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 بسمه تعالي 

  پيشگفتار 
 شـرايط  را با سرمايه كه هستند مالي موسساتي اسالمي، توسعه بانك و اكو بانك ،جهاني بانك نظير اي توسعه هاي بانك

 اهـداف  در راسـتاي  مشـترك،  صـورت  بـه  يـا  و ديگران يا خود توسط توليدي، هاي فعاليت در تا نمايند مي تجهيز مناسب

 اي توسعه هاي بانك هاي فعاليت و نقش وظايف،. نمايند گذاري سرمايه مطلوبي نحو به كشورها، اقتصادي توسعه هاي برنامه

 و پيشرفته كشورهاي در اقتصادي به توسعه نيل ضرورت. نمود تبيين توان مي اقتصادي توسعه فرآيند با ارتباط در اساسا را
 و هـا  بانـك  قالـب  در كشـورها  اقتصادي توسعه در امر ها گذاري سرمايه هدايت براي نهادهايي تا شد موجب توسعه حال در

 و جهاني اسالمي، توسعه هاي بانك منابع از استفاده با مالي منابع تامين اهنماير«تهيه  .آيد وجود به اي توسعه هاي سازمان
 از اسـتفاده  بـا  مـالي  تـامين  رونـد  ساختن روشن و شفاف جهت در مهمي گام »آبفا و آب صنعت هاي پروژه با متناسب اكو

  .بود خواهد مذكور هاي بانك
فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب كشـور،      با توجه به اهميت مبحث

منابع مالي با استفاده از منابع بانك توسعه اسالمي، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو  تامينراهنماي «تهيه نشريه 
ريـزي   فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامهرا با هماهنگي امور نظام » هاي صنعت آب و آب و فاضالب متناسب با پروژه

كشور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام فني و اجرايـي كشـور بـه ايـن     
 نامـه اسـتانداردهاي اجرايـي مصـوب     قانون برنامه و بودجه آيـين  23معاونت ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده 

هيـات   20/4/1385مـورخ   - ه 33497ت/42339مصـوب شـماره   (هيات محترم وزيران و طبق نظام فني اجرايي كشـور  
  .تصويب و ابالغ گرديد) محترم وزيران

جنـاب آقـاي    و اجرايي كشور از تالش و جديت رييس امور نظام فني فني و توسعه امور زيربناييبدين وسيله معاونت 
مجري محتـرم طـرح تهيـه     نمايندهو و اجرايي وي و كارشناسان محترم امور نظام فني مهندس غالمحسين حمزه مصطف

و متخصصان همكار در امر تهيه و  تقي عباديضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس 
ايـن بزرگـواران را آرزومنـد     و از ايـزد منـان توفيـق روزافـزون همـه      نمايد مي، تشكر و قدرداني ضابطهنهايي نمودن اين 

 .باشد مي

  .اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين ضابطه ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند
  

  غالمرضا شافعي  
  معاون فني و توسعه امور زيربنايي  

  1394 پاييز  
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  مقدمه

  مقدمه

رفت از اتكاي  و نظر به اهميت برون 1آبفاهاي بخش آب و  با توجه به لزوم تجهيز و ايجاد منابع مالي جديد براي پروژه
و داخلي كشور، يكي از موثرترين اقدامات در جذب منابع مالي مورد نياز، استفاده از تسهيالت ها به منابع دولتي  اين طرح

هـاي   شده از طرف اين موسسات از نوع تسـهيالت ارزان بـوده و هزينـه    ارائهاصوال تسهيالت . باشد اي مي هاي توسعه بانك
بسـيار  ... نس، عرضه اوراق مشـاركت ارزي و ريـالي و   منابع مالي نظير فاينا تامينهاي  تبعي آنها در مقايسه با ساير روش

ها و راهبردهاي اساسـي   از اين تسهيالت يكي از سياست تر بيشباشد؛ از اين رو در ساليان اخير استفاده هر چه  مي تر كم
يي نمـود  آنجـا  ،و البته مـوثرتر از ايـن تسـهيالت    تر بيشاهميت استفاده هرچه . دولت و به تبع آن وزارت نيرو بوده است

هـاي كشـور،    به موقع و متناسب با نيـاز پـروژه   تاميني خواهد داشت كه بدانيم استفاده از اين تسهيالت عالوه بر تر بيش
باعث افزايش توان نظام فني و اجرايي كشور، ارتقا سطح مشاورين و پيمانكاران ملي كشور و امكان استفاده از تجربيات به 

گـذاري در كشـور    هاي سرمايه هاي مربوط به فرصت المللي و افزايش شاخص هاي بين دست آمده جهت مشاركت در پروژه
هـاي اخيـر در    اي از تسهيالت دريافت شده از اين موسسات به ويژه طي سال بخش عمده. الملل، خواهد بود در سطح بين

  .هاي منابع آب و يا آب و فاضالب بوده است طرح
تسهيالت كه در فازهاي آتي اين  اعطا كنندهاي و فقرزدايي موسسات  توسعه هاي الزم به ذكر است با توجه به سياست

هـاي   مـواره جـز اولويـت   اي آب و كشاورزي و آب و فاضالب هه ها اشاره خواهد شد، طرح مطالعات به طور مبسوط به آن
رو و در بخش آب به سـال  سابقه اخذ اين تسهيالت براي وزارت ني. اند دهنده تسهيالت بوده ارائهتعيين شده نزد موسسات 

هـاي   در ساليان اخير به ويژه در يك دهه گذشته نيز رويكرد استفاده از تسهيالت بانك. گردد و براي سد دز باز مي 1960
به بعد، تعداد بسياري پـروژه در بخـش آب و آبفـا     1370اي افزايش يافته به نحوي كه از سال  يندهااي به شكل فز توسعه

  .اند مند گرديده يالت بهرهتعريف و از اين تسه
هاي تعريف شده كه طي چنـد   معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو با ارزيابي موقعيت كنوني و در نظر گرفتن تمامي طرح

سـازي، يكپارچـه نمـودن و     اند و به منظور همسـان  اي گرديده هاي توسعه سال اخير از موسسات مختلف موفق به اخذ وام
مالي با استفاده از  تامينتهيه راهنماي «كرد اين تسهيالت اقدام به تعريف پروژه مطالعاتي  نهمدون شدن روند اخذ تا هزي

در قالب طرح تهيه  »توسعه اكوتجارت و بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي و بانك : اي از جمله هاي توسعه تسهيالت بانك
بـه  و هنماي موثري براي كليه اركان وزارت نيرو خروجي اين مطالعات را. نمودكشور آب صنعت ضوابط و معيارهاي فني 

  .آب و آبفا خواهد بودبخش وعه هاي زير مجم طور خاص شركت

                                                      
 

 .نمايند هاي هر جامعه بوده و نقش بسيار با اهميتي در پيشرفت، تعالي و رفاه كشور ايفا مي زيرساختترين  هاي بخش آب و آبفا به عنوان يكي از مهم پروژه -1



 .…راهنماي تامين منابع مالي با استفاده از منابع بانك توسعه اسالمي، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو     15/09/94  4

 

  هدف -
هـاي   هاي زيرساختي كشـور و از جملـه پـروژه    منابع مالي پروژه تامينهاي  بخشي به روش كه ذكر شد تنوع طور همان

هـا و محـدوديت اعتبـارات     با توجه به نياز روزافزون اين طـرح  اي برخوردار بوده و بخش آب و آبفاي كشور از اهميت ويژه
باشـند را تبـديل بـه يـك      هاي تبعي پايين مي تسهيالت با هزينه ءاي كه جز هاي توسعه دولتي، استفاده از تسهيالت بانك
به عنـوان متـولي   در اين رهگذار وزارت نيرو و به تبع آن معاونت آب و آبفاي اين وزارت . سياست و استراتژي نموده است

آوري تجربيـات موجـود در سـاير     هاي آب و آب و فاضـالب بـه منظـور جمـع     گذاري و تعيين اهداف كالن بخش سياست
هاي زير مجموعه، نشر و گسترش تجربيات و اطالعات مربوط بـه   هاي كشور و همچنين تجربيات موجود در شركت بخش

كـرد مـوثر    هايي جهت هزينه هاي صف و تدوين دستورالعمل ن شركتكرد تسهيالت، ايجاد وحدت رويه در بي اخذ و هزينه
اي از  هـاي توسـعه   مالي با استفاده از تسهيالت بانك تامينتهيه راهنماي «اين تسهيالت، اقدام به تعريف پروژه مطالعاتي 

سـت كـه در   ذكـر ايـن نكتـه ضـروري ا    . نمـود  »اكـو تجـارت و توسـعه   بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي و بانـك  : جمله
و آب و فاضالب كشور از گذشـته، تسـهيالت متعـددي از ايـن محـل      ايران هاي مادر تخصصي مديريت منابع آب  شركت

شايد بتوان گفـت كـه بـه ويـژه بخـش آب و      . اند ات بخش آب و آب و فاضالب صرف گرديدهتاسيستعريف و جهت ايجاد 
آوري دانش و تجربه موجود در اين بخش چه براي  بوده كه جمعور پيشرو شفاضالب در استفاده از اين نوع اعتبارات در ك

توانـد   ، مـي هـا  گيري از اين تسهيالت و چه استفاده از اين دانـش در سـاير بخـش    آينده صنعت آب و فاضالب جهت بهره
  .ارزشمند باشد

  دامنه كاربرد -
 در پيمانكـاران  مشاوران، مديران، ريزان، برنامه استفاده مورد كه گرديده است تدوين اي گونه به كاربردي راهنماي اين
 دقيق و كامل آگاهي اكو و جهاني اسالمي، توسعه هاي بانك از وام اخذ روند از آن به توجه با تا گيرد قرار آبفا و آب بخش
  .كنند پيدا
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 اي ي توسعهها بانكمعرفي  -فصل اول

ها، سابقه همكاري ايران با هر  داران، سهم ايران در هر يك از بانك ، سهامتاسيساي، تاريخچه  هاي توسعه معرفي بانك
مند ايران به تفكيك  هاي بهره و سازمان ها بخشدر كليه  ها آناعتبار شده توسط  تامينهاي  ها و معرفي پروژه يك از بانك

  .باشد مياي از اهداف اين گزارش  ي توسعهها بانك تر بيشت شناخت آوري ساير اطالعات مورد نياز جه ميزان وام و جمع
هاي مختلف فعال در اين  ي، مراجعه به سازماننتشده با انجام مطالعات ميداني، جستجوي اينتر ارائهسوابق و اطالعات 

  .ند ا گرديده ارائهآوري و  حوزه جمع
ها به منظور اخذ تسهيالت بسيار اثرگذار و مفيد  روژهسازي روند تعريف پ مسلما شناخت دقيق اين موسسات در شفاف

تالش گرديده كه به طور كامل به شرح و معرفي هر يك از اين موسسـات پرداختـه،    راهنما،از اين رو در اين . خواهد بود
نظر،  تاريخچه و سوابق همكاري كشورمان با اين موسسات شرح داده شده و جايگاه كشور و نحوه تعامل با موسسات مورد

  .تبيين گردد
توسـعه اكـو بـه طـور كامـل معرفـي،       تجـارت و  به اين ترتيب سه موسسه بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي و بانـك  

هـا توسـط ايـن نهادهـا و در نهايـت       مالي پـروژه  تامينهاي  ها، سهم ايران، انواع مدل چگونگي عضويت ايران در اين بانك
سـاير اطالعـاتي كـه    . هاي زيرساختي، مورد اشاره و بررسـي قـرار گرفتـه اسـت     چگونگي امكان اخذ تسهيالت براي پروژه

در بدنه اصلي گزارش نبوده اسـت، در   ها آن ارائهتوانند در صورت لزوم مورد استفاده و ارجاع قرار گرفته ولي نيازي به  مي
  .باشند اوي مطالب مفيد و كاربرديتوانند ح اند كه خود مي گرديده ارائه لوح فشرده مربوطه

  1بانك جهاني -1- 1

  باره گروه بانك جهاني در -1-1-1
گـــروه بانك جهاني متشكل از پنج موسسه مسـتقل و در عـين حـال هماهنـگ بـا      

  :باشد كه عبارتند از هاي كلي بانك مي سياست

   2المللي بازسازي و توسعه بانك بين -1-1-1-1

  .دهد كي ارائه ميهاي فني و تكني دهي و كمك اين موسسه به كشورهاي در حال توسعه خدمات وام

                                                      
 

1- The World Bank 
2- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
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  1المللي موسسه مالي بين -1-1-1-2

ايـن موسسـه   . شـد  تاسيسهاي بخش خصوصي در كشورهاي عضو  ميالدي با هدف حمايت از فعاليت 1956در سال 
 .باشد دار مي وظايف حمايتي بانك در قبال بخش خصوصي كشورهاي عضو را عهده

   2المللي توسعه موسسه بين -1-1-1-3

ايـن موسسـه در حـال حاضـر بـه      . ت در كشورهاي بسيار فقير آغاز به كار كـرد ميالدي با هدف فعالي 1960در سال 
 .كند هاي با بهره كم اعطا مي وام ،دالر 025/1از  تر كمكشورهاي با درآمد سرانه روزانه 

   3گذاري المللي حل و فصل اختالفات سرمايه مركز بين -1-1-1-4

  .رجي و كشورهاي عضو را بر عهده داردگذاران خا وظيفه داوري و حل و فصل اختالفات في ما بين سرمايه

   4هاي چند جانبه گذاري موسسه تضمين سرمايه -1-1-1-5

گذاري خارجي در كشورهاي در حـال توسـعه را در    ميالدي فعاليت خود را آغاز كرد و تشويق سرمايه 1988در سال 
 .دستور كار خود قرار داده است

الذكر است و در مكاتبات  سازمان زير مجموعه فوق 5امل در حال حاضر بانك جهاني با نام رسمي گروه بانك جهاني ش
در مجموع به عنوان بانك جهـاني  ) IDA(المللي  و موسسه توسعه بين) IBRD(المللي بازسازي و توسعه  رسمي بانك بين

ـ  . در شرايط كنوني هدف اصلي بانك جهاني كاهش فقر در جهان است. شوند شناخته مي ه ايران در تمام نهادهاي بانـك ب
جناب آقاي مسـعود مزينـي نماينـده    . استعضو  (ICSID) گذاري هيحل و فصل اختالفات سرما المللي نيمركز ب استثناي

باشند كه اين مدير اجرايي به نمايندگي از كشورهاي  ايران در بانك جهاني و مشاور ارشد يكي از مديران اجرايي بانك مي
  .تونس و غنا در هيات مديره بانك حضور دارد ايران، الجزاير، پاكستان، مراكش، افغانستان،

                                                      
 

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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 )IBRD(المللي بازسازي و توسعه  بانك بين -1-1-2

  تاسيس -1-1-2-1
نماينـدگان   ،1944 سـال  المللي برتون وودز نيو همپشاير آمريكـا در  پس از پايان جنگ جهاني دوم، در كنفرانس بين

ـ  تاسيسالمللي پول را به همراه پيشنهاد  كشور اساسنامه صندوق بين 44 المللـي بازسـازي و توسـعه تصـويب      ك بـين بان
مـديرعامل وقـت   (ابوالحسـن ابتهـاج    ،رف ايـران نده در كنفرانس بود كه از طكن كشور شركت 44ايران نيز يكي از . كردند

المللـي پـول و بانـك     نتايج حاصل از كنفرانس برتون وودز ايجاد صـندوق بـين  . در اين كنفرانس حضور داشت) بانك ملي
ديـده از جنـگ    اين بانك با هدف پاسخگويي به مشـكالت اقتصـادي كشـورهاي آسـيب    . زسازي و توسعه بودالمللي با بين

  .تشكيل شد و از نظر طراحان اوليه وظيفه آن كمك به بازسازي بود و نه توسعه
ش هاي ناشي از جنگ جهاني دوم و سامان يافتن اقتصاد كشورهاي مذكور، هدف آن بانك بـه كـاه   با بازسازي ويراني

اي كه در كنفـرانس   با اين حال كشورهاي در حال توسعه. فقر در كشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط، تغيير يافت
در . اي هزينـه شـود   معتقد بودند كه ارجحيت به بازسازي داده شود و منابع اندكي جهـت اهـداف توسـعه    ،حضور داشتند

. اساسنامه بانك به طور مساوي روي بازسازي و توسعه تاكيد شود نهايت كشورهاي آمريكاي التين پيشنهاد كردند كه در
مطابق اساسنامه هدف اصلي بانك جهاني، كاهش فقـر، توسـعه پايـدار و بهبـود اسـتانداردهاي زنـدگي كشـورهاي عضـو         

خـدمات  ايـن بانـك از طريـق ارائـه وام،     . باشد اي جهان در اين زمينه مي يكي از پيشروترين موسسات توسعه كه باشد مي
هاي فني، انتقال دانش، حمايت از رشد بازارهاي سرمايه خصوصي و كمك به توسـعه بخـش خصوصـي،     اي، كمك مشاوره

گذاري مستقيم به كشـورهاي در حـال توسـعه از     گذاري مستقيم خارجي و تشويق جريان سرمايه كمك به توسعه سرمايه
هـاي غيرتجـاري، سـعي دارد در پيشـرفت و توسـعه       سـك گذاران در خصوص ري طريق فراهم نمودن ضمانت براي سرمايه

  .كشورهاي عضو همكاري نمايد

  اهداف بانك  -1-1-2-2
اين اهـداف  . كند هدف اصلي را دنبال مي 5المللي بازسازي و توسعه، بانك جهاني  مطابق ماده اول اساسنامه بانك بين

  :عبارتند از
  .ري در امور توليديگذا مساعدت در بازسازي و توسعه كشورهاي عضو از طريق سرمايه -1
  .ها گذاري خارجي از طريق تضمين يا مشاركت در اعطاي وام تشويق سرمايه -2
هـا از طريـق تشـويق     الملـل و حفـظ تعـادل در موازنـه پرداخـت      تشويق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بين -3

  .المللي گذاري بين سرمايه
  .هاي باال در كشورهاي عضو اعطاي وام يا تضمين با اولويت -4
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المللي بر شرايط اقتصادي كشـورهاي عضـو و كمـك بـه      گذاري بين سرمايه تاثيرها با توجه به  يت فعاليتهدا -5
  .ايجاد يك دوره تحول در اقتصاد پس از جنگ كشورها

  نوع تسهيالت اعطايي -1-1-2-3
هاي  ي، كمكا و همچنين با ارائه خدمات مشاوره هاي بالعوض ارائه وام و يا كمكالمللي بازسازي و توسعه، با  بانك بين

گيـري از   بهـره . نمايـد  ها دانش و تجربيات خود را به كشورهاي عضـو منتقـل مـي    فني و يا برگزاري سمينارها و كنفرانس
شـود مجريـان    باشد كه باعث مـي  اي كارشناسان برجسته بانك، از مزاياي مهم همكاري بانك مي هاي فني و مشاوره كمك
از . ها، با آخرين تحوالت تكنولوژيكي و اقتصادي جهـان آشـنا شـوند    ين همكاريها و كارشناسان داخلي به واسطه ا پروژه

چـرا كـه عملكـرد خـوب كشـورها در      . المللي نيز به همراه داشته باشد تواند آثار مثبت بين ها مي سوي ديگر اين همكاري
بانـك بـه عنـوان يكـي از     هاي متقابل با بانك جهاني، باعث افـزايش اعتبـار، حيثيـت و وجهـه آن كشـور در آن       همكاري

در حال حاضر جمهوري اسالمي ايران با توسعه همكاري با اين موسسـه   .المللي خواهد شد معتبرترين موسسات مالي بين
گردد، بلكه ساير خدماتي كه رهاورد اين  مند مي المللي نه تنها از منابع مالي تقريبا ارزان قيمت آن موسسه بهره معتبر بين
هـاي تحصـيلي    اي، فنـي، انتقـال دانـش، بـورس     همانند خـدمات مشـاوره  (گردد  د نيز نصيب كشور ميباش ها مي همكاري

هاي مشترك خـود،   سازي پروژه بانك جهاني حتي در فرآيند تدوين و آماده). احتمالي و تجربه كارشناسان خبره آن بانك
هـاي مشـترك را بـر اسـاس      پردازد و پروژه هاي خود نيز مي بر اساس نظر و مشورت كارشناسان داخلي به تعديل رهيافت

بانك بر اين عقيده است كه كارآمدترين اسـتراتژي توسـعه، اسـتراتژي    . كند هاي خاص هر كشور تدوين و اجرا مي ويژگي
اي توسـط مقامـات و    هـاي توسـعه   اولويـت  ،بـه همـين دليـل   . اي كشور تدوين شود هاي توسعه است كه بر اساس اولويت

عالوه بر ايـن، بانـك جهـاني مطـابق     . شوند گذار در سطح ملي تدوين و با همكاري با بانك نهايي مي هاي سياست دستگاه
 .هاي خود دخالت دهد گيري اساسنامه خود حق ندارد مالحظات سياسي را در تصميم

  نحوه ارائه تسهيالت -1-1-2-4
الزم بـه ذكـر اسـت اطالعـات     . باشـد  تسهيالت توسط اين موسسه به شرح زير و با در نظر گرفتن اين مراحل مي ارائه

  .خواهد شد ارائه ،آتي مطالعات حاضرفصول تكميلي در خصوص مراحل اخذ تسهيالت در 
گذاري، بانك معموال هياتي را به كشور عضـو اعـزام    هاي سرمايه ها و مشخص نمودن اولويت براي تعيين طرح -1

 ريـزي  رنامـه سـازمان مـديريت و ب  (الح صـ  دار كشور را با مقامات ذي هاي پيشنهادي و اولويت كند تا طرح مي
  .مورد بررسي قرار دهد) ربط هاي اجرايي ذي و دستگاهكشور 
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هـاي مـورد توافـق     شامل پـروژه  1گزارشي از سوي بانك جهاني تحت عنوان استراتژي همكاري با كشور عضو -2
  .شود بانك جهاني و كشور عضو تدوين مي

انك جهاني، سند مذكور بناي همكاري سه سـاله آينـده   پس از تصويب گزارش ياد شده توسط هيات مديره ب -3
  .دهد بانك جهاني و ايران را تشكيل مي

  .كنند هاي مالي، فني، مديريتي و اقتصادي بررسي مي ها را يك به يك از جنبه پروژه ،سپس گروه كارشناسان -4
بينـي رديـف بودجـه     جهت پيش كشور ريزي رنامهسازمان مديريت و بيه تاييدمجوزهاي الزم داخلي از قبيل  -5

  .كرد و بازپرداخت وام توسط دستگاه اجرايي بايد اخذ و ارائه گردد هاي هزينه ريالي و ارزي وام براي سال
ها به توافق رسيدند مذاكرات وام با  هر يك از طرح يگيرنده و بانك در باره كليه اجزا كه كشور وام پس از آن -6

نامـه وام صـورت    به منظور توافق نهايي بر روي سـند موافقـت  گيرنده و بانك جهاني  حضور مقامات كشور وام
  .گيرد مي

گـردد و همـراه بـا پيشـنهاد اعطـاي وام،       پيشنهاد اعطاي وام براي تصويب به هيات مـديره بانـك ارائـه مـي     -7
هاي حقوقي  گيرنده، شرح فني طرح پيشنهادي و جنبه هاي كاملي در باره وضعيت اقتصادي كشور وام گزارش

  . شود ام به هيات مديره ارائه ميقرارداد و
نامه وام و يا تضمين وام از هيات محترم دولت  صدور مجوز اعطاي وام، مجوز امضاي موافقت پس از تصويب و -8

  . گردد نمايد و پروژه مورد نظر وارد مرحله اجرايي مي نامه وام را امضا مي اخذ و سپس نماينده دولت موافقت
 2كننده وام، ملزم به پرداخت كارمزد يات مديره بانك جهاني، كشور درخواستيب وام در هودو ماه پس از تص -9

  .خواهد بود
گـردد و بـر اسـاس     هايي توسط بانك از پيشـرفت پـروژه تهيـه مـي     در طول مدت زمان اجراي پروژه گزارش -10

پيشرفت عملي پروژه مبلغ وام به صورت نظارت شده و مرحله به مرحله در حساب خاصي كه توسـط كشـور   
  .گردد واريز مي ،شود ميزبان به همين منظور افتتاح مي

در پايان مراحل اجرايي، گزارش ارزيـابي از نتـايج و تجـارب حاصـله و نيـز پيشـنهاداتي بـه منظـور اجـراي           -11
هاي آتي كشور بـا بانـك و نيـز انعكـاس      هاي جديد تهيه خواهند شد كه گزارشات مربوطه در همكاري پروژه

  .ر موثر خواهند بودتوان اجرايي كشور بسيا

                                                      
 

1- Country Assistance Strategy (CAS) 
2- Commitment Fee 



 .…راهنماي تامين منابع مالي با استفاده از منابع بانك توسعه اسالمي، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو     15/09/94  10

 

  شرايط اعطاي تسهيالت -1-1-2-5

سه تا پنج ساله است و مدت بازپرداخـت آن حسـب نـوع     1راي گروه كشورمان داراي يك مهلتبهاي بانك مذكور  وام
از مبلـغ وام بـه نفـع     2يك درصد از مبلغ وام در ابتداي امر به عنوان هزينه اوليه. سال باشد 17تا  12تواند بين  پروژه مي
صدم درصد در سـال بـراي آن بخـش از     75معادل ) كارمزد(حق تخصيص وام براي كشور . شود هاني برداشت ميبانك ج
  .باشد كه هنوز هزينه نشده است وام مي

شود و تنها  دهم درصد حق تخصيص مذكور بخشيده مي 5بر اساس آخرين مصوبات هيات مديره بانك جهاني معموال 
صـدم   75شـود معـادل    هزينه آن بخش از وام نيز كه جذب مـي . ت خواهد بودصدم درصد حق تخصيص قابل پرداخ 25

حسابي بخشـيده   صدم درصد مبلغ مذكور به عنوان جايزه خوش 25باشد كه معموال  مي (LIBOR) 3درصد به عالوه ليبور
موعي از درصدهاي هاي مربوطه، مج هاي بانك جهاني با در نظر گرفتن تمام هزينه به هر حال هزينه متوسط وام. شود مي

  .خواهد بود (LIBOR)موصوف و نرخ ليبور 
سازي هر پـروژه   به منظور احراز شرايط دريافت وام از بانك جهاني معموال يك تا دو سال زمان براي شناسايي و آماده

  .انجامد يسال به طول م 7تا  5ها بين  هاي قبلي وجود دارد، اجراي پروژه اي كه در مورد وام الزم است و طبق تجربه

  (IFC)المللي  موسسه مالي بين - 1-1-3
اين موسسه بـا  . شد تاسيس 1956يكي از اعضاي گروه بانك جهاني است كه در سال   (IFC)المللي موسسه مالي بين
باعث رونق بخش  ،هستند يكه داراي توجيه مناسب يهاي بخش خصوص اي به پروژه گذاري و مشاوره ارائه خدمات سرمايه

. باشد سعه بخش خصوصي در راستاي هدف و شعار بانك جهاني در خصوص توسعه و كاهش فقر ميتو. شود خصوصي مي
اي كه توسعه بخش خصوصي را عاملي مثبت در روند فقرزدايي و رشد اقتصـادي دانسـته و آن را عامـل درونـزاي      به گونه

موسسه، رئيس بانك جهاني است كـه  رئيس اين  (IFC) المللي مطابق اساسنامه موسسه مالي بين. كنند توسعه معرفي مي
هاي اجرايي موسسـه   در فعاليت. كند به عنوان مدير اجرايي ايفاي نقش مي (IFC) المللي مقام او در موسسه مالي بين قائم

معاونت سهام و ريسك و معاونت اجرايي، مديران مناطق . كنند دو معاون به مدير اجرايي كمك مي (IFC) المللي مالي بين
آسيا و اقيانوسيه، اروپا و آسياي مركزي، خاورميانه و شمال آفريقا، جنوب صحرا و آفريقا، آمريكـاي جنـوبي و   (ي جغرافياي

داران  در حال حاضر كشورهاي اهداكننده منابع مالي و سهام. كنند نيز زير نظر دو معاون فوق فعاليت مي) منطقه كاراييب
  .ها نقش اساسي دارند عمده در تصويب پروژه

                                                      
 

1- Grace Period 
2- Front End Fee 

هاي ايران  شود و در حال حاضر نرخ سود سپردهاي ارزي بانك هاي لندن اعالم مي باشد كه همه روزه توسط بانك المللي مي نرخ سوددهي به سپردهاي بين -3
 .)براي مشاهده اطالعات تكميلي به لوح فشرده مربوطه مراجعه شود( .باشد بر اساس نرخ اليبور به اضافه درصدي مي
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  يالت اعطاييتسه -1-1-3-1
اي كـه در   بـه گونـه  . دهـد  هاي خود را شـكل مـي   بر پايه كسب منفعت و سود، فعاليت (IFC) المللي موسسه مالي بين

  .كند مداخله نمي ،پذيري و سودآوري مناسبي نيستند هايي كه داراي توجيه هاي خيريه و يا پروژه پروژه
درصد  51ا متعلق به بخش خصوصي بوده و يا دست كم مناسب هستند كه ي IFCموسساتي براي استفاده از خدمات 

تنهـا اسـتثناء در ايـن زمينـه     . سهام آن را بخش خصوصي در اختيار داشـته و توسـط بخـش خصوصـي مـديريت شـوند      
 ،هاي دولتي هستندكه در حال خصوصي شدن بوده و در مرحله آماده شدن براي گذار به سـمت خصوصـي شـدن    شركت

بـا ايـن   . اجـرا شـود   IFC همچنين پروژه بايد در يك كشور در حال توسعه عضو. مند شوند بهره  IFCتوانند از خدمات مي
امكـان   ،اي در يك كشور صنعتي اجرا شود ولي منافع آن به كشورهاي در حـال توسـعه نيـز تعلـق گيـرد      حال اگر پروژه

  .را خواهد داشت  IFCاستفاده از تسهيالت
تواند تـا   هاي خاص مي اين سقف براي حالت. درصد كل مبلغ پروژه است 25هاي جديد  در پروژه  IFCسقف مشاركت

هاي گسـترش شـركت    درصد در هزينه 50تواند تا  مي  IFC،هاي در حال فعاليت براي گسترش پروژه. درصد نيز باشد 35
  .درصد كل پروژه در قبل و بعد از گسترش نباشد 25بيش از   IFCكه رقم كل مشاركت نمايد مشروط بر اين
كند و در هر فعاليـت كـارمزد خـود را     هيچيك از خدمات خود را به رايگان عرضه نمي  (IFC)المللي موسسه مالي بين
هـاي اقتصـادي    هـاي دولتـي بـه فعاليـت     نامـه  ضـمانت بدون كسـب    IFCكه با اين حال به دليل اين. مطالبه خواهد كرد

به اين ترتيب همانند موسسـات مـالي تجـاري عمـل     . اهد بودهاي مربوط به هر پروژه نيز سهيم خو در ريسك ،پردازد مي
نامـه   خواسـت ضـمانت  هـاي بخـش خصوصـي در    در قبال مشاركت مالي در پروژه  (IFC)المللي موسسه مالي بين. كند مي

پذير بودن طرح و همچنين نرخ بازده مناسب پـروژه بـر اسـاس ارزيـابي موسسـه، بـراي        كند و توجيه دولتي يا بانكي نمي
  :شوند، عبارتند از ارائه مي  IFCخدماتي كه توسط. كند گذاري اين موسسه در يك پروژه كفايت مي ايهسرم

 (IFC)المللي  اعطاي وام از محل منابع داخلي موسسه مالي بين –

 هاي بخش خصوصي گذاري در پروژه مشاركت سرمايه –

 اعطاي وام سنديكايي –

 خدمات مديريت ريسك –

 هاي فني هاي بخش خصوصي مشاوره و كمك پروژهگذار براي  خدمات جذب سرمايه –

ع وزارت امـور  البـه معنـي عـدم اطـ     IFCهـاي   توضيح اين نكته ضروري است كه عدم نياز به تضمين دولت در پروژه
االجرا خواهد شد كه وزير امور اقتصادي و  هر قرارداد مالي زماني الزم ،مطابق اساسنامه موسسه. اقتصادي و دارايي نيست

 .و يا نماينده وي عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعالم نمايددارايي 



 .…راهنماي تامين منابع مالي با استفاده از منابع بانك توسعه اسالمي، بانك جهاني و بانك تجارت و توسعه اكو     15/09/94  12

 

  (IDA)توسعه المللي  موسسه بين -1-1-4
و دستيابي به اهداف كه همانا بازسازي و  1944سال در الملي بازسازي و توسعه بانك جهاني  بانك بين تاسيسپس از 

ـ  احياي اقتصادي كشورهاي اروپايي آسيب اعضـاي بانـك جهـاني تصـميم      1950در سـال  . ودديده از جنگ دوم جهاني ب
هاي بدون بهره به  هاي بالعوض و وام گرفتند، جهت سرعت بخشيدن به رشد و توسعه كشورهاي فقير و كم درآمد، كمك

، با اجماع نظر كليـه كشـورهاي عضـو بـه     1960المللي در سال  در نهايت موسسه توسعه بين. كشورهاي مذكور اعطا شود
بايسـت در وهلـه    مـي  IDAالمللي بازسازي و توسعه، ايجاد شد و هر كشور پيش از عضويت در  بانك بين عنوان بخشي از

در آمده باشد، زيرا عالوه بر همسان بودن كارمندان، تيم اجرايي و مقر اين دو موسسه، عملكرد   IBRDنخست به عضويت
با ايـن حـال منـابع، ميـزان و     . گردد مي ارائهشترك رييس كل متحت شرايط و استانداردي مشابه، به يك  ها آنو فعاليت 

المللـي   كشور به عضـويت موسسـه بـين    167تاكنون . با هم متفاوت است  IBRDو  IDAتسهيالت اعتباري در ارائهنحوه 
، با اعطاي نخستين وام بـه كشـورهاي   1960نامه موسسه فوق، به سال  االجرا شدن موافقت پس از الزم. اند توسعه در آمده

به كشورهايي كـه   IDAهم اكنون . ميالدي، رسما آغاز گرديد 1961يلي، هندوراس، هند و سودان فعاليت آن در سال ش
از  تـر  كـم از كشورهاي فقير و كم درآمد با درآمد سرانه روزانـه   2005ي اين موسسه در پايان سال ببر اساس آخرين ارزيا

را نداشته باشند،   IBRDمالي، توان اخذ وام و تسهيالت اعتباري از -يدالر بوده و به دليل ناتواني ساختار اقتصاد 025/1
كشـور جهـان بـر     81در حال حاضر . كند تسهيالت مالي بدون بهره يا با نرخ بهره ناچيز و دوره بازگشت طوالني اعطا مي

ع در آمريكاي التـين  بندي جغرافيايي بانك جهاني به صورت بخش آفريقايي، شرق قاره آسيا، كشورهاي واق اساس تقسيم
و حوزه درياي كارائيب، كشورهاي واقع در قاره اروپا و آسياي مركزي، كشورهاي واقع در خاور ميانه و شـمال آفريقـا، بـا    

، حـائز شـرايط دريافـت كمـك مـالي      )نيمي از جمعيت كشـورهاي در حـال توسـعه   (ميليارد نفر جمعيت  5/2دارا بودن 
دالر در روز بـه حيـات    2از  تر كمبا درآمدي  ها آنميليارد نفر  5/1است كه قريب به اين در حالي. باشند مي  IDAموسسه

  .دهند خود ادامه مي
هاي مالي اعضـاي ثروتمنـد بـه عنـوان كشـورهاي       از طريق دريافت حق عضويت، اعانات و مساعدت  IDAمنابع مالي

 در جذب منابع ناشـي از  IBRDهاي  از وام مند هو نيز تجميع جريمه ديركرد كشورهاي بهر IDAكننده منابع  تامينعمده 
بـار بـه منظـور     هر سه سال يـك   IDAمنابع مالي به اعطا كنندهكشورهاي . شوند مي تامين IBRD به الزحمه كميته حق

كشورهايشـان،   يهاي دولت از طريق اهداي كمك  IDAدوباره منابع صندوق مالي تامينموسسه و  بررسي وضعيت موجود
كشور واجد شرايط، كمك مالي پرداخت  108ميليارد دالر به  170تاكنون،  1960از سال  IDAموسسه . يندآ گرد هم مي
  :شوند اهدا مي ،اهداف ذيل به كشورهاي عضو و داراي شرايط تامينها به منظور  اين مساعدت. نموده است

 يت تحصيالت پايه در كشورهاي كم درآمد و فقير،فكي يارتقا –

 نمودن خدمات و امكانات اوليه بهداشت و سالمت در جوامع،افزايش و فراگير  –

 كاهش آلودگي هوا، –

 حفاظت از محيط زيست، –
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ساختار اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه فقيـر بـه ويـژه در     يانجام اصالحات، بهبود و ارتقا –
  . بخش خصوصي

سعه پايدار، ايجاد اشتغال، افزايش درآمـد و بهبـود   ها، دستيابي كشورهاي عضو به تو رود ماحصل اين كمك انتظار مي
  .، باشدها آنشرايط زندگي در 

  (MIGA)گذاري چند جانبه  ميگا، آژانس چند جانبه تضمين سرمايه -1-1-5
گـذاري مسـتقيم    در سطح اقتصاد جهان به وقوع پيوست، كاهش سـرمايه  1980هاي ابتداي دهه  حوادثي كه در سال

غيرتجاري يا سياسـي در دنيـا   ) هاي ريسك(هاي آن افزايش خطرات  ترين علت ه از مهمرا در پي داشت ك) (FDIخارجي 
كرد، جنـگ   گذاري مستقيم خارجي را به ويژه در كشورهاي در حال توسعه تهديد مي ترين خطراتي كه سرمايه شايع. بود

مچنـين مصـادره امـوال و    گـذاران خـارجي و ه   هاي داخلي، نقض قراردادهـاي دولتـي بـا سـرمايه     بين كشورها يا شورش
  .گذاري مستقيم خارجي در دنيا شد بروز اين وضعيت موجب كاهش شديد ميزان سرمايه. گذار بود هاي سرمايه دارايي

المللـي بـراي جلـوگيري از رونـد فـوق       اي بـين  موسسه تاسيساقتصاددانان مطرح دنيا با مشاهده اين وضعيت به فكر 
به اين ترتيب ميگا . صاددان مصري به نام دكتر شيباني بسيار موثر و حائز اهميت بودافتادند و در اين ميان تالش يك اقت

اي گـروه بانـك جهـاني     به عنوان بـازوي بيمـه   1988آوريل  12ر د (MIGA) گذاري چند جانبه موسسه تضمين سرمايه
اي در  عمليـاتي و مشـاوره  اي وابسته به بانك جهاني با هـدف ارائـه خـدمات     بر اساس اين عقيده كه موسسه. شد تاسيس

تواند به نحو موثرتري منافع مالي و سياسي كشورهاي در حال توسـعه و هـم    گذاري خارجي مي ترغيب و حمايت سرمايه
گذاري مستقيم خصوصي جلب نمايد، رئـيس وقـت بانـك جهـاني      كشورهاي صنعتي را در جهت توسعه از طريق سرمايه

اين پيشنهاد در هيات مديره بانك مطرح و بـاالخره در  . الس بانك مطرح نموداي را در اج پيشنهاد تشكيل چنين موسسه
مديران اجرايي بر اسـاس گـزارش مقـدماتي كارشناسـان بانـك،      . ميگا توافق حاصل گرديد تاسيسنسبت به  1985سال 
بررسي و اظهار  براي 1985نويس در ماه مارس  را تهيه نموده و اين پيش) اساسنامه(موسسه  تاسيسنويس معاهده  پيش

هاي عضو  ، مديران اجرايي با همكاري كارشناسان فني دولت1985از ژوئن تا سپتامبر سال . هاي عضو ارائه شد نظر دولت
نـويس نهـايي در مـاه سـپتامبر      نويس معاهده مزبور تشكيل داده تا باالخره پـيش  اي را براي بررسي و اصالح پيش كميته
رسيد و براي امضـا و سـپس    1ها به تصويب هيات نمايندگان دولت) كره جنوبي(سئول  در اجالس ساليانه بانك در 1985

ـ   بدين ترتيب، موسسه سرمايه. تصويب قانون به هر يك از كشورهاي عضو بانك ارائه گرديد عنـوان  ه گذاري چند جانبـه ب
  .آغاز نمود 1990ي و عمليات خود را رسما از سال مال تاسيس 1988جديدترين عضو گروه بانك جهاني در سال 
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بـه دنبـال افـزايش     ،هاي غيرتجاري اي براي ريسك ميگا و ايجاد پوشش بيمه تاسيسگروه بانك جهاني در حقيقت با 
كشـور   164در حـال حاضـر   . گذاري خارجي در جهان بود و در ادامه نيز تا حد نسبتا زيادي به اين مهم نايل آمد سرمايه

نكتـه  . گذاري مستقيم خارجي در جهان اسـت  ثرگذاري اين موسسه در فرآيند سرمايهاندكه بيانگر قدرت ا عضو ميگا شده
دهد و هـم اكنـون    گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه را پوشش مي قابل توجه آن كه ميگا تنها سرمايه

 .تمركـز كـرده اسـت   گذاري خارجي و حمايت از بخش خصوصي در ايـن كشـورها م   نيز فعاليت خود را بر تشويق سرمايه
به عنوان يكي از اعضاي گروه بانـك جهـاني در واقـع    ) گذاري آژانس چند جانبه تضمين سرمايه(استفاده از تضمين ميگا 

المللـي اول در   هاي سياسي است و تفاوت عمده آن با ديگـر موسسـات بيمـه ملـي يـا بـين       گر ريسك نوعي موسسه بيمه
هاي غيرتجاري را تحت پوشش قـرار   ميگا ريسك. هاي تحت پوشش است يسكآن و دوم در نوع ر مقررات خاص حاكم بر

  .بندي نمود توان به سه بخش تقسيم هاي ميگا را مي مقررات حاكم بر استفاده از تضمين. دهد مي
  .هاي واجد شرايط گذاري هاي تحت پوشش و سرمايه ريسك: بخش اول –
  .گذار و دولت ميزبان شرايط سرمايه: بخش دوم –
  .مراحل درخواست تضمين و جبران خسارت: بخش سوم –

  (ICSID) گذاري المللي حل و فصل اختالفات سرمايه مركز بين -1-1-6
گـذاري در سـطح    رونـد سـرمايه   يبا هدف ارتقـا  1966گذاري در سال  المللي حل و فصل اختالفات سرمايه مركز بين

رياست شوراي اداري بر عهده رئيس بانك . باشد اين مركز داراي يك شوراي اداري و يك دبيرخانه مي. شد تاسيسجهان 
اي،  وظايف و خدمات مركز شامل ارائـه خـدمات مشـاوره   . جهاني است و از هر كشور يك نماينده در اين شورا حضور دارد

ترين وظيفه اين مركز حل و  ترين و اصلي باشد اما مهم گذاري خارجي مي تحقيقاتي و انتشاراتي در خصوص قوانين سرمايه
آوري  توان به جمع مي ،گذاري هاي مركز حل و فصل اختالفات سرمايه از ديگر فعاليت. گذاري است تالفات سرمايهفصل اخ

شوند و با استفاده از ايـن   گذاري كشورهاي مختلف دنيا اشاره نمود كه توسط كاركنان اين مركز به روز مي قوانين سرمايه
منتشـر  ICSID گذاري توسـط   اي تحت عنوان بررسي قوانين سرمايه ههمه ساله دو بار مجل 1986تجربيات از آوريل سال 

نيـز،   1978از سـال  . باشـد  المللي اياالت متحده مـي  گردد كه در حال حاضر يكي از بيست مجله مطرح حقوقي و بين مي
توان  ين مياز جمله اين قوان. مركز مذكور قوانيني جهت تسهيل حل و فصل اختالفات به قوانين گذشته خود افزوده است

  :نمود ذيل اشارهبه موارد 
نباشند، مانعي جهت استفاده از خـدمات ايـن    ICSIDگذاري عضو  هاي درگير در سرمايه چنانچه يكي از طرف –

گذاري نباشند، به شرطي كه مربوط به تجارت و  چنانچه اختالفات مربوط به سرمايه. مركز وجود نخواهد داشت
را با يك مبادله  ها آنگذاري را داشته باشند كه تمايز  هاي سرمايه از ويژگي مبادالت بوده و خصيصه يا تركيبي
  .بهره برد ICSIDتوان از خدمات  تجاري معمولي مشخص نمايند، مي
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المللي پول تحت عنـوان اجـالس سـاالنه     همزمان با اجالس ساالنه بانك جهاني و صندوق بين  ICSIDاجالس ساالنه
عضويت . گردد و حضور اكثريت اعضا جهت رسميت بخشيدن به جلسات آن الزامي است يتشكيل م ICSIDشوراي اداري 

و متعاقب آن بانك جهاني   IMFپذيرد و هر كشوري كه به عضو در اين مركز، متعاقب عضويت در بانك جهاني صورت مي
  .نيز در آيد  ICSIDهاي زير مجموعه بانك همچون تواند به عضويت گروه در آمده باشد، مي

باشـد و   در اين خصوص نيازي به اعالم رسمي و يا ارسال تقاضانامه رسمي جهت عضويت از سوي كشور متقاضي نمي
باشد كه اين رونـد بـه محـض عضـويت      مي ICSIDكنوانسيون  تاييدروند عضويت هر كشوري در اين مركز شامل امضا و 

نسبت به ساير موسسات وابسته بـه بانـك    ICSIDت در هاي عضوي از جمله تفاوت. كشورها در بانك قابل اقدام خواهد بود
اي كـه جهـت    باشـد، بـه گونـه    نامه مبادله شده بين اين موسسات و كشور عضو در زمان عضويت مـي  جهاني، نوع موافقت

 ICSIDو MIGAاي بين دو طرف بايد به امضا برسد اما جهت عضـويت در   نامه موافقت IFCو يا  IBRD ، IDAعضويت در
تنها در مواقعي قابل طرح خواهد  ICSIDگذاري از طرف  حل و فصل اختالفات سرمايه. باشد كنوانسيون مي يامضانياز به 

گذاري به داوري اين مركز جهت حل اختالفات اشـاره شـده باشـد و چنانچـه كشـوري       هاي سرمايه نامه بود كه در موافقت
گذار مورد پذيرش قرار گيـرد و   طرف كشور ميزبان و سرمايه نباشد، اين دعوي بايد از ICSIDنيازمند استفاده از خدمات 

انـد امـا جمهـوري     كشور به عضويت اين مركز درآمده 143در حال حاضر . طرفين نسبت به موضوع به اجماع نظر برسند
ي گـذار  عضويت در اين مركز نه تنها از جهت حل و فصل اختالفـات سـرمايه  . اسالمي ايران تاكنون عضو مركز نشده است

سـازي و بهبـود تـوان     جهت افزايش ظرفيت ICSID المللي حائز اهميت خواهد بود، بلكه استفاده از دانش و تجربيات بين
المللـي كشـور و اطمينـان دادن بـه      از جهت بـاال بـردن اعتبـار بـين     ICSIDعضويت در . باشد بالقوه كشور مثمر ثمر مي

پـذير خواهـد    گذار اعتماد كافي بـه دولـت سـرمايه    شرايطي، سرمايه در چنين. باشد گذار خارجي، حائز اهميت مي سرمايه
كـه جـزو مراكـز    (تواند با مراجعه به ايـن مركـز    داشت و اطمينان دارد كه در صورت بروز هر گونه اختالفي، مشكل را مي

خـارجي كنـوني در   گـذاري   روند سرمايه. به راحتي مرتفع نمايد) باشد گذاري مي المللي حل و فصل اختالفات سرمايه بين
امـا در كليـه   . وجود نيامـده اسـت  ه المللي ب اي است كه تاكنون نياز به حل وفصل اختالفات در محاكم بين كشور به گونه

گذاران خارجي، حل اختالفـات در   دولت جمهوري اسالمي ايران و سرمايه مابين فيري منعقده اگذ هاي سرمايه نامه موافقت
  .ذكر گرديده است ICSIDالمللي و همچنين  محاكم بين
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  1بانك توسعه اسالمي -2- 1

  مقدمه -1-2-1
المللـي و از نهادهـاي    اي بـين  بانك توسعه اسالمي يكي از موسسات بـزرگ مـالي توسـعه   

كه با هدف پيشبرد توسعه اقتصـادي و   گردد ميتخصصي سازمان كنفرانس اسالمي محسوب 
، در سراسـر جهـان بـر اسـاس اصـول شـريعت       عضـو  پيشرفت اجتماعي كشورهاي عضو و جوامع مسلمان كشورهاي غير

ميليون دينـار اسـالمي در    755كشور اسالمي و با سرمايه اوليه  22ميالدي از سوي  1975اكتبر  20اسالمي و در تاريخ 
اروپـا و آمريكـا     كشـور از چهـار قـاره آسـيا، آفريقـا،      56شد و هم اكنون اعضاي بانك دربرگيرنده  تاسيسجده عربستان 

به عضويت بانك توسعه اسـالمي درآمـد و حـداقل    ) ميالدي 1989( 1366وري اسالمي ايران در اواخر سال جمه. هستند
نويسي نمود كه با تصويب مجلس  پذيره) سهم 250(ميليون دينار اسالمي  5/2سهام مورد نياز جهت عضويت را به ميزان 

دينـار   000,200,491,1ايـران طـي سـه دوره بـه      نويسي شـده  ميزان سهام پذيره  و متعاقب آن هيات عامل بانك مزبور،
توسـعه اسـالمي پـس از كشـور عربسـتان       در حال حاضر كشورمان سومين سهامدار بـزرگ بانـك  . اسالمي افزايش يافت

. باشـد  ميكشور عضو داراي بزرگترين پورتفليوي استفاده از تسهيالت بانك توسعه اسالمي  56سعودي و ليبي و در ميان 
  .باشد هاي زيربنايي كشورها مي اي براي اجراي پروژه نك توسعه اسالمي اعطاي تسهيالت پروژهوظيفه اصلي با

  :توان مطالب فوق را به شكل ذيل بيان نمود به طور خالصه مي
شبرد توسعه اقتصـادي و پيشـرفت اجتمـاعي كشـورهاي عضـو و جوامـع مسـلمان كشـورهاي         پي :هدف بانك –

 يعت اسالمي ول شراساس اص در سراسر جهان بر غيرعضو،

 كشور اسالمي 22ميالدي از سوي  1975اكتبر  20در تاريخ  :تاسيس –

 يليون دينار اسالميم 755 :يه اوليهسرما –

 يكااروپا و آمر يا، آفريقا،كشور از چهار قاره آس 56 :اعضاي فعلي بانك –

 ميليارد دينار اسالميهجده  :ويسي شدهن سرمايه پذيره –

 )ID = 1.58 USD 1( ميليون دينار اسالمي 1491نويسي  يرهپذ :يرانجمهوري اسالمي اسهام  –

 .باشد سوم را پس از عربستان و ليبي دارا ميرتبه ايران  :نويسي شده پذيره  رتبه ايران از لحاظ ميزان سرمايه –
 .)رتبه ايران ميان ساير كشورها در لوح فشرده مربوطه قابل مشاهده است(
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پنجمين رتبه بعد از عربستان، كويت، ليبـي و مصـر بـه دليـل      :پرداخت شدهرتبه ايران از لحاظ تعداد سهام  –
  هاي معوق پرداخت

 6/11/1366جمهوري اسـالمي ايـران در تـاريخ     :تاريخ الحاق جمهوري اسالمي ايران به بانك توسعه اسالمي –
ار اسالمي ميليون دين 5/2نويسي  با تصويب مجلس شوراي اسالمي و با پذيره) ميالدي 1989(هجري شمسي 

 .به عضويت بانك توسعه اسالمي درآمد

  اركان اصلي بانك توسعه اسالمي - 1-2-2
مديره بانك توسعه اسالمي از لحاظ ساختار اداري پس از رييس بانك، داراي دو ركن اصلي شامل هيات عامل و هيات 

  .اند هر يك از اين اركان در ادامه معرفي گرديده. باشد بانك اجرايي مي

 هيات عامل -1-2-2-1

باشد كه سالي يك بار  امور اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو مي يترين ركن بانك و متشكل از وزرا عامل عالي هيات
هاي مالي و تبيين خط مشي آتي در دفتر مركزي بانك يا يكـي از   به منظور بررسي عملكرد سال گذشته، تصويب صورت

 .دهد كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي

در بانـك  ) قائم مقـام (البدل  كه در هيات عامل تعيين كرده و همچنين يك نفر عضو علي اي هر كشور عضو با نماينده
البدل از كشورهاي  عضو علي 56عضو اصلي و  56هيات عامل شامل ، در مجموع. شود توسعه اسالمي معرفي و شناخته مي

 .باشند عضو مي

ه عنوان عضو هيات عامل و همچنين معاون وزيـر و  از كشور جمهوري اسالمي ايران نيز وزير امور اقتصادي و دارايي، ب
البدل ايشان در هيات  هاي اقتصادي و فني ايران، به عنوان قائم مقام و عضو علي گذاري و كمك رييس كل سازمان سرمايه

  .عامل بانك توسعه اسالمي حضور دارند

  هيات مديره اجرايي  -1-2-2-2
از جملـه  (ين سهام را دارند تر بيشكشوري كه  9از طرف عضو آن  9باشد كه  عضو مي 18هيات مديره اجرايي شامل 

عضو ديگر توسط نمايندگان ديگر كشورهاي عضو در هيات عامـل بـراي سـه سـال      9منصوب و ) جمهوري اسالمي ايران
 . باشد ها و هدايت امور اجرايي بانك بر عهده اين هيات مي دند كه تصويب عمليات و پروژهگر انتخاب مي

اسالمي ايران نيز آقاي دكتر ابوالحسني، به عنوان نماينـده ايـران در هيـات مـديره اجرايـي بانـك        از كشور جمهوري
 . توسعه اسالمي عضويت دارند
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  دفاتر بانك توسعه اسالمي -1-2-3
، )قزاقسـتان (اي در آلمـاتي   در شـهر جـده و سـه دفتـر منطقـه     ) دفتر مركـزي (بانك توسعه اسالمي داراي يك ستاد 

 .باشد مي) مراكش(رباط و ) مالزي(كوآاللمپور

ي مصوب در هر يك ازكشورهاي ايـران، انـدونزي، قزاقسـتان، ليبـي،     ها پروژهبه عالوه بانك به منظور پيگيري اجراي 
 . اي دارد پاكستان، سنگال و سودان، نمايندگان محلي منطقه

  اي بانك مالي و عمليات پروژه تامينهاي  شيوه - 1-2-4
 : يم نمودتوان به دو گروه عمده تقس را مي (IDB)روه بانك توسعه اسالمي هاي مربوط به گ مالي و فعاليت تامين

 و عمليات كمك فني) بلندمدت(ها  مالي پروژه تامين –

 )مدت كوتاه(مالي تجاري  تامينعمليات  –

  مالي بلندمدت بانك تامين -1-2-4-1
گرفته شده  به كارمالي  تامينهاي  روش. باشد ها و عمليات كمك فني مي مالي پروژه تامينعادي بانك شامل  عمليات

نيز شامل وام، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي، استصناع، مشاركت در سـرمايه، تقسـيم سـود، خطـوط اعتبـاري و      
ها به طور مختصر تعريف و شـرح   مالي پروژه تامينهاي  از روش برخيدر ادامه . باشد هاي بالعوض مي كمك فني يا كمك

  .اند داده شده

  1وام -1-2-4-1-1

هايي با آثار اجتماعي و اقتصادي قابـل توجـه كـه زمـان اجـراي       ها و پروژه از تسهيالت به منظور اجراي طرحاين نوع 
ها يا موسسات عمـومي و غالبـا كشـورهاي     ها به دولت  وام. رود مي به كار ،طوالني دارند و ممكن است درآمدزا هم نباشند

 .گردد ر بنايي و صنعتي اعطا ميات زيتاسيستوسعه يافته عضو براي ايجاد و گسترش  تر كم

 2اجاره به شرط تمليك -1-2-4-1-2

سـال بـه    15بر اساس شيوه اجاره به شرط تمليك، مالكيت اموال اجاره داده شده در طول دوره اجرا كه ممكن است 
انجامد، در اختيار بانك توسعه اسالمي خواهد بود و پس از بازپرداخت آخـرين قسـط اجـاره بـه عنـوان هبـه بـه         طول بي

  .يابد نفع انتقال مي كيت ذيمال

                                                      
 

1- Loan 
2- Leasing 
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 فروش اقساطي -1-2-4-1-3

باشد كه مالكيت دارايي و اموال بالفاصـله پـس از تحويـل     مدت مي مالي به صورت ميان تامينهاي  يكي ديگر از شيوه
  . گردد گردد، در حالي كه مبلغ خريد به صورت اقساط بازپرداخت مي دارايي به خريدار منتقل مي

 يه مشاركت در سرما -1-2-4-1-4

ـ  ) از جمله نهادهاي مالي اسالمي(ها و موسسات  ه اسالمي در سهام شركتبانك توسع طـور  ه در كشورهاي عضو كـه ب
اي بر اقتصاد كشورهاي خود داشته باشند،  اي عمده بالقوه درآمدزا و مطابق با اصول شريعت باشند و همچنين تاثير توسعه

مشـاركت  «گذاري وجود دارد، بانك توسعه اسالمي از طريق  هنگامي كه انتظار بازده معقولي از سرمايه. نمايد مشاركت مي
گـذاران   اي آن شركت و ايجاد جلب اطمينان ديگر سرمايه وجوه مورد نياز را به منظور تقويت ساختار سرمايه »در سرمايه
  .نمايد مي تاميندر شركت 

 استصناع  -1-2-4-1-5

تا كـاالي مشخصـي را بـا ويژگـي معـين،       نمايد يك طرف قرارداد تعهد مياستصناع، قراردادي است كه به موجب آن 
بنـدي   قيمت مشخص و در يك زمان خاص توليد كند كه عمدتا شامل هر گونه فرايند توليـد، سـاخت، مونتـاژ يـا بسـته     

اي و حتي كاالهاي غيرقابل ملموسي چون گاز و برق  مالي كاالهاي سرمايه تامينتواند در  همچنين استصناع مي. گردد مي
   .رود به كار

 مالي كمك فني مينتا -1-2-4-1-6

سازي يا اجراي يك پروژه، انتقال تكنولوژي  هاي فني جهت كمك به آماده كمك فني عبارتست از فراهم آوردن مهارت
 .به كشورهاي عضو، توسعه نهادها يا منابع انساني

يـژه جهـت   توسعه يافته و به و تر كممالي به صورت كمك بالعوض عمدتا به كشورهاي  تامينشايان ذكراست اولويت 
 .شود هاي زير بنايي وكشاورزي داده مي پروژه

گردد، عمليات كمك فني اساسا جهت بخش عمومي در نظر گرفته شده است در حـالي كـه    همچنين خاطر نشان مي
  .ها را در موارد مشخصي خواهد داشت بخش خصوصي امكان انتفاع از اين كمك

 هاي عضو اعطاي خط اعتباري به موسسات مالي توسعه ملي كشور - 1-2-4-1-7

در كشـورهاي عضـو بـه     ها ها، اقدام به اعطاي خطوط اعتباري به بانك مالي پروژه تامينبانك توسعه اسالمي عالوه بر 
هـاي زيـر    هاي با مقياس كوچك و متوسط در بخش صنعت و كشـاورزي و پـروژه   ويژه جهت پيشبرد رشد و توسعه پروژه

 .نمايد بنايي مي
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  )ي توسط بانك توسعه اسالميمال تامينيند فرآ(چرخه پروژه  -1-2-5
موارد  جزيياتشايان ذكر است . باشد شامل مراحل زير مي به طور كلي چرخه يك پروژه از سوي بانك توسعه اسالمي

  .خواهد شد ارائهها در آينده و در فازهاي آتي مطالعات  و شرح تفصيلي هر كدام از بخش
  1ييشناسا -1

  2سازي آماده -2

  3مذاكره /ارزيابي  -3

 4يات مديره جهت تصويبه هارائه ب -4

 5پيگيري/ اجرا  -5

  6ارزيابي پس از اجرا -6

  7بانك تجارت و توسعه اكو -3- 1

  معرفي سازمان اكو - 1-3-1
از سـوي ايـران،    1985گـردد كـه در سـال     اي دولتـي محسـوب مـي    اكو يك سازمان منطقه 

هاي اقتصادي، فني و فرهنگي ميـان كشـورهاي عضـو     پيشبرد همكاري پاكستان و تركيه با هدف
باشد كه از سـال   مي 8اي براي توسعه واقع جانشين سازمان همكاري منطقه اكو در. گرديد سيستا

  .موجوديت داشت 1979 تا 1964
 قزاقسـتان،  آذربايجـان،  ،افغانستان: عبارتند از هفت عضو جديد را به عضويت پذيرفت كهاكو، سازمان  1992 سال در

  .ركمنستان و ازبكستانتتاجيكستان،  قرقيزستان،
تركيب جمعيتي جـوان آن، اكـو در قالـب يـك سـازمان       عليرغم. منطقه اكو از دورنماي روشن تجاري برخوردار است

 بـا وجـود ايـن، سـازمان بـا     . ينـده دارد آالمللي آن رشـدي فز  جايگاه بين. يافته است اي توسعه موفق و خوش آتيه منطقه

                                                      
 

1- Identification 
2- Preparation 
3- Appraisal / Negotiation 
4- BED Presentation 
5- Implementation / Follow-up 
6- Post-Evaluation 
7- ECO Trade and Development Bank 
8- Regional Cooperation for Development “RCD” 

  .لي به لوح فشرده مربوطه مراجعه شودبراي مشاهده اطالعات تكمي
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نهادهـاي مناسـبي اسـت كـه      و هـا  تمنطقه فاقد زيرساخ تر، از همه مهم. هايي در خصوص اهداف خود روبرو است چالش
  .اي حداكثر استفاده را نمايد منطقه اي خود را دنبال و از منابع موجود سازمان بتواند اهداف توسعه

هاي مشترك خود همكاري  اي از طريق تالش در توسعه منطقه سال است كه كشورهاي عضو جهت تسريع 12بيش از 
انـد تـا از روابـط موجـود      نزديـك فرهنگـي و تـاريخي مشـترك، كشـورهاي عضـو توانسـته        وندهايدر كنار پي. نمايند مي
ه بـر  ژتعريـف چنـدين پـرو    اكو مبادرت به. هاي ملموسي تبديل نمايند اميدهاي خود را به واقعيت ،ساختاري و تجاريرزي

  :از دار مبتني بر همكاري نموده، كه عبارتند هاي اولويت اساس طرح
  انرژي –
  تجارت –
  نقل و حمل –
   و كشاورزي –
 مخدر مواد كنترل –

  هاي اكو اطالعات عمومي درخصوص سازمان همكاري -1-3-2

   سازمان اكو مقر دبيرخانه -1-3-2-1
  :باشد مقرر دبيرخانه اين سازمان در ايران بوده كه نشاني آن به شرح زير مي

   1 پالك گلبو، كوچه كامرانيه، خيابان ،تهران
  22831732 :دورنگار - 22292066 و 22831733: تلفن

   registry@ecosecretariat.org :الكترونيكپست آدرس 

  دبيرخانه تادپرسنل س -1-3-2-2
اي و فني،  مشاور مدير و ديگر پرسنل حرفه 3مدير،  6معاون دبيركل،  3 ،دبيركل :المللي دبيرخانه اكو شامل كادر بين

  .باشد نفر مي 50از  تعداد كل پرسنل بيشوده كه ب اداري و پشتيباني

  ها فعاليت -1-3-3
 هـا و  بـدين ترتيـب كـه طـرح     .پذيرد طريق مديران تحت نظارت دبيركل و معاونين وي صورت مي هاي اكو از فعاليت

  :دهند مي مد نظر قراررا د نهاي زير باش هايي كه داراي منافع متقابل در حوزه برنامه
 گذاري تجارت و سرمايه –

 ل و نقل و مخابراتحم –

 مواد معدني و محيط زيست انرژي، –
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 كشاورزي، صنعت و توريسم –

 توسعه پايدار و منابع انساني –

 آمار و پژوهش اقتصادي و پروژه –

 الملل روابط بين –

  اهداف -1-3-4
 :توان به موارد زير اشاره نمود هاي اكو مي از جمله اهداف اصلي سازمان همكاري

  عضو توسعه اقتصادي پايدار كشورهاي –
  اي حذف تدريجي موانع تجاري و پيشبرد تجارت بين منطقه –
  جهاني منطقه اكو در رشد تجارت جهاني، همگرايي تدريجي اقتصاد كشورهاي عضو با اقتصاد نقش بزرگتر –
  خارج توسعه حمل و نقل و پيوند زيربناي ارتباطي كشورهاي عضو با يكديگر و جهان –
  سازي آزادسازي اقتصادي و خصوصي –
  منطقه اكو برداري از منابع مادي رهبسيج و به –
  هاي كشاورزي و صنعتي منطقه اكو استفاده موثر از پتانسيل –
تـاريخي   پيوندهاي محيطي و تقويت اي جهت كنترل مواد مخدر و حمايت اكولوژيكي و زيست همكاري منطقه –

  و فرهنگي ميان مردم منطقه
 ملليال اي و بين منطقه هاي همكاري سودمند متقابل با سازمان –

 معرفي بانك تجارت و توسعه اكو -1-3-5

و ايجــاد تشــكيالت  گرايــي منطقــه ،در عصــر جهــاني شــدن
 .توانمندسازي اين كشورها باشدتواند راهكاري به منظور  در ميان كشورهاي در حال توسعه مي اي منطقه

سـبب سـرعت گـرفتن    آن  تاسيساست و  سازمان اكوالمللي و زيرمجموعه  ي بينها بانكبانك تجارت و توسعه اكو از 
كشـور ايـران، تركيـه و     3، بـا عضـويت و سـهم مسـاوي     1387اين بانك در سال . گرديده استهمكاري كشورهاي عضو 

ميليون دالر شروع به كار نموده اسـت و قـرار اسـت بـه      5/87 ميليون واحد اكويي معادل 60با سرمايه اوليه  پاكستان و 
و نيز مقـرر   دميليون دالر برسان 400يك ميليارد واحد اكويي يعني بيش از يك ميليارد و  تدريج حجم سرمايه خود را به

كشور ديگر اكو شامل افغانستان، آذربايجان، قرقيزسـتان، قزاقسـتان، تركمنسـتان و تاجيكسـتان نيـز       6 كه است گرديده
 انداز برنامه اكو را مدنظر قرار داده اسـت و بـه   بازنگري اهداف چشم ،حاضر هفت كميته در حال .دار اين بانك شوند سهام

اسـت   تركيه استانبولمقر اصلي اين بانك در . باشند گذاري بين كشورهاي عضو مي رمايهدنبال برداشتن موانع تجاري و س
هـاي دولتـي و    مـالي پـروژه   تـامين رسالت اصلي اين بانـك  . و در پايتخت كشورهاي عضو اكو نيز داراي شعبه خواهد بود
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 .باشد مي...  ها و ها، اعطاي خطوط اعتباري به بانك مالي پروژه تامينخصوصي براي صادرات و واردات كاالها، مشاركت در 
عيـين  ميليـون يـورو ت   20تـا   15باشد حداكثر اعتبار اعطايي به هر پروژه  انك بسيار محدود ميمنابع ب كه با توجه به اين

  .مالي گردد تامينپروژه از طريق منابع بانك اكو  3توان حداكثر  شده است و ساالنه مي

  تجارت توسعه اكو مالي توسط بانك تامينهاي  شيوه - 1-3-6
  :توان به موارد زير اشاره كرد ك ميمنابع مالي توسط اين بان تامينهاي  از جمله شيوه

ي عامـل بـه تمـام كاالهـا بـه جـزء       هـا  بانـك طور غيرمستقيم و از سـوي    مدت كه به مالي تجاري كوتاه تامين –
زمان بازپرداخت ايـن   .شود كاالهايي مانند دخانيات، صنايع شيميايي و توليدات تسليحات نظامي، پرداخت مي

 .شود ميدرصد به سود بازپرداخت افزوده  3تا  2رداخت ديركردي اتفاق افتد، ماه است كه اگر در بازپ 18 ها وام

در ايـن  . هاي بانك قـرار دارد  جزء اولويت اين امر هاي كوچك و متوسط كه خدمات به شركت ارائه تسهيالت و –
 در يك تا كه بايد شود ميهزار تا يك ميليون دالر به واحد مورد نظر تسهيالت اعطا  30نوع از تسهيالت، بين 

ي اكـو  هـا  بانـك در اين نوع تسهيالت تمام عمليات پرداخت وام به واسطه  .سال به بانك اكو برگردانده شود 4
ميليـون   15از  تـر  كـم  ها نفر كارمند داشته و گردش مالي آن 250تا  10هايي كه بين  و شركت گيرد ميانجام 

 .شود ميهاي كوچك و متوسط محسوب  يورو باشد، جزء شركت

اگـر شـركتي قصـد خريـد     . هاي بزرگ نيز نوع ديگري از تسهيالت در نظر گرفته شده است ر رابطه با شركتد –
عنوان فاينـانس از بانـك اكـو دريافـت       د بهتوان ميدرصد از منابع الزم را  85آالت داشته باشد تا حدود  ماشين

 نيازمند تسهيالت باشد، بين يك تا دو سال به اين بانك بازگرداند و اگر براي گردش مالي 5كرده و در يك تا 
 .سال براي بازپرداخت وام مهلت دارد

در قالب فاينانس  توان ميدرصد از منابع الزم را  50يك واحد توليدي، تنها  تاسيسطرح توسعه يا  در خصوص –
ر متغير است، ميليون دال 30تا  5از بانك اكو دريافت كرد و متناسب با پروژه، زمان بازپرداخت اين وام كه بين 

 .سال تعيين شده است 7بين يك تا 





 

  2فصل 2

از موثر شدن  نياز قبلاقدامات مورد 
  تسهيالت
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  اقدامات مورد نياز قبل از موثر شدن تسهيالت -فصل دوم

 )اقدامات مورد نياز قبل از موثر شدن تسهيالت( سازي اخذ تسهيالت فاز آماده -1- 2

اي  هـاي توسـعه   سازي يك پـروژه جهـت اخـذ تسـهيالت از بانـك      اماتي كه به منظور آمادهدر اين بخش مجموعه اقد
  .است گرديده ارائهبايست انجام گيرد،  مي

هاي مورد نياز در داخل كشور و اقدامات  كرد آن، به دو بخش اقدامات و رويه اقدامات الزم براي اخذ تسهيالت و هزينه
  .اند شده ارائهتسهيالت تقسيم گرديده و مطالب مربوطه  اعطا كنندهموسسه هاي مورد نياز در ارتباط با  و رويه

اي به نوبه خود به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم  هاي توسعه نماي كلي روند اخذ تسهيالت از بانك) 1-2(در شكل 
اعطـا  بـاط بـا موسسـه    نمايد، همان اقدامات مورد نيـاز در ارت  آن بخش كه به اقدامات خارجي اشاره ميكه است  گرديده
  . هدد تسهيالت را نشان مي كننده

  
  روند اخذ تسهيالت -1- 2شكل 

 اي هاي توسعه روند اخذ و هزينه كرد تسهيالت از بانك
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: اخذ عدم اعتراض براي كليه مراحل روند تداركات انتخاب
 مشاورين و پيمانكاران

...ابي، ارزيابي، فصلي و تهيه گــزارش هاي نظارتي، پيش ارزي
 بنا به ضرورت

هاهاي جذب و تداركات مولفه هاي مختلف پروژه تهيه برنامه

 ارزيابي و برگزاري مناقصات انتخاب مشاورين و پيمانكاران

اجرا، نظارت بر حسن اجرا و تهيه گزارشات مختلف مورد نياز
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  اقدامات مورد نياز داخلي -2-1-1

  معرفي و انتخاب پروژه  -2-1-1-1
  :اي به دليل هاي توسعه استفاده از تسهيالت بانك

  تخصيص به موقع و مناسب منابع مالي مورد نياز؛ –
  هيالت اعطايي؛كم بهره بودن تس –
  روند پيشرو و مناسب انتخاب عوامل اجرايي؛ و –
  مند از تسهيالت، هاي بهره المللي به شركت ورود دانش فني و تجربي ارزشمند بين –

منـدي از ايـن اعتبـارات در سـطح كشـور و بـين        وردار بوده و تقاضاي بسـياري جهـت بهـره   از مقبوليت بسياري برخ
هاي مناسب براي استفاده از ايـن تسـهيالت، فرآينـد     در اين راستا گزينش پروژه. داردهاي مختلف اجرايي، وجود  دستگاه

وري از اعتبارات دريافتي براي  عمل گردد تا حداكثر بهره بايست با نهايت دقت و حساسيت منحصر به خود را داشته و مي
منـدي از تسـهيالت،    ك پروژه جهـت بهـره  ترين گام در معرفي و انتخاب ي در اين ارتباط مهم. پروژه مذكور، صورت پذيرد

. باشـد  تسـهيالت مـي   اعطا كنندههاي همكاري في مابين دولت جمهوري اسالمي ايران و موسسه  نامه درج آن در موافقت
مستلزم داشتن مطالعات فـاز  ها  پروژهها،  نامه همكاري ها جهت تنظيم موافقت كه در مرحله معرفي پروژه صرف نظر از آن

باشد، ولـي گـام اصـلي در     هاي مادرتخصصي و حتي داشتن رديف وامي مربوطه مي يه از شركتتاييدو، اخذ يك و بعضا د
 اعطـا كننـده  گـرفتن آن در سـند همكـاري بـين دولـت و موسسـه        مندي از تسهيالت، قرار  انتخاب يك پروژه براي بهره

ال اخذ تسـهيالت بـراي يـك پـروژه ممكـن      بخشي از اين شروط نيز، امكان شروع رو  تسهيالت بوده و حتي بدون تحقق
  .اهد بودوخ

هاي مربوطه، كليه اقدامات مورد نياز كه در ادامـه بـه    گرفتن يك پروژه در سند همكاري به اين ترتيب در صورت قرار
منـدي از   سـازي مناسـب بـراي بهـره     تواند در دستور كار دستگاه اجرايي قـرار گيـرد تـا آمـاده     است، مي اشاره شده ها آن
  .هاي تنظيمي، براي پروژه انجام گيرد بيني شده در سند همكاري سهيالت پيشت

  تسهيالت اعطا كنندهبا بانك  1هاي كشور تنظيم سند همكاري -2-1-1-2
تواند در دستور كار قرار گيرد كـه پـروژه    سازي پروژه زماني مي اخذ تسهيالت براي يك پروژه و تبعا آغاز فرآيند آماده

بـه نماينـدگي، وزارت امـور اقتصـادي و     (تنظيمي في مابين دولت جمهوري اسالمي ايـران   هاي مربوطه در سند همكاري
ايـن سـند همكـاري بـراي يـك دوره زمـاني مشـخص، كليـه         . تسهيالت قرار گرفته باشـد  اعطا كنندهو موسسه ) دارايي
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ر پـروژه و سـال اعطـاي    بينـي شـده بـراي هـ     شده، مبلغ اوليه پيش ارائههاي مشمول اخذ تسهيالت، نوع تسهيالت  پروژه
  :روال تنظيم سند همكاري به شرح زير است. دهد تسهيالت را نشان مي

مهوري اسالمي هاي تنظيم شده قبلي، آمادگي وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت ج با پايان دوره سند همكاري -الف
به اطالع طرفين رسيده و با تسهيالت جهت تهيه و تنظيم يك سند همكاري جديد،  اعطا كنندهايران و موسسه 

تسهيالت جهت عزيمت به  اعطا كنندهانجام مكاتبات معمول از سوي يكي از طرفين، زماني را براي اعزام هيات 
هـاي دوره زمـاني    نامه همكاري كشور و يا دعوت از هيات ايراني براي حضور در بانك مذكور براي مبادله موافقت

، وزارت امور اقتصادي و (CAS)بيني شده تا تنظيم سند همكاري  ني پيشدر فاصله زما. گردد مشخص مي هآيند
هاي پيشنهادي  هاي مشمول شرايط اخذ تسهيالت، پروژه ها و سازمان خانه دارايي با انجام مكاتبات با كليه وزارت

  :اساس را دريافت و بر
 ها؛ هاي تعيين شده براي پروژه اولويت –

  ؛(CAS)طيم سند همكاري بيني شده براي تن سقف اعتباري پيش –
  عملكرد گذشته دستگاه متقاضي دريافت تسهيالت؛ و –
  .تسهيالت اعطا كنندههاي موسسه  شاخص –

درج گرديـده و همـين    (CAS)هاي اجرايي كشور انتخاب و در سند همكاري  ها از هر يك از دستگاه تعدادي از پروژه
دولـت  نامه اعطاي تسهيالت براي دوره زمـاني آتـي بـين     مهاي انتخابي، مبناي نهايي براي مبادله تفاه پروژه فهرست

هـاي   كننده كليه امور مربوط به اخـذ تسـهيالت از بانـك    گيريپي. مهوري اسالمي ايران و بانك مربوطه، خواهد بودج
باشـد كـه    و فني ايـران مـي  هاي اقتصادي  مكذاري و كگ در وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان سرمايه اي توسعه

  .عهده آن سازمان است بر (CAS)هاي آتي  نامه نهايي سند همكاري بندي گزارشات و تنظيم تفاهم اتبات، جمعمك
هـاي   و فنـي ايـران جهـت اخـذ اطالعـات و گــزارش       قتصاديهاي ا گذاري و كمك پس از اعالم سازمان سرمايه  -ب

آب، آب و فاضالب و برق،  مادرتخصصيهاي  شركت ، به منظور اخذ تسهيالت، وزارت نيرو باهاي پيشنهادي پروژه
ه هـاي تابعـ   ها نيز به نوبه خود از شـركت  اين شركت. نمايد هاي پيشنهادي مكاتبه مي پروژه فهرستجهت اعالم 

آوري نموده و پس از پايش، كنتـرل و   هاي داراي اولويت خود را به همراه اطالعات پايه جمع پروژهفهرست خود، 
گـذاري و   سـازمان سـرمايه   بـه زارت نيـرو  از طريـق و ها را به طـور رسـمي    ين پروژههاي مناسب، ا انتخاب پروژه

  .دارند و فني ايران اعالم مي قتصاديهاي ا كمك
اي،  هـاي توسـعه   هاي مربوطه جهت معرفي براي اخذ تسـهيالت از بانـك   هاي عمده كه در گزينش پروژه شاخص  -ج

  :باشد به شرح زير مي ،اند حايز اهميت
  محيطي؛ يت باالي زيستداراي اولو –
  ها و فقرزدايي؛ و پذيري كمك به كاهش بيماري داراي توجيه –
  .اجراي بخشي از كل طرح از محل اعتبارات دولتي و مشاركت دولت براي تكميل باقيمانده اجزاي طرح –
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  )2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  23اخذ مصوبه ماده  -2-1-1-3

  مقدمه -
قـانون بودجـه سـنواتي     1اي باشد كه در پيوست شماره  در صورتي كه پروژه معرفي شده جهت اخذ تسهيالت، پروژه

قانون الحاق برخـي مـواد بـه     23بايستي مجوز ماده  گردد، ابتدا مي داراي رديف اجرايي نيست و طرح جديد محسوب مي
مرجـع صـادركننده ايـن مصـوبه، سـازمان مـديريت و       . دبراي آن اخذ شو) 2(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

بايستي به معاونت ياد شده  مي ي مربوطهي اجرايي با رعايت مفاد ماده قانونها دستگاهريزي كشور بوده و درخواست  برنامه
  .در ادامه شرح داده شده است 23روند اخذ مصوبه ماده . ارسال گردد

  )2(برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون الحاق   23روال اخذ مصوبه ماده  -
  :زير است مراحل، شامل )2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  23اخذ مجوز ماده 

نيازمند بـه  «بندي  هدف، محدوده اجرا، مراحل طرح، ماده و كميسيون، تسهيالت در دو دسته :شامل ،مقدمه -1
  .گردد بندي مي دسته »تضمين دولت ارائهبدون نياز به «و  »ن دولتتضمي

  دستگاه اجرايي :كننده اقدام/ تهيه گزارش پيدايش طرح  -2
مادر تخصصي مهندسي   هاي آب و فاضالب در شركت طرحدفتر فني  :كننده اقدام/ بررسي گزارش پيدايش  -3

  يرانا منابع آبمديريت آب و فاضالب كشور و يا شركت مادرتخصصي 
  دستگاه اجرايي :كننده اقدام/ تهيه گزارش توجيهي  -4
  دستگاه اجرايي :كننده اقدام/ گزارش توجيهي تاييدبررسي و  -5
  دستگاه اجرايي :كننده اقدام/  2ارسال گزارش توجيهي جهت تصويب در سطح  -6
ي شـركت  هاي فنـ  دفتر مطالعات و بررسي :كننده اقدام/ بررسي و تصويب گزارش توجيهي در شركت مادر  -7

  مادرتخصصي مربوطه
دسـتگاه اجرايـي و شـركت مـادر      :كنندگان اقدام/ ي آبرساني ها طرحاخذ موافقت اصولي تخصيص آب در  -8

  تخصصي مربوطه
  مشاور طرح :كننده اقدام/ انجام طراحي پايه  -9

  دستگاه اجرايي :كننده اقدام/ مطالعات طراحي پايه  تاييدبررسي و  -10
هاي فني شـركت مادرتخصصـي    دفتر مطالعات و بررسي :كننده اقدام/ ايه تصويب گزارش مطالعات طراحي پ -11

  مربوطه
) / فازبنـدي و اولويـت بنـدي اجرايـي    ( گـذاري  سـرمايه در خصوص تعيين ميـزان هـدف    گيري تصميم -12

تخصصـي مهندسـي آب و فاضـالب     هاي آب و فاضالب در شـركت مـادر   ريزي طرح دفتر برنامه :كننده اقدام
  .تخصصي مديريت منابع آب ايران در شركت مادر ريزي هبرنام كشور و دفتر
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  دستگاه اجرايي  :كننده اقدام/ انتخاب نوع تسهيالت و منابع مالي  -13
شركت مادرتخصصي مهندسي آب و فاضالب كشور و  :كننده اقدام/ بررسي و تعيين نوع و ميزان تسهيالت  -14

  شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
هـاي آب و فاضـالب در شـركت     ريزي طـرح  دفتر برنامه :كننده اقدام/ ار مورد نياز طرح اعتب تاييدبررسي و  -15

  . مادرتخصصي مهندسي آب و فاضالب كشور و شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
  دستگاه اجرايي :كننده اقدام/ تكميل و ارسال مدارك  -16
  شركت مادرتخصصي مربوطه :كننده اقدام/ كنترل مدارك ارسالي  -17
  ها شوراي تصويب طرح :كننده و صدور مجوزها اقدام ها طرحبررسي طرح در شوراي تصويب  -18
  ريزي تلفيقي و راهبردي وزارت نيرو دفتر برنامه :كننده اقدام/ جمع بندي و ارسال  -19
  كشورريزي  برنامه سازمان مديريت و :كننده اقدام/ بررسي در كميسيون  -20
  ستگاه اجراييد :كننده اقدام/ انجام طراحي تفصيلي  -21
  .هاي مادر تخصصي مربوطه هاي فني شركت دفتر مطالعات و بررسي :كننده اقدام/ تصويب طراحي تفصيلي  -22

جهت ايجاد رديف بودجه براي طرح، نمودار اين گردش كـاري   23هاي گردش كاري اخذ مصوبه ماده  با ذكر سرفصل
  .در لوح فشرده مربوطه ارائه شده است

 ادصدور مجوز شوراي اقتص -2-1-1-4

  روال صدور مجوز شوراي اقتصاد -2-1-1-4-1
شـوراي اقتصـاد    تاييـد بايسـتي بـه    هاي عمراني مي ي اجرايي از تسهيالت مالي خارجي براي پروژهها دستگاهاستفاده 

بايسـت بـا    ي اجرايـي مـي  ها دستگاهريزي كشور مستقر بوده و  دبيرخانه شوراي اقتصاد در سازمان مديريت و برنامه. برسد
صدور اين مجوز مبناي انجام ساير اقدامات براي اخذ . ارسال نمايندآن سازمان قام، درخواست خود را به امضاي باالترين م
  . 1باشد هاي توسعه اي مي تسهيالت از بانك

اعطـا  قانون برنامه پنجم توسعه كشور صدور مجوز شوراي اقتصاد جهت ارائه به بانـك  ) 82(ماده  »الف«اساس بند  بر
به منظور دريافت اين مجوز، پس . باشد دولتي براي اخذ تسهيالت مربوطه الزامي مي نامه ضمانتور تسهيالت و صد كننده

شـركت   تاييـد توسـط كارفرمـا و بـا     سنجي امكاني درخواست صدور مجوز شوراي اقتصاد و ارائه گزارش ها فرماز تكميل 

                                                      
 

  .اين موضوع اختصاص داده شده است قانون برنامه پنجم به 82به همين دليل ماده  -1
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وزارت نيـرو بـه سـازمان مـديريت و      ي تكميل شده بـه وزات نيـرو ارسـال و سـپس توسـط     ها فرممادرتخصصي مربوطه، 
  . گردد ريزي كشور ارسال مي برنامه

گر  ذكر موارد زير كه تصديق. قابل مشاهده است در صفحات بعدنمونه نامه معرفي پروژه از طرف شركت مادرتخصصي 
  .باشد، ضروري خواهد بود انجام كليه اقدامات مورد نياز براي اين نكات مي

 .باشد جيه فني و اقتصادي ميطرح معرفي شده داراي تو -1

 .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رعايت شده است) 44(ي اجرايي اصل ها سياست -2

در امـر صـادرات و    هـا  آننيازهاي كشور و تقويت  تامينقانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در  -3
ايجاد تسهيالت بـه منظـور صـدور خـدمات     و  ها پروژههاي مستقيم در اجراي  قانون ماليات 104اصالح ماده 

 .رعايت شده است

 .نمايد ميي تعيين شده تجاوز نها سقفي اجرايي كامل طرح از ها هزينهمجموع  -4

 .شده استرعايت در اجراي طرح پيشنهادي  محيطي زيستشرايط  -5

همـراه  بـه  منضم به فرم تكميـل شـده شـوراي اقتصـاد     ي تبعي ها هزينهجدول دريافت و بازپرداخت اصل و  -6
 .گردد مي ارائهگزارش توجيهي مربوطه 
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 نمونه نامه معرفي پروژه از طرف شركت مادرتخصصي به وزارت نيرو -

  .....جناب آقاي 
  مدير محترم دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي، زيست محيطي آب و آبفا

  ... در طرح ... درخواست صدور مجوز شوراي اقتصاد براي استفاده از تسهيالت بانك : موضوع

  با سالم؛
.....) بانـك  (ارجي هيالت مـالي خـ  هاي تكميل شده درخواست صدور مجوز استفاده از تس احتراما، به پيوست فرم

  .گردد ح جدول زير ارسال ميبه شر..... اي  آب منطقه /به نام شركت آب و فاضالب..... مربوط به طرح 

مبلغ مورد نياز با احــتساب   نام دستگاه اجرايي  نام طرح  رديف
  )ميليون يورو( ي تبعيها هزينه

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

واسـت  قانون برنامه پـنجم توسـعه كشـور، درخ   ) 82(ماده  »الف«خواهشمند است دستور فرماييد به استناد بند 
. الزم به اين شـركت ابـالغ گـردد    زاقتصاد مطرح و مجو الذكر در شوراي استفاده از تسهيالت مالي خارجي طرح فوق

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، مراتـب زيـر در ارتبـاط بـا طـرح      ) 82(ضمنا در اجراي مفاد ماده 
  :باشد مي تاييدمذكور مورد 

 .باشد يه فني و اقتصادي ميطرح معرفي شده داراي توج -1

 .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رعايت شده است) 44(ي اجرايي اصل ها سياست -2

در امر صادرات  ها آننيازهاي كشور و تقويت  تامينقانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در  -3
يجـاد تسـهيالت بـه منظـور صـدور      و ا ها پروژههاي مستقيم در اجراي  قانون ماليات 104و اصالح ماده 

 .خدمات رعايت شده است

 .نمايد ميي تعيين شده تجاوز نها سقفي اجرايي كامل طرح از ها هزينهمجموع  -4

 .در اجراي طرح پيشنهاد شده است محيطي زيسترعايت شرايط  -5

راه ي تبعي منضم به فرم تكميل شده شوراي اقتصاد به همـ ها هزينهجدول دريافت و بازپرداخت اصل و  -6
 .گردد مي ارائهگزارش توجيهي مربوطه 

 
  مديرعامل  

  كننده طرح شركت مادرتخصصي معرفي  
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پس از ارسال مستندات مذكور به وزارت نيرو، اين مستندات به دبيرخانه شوراي اقتصاد تحويل و مورد بررسي قرار 
ريزي كشور  ، سازمان مديريت و برنامهالحص ذيي الزم توسط مراجع ها بررسيگرفته و با برگزاري جلسات متعدد و انجام 

  .نمايد ميمجوز شوراي اقتصاد مربوط به پروژه را صادر 

  ايجاد رديف وامي در اليحه بودجه ساالنه -2-1-1-5
نامـه   بايستي مطابق با مجوز شوراي اقتصاد و موافقـت  اي مي ي توسعهها بانكبه منظور هزينه نمودن تسهيالت مصوب 

 23نامه مـاده   موافقت بايست ميها  اين پروژه. بيني و به تصويب برسد يحه بودجه ساالنه پيشوام، رديف بودجه وامي در ال
داشته باشند و در قانون بودجـه سـاالنه كـل     را )2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

 . كشور، رديف بودجه اختصاصي براي آن پروژه ايجاد گردد

كـه اطالعـات    گرديـد  مـي جوز شوراي اقتصاد براي پروژه، مجوز دريافتي به كارفرما ارسال و درخواسـت  پس از اخذ م
   .تنظيم و ارسال گردد) 2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  23مربوط به ماده 

و درخواسـت ايجـاد رديـف     گـردد  مـي رو ارسال ريزي و امور اقتصادي وزارت ني اطالعات تكميل شده به معاونت برنامه
هاي اقتصادي  گذاري و كمك پس از اين مرحله رييس سازمان سرمايه. گردد ميبودجه وامي در قانون بودجه ساالنه اعالم 

، درخواست ايجـاد رديـف وامـي    ريزي كشور سازمان مديريت و برنامهاي به  و فني وزارت امور اقتصادي و دارايي، طي نامه
  .شود ميه در بودجه ساالنه را اعالم نموده و رديف وامي مربوط به پروژه با شماره اختصاصي براي پروژه در نظر گرفته پروژ

يـه از سـازمان   تاييدبا شرط داشتن مجوز شوراي اقتصاد و مبادلـه سـند همكـاري بـا بانـك و اخـذ       سازمان مديريت 
  . نمايد به ايجاد رديف مي ي اقتصادي و فني ايران، مبادرتها كمكگذاري و  سرمايه

كه زمان پيشنهاد درخواست ايجاد رديف وامي در هنگام تهيه اليحه بودجه سنواتي است و مهلت آن  با توجه به اين
ي اقتصادي و فني ايران ها كمكو  گذاري سرمايهسازمان  تاييدمحدوديت دارد، لذا با شرط داشتن مجوز شوراي اقتصاد و 

به اين . توان به ايجاد رديف وامي اقدام نمود اي، مي ي توسعهها بانكبودن اعطاي تسهيالت توسط مبني بر در دست اقدام 
بايست در موعد تنظيم اليحه بودجه سنواتي براي آن دسته از  كننده از تسهيالت مي ترتيب دستگاه اجرايي استفاده

الزم جهت افتتاح رديف وامي را انجام  بيني پيشند، استفاده نماي اي ي توسعهها بانكيي كه قرار است از تسهيالت ها پروژه
  . كرد تسهيالت دچار وقفه نگردد دهد تا هزينه

 اخذ گواهي مسدودي ارزي -2-1-1-6

كننـدگان از بيـع متقابـل و تسـهيالت مـالي       قانون برنامه پنجم توسعه استفاده) 82(ماده  »د« بند) 2(اساس جزء  بر
هاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد جدول زمـاني   و وام) فاينانس(خارجي شامل تسهيالت مالي خارجي 

هدات ارزي خود را در اختيار بانك و تع ها بدهيبندي بازپرداخت  و ميزان تعهدات ايجاد شده و يا استفاده شده و نيز زمان
  .مركزي قرار دهند
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نك مركزي جمهوري اسالمي ايران همـاهنگي الزم را  ي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با باها وامكنندگان از  استفاده
  .به عمل آورند

ي خارجي دولت پـس از  ها بدهيمطابق با قانون فوق، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به منظور آگاهي از ميزان 
. نمايـد  بندي دريافت و جذب تسهيالت، اقدام به صدور گواهي مسـدودي ارزي مـي   شدن وام و بر اساس برنامه زمان موثر

  . گيرد خواست باالترين مقام دستگاه اجرايي و از بانك مركزي صورت ميدر صدور گواهي مسدودي ارزي با
واردات كـاال و  (اي، نياز به خريد خارجي  هاي توسعه هاي منتفع از تسهيالت مالي بانك كه در اجراي پروژه در صورتي

ريـزي   قانون محاسبات عمـومي از سـازمان مـديريت و برنامـه    ) 62(توسط دستگاه اجرايي باشد، اخذ مجوز ماده ) خدمات
نفع تسهيالت، وزارتخانه مربوطه و اداره اعتبارات بانك  كشور و انعقاد قرارداد قانون محاسبات عمومي كشور في مابين ذي

  .باشد زي ضروري ميكمر

 محيطي پروژه مجوز زيست -2-1-1-7

بـراي دريافـت   . از سازمان حفاظت محيط زيست اخذ گرددآن محيطي  مجوز زيست بايست ميبه منظور اجراي پروژه 
كارفرماي پروژه اقدام به مكاتبه با رياست اداره حفاظت محيط زيست منطقه خـود نمـوده و مجـوز     بايست مياين مجوز، 

  .مورد نياز را اخذ نمايد
 گـردد؛ بـا وجـود    مـي  ارائه ي حوزه آب و فاضالب و منابع آب اخذ وها طرحاخذ اين مجوز به طور عام براي بسياري از 

  .باشد اين مجوز الزامي مي ارائهاي، اخذ و  ي توسعهها بانكاز تسهيالت  مند بهرههاي  براي پروژه اين،

  اقدامات مورد نياز جهت اخذ تسهيالت از بانك براي پروژه - 2-1-2
اعطـا  اي  ي توسعهها انكبيك پروژه جهت اخذ تسهيالت از  سازي آمادهدر اين بخش كليه اقدامات و الزاماتي كه براي 

يي كه از مرحله معرفي يك ها فعاليتاين بخش به طور كامل . باشد، به تفسير بيان گرديده است تسهيالت الزم مي كننده
بينـي   شايان ذكر است كه به طور كل فرآيندهاي پيش. تسهيالت الزم است را شرح داده است نامه موافقتپروژه تا مبادله 

توسعه اكـو، روال  تجارت و براي بانك جهاني و بانك توسعه اسالمي مشابه بوده ولي براي بانك  شده جهت اخذ تسهيالت
كـه بـراي    به اين ترتيب روال ذكر شده و الزامات مربوطه به طور كلي بيان گرديده مگـر آن . بايست طي گردد متفاوتي مي
  .هاي مشروحه، روال ديگري ضروري باشد يكي از بانك

  تسهيالت اعطا كنندهانك معرفي پروژه به ب -2-1-2-1
ي آتـي  هـا  همكـاري اي جهت دريافت تسهيالت در مرحله تنظيم سـند   انتخاب يك پروژه براي معرفي به بانك توسعه

(CAS)  ي هـا  سـال تسهيالت و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت گرفته و به تـدريج و طـي    اعطا كنندهموسسه ميان
و فني ايران به قتصادي ي اها كمكو  گذاري سرمايهشخص شده از طرف سازمان ي مها پروژهاجراي سند همكاري مربوطه 
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روال . گيـرد  مـي و اخذ تسهيالت در دستور كار طرفين قرار  سازي آمادهتسهيالت معرفي شده و روند  اعطا كنندهموسسه 
  : تسهيالت به شرح زير خواهد بود اعطا كنندهپروژه با موسسه  سازي آمادهشروع 
شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و يا شركت مديريت منابع (ربط  درخواست شركت مادرتخصصي ذي ارسال  -الف

ايـران بـه منظـور    و فنـي  هاي اقتصادي  كمو ك گذاري سرمايهبه وزارت نيرو و متعاقب آن به سازمان ) آب ايران
  ي آتي؛ها همكاريسازي پروژه مورد نظر مندرج در سند  آماده

تسـهيالت حـاوي درخواسـت رسـمي شـروع       اعطا كنندهگذاري به موسسه  از سازمان سرمايهارسال نامه رسمي   -ب
  سازي پروژه به همراه معرفي دستگاه اجرايي صاحب پروژه؛ و فرآيند آماده

پـروژه و مشـخص نمـودن     سـازي  آمادهتسهيالت مبني بر موافقت جهت شروع فرآيند  اعطا كنندهاعالم موسسه   -ج
  .  هاي بانك تتاريخ دقيق اعزام هيا

  سازي و ارزيابي پروژه آماده -2-1-2-2

  سنجي پروژه گزارش امكان -2-1-2-2-1
وزارت امـور اقتصـادي و   و فني قتصادي اهاي  گذاري و كمك ي درخواست، سازمان سرمايهها فرمپس از ارسال و تاييد 

ايـن گـزارش بـر    . 1دنمايـ  مـي پروژه را  سنجي امكاناي به مقام عالي وزارت نيرو درخواست ارسال گزارش  دارايي، طي نامه
در ايـن ارتبـاط شـركت    . گـردد  مـي  ارائـه اساس مطالعات موجود و بـه طـور معمـول توسـط مهندسـين مشـاور تهيـه و        

پـروژه  ) يا مشـاورين (تسهيالت و مشاور  كننده دريافتشركت  مابين فيمادرتخصصي مربوطه با برگزاري جلسات مشترك 
نكتـه قابـل   . دهد مذكور را در دستور كار قرار مي سنجي، تهيه گزارش مكانفرمت مورد نياز گزارش ا ارائهمعرفي شده و با 

 اعطـا كننـده  چنان كه در مراحل بعد شرح داده خواهد شد، هيات بانك  باشد؛ آن توجه، دقت در تهيه گزارش مذكور مي
يمـت كـرده و از   تسهيالت پس از دريافت گزارشات مذكور جهت بررسي پروژه پيشنهادي طي چندين مرحله به ايران عز

ين تر كماز اين رو تهيه گزارشي دقيق، منطبق با واقعيت و داراي . نزديك پروژه را با گزارشات ارسالي مطابقت خواهند داد
  .باشد تسهيالت، ضروري مي اعطا كنندهي الزامي بانك ها خواستهميزان انحراف از 

  
                                                      

 
زمان و دستگاه اخذكننده هاي اقتصادي و فني ايران و شركت مادرتخصصي مربوطه، ارتباطات بين سا گذاري و كمك بسته به ارتباط سازمان سرمايه - 1

همچنين ارتباطات بين . تواند تعريف گردد اين مهم در استراتژي ارتباطات طرفين مي. جويي گردد تواند به طور مستقيم بوده تا در زمان صرفه تسهيالت مي
هاي مكاتبات و  نكته مهم ارسال كليه رونوشت. ددتواند به صورت مستقيم برقرار گر گيرنده و بانك اعطاكننده تسهيالت نيز به همين ترتيب مي دستگاه وام

، وزارت نيرو و موسسه )شركت مادرتخصصي(هاي اقتصادي و فني، دستگاه اجرايي  گذاري و كمك سازمان سرمايه: هاي ارسالي به طرفين، شامل گزارش
هاي آب و  اي و شركت هاي آب منطقه ه در اينجا شركتهاي اخذكننده تسهيالت ك شايان ذكر است در اين مرحله شركت. باشد اعطاكننده تسهيالت، مي

  .گذاري و يا موسسه اعطاكننده تسهيالت ندارند باشند، حق هيچ گونه ارتباط مستقيم با سازمان سرمايه فاضالب استاني مي
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  به بانك ارائهسنجي جهت  فهرست الزامات يك گزارش امكان -
ايـن گـزارش   . شـود  ارائـه ) 1-2(اساس موارد ذكـر شـده در جـدول شـماره      بر بايست ميپروژه  سنجي امكانزارش گ
  .بايست حاوي و نه محدود به اين مطالب باشد مي

  تسهيالت اعطا كنندهبه بانك  ارائهسنجي پروژه جهت  رئوس اصلي گزارش امكان - 1- 2جدول 
 تاريخي شهر محل اجراي پروژه؛توضيحاتي در خصوص موقعيت جغرافيايي و-1
 و ژئومورفولوژي؛ شناسي زمينمطالعات -2
جمعيتي را  بيني پيشمطالعات جمعيتي محدوده تحت پوشش محل اجراي پروژه كه مواردي از جمله مطالعات جمعيتي، بررسي روال رشد طبيعي و -3

  ؛گردد ميشامل 
 مطالعات آب و هوا و اقليم محل اجراي پروژه؛-4
 ارائه توجيه اجتماعي لزوم اجراي پروژه؛-5
  محيطي پروژه؛ ارائه برنامه مديريت زيست محيطي حاصل از اجراي طرح و محيطي مشكالت فعلي و اهداف و نتايج زيست تحليل زيست-6
  شهري طرح و ضرورت انجام آن گزارش توجيه فني اجراي پروژه شامل بررسي نياز آبي منطقه و مصارف خانگي، صنعتي، عمومي و فضاي سبز-7
ي مالي و جداول گردش ها هزينهي سودآوري، جريان نقدينگي، هاشاخصاقتصادي طرح كه در اين بخش تحليل مالي، تحليل هزينه، –توجيه مالي-8

  .شود ميمالي طرح آورده 

  محيطي پروژه گزارش زيست -2-1-2-2-2
براي دريافت تسهيالت آماده گرديده و با استفاده از  بايست ميپروژه، از جمله مواردي است كه  محيطي زيستگزارش 

  .محيطي مربوط به پروژه دريافت گردد آن مجوز زيست
ي بعدي موارد مطـرح شـده   ها بخشدر . شود ميدر گزارش زيست محيطي پروژه در ابتدا خالصه اجرايي پروژه آورده 

گفت كه معموال گزارش مطالعات زيست محيطي از  توان ميدر مجموع . شود ميدر خالصه اجرايي به تفصيل توضيح داده 
  :ي زير تشكيل شده استها بخش

 خالصه اجرايي؛ -1

اي از اطالعـات كلـي در    اين بخش شامل بيان تاريخچه پروژه، مطالعات انجام شده و مجموعه :تشريح پروژه -2
 خصوص پروژه و موارد مرتبط با آن است؛

و مراجـع مـرتبط    ها سازمانچارچوب قوانين و مقررات و  در اين بخش :چارچوب حقوقي، قانوني و مديريتي -3
 ؛شود ميدر اين حوزه توضيح داده 

در ايـن بخـش مشخصـات عمـومي، اقليمـي و سـاير اطالعـات         :شناخت محيط زيست محدوده مطالعـاتي  -4
 ؛گيرد ميمربوط به محدوده پروژه مورد بررسي قرار  محيطي زيست

محيطي منطقه مـورد بحـث قـرار     اد مختلف مشكالت زيستدر اين بخش ابع :طرح مديريت زيست محيطي -5
 ؛ وگردد ميو اثرات ناشي از اجراي پروژه بر روي اين موارد و مشكالت مطرح  گيرد مي

ي پيشنهادي براي رفع مشكالت منطقه مورد بحث قرار ها گزينهدر اين بخش  :ي پيشنهاديها گزينهتحليل  -6
 .شود ميبيان  ها گزينهگيرد و مزايا و معايب هر يك از  مي
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  محيطي پروژه مباحث اصلي گزارش زيست -
تسهيالت آماده شـده و ارسـال    اعطا كنندهپروژه كه بايستي براي بانك  محيط زيستمباحث اصلي گزارش مطالعات 

 اه آنبايست حاوي تمامي اين موارد ولي نه محدود به  اين گزارش مي. باشد مي) 2-2(شده در جدول  ارائهگردد، به شرح 
   .باشد

  تسهيالت اعطا كنندهبه بانك  ارائهمحيطي پروژه جهت  رئوس اصلي گزارش زيست -2- 2جدول 
  محيطي پروژه اهم مطالب مور نياز در گزارش زيست

  خالصه -1
  شرح پروژه - 1-2
  بررسي چارچوب سياستي، قانوني و مديريتي - 1-3
  اطالعات پايه محيط زيست  - 1-4
  غير از پروژه پيشنهادي ه ب هاي ديگر تحليل گزينه - 1-5
  محيطي پروژه پيشنهادي  آثار زيست - 1-6
  طرح مديريت محيط زيست  - 1-7
  برنامه پايش محيط زيست  -1- 1-7
  مديريت و الزامات  -2- 1-7
  برآورد هزينه  -3- 1-7
  شرح فني پروژه  - 2
  مقدمه  - 2-1
  هاي فصلي دفع فاضالب در شهرها  روش - 2-2
  هاي فاضالب  مشخصات كلي طرح - 2-3
  آوري، تصفيه و دفع فاضالب و لجن جمع - 2-4
  تصفيه لجن و استفاده مجدد آن  - 2-5
  هاي فاضالب هزينه پروژه - 2-6
  بررسي چارچوب راهبردي، قانوني ، مقرارتي و مديريتي - 3
  كليات - 3-1
  چارچوب راهبردي - 3-2
  چارچوب قانوني و مديريتي - 3-3
  ابي آثار محيط زيستي شهرهاي پروژهچارچوب قانوني براي ارزي - 3-4
 اطالعات پايه محيط زيست  - 4
  محيط فيزيكي  - 4-1
  محدوده پروژه  - 4-2
  منابع آب - 4-3
  محيط بيولوژيكي  - 4-4
  اجتماعي  -  محيط اقتصادي - 4-5
  هاي پروژه پيشنهادي  تحصيل گزينه - 5
  »بدون پروژه«گزينه  - 5-1
  پروژه  »اجراي« - 5-2
  محيطي پروژه پيشنهادي  آثار زيست - 6
  آثار پروژه بر محيط فيزيكي  - 6-1
  آثار پروژه بر محيط بيولوژيكي  - 6-2
  اجتماعي و فرهنگي - آثار پروژه بر محيط اقتصادي - 6-3



 39  15/09/94  تسهيالت شدن موثر از قبل ازين مورد اقدامات -دوم فصل

 

ه در خصوص بايد انجام شود در صورتي كه پروژه قبال اجرا شده باشد به ويژ»...مطالعات محيط زيستي پس از پروژه«همچنين فصلي با عنوان (
  )يكسان است 6هاي آن با فصل  ي آب، سرفصلها خانه تصفيهي فاضالب و ها خانه تصفيه

  برنامه مديريت محيط زيست  - 7
  اهداف - 7-1
  ي محيط زيستآثار سوء مهم  - 7-2
   محيط زيستبرنامه مديريت  - 7-3
  محيط زيستبرنامه پايش  - 7-4
  الزامات مديريت - 7-5
  برآورد هزينه  - 7-6

 يمضما

  پروژه 1پذيري گزارش بانك - 2-1-2-2-3
محيطي پروژه پيشنهادي طي يك مجموعـه منسـجم شـامل دو گـزارش      پس از تهيه گزارش ارزيابي و گزارش زيست

پـذيري پـروژه تهيـه و     سنجي پروژه، گزارش بانـك  اي از گزارش امكان مذكور و اضافه نمودن مستندات تصويري و خالصه
اوليه، اعـزام هيـات    تاييدهاي اوليه توسط بانك و  گردد تا پس از انجام بررسي ل ميتسهيالت ارسا اعطا كنندهبراي بانك 

) 3-2(بـه طـور خالصـه در جـدول     . گيـرد  نامه اوليه اخذ تسهيالت در دستور كار قـرار   ارزيابي نهايي جهت مبادله تفاهم
  .شده است ارائهساختار اين گزارش 

  يشنهادي جهت اخذ تسهيالتپذيري پروژه پ ساختار گزارش بانك -3- 2جدول 
  گزارش ارزيابي پروژه-الف
 محيطي پروژه گزارش زيست-ب
  :ضمايم، شامل-ج

 مستندات تصويري از وضعيت پروژه
  سنجي پروژه پيشنهادي  اي از مطالعات امكان خالصه

  مورد نياز بانك توسعه اسالمي PCD2گزارش  -2-1-2-2-4
هـاي متقاضـي دريافـت تسـهيالت      ك توسعه اسالمي براي پـروژه هاي ابالغي بان ساس فرمتا زارشي كه به تازگي برگ
پـذيري   محيطي و بانـك  سازي، گزارشات زيست اي از تمامي مراحل آماده گرديده و خالصه ارائهبايست تهيه و به بانك  مي

-2(ول جدچنان كه در  ساختار اين گزارش آن. باشد مي " PCD"يا همان  »سند مفهومي پروژه«باشد، گزارش  پروژه مي
  .بايست تهيه و تنظيم گردد نشان داده شده مي) 4

  

                                                      
 

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

 كشور
 گيرنده وام

 بخش مربوط به متقاضي دريافت تسهيالت
 سازي پروژه آخرين وضعيت پروژه از نظر مطالعات و مراحل آماده

 درصد ريسك پروژه پيشنهادي
 راكننده پروژهدستگاه اج

 اساس تجارب و سوابق قبلي پتانسيل و ظرفيت اجرايي دستگاه اجرايي پروژه بر
 پروژه در هيات مديره بانك توسعه اسالمي تاييدروند و برنامه زماني 
  دوره اجراي پروژه

 :مالي پروژه، شامل تاميناطالعات
 مبلغ كل برآورد پروژه

 .د نمودخواه تامينمبلغي كه بانك توسعه اسالمي 
 نحوه مشاركت از طريق ساير منابع

 گيرنده مبلغ مشاركت دولت وام
  )استصناع: هاي قابل پرداخت در بانك توسعه اسالمي نظير از انواع مختلف ترم(تسهيالت  ارائهنوع 

 :گيرنده اقدامات مورد نياز در داخل كشور وام
 گيرنده انجام شده است؟ براي كشور وام MCPsآيا 

 ژي بخش مورد بررسي قرار گرفته است؟آيا استرات
 آيا اولويت اجرايي پروژه مورد مالحظه قرار گرفته است؟

 باشد؟ آيا پروژه داراي ريسك مي
  گيرنده به صورت كلي و براي سال جاري مالي سطح تعهدات بانك به كشور وام

 معرفي-الف
 :گيرنده اطالعات مربوط به كشور وام-ب

 سوابق و اهداف -رچارچوب اقتصاد كالن كشو
  گيرنده هاي توسعه كشور وام استراتژي و چالش

  :گيرنده سوابق بخش وام-ج
 كليات

 ...) هاي فاضالب و  هاي آبرساني، طرح هاي آبياري و زهكشي، طرح سد و شبكه: هاي اصلي به عنوان مثال، بخش(هاي مربوط به نوع پروژه اجرايي  زيربخش
 وسعه اسالمي در پروژه معرفي شدهتوجيه براي مشاركت بانك ت-د
  :توصيف پروژه پيشنهادي-ه

 سازي مبدا پيدايش پروژه و وضعيت آماده
 منافع حاصله از اجراي پروژه

 هاي پروژه مولفه
 ترتيبات اجرا و تداركات پروژه

  دستگاه اجرايي مربوطه
  :اطالعات مالي پروژه-و

  مالي پروژه تامينريزي  جدول كالن برنامه
  هاي پروژه يسكر-ز
  :نكات كليدي-ح

  .موارد و مسايلي كه طول دوره ارزيابي پروژه توسط بانك توسعه اسالمي، مورد توجه قرار گرفت
 ضمايم

 هاي اختصاري جدول اختصارات و عالمت
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  سازي پروژه هاي بانك جهت آماده سفرهاي ارزيابي هيات -2-1-2-3
و در  دهند ميي الزم، سفر ارزيابي را انجام ها بررسيك براي انجام ي الزم، هيات بانها پيگيريپس از انجام مكاتبات و 

 ،جريان اين سفر طي جلسات مختلف طرح پيشنهادي، پيشينه پروژه، شرح اقدامات انجام شده تا كنـون، گزارشـات فنـي   
 گـردد  ميبانك ارائه هاي مشابه، به نمايندگان  هي كارفرما در اجراي پروژها توانمنديمحيطي و نيز بخشي از  مالي و زيست

  . نمايند ميبازديد  ها توانمنديو نمايندگان بانك از بخشي از اين 
كه با توجه به اهداف و  نآبازديد هيات اعزامي بانك از وضعيت پروژه و منطقه بسيار مهم و حايز اهميت بوده به ويژه 

گرديده است، توسعه پايدار، فقرزدايـي و در  بيني  پيش ها آنهاي تعريف شده براي اين موسسات كه در اساسنامه  سياست
به نحوي كه با انجـام   ،هاي پيشنهادي از اهميت بسياري برخوردار بوده يه تبعات اجتماعي و فرهنگي پروژهنظر گرفتن كل

هاي مستقيم با ساكنين منطقه، مزايا و تبعات اجراي پروژه و نحوه جبران اين تبعـات و برنامـه دسـتگاه اجرايـي      مصاحبه
هـاي اعزامـي بـراي     ليدي و مورد توجه هيـات ك راي هر چه موثرتر شدن پروژه پيشنهادي، عالوه بر اهداف اوليه و مواردب

  .بايست به دقت مورد توجه قرار گيرد باشد كه مي ارزيابي پروژه مي

  اوليه اعطاي تسهيالت نامه تفاهمتنظيم و مبادله  -2-1-2-4
سازي پروژه و پس از نهايي شدن كليه  جهت طي كردن مراحل آمادهدر پايان سفر هيات اعزامي بانك توسعه اسالمي 

اوليه پروژه مبادله و به امضاي طرفين رسيده و مراحل نهايي جهت طرح پروژه در هيـات مـديره    1نامه اجزاي طرح، تفاهم
نامـه اوليـه    اهمفرمت پيشنهادي و پايه جهت تهيه يك تفـ . گردد بانك توسعه اسالمي براي تصويب و شروع پروژه آغاز مي

  :باشد مي) 5-2(شده در جدول  ارائهاخذ تسهيالت به شرح 

  نامه اخذ تسهيالت الزامات و محتواي تفاهم - 5- 2جدول 
  زمان، مكان و نام پروژه -1
 نامه نمايندگان و افراد حاضر در مبادله تفاهم-2
 :اهداف پروژه، شامل-3
  مشخصات كلي پروژه و خالصه احجام اجرايي - 
 :اعتبار خواهد شد، شاملتامينهاي كلي پروژه كه از طريق دولت و بانك مربوطه مولفه-4
 هاي تعريف شده  براي پروژه مولفه جزييات - 
 اي مورد نياز پروژه خدمات مشاوره - 
 خدمات مديريت پروژه مورد نياز - 
 حسابرسي مالي پروژه - 
 كارگاه شروع پروژه - 
  ...هاي تحقيقاتي و  هاي آموزشي، پروژه ورهنظير برگزاري د :ساير اجزا - 

                                                      
 

1- Memorandome of Understanding (MOU) 
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  نامه اخذ تسهيالت الزامات و محتواي تفاهم - 5- 2جدول ادامه 
  ريز برآورد اجزاي مختلف پروژه-5
  بندي اجراي پروژه برنامه زمان-6
 كنندگان تامينهاي برگزاري مناقصات و انتخاب و ارجاع كار به پيمانكاران و روش-7
  بندي جذب تسهيالت نبرنامه زما-8
 نامه تسهيالت بيني شده براي امضا و موثر شدن موافقت تاريخ احتمالي و پيش-9

 بندي توافق شده انجام اقدامات الزم زمان-10
 برداري و تضمين پايداري پروژه پس از تكميل اقدامات الزم جهت بهره-11

  مبادله قرارداد اعطاي تسهيالت -2-1-2-5

  توسعه اكوتجارت و تسهيالت، بانك مبادله قرارداد اعطاي  -2-1-2-5-1
كه روال مورد نياز جهت اخذ تسهيالت از بانك تجارت و توسعه اكو در مرحله مبادلـه قـرارداد اعطـاي     نآبا توجه به 

باشد، اين فرآيند به صـورت جداگانـه و بـه طـور      تسهيالت، تا حدي متفاوت با دو بانك جهاني و بانك توسعه اسالمي مي
  .گرديده است ارائهذكور اخص براي بانك م

  2و نامه درخواست 1مراحل مربوط به مبادله برگه شرايط -الف
و ارزيابي پروژه توسط هيات اعزامي بانك تجـارت و توسـعه اكـو و رفـع ابهامـات و       سازي آمادهپس از انجام سفرهاي 

رگه شـرايط را از طريـق وزارت   سؤاالت موجود در خصوص پروژه معرفي شده، بانك مذكور فرمت اوليه نامه درخواست و ب
بايست تكميل و جهت انجـام مراحـل    اين دو فرم ارسال مي. نمايد ميگيرنده ارسال  امور اقتصادي و دارايي به دستگاه وام
تعاريف هر يك . گذاري به بانك تجارت و توسعه اكو ارسال گردد سازمان سرمايه تاييدمربوط به امضاي قرارداد وام پس از 

  .باشد فرمت به شرح زير مياز اين دو 

  نامه درخواست -ب
رسـد و  شركت گيرنده تسهيالت مي) مديرعامل(نامه درخواست، درخواستي است كه به امضاي باالترين مقام اجرايي 

فرمـت خـام ايـن    . نمايـد  مـي بر مبناي آن، گيرنده تسهيالت درخواست خود را به همراه اعالم قبول ضوابط بانك ارسـال  
در فرمت سربرگ گيرنده تسهيالت تهيـه و پـس از    بايست مياين درخواست . گرديده است ارائه فحه بعدصدرخواست در 

 .امضاء به بانك تجارت و توسعه اكو ارسال گردد

 

                                                      
 

1- Term Sheet 
2- Request Letter 



 43  15/09/94  تسهيالت شدن موثر از قبل ازين مورد اقدامات -دوم فصل

 

  نمونه نامه درخواست جهت اخذ تسهيالت از بانك تجارت و توسعه اكو -
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 شرايط -ج
توسـط   ايسـت ب مـي برگه شرايط اوليه در برگيرنده شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي مربوط به تسهيالت است كه 

بـه بانـك    تاييـد گيرنده تسهيالت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به دقت مورد بررسي قرار گرفتـه و در نهايـت پـس از    
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كـه كليـات طـرح و مشخصـات تكنيكـي آن       در بررسي برگه شرايط اوليه، عالوه بر اين. تجارت و توسعه اكو ارسال گردد
 :بايد مورد دقت نظر خاص قرار گيردبايست مطالعه و كنترل گردد، نكات زير  مي

 گيرنده وام، شرح پروژه و مبلغ تسهيالت؛ –

 شامل دوره كلي وام شود كه در آن مدت زمان دوره استراحت نيز تعيين شده باشد؛ بايست ميكه  1دوره وام –

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

 .شود ميشش ماهه در نظر گرفته  4اين عدد معموال ليبور: 3اي نرخ بهرهمبن –

خـالف سـاير    در بانـك تجـارت و توسـعه اكـو بـر     . ي بازپرداخت سود تسهيالت استها دوره: 5بازپرداخت بهره –
كـه   شـود  مـي اي، سود تسهيالت در زمان اجراي پروژه و در فواصل زماني مشخص بازگردانده  ي توسعهها بانك
 .ماهه در نظر گرفته شده است 6ي قبلي اين فواصل ها پروژهو در  شود ميواصل در اين آيتم تعيين اين ف

روز پـس از تـاريخ اولـين جـذب      30اين رقم از زمان اولين جذب و از اولين زمـاني كـه حـداكثر    : 6حق تعهد –
در نزد بانـك تجـارت و   و در واقع كارمزد بخشي از وام است كه هنوز جذب نشده و  گردد ميمحاسبه  باشد مي

 .در تاريخ بعدي سررسيد وام پرداخت گردد بايست مياين مبلغ . توسعه اكو مانده است

مدت زماني است كه از تاريخ اولين جذب، جريان تسهيالت ادامـه دارد و در واقـع مـدت زمـاني     : 7دوره اعتبار –
 .تاريخ تكميل پروژه باشد بايست مياست كه 

در طول زمـان تـنفس بازپرداخـت اصـل     . نظر گرفته شده براي پروژه است فس درمدت زمان تن: 8دوره مهلت –
مطابق با توافقات انجام شده بازپرداخت اصـل تسـهيالت    بايست ميتسهيالت وجود نداشته و پس از اين تاريخ 

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

 .گردد ميدرصدي از كل مبلغ وام است كه به عنوان پيش كارمزد، قبل از اولين جذب، كسر : 9پيش كارمزد –

در بانك تجـارت و توسـعه   . كننده مبلغ در نظر گرفته شده براي حداقل ميزان جذب است بيان: 10ميزان جذب –
حساب كارفرما به  خواه تنجا درخواست گردد و اين مبالغ به صورت  به صورت يك بايست مياكو 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 
10- Disbursement 
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را انجـام داده و   هـا  پرداخـت ي پيمانكـاران و مشـاوران،   هـا  وضـعيت تا كارفرما مطابق با صورت  گردد ميواريز 
 .گردد ميحداقل ميزان جذب در اين آيتم تعيين . مستندات را به بانك ارسال نمايد

 .گردد ميتاريخي آغاز  كه بازپرداخت اصل تسهيالت از چه شود ميدر اين آيتم تعيين : 1بازپرداخت اصل –

 .است پرداخت پيشدرصدي از : 2پرداخت پيشهزينه  –

كـه پرداخـت    گردد ميكه در اين آيتم قيد  شود ميماليات و ساير عوارض اجباري را شامل : 3ماليات و عوارض –
 .در توافقات و تسهيالت معمول، اين عوارض و ماليات بر عهده كارفرما بوده است. آن به عهده چه كسي است

ي مـورد درخواسـت، شـرايط مربـوط بـه      هـا  نامـه  ضمانتاستاندارد حسابرسي مورد استفاده،  ،ي بعدها آيتمدر  –
 .گردد ميو شرايط مربوط به فسخ پيمان قيد  ها جذبشرايط مربوط به كليه  دريافت اولين جذب، پيش

كـه در ايـن   . اسـت  5كـز داوري مرا و 4مورد توجه قرار گيرد قوانين حاكم بر قـرارداد  بايست ميآيتم ديگري كه  –
نـد بـراي داوري و   توان مـي ي كدام كشـور  ها دادگاهكه در صورت بروز اختالف، قوانين و  شود ميتعيين  ها آيتم

ضوابط و مفاد برگه شـرايط، ايـن    تاييدپس از بررسي، مذاكرات و در نهايت . حكميت مورد استفاده قرار گيرند
تسهيالت رسيده و توسط وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي بـه بانـك      برگه به امضاي مديرعامل شركت گيرنده 

ا، آن در نهايت بانك پس از دريافت برگه شرايط امضاء شده توسط كارفرم. گردد ميتجارت و توسعه اكو ارسال 
  .نمايد ميرا به گيرنده تسهيالت ارسال ، امضا و يك نسخه تاييدرا 

  مي تسهيالت از بانك تجارت و توسعه اكووا نامه موافقتمراحل مربوط به مبادله  -د
مديره بانك تجارت  هياتامضاي برگه شرايط مربوط به پروژه و تسهيالت و تصويب اعطاي تسهيالت در جلسه  پس از

سـازمان   المللـي  بـين ات موسسـ ، مجـامع و  هـا  وامتوسط نماينده بانـك بـه دفتـر     6و توسعه اكو، نسخه اوليه قرارداد وامي
ي كارشناسي مربوط بـه  ها بررسياين دفتر همزمان با انجام . گردد ميزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال گذاري و سرمايه

مواردي كه . دهد مياي از قرارداد را جهت بررسي و در نهايت پذيرش و امضا، در اختيار گيرنده تسهيالت قرار  خود، نسخه
  :ه باشد عبارت است ازدقت نظر داشت ها آنخصوص  گردد تا كارفرما در توصيه مي
در قرارداد به صورت درست و مطابق با توافقات بـه عمـل    بايست ميشرح محدوده و مشخصات فني پروژه كه  –

 آمده درج گرديده باشد؛

                                                      
 

1- Principle Payment 
2- Prepayment Fee 
3- Taxes and Mandatory Charges 
4- Applicable Law 
5- Place for Jurisdiction 
6- Loan Agreement 
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 ي مختلفي از قرارداد آمده است؛ها بخشمشخصات مربوط به گيرنده تسهيالت كه در  –

ت و توسعه اكو به صورتي است كه جـذب در مقـاطع   كه سيستم جذب در تسهيالت بانك تجار با توجه به اين –
كنتـرل گـردد تـا     بايسـت  مـي ، 1باشد ميزماني مشخص و به صورت واريز مبالغ تعيين شده به حساب كارفرما 

 و مبلغ ذكر شده در قرارداد، مشابه برگه شرايط مورد توافق باشد؛ بندي زمان

از جمله  ها بازگشتود تسهيالت، ميزان سود و ساير در قسمت شرايط كلي وام و در بند مربوط به سالزم است  –
ذكر است كه حـق  شايان . مطابق با مبالغ ذكر شده در شرايط اوليه قرارداد باشد 3باره و كارمزد يك 2حق تعهد

. تعهد در واقع كارمزد بخشي از وام است كه هنوز جذب نشده و در نزد بانك تجارت و توسعه اكو مانـده اسـت  
 بايسـت  مـي باره سودي است كه  يك ددر تاريخ بعدي سررسيد وام پرداخت گردد و كارمز يستبا مياين مبلغ 

 در ازاي مبلغ جذب شده از تسهيالت با بانك پرداخت گردد؛

شدن وام فراهم گردد و مستندات  موثرقبل از  بايست ميشرايط مربوط به اولين جذب يعني الزامات و مواردي  –
 ؛گردد ميلزامات در بخش مربوط به خود تشريح اين ا. آن به بانك ارسال شود

كه در قراردادهاي تسهيالت بانك تجارت و توسـعه اكـو بـه طـور      4مهلت در نظر گرفته شده براي اولين جذب –
مـاه افـزايش   ) 9(با درخواست و انجام مذاكره اين زمان را تـا   توان ميو  شود ميماه در نظر گرفته ) 6(معمول 
 داد؛ و

ي كشـور  هـا  دادگـاه كه تـاكنون مرجـع حـل اخـتالف      بانك تجارت و توسعه اكو با توجه به ايندر قراردادهاي  –
 تاييـد به بانك معرفي گرديـده و مـورد    "Process Agent"انگلستان بوده، الزم است كه يك شركت به عنوان 

مكان شـركت   ايستب ميگيرنده در صورت بروز اختالف است و  اين شركت در واقع نماينده وام. گيرد بانك قرار 
گيـري   باشد تا در صورت لزوم بتواند مـوارد را پـي  ) صالح به منظور حل اختالف كشور ذي(در كشور انگلستان 

 .نمايد

گيرنده تسهيالت، پس از مذاكره با نماينده بانك و در نهايت تاييد شرايط مندرج در قرارداد وامي، تاييد قرارداد را طي 
و ايـن سـازمان پـس از     نمايد ميوزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم  المللي بينات موسسمع و ، مجاها واماي به دفتر  نامه

اعتبارات ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و نيز با در نظر گرفتن  تاميناداره  و دريافت تاييديه گيرنده تسهيالت
  .نمايد را به بانك تجارت و توسعه اكو ارسال مي نامه وامي نقطه نظرات خود سازمان، اعالم موافقت با مفاد موافقت

                                                      
 

  .باشد ها به صورت تنخواه در اختيار گيرنده تسهيالت مي پرداخت -1
2- Commitment fee 
3- Front End Fee 
4- Cut Off Date 
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پس از موافقت طرفين با مفاد قرارداد وامي، اين قرارداد به امضاي طرفين وام يعني گيرنده تسهيالت و بانك تجارت و 
  .گردد االجرا مي توسعه اكو رسيده و قرارداد تسهيالت از تاريخ امضا الزم

هاي حقـوقي   ، بانك فاكتورهاي مربوط به هزينه مشاوران مربوط به بررسي فرمالزم به ذكر است كه پس از اين مرحله
  .نمايد گيرنده ارسال مي كند و به وام را بر طبق قرارداد از وام كسر مي





 

  3فصل 3

اقدامات مورد نياز بعد از موثر شدن 
  تسهيالت
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 اقدامات مورد نياز بعد از موثر شدن تسهيالت -فصل سوم 
  :گردد ير تقسيم ميزاقدامات مورد نياز پس از موثر شدن وام به دو دسته كلي 

انتخاب عوامل اجرايي شامل مشاورين، پيمانكاران و يا خريد كـاال و خـدمات جهـت اجـراي موضـوع عمليـات        –
 پروژه؛

مات مـورد  هاي الزم جهت نظارت بر حسن اجرا، تهيه گزارشات نظارتي فني، مالي و سـاير اقـد   گيري انجام پي –
 حسب مورد؛ نياز داخلي و خارجي بر

بايست به دقت  ين اهميت برخوردار بوده و ميتر بيشموارد و نكات زير از  ،بديهي است در اين مرحله از اخذ تسهيالت
  :گيري گردد پي

 جذب به موقع و حداكثري اعتبار بلوكه شده در قالب تسهيالت اعطايي؛ -1

 بندي مورد انتظار؛ برنامه زمانانتخاب عوامل اجرايي پروژه مطابق  -2

 بندي جذب؛ رعايت برنامه زمان -3

 كيفيت در اجراي پروژه؛ و -4

گزارشـات   ارائـه تسهيالت بـه منظـور تهيـه و     اعطا كنندهكارآيي و ايجاد ارتباط و تعامل سازنده با موسسات  -5
 .كرد تسهيالت مورد نياز از روند موثر و مناسب هزينه

كننـده   تسـهيالت بـا بخـش دريافـت     اعطا كننـده هميت بوده و در تعامالت آتي موسسه الذكر بسيار حايز ا موارد فوق
منـد از   هاي بهـره  به صورت جداگانه ابتدا به نحوه تداركات پروژه ،در اين بخش از راهنما .تسهيالت بسيار موثر خواهد بود

 ارائـه ز جهت انتخاب مشاورين و پيمانكـاران  ها، فرآيندها و اقدامات مورد نيا اي پرداخته و روال هاي توسعه تسهيالت بانك
تسـهيالت،   اعطـا كننـده  بديهي است بسته به تفاوت فرآيندهاي تعريف شده از سوي هـر يـك از موسسـات    . خواهد شد

  .بندي الزم و روال مربوطه به طور كامل شرح داده شده و موارد افتراق تبيين گرديده است دسته
اي الزم جهت تهيه گزارشات مورد انتظار و نحوه تهيه ايـن گزارشـات تبيـين و    ه در بخش بعدي، اقدامات و هماهنگي

به روشني با الزامات تهيه گزارشات مورد نياز در اين بخـش آشـنا    ،راهنمابرداران از اين  خواهد شد تا هر يك از بهره ارائه
يـه و دريافـت   تاييدرسـال، اخـذ   بديهي است به صـورت جداگانـه فرآينـد و الزامـات مربـوط بـه تهيـه، بررسـي، ا        . گردند

  .سازي و شرح داده خواهد شد تسهيالت نيز در اين بخش شفاف اعطا كنندهها از موسسه  صورتحساب

  اي مند از تسهيالت بانك توسعه اقدامات مورد نياز جهت انتخاب عوامل اجرايي پروژه بهره -1- 3

روژه عمراني تعريف شـده، انتخـاب عوامـل اجرايـي     كرد تسهيالت به منظور اجراي يك پ ترين مراحل اخذ و هزينه از مهم
 تاميننه تنها به عنوان يك روش  اي هاي توسعه گونه كه مشخص است، اخذ تسهيالت از بانك آن. باشد مناسب و كارآمد مي

المللي  ي بينكنندگان منابع اعتبار تامينالمللي و حضور  گردد، بلكه با ايجاد فضايي بين منابع مالي ارزان و مناسب قلمداد مي
بـه ايـن مفهـوم     .كننده تسهيالت باشد تواند بسترساز رشد و توسعه نظام فني و اجرايي كشور دريافت با تجربيات جهاني، مي

اي، به طور معمول، قوانين و مقررات تعيين شده در انتخـاب   هاي توسعه كه به عنوان بخشي از الزامات اخذ تسهيالت از بانك
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تسـهيالت بـر قـوانين و مقـررات نظـام فنـي و اجرايـي داخـل كشـور           اعطا كننـده فاده توسط بانك عوامل اجرايي مورد است
المللـي در فرآينـد انتخـاب عوامـل      هاي بـين  استفاده از ترم ،از اين رو. 1باشد كننده تسهيالت حاكم بوده و جاري مي دريافت

اي  اعتبـار شـده از سـوي بانـك توسـعه      تـامين هاي  روژهالمللي براي انتخاب مشاور و پيمانكار پ هاي بين اجرايي و درج آگهي
سـازي نيـروي انسـاني     المللي و ارتقا نظام فني و اجرايي كشور و ظرفيـت  مربوطه، فرصتي را براي ورود تجارب ارزشمند بين

 تاييـد هاي مورد مابين روال داخلي انتخاب عوامل اجرايي و فرآيند اي تناقضات في وجود پارهبا وجود اين، . فراهم خواهد نمود
تواند مشكالت اساسي را در اين ارتباط به وجود آورد كه به ايـن ترتيـب توجـه جـدي و      تسهيالت، مي اعطا كنندهموسسات 

بديهي است با توجه محـدوديت زمـاني جـذب    . نمايد كرد تسهيالت را دو چندان مي حساسيت در اين بخش از اخذ و هزينه
كـرد و   هاي تعريف شده به منظور انتخاب عوامل اجرايي، اجـراي پـروژه، هزينـه    و روال اي هاي توسعه تسهيالت اعطايي بانك

هـا بـوده و    هـاي پـروژه   تـرين بخـش   ترين و كليدي ها يكي از مهم ، دقت در مرحله تداركات پروژه...ها و  دريافت صورتحساب
هـاي تعريـف شـده     ندي اوليه منطبق بر مولفهب در اين ارتباط، تدوين يك برنامه زمان. گردد تبايست به طور جدي مراقب مي

  .باشد بيني شده براي جذب تسهيالت بسيار راهگشا و ضروري مي تسهيالت و زمان پيش

  اصول و مفاهيم كلي - 3-1-1

  2تبندي تداركا برنامه زمان -3-1-1-1
ني در موعـد زمـا   شـود  توصـيه مـي  . گـردد  در ابتداي شروع انتخاب عوامل اجرايي تهيه و تدوين مي بندي برنامه زمان

گرديده و به  ارائهاساس مشخصات اجرايي، اعتباري و زماني تسهيالت تهيه و  بندي بر امضاي قرارداد وام، اين برنامه زمان
نامـه اخـذ    تواند حتي قبل از مبادله رسمي موافقت سازي الزم جهت انتخاب عوامل مربوطه مي طور معمول بخشي از آماده

ترين معيارهـاي   چنان كه مشخص است جذب به موقع تسهيالت، يكي از كليدي آن. شودتسهيالت و موثر شدن وام آغاز 
هـت اسـتفاده حـداكثري از زمـان دوره جـذب تسـهيالت       دقـت و حساسـيت ج   ،بوده، از ايـن رو  سنجش موفقيت پروژه

  .بندي تداركات پروژه رعايت گردد بايست به طور كامل در برنامه زمان مي

                                                      
 

گردند كه هريك به نوبه خود داراي قوانين و نظام فني و  شكيل ميهاي اعطاكننده تسهيالت از كشورهاي متعددي ت بديهي است به طور معمول بانك - 1
براي هماهنگي و عدم سردرگمي براي اخذ تسهيالت از بانك، موسسه اعطاكننده تسهيالت به جاي استفاده از قوانين مختص . باشند اجرايي مختص خود مي

كشور عضو تشكيل  56ه اين ترتيب به عنوان مثال در بانك توسعه اسالمي كه از ب. دهد به هر كشور، قوانين خود را تدوين نموده و مالك عمل قرار مي
كرد تسهيالت اعطايي  ، به صورت متحدالشكل از قانون بانك براي دريافت و هزينه)باشند كه هر يك داراي قوانين نظام فني و اجرايي خود مي(گرديده 

به عنوان يك شرط اساسي تبعيت از قوانين حاكم و . باشد بانك عمال ميسر نبوده و غيرممكن مي مسلما استفاده از قوانين مختلف براي. گردد استفاده مي
شايان ذكر است با توجه به . باشد كرد اعتبارات اعطايي از شروط استفاده از اين تسهيالت مي تعريف شده از سوي بانك جهت انتخاب عوامل اجرايي و هزينه

باشد، نه تنها  المللي كه در نوع خود بسيار مترقي و جامع مي ده در اين قوانين، تجربه بكارگيري نظام فني و اجرايي بينبيني ش نوع قوانين و پتانسيل پيش
 .كننده تسهيالت خواهد بود يك تهديد بلكه به عنوان يك فرصت استثنايي براي كشور دريافت

2- Procurement Plan 
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بنـدي تـداركات كـاال، پيمانكـاران و      اي از برنامه زمـان  نمونه و داركات انتخاب مشاورينبندي ت اي از برنامه زمان نمونه
هـاي   توانـد در قالـب   بندي به عنوان نمونـه بـوده، مـي    اين برنامه زمان. گرديده است ارائه، در لوح فشرده مربوطه خدمات

  .گردد ارائهو  تهيه 1بندي افزارهاي ويژه تهيه برنامه زمان متفاوت و با استفاده از نرم
  :2هاي پروژه، توجه به موارد زير، ضروري است در برنامه تداركات مولفه

سازي طرح، برنامه تداركات مورد قبول بانـك را كـه در برگيرنـده مـوارد زيـر       گيرنده بايد به عنوان بخشي از آماده وام
  :شده قرار دهد در اختيار بانك ياد تاييدباشد، قبل از انجام مذاكرات مربوط به وام جهت 

ماهـه   18هاي مربوط به تدارك كاال، پيمانكاران و يا خدمات مورد نياز اجراي طرح طي دوره دسـت كـم    پيمان  -الف
  اول؛

  نامه وام مجاز باشند؛ ها كه تحت موافقت هاي پيشنهادي براي تداركات اين نوع پيمان روش  -ب
  الت؛تسهي اعطا كنندههاي بررسي تداركات توسط بانك  روش  -ج
  ؛ ورساني كندگيرنده بايد برنامه تداركات دوره طرح را به طور ساالنه يا هرگاه الزم باشد به روز وام  -د
 .اجرا خواهد نمود ،گيرنده تعهد نمايد كه برنامه تداركات را به صورتي كه توسط بانك به تصويب رسيده است وام  - ه

  گر هاي مناقصه بازه شركت -3-1-1-2
المللـي   منابع مالي، زمينه حضور بـين  تاميناي عالوه بر  هاي توسعه خذ تسهيالت از بانكطور كه مشهود است ا همان
در اين . نمايد مالي شده از طريق اين تسهيالت را فراهم مي تامينهاي  المللي در مناقصه هاي پيمانكار و مشاور بين شركت
گردد كـه بـه طـور معمـول در      زير تعيين ميهاي مختلف در اين مناقصات در سه دسته كلي  امكان حضور شركت ،راستا

كننده تسهيالت مورد توافـق واقـع    نامه اوليه اخذ تسهيالت بين هيات اعزامي از بانك و موسسه دريافت هنگام تهيه تفاهم
هـاي مختلـف از كشـورهاي متفـاوت در      بندي كلـي بـراي حضـور شـركت     دسته 3در اين ارتباط . گردد شده و نهايي مي
  :ح زير ممكن خواهد بودمناقصات به شر

هاي ثبت شده و تـابع   بندي فقط شركت در اين دسته :NCB3يا مناقصه ) ملي(هاي داخلي  مناقصه براي شركت  -الف
 .امكان حضور در مناقصه را خواهند داشت ،تسهيالت كننده قوانين كشور دريافت

هايي كه عضـو بانـك    تنها شركت :MC/ICB4تسهيالت يا مناقصه  اعطا كنندههاي عضو بانك  مناقصه براي شركت  - ب
 .توانند حاضر گردند در اين مناقصه مي ،اند باشند و يا در آن كشور ثبت شده تسهيالت مي اعطا كننده اي توسعه

                                                      
 

 MSP (Microsoft Project)افزار  به عنوان نمونه، نرم -1
 اي هاي توسعه هاي مورد تاييد بانك برگرفته از دستورالعمل -2

3- National Competitive Bidding (NCB)  
4- Member Conturies Competitive Bidding (MC/ICB) 
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توانند در مناقصه  المللي و ملي مي هاي بين در اين نوع مناقصه كليه شركت :ICB1المللي يا مناقصه  مناقصه بين  -ج
 .ايندحاضر و شركت نم

  درج فراخوان و انتشار آگهي -3-1-1-3

  بانك جهاني -3-1-1-3-1
. باشـد  آمده براي شركت در مناقصه از ضروريات مناقصه رقابتي مـي  هاي پيش رساني به موقع در خصوص فرصت العاط
نويس آگهي تداركات عمومي را  گيرنده پيش الزم است وام ،شوند المللي مي يي كه مشمول مناقصه رقابتي بينها طرحبراي 
 Development Businessملـل   بانك جهاني ترتيب انتشـار آن را در نشـريه سـازمان   . و به بانك جهاني ارائه نمايدتهيه 

online2  و در نشريهdgMarket Development Gateway3 يـا  (گيرنـده   آگهي بايد شامل اطالعاتي راجع بـه وام . دهد مي
المللي و نام و شـماره تلفـن    ركات تحت شرايط مناقصه رقابتي بينمبلغ وام و منظور از وام، حجم تدا) گيرنده احتمالي وام

هاي تداركات ويژه  كه آگهي يباشد و نشاني الكترونيك گيرنده كه مسئول تداركات مي و نشاني نماينده وام )نمابريا شماره (
اسناد مناقصه، در صورتي صالحيت يا  بيني شده براي در دسترس بودن اسناد پيش تاريخ پيش. شود، باشد در آن اعالم مي

نبايـد قبـل از تـاريخ انتشـار     ) بنا به مـورد (صالحيت يا اسناد مناقصه  مدارك پيش. بايد ذكر شود ،كه مشخص شده باشد
  .گرديده است ارائهافزار  در نرم) GPN(فرمت استاندارد نمونه آگهي . علني شود (GPN) 4آگهي تداركات عمومي

دست  (SPN) 5بايد به عنوان آگهي تداركات ويژه) بنا به مورد(شركت در مناقصه  صالحيت يا دعوت براي تعيين پيش
بـا دسترسـي    ييا در روزنامه رسمي يا از طريق سيستم الكترونيك(گيرنده  االنتشار ملي كشور وام كم در يك روزنامه كثير

ها بايد زمان كـافي   در آگهي. شود نيز منتشر dg Marketو  UNDB onlineهاي ياد شده بايد در  آگهي. آگهي شود) آزاد
صـالحيت يـا اسـناد مناقصـه را دريافـت و       كنندگان احتمالي در مناقصه بتواننـد اسـناد تعيـين پـيش     براي اينكه شركت

لوح فشـرده  در ) SPN(تداركات ويژه  فرمت استاندارد نمونه آگهي. در نظر گرفته شود ،دهند ارائهپيشنهادشان را تهيه و 
  .رديده استگ ارائه مربوطه

                                                      
 

1- International Competitive Bidding (ICB) 
2-  UNDB دست آورد هشتراك آن را مي توان از نشاني زير باطالعات راجع به ا. يكي از نشريات سازمان ملل است: 

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 پايگاه الكترونيكي نشاني زير مي:  
Development Gateway Foundation, 1889 F Street, N.W. 
4- General Procurement Notice (GPN) 
5- Specific Procurement Notice (SPN) 
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  بانك توسعه اسالمي - 3-1-1-3-2
مشـاور   /هاي بانك توسعه اسالمي، به منظور افزايش كارآيي و انتخـاب عوامـل اجرايـي    اساس قوانين و دستورالعمل بر

هاي قوي و داراي توان مناسب و دانش  بايست با انتشار فراخوان عمومي، زمينه مشاركت شركت مناسب، تا حد ممكن مي
  .ربوطه فراهم نمودالزم را در مناقصات م

بايسـت در   اين آگهـي مـي  . بايست درج گردد مي )GPN(نامه تسهيالت، آگهي تداركات عمومي  پس از امضاي موافقت
  .نيز درج گردد) IDB(وب سايت بانك توسعه اسالمي 

كشـور  هـاي داخلـي    المللي برگزار گرديده و فقط محدود به شركت در مواردي كه در نظر است مناقصه به صورت بين
المللـي درج و   هاي بـين  هاي ثبت شده در كشورهاي عضو نباشد، اين آگهي بايد در مجالت و روزنامه گيرنده يا شركت وام

  .انتشار يابد
  :توجه به نكات زير ضروري است) IDB(اعتبار شده از طريق بانك توسعه اسالمي  تاميندر درج آگهي در مناقصات 

برگـزار  ) گيرنـده  كشـور وام (نامه اوليه وام مقرر گرديده مناقصه به صـورت داخلـي    اساس تفاهم در صورتي كه بر  -الف
  .باشد هاي داخل كشور و يا نشريات با توزيع محدود، بالمانع مي گردد، درج آگهي در روزنامه

صه گردد، آگهي برگزاري مناق المللي و يا در سطح كشورهاي عضو برگزار مي در صورتي كه مناقصه به صورت بين  -ب
. المللي و وب سايت بانك توسعه اسـالمي درج گـردد   المللي و در نشريات داراي برد بين بايست به صورت بين مي

هاي انگليسي زبان داخلي كفايت  باشد، درج آگهي صرفا در روزنامه المللي  بديهي است در صورتي كه مناقصه بين
  .ورت پذيردالمللي ص هاي بين بايست درج آگهي در روزنامه نكرده و مي

بايست به صورت فيزيكي بوده و برخالف بانك جهاني كه انـواع ديجيتـال انتشـار آگهـي را مـورد       درج آگهي مي  -ج
حتمـا  ) IDB(اعتبار شـده از سـوي بانـك توسـعه اسـالمي       تاميندهد، درج آگهي در مناقصات  پذيرش قرار مي

  .بايست به صورت فيزيكي صورت پذيرد مي
بايست زمان كافي براي پاسخ به آگهي و ارسال نامه ابراز تمايـل جهـت شـركت در     مشاور مي در فرآيند انتخاب  -د

بينـي شـده و در    ها و ساير موارد، پـيش افزار تي، ليست افراد كليدي، نرممناقصه به همراه سوابق اجرايي و عمليا
  .روز كاري باشد 14از  تر كماين زمان نبايد . متن آگهي درج گردد

  كواتوسعه  جارت وبانك ت -3-1-1-3-3
بايسـت از طريـق انتشـار آن در وب     وسعه اكو ميجارت و تاعتبار شده از سوي بانك ت تامينهاي  درج آگهي در پروژه

  .هاي منتشره در كشور تركيه باشد المللي از جمله روزنامه هاي بين سايت اين بانك و روزنامه
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  فرآيند انتخاب مشاور -3-1-2

  هدف و روال كلي انتخاب مشاور -3-1-2-1
گيري مشـاور مـورد   به كاراي مختلف براي  هاي توسعه هاي بانك ها و روش در اين بخش، تعريف سياست اراهنمهدف 

بديهي است حقوق و ضوابط تعيـين شـده در قـرارداد دريافـت     . باشد مند از تسهيالت اعطايي مي هاي بهره نياز براي طرح
ننده تسهيالت بوده و روابط و ضوابط قـراردادي  ك تسهيالت و بخش دريافت اعطا كنندهمابين موسسه  تسهيالت، فقط في

اساس شرايط منـدرج در اسـناد مناقصـه و يـا شـرايط       كننده تسهيالت و مشاور انتخاب شده، بر في مابين بخش دريافت
و ) كننده تسـهيالت  دريافت(ه و نهايتا قرارداد نهايي مابين كارفرما شد صادر 1پيشنهاد ارائهمندرج در تقاضاي خاص براي 

  .كننده روابط طرفين خواهد بود شاور مربوطه، مالك عمل و تنظيمم
منـد از تسـهيالت اعطـايي بـوده و از ايـن رو مسـئول        سازي و اجراي پروژه بهـره  گيرنده مسئول آماده به طور كلي وام

ر و گزينش انتخاب مشاو. صالح و متعاقب آن واگذاري پيمان و مديريت آن خواهد بود انتخاب صحيح و مناسب مشاور ذي
  :بايست مدنظر قرار گيرد به طور عمومي، پنج نكته زير مي ، اماضوابط و مقررات مربوطه بستگي به شرايط هر مورد داشته

 خدمات درجه يك با بهترين كيفيت مورد انتظار؛ ارائهلزوم  -1

 هاي صورت گرفته؛ هزينه تر بيشجويي، كارآيي و اثربخشي هرچه  لزوم رعايت صرفه -2

 ارائـه فرصت يكسان و برابر به تمامي مشاورين حقيقي و حقوقي واجـد شـرايط جهـت رقابـت در     لزوم دادن  -3
 ست؛منابع مالي گرديده ا تامين ،خدماتي كه توسط بانك

از خدمات مشاورين محلي در كشـورهاي   تر بيشاي به تشويق و ترغيب استفاده  هاي توسعه مندي بانك عالقه -4
 د؛باشن در حال توسعه كه عضو بانك مي

 .لزوم شفافيت در نحوه انتخاب مشاورين حقيقي و حقوقي -5

اي طراحي گرديده كه ابتدا از بين مشاوريني كه ابراز تمايل جهت حضـور در   به طور كلي روند انتخاب مشاور به گونه
بـه طـور    .گـردد  هاي متداول، مشاور داراي صالحيت انتخاب مـي  اند، ليست كوتاه انتخاب و با يكي از روش مناقصه داشته

هـاي متـداول در    گيري سـاير روش بـه كـار  ، با وجود اين، ي داشتهتر بيشكاربرد  2معمول، روش بهترين كيفيت و قيمت
  .باشد انتخاب مشاور عندالزوم، قابل انجام مي

                                                      
 

1- Request for Proposal (RFP) 
2- QCBS 
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  هاي انتخاب مشاور و فرآيند انواع روش -3-1-2-2
بنـدي زيـر    مطـابق دسـته   ها آنترين  مهمتواند مورد استفاده قرار گيرد كه  هاي متعددي براي انتخاب مشاور مي روش

  :باشند مي ارائهقابل 
 (QCBS)اساس بهترين كيفيت و قيمت  انتخاب بر -1

 (QBS)انتخاب بر پايه كيفيت  -2

 (FBS)انتخاب مشاور تحت شرايط بودجه ثابت  -3

  (LCS)ترين قيمت  انتخاب پايين -4

  فرآيند تداركات كاال، پيمانكاران و خدمات -3-1-3

  كاال، پيمانكاران و خدمات هدف و روال كلي تداركات -3-1-3-1
اي شامل بانك جهاني، بانك توسـعه اسـالمي و بانـك     هاي توسعه هاي بانك ها و روش در اين بخش به تعريف سياست

اي كـه در بخـش قبـل بـه      به جز خدمات مشـاوره (توسعه اكو براي تداركات كاال، انتخاب پيمانكار و يا خدمات تجارت و 
  .واهد شدپرداخته خ) تفصيل بيان گرديد

هاي تحت پروژه بـه   ليت واگذاري و راهبري پيمانچنان كه مشخص است مسئوليت اجراي پروژه و بنابراين مسئو آن
بـه موجـب    ،اي هـاي توسـعه   به طور معمـول بانـك  . باشد مي) يا كننده تسهيالت از بانك توسعه دريافت(گيرنده  عهده وام

جـويي و كـارآيي و بـدون     هاي صـرفه  ايد هر وام با در نظر داشتن جنبهاطمينان حاصل نمايد كه عو«اساسنامه خود بايد 
مـورد   ،تنها براي منظـوري كـه وام اعطـا شـده اسـت     » توجه به وضعيت سياسي و عوامل غيراقتصادي يا مالحظات ديگر

ررات خـاص  ها و مق روش ،كه در عمل ضمن اين. هاي مفصلي را وضع نموده است ين منظور روشه ااستفاده قرار گيرد و ب
زيـر مـورد توجـه بانـك جهـاني       نكتـه طور كلـي چهـار   ه تداركاتي پروژه به شرايط ويژه و موارد خاص آن بستگي دارد، ب

  :باشد مي
  جويي و كارآيي در اجراي پروژه از جمله تداركات كاال و اجراي كارهاي مربوطه؛ لزوم رعايت صرفه  –الف
كننـدگان واجـد    هاي مساوي بـه كليـه شـركت    طالعات يكسان و فرصتا ارائهاي به  هاي توسعه مندي بانك عالقه  –ب

شرايط در مناقصه از كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و عضو بانك مربوطه جهت رقابت در فـروش كـاال و   
  مالي شده توسط بانك؛ تاميناجراي كارهاي 

  و پيمانكاري محلي در كشور وام گيرنده؛ اي به تشويق رشد و توسعه صنايع توليدي هاي توسعه مندي بانك عالقه  –ج
  اهميت شفافيت در روند تداركات  –د

 تـر  بـيش در . ترين روش را برگزينند گيرندگان وام بايد براي هر خريد خاص، مناسب. باشد رقابت سالم، اساس كار مي
سـاخت داخـل و هرگـاه     با رعايت حق ارجحيت براي كاالهـاي  ،المللي كه درست مديريت شود موارد مناقصه رقابتي بين
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لـذا  . باشـد  ترين روش مي مناسب ،براي پيمانكاران داخلي براي كارهاي ساختماني تحت شرايط تدوين شده، مناسب باشد
د كه كاال و كارهاي ساختماني و خدمات را از طريـق مناقصـه رقـابتي    نخواه موارد از گيرندگان وام مي تر بيشها در  بانك
هـاي   لكننـد كـه دسـتورالعم    تـامين و پيمانكاران واجد شرايط بتوانند در آن شركت نماينـد،  المللي كه فروشندگان  بين

  .دامه به طور مشروح بيان گرديده استامربوطه در 
هاي ديگـر خريـد اسـتفاده     توان از روش ترين روش تداركات نباشد، مي المللي مناسب هرگاه روش مناقصه رقابتي بين

اي كـه بايـد بـراي خريـد تحـت       هاي ويژه روش. باشد لوح فشرده قابل دسترسي مي ه درهاي مربوط نمود كه دستورالعمل
 تامينهاي خاصي كه تحت پروژه،  پيمانهمچنين، . بيني شده است نامه وام پيش اي خاص مراعات شود، در موافقت پروژه

در برنامه تداركات به شرح مندرج  ،نامه وام سازگاري دارد ها كه با موافقت مالي خواهند شد و روش خريد تحت آن پيمان
  .تصريح شده است راهنمادر اين 

 انواع فرآيندهاي برگزاري مناقصه -3-1-3-2

اي تقسيم نمود كه هر يك ضـوابط و روال مربـوط بـه     اي و دو مرحله توان به دو گروه كلي تك مرحله مناقصات را مي
  .خود را دارند

 1اي مناقصات تك مرحله - 3-1-3-2-1

شود كه احتياج به طراحي خاصي براي اجراي پروژه وجـود   در مواردي استفاده مي تر بيشاين روش برگزاري مناقصه 
كه طراحي توسط كارفرما و مشاور به طور كامل انجام شـده و پيمانكـار نيـازي بـه طراحـي مجـدد         نداشته باشد و يا اين

اي خود بـه دو صـورت    ش تك مرحلهرو. دهد پيشنهاد فني و مالي خود را ارائه مي، نداشته و بر مبناي طراحي انجام شده
  :باشد قابل اجرا مي

كنندگان در مناقصه پيشنهادات فني و مالي خـود را بـه    در اين روش، شركت :2اي يك پاكته مناقصه يك مرحله  -الف
هاي ارائه شده در يك جلسـه عمـومي، مطـابق بـا      پاكت. دهند جا و در يك پاكت به كارفرما ارائه مي صورت يك
اين اسناد سپس ارزيابي شده و پـس از دريافـت عـدم    . شوند جا باز مي ده در اسناد و به صورت يكتاريخ قيد ش
كه پيشنهاد او از نظر فني و مالي برنده شده  خصوص ارزيابي انجام شده، قرارداد نهايي به پيمانكاري اعتراض در

 .شود است، ابالغ مي

                                                      
 

1- Single Stage Bidding 
2- One Envelope 
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مناقصه، پيشنهادات فني و مالي خود را در دو پاكت مجزا و  كنندگان در شركت: 1اي دو پاكته مناقصه يك مرحله  -ب
هاي پيشنهاد فني در جلسه عمومي بازگشايي شده  در ابتداي امر ابتدا پاكت. نمايند به صورت جداگانه ارسال مي

هـا و پيشـنهادات    پس از دريافت عدم اعتراض بر روي ارزيابي فني پيمانكـاران، پاكـت  . گردد و سپس ارزيابي مي
شود و در نهايت قرارداد به پيمانكاري كـه پيشـنهاد برتـر را     لي پيمانكاران در يك جلسه عمومي بازگشايي ميما

 .شود ارئه دهد، ابالغ مي

 2اي مناقصه دو مرحله -3-1-3-2-2

باشد، از روش دو  سازي مشخصات تكنيكي مي در مواردي كه پروژه نيازمند طراحي جزئيات شامل مواردي مانند آماده
در اين موارد با توجه به پيچيدگي كار و مشخصات خاص تكنيكي طرح، . شود ي برگزاري مناقصه استفاده مياي برا مرحله

ابتدا مشخصات كلـي   ،توانند به تنهايي و در همان ابتداي امر اسناد مناقصه را تهيه كنند و در نتيجه كارفرما و مشاور نمي
ها، اسناد مناقصه را تهيه و در اختيـار   يشنهادات ارائه شده از سوي آندهند و سپس با توجه به پ را به پيمانكاران ارائه مي

پذيرد كـه در مرحلـه اول پيشـنهادات     در اين شرايط دو مرحله مناقصه به اين صورت انجام مي. دنده پيمانكاران قرار مي
عد پيشنهادات فني نهايي و گردد و در مرحله ب تكنيكي، بدون در نظر گرفتن بحث مالي و ارائه پيشنهاد قيمت دريافت مي

  .گيرد مالي توسط پيمانكاران ارائه گرديده و مورد ارزيابي كارفرما قرار مي
باره طرح، روش برگزاري مناقصـه   هاي پروژه و ميزان آگاهي و شناخت موجود در بايست با توجه به ويژگي كارفرما مي

روش برگـزاري   تاييـد وسعه اكـو اعـالم نمايـد و پـس از     را انتخاب كرده و جهت دريافت عدم اعتراض به بانك تجارت و ت
  .مناقصه، ساير مراحل انجام مناقصه پيگيري شده و اين روش در آگهي فراخوان نيز قيد گردد

  مالحظات كلي در تداركات كاال، پيمانكاران و خدمات -3-1-3-3
اني كه تمام آن يا بخشي از آن هاي خريد كاال و اجراي كارهاي ساختم كليه پيمان :هاي ذكر شده در اين بخش شامل روش

هـاي تـداركات كـاال و اجـراي كارهـاي       در مـورد پيمـان  . ، باشـد مالي شده است تاميناي  هاي توسعه از محل تسهيالت بانك
  .هاي ديگري را انتخاب كند تواند روش گيرنده مي مالي نشده است، وام تامينها  ساختماني كه از محل تسهيالت بانك

تعهـدات   ،شـود  هـايي كـه بـه كارگرفتـه مـي      دهنده بايد اطمينان حاصل نمايد كـه روش  بانك وام ،در اين گونه موارد
شـرايط   ه،سازد و كاال و كارهاي ساختماني كه تدارك شـد  گيرنده را در جهت اجراي كارآمد و دقيق طرح برآورده مي وام

  :خواهند نمود تامينزير را 

                                                      
 

1- Two Envelpoe 
2- Two Stage Bidding 
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  طرح سازگاري داشته باشد؛ي ها بخشاز نظر كيفيت قابل قبول و با بقيه  –
  به موقع تحويل يا تكميل خواهند شد؛ و –
  .منفي قرار ندهد تاثيرها ادامه طرح را از نظر اقتصادي و مالي تحت  قيمت –

  ها فرآيند جذب تسهيالت و پرداخت -3-1-4

  شروط شروع پرداخت -3-1-4-1
اختيار برداشـت  ني بر مبشدن قرارداد مالي است كه منوط به وجود مداركي  موثرشرط اصلي شروع مرحله پرداخت، 
 :از حساب طبق درخواست وجوه شامل

 نمونه امضاها؛ و -الف

ها و  ضمانت نامه/ هاي صورت گرفته  مدارك پرداخت/ گزارش پيشرفت كار / اصل صورتحساب : مدارك پشتيبان -ب
كـار قـرار    بانك، فرآيند پرداخـت در دسـتور   هدر صورت تحقق اين شرط و با ارسال صورت حساب ب. باشد مي ...

  .طور مشروح بيان گرديده استبه اين فرآيند در ادامه . گيرد مي

 هاي پرداخت توسط بانك شيوه -3-1-4-2

ير خواهد بود كه در ادامه هر يك به طـور جداگانـه   زهاي قابل انجام توسط بانك به يكي از چهار صورت  انواع پرداخت
  :اند شرح داده شده

 )گردان خواه تنهمان شارژ (پوشش مخارج واجد شرايط الزم  -1

 مشاوران/ كنندگان مواد و كاال يا همان فروشندگان تامين/ پيمانكاران: پرداخت مستقيم به -2

 ICR) / همان تعهد مخصوص(صدور تعهد غيرقابل فسخ جبران ادعا  -3

 حساب ويژه  -4

  پرداخت در قالب نوع اول و دوم -3-1-4-2-1
  :به موارد زير جهت پرداخت نياز است

 همراه با امضاهاي مجاز اصل درخواست برداشت وجه  -الف

 خالصه وضعيت همراه با امضاهاي مجاز  -ب

مـدارك  / اصل صورتحسـاب  .../ پرداخت و هاي حسن اجراي كار، پيش نامه ضمانت/ كپي قرارداد: مدارك پشتيبان  -ج
 ...)رسيد، صورتحساب بانك و : شامل(پرداخت 

 .درخواست وجوه متفاوت براي هر واحد پولي بايد ارسال گردد  -د
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بـه  ) Swift(كننده همراه كد  مربوط به واحد پولي غير از واحد پولي قرارداد وام بايد توسط بانك مكاتبه جزييات  - ه
 .بانك ارسال گردد

  پرداخت در قالب نوع سوم  -3-1-4-2-2

باشد كه در  آالت مي پذيرد و براي واردات تجهيزات و ماشين توسط بانك محلي صورت مي 1با بازگشايي اعتبار اسنادي
  :باشد ين نوع پرداخت مدارك مورد نياز به شرح زير ميا

 ؛)Summary sheet(اصل فرم درخواست برداشت وجه، خالصه وضعيت   -الف

نامـه   ضـمانت / نامـه حسـن انجـام كـار      ضمانت/ كپي قرارداد/ معتبر) LC(كپي اعتبار اسنادي : مدارك پشتيبان  -ب
 پرداخت در صورت لزوم؛ پيش

 بايست شماره سريال منحصر به فرد داشته باشد؛ هر درخواست وجه مي  -ج

 كپي آن بايد توسط كارفرما بررسي شود؛: نامه  در رابطه با ضمانت  -د

 ؛...)نام بانك و شعبه و شماره حساب و(حساب  جزييات  - ه

 تاريخ اولين و آخرين پرداخت بايد مشخص باشد؛  -و

مصـرف   يامل رسيدگي به كار انجام شده و مواد و كـاال وارسي جز به جز اقالم مندرج توسط مهندسي مشاور ش  -ز
 شده؛ 

 امضاهاي مجاز؛  -ح

 يه پذيرش نهايي؛تاييد  -ط

 مشخص بودن واحد پول درخواستي جهت پرداخت؛ و  -ي

دينـار   15000از  تـر  كـم براي بانك توسعه اسالمي مبلـغ درخواسـت نبايـد    (رعايت حداقل مبلغ هر درخواست   -ك
 .)باشد مياسال

  در قالب نوع چهارم پرداخت  - 3-1-4-2-3
پرداختي است كه براي تسهيل در روند پرداخت به پيمانكاران جـزء  ، اين نوع پرداخت كه موسوم به حساب ويژه است

ايـن پرداخـت    مستندات مورد نياز بـراي  مدارك و. طراحي شده و در قرارداد بايد به اين شيوه پرداخت تصريح شده باشد
  :شامل موارد زير است

 خواست برداشت وجه همراه با امضاهاي مجازاصل در  -الف

                                                      
 

1- Letter of Ceridt (LC) 
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 صورت خالصه وضعيت   -ب

  وژهمخارج سه ماه پر: مدارك پشتيبان  -ج

  مراحل تهيه صورت وضعيت تا واريز به حساب پيمانكار -3-1-4-3

  .نمايد آن را به مهندس مشاور جهت بررسي ارسال مي 1صورت حساب/ پيمانكار پس از تهيه صورت وضعيت -1
ارسـال   4پرداخـت  جهـت تهيـه درخواسـت    3يا واحـد مـديريت پـروژه    2ه مديريت طرحبمشاور،  تاييدبعد از  -2

 .شود مي

پس از تهيه صورت حسـاب، آن را بـه كارفرمـا جهـت بررسـي نهـايي و انجـام        ) PMC(مشاور مديريت طرح  -3
 .نمايد ارسال مي) حساب و باالترين مقام مقرر شده در قرارداد وام شامل امضاي ذي(امضاهاي مجاز 

  :حالت 2ز اين يكي ا -4
اصـل نامـه   (جهت ارسال بـه بانـك   ) PMC(هاي امضا شده به مديريت طرح  برگرداندن صورت حساب -4-1

درخواست به دپارتمان مالي و رونوشت به مسئول پروژه در بانك كه با پسـت ارسـال و تصـوير آن همـراه بـا      
 )گردد رسيد پستي به صورت ايميل ارسال مي

 .نمايد شده را به بانك ارسال مي تاييدهاي  خود صورت حساب يها ژهكارفرما در برخي پرو -4-2

طي ... ميزان كار صورت گرفته و مواد و كاالي مصرفي و(دپارتمان كارشناسي بانك از لحاظ فني و مهندسي  -5
  .نمايد بررسي ميرا ) آن دوره

قتضـي و اعمـال كسـورات    اطمينان از وجود تضـامين م (جهت بررسي  5به دپارتمان مالي بانك ،تاييدپس از  -6
  نمايد ارسال مي...) قانوني و قراردادي و 

 .نمايد مبلغ قابل پرداخت، دستور پرداخت آن را به خزانه بانك ارسال مي تاييددپارتمان مالي بانك با  -7

بـه بانـك مركـزي     6شده جهت پرداخـت آن را طـي اعالميـه    تاييدهاي  صورت وضعيتفهرست بانك با تهيه  -8
 .نمايد ارسال مي 8پيام /ا كدهمراه ب 7ايران

 :شده ريالي است تاييد 9هاي اين مرحله فقط در ارتباط با صورت وضعيت -9

                                                      
 

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 
9- Applications 
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) تاريخ پرداخت مربوطـه (بايست نرخ تسعير ارز  مي) CBI(در بانك مركزي ايران  1دپارتمان مبادالت خارجي
  .به بانك ارسال نمايد SWIFTرا همراه با كد 

بـه   2شـده طـي اعالميـه    تاييـد هـاي   ا معادل يورويي مبالغ ريالي صورت حسابدالري ي /واريز مبالغ يورويي -10
  .شود عامل ارسال مي حساب بانك مركزي نزد بانك

  .نمايد درخواست صورتحساب قطعي مبالغ واريزي را ميعامل، بانك مركزي ايران از بانك  -11
هـاي   ارائه رونوشت آن به بانـك بانك مركزي ايران پس از دريافت صورتحساب مذكور اقدام به صدور اسناد و  -12

  .نمايد فروشنده مي / مشاور / عامل جهت واريز به حساب پيمانكار
 :رونوشت اسناد پرداخت -13

هاي ريالي به اداره معامالت ريالي بانك مركزي ايران و سپس انتقـال وجـه از    در مورد صورت حساب -13-1
 .گيرد نفع صورت مي طريق سيستم ساتنا به حساب ذي

الملل بانك مركزي ايران و سـپس انتقـال وجـه بـه      هاي يورويي به اداره بين صورت حساب ر مورد د -13-2
الملل بانك عامل به بانك عامل و واريز به حساب  نفع و نهايتا انتقال وجه از اداره بين الملل بانك ذي اداره بين

  .گيرد نفع صورت مي ذي
ها را طي گزارش مالي در سـايت خـود قـرار     ي صورت حسابدپارتمان مالي بانك ميزان يورو يا معادل يوروي -14

  .دهنده ميزان يورويي است كه به حساب وام گذارده شده است سرجمع آن نشان ،دهد مي
بخش مالي مشاور مديريت طرح از اين گزارشات مالي جهت نگهداري حساب و تهيه گزارشات مالي به هر دو  -15

  .نمايد واحد ريالي و يورويي استفاده مي

  در پرداخت تاخيراليل د -3-1-4-4
  :گردد بندي مي پرهيز گردد به شرح زير دسته ها آنبايست از ايجاد  ها كه مي در پرداخت تاخيرترين داليل  عمده
 )تاريخ گذشته(هاي منقضي شده  نامه ضمانت -الف

 .فرم درخواست وجوهي كه مطابق فرمت مورد درخواست بانك نباشد  -ب

 .مالي مورد قبول نباشد 3مخارجي كه در يكي از اشكال  -ج

 مدارك پشتيبان نامناسب و ناكافي  -د

 ...)كد دريافت نشده و  ، نامه شعبه بانك عامل،)IBAN(بانكي  جزيياتوجود نواقصي در   - ه

                                                      
 

1- Foreign Transactions Department 
2- Statement 
3- Term 
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 )تاريخ اولين و آخرين پرداخت(مشخص نبودن طول دوره پرداخت   -و

 .است ال ارسال شدهمجاز كه قب يهانمونه امضانسبت به كنندگان تفاوت در امضا  -ز

 مشاور تاييدمدارك پشتيبان بدون امضا و   -ح

 )در پيشرفت فيزيكي كار تاخير(در ارتباط با پيمانكار   -ط

 .كه توسط مشاور مطرح شده است يانحراف از شرايط و موارد  -ي

 1فقدان گزارشات پيشرفت  -ك

  

                                                      
 

1- Progress Report 
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  راجعمنابع و م

  منابع و مراجع
1- www.isdb.org 
2- www.worldbank.org 
3- www.ecobank.com 

  





 

 

  
  
  
  
  
  
  

  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  السـ  سي از بيش گذشت با ،ريزي كشور سازمان مديريت و برنامهامور نظام فني و اجرايي 
 دسـتورالعمل،  معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالـب  در فنـي،  -نشريه تخصصـي   عنوان پانصد بر افزون خود، اتيمطالع

 ياد موارد راستاي در حاضر ضابطه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات
. شـود  بـرده  كـار  بـه  عمرانـي  يها فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده

 .باشد مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير يها سال در شده منتشر فهرست نشريات
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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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  ضابطهاين 

ــف،      ــد تعري ــي رون ــه معرف ــا ب ــن راهنم اي
تـداركات   مشـاور، راينـد انتخـاب   سازي، ف آماده

ــدمات ــاران و خـ ــاال، پيمانكـ ــهيالت و  ،كـ تسـ
ــت ــك  پرداخ ــا در بان ــالمي  ه ــعه اس ــاي توس  ه

  .پردازد مي


