائم

کنند. معاونت سهام و ریسک و معاونت اجرایی، مدیران مناطق دو معاون به مدیر اجرایی کمک می (IFC) المللیمالی بین

یقا، جنوب صحرا و آفریقا، آمریکـاي جنـوبی و   جغرافیایی (آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آسیاي مرکزي، خاورمیانه و شمال آفر

                                                      
 

1- Grace Period 

2- Front End Fee 

هاي ایران شود و در حال حاضر نرخ سود سپردهاي ارزي بانکهاي لندن اعالم میباشد که همه روزه توسط بانکالمللی مینرخ سوددهی به سپردهاي بین -3
 (براي مشاهده اطالعات تکمیلی به لوح فشرده مربوطه مراجعه شود.) .باشدبر اساس نرخ الیبور به اضافه درصدي می
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داران کنند. در حال حاضر کشورهاي اهداکننده منابع مالی و سهاممنطقه کاراییب) نیز زیر نظر دو معاون فوق فعالیت می

 ها نقش اساسی دارند.عمده در تصویب پروژه

 تسهیالت اعطایی -1-1-3-1

اي که در پروژهدهد. به گونههاي خود را شکل مید، فعالیتبر پایه کسب منفعت و سو (IFC) المللیموسسه مالی بین

 کند.مداخله نمی ،پذیري و سودآوري مناسبی نیستندهایی که داراي توجیههاي خیریه و یا پروژه

درصد  51مناسب هستند که یا متعلق به بخش خصوصی بوده و یا دست کم  IFCموسساتی براي استفاده از خدمات 

صوصی در اختیار داشته و توسط بخش خصوصی مدیریت شوند. تنها استثناء در این زمینـه شـرکت  سهام آن را بخش خ

توانند می ،هاي دولتی هستندکه در حال خصوصی شدن بوده و در مرحله آماده شدن براي گذار به سمت خصوصی شدن

اجرا شود. بـا ایـن حـال اگـر      IFC مند شوند. همچنین پروژه باید در یک کشور در حال توسعه عضوبهره  IFCاز خدمات

امکـان اسـتفاده از    ،اي در یک کشور صنعتی اجرا شود ولی منافع آن به کشورهاي در حال توسعه نیـز تعلـق گیـرد   پروژه

 را خواهد داشت.  IFCتسهیالت

ا تواند تـ هاي خاص میدرصد کل مبلغ پروژه است. این سقف براي حالت 25هاي جدید در پروژه  IFCسقف مشارکت

هاي گسـترش شـرکت   درصد در هزینه 50تواند تا می  IFC،هاي در حال فعالیتدرصد نیز باشد. براي گسترش پروژه 35

 درصد کل پروژه در قبل و بعد از گسترش نباشد. 25بیش از   IFCکه رقم کل مشارکت نماید مشروط بر این

کند و در هر فعالیـت کـارمزد خـود را    عرضه نمی هیچیک از خدمات خود را به رایگان  (IFC)المللیموسسه مالی بین

هـاي اقتصـادي مـی   هاي دولتی بـه فعالیـت  نامهضمانتبدون کسب   IFCکه مطالبه خواهد کرد. با این حال به دلیل این

هاي مربوط به هر پروژه نیز سهیم خواهد بود. به این ترتیب همانند موسسات مـالی تجـاري عمـل مـی    در ریسک ،پردازد

نامه دولتی یا خواست ضمانتهاي بخش خصوصی دردر قبال مشارکت مالی در پروژه  (IFC)المللیسسه مالی بینکند. مو

گـذاري  پذیر بودن طرح و همچنین نرخ بازده مناسب پروژه بر اساس ارزیابی موسسه، براي سرمایهکند و توجیهبانکی نمی

 شوند، عبارتند از:ارائه می  IFCکند. خدماتی که توسطاین موسسه در یک پروژه کفایت می

 (IFC)المللی اعطاي وام از محل منابع داخلی موسسه مالی بین –

 هاي بخش خصوصیگذاري در پروژهمشارکت سرمایه –

 اعطاي وام سندیکایی –

 خدمات مدیریت ریسک –

 هاي فنیهاي بخش خصوصی مشاوره و کمکگذار براي پروژهخدمات جذب سرمایه –

ع وزارت امـور  البـه معنـی عـدم اطـ     IFCهـاي  ضروري است که عدم نیاز به تضمین دولت در پروژهتوضیح این نکته 

االجرا خواهد شد که وزیر امور اقتصادي و هر قرارداد مالی زمانی الزم ،اقتصادي و دارایی نیست. مطابق اساسنامه موسسه

 م نماید.دارایی و یا نماینده وي عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعال
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 (IDA)توسعه المللی موسسه بین -1-1-4

و دستیابی به اهداف که همانا بازسازي و  1944سال در الملی بازسازي و توسعه بانک جهانی بانک بین تاسیسپس از 

اعضـاي بانـک جهـانی تصـمیم      1950دیده از جنگ دوم جهانی بـود. در سـال   احیاي اقتصادي کشورهاي اروپایی آسیب

هاي بدون بهره به هاي بالعوض و وامبخشیدن به رشد و توسعه کشورهاي فقیر و کم درآمد، کمکگرفتند، جهت سرعت 

، با اجماع نظر کلیـه کشـورهاي عضـو بـه     1960المللی در سال کشورهاي مذکور اعطا شود. در نهایت موسسه توسعه بین

بایسـت در وهلـه   مـی  IDAاز عضویت در  المللی بازسازي و توسعه، ایجاد شد و هر کشور پیشعنوان بخشی از بانک بین

در آمده باشد، زیرا عالوه بر همسان بودن کارمندان، تیم اجرایی و مقر این دو موسسه، عملکرد   IBRDنخست به عضویت

گردد. با ایـن حـال منـابع، میـزان و     می ارائهرییس کل مشترك تحت شرایط و استانداردي مشابه، به یک  هاآنو فعالیت 

المللـی  کشور به عضـویت موسسـه بـین    167با هم متفاوت است. تاکنون   IBRDو  IDAتسهیالت اعتباري در ارائهنحوه 

، با اعطاي نخستین وام بـه کشـورهاي   1960نامه موسسه فوق، به سال االجرا شدن موافقتاند. پس از الزمتوسعه در آمده

به کشورهایی کـه   IDAرسما آغاز گردید. هم اکنون میالدي،  1961شیلی، هندوراس، هند و سودان فعالیت آن در سال 

از  تـر کـم از کشورهاي فقیر و کم درآمد با درآمد سرانه روزانـه   2005ی این موسسه در پایان سال ببر اساس آخرین ارزیا

ه باشند، را نداشت  IBRDمالی، توان اخذ وام و تسهیالت اعتباري از -دالر بوده و به دلیل ناتوانی ساختار اقتصادي 025/1

کشـور جهـان بـر     81کند. در حال حاضر تسهیالت مالی بدون بهره یا با نرخ بهره ناچیز و دوره بازگشت طوالنی اعطا می

بندي جغرافیایی بانک جهانی به صورت بخش آفریقایی، شرق قاره آسیا، کشورهاي واقع در آمریکاي التـین  اساس تقسیم

قاره اروپا و آسیاي مرکزي، کشورهاي واقع در خاور میانه و شـمال آفریقـا، بـا     و حوزه دریاي کارائیب، کشورهاي واقع در

میلیارد نفر جمعیت (نیمی از جمعیت کشـورهاي در حـال توسـعه)، حـائز شـرایط دریافـت کمـک مـالی          5/2دارا بودن 

دالر در روز بـه حیـات    2از  ترکمبا درآمدي  هاآنمیلیارد نفر  5/1باشند. این در حالی است که قریب بهمی  IDAموسسه

 دهند.خود ادامه می

هاي مالی اعضـاي ثروتمنـد بـه عنـوان کشـورهاي      از طریق دریافت حق عضویت، اعانات و مساعدت  IDAمنابع مالی

 در جذب منابع ناشـی از  IBRDهاي از وام مندو نیز تجمیع جریمه دیرکرد کشورهاي بهره IDAکننده منابع تامینعمده 

بـار بـه منظـور     هر سه سال یـک   IDAمنابع مالی به اعطا کنندهشوند. کشورهاي می تامین IBRD به کمیتهالزحمه حق

کشورهایشـان،   یهاي دولتاز طریق اهداي کمک  IDAدوباره منابع صندوق مالی تامینموسسه و  بررسی وضعیت موجود

کشور واجد شرایط، کمک مالی پرداخت  108ه میلیارد دالر ب 170تاکنون،  1960از سال  IDAآیند. موسسه گرد هم می

 شوند:اهدا می ،اهداف ذیل به کشورهاي عضو و داراي شرایط تامینها به منظور نموده است. این مساعدت

 یت تحصیالت پایه در کشورهاي کم درآمد و فقیر،فکی يارتقا –

 افزایش و فراگیر نمودن خدمات و امکانات اولیه بهداشت و سالمت در جوامع، –

 کاهش آلودگی هوا، –

 حفاظت از محیط زیست، –
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ساختار اقتصادي کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه فقیـر بـه ویـژه در     يانجام اصالحات، بهبود و ارتقا –

 بخش خصوصی. 

ها، دستیابی کشورهاي عضو به توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمـد و بهبـود   رود ماحصل این کمکانتظار می

 ، باشد.هاآنشرایط زندگی در 

 (MIGA)گذاري چند جانبه میگا، آژانس چند جانبه تضمین سرمایه -1-1-5

م گـذاري مسـتقی  در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست، کاهش سـرمایه  1980هاي ابتداي دهه حوادثی که در سال

هاي) غیرتجاري یا سیاسـی در دنیـا   هاي آن افزایش خطرات (ریسکترین علت) را در پی داشت که از مهم(FDIخارجی 

کرد، جنـگ  گذاري مستقیم خارجی را به ویژه در کشورهاي در حال توسعه تهدید میترین خطراتی که سرمایهبود. شایع

گذاران خارجی و همچنین مصادره امـوال و دارایـی  تی با سرمایههاي داخلی، نقض قراردادهاي دولبین کشورها یا شورش

 گذاري مستقیم خارجی در دنیا شد.گذار بود. بروز این وضعیت موجب کاهش شدید میزان سرمایههاي سرمایه

المللـی بـراي جلـوگیري از رونـد فـوق      اي بـین موسسه تاسیساقتصاددانان مطرح دنیا با مشاهده این وضعیت به فکر 

دند و در این میان تالش یک اقتصاددان مصري به نام دکتر شیبانی بسیار موثر و حائز اهمیت بود. به این ترتیب میگا افتا

اي گـروه بانـک جهـانی    به عنوان بـازوي بیمـه   1988آوریل  12ر د (MIGA) گذاري چند جانبهموسسه تضمین سرمایه

اي در انک جهانی با هـدف ارائـه خـدمات عملیـاتی و مشـاوره     اي وابسته به بشد. بر اساس این عقیده که موسسه تاسیس

تواند به نحو موثرتري منافع مالی و سیاسی کشورهاي در حال توسـعه و هـم   گذاري خارجی میترغیب و حمایت سرمایه

گذاري مستقیم خصوصی جلب نماید، رئـیس وقـت بانـک جهـانی     کشورهاي صنعتی را در جهت توسعه از طریق سرمایه

اي را در اجالس بانک مطرح نمود. این پیشنهاد در هیات مدیره بانک مطرح و بـاالخره در  تشکیل چنین موسسه پیشنهاد

میگا توافق حاصل گردید. مدیران اجرایی بر اسـاس گـزارش مقـدماتی کارشناسـان بانـک،       تاسیسنسبت به  1985سال 

براي بررسی و اظهار  1985نویس در ماه مارس یشموسسه (اساسنامه) را تهیه نموده و این پ تاسیسنویس معاهده پیش

هاي عضو ، مدیران اجرایی با همکاري کارشناسان فنی دولت1985هاي عضو ارائه شد. از ژوئن تا سپتامبر سال نظر دولت

نـویس نهـایی در مـاه سـپتامبر     نویس معاهده مزبور تشکیل داده تا باالخره پـیش اي را براي بررسی و اصالح پیشکمیته

رسید و براي امضا و سـپس   1هادر اجالس سالیانه بانک در سئول (کره جنوبی) به تصویب هیات نمایندگان دولت 1985

عنـوان  ه گذاري چند جانبـه بـ  تصویب قانون به هر یک از کشورهاي عضو بانک ارائه گردید. بدین ترتیب، موسسه سرمایه

 آغاز نمود. 1990عملیات خود را رسما از سال مالی و  تاسیس 1988جدیدترین عضو گروه بانک جهانی در سال 

                                                      
 

1- Board of Governors 
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بـه دنبـال افـزایش     ،هاي غیرتجارياي براي ریسکمیگا و ایجاد پوشش بیمه تاسیسگروه بانک جهانی در حقیقت با 

کشـور   164گذاري خارجی در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتا زیادي به این مهم نایل آمد. در حـال حاضـر   سرمایه

گذاري مستقیم خارجی در جهان اسـت. نکتـه   اندکه بیانگر قدرت اثرگذاري این موسسه در فرآیند سرمایهمیگا شده عضو

دهد و هـم اکنـون   گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه را پوشش میقابل توجه آن که میگا تنها سرمایه

 از بخش خصوصی در ایـن کشـورها متمرکـز کـرده اسـت.      گذاري خارجی و حمایتنیز فعالیت خود را بر تشویق سرمایه

گذاري) به عنوان یکی از اعضاي گروه بانـک جهـانی در واقـع    استفاده از تضمین میگا (آژانس چند جانبه تضمین سرمایه

المللـی اول در  هاي سیاسی است و تفاوت عمده آن با دیگـر موسسـات بیمـه ملـی یـا بـین      گر ریسکنوعی موسسه بیمه

هاي غیرتجاري را تحت پوشش قـرار  هاي تحت پوشش است. میگا ریسکآن و دوم در نوع ریسک خاص حاکم برمقررات 

 بندي نمود.توان به سه بخش تقسیمهاي میگا را میدهد. مقررات حاکم بر استفاده از تضمینمی

 هاي واجد شرایط.گذاريهاي تحت پوشش و سرمایهبخش اول: ریسک –

 گذار و دولت میزبان.سرمایهبخش دوم: شرایط  –

 بخش سوم: مراحل درخواست تضمین و جبران خسارت. –

 (ICSID) گذاريالمللی حل و فصل اختالفات سرمایهمرکز بین -1-1-6

گـذاري در سـطح   رونـد سـرمایه   يبا هدف ارتقـا  1966گذاري در سال المللی حل و فصل اختالفات سرمایهمرکز بین

باشد. ریاست شوراي اداري بر عهده رئیس بانک شد. این مرکز داراي یک شوراي اداري و یک دبیرخانه می تاسیسجهان 

اي، جهانی است و از هر کشور یک نماینده در این شورا حضور دارد. وظایف و خدمات مرکز شامل ارائـه خـدمات مشـاوره   

ترین وظیفه این مرکز حل و ترین و اصلیباشد اما مهمگذاري خارجی میتحقیقاتی و انتشاراتی در خصوص قوانین سرمایه

آوري توان به جمعمی ،گذاريهاي مرکز حل و فصل اختالفات سرمایهگذاري است. از دیگر فعالیتفصل اختالفات سرمایه

استفاده از ایـن  شوند و با گذاري کشورهاي مختلف دنیا اشاره نمود که توسط کارکنان این مرکز به روز میقوانین سرمایه

منتشـر  ICSID گذاري توسـط  اي تحت عنوان بررسی قوانین سرمایههمه ساله دو بار مجله 1986تجربیات از آوریل سال 

نیـز،   1978باشـد. از سـال   المللی ایاالت متحده مـی گردد که در حال حاضر یکی از بیست مجله مطرح حقوقی و بینمی

توان صل اختالفات به قوانین گذشته خود افزوده است. از جمله این قوانین میمرکز مذکور قوانینی جهت تسهیل حل و ف

 نمود: ذیل اشارهبه موارد 

نباشند، مانعی جهت استفاده از خـدمات ایـن    ICSIDگذاري عضو هاي درگیر در سرمایهچنانچه یکی از طرف –

، به شرطی که مربوط به تجارت و گذاري نباشندمرکز وجود نخواهد داشت. چنانچه اختالفات مربوط به سرمایه

را با یک مبادله  هاآنگذاري را داشته باشند که تمایز هاي سرمایهمبادالت بوده و خصیصه یا ترکیبی از ویژگی

 بهره برد. ICSIDتوان از خدمات تجاري معمولی مشخص نمایند، می
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المللی پول تحت عنـوان اجـالس سـاالنه    همزمان با اجالس ساالنه بانک جهانی و صندوق بین  ICSIDاجالس ساالنه

گردد و حضور اکثریت اعضا جهت رسمیت بخشیدن به جلسات آن الزامی است. عضویت تشکیل می ICSIDشوراي اداري 

و متعاقب آن بانک جهانی   IMFپذیرد و هر کشوري که به عضودر این مرکز، متعاقب عضویت در بانک جهانی صورت می

 نیز در آید.  ICSIDهاي زیر مجموعه بانک همچونتواند به عضویت گروهدر آمده باشد، می

باشـد و  در این خصوص نیازي به اعالم رسمی و یا ارسال تقاضانامه رسمی جهت عضویت از سوي کشور متقاضی نمی

ضـویت  باشد که این رونـد بـه محـض ع   می ICSIDکنوانسیون  تاییدروند عضویت هر کشوري در این مرکز شامل امضا و 

نسبت به سایر موسسات وابسته بـه بانـک    ICSIDهاي عضویت در کشورها در بانک قابل اقدام خواهد بود. از جمله تفاوت

اي کـه جهـت   باشـد، بـه گونـه   نامه مبادله شده بین این موسسات و کشور عضو در زمان عضویت مـی جهانی، نوع موافقت

 ICSIDو MIGAن دو طرف باید به امضا برسد اما جهت عضـویت در  اي بینامهموافقت IFCو یا  IBRD ، IDAعضویت در

تنها در مواقعی قابل طرح خواهد  ICSIDگذاري از طرف باشد. حل و فصل اختالفات سرمایهکنوانسیون می ينیاز به امضا

نچـه کشـوري   گذاري به داوري این مرکز جهت حل اختالفات اشـاره شـده باشـد و چنا   هاي سرمایهنامهبود که در موافقت

گذار مورد پذیرش قرار گیـرد و  نباشد، این دعوي باید از طرف کشور میزبان و سرمایه ICSIDنیازمند استفاده از خدمات 

انـد امـا جمهـوري    کشور به عضویت این مرکز درآمده 143طرفین نسبت به موضوع به اجماع نظر برسند. در حال حاضر 

گـذاري  . عضویت در این مرکز نه تنها از جهت حل و فصل اختالفـات سـرمایه  اسالمی ایران تاکنون عضو مرکز نشده است

سـازي و بهبـود تـوان    جهت افزایش ظرفیت ICSID المللیحائز اهمیت خواهد بود، بلکه استفاده از دانش و تجربیات بین

و اطمینان دادن به سـرمایه المللی کشور از جهت باال بردن اعتبار بین ICSIDباشد. عضویت در بالقوه کشور مثمر ثمر می

پـذیر خواهـد داشـت و    گذار اعتماد کافی به دولت سرمایهباشد. در چنین شرایطی، سرمایهگذار خارجی، حائز اهمیت می

المللـی  تواند با مراجعه به این مرکز (که جزو مراکـز بـین  اطمینان دارد که در صورت بروز هر گونه اختالفی، مشکل را می

گذاري خارجی کنونی در کشور به گونهباشد) به راحتی مرتفع نماید. روند سرمایهگذاري میاختالفات سرمایهحل و فصل 

هـاي  نامـه وجود نیامده است. اما در کلیه موافقته المللی باي است که تاکنون نیاز به حل وفصل اختالفات در محاکم بین

گذاران خـارجی، حـل اختالفـات در محـاکم بـین     ایران و سرمایه دولت جمهوري اسالمی مابینفیري منعقده اگذسرمایه

 ذکر گردیده است. ICSIDالمللی و همچنین 
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 1بانک توسعه اسالمی -1-2

 مقدمه -1-2-1

المللـی و از نهادهـاي   اي بـین بانک توسعه اسالمی یکی از موسسات بـزرگ مـالی توسـعه   

سعه اقتصـادي و  که با هدف پیشبرد تو گرددمیتخصصی سازمان کنفرانس اسالمی محسوب 

عضـو، در سراسـر جهـان بـر اسـاس اصـول شـریعت         پیشرفت اجتماعی کشورهاي عضو و جوامع مسلمان کشورهاي غیر

میلیون دینـار اسـالمی در    755کشور اسالمی و با سرمایه اولیه  22میالدي از سوي  1975اکتبر  20اسالمی و در تاریخ 

اروپـا و آمریکـا    کشـور از چهـار قـاره آسـیا، آفریقـا،      56شد و هم اکنون اعضاي بانک دربرگیرنده  تاسیسجده عربستان 

میالدي) به عضویت بانک توسعه اسـالمی درآمـد و حـداقل     1989( 1366هستند. جمهوري اسالمی ایران در اواخر سال 

نویسی نمود که با تصویب مجلس م) پذیرهسه 250میلیون دینار اسالمی ( 5/2سهام مورد نیاز جهت عضویت را به میزان 

دینـار   000,200,491,1نویسی شـده ایـران طـی سـه دوره بـه      میزان سهام پذیره و متعاقب آن هیات عامل بانک مزبور،

توسـعه اسـالمی پـس از کشـور عربسـتان       اسالمی افزایش یافت. در حال حاضر کشورمان سومین سهامدار بـزرگ بانـک  

. باشـد میکشور عضو داراي بزرگترین پورتفلیوي استفاده از تسهیالت بانک توسعه اسالمی  56ن سعودي و لیبی و در میا

 باشد.هاي زیربنایی کشورها میاي براي اجراي پروژهوظیفه اصلی بانک توسعه اسالمی اعطاي تسهیالت پروژه

 توان مطالب فوق را به شکل ذیل بیان نمود:به طور خالصه می

توسعه اقتصـادي و پیشـرفت اجتمـاعی کشـورهاي عضـو و جوامـع مسـلمان کشـورهاي         شبرد پی :هدف بانک –

 یعت اسالمی اساس اصول شر در سراسر جهان بر غیرعضو،

 کشور اسالمی 22میالدي از سوي  1975اکتبر  20در تاریخ  :تاسیس –

 یلیون دینار اسالمیم 755 :یه اولیهسرما –

 یکااروپا و آمر آفریقا،یا، کشور از چهار قاره آس 56 :اعضاي فعلی بانک –

 میلیارد دینار اسالمیهجده  :ویسی شدهنسرمایه پذیره –

 )ID = 1.58 USD 1( میلیون دینار اسالمی 1491نویسی یرهپذ :یرانجمهوري اسالمی اسهام  –

 باشد.سوم را پس از عربستان و لیبی دارا میرتبه ایران  نویسی شده:پذیره رتبه ایران از لحاظ میزان سرمایه –

 (رتبه ایران میان سایر کشورها در لوح فشرده مربوطه قابل مشاهده است.)

                                                      
 

1- Islamic Development Bank (IDB) 
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پنجمین رتبه بعد از عربستان، کویت، لیبـی و مصـر بـه دلیـل      رتبه ایران از لحاظ تعداد سهام پرداخت شده: –

 هاي معوقپرداخت

 6/11/1366جمهوري اسـالمی ایـران در تـاریخ     تاریخ الحاق جمهوري اسالمی ایران به بانک توسعه اسالمی: –

میلیون دینار اسالمی  5/2نویسی میالدي) با تصویب مجلس شوراي اسالمی و با پذیره 1989هجري شمسی (

 به عضویت بانک توسعه اسالمی درآمد.

 ارکان اصلی بانک توسعه اسالمی -1-2-2

مدیره بانک توسعه اسالمی از لحاظ ساختار اداري پس از رییس بانک، داراي دو رکن اصلی شامل هیات عامل و هیات 

 اند.باشد. هر یک از این ارکان در ادامه معرفی گردیدهبانک اجرایی می

 هیات عامل -1-2-2-1

باشد که سالی یک بار ضو میامور اقتصادي و دارایی کشورهاي ع يترین رکن بانک و متشکل از وزراهیات عامل عالی

هاي مالی و تبیین خط مشی آتی در دفتر مرکزي بانک یا یکـی از  به منظور بررسی عملکرد سال گذشته، تصویب صورت

 دهد.کشورهاي عضو تشکیل جلسه می

بانـک  البدل (قائم مقـام) در  اي که در هیات عامل تعیین کرده و همچنین یک نفر عضو علیهر کشور عضو با نماینده

البدل از کشورهاي عضو علی 56عضو اصلی و  56هیات عامل شامل ، شود. در مجموعتوسعه اسالمی معرفی و شناخته می

 باشند.عضو می

از کشور جمهوري اسالمی ایران نیز وزیر امور اقتصادي و دارایی، به عنوان عضو هیات عامل و همچنین معاون وزیـر و  

البدل ایشان در هیات هاي اقتصادي و فنی ایران، به عنوان قائم مقام و عضو علیکمک گذاري ورییس کل سازمان سرمایه

 عامل بانک توسعه اسالمی حضور دارند.

 هیات مدیره اجرایی  -1-2-2-2

ین سهام را دارند (از جملـه  تربیشکشوري که  9عضو آن از طرف  9باشد که عضو می 18هیات مدیره اجرایی شامل 

عضو دیگر توسط نمایندگان دیگر کشورهاي عضو در هیات عامـل بـراي سـه سـال      9صوب و جمهوري اسالمی ایران) من

 باشد. ها و هدایت امور اجرایی بانک بر عهده این هیات میدند که تصویب عملیات و پروژهگرانتخاب می

ره اجرایـی بانـک   از کشور جمهوري اسالمی ایران نیز آقاي دکتر ابوالحسنی، به عنوان نماینـده ایـران در هیـات مـدی    

 توسعه اسالمی عضویت دارند. 
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 دفاتر بانک توسعه اسالمی -1-2-3

اي در آلمـاتی (قزاقسـتان)،   بانک توسعه اسالمی داراي یک ستاد (دفتر مرکـزي) در شـهر جـده و سـه دفتـر منطقـه      

 باشد.کوآاللمپور(مالزي) و رباط (مراکش) می

ي مصوب در هر یک ازکشورهاي ایـران، انـدونزي، قزاقسـتان، لیبـی،     هاپروژهبه عالوه بانک به منظور پیگیري اجراي 

 اي دارد. پاکستان، سنگال و سودان، نمایندگان محلی منطقه

 اي بانکمالی و عملیات پروژه تامینهاي شیوه -1-2-4

  یم نمود:توان به دو گروه عمده تقسرا می (IDB)هاي مربوط به گروه بانک توسعه اسالمی مالی و فعالیت تامین

 ها (بلندمدت) و عملیات کمک فنیمالی پروژه تامین –

 مدت)مالی تجاري (کوتاه تامینعملیات  –

 مالی بلندمدت بانک تامین -1-2-4-1

گرفته شده  به کارمالی  تامینهاي باشد. روشها و عملیات کمک فنی میمالی پروژه تامینعادي بانک شامل  عملیات

طی، استصناع، مشارکت در سـرمایه، تقسـیم سـود، خطـوط اعتبـاري و      نیز شامل وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقسا

ها به طور مختصر تعریف و شـرح  مالی پروژه تامینهاي از روش برخیباشد. در ادامه هاي بالعوض میکمک فنی یا کمک

 اند.داده شده

  1وام -1-2-4-1-1

اقتصادي قابـل توجـه کـه زمـان اجـراي      هایی با آثار اجتماعی و ها و پروژهاین نوع از تسهیالت به منظور اجراي طرح

ها یا موسسات عمـومی و غالبـا کشـورهاي    ها به دولترود. واممی به کار ،طوالنی دارند و ممکن است درآمدزا هم نباشند

 گردد.ات زیر بنایی و صنعتی اعطا میتاسیستوسعه یافته عضو براي ایجاد و گسترش  ترکم

                                                      
 

1- Loan 
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 1اجاره به شرط تملیک -1-2-4-1-2

سـال بـه    15اجاره به شرط تملیک، مالکیت اموال اجاره داده شده در طول دوره اجرا که ممکن است بر اساس شیوه 

انجامد، در اختیار بانک توسعه اسالمی خواهد بود و پس از بازپرداخت آخـرین قسـط اجـاره بـه عنـوان هبـه بـه        طول بی

 یابد.نفع انتقال میمالکیت ذي

 فروش اقساطی -1-2-4-1-3

باشد که مالکیت دارایی و اموال بالفاصـله پـس از تحویـل    مدت میمالی به صورت میان تامینهاي یکی دیگر از شیوه

 گردد. گردد، در حالی که مبلغ خرید به صورت اقساط بازپرداخت میدارایی به خریدار منتقل می

 یه مشارکت در سرما -1-2-4-1-4

ـ  ها و موسسات (از جمله نهادهاي مالی اسالبانک توسعه اسالمی در سهام شرکت طـور  ه می) در کشورهاي عضو کـه ب

اي بر اقتصاد کشورهاي خود داشته باشند، اي عمدهبالقوه درآمدزا و مطابق با اصول شریعت باشند و همچنین تاثیر توسعه

مشـارکت  «گذاري وجود دارد، بانک توسعه اسالمی از طریق نماید. هنگامی که انتظار بازده معقولی از سرمایهمشارکت می

گـذاران  اي آن شرکت و ایجاد جلب اطمینان دیگر سرمایهوجوه مورد نیاز را به منظور تقویت ساختار سرمایه »در سرمایه

 نماید.می تامیندر شرکت 

 استصناع  -1-2-4-1-5

نماید تا کـاالي مشخصـی را بـا ویژگـی معـین،      یک طرف قرارداد تعهد میاستصناع، قراردادي است که به موجب آن 

بنـدي مـی  تولید کند که عمدتا شامل هر گونه فرایند تولید، ساخت، مونتاژ یا بسته قیمت مشخص و در یک زمان خاص

به اي و حتی کاالهاي غیرقابل ملموسی چون گاز و برق مالی کاالهاي سرمایه تامینتواند در گردد. همچنین استصناع می

  رود. کار

 مالی کمک فنی تامین -1-2-4-1-6

سازي یا اجراي یک پروژه، انتقال تکنولوژي ی جهت کمک به آمادههاي فنکمک فنی عبارتست از فراهم آوردن مهارت

 به کشورهاي عضو، توسعه نهادها یا منابع انسانی.

                                                      
 

1- Leasing 
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توسعه یافته و به ویـژه جهـت    ترکممالی به صورت کمک بالعوض عمدتا به کشورهاي  تامینشایان ذکراست اولویت 

 شود.هاي زیر بنایی وکشاورزي داده میپروژه

گردد، عملیات کمک فنی اساسا جهت بخش عمومی در نظر گرفته شده است در حـالی کـه   خاطر نشان میهمچنین 

 ها را در موارد مشخصی خواهد داشت.بخش خصوصی امکان انتفاع از این کمک

 اعطاي خط اعتباري به موسسات مالی توسعه ملی کشورهاي عضو  -1-2-4-1-7

در کشـورهاي عضـو بـه     هااقدام به اعطاي خطوط اعتباري به بانکها، مالی پروژه تامینبانک توسعه اسالمی عالوه بر 

هـاي زیـر   هاي با مقیاس کوچک و متوسط در بخش صنعت و کشـاورزي و پـروژه  ویژه جهت پیشبرد رشد و توسعه پروژه

 نماید.بنایی می

 )مالی توسط بانک توسعه اسالمی تامینیند (فرآچرخه پروژه  -1-2-5

موارد  جزییاتباشد. شایان ذکر است شامل مراحل زیر می بانک توسعه اسالمی به طور کلی چرخه یک پروژه از سوي

 خواهد شد. ارائهها در آینده و در فازهاي آتی مطالعات و شرح تفصیلی هر کدام از بخش

  1ییشناسا -1

  2سازيآماده -2

  3مذاکره ارزیابی / -3

 4یات مدیره جهت تصویبارائه به ه -4

 5اجرا / پیگیري -5

 6ارزیابی پس از اجرا -6

 7بانک تجارت و توسعه اکو -1-3

                                                      
 

1- Identification 

2- Preparation 

3- Appraisal / Negotiation 

4- BED Presentation 

5- Implementation / Follow-up 

6- Post-Evaluation 

7- ECO Trade and Development Bank 
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 معرفی سازمان اکو -1-3-1

از سـوي ایـران،    1985گـردد کـه در سـال    اي دولتـی محسـوب مـی   اکو یک سازمان منطقه 

هاي اقتصادي، فنی و فرهنگی میـان کشـورهاي عضـو    پیشبرد همکاري پاکستان و ترکیه با هدف

باشد که از سـال  می 1توسعه اي برايواقع جانشین سازمان همکاري منطقه گردید. اکو در تاسیس

 .موجودیت داشت 1979 تا 1964

 قزاقسـتان،  آذربایجـان،  ،عبارتند از: افغانستان هفت عضو جدید را به عضویت پذیرفت کهاکو، سازمان  1992 سال در

 .رکمنستان و ازبکستانتتاجیکستان،  قرقیزستان،

یب جمعیتی جـوان آن، اکـو در قالـب یـک سـازمان      ترک منطقه اکو از دورنماي روشن تجاري برخوردار است. علیرغم

چالش ینده دارد. با وجود این، سازمان باآالمللی آن رشدي فزیافته است. جایگاه بین اي توسعهموفق و خوش آتیه منطقه

نهادهاي مناسبی اسـت کـه سـازمان     و هاتتر، منطقه فاقد زیرساخهایی در خصوص اهداف خود روبرو است. از همه مهم

 .اي حداکثر استفاده را نمایدمنطقه اي خود را دنبال و از منابع موجودبتواند اهداف توسعه

هاي مشترك خود همکاري اي از طریق تالشدر توسعه منطقه سال است که کشورهاي عضو جهت تسریع 12بیش از 

انـد تـا از روابـط موجـود     هنزدیـک فرهنگـی و تـاریخی مشـترك، کشـورهاي عضـو توانسـت        نمایند. در کنار پیوندهايمی

ه بـر  ژتعریـف چنـدین پـرو    هاي ملموسی تبدیل نمایند. اکو مبادرت بهامیدهاي خود را به واقعیت ،ساختاري و تجاريرزی

 :از دار مبتنی بر همکاري نموده، که عبارتندهاي اولویتاساس طرح

 انرژي –

 تجارت –

 نقل و حمل –

  و کشاورزي –

 مخدر مواد کنترل –

 هاي اکودرخصوص سازمان همکارياطالعات عمومی  -1-3-2

  سازمان اکو مقر دبیرخانه -1-3-2-1

 باشد:مقرر دبیرخانه این سازمان در ایران بوده که نشانی آن به شرح زیر می

                                                      
 

1- Regional Cooperation for Development “RCD” 

 براي مشاهده اطالعات تکمیلی به لوح فشرده مربوطه مراجعه شود.
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  1 پالك گلبو، کوچه کامرانیه، خیابان ،تهران

 22831732دورنگار:  - 22292066 و 22831733: تلفن

  registry@ecosecretariat.org :الکترونیکپست آدرس 

 دبیرخانه تادپرسنل س -1-3-2-2

اي و فنی، مشاور مدیر و دیگر پرسنل حرفه 3مدیر،  6معاون دبیرکل،  3 ،دبیرکل :المللی دبیرخانه اکو شاملکادر بین

 .باشدنفر می 50از  تعداد کل پرسنل بیشبوده که  اداري و پشتیبانی

 هافعالیت -1-3-3

برنامه ها وبدین ترتیب که طرح .پذیردطریق مدیران تحت نظارت دبیرکل و معاونین وي صورت می هاي اکو ازفعالیت

 :دهندمی مد نظر قراررا د نهاي زیر باشهایی که داراي منافع متقابل در حوزه

 گذاريتجارت و سرمایه –

 حمل و نقل و مخابرات –

 مواد معدنی و محیط زیست انرژي، –

 کشاورزي، صنعت و توریسم –

 توسعه پایدار و منابع انسانی –

 آمار و پژوهش اقتصادي و پروژه –

 المللروابط بین –

 اهداف -1-3-4

 توان به موارد زیر اشاره نمود:هاي اکو میاز جمله اهداف اصلی سازمان همکاري

 عضو توسعه اقتصادي پایدار کشورهاي –

 ايحذف تدریجی موانع تجاري و پیشبرد تجارت بین منطقه –

 جهانی منطقه اکو در رشد تجارت جهانی، همگرایی تدریجی اقتصاد کشورهاي عضو با اقتصاد نقش بزرگتر –

 خارج توسعه حمل و نقل و پیوند زیربناي ارتباطی کشورهاي عضو با یکدیگر و جهان –

 سازيآزادسازي اقتصادي و خصوصی –

 منطقه اکو برداري از منابع ماديبسیج و بهره –

 هاي کشاورزي و صنعتی منطقه اکوز پتانسیلاستفاده موثر ا –

تـاریخی   پیوندهاي محیطی و تقویتاي جهت کنترل مواد مخدر و حمایت اکولوژیکی و زیستهمکاري منطقه –

 و فرهنگی میان مردم منطقه

mailto:registry@ecosecretariat.org
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 المللیاي و بینمنطقه هايهمکاري سودمند متقابل با سازمان –

 معرفی بانک تجارت و توسعه اکو -1-3-5

و ایجاد تشکیالت منطقه گراییمنطقه ،شدندر عصر جهانی 

 توانمندسازي این کشورها باشد.تواند راهکاري به منظور در میان کشورهاي در حال توسعه می اي

سـبب سـرعت گـرفتن    آن  تاسیساست و  سازمان اکوالمللی و زیرمجموعه ي بینهابانکبانک تجارت و توسعه اکو از 

کیـه و  کشـور ایـران، تر   3، بـا عضـویت و سـهم مسـاوي     1387گردیده است. این بانک در سال همکاري کشورهاي عضو 

میلیون دالر شروع به کار نموده اسـت و قـرار اسـت بـه      5/87 میلیون واحد اکویی معادل 60با سرمایه اولیه  پاکستان و 

و نیز مقـرر   میلیون دالر برساند 400یک میلیارد واحد اکویی یعنی بیش از یک میلیارد و  تدریج حجم سرمایه خود را به

افغانستان، آذربایجان، قرقیزسـتان، قزاقسـتان، ترکمنسـتان و تاجیکسـتان نیـز      کشور دیگر اکو شامل  6 که است گردیده

 انداز برنامه اکو را مدنظر قرار داده اسـت و بـه  بازنگري اهداف چشم ،حاضر هفت کمیته در حال .دار این بانک شوندسهام

اسـت   ترکیه استانبولین بانک در . مقر اصلی اباشندگذاري بین کشورهاي عضو میدنبال برداشتن موانع تجاري و سرمایه

هـاي دولتـی و   مـالی پـروژه   تـامین رسالت اصلی این بانـک  و در پایتخت کشورهاي عضو اکو نیز داراي شعبه خواهد بود. 

 باشد.... می ها وها، اعطاي خطوط اعتباري به بانکمالی پروژه تامینخصوصی براي صادرات و واردات کاالها، مشارکت در 

عیـین  میلیـون یـورو ت   20تـا   15باشد حداکثر اعتبار اعطایی به هر پروژه دود میمنابع بانک بسیار مح که با توجه به این

 مالی گردد. تامینپروژه از طریق منابع بانک اکو  3توان حداکثر شده است و ساالنه می

 تجارت توسعه اکو مالی توسط بانک تامینهاي شیوه -1-3-6

 موارد زیر اشاره کرد: توان بهمنابع مالی توسط این بانک می تامینهاي از جمله شیوه

ي عامـل بـه تمـام کاالهـا بـه جـزء       هـا بانـک طور غیرمستقیم و از سـوي   مدت که بهمالی تجاري کوتاه تامین –

زمان بازپرداخت ایـن   .شودکاالهایی مانند دخانیات، صنایع شیمیایی و تولیدات تسلیحات نظامی، پرداخت می

 .شودمیدرصد به سود بازپرداخت افزوده  3تا  2ماه است که اگر در بازپرداخت دیرکردي اتفاق افتد،  18 هاوام

هاي بانک قـرار دارد. در ایـن   جزء اولویت این امر هاي کوچک و متوسط کهخدمات به شرکت ارائه تسهیالت و –

 که باید در یک تا شودمیسهیالت اعطا هزار تا یک میلیون دالر به واحد مورد نظر ت 30نوع از تسهیالت، بین 

ي اکـو  هـا بانـک در این نوع تسهیالت تمام عملیات پرداخت وام به واسطه  .سال به بانک اکو برگردانده شود 4

میلیـون   15از  تـر کـم  هانفر کارمند داشته و گردش مالی آن 250تا  10هایی که بین و شرکت گیردمیانجام 

 .شودمیچک و متوسط محسوب هاي کویورو باشد، جزء شرکت

هاي بزرگ نیز نوع دیگري از تسهیالت در نظر گرفته شده است. اگـر شـرکتی قصـد خریـد     در رابطه با شرکت –

عنوان فاینـانس از بانـک اکـو دریافـت      د بهتوانمیدرصد از منابع الزم را  85آالت داشته باشد تا حدود ماشین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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 بازگرداند و اگر براي گردش مالی نیازمند تسهیالت باشد، بین یک تا دوسال به این بانک  5کرده و در یک تا 

 سال براي بازپرداخت وام مهلت دارد.

در قالب فاینانس  توانمیدرصد از منابع الزم را  50یک واحد تولیدي، تنها  تاسیسطرح توسعه یا  در خصوص –

میلیون دالر متغیر است،  30تا  5ن وام که بین از بانک اکو دریافت کرد و متناسب با پروژه، زمان بازپرداخت ای

 سال تعیین شده است. 7بین یک تا 



 

  2فصل 2

از موثر شدن  نیاز قبلاقدامات مورد 

 تسهیالت

 





سهیالت شدن موثر از قبل ازین مورد اقدامات -دوم فصل  27 16/12/94 ت

 

 تسهیالتاقدامات مورد نیاز قبل از موثر شدن  -فصل دوم

 (اقدامات مورد نیاز قبل از موثر شدن تسهیالت) سازي اخذ تسهیالتفاز آماده -2-1

اي مـی هـاي توسـعه  سازي یک پروژه جهت اخذ تسهیالت از بانکدر این بخش مجموعه اقداماتی که به منظور آماده

 است.گردیده ارائهبایست انجام گیرد، 

هاي مورد نیاز در داخل کشور و اقدامات آن، به دو بخش اقدامات و رویهکرد اقدامات الزم براي اخذ تسهیالت و هزینه

 اند.شده ارائهتسهیالت تقسیم گردیده و مطالب مربوطه  اعطا کنندههاي مورد نیاز در ارتباط با موسسه و رویه

و خارجی تقسیم اي به نوبه خود به دو بخش داخلی هاي توسعه) نماي کلی روند اخذ تسهیالت از بانک1-2(در شکل 

اعطـا  نماید، همان اقدامات مورد نیـاز در ارتبـاط بـا موسسـه     آن بخش که به اقدامات خارجی اشاره میکه است  گردیده

 هد. دتسهیالت را نشان می کننده

 
 روند اخذ تسهیالت -1-2شکل 

 ايهاي توسعهروند اخذ و هزینه کرد تسهیالت از بانک
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اخذ عدم اعتراض براي کلیه مراحل روند تدارکات انتخاب: 
 مشاورین و پیمانکاران

تهیه گــزارش هاي نظارتی، پیش ارزیابی، ارزیابی، فصلی و ... 
 بنا به ضرورت

 هاهاي جذب و تدارکات مولفه هاي مختلف پروژهتهیه برنامه

 

 ارزیابی و برگزاري مناقصات انتخاب مشاورین و پیمانکاران

 

 مورد نیازاجرا، نظارت بر حسن اجرا و تهیه گزارشات مختلف 
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 اقدامات مورد نیاز داخلی -2-1-1

 معرفی و انتخاب پروژه  -2-1-1-1

 اي به دلیل:هاي توسعهاستفاده از تسهیالت بانک

 تخصیص به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز؛ –

 کم بهره بودن تسهیالت اعطایی؛ –

 اجرایی؛ وروند پیشرو و مناسب انتخاب عوامل  –

 مند از تسهیالت،هاي بهرهالمللی به شرکتورود دانش فنی و تجربی ارزشمند بین –

مندي از این اعتبارات در سطح کشور و بین دسـتگاه وردار بوده و تقاضاي بسیاري جهت بهرهاز مقبولیت بسیاري برخ

استفاده از این تسهیالت، فرآینـد منحصـر   هاي مناسب براي هاي مختلف اجرایی، وجود دارد. در این راستا گزینش پروژه

وري از اعتبارات دریافتی بـراي پـروژه   عمل گردد تا حداکثر بهره بایست با نهایت دقت و حساسیتبه خود را داشته و می

مندي از تسـهیالت، درج آن  ترین گام در معرفی و انتخاب یک پروژه جهت بهرهمذکور، صورت پذیرد. در این ارتباط مهم

باشد. صرف نظـر  تسهیالت می اعطا کنندههاي همکاري فی مابین دولت جمهوري اسالمی ایران و موسسه نامهافقتدر مو

مستلزم داشتن مطالعات فاز یک و بعضا ها پروژهها، نامه همکاريها جهت تنظیم موافقتکه در مرحله معرفی پروژه از آن

باشد، ولی گام اصلی در انتخـاب یـک   تن ردیف وامی مربوطه میهاي مادرتخصصی و حتی داشیه از شرکتتاییددو، اخذ 

تسـهیالت بـوده و    اعطا کننـده گرفتن آن در سند همکاري بین دولت و موسسه  مندي از تسهیالت، قرارپروژه براي بهره

 اهد بود.وبخشی از این شروط نیز، امکان شروع روال اخذ تسهیالت براي یک پروژه ممکن خ حتی بدون تحقق

هاي مربوطه، کلیه اقدامات مورد نیاز که در ادامـه بـه   گرفتن یک پروژه در سند همکاري به این ترتیب در صورت قرار

منـدي از  سـازي مناسـب بـراي بهـره    تواند در دستور کار دستگاه اجرایی قـرار گیـرد تـا آمـاده    است، می اشاره شده هاآن

 براي پروژه انجام گیرد. هاي تنظیمی،بینی شده در سند همکاريتسهیالت پیش

 تسهیالت اعطا کنندهبا بانک  1هاي کشورتنظیم سند همکاري -2-1-1-2

تواند در دستور کار قرار گیرد کـه پـروژه   سازي پروژه زمانی میاخذ تسهیالت براي یک پروژه و تبعا آغاز فرآیند آماده

نماینـدگی، وزارت امـور اقتصـادي و     هاي تنظیمی فی مابین دولت جمهوري اسالمی ایـران (بـه  مربوطه در سند همکاري

تسهیالت قرار گرفته باشد. این سند همکاري براي یک دوره زمانی مشـخص، کلیـه پـروژه    اعطا کنندهدارایی) و موسسه 

                                                      
 

1- Country Assistance Strategy (CAS) 
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بینی شده براي هر پروژه و سال اعطاي تسهیالت را شده، مبلغ اولیه پیش ارائههاي مشمول اخذ تسهیالت، نوع تسهیالت 

 وال تنظیم سند همکاري به شرح زیر است:دهد. رنشان می

مهوري اسالمی هاي تنظیم شده قبلی، آمادگی وزارت امور اقتصادي و دارایی دولت جبا پایان دوره سند همکاري -الف

تسهیالت جهت تهیه و تنظیم یک سند همکاري جدید، به اطالع طرفین رسیده و با  اعطا کنندهایران و موسسه 

تسهیالت جهت عزیمت به  اعطا کنندهانجام مکاتبات معمول از سوي یکی از طرفین، زمانی را براي اعزام هیات 

اي دوره زمـانی  هـ نامه همکاريکشور و یا دعوت از هیات ایرانی براي حضور در بانک مذکور براي مبادله موافقت

، وزارت امور اقتصادي و (CAS)بینی شده تا تنظیم سند همکاري گردد. در فاصله زمانی پیشمشخص می هآیند

هاي پیشنهادي هاي مشمول شرایط اخذ تسهیالت، پروژهها و سازمانخانهدارایی با انجام مکاتبات با کلیه وزارت

 اساس: را دریافت و بر

 ها؛راي پروژههاي تعیین شده باولویت –

 ؛(CAS)بینی شده براي تنطیم سند همکاري سقف اعتباري پیش –

 عملکرد گذشته دستگاه متقاضی دریافت تسهیالت؛ و –

 .تسهیالت اعطا کنندههاي موسسه شاخص –

درج گردیـده و همـین    (CAS)هاي اجرایی کشور انتخاب و در سند همکاري ها از هر یک از دستگاهتعدادي از پروژه

دولـت  نامه اعطاي تسهیالت براي دوره زمـانی آتـی بـین    هاي انتخابی، مبناي نهایی براي مبادله تفاهمپروژه فهرست

هـاي  کننده کلیه امور مربوط به اخـذ تسـهیالت از بانـک   گیريمهوري اسالمی ایران و بانک مربوطه، خواهد بود. پیج

باشـد کـه   و فنی ایـران مـی  هاي اقتصادي مکذاري و کگدر وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان سرمایه ايتوسعه

 .عهده آن سازمان است بر (CAS)هاي آتی نامه نهایی سند همکاريبندي گزارشات و تنظیم تفاهممکاتبات، جمع

هاي پـروژه و فنی ایران جهت اخذ اطالعات و گـزارش قتصاديهاي اگذاري و کمکپس از اعالم سازمان سرمایه -ب

آب، آب و فاضـالب و بـرق،    هـاي مادرتخصصـی  شرکت ، به منظور اخذ تسهیالت، وزارت نیرو بايهاي پیشنهاد

ه هـاي تابعـ  ها نیز به نوبه خود از شـرکت نماید. این شرکتهاي پیشنهادي مکاتبه میپروژه فهرستجهت اعالم 

و پس از پایش، کنتـرل و   آوري نمودههاي داراي اولویت خود را به همراه اطالعات پایه جمعپروژهفهرست خود، 

گـذاري و کمـک  سازمان سرمایه بهزارت نیرو از طریق وها را به طور رسمی هاي مناسب، این پروژهانتخاب پروژه

 دارند.و فنی ایران اعالم می قتصاديهاي ا

، ايهـاي توسـعه  هاي مربوطه جهت معرفی براي اخذ تسـهیالت از بانـک  هاي عمده که در گزینش پروژهشاخص -ج

 باشد:به شرح زیر می ،اندحایز اهمیت

 محیطی؛داراي اولویت باالي زیست –

 ها و فقرزدایی؛ وپذیري کمک به کاهش بیماريداراي توجیه –

 اجراي بخشی از کل طرح از محل اعتبارات دولتی و مشارکت دولت براي تکمیل باقیمانده اجزاي طرح. –
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 )2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (قانون الحاق برخی مواد به  23اخذ مصوبه ماده  -2-1-1-3

 مقدمه -

قـانون بودجـه سـنواتی     1اي باشد که در پیوست شماره در صورتی که پروژه معرفی شده جهت اخذ تسهیالت، پروژه

قانون الحاق برخـی مـواد بـه     23بایستی مجوز ماده گردد، ابتدا میداراي ردیف اجرایی نیست و طرح جدید محسوب می

) براي آن اخذ شود. مرجع صادرکننده این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (قانون 

بایسـتی بـه معاونـت یـاد شـده      مـی  ی مربوطهي اجرایی با رعایت مفاد ماده قانونهادستگاهریزي کشور بوده و درخواست 

 ه شده است.در ادامه شرح داد 23ارسال گردد. روند اخذ مصوبه ماده 

 )2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (  23روال اخذ مصوبه ماده  -

 زیر است: مراحل، شامل )2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 23اخذ مجوز ماده 
نیازمند بـه  «بندي کمیسیون، تسهیالت در دو دستههدف، محدوده اجرا، مراحل طرح، ماده و  شامل: ،مقدمه -1

 گردد.بندي میدسته »تضمین دولت ارائهبدون نیاز به «و  »تضمین دولت

 دستگاه اجرایی کننده:تهیه گزارش پیدایش طرح / اقدام -2

مادر تخصصی مهندسی  هاي آب و فاضالب در شرکتطرحدفتر فنی  کننده:بررسی گزارش پیدایش / اقدام -3

 ایران منابع آبمدیریت آب و فاضالب کشور و یا شرکت مادرتخصصی 

 دستگاه اجرایی کننده:تهیه گزارش توجیهی / اقدام -4

 دستگاه اجرایی کننده:گزارش توجیهی/ اقدام تاییدبررسی و  -5

 دستگاه اجرایی کننده:/ اقدام 2ارسال گزارش توجیهی جهت تصویب در سطح  -6

هاي فنـی شـرکت   دفتر مطالعات و بررسی کننده:صویب گزارش توجیهی در شرکت مادر / اقدامبررسی و ت -7

 مادرتخصصی مربوطه

دسـتگاه اجرایـی و شـرکت مـادر      کنندگان:ي آبرسانی / اقدامهاطرحاخذ موافقت اصولی تخصیص آب در  -8

 تخصصی مربوطه

 مشاور طرح کننده:انجام طراحی پایه / اقدام -9

 دستگاه اجرایی کننده:مطالعات طراحی پایه / اقدام تاییدبررسی و  -10

هاي فنی شـرکت مادرتخصصـی   دفتر مطالعات و بررسی کننده:تصویب گزارش مطالعات طراحی پایه / اقدام -11

 مربوطه

(فازبندي و اولویـت بنـدي اجرایـی) / اقـدام     گذاريسرمایهدر خصوص تعیین میزان هدف  گیريتصمیم -12

تخصصی مهندسی آب و فاضـالب کشـور و    هاي آب و فاضالب در شرکت مادرطرح ریزيدفتر برنامه کننده:

 تخصصی مدیریت منابع آب ایران. در شرکت مادر ریزيبرنامه دفتر
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 دستگاه اجرایی  کننده:انتخاب نوع تسهیالت و منابع مالی / اقدام -13

ی آب و فاضالب کشور و شرکت مادرتخصصی مهندس کننده:بررسی و تعیین نوع و میزان تسهیالت / اقدام -14

 شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

هـاي آب و فاضـالب در شـرکت    ریزي طـرح دفتر برنامه کننده:اعتبار مورد نیاز طرح / اقدام تاییدبررسی و  -15

 مادرتخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران. 

 دستگاه اجرایی کننده:تکمیل و ارسال مدارك / اقدام -16

 شرکت مادرتخصصی مربوطه کننده:کنترل مدارك ارسالی / اقدام -17

 هاشوراي تصویب طرح کننده:و صدور مجوزها اقدام هاطرحبررسی طرح در شوراي تصویب  -18

 ریزي تلفیقی و راهبردي وزارت نیرودفتر برنامه کننده:جمع بندي و ارسال / اقدام -19

 کشورریزي برنامه سازمان مدیریت و کننده:بررسی در کمیسیون / اقدام -20

 دستگاه اجرایی کننده:انجام طراحی تفصیلی / اقدام -21

 هاي مادر تخصصی مربوطه.هاي فنی شرکتدفتر مطالعات و بررسی کننده:تصویب طراحی تفصیلی / اقدام -22

نمودار این گردش کـاري  جهت ایجاد ردیف بودجه براي طرح،  23هاي گردش کاري اخذ مصوبه ماده با ذکر سرفصل

 .در لوح فشرده مربوطه ارائه شده است

 صدور مجوز شوراي اقتصاد -2-1-1-4

 روال صدور مجوز شوراي اقتصاد -2-1-1-4-1

شـوراي اقتصـاد    تاییـد بایسـتی بـه   هاي عمرانی میي اجرایی از تسهیالت مالی خارجی براي پروژههادستگاهاستفاده 

بایسـت بـا   ي اجرایـی مـی  هادستگاهریزي کشور مستقر بوده و برسد. دبیرخانه شوراي اقتصاد در سازمان مدیریت و برنامه

ارسال نمایند. صدور این مجوز مبناي انجام سایر اقدامات براي اخذ آن سازمان امضاي باالترین مقام، درخواست خود را به 

 . 1باشده اي میهاي توسعتسهیالت از بانک

اعطـا  ) قانون برنامه پنجم توسعه کشور صدور مجوز شوراي اقتصاد جهت ارائه به بانـک  82ماده ( »الف«اساس بند  بر

باشد. به منظور دریافت این مجوز، پس دولتی براي اخذ تسهیالت مربوطه الزامی می نامهضمانتتسهیالت و صدور  کننده

شـرکت   تاییـد توسـط کارفرمـا و بـا     سنجیامکانمجوز شوراي اقتصاد و ارائه گزارش ي درخواست صدور هافرماز تکمیل 

                                                      
 

 این موضوع اختصاص داده شده است. قانون برنامه پنجم به 82به همین دلیل ماده  -1
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ي تکمیل شده به وزات نیرو ارسال و سپس توسط وزارت نیرو به سازمان مـدیریت و برنامـه  هافرممادرتخصصی مربوطه، 

 گردد. ریزي کشور ارسال می

گر . ذکر موارد زیر که تصدیققابل مشاهده است عددر صفحات بنمونه نامه معرفی پروژه از طرف شرکت مادرتخصصی 

 باشد، ضروري خواهد بود.انجام کلیه اقدامات مورد نیاز براي این نکات می

 باشد.طرح معرفی شده داراي توجیه فنی و اقتصادي می -1

 ) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران رعایت شده است.44ي اجرایی اصل (هاسیاست -2

در امـر صـادرات و    هـا آننیازهاي کشور و تقویت  تامینه از توان تولیدي و خدماتی در قانون حداکثر استفاد -3

و ایجاد تسهیالت بـه منظـور صـدور خـدمات      هاپروژههاي مستقیم در اجراي قانون مالیات 104اصالح ماده 

 رعایت شده است.

 .نمایدمیي تعیین شده تجاوز نهاسقفي اجرایی کامل طرح از هاهزینهمجموع  -4

 شده است.رعایت در اجراي طرح پیشنهادي  محیطیزیستشرایط  -5

بـه همـراه   منضم به فرم تکمیـل شـده شـوراي اقتصـاد     ي تبعی هاهزینهجدول دریافت و بازپرداخت اصل و  -6

 .گرددمی ارائهگزارش توجیهی مربوطه 



سهیالت شدن موثر از قبل ازین مورد اقدامات -دوم فصل  33 16/12/94 ت

 

 نمونه نامه معرفی پروژه از طرف شرکت مادرتخصصی به وزارت نیرو -

 جناب آقاي .....

 مدیر محترم دفتر استانداردهاي فنی، مهندسی، اجتماعی، زیست محیطی آب و آبفا

 موضوع: درخواست صدور مجوز شوراي اقتصاد براي استفاده از تسهیالت بانک ... در طرح ... 

 با سالم؛

.....) ارجی (بانـک  هیالت مـالی خـ  هاي تکمیل شده درخواست صدور مجوز استفاده از تساحتراما، به پیوست فرم

 گردد.اي ..... به شرح جدول زیر ارسال میآب منطقه مربوط به طرح ..... به نام شرکت آب و فاضالب/

 نام دستگاه اجرایی نام طرح ردیف
مبلغ مورد نیاز با احــتساب 

 ي تبعی( میلیون یورو)هاهزینه

 ..... اي .....آب منطقه شرکت آب و فاضالب/ ..... 1

 
) قانون برنامه پـنجم توسـعه کشـور، درخواسـت     82ماده ( »الف«خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند 

الزم به این شـرکت ابـالغ گـردد.     زاقتصاد مطرح و مجو الذکر در شوراياستفاده از تسهیالت مالی خارجی طرح فوق

) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، مراتـب زیـر در ارتبـاط بـا طـرح      82ضمنا در اجراي مفاد ماده (

 باشد:می تاییدمذکور مورد 

 باشد.طرح معرفی شده داراي توجیه فنی و اقتصادي می -1

 ی ایران رعایت شده است.) قانون اساسی جمهوري اسالم44ي اجرایی اصل (هاسیاست -2

در امر صادرات  هاآننیازهاي کشور و تقویت  تامینقانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در  -3

و ایجـاد تسـهیالت بـه منظـور صـدور       هاپروژههاي مستقیم در اجراي قانون مالیات 104و اصالح ماده 

 خدمات رعایت شده است.

 .نمایدمیي تعیین شده تجاوز نهاسقفطرح از ي اجرایی کامل هاهزینهمجموع  -4

 در اجراي طرح پیشنهاد شده است. محیطیزیسترعایت شرایط  -5

ي تبعی منضم به فرم تکمیل شده شوراي اقتصاد به همـراه  هاهزینهجدول دریافت و بازپرداخت اصل و  -6

 .گرددمی ارائهگزارش توجیهی مربوطه 
 
 مدیرعامل 
 کننده طرحشرکت مادرتخصصی معرفی 
 

 



ک تجارت و توسعه اکو     16/12/94 34 ک جهانی و بان ک توسعه اسالمی، بان ستفاده از منابع بان  .…راهنماي تامین منابع مالی با ا

 

پس از ارسال مستندات مذکور به وزارت نیرو، این مستندات به دبیرخانه شوراي اقتصاد تحویل و مورد بررسی قرار 

ریزي کشور ، سازمان مدیریت و برنامهصالحذيي الزم توسط مراجع هابررسیگرفته و با برگزاري جلسات متعدد و انجام 

 .نمایدمیمجوز شوراي اقتصاد مربوط به پروژه را صادر 

 ایجاد ردیف وامی در الیحه بودجه ساالنه -2-1-1-5

نامـه  بایستی مطابق با مجوز شوراي اقتصاد و موافقـت اي میي توسعههابانکبه منظور هزینه نمودن تسهیالت مصوب 

 23نامه مـاده  موافقت بایستمیها رسد. این پروژهبینی و به تصویب بوام، ردیف بودجه وامی در الیحه بودجه ساالنه پیش

داشته باشند و در قانون بودجـه سـاالنه کـل     را )2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

 کشور، ردیف بودجه اختصاصی براي آن پروژه ایجاد گردد. 

کـه اطالعـات    گردیـد مـی فتی به کارفرما ارسال و درخواسـت  پس از اخذ مجوز شوراي اقتصاد براي پروژه، مجوز دریا

  ) تنظیم و ارسال گردد.2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 23مربوط به ماده 

و درخواسـت ایجـاد ردیـف     گـردد مـی ریزي و امور اقتصادي وزارت نیرو ارسال اطالعات تکمیل شده به معاونت برنامه

هاي اقتصادي گذاري و کمک. پس از این مرحله رییس سازمان سرمایهگرددمیبودجه وامی در قانون بودجه ساالنه اعالم 

، درخواست ایجـاد ردیـف وامـی    ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامهاي به و فنی وزارت امور اقتصادي و دارایی، طی نامه

 .شودمیف وامی مربوط به پروژه با شماره اختصاصی براي پروژه در نظر گرفته پروژه در بودجه ساالنه را اعالم نموده و ردی

یه از سازمان سـرمایه تاییدبا شرط داشتن مجوز شوراي اقتصاد و مبادله سند همکاري با بانک و اخذ سازمان مدیریت 

 نماید. ي اقتصادي و فنی ایران، مبادرت به ایجاد ردیف میهاکمکگذاري و 

که زمان پیشنهاد درخواست ایجاد ردیف وامی در هنگام تهیه الیحه بودجه سنواتی است و مهلت آن  اینبا توجه به 

ي اقتصادي و فنی ایران هاکمکو  گذاريسرمایهسازمان  تاییدمحدودیت دارد، لذا با شرط داشتن مجوز شوراي اقتصاد و 

توان به ایجاد ردیف وامی اقدام نمود. به این اي، میهي توسعهابانکمبنی بر در دست اقدام بودن اعطاي تسهیالت توسط 

بایست در موعد تنظیم الیحه بودجه سنواتی براي آن دسته از کننده از تسهیالت میترتیب دستگاه اجرایی استفاده

ی را انجام الزم جهت افتتاح ردیف وام بینیپیشاستفاده نمایند،  ايي توسعههابانکیی که قرار است از تسهیالت هاپروژه

 کرد تسهیالت دچار وقفه نگردد. دهد تا هزینه

 اخذ گواهی مسدودي ارزي -2-1-1-6

کننـدگان از بیـع متقابـل و تسـهیالت مـالی      ) قانون برنامه پنجم توسعه استفاده82ماده ( »د« ) بند2اساس جزء ( بر

زمان انعقاد قرارداد جدول زمـانی  هاي مستقیم باید ظرف دو ماه از خارجی شامل تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) و وام

هدات ارزي خود را در اختیار بانک و تع هابدهیبندي بازپرداخت و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان

 مرکزي قرار دهند.
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الزم را  ي مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران همـاهنگی هاوامکنندگان از استفاده

 به عمل آورند.

ي خارجی دولت پـس از  هابدهیمطابق با قانون فوق، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به منظور آگاهی از میزان 

نمایـد.  بندي دریافت و جذب تسهیالت، اقدام به صدور گواهی مسـدودي ارزي مـی  شدن وام و بر اساس برنامه زمان موثر

 گیرد. خواست باالترین مقام دستگاه اجرایی و از بانک مرکزي صورت میدر صدور گواهی مسدودي ارزي با

اي، نیاز به خرید خارجی (واردات کـاال و  هاي توسعههاي منتفع از تسهیالت مالی بانککه در اجراي پروژه در صورتی

ریـزي  یت و برنامـه ) قانون محاسبات عمـومی از سـازمان مـدیر   62خدمات) توسط دستگاه اجرایی باشد، اخذ مجوز ماده (

نفع تسهیالت، وزارتخانه مربوطه و اداره اعتبارات بانک کشور و انعقاد قرارداد قانون محاسبات عمومی کشور فی مابین ذي

 .باشدزي ضروري میکمر

 محیطی پروژهمجوز زیست -2-1-1-7

بـراي دریافـت   از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ گردد. آن محیطی مجوز زیست بایستمیبه منظور اجراي پروژه 

کارفرماي پروژه اقدام به مکاتبه با ریاست اداره حفاظت محیط زیست منطقه خـود نمـوده و مجـوز     بایستمیاین مجوز، 

 مورد نیاز را اخذ نماید.

 گـردد؛ بـا وجـود   مـی  ارائهي حوزه آب و فاضالب و منابع آب اخذ و هاطرحاخذ این مجوز به طور عام براي بسیاري از 

 .باشداین مجوز الزامی می ارائهاي، اخذ و ي توسعههابانکاز تسهیالت  مندبهرههاي براي پروژه این،

 اقدامات مورد نیاز جهت اخذ تسهیالت از بانک براي پروژه -2-1-2

اعطـا  اي ي توسعههابانکیک پروژه جهت اخذ تسهیالت از  سازيآمادهدر این بخش کلیه اقدامات و الزاماتی که براي 

یی که از مرحله معرفی یک هافعالیتباشد، به تفسیر بیان گردیده است. این بخش به طور کامل تسهیالت الزم می کننده

بینـی  تسهیالت الزم است را شرح داده است. شایان ذکر است که به طور کل فرآیندهاي پیش نامهموافقتپروژه تا مبادله 

توسعه اکـو، روال  تجارت و ه اسالمی مشابه بوده ولی براي بانک شده جهت اخذ تسهیالت براي بانک جهانی و بانک توسع

کـه بـراي   بایست طی گردد. به این ترتیب روال ذکر شده و الزامات مربوطه به طور کلی بیان گردیده مگـر آن متفاوتی می

 هاي مشروحه، روال دیگري ضروري باشد.یکی از بانک

 تسهیالت اعطا کنندهمعرفی پروژه به بانک  -2-1-2-1

ي آتـی  هـا همکـاري اي جهت دریافت تسهیالت در مرحله تنظیم سـند  ب یک پروژه براي معرفی به بانک توسعهانتخا

(CAS)  ي هـا سـال تسهیالت و وزارت امور اقتصادي و دارایی صورت گرفته و به تـدریج و طـی    اعطا کنندهموسسه میان

و فنی ایران به قتصادي ي اهاکمکو  گذاريسرمایهي مشخص شده از طرف سازمان هاپروژهاجراي سند همکاري مربوطه 
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. روال گیـرد مـی و اخذ تسهیالت در دستور کار طرفین قرار  سازيآمادهتسهیالت معرفی شده و روند  اعطا کنندهموسسه 

 تسهیالت به شرح زیر خواهد بود:  اعطا کنندهپروژه با موسسه  سازيآمادهشروع 

ربط (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و یا شرکت مدیریت منابع ی ذيارسال درخواست شرکت مادرتخصص -الف

ایـران بـه منظـور    و فنـی  هاي اقتصادي کمو ک گذاريسرمایهآب ایران) به وزارت نیرو و متعاقب آن به سازمان 

 ي آتی؛هاهمکاريسازي پروژه مورد نظر مندرج در سند آماده

تسـهیالت حـاوي درخواسـت رسـمی شـروع       اعطا کنندهگذاري به موسسه ارسال نامه رسمی از سازمان سرمایه -ب

 سازي پروژه به همراه معرفی دستگاه اجرایی صاحب پروژه؛ وفرآیند آماده

پـروژه و مشـخص نمـودن     سـازي آمادهتسهیالت مبنی بر موافقت جهت شروع فرآیند  اعطا کنندهاعالم موسسه  -ج

 هاي بانک.  تاریخ دقیق اعزام هیات

 سازي و ارزیابی پروژهدهآما -2-1-2-2

 سنجی پروژهگزارش امکان -2-1-2-2-1

وزارت امـور اقتصـادي و   و فنی قتصادي اهاي گذاري و کمکي درخواست، سازمان سرمایههافرمپس از ارسال و تایید 

. ایـن گـزارش بـر    1نمایـد میپروژه را  سنجیامکاناي به مقام عالی وزارت نیرو درخواست ارسال گزارش دارایی، طی نامه

گـردد. در ایـن ارتبـاط شـرکت     مـی  ارائـه اساس مطالعات موجود و بـه طـور معمـول توسـط مهندسـین مشـاور تهیـه و        

تسهیالت و مشاور (یا مشـاورین) پـروژه    کنندهدریافتشرکت  مابینفیمادرتخصصی مربوطه با برگزاري جلسات مشترك 

دهد. نکتـه قابـل   مذکور را در دستور کار قرار می سنجی، تهیه گزارشانفرمت مورد نیاز گزارش امک ارائهمعرفی شده و با 

 اعطـا کننـده  چنان که در مراحل بعد شرح داده خواهد شد، هیات بانک  باشد؛ آنتوجه، دقت در تهیه گزارش مذکور می

ت کـرده و از  تسهیالت پس از دریافت گزارشات مذکور جهت بررسی پروژه پیشنهادي طی چندین مرحله به ایران عزیمـ 

ین ترکمنزدیک پروژه را با گزارشات ارسالی مطابقت خواهند داد. از این رو تهیه گزارشی دقیق، منطبق با واقعیت و داراي 

 باشد.تسهیالت، ضروري می اعطا کنندهي الزامی بانک هاخواستهمیزان انحراف از 

 

                                                      
 

هاي اقتصادي و فنی ایران و شرکت مادرتخصصی مربوطه، ارتباطات بین سازمان و دستگاه اخذکننده گذاري و کمکبسته به ارتباط سازمان سرمایه -1
تواند تعریف گردد. همچنین ارتباطات بین رفین میجویی گردد. این مهم در استراتژي ارتباطات طتواند به طور مستقیم بوده تا در زمان صرفهتسهیالت می

هاي مکاتبات و تواند به صورت مستقیم برقرار گردد. نکته مهم ارسال کلیه رونوشتگیرنده و بانک اعطاکننده تسهیالت نیز به همین ترتیب میدستگاه وام
و فنی، دستگاه اجرایی (شرکت مادرتخصصی)، وزارت نیرو و موسسه هاي اقتصادي گذاري و کمکهاي ارسالی به طرفین، شامل: سازمان سرمایهگزارش

هاي آب و اي و شرکتهاي آب منطقههاي اخذکننده تسهیالت که در اینجا شرکتباشد. شایان ذکر است در این مرحله شرکتاعطاکننده تسهیالت، می
 ذاري و یا موسسه اعطاکننده تسهیالت ندارند.گباشند، حق هیچ گونه ارتباط مستقیم با سازمان سرمایهفاضالب استانی می
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 به بانک ارائهسنجی جهت فهرست الزامات یک گزارش امکان -

شـود. ایـن گـزارش     ارائـه ) 1-2اساس موارد ذکـر شـده در جـدول شـماره (     بر بایستمیپروژه  سنجیامکانگزارش 

 بایست حاوي و نه محدود به این مطالب باشد.می

 تسهیالت اعطا کنندهبه بانک  ارائهسنجی پروژه جهت رئوس اصلی گزارش امکان -1-2جدول 
 و تاریخی شهر محل اجراي پروژه؛توضیحاتی در خصوص موقعیت جغرافیایی  -1
 و ژئومورفولوژي؛ شناسیزمینمطالعات  -2
جمعیتی را  بینیپیشمطالعات جمعیتی محدوده تحت پوشش محل اجراي پروژه که مواردي از جمله مطالعات جمعیتی، بررسی روال رشد طبیعی و  -3

 ؛گرددمیشامل 
 مطالعات آب و هوا و اقلیم محل اجراي پروژه؛ -4
 ارائه توجیه اجتماعی لزوم اجراي پروژه؛ -5
 محیطی پروژه؛ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی حاصل از اجراي طرح ومحیطی مشکالت فعلی و اهداف و نتایج زیستتحلیل زیست -6
 شهري طرح و ضرورت انجام آن  گزارش توجیه فنی اجراي پروژه شامل بررسی نیاز آبی منطقه و مصارف خانگی، صنعتی، عمومی و فضاي سبز -7
ي مالی و جداول گردش هاهزینهي سودآوري، جریان نقدینگی، هاشاخصاقتصادي طرح که در این بخش تحلیل مالی، تحلیل هزینه،  –توجیه مالی -8

 .شودمیمالی طرح آورده 

 محیطی پروژهگزارش زیست -2-1-2-2-2

براي دریافت تسهیالت آماده گردیده و با استفاده از  بایستمیپروژه، از جمله مواردي است که  محیطیزیستگزارش 

 محیطی مربوط به پروژه دریافت گردد.آن مجوز زیست

ي بعدي موارد مطـرح شـده   هابخش. در شودمیدر گزارش زیست محیطی پروژه در ابتدا خالصه اجرایی پروژه آورده 

گفت که معموال گزارش مطالعات زیست محیطی از  توانمی . در مجموعشودمیدر خالصه اجرایی به تفصیل توضیح داده 

 ي زیر تشکیل شده است:هابخش

 خالصه اجرایی؛ -1

اي از اطالعـات کلـی در   این بخش شامل بیان تاریخچه پروژه، مطالعات انجام شده و مجموعه تشریح پروژه: -2

 خصوص پروژه و موارد مرتبط با آن است؛

و مراجـع مـرتبط    هاسازماناین بخش چارچوب قوانین و مقررات و  در چارچوب حقوقی، قانونی و مدیریتی: -3

 ؛شودمیدر این حوزه توضیح داده 

در ایـن بخـش مشخصـات عمـومی، اقلیمـی و سـایر اطالعـات         شناخت محیط زیست محدوده مطالعـاتی:  -4

 ؛گیردمیمربوط به محدوده پروژه مورد بررسی قرار  محیطیزیست

محیطی منطقه مـورد بحـث قـرار    بخش ابعاد مختلف مشکالت زیست در این طرح مدیریت زیست محیطی: -5

 ؛ وگرددمیو اثرات ناشی از اجراي پروژه بر روي این موارد و مشکالت مطرح  گیردمی

ي پیشنهادي براي رفع مشکالت منطقه مورد بحث قرار هاگزینهدر این بخش  ي پیشنهادي:هاگزینهتحلیل  -6

 .شودمیبیان  هاگزینهگیرد و مزایا و معایب هر یک از می
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 محیطی پروژهمباحث اصلی گزارش زیست -

تسهیالت آماده شده و ارسال گردد،  اعطا کنندهپروژه که بایستی براي بانک  محیط زیستمباحث اصلی گزارش مطالعات 

  باشد. هاآنتمامی این موارد ولی نه محدود به بایست حاوي باشد. این گزارش می) می2-2(شده در جدول  ارائهبه شرح 

 تسهیالت اعطا کنندهبه بانک  ارائهمحیطی پروژه جهت رئوس اصلی گزارش زیست -2-2جدول 
 محیطی پروژهاهم مطالب مور نیاز در گزارش زیست

 خالصه -1
 شرح پروژه -1-2
 بررسی چارچوب سیاستی، قانونی و مدیریتی -1-3
 اطالعات پایه محیط زیست  -1-4
 غیر از پروژه پیشنهادي ه هاي دیگر بتحلیل گزینه -1-5
 محیطی پروژه پیشنهادي آثار زیست -1-6
 طرح مدیریت محیط زیست  -1-7
 برنامه پایش محیط زیست  -1-7-1
 مدیریت و الزامات  -1-7-2
 برآورد هزینه  -1-7-3
 شرح فنی پروژه  -2
 مقدمه  -2-1
 هاي فصلی دفع فاضالب در شهرها روش -2-2
 هاي فاضالب مشخصات کلی طرح -2-3
 آوري، تصفیه و دفع فاضالب و لجنجمع -2-4
 تصفیه لجن و استفاده مجدد آن  -2-5
 هاي فاضالبهزینه پروژه -2-6
 بررسی چارچوب راهبردي، قانونی ، مقرارتی و مدیریتی -3
 کلیات -3-1
 چارچوب راهبردي -3-2
 چارچوب قانونی و مدیریتی -3-3
 چارچوب قانونی براي ارزیابی آثار محیط زیستی شهرهاي پروژه -3-4
 اطالعات پایه محیط زیست  -4
 محیط فیزیکی  -4-1
 محدوده پروژه  -4-2
 منابع آب -4-3
 محیط بیولوژیکی  -4-4
 اجتماعی  - محیط اقتصادي -4-5
 هاي پروژه پیشنهادي تحصیل گزینه -5
 »بدون پروژه«گزینه  -5-1
 پروژه  »اجراي« -5-2
 محیطی پروژه پیشنهادي آثار زیست -6
 آثار پروژه بر محیط فیزیکی  -6-1
 آثار پروژه بر محیط بیولوژیکی  -6-2
 اجتماعی و فرهنگی -آثار پروژه بر محیط اقتصادي -6-3

باید انجام شود در صورتی که پروژه قبال اجرا شده باشد به ویژه در خصوص  »مطالعات محیط زیستی پس از پروژه ...«(همچنین فصلی با عنوان 
 یکسان است) 6هاي آن با فصل ي آب، سرفصلهاخانهتصفیهي فاضالب و هاخانهتصفیه
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 تسهیالت اعطا کنندهبه بانک  ارائهمحیطی پروژه جهت رئوس اصلی گزارش زیست -2-2جدول ادامه 
 محیطی پروژهگزارش زیستاهم مطالب مور نیاز در 

 برنامه مدیریت محیط زیست  -7
 اهداف -7-1
 ی محیط زیستآثار سوء مهم  -7-2
  محیط زیستبرنامه مدیریت  -7-3
 محیط زیستبرنامه پایش  -7-4
 الزامات مدیریت -7-5
 برآورد هزینه  -7-6

 ضمایم

 پروژه 1پذیريگزارش بانک -2-1-2-2-3

محیطی پروژه پیشنهادي طی یک مجموعـه منسـجم شـامل دو گـزارش     زیستپس از تهیه گزارش ارزیابی و گزارش 

پـذیري پـروژه تهیـه و    سنجی پروژه، گزارش بانـک اي از گزارش امکانمذکور و اضافه نمودن مستندات تصویري و خالصه

لیه، اعـزام هیـات   او تاییدهاي اولیه توسط بانک و گردد تا پس از انجام بررسیتسهیالت ارسال می اعطا کنندهبراي بانک 

) 3-2(گیـرد. بـه طـور خالصـه در جـدول      نامه اولیه اخذ تسهیالت در دستور کار قـرار  ارزیابی نهایی جهت مبادله تفاهم

 شده است. ارائهساختار این گزارش 

 پذیري پروژه پیشنهادي جهت اخذ تسهیالتساختار گزارش بانک -3-2جدول 
 گزارش ارزیابی پروژه -الف
 محیطی پروژهزیستگزارش  -ب
 ضمایم، شامل: -ج

 مستندات تصویري از وضعیت پروژه
 سنجی پروژه پیشنهادي اي از مطالعات امکانخالصه

 مورد نیاز بانک توسعه اسالمی 2PCDگزارش  -2-1-2-2-4

ت بایسهاي متقاضی دریافت تسهیالت میهاي ابالغی بانک توسعه اسالمی براي پروژهساس فرمتا زارشی که به تازگی برگ

باشـد،  پذیري پروژه مـی محیطی و بانکسازي، گزارشات زیستاي از تمامی مراحل آمادهگردیده و خالصه ارائهتهیه و به بانک 

) نشـان داده شـده   4-2(چنان که در جدول  باشد. ساختار این گزارش آنمی »PCD«یا همان  »سند مفهومی پروژه«گزارش 

 بایست تهیه و تنظیم گردد.می

 

                                                      
 

1- Bankable 

2- Project Concept Document 
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 PCDالزامات و محتواي یک گزارش  -4-2جدول 
 اطالعات پروژه، شامل:

 کشور
 گیرندهوام

 بخش مربوط به متقاضی دریافت تسهیالت
 سازي پروژهآخرین وضعیت پروژه از نظر مطالعات و مراحل آماده

 درصد ریسک پروژه پیشنهادي
 دستگاه اجراکننده پروژه

 اساس تجارب و سوابق قبلی برپتانسیل و ظرفیت اجرایی دستگاه اجرایی پروژه 
 پروژه در هیات مدیره بانک توسعه اسالمی تاییدروند و برنامه زمانی 

 دوره اجراي پروژه
 مالی پروژه، شامل: تامیناطالعات 

 مبلغ کل برآورد پروژه
 خواهد نمود. تامینمبلغی که بانک توسعه اسالمی 

 نحوه مشارکت از طریق سایر منابع
 گیرندهاممبلغ مشارکت دولت و

 هاي قابل پرداخت در بانک توسعه اسالمی نظیر: استصناع)تسهیالت (از انواع مختلف ترم ارائهنوع 
 گیرنده:اقدامات مورد نیاز در داخل کشور وام

 گیرنده انجام شده است؟براي کشور وام MCPsآیا 
 آیا استراتژي بخش مورد بررسی قرار گرفته است؟

 مورد مالحظه قرار گرفته است؟ آیا اولویت اجرایی پروژه
 باشد؟آیا پروژه داراي ریسک می

 گیرنده به صورت کلی و براي سال جاري مالیسطح تعهدات بانک به کشور وام
 معرفی -الف
 گیرنده:اطالعات مربوط به کشور وام -ب

 سوابق و اهداف -چارچوب اقتصاد کالن کشور
 گیرندههاي توسعه کشور واماستراتژي و چالش

 گیرنده:سوابق بخش وام -ج
 کلیات

 هاي فاضالب و ...) هاي آبرسانی، طرحهاي آبیاري و زهکشی، طرحهاي اصلی: سد و شبکههاي مربوط به نوع پروژه اجرایی (به عنوان مثال، بخشزیربخش
 توجیه براي مشارکت بانک توسعه اسالمی در پروژه معرفی شده -د
 هادي:توصیف پروژه پیشن -ه

 سازيمبدا پیدایش پروژه و وضعیت آماده
 منافع حاصله از اجراي پروژه

 هاي پروژهمولفه
 ترتیبات اجرا و تدارکات پروژه

 دستگاه اجرایی مربوطه
 اطالعات مالی پروژه: -و

 مالی پروژه تامینریزي جدول کالن برنامه
 هاي پروژهریسک -ز
 نکات کلیدي: -ح

 دوره ارزیابی پروژه توسط بانک توسعه اسالمی، مورد توجه قرار گرفت.موارد و مسایلی که طول 
 ضمایم

 هاي اختصاريجدول اختصارات و عالمت
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 سازي پروژههاي بانک جهت آمادهسفرهاي ارزیابی هیات -2-1-2-3

و در  دهندمیي الزم، سفر ارزیابی را انجام هابررسیي الزم، هیات بانک براي انجام هاپیگیريپس از انجام مکاتبات و 

 ،جریان این سفر طی جلسات مختلف طرح پیشنهادي، پیشینه پروژه، شرح اقدامات انجام شده تا کنـون، گزارشـات فنـی   

 گـردد میهاي مشابه، به نمایندگان بانک ارائه هي کارفرما در اجراي پروژهاتوانمنديمحیطی و نیز بخشی از مالی و زیست

 . نمایندمیبازدید  هاتوانمندي و نمایندگان بانک از بخشی از این

که با توجه به اهداف و  نآبازدید هیات اعزامی بانک از وضعیت پروژه و منطقه بسیار مهم و حایز اهمیت بوده به ویژه 

بینی گردیده است، توسعه پایدار، فقرزدایـی و در  پیش هاآنهاي تعریف شده براي این موسسات که در اساسنامه سیاست

به نحوي که با انجـام   ،هاي پیشنهادي از اهمیت بسیاري برخوردار بودهیه تبعات اجتماعی و فرهنگی پروژهکلنظر گرفتن 

هاي مستقیم با ساکنین منطقه، مزایا و تبعات اجراي پروژه و نحوه جبران این تبعـات و برنامـه دسـتگاه اجرایـی     مصاحبه

هـاي اعزامـی بـراي    لیدي و مورد توجه هیـات ک ف اولیه و مواردبراي هر چه موثرتر شدن پروژه پیشنهادي، عالوه بر اهدا

 بایست به دقت مورد توجه قرار گیرد.باشد که میارزیابی پروژه می

 اولیه اعطاي تسهیالت نامهتفاهمتنظیم و مبادله  -2-1-2-4

دن کلیه سازي پروژه و پس از نهایی شدر پایان سفر هیات اعزامی بانک توسعه اسالمی جهت طی کردن مراحل آماده

اولیه پروژه مبادله و به امضاي طرفین رسیده و مراحل نهایی جهت طرح پروژه در هیـات مـدیره    1نامهاجزاي طرح، تفاهم

نامـه اولیـه   گردد. فرمت پیشنهادي و پایه جهت تهیه یک تفـاهم بانک توسعه اسالمی براي تصویب و شروع پروژه آغاز می

 باشد:) می5-2(ل شده در جدو ارائهاخذ تسهیالت به شرح 

 نامه اخذ تسهیالتالزامات و محتواي تفاهم -5-2جدول 
 زمان، مکان و نام پروژه  -1
 نامهنمایندگان و افراد حاضر در مبادله تفاهم -2
 اهداف پروژه، شامل: -3
 مشخصات کلی پروژه و خالصه احجام اجرایی -
 اعتبار خواهد شد، شامل: تامینهاي کلی پروژه که از طریق دولت و بانک مربوطه مولفه -4
 هاي تعریف شده  براي پروژهمولفه جزییات -
 اي مورد نیاز پروژهخدمات مشاوره -
 خدمات مدیریت پروژه مورد نیاز -
 حسابرسی مالی پروژه -
 کارگاه شروع پروژه -
 هاي تحقیقاتی و ...موزشی، پروژههاي آنظیر برگزاري دوره :سایر اجزا -

                                                      
 

1- Memorandome of Understanding (MOU) 
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 نامه اخذ تسهیالتالزامات و محتواي تفاهم -5-2جدول ادامه 
 ریز برآورد اجزاي مختلف پروژه -5
 بندي اجراي پروژهبرنامه زمان -6
 کنندگانتامینهاي برگزاري مناقصات و انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران و روش -7
 جذب تسهیالتبندي برنامه زمان -8
 نامه تسهیالتبینی شده براي امضا و موثر شدن موافقتتاریخ احتمالی و پیش -9

 بندي توافق شده انجام اقدامات الزمزمان -10
 برداري و تضمین پایداري پروژه پس از تکمیلاقدامات الزم جهت بهره -11

 مبادله قرارداد اعطاي تسهیالت -2-1-2-5

 توسعه اکوتجارت و مبادله قرارداد اعطاي تسهیالت، بانک  -2-1-2-5-1

که روال مورد نیاز جهت اخذ تسهیالت از بانک تجارت و توسعه اکو در مرحله مبادلـه قـرارداد اعطـاي     نآبا توجه به 

باشد، این فرآیند به صـورت جداگانـه و بـه طـور     تسهیالت، تا حدي متفاوت با دو بانک جهانی و بانک توسعه اسالمی می

 گردیده است. ارائهاخص براي بانک مذکور 

 2و نامه درخواست 1مراحل مربوط به مبادله برگه شرایط -الف

و ارزیابی پروژه توسط هیات اعزامی بانک تجـارت و توسـعه اکـو و رفـع ابهامـات و       سازيآمادهپس از انجام سفرهاي 

ص پروژه معرفی شده، بانک مذکور فرمت اولیه نامه درخواست و برگه شـرایط را از طریـق وزارت   سؤاالت موجود در خصو

بایست تکمیل و جهت انجـام مراحـل   . این دو فرم ارسال مینمایدمیگیرنده ارسال امور اقتصادي و دارایی به دستگاه وام

انک تجارت و توسعه اکو ارسال گردد. تعاریف هر یک گذاري به بسازمان سرمایه تاییدمربوط به امضاي قرارداد وام پس از 

 باشد.از این دو فرمت به شرح زیر می

 نامه درخواست -ب

رسـد و  نامه درخواست، درخواستی است که به امضاي باالترین مقام اجرایی (مدیرعامل) شرکت گیرنده تسهیالت می

. فرمـت خـام ایـن    نمایـد مـی قبول ضوابط بانک ارسـال  بر مبناي آن، گیرنده تسهیالت درخواست خود را به همراه اعالم 

در فرمت سربرگ گیرنده تسهیالت تهیـه و پـس از    بایستمیگردیده است. این درخواست  ارائه صفحه بعددرخواست در 

 امضاء به بانک تجارت و توسعه اکو ارسال گردد.

 

                                                      
 

1- Term Sheet 

2- Request Letter 



سهیالت شدن موثر از قبل ازین مورد اقدامات -دوم فصل  43 16/12/94 ت

 

 نمونه نامه درخواست جهت اخذ تسهیالت از بانک تجارت و توسعه اکو -

REQUEST LETTER 
 
ECO Trade and Development Bank 
Meclisi Mebusan Cad., No 13, Kat: 6 
Salıpazarı/İstanbul/Turkey 
 
Re: Requesting Project Finance Facility for [Insert Name of project] 
 
Dear Sirs, 
 

1- We announce that [Insert Borrower Name] (the "Company") is contemplating the mentioned 
project through [Insert the Name of executive agency of the project id the borrower does not 
do project by itself] 

2- We confirm the interest of the company to using ECO Trade and Development Bank (the 
"Bank") project finance facilities for the Project. 

3- We undertake to reimburse the Bank for its out-of-pocket expenses (the "Expenses") incurred 
in connection with the preparation of the Bank's financing, and the preparation, drafting, 
negotiation and review of the financing documentation and any other documents related to the 
financing documentation.  Expenses typically include, among others, such costs as the Bank 
staff's travel expenses, fees and expenses of technical consultants (Internal and/or external) and 
outside legal counsel retained by the Bank. We undertake to pay any fees and expenses 
incurred by the Bank in connection with obtaining outside legal counsel advice directly to the 
outside counsel appointed by the Bank or as the Bank may direct.  

4- We undertake not to disclose or make any public statement regarding the Bank's interest in 
considering participation in the Project without the Bank's prior written approval. 

 
[Insert the Name] 
Chairman and Managing Director 
[Insert Borrower Name] 

 برگه شرایط -ج

توسـط   بایسـت مـی برگه شرایط اولیه در برگیرنده شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به تسهیالت است که 

بـه بانـک    تاییـد گیرنده تسهیالت و وزارت امور اقتصادي و دارایی به دقت مورد بررسی قرار گرفتـه و در نهایـت پـس از    
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که کلیات طرح و مشخصات تکنیکی آن مـی  ه، عالوه بر اینتجارت و توسعه اکو ارسال گردد. در بررسی برگه شرایط اولی

 بایست مطالعه و کنترل گردد، نکات زیر باید مورد دقت نظر خاص قرار گیرد:

 گیرنده وام، شرح پروژه و مبلغ تسهیالت؛ –

 شامل دوره کلی وام شود که در آن مدت زمان دوره استراحت نیز تعیین شده باشد؛ بایستمیکه  1دوره وام –

 : این عدد به صورت ساالنه بیان شده است و مطابق با توافقات انجام شده است؛2حداقل نرخ بهره –

 .شودمیشش ماهه در نظر گرفته  4: این عدد معموال لیبور3مبناي نرخ بهره –

خـالف سـایر    ي بازپرداخت سود تسهیالت است. در بانک تجـارت و توسـعه اکـو بـر    هادوره: 5بازپرداخت بهره –

کـه   شـود مـی اي، سود تسهیالت در زمان اجراي پروژه و در فواصل زمانی مشخص بازگردانده توسعهي هابانک

 ماهه در نظر گرفته شده است. 6ي قبلی این فواصل هاپروژهو در  شودمیاین فواصل در این آیتم تعیین 

اریخ اولـین جـذب   روز پـس از تـ   30: این رقم از زمان اولین جذب و از اولین زمـانی کـه حـداکثر    6حق تعهد –

و در واقع کارمزد بخشی از وام است که هنوز جذب نشده و در نزد بانـک تجـارت و    گرددمیمحاسبه  باشدمی

 در تاریخ بعدي سررسید وام پرداخت گردد. بایستمیتوسعه اکو مانده است. این مبلغ 

ه دارد و در واقـع مـدت زمـانی    : مدت زمانی است که از تاریخ اولین جذب، جریان تسهیالت ادامـ 7دوره اعتبار –

 تاریخ تکمیل پروژه باشد. بایستمیاست که 

نظر گرفته شده براي پروژه است. در طول زمـان تـنفس بازپرداخـت اصـل      : مدت زمان تنفس در8دوره مهلت –

مطابق با توافقات انجام شده بازپرداخت اصـل تسـهیالت    بایستمیتسهیالت وجود نداشته و پس از این تاریخ 

 ماهه است. 6عالوه یک مهلت ه آغاز گردد. معموال این زمان به اندازه دوره ساخت پروژه ب

 .گرددمی: درصدي از کل مبلغ وام است که به عنوان پیش کارمزد، قبل از اولین جذب، کسر 9پیش کارمزد –

نظر گرفته شده براي حداقل میزان جذب است. در بانـک تجـارت و توسـعه    کننده مبلغ در : بیان1میزان جذب –

به حساب کارفرما  خواهتنجا درخواست گردد و این مبالغ به صورت  به صورت یک بایستمیاکو مبالغ جذب 

                                                      
 

1- Tenor 
2- Interest Rate Margin 
3- Interest Rate Basis 
4- Labor 

5- Interest Payments 
6- Commitment Fee 
7- Availability Period 
8- Grace Period 
9- Front End Commission 
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را انجـام داده و   هـا پرداخـت ي پیمانکـاران و مشـاوران،   هـا وضـعیت تا کارفرما مطابق با صورت  گرددمیواریز 

 .گرددمیندات را به بانک ارسال نماید. حداقل میزان جذب در این آیتم تعیین مست

 .گرددمیکه بازپرداخت اصل تسهیالت از چه تاریخی آغاز  شودمی: در این آیتم تعیین 2بازپرداخت اصل –

 .است پرداختپیش: درصدي از 3پرداختپیشهزینه  –

کـه پرداخـت    گرددمیکه در این آیتم قید  شودمیشامل : مالیات و سایر عوارض اجباري را 4مالیات و عوارض –

 آن به عهده چه کسی است. در توافقات و تسهیالت معمول، این عوارض و مالیات بر عهده کارفرما بوده است.

ي مـورد درخواسـت، شـرایط مربـوط بـه      هـا نامـه ضمانتاستاندارد حسابرسی مورد استفاده،  ،ي بعدهاآیتمدر  –

 .گرددمیو شرایط مربوط به فسخ پیمان قید  هاجذبشرایط مربوط به کلیه  پیشدریافت اولین جذب، 

اسـت. کـه در ایـن     6مراکـز داوري  و 5مورد توجه قرار گیرد قوانین حاکم بر قرارداد بایستمیآیتم دیگري که  –

نـد بـراي داوري و   توانمـی ي کدام کشـور  هادادگاهکه در صورت بروز اختالف، قوانین و  شودمیتعیین  هاآیتم

ضوابط و مفاد برگه شـرایط، ایـن    تاییدحکمیت مورد استفاده قرار گیرند. پس از بررسی، مذاکرات و در نهایت 

برگه به امضاي مدیرعامل شرکت گیرنده تسهیالت رسیده و توسط وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی بـه بانـک      

ا، آن از دریافت برگه شرایط امضاء شده توسط کارفرم. در نهایت بانک پس گرددمیتجارت و توسعه اکو ارسال 

 .نمایدمیرا به گیرنده تسهیالت ارسال ، امضا و یک نسخه تاییدرا 

 وامی تسهیالت از بانک تجارت و توسعه اکو نامهموافقتمراحل مربوط به مبادله  -د

مدیره بانک تجارت  هیاتدر جلسه امضاي برگه شرایط مربوط به پروژه و تسهیالت و تصویب اعطاي تسهیالت  پس از

سازمان سـرمایه  المللیبینات موسس، مجامع و هاوامتوسط نماینده بانک به دفتر  7و توسعه اکو، نسخه اولیه قرارداد وامی

ي کارشناسی مربـوط بـه خـود،    هابررسی. این دفتر همزمان با انجام گرددمیگذاري وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال 

. مـواردي کـه   دهـد مـی اي از قرارداد را جهت بررسی و در نهایت پذیرش و امضا، در اختیار گیرنده تسهیالت قـرار  نسخه

 دقت نظر داشته باشد عبارت است از: هاآنخصوص  گردد تا کارفرما درتوصیه می

                                                                                                                                                                           
 

1- Disbursement 
2- Principle Payment 
3- Prepayment Fee 
4- Taxes and Mandatory Charges 
5- Applicable Law 
6- Place for Jurisdiction 
7- Loan Agreement 
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بـه عمـل    در قرارداد به صورت درست و مطابق با توافقات بایستمیشرح محدوده و مشخصات فنی پروژه که  –

 آمده درج گردیده باشد؛

 ي مختلفی از قرارداد آمده است؛هابخشمشخصات مربوط به گیرنده تسهیالت که در  –

که سیستم جذب در تسهیالت بانک تجارت و توسعه اکو به صورتی است که جـذب در مقـاطع    با توجه به این –

کنتـرل گـردد تـا     بایسـت مـی ، 1باشدمیزمانی مشخص و به صورت واریز مبالغ تعیین شده به حساب کارفرما 

 و مبلغ ذکر شده در قرارداد، مشابه برگه شرایط مورد توافق باشد؛ بنديزمان

از جمله  هابازگشتدر قسمت شرایط کلی وام و در بند مربوط به سود تسهیالت، میزان سود و سایر الزم است  –

ذکر است که حق شایان اولیه قرارداد باشد.  مطابق با مبالغ ذکر شده در شرایط 3باره و کارمزد یک 2حق تعهد

تعهد در واقع کارمزد بخشی از وام است که هنوز جذب نشده و در نزد بانک تجارت و توسعه اکو مانـده اسـت.   

 بایسـت مـی باره سودي است که  یک ددر تاریخ بعدي سررسید وام پرداخت گردد و کارمز بایستمیاین مبلغ 

 در ازاي مبلغ جذب شده از تسهیالت با بانک پرداخت گردد؛

شدن وام فراهم گردد و مستندات  موثرقبل از  بایستمیشرایط مربوط به اولین جذب یعنی الزامات و مواردي  –

 ؛گرددمیآن به بانک ارسال شود. این الزامات در بخش مربوط به خود تشریح 

که در قراردادهاي تسهیالت بانـک تجـارت و توسـعه اکـو بـه طـور        4مهلت در نظر گرفته شده براي اولین جذب –

 ) ماه افزایش داد؛ و9با درخواست و انجام مذاکره این زمان را تا ( توانمیو  شودمی) ماه در نظر گرفته 6معمول (

انگلستان  ي کشورهادادگاهکه تاکنون مرجع حل اختالف در قراردادهاي بانک تجارت و توسعه اکو با توجه به این –

بانـک قـرار    تاییـد به بانک معرفی گردیـده و مـورد    "Process Agent"بوده، الزم است که یک شرکت به عنوان 

مکـان شـرکت در کشـور     بایسـت میگیرنده در صورت بروز اختالف است و گیرد. این شرکت در واقع نماینده وام

 گیري نماید.ورت لزوم بتواند موارد را پیصالح به منظور حل اختالف) باشد تا در صانگلستان (کشور ذي

گیرنده تسهیالت، پس از مذاکره با نماینده بانک و در نهایت تایید شرایط مندرج در قرارداد وامی، تایید قرارداد را طی 

و ایـن سـازمان پـس از     نمایدمیوزارت امور اقتصادي و دارایی اعالم  المللیبینات موسس، مجامع و هاواماي به دفتر نامه

اعتبارات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز با در نظر گرفتن  تامیناداره  و دریافت تاییدیه گیرنده تسهیالت

 نماید.نامه وامی را به بانک تجارت و توسعه اکو ارسال مینقطه نظرات خود سازمان، اعالم موافقت با مفاد موافقت

                                                      
 

 باشد.تسهیالت میها به صورت تنخواه در اختیار گیرنده پرداخت -1
2- Commitment fee 

3- Front End Fee 

4- Cut Off Date 
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با مفاد قرارداد وامی، این قرارداد به امضاي طرفین وام یعنی گیرنده تسهیالت و بانک تجارت و پس از موافقت طرفین 

 گردد.االجرا میتوسعه اکو رسیده و قرارداد تسهیالت از تاریخ امضا الزم

وقی هاي حقـ الزم به ذکر است که پس از این مرحله، بانک فاکتورهاي مربوط به هزینه مشاوران مربوط به بررسی فرم

 نماید.گیرنده ارسال میکند و به وامرا بر طبق قرارداد از وام کسر می





 

  3فصل 3

اقدامات مورد نیاز بعد از موثر شدن 

 تسهیالت
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 اقدامات مورد نیاز بعد از موثر شدن تسهیالت -فصل سوم 
 گردد:یر تقسیم میزاقدامات مورد نیاز پس از موثر شدن وام به دو دسته کلی 

انتخاب عوامل اجرایی شامل مشاورین، پیمانکاران و یا خرید کـاال و خـدمات جهـت اجـراي موضـوع عملیـات        –

 پروژه؛

ات مـورد  هاي الزم جهت نظارت بر حسن اجرا، تهیه گزارشات نظارتی فنی، مالی و سـایر اقـدم  گیريانجام پی –

 حسب مورد؛ نیاز داخلی و خارجی بر

بایست به دقت ین اهمیت برخوردار بوده و میتربیشموارد و نکات زیر از  ،بدیهی است در این مرحله از اخذ تسهیالت

 گیري گردد:پی

 جذب به موقع و حداکثري اعتبار بلوکه شده در قالب تسهیالت اعطایی؛ -1

 بندي مورد انتظار؛رنامه زمانانتخاب عوامل اجرایی پروژه مطابق ب -2

 بندي جذب؛رعایت برنامه زمان -3

 کیفیت در اجراي پروژه؛ و -4

گزارشـات   ارائـه تسهیالت بـه منظـور تهیـه و     اعطا کنندهکارآیی و ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با موسسات  -5

 کرد تسهیالت.مورد نیاز از روند موثر و مناسب هزینه

کننـده  تسـهیالت بـا بخـش دریافـت     اعطا کننـده میت بوده و در تعامالت آتی موسسه الذکر بسیار حایز اهموارد فوق

منـد از  هاي بهـره به صورت جداگانه ابتدا به نحوه تدارکات پروژه ،در این بخش از راهنما تسهیالت بسیار موثر خواهد بود.

 ارائـه ها، فرآیندها و اقدامات مورد نیاز جهت انتخاب مشاورین و پیمانکـاران  اي پرداخته و روالهاي توسعهتسهیالت بانک

تسهیالت، دسته اعطا کنندهخواهد شد. بدیهی است بسته به تفاوت فرآیندهاي تعریف شده از سوي هر یک از موسسات 

 بندي الزم و روال مربوطه به طور کامل شرح داده شده و موارد افتراق تبیین گردیده است.

هاي الزم جهت تهیه گزارشات مورد انتظار و نحوه تهیه ایـن گزارشـات تبیـین و    ر بخش بعدي، اقدامات و هماهنگید

به روشنی با الزامات تهیه گزارشات مورد نیاز در این بخـش آشـنا    ،راهنمابرداران از این خواهد شد تا هر یک از بهره ارائه

یـه و دریافـت   تاییدالزامـات مربـوط بـه تهیـه، بررسـی، ارسـال، اخـذ        گردند. بدیهی است به صـورت جداگانـه فرآینـد و    

 سازي و شرح داده خواهد شد.تسهیالت نیز در این بخش شفاف اعطا کنندهها از موسسه صورتحساب

 ايمند از تسهیالت بانک توسعهاقدامات مورد نیاز جهت انتخاب عوامل اجرایی پروژه بهره -3-1

کرد تسهیالت به منظور اجراي یک پروژه عمرانی تعریف شـده، انتخـاب عوامـل اجرایـی     ترین مراحل اخذ و هزینهاز مهم

 تامیننه تنها به عنوان یک روش  ايهاي توسعهگونه که مشخص است، اخذ تسهیالت از بانک باشد. آنمناسب و کارآمد می

المللی کنندگان منابع اعتباري بینتامینالمللی و حضور گردد، بلکه با ایجاد فضایی بینمنابع مالی ارزان و مناسب قلمداد می

بـه ایـن مفهـوم     .کننده تسهیالت باشدتواند بسترساز رشد و توسعه نظام فنی و اجرایی کشور دریافتبا تجربیات جهانی، می

عیین شده در انتخـاب  اي، به طور معمول، قوانین و مقررات تهاي توسعهکه به عنوان بخشی از الزامات اخذ تسهیالت از بانک
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تسهیالت بر قوانین و مقررات نظام فنی و اجرایی داخل کشـور دریافـت   اعطا کنندهعوامل اجرایی مورد استفاده توسط بانک 

المللی در فرآیند انتخـاب عوامـل اجرایـی و    هاي بیناستفاده از ترم ،. از این رو1باشدکننده تسهیالت حاکم بوده و جاري می

اي مربوطـه،  اعتبـار شـده از سـوي بانـک توسـعه      تـامین هاي المللی براي انتخاب مشاور و پیمانکار پروژهینهاي بدرج آگهی

سـازي نیـروي انسـانی فـراهم     المللی و ارتقا نظام فنی و اجرایـی کشـور و ظرفیـت   فرصتی را براي ورود تجارب ارزشمند بین

 تاییـد روال داخلـی انتخـاب عوامـل اجرایـی و فرآینـدهاي مـورد        مابیناي تناقضات فیوجود پارهبا وجود این، خواهد نمود. 

تواند مشکالت اساسی را در این ارتباط به وجود آورد که به ایـن ترتیـب توجـه جـدي و     تسهیالت، می اعطا کنندهموسسات 

زمـانی جـذب   نماید. بدیهی است با توجه محـدودیت  کرد تسهیالت را دو چندان میحساسیت در این بخش از اخذ و هزینه

کـرد و  هاي تعریف شده به منظور انتخاب عوامل اجرایی، اجـراي پـروژه، هزینـه   اي و روالهاي توسعهتسهیالت اعطایی بانک

ها بـوده و مـی  هاي پروژهترین بخشترین و کلیديها یکی از مهمها و ...، دقت در مرحله تدارکات پروژهدریافت صورتحساب

هـاي تعریـف شـده    بندي اولیه منطبـق بـر مولفـه   ردد. در این ارتباط، تدوین یک برنامه زمانگ تبایست به طور جدي مراقب

 باشد.بینی شده براي جذب تسهیالت بسیار راهگشا و ضروري میتسهیالت و زمان پیش

 اصول و مفاهیم کلی -3-1-1

 2تبندي تدارکابرنامه زمان -3-1-1-1

در موعـد زمـانی    شـود گـردد. توصـیه مـی   و تدوین می در ابتداي شروع انتخاب عوامل اجرایی تهیه بنديبرنامه زمان

گردیده و به  ارائهاساس مشخصات اجرایی، اعتباري و زمانی تسهیالت تهیه و  بندي برامضاي قرارداد وام، این برنامه زمان

نامـه اخـذ   تواند حتی قبل از مبادله رسمی موافقتسازي الزم جهت انتخاب عوامل مربوطه میطور معمول بخشی از آماده

ترین معیارهـاي  چنان که مشخص است جذب به موقع تسهیالت، یکی از کلیدي . آنشودتسهیالت و موثر شدن وام آغاز 

هت استفاده حـداکثري از زمـان دوره جـذب تسـهیالت مـی     دقت و حساسیت ج ،بوده، از این رو سنجش موفقیت پروژه

 ه رعایت گردد.بندي تدارکات پروژبایست به طور کامل در برنامه زمان

                                                      
 

گردند که هریک به نوبه خود داراي قوانین و نظام فنی و هاي اعطاکننده تسهیالت از کشورهاي متعددي تشکیل میبدیهی است به طور معمول بانک -1
ي اخذ تسهیالت از بانک، موسسه اعطاکننده تسهیالت به جاي استفاده از قوانین مختص باشند. براي هماهنگی و عدم سردرگمی برااجرایی مختص خود می

کشور عضو تشکیل  56دهد. به این ترتیب به عنوان مثال در بانک توسعه اسالمی که از به هر کشور، قوانین خود را تدوین نموده و مالك عمل قرار می
کرد تسهیالت اعطایی باشند)، به صورت متحدالشکل از قانون بانک براي دریافت و هزینهیی خود میگردیده (که هر یک داراي قوانین نظام فنی و اجرا

باشد. به عنوان یک شرط اساسی تبعیت از قوانین حاکم و گردد. مسلما استفاده از قوانین مختلف براي بانک عمال میسر نبوده و غیرممکن میاستفاده می
باشد. شایان ذکر است با توجه به کرد اعتبارات اعطایی از شروط استفاده از این تسهیالت میاب عوامل اجرایی و هزینهتعریف شده از سوي بانک جهت انتخ

باشد، نه تنها المللی که در نوع خود بسیار مترقی و جامع میبینی شده در این قوانین، تجربه بکارگیري نظام فنی و اجرایی بیننوع قوانین و پتانسیل پیش
 کننده تسهیالت خواهد بود.هدید بلکه به عنوان یک فرصت استثنایی براي کشور دریافتیک ت

2- Procurement Plan 
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بنـدي تـدارکات کـاال، پیمانکـاران و     اي از برنامه زمـان نمونه و بندي تدارکات انتخاب مشاوریناي از برنامه زماننمونه

هـاي  توانـد در قالـب  بندي به عنوان نمونـه بـوده، مـی   گردیده است. این برنامه زمان ارائه، در لوح فشرده مربوطه خدمات

 گردد. ارائهتهیه و  1بنديافزارهاي ویژه تهیه برنامه زمانرممتفاوت و با استفاده از ن

 :2هاي پروژه، توجه به موارد زیر، ضروري استدر برنامه تدارکات مولفه

سازي طرح، برنامه تدارکات مورد قبول بانـک را کـه در برگیرنـده مـوارد زیـر      گیرنده باید به عنوان بخشی از آمادهوام

 در اختیار بانک یاد شده قرار دهد: تاییدباشد، قبل از انجام مذاکرات مربوط به وام جهت 

 ماهه اول؛ 18هاي مربوط به تدارك کاال، پیمانکاران و یا خدمات مورد نیاز اجراي طرح طی دوره دست کم پیمان -الف

 نامه وام مجاز باشند؛ها که تحت موافقتهاي پیشنهادي براي تدارکات این نوع پیمانروش -ب

 تسهیالت؛ اعطا کنندههاي بررسی تدارکات توسط بانک روش -ج

 ؛ ورسانی کندگیرنده باید برنامه تدارکات دوره طرح را به طور ساالنه یا هرگاه الزم باشد به روزوام -د

 اجرا خواهد نمود. ،هد نماید که برنامه تدارکات را به صورتی که توسط بانک به تصویب رسیده استگیرنده تعوام -ه

 گرهاي مناقصهبازه شرکت -3-1-1-2

المللـی  منابع مالی، زمینه حضور بـین  تامیناي عالوه بر هاي توسعهطور که مشهود است اخذ تسهیالت از بانک همان

نماید. در این مالی شده از طریق این تسهیالت را فراهم می تامینهاي مناقصه المللی درهاي پیمانکار و مشاور بینشرکت

گردد کـه بـه طـور معمـول در     هاي مختلف در این مناقصات در سه دسته کلی زیر تعیین میامکان حضور شرکت ،راستا

ه تسهیالت مورد توافـق واقـع   کنندنامه اولیه اخذ تسهیالت بین هیات اعزامی از بانک و موسسه دریافتهنگام تهیه تفاهم

هـاي مختلـف از کشـورهاي متفـاوت در     بندي کلـی بـراي حضـور شـرکت    دسته 3گردد. در این ارتباط شده و نهایی می

 مناقصات به شرح زیر ممکن خواهد بود:

 هاي ثبت شده و تابعبندي فقط شرکتدر این دسته :NCB3هاي داخلی (ملی) یا مناقصه مناقصه براي شرکت -الف

 امکان حضور در مناقصه را خواهند داشت. ،تسهیالت کنندهقوانین کشور دریافت

هایی که عضـو بانـک   تنها شرکت :MC/ICB4تسهیالت یا مناقصه  اعطا کنندههاي عضو بانک مناقصه براي شرکت -ب

 توانند حاضر گردند.در این مناقصه می ،اندباشند و یا در آن کشور ثبت شدهتسهیالت می اعطا کننده ايتوسعه

                                                      
 

 MSP (Microsoft Project)افزار به عنوان نمونه، نرم -1
 ايهاي توسعههاي مورد تایید بانکبرگرفته از دستورالعمل -2

3- National Competitive Bidding (NCB)  
4- Member Conturies Competitive Bidding (MC/ICB) 
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توانند در مناقصه المللی و ملی میهاي بیندر این نوع مناقصه کلیه شرکت :ICB1المللی یا مناقصه مناقصه بین -ج

 حاضر و شرکت نمایند.

 درج فراخوان و انتشار آگهی -3-1-1-3

 بانک جهانی -3-1-1-3-1

باشـد.  ات مناقصه رقابتی مـی آمده براي شرکت در مناقصه از ضروریهاي پیشرسانی به موقع در خصوص فرصتالعاط

نویس آگهی تدارکات عمومی را گیرنده پیشالزم است وام ،شوندالمللی مییی که مشمول مناقصه رقابتی بینهاطرحبراي 

 Development Businessملـل   تهیه و به بانک جهانی ارائه نماید. بانک جهانی ترتیب انتشـار آن را در نشـریه سـازمان   

online2  و در نشریهdgMarket Development Gateway3 گیرنـده (یـا   دهد. آگهی باید شامل اطالعاتی راجع به واممی

المللی و نام و شـماره تلفـن   گیرنده احتمالی) مبلغ وام و منظور از وام، حجم تدارکات تحت شرایط مناقصه رقابتی بینوام

هاي تدارکات ویژه که آگهی یباشد و نشانی الکترونیکئول تدارکات میگیرنده که مسو نشانی نماینده وام نمابر)(یا شماره 

صالحیت یا اسناد مناقصه، در صورتی بینی شده براي در دسترس بودن اسناد پیششود، باشد. تاریخ پیشدر آن اعالم می

قبـل از تـاریخ انتشـار    صالحیت یا اسناد مناقصه (بنا به مـورد) نبایـد   باید ذکر شود. مدارك پیش ،که مشخص شده باشد

 گردیده است. ارائهافزار ) در نرمGPNعلنی شود. فرمت استاندارد نمونه آگهی ( (GPN) 4آگهی تدارکات عمومی

دست  (SPN) 5صالحیت یا شرکت در مناقصه (بنا به مورد) باید به عنوان آگهی تدارکات ویژهدعوت براي تعیین پیش

بـا دسترسـی    یگیرنده (یا در روزنامه رسمی یا از طریق سیستم الکترونیککشور واماالنتشار ملی کم در یک روزنامه کثیر

ها باید زمان کـافی  نیز منتشر شود. در آگهی dg Marketو  UNDB onlineهاي یاد شده باید در آزاد) آگهی شود. آگهی

صـالحیت یـا اسـناد مناقصـه را دریافـت و      کنندگان احتمالی در مناقصه بتواننـد اسـناد تعیـین پـیش    براي اینکه شرکت

لوح فشـرده  ) در SPNتدارکات ویژه ( در نظر گرفته شود. فرمت استاندارد نمونه آگهی ،دهند ارائهپیشنهادشان را تهیه و 

 گردیده است. ارائه مربوطه

                                                      
 

1- International Competitive Bidding (ICB) 

2-  UNDB دست آورد:هیکی از نشریات سازمان ملل است. اطالعات راجع به اشتراك آن را می توان از نشانی زیر ب 
Development Bussiness, United Nations GCPO BOX 5850, NewYork, NY 10163-5850, USA (website: www.devbusiness.com; 
Email: dbsubscribe@un,org) 

3- Development Gateway Market باشد:پایگاه الکترونیکی نشانی زیر می 
Development Gateway Foundation, 1889 F Street, N.W. 
4- General Procurement Notice (GPN) 

5- Specific Procurement Notice (SPN) 

http://www.devbusiness.com/
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 بانک توسعه اسالمی -3-1-1-3-2

مشـاور   کارآیی و انتخـاب عوامـل اجرایـی/   هاي بانک توسعه اسالمی، به منظور افزایش اساس قوانین و دستورالعمل بر

هاي قوي و داراي توان مناسب و دانش بایست با انتشار فراخوان عمومی، زمینه مشارکت شرکتمناسب، تا حد ممکن می

 الزم را در مناقصات مربوطه فراهم نمود.

بایسـت در  ین آگهـی مـی  بایست درج گردد. امی )GPNنامه تسهیالت، آگهی تدارکات عمومی (پس از امضاي موافقت

 ) نیز درج گردد.IDBوب سایت بانک توسعه اسالمی (

هاي داخلی کشور وامالمللی برگزار گردیده و فقط محدود به شرکتدر مواردي که در نظر است مناقصه به صورت بین

المللـی درج و  بـین هـاي  هاي ثبت شده در کشورهاي عضو نباشد، این آگهی باید در مجـالت و روزنامـه  گیرنده یا شرکت

 انتشار یابد.

 ) توجه به نکات زیر ضروري است:IDBاعتبار شده از طریق بانک توسعه اسالمی ( تامیندر درج آگهی در مناقصات 

گیرنـده) برگـزار   نامه اولیه وام مقرر گردیده مناقصه به صـورت داخلـی (کشـور وام   اساس تفاهم در صورتی که بر -الف

 باشد.هاي داخل کشور و یا نشریات با توزیع محدود، بالمانع میامهگردد، درج آگهی در روزن

گردد، آگهی برگزاري مناقصه المللی و یا در سطح کشورهاي عضو برگزار میدر صورتی که مناقصه به صورت بین -ب

گـردد.   المللی و وب سایت بانک توسعه اسـالمی درج المللی و در نشریات داراي برد بینبایست به صورت بینمی

هاي انگلیسی زبان داخلی کفایت باشد، درج آگهی صرفا در روزنامهالمللی بدیهی است در صورتی که مناقصه بین

 المللی صورت پذیرد.هاي بینبایست درج آگهی در روزنامهنکرده و می

آگهـی را مـورد    بایست به صورت فیزیکی بوده و برخالف بانک جهانی که انـواع دیجیتـال انتشـار   درج آگهی می -ج

) حتمـا مـی  IDBاعتبار شده از سوي بانک توسعه اسالمی ( تامیندهد، درج آگهی در مناقصات پذیرش قرار می

 بایست به صورت فیزیکی صورت پذیرد.

بایست زمان کافی براي پاسخ به آگهی و ارسال نامه ابراز تمایـل جهـت شـرکت در    در فرآیند انتخاب مشاور می -د

بینـی شـده و در   ها و سایر موارد، پـیش افزارتی، لیست افراد کلیدي، نرمه سوابق اجرایی و عملیامناقصه به همرا

 روز کاري باشد. 14از  ترکممتن آگهی درج گردد. این زمان نباید 

 کواتوسعه جارت و بانک ت -3-1-1-3-3

طریـق انتشـار آن در وب   بایسـت از  وسعه اکو میجارت و تاعتبار شده از سوي بانک ت تامینهاي درج آگهی در پروژه

 هاي منتشره در کشور ترکیه باشد.المللی از جمله روزنامههاي بینسایت این بانک و روزنامه
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 فرآیند انتخاب مشاور -3-1-2

 هدف و روال کلی انتخاب مشاور -3-1-2-1

گیري مشـاور مـورد   به کاراي مختلف براي هاي توسعههاي بانکها و روشدر این بخش، تعریف سیاست راهنماهدف 

باشد. بدیهی است حقوق و ضوابط تعیـین شـده در قـرارداد دریافـت     مند از تسهیالت اعطایی میهاي بهرهاز براي طرحنی

کننده تسهیالت بوده و روابط و ضوابط قـراردادي  تسهیالت و بخش دریافت اعطا کنندهمابین موسسه تسهیالت، فقط فی

اساس شرایط منـدرج در اسـناد مناقصـه و یـا شـرایط       شده، برکننده تسهیالت و مشاور انتخاب فی مابین بخش دریافت

کننده تسـهیالت) و  ه و نهایتا قرارداد نهایی مابین کارفرما (دریافتشد صادر 1پیشنهاد ارائهمندرج در تقاضاي خاص براي 

 کننده روابط طرفین خواهد بود.مشاور مربوطه، مالك عمل و تنظیم

منـد از تسـهیالت اعطـایی بـوده و از ایـن رو مسـئول       سازي و اجراي پروژه بهـره گیرنده مسئول آمادهبه طور کلی وام

صالح و متعاقب آن واگذاري پیمان و مدیریت آن خواهد بود. انتخاب مشاور و گزینش انتخاب صحیح و مناسب مشاور ذي

 بایست مدنظر قرار گیرد:می به طور عمومی، پنج نکته زیر ، اماضوابط و مقررات مربوطه بستگی به شرایط هر مورد داشته

 خدمات درجه یک با بهترین کیفیت مورد انتظار؛ ارائهلزوم  -1

 هاي صورت گرفته؛هزینه تربیشجویی، کارآیی و اثربخشی هرچه لزوم رعایت صرفه -2

 ارائـه لزوم دادن فرصت یکسان و برابر به تمامی مشاورین حقیقی و حقوقی واجـد شـرایط جهـت رقابـت در      -3

 ست؛منابع مالی گردیده ا تامین ،سط بانکخدماتی که تو

از خدمات مشاورین محلی در کشـورهاي   تربیشاي به تشویق و ترغیب استفاده هاي توسعهمندي بانکعالقه -4

 باشند؛در حال توسعه که عضو بانک می

 لزوم شفافیت در نحوه انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی. -5

طراحی گردیده که ابتدا از بین مشاورینی که ابراز تمایل جهت حضـور در   ايبه طور کلی روند انتخاب مشاور به گونه

گـردد. بـه طـور    هاي متداول، مشاور داراي صالحیت انتخاب مـی اند، لیست کوتاه انتخاب و با یکی از روشمناقصه داشته

هـاي متـداول در   روشگیري سـایر  بـه کـار  ، با وجود این، ي داشتهتربیشکاربرد  2معمول، روش بهترین کیفیت و قیمت

 باشد.انتخاب مشاور عندالزوم، قابل انجام می

                                                      
 

1- Request for Proposal (RFP) 

2- QCBS 
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 هاي انتخاب مشاور و فرآیندانواع روش -3-1-2-2

بنـدي زیـر   مطـابق دسـته   هاآنترین تواند مورد استفاده قرار گیرد که مهمهاي متعددي براي انتخاب مشاور میروش

 باشند:می ارائهقابل 

 (QCBS)اساس بهترین کیفیت و قیمت  انتخاب بر -1

 (QBS)انتخاب بر پایه کیفیت  -2

 (FBS)انتخاب مشاور تحت شرایط بودجه ثابت  -3

 (LCS)ترین قیمت انتخاب پایین -4

 فرآیند تدارکات کاال، پیمانکاران و خدمات -3-1-3

 هدف و روال کلی تدارکات کاال، پیمانکاران و خدمات -3-1-3-1

اي شامل بانک جهانی، بانک توسـعه اسـالمی و بانـک    هاي توسعههاي بانکها و روشدر این بخش به تعریف سیاست

اي کـه در بخـش قبـل بـه     توسعه اکو براي تدارکات کاال، انتخاب پیمانکار و یا خدمات (به جز خدمات مشـاوره تجارت و 

 تفصیل بیان گردید) پرداخته خواهد شد.

هاي تحت پروژه بـه  هبري پیمانلیت واگذاري و راچنان که مشخص است مسئولیت اجراي پروژه و بنابراین مسئو آن

بـه موجـب    ،ايهـاي توسـعه  باشد. به طور معمـول بانـک  ي) میاکننده تسهیالت از بانک توسعهگیرنده (دریافتعهده وام

جـویی و کـارآیی و بـدون    هاي صـرفه اطمینان حاصل نماید که عواید هر وام با در نظر داشتن جنبه«اساسنامه خود باید 

مـورد   ،تنها براي منظـوري کـه وام اعطـا شـده اسـت     » ی و عوامل غیراقتصادي یا مالحظات دیگرتوجه به وضعیت سیاس

ها و مقررات خـاص  روش ،که در عمل هاي مفصلی را وضع نموده است. ضمن اینین منظور روشه ااستفاده قرار گیرد و ب

زیـر مـورد توجـه بانـک جهـانی       نکتـه  طور کلـی چهـار  ه تدارکاتی پروژه به شرایط ویژه و موارد خاص آن بستگی دارد، ب

 باشد:می

 جویی و کارآیی در اجراي پروژه از جمله تدارکات کاال و اجراي کارهاي مربوطه؛لزوم رعایت صرفه –الف

کننـدگان واجـد   هاي مساوي بـه کلیـه شـرکت   اطالعات یکسان و فرصت ارائهاي به هاي توسعهمندي بانکعالقه –ب

شرایط در مناقصه از کشورهاي توسعه یافته، در حال توسعه و عضو بانک مربوطه جهت رقابت در فـروش کـاال و   

 مالی شده توسط بانک؛ تامیناجراي کارهاي 

 اي به تشویق رشد و توسعه صنایع تولیدي و پیمانکاري محلی در کشور وام گیرنده؛هاي توسعهمندي بانکعالقه –ج

 میت شفافیت در روند تدارکاتاه –د

 تـر بـیش ترین روش را برگزینند. در باشد. گیرندگان وام باید براي هر خرید خاص، مناسبرقابت سالم، اساس کار می

با رعایت حق ارجحیت براي کاالهـاي سـاخت داخـل و هرگـاه      ،المللی که درست مدیریت شودموارد مناقصه رقابتی بین
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باشـد. لـذا   ترین روش میمناسب ،ران داخلی براي کارهاي ساختمانی تحت شرایط تدوین شدهبراي پیمانکا، مناسب باشد

د که کاال و کارهاي ساختمانی و خدمات را از طریـق مناقصـه رقـابتی    نخواهموارد از گیرندگان وام می تربیشها در بانک

هـاي  لکننـد کـه دسـتورالعم    تـامین نماینـد،  المللی که فروشندگان و پیمانکاران واجد شرایط بتوانند در آن شرکت بین

 دامه به طور مشروح بیان گردیده است.امربوطه در 

هاي دیگـر خریـد اسـتفاده    توان از روشترین روش تدارکات نباشد، میالمللی مناسبهرگاه روش مناقصه رقابتی بین

اي کـه بایـد بـراي خریـد تحـت      ویژه هاي. روشباشدلوح فشرده قابل دسترسی می هاي مربوطه درنمود که دستورالعمل

 تامینهاي خاصی که تحت پروژه، پیمانهمچنین، بینی شده است. نامه وام پیشاي خاص مراعات شود، در موافقتپروژه

در برنامه تدارکات به شرح مندرج  ،نامه وام سازگاري داردها که با موافقتمالی خواهند شد و روش خرید تحت آن پیمان

 تصریح شده است. ماراهندر این 

 انواع فرآیندهاي برگزاري مناقصه -3-1-3-2

اي تقسیم نمود که هر یک ضـوابط و روال مربـوط بـه    اي و دو مرحلهتوان به دو گروه کلی تک مرحلهمناقصات را می

 خود را دارند.

 1ايمناقصات تک مرحله -3-1-3-2-1

طراحی خاصی براي اجراي پروژه وجـود  شود که احتیاج به در مواردي استفاده می تربیشاین روش برگزاري مناقصه 

که طراحی توسط کارفرما و مشاور به طور کامل انجام شـده و پیمانکـار نیـازي بـه طراحـی مجـدد        نداشته باشد و یا این

اي خود بـه دو صـورت   دهد. روش تک مرحلهپیشنهاد فنی و مالی خود را ارائه می، نداشته و بر مبناي طراحی انجام شده

 باشد:قابل اجرا می

کنندگان در مناقصه پیشنهادات فنی و مالی خـود را بـه   در این روش، شرکت :2اي یک پاکتهمناقصه یک مرحله -الف

هاي ارائه شده در یک جلسـه عمـومی، مطـابق بـا     دهند. پاکتجا و در یک پاکت به کارفرما ارائه می صورت یک

این اسناد سپس ارزیابی شده و پـس از دریافـت عـدم    شوند. جا باز می تاریخ قید شده در اسناد و به صورت یک

که پیشنهاد او از نظر فنی و مالی برنده شده  خصوص ارزیابی انجام شده، قرارداد نهایی به پیمانکاري اعتراض در

 شود.است، ابالغ می

                                                      
 

1- Single Stage Bidding 

2- One Envelope 
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و پاکت مجزا و کنندگان در مناقصه، پیشنهادات فنی و مالی خود را در د: شرکت1اي دو پاکتهمناقصه یک مرحله -ب

هاي پیشنهاد فنی در جلسه عمومی بازگشایی شده نمایند. در ابتداي امر ابتدا پاکتبه صورت جداگانه ارسال می

هـا و پیشـنهادات   گردد. پس از دریافت عدم اعتراض بر روي ارزیابی فنی پیمانکـاران، پاکـت  و سپس ارزیابی می

شود و در نهایت قرارداد به پیمانکاري کـه پیشـنهاد برتـر را    یمالی پیمانکاران در یک جلسه عمومی بازگشایی م

 شود.ارئه دهد، ابالغ می

 2ايمناقصه دو مرحله -3-1-3-2-2

باشد، از روش دو سازي مشخصات تکنیکی میدر مواردي که پروژه نیازمند طراحی جزئیات شامل مواردي مانند آماده

موارد با توجه به پیچیدگی کار و مشخصات خاص تکنیکی طرح، شود. در این اي براي برگزاري مناقصه استفاده میمرحله

ابتدا مشخصات کلـی   ،توانند به تنهایی و در همان ابتداي امر اسناد مناقصه را تهیه کنند و در نتیجهکارفرما و مشاور نمی

ناقصه را تهیه و در اختیـار  ها، اسناد مدهند و سپس با توجه به پیشنهادات ارائه شده از سوي آنرا به پیمانکاران ارائه می

پذیرد کـه در مرحلـه اول پیشـنهادات    د. در این شرایط دو مرحله مناقصه به این صورت انجام میندهپیمانکاران قرار می

گردد و در مرحله بعد پیشنهادات فنی نهایی و تکنیکی، بدون در نظر گرفتن بحث مالی و ارائه پیشنهاد قیمت دریافت می

 گیرد.کاران ارائه گردیده و مورد ارزیابی کارفرما قرار میمالی توسط پیمان

باره طرح، روش برگزاري مناقصـه   هاي پروژه و میزان آگاهی و شناخت موجود دربایست با توجه به ویژگیکارفرما می

رگـزاري  روش ب تاییـد را انتخاب کرده و جهت دریافت عدم اعتراض به بانک تجارت و توسعه اکـو اعـالم نمایـد و پـس از     

 مناقصه، سایر مراحل انجام مناقصه پیگیري شده و این روش در آگهی فراخوان نیز قید گردد.

 مالحظات کلی در تدارکات کاال، پیمانکاران و خدمات -3-1-3-3

هاي خرید کاال و اجراي کارهاي ساختمانی که تمام آن یا بخشی از آن کلیه پیمان :هاي ذکر شده در این بخش شاملروش

هـاي تـدارکات کـاال و اجـراي کارهـاي      . در مـورد پیمـان  ، باشـد مالی شده است تامیناي هاي توسعهالت بانکاز محل تسهی

 هاي دیگري را انتخاب کند.تواند روشگیرنده میمالی نشده است، وام تامینها ساختمانی که از محل تسهیالت بانک

تعهـدات وام  ،شـود هایی که به کارگرفتـه مـی  که روش دهنده باید اطمینان حاصل نمایدبانک وام ،در این گونه موارد

شـرایط زیـر    ه،سازد و کاال و کارهاي ساختمانی که تدارك شدگیرنده را در جهت اجراي کارآمد و دقیق طرح برآورده می

 خواهند نمود: تامینرا 

                                                      
 

1- Two Envelpoe 

2- Two Stage Bidding 
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 ي طرح سازگاري داشته باشد؛هابخشاز نظر کیفیت قابل قبول و با بقیه  –

 تکمیل خواهند شد؛ و به موقع تحویل یا –

 منفی قرار ندهد. تاثیرها ادامه طرح را از نظر اقتصادي و مالی تحت قیمت –

 هافرآیند جذب تسهیالت و پرداخت -3-1-4

 شروط شروع پرداخت -3-1-4-1

اختیار برداشـت  مبنی بر شدن قرارداد مالی است که منوط به وجود مدارکی  موثرشرط اصلی شروع مرحله پرداخت، 

 وجوه شامل:از حساب طبق درخواست 

 نمونه امضاها؛ و -الف

ها و هاي صورت گرفته / ضمانت نامهمدارك پشتیبان: اصل صورتحساب / گزارش پیشرفت کار / مدارك پرداخت -ب

بانک، فرآیند پرداخت در دستور کار قرار می هباشد. در صورت تحقق این شرط و با ارسال صورت حساب بمی ...

 طور مشروح بیان گردیده است.به گیرد. این فرآیند در ادامه 

 هاي پرداخت توسط بانکشیوه -3-1-4-2

یر خواهد بود که در ادامه هر یک به طـور جداگانـه   زهاي قابل انجام توسط بانک به یکی از چهار صورت انواع پرداخت

 اند:شرح داده شده

 گردان) خواهتنپوشش مخارج واجد شرایط الزم (همان شارژ  -1

 کنندگان مواد و کاال یا همان فروشندگان/ مشاورانتامیناران/ پرداخت مستقیم به: پیمانک -2

 ICRصدور تعهد غیرقابل فسخ جبران ادعا (همان تعهد مخصوص) /  -3

 حساب ویژه  -4

 پرداخت در قالب نوع اول و دوم -3-1-4-2-1

 به موارد زیر جهت پرداخت نیاز است:

 اصل درخواست برداشت وجه همراه با امضاهاي مجاز -الف

 همراه با امضاهاي مجازخالصه وضعیت  -ب

پرداخت و.../ اصل صورتحسـاب / مـدارك   هاي حسن اجراي کار، پیشنامهمدارك پشتیبان: کپی قرارداد/ ضمانت -ج

 پرداخت (شامل: رسید، صورتحساب بانک و ...)

 درخواست وجوه متفاوت براي هر واحد پولی باید ارسال گردد. -د
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) بـه  Swiftکننده همراه کد (مربوط به واحد پولی غیر از واحد پولی قرارداد وام باید توسط بانک مکاتبه جزییات -ه

 بانک ارسال گردد.

 پرداخت در قالب نوع سوم  -3-1-4-2-2

باشد که در آالت میپذیرد و براي واردات تجهیزات و ماشینتوسط بانک محلی صورت می 1با بازگشایی اعتبار اسنادي

 باشد:ت مدارك مورد نیاز به شرح زیر میاین نوع پرداخ

 )؛Summary sheetاصل فرم درخواست برداشت وجه، خالصه وضعیت ( -الف

نامه پیشنامه حسن انجام کار / ضمانت) معتبر/ کپی قرارداد/ ضمانتLCمدارك پشتیبان: کپی اعتبار اسنادي ( -ب

 پرداخت در صورت لزوم؛

 سریال منحصر به فرد داشته باشد؛ بایست شمارههر درخواست وجه می -ج

 نامه : کپی آن باید توسط کارفرما بررسی شود؛در رابطه با ضمانت -د

 حساب (نام بانک و شعبه و شماره حساب و...)؛ جزییات -ه

 تاریخ اولین و آخرین پرداخت باید مشخص باشد؛ -و

مصـرف   يبه کار انجام شده و مواد و کـاال وارسی جز به جز اقالم مندرج توسط مهندسی مشاور شامل رسیدگی  -ز

 شده؛ 

 امضاهاي مجاز؛ -ح

 یه پذیرش نهایی؛تایید -ط

 مشخص بودن واحد پول درخواستی جهت پرداخت؛ و -ي

دینـار   15000از  تـر کـم رعایت حداقل مبلغ هر درخواست (براي بانک توسعه اسالمی مبلـغ درخواسـت نبایـد     -ك

 .)باشدمیاسال

 پرداخت در قالب نوع چهارم  -3-1-4-2-3

پرداختی است که براي تسهیل در روند پرداخت به پیمانکاران جـزء  ، این نوع پرداخت که موسوم به حساب ویژه است

ایـن پرداخـت    مستندات مورد نیاز بـراي  طراحی شده و در قرارداد باید به این شیوه پرداخت تصریح شده باشد. مدارك و

 شامل موارد زیر است:

 اصل درخواست برداشت وجه همراه با امضاهاي مجاز -الف

                                                      
 

1- Letter of Ceridt (LC) 
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 صورت خالصه وضعیت  -ب

 وژهمدارك پشتیبان: مخارج سه ماه پر -ج

 مراحل تهیه صورت وضعیت تا واریز به حساب پیمانکار -3-1-4-3

 نماید.آن را به مهندس مشاور جهت بررسی ارسال می 1پیمانکار پس از تهیه صورت وضعیت/ صورت حساب -1

ارسـال مـی   4پرداخـت  جهت تهیه درخواسـت  3یا واحد مدیریت پروژه 2ه مدیریت طرحبمشاور،  تاییدبعد از  -2

 شود.

) پس از تهیه صورت حسـاب، آن را بـه کارفرمـا جهـت بررسـی نهـایی و انجـام        PMCمشاور مدیریت طرح ( -3

 ید.نماحساب و باالترین مقام مقرر شده در قرارداد وام) ارسال میامضاهاي مجاز (شامل امضاي ذي

 حالت: 2یکی از این  -4

) جهت ارسال بـه بانـک (اصـل نامـه     PMCهاي امضا شده به مدیریت طرح (برگرداندن صورت حساب -4-1

درخواست به دپارتمان مالی و رونوشت به مسئول پروژه در بانک که با پسـت ارسـال و تصـویر آن همـراه بـا      

 گردد)رسید پستی به صورت ایمیل ارسال می

 نماید.شده را به بانک ارسال می تاییدهاي خود صورت حساب يهابرخی پروژه کارفرما در -4-2

دپارتمان کارشناسی بانک از لحاظ فنی و مهندسی (میزان کار صورت گرفته و مواد و کاالي مصرفی و... طی  -5

 نماید.بررسی میرا آن دوره) 

جهت بررسی (اطمینان از وجود تضـامین مقتضـی و اعمـال کسـورات      5به دپارتمان مالی بانک ،تاییدپس از  -6

 نمایدقانونی و قراردادي و ...) ارسال می

 نماید.مبلغ قابل پرداخت، دستور پرداخت آن را به خزانه بانک ارسال می تاییددپارتمان مالی بانک با  -7

بـه بانـک مرکـزي     6عالمیـه شده جهت پرداخت آن را طـی ا  تاییدهاي صورت وضعیتفهرست بانک با تهیه  -8

 نماید.ارسال می 8پیام همراه با کد/ 7ایران

                                                      
 

1- Invoice 

2- Project Management Consultant (PMC) 

3- Project Management Unit (PIU) 

4- Applications 
5- Finnance Department 

6- Statement 

7- Central Bank of Iran (CBI) 

8- Swift 
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 شده ریالی است: تایید 1هاياین مرحله فقط در ارتباط با صورت وضعیت -9

بایست نرخ تسعیر ارز (تاریخ پرداخت مربوطـه)  ) میCBIدر بانک مرکزي ایران ( 2دپارتمان مبادالت خارجی

 ل نماید.به بانک ارسا SWIFTرا همراه با کد 

بـه   3شـده طـی اعالمیـه    تاییـد هـاي  دالري یا معادل یورویی مبالغ ریالی صورت حساب واریز مبالغ یورویی/ -10

 شود.عامل ارسال می حساب بانک مرکزي نزد بانک

 نماید.درخواست صورتحساب قطعی مبالغ واریزي را میعامل، بانک مرکزي ایران از بانک  -11

هـاي  صورتحساب مذکور اقدام به صدور اسناد و ارائه رونوشت آن به بانـک بانک مرکزي ایران پس از دریافت  -12

 نماید.فروشنده می / مشاور / عامل جهت واریز به حساب پیمانکار

 رونوشت اسناد پرداخت: -13

هاي ریالی به اداره معامالت ریالی بانک مرکزي ایران و سپس انتقـال وجـه از   در مورد صورت حساب -13-1

 گیرد.نفع صورت میبه حساب ذي طریق سیستم ساتنا

الملل بانک مرکزي ایران و سـپس انتقـال وجـه بـه     هاي یورویی به اداره بینصورت حساب در مورد  -13-2

الملل بانک عامل به بانک عامل و واریز به حساب نفع و نهایتا انتقال وجه از اداره بینالملل بانک ذياداره بین

 گیرد.نفع صورت میذي

ها را طی گزارش مالی در سـایت خـود قـرار    ن مالی بانک میزان یورو یا معادل یورویی صورت حسابدپارتما -14

 دهنده میزان یورویی است که به حساب وام گذارده شده است.سرجمع آن نشان ،دهدمی

بخش مالی مشاور مدیریت طرح از این گزارشات مالی جهت نگهداري حساب و تهیه گزارشات مالی به هر دو  -15

 نماید.حد ریالی و یورویی استفاده میوا

 در پرداخت تاخیردالیل  -3-1-4-4

 گردد:بندي میپرهیز گردد به شرح زیر دسته هاآنبایست از ایجاد ها که میدر پرداخت تاخیرترین دالیل عمده

 هاي منقضی شده (تاریخ گذشته)نامهضمانت -الف

 بانک نباشد.فرم درخواست وجوهی که مطابق فرمت مورد درخواست  -ب

 .مالی مورد قبول نباشد 1مخارجی که در یکی از اشکال -ج

                                                      
 

1- Applications 

2- Foreign Transactions Department 

3- Statement 
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 مدارك پشتیبان نامناسب و ناکافی -د

 کد دریافت نشده و ...) ، نامه شعبه بانک عامل،)IBANبانکی ( جزییاتوجود نواقصی در  -ه

 مشخص نبودن طول دوره پرداخت (تاریخ اولین و آخرین پرداخت) -و

 است. مجاز که قبال ارسال شده يهانمونه امضانسبت به کنندگان تفاوت در امضا -ز

 مشاور تاییدمدارك پشتیبان بدون امضا و  -ح

 در پیشرفت فیزیکی کار) تاخیردر ارتباط با پیمانکار ( -ط

 .که توسط مشاور مطرح شده است يانحراف از شرایط و موارد -ي

 2فقدان گزارشات پیشرفت -ك

 

                                                                                                                                                                           
 

1- Term 
2- Progress Report 



 65 16/12/94 مراجع و منابع

 

 راجعمنابع و م

 منابع و مراجع
1- www.isdb.org 
2- www.worldbank.org 
3- www.ecobank.com 

 

http://www.isdb.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ecobank.com/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  الس چهل از بیش گذشت با ،ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامهامور نظام فنی و اجرایی 

 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامـه، آیـین  قالـب  در فنی، -نشریه تخصصی  عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یاد موارد راستاي در حاضر نشریهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورتمقاله، به و عمومی فنی مشخصات

شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  يهافعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده

 باشد.می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يهاسال در شده منتشر فهرست نشریات

http://tec.mporg.ir/
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Abstract 
The purpose of the Development Banks is to foster the economic development and social progress of 

member countries. The functions of the Development Banks are to participate in equity capital and grant 
loans for productive projects and enterprises besides providing financial assistance to member countries 
in other forms for economic and social development. 

This issue contains the definitions of Development Bank and guidelines for using fananical sources 
from Islamic Development Bank, Word Bank and ECO Bank. 

The guideline is divided into 2 major parts: 1- Activities Before Effectivness, 2- Activities After 
Effectivness. 
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