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كؼآيت١اي تحٔيْ ضيؿي
تحٔيْ ضيؿي پطتلٞي
تحويوات ٌ٘١ ٝاضي١اي تي ٚآ٘ٔٔي
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پيام رييس ّيات هديزُ ٍ هديزػاهل
آغاس تحزاى تدّيّاي دٍلتيّ ،وزاُ تا افشايص ريسه اػتثاري در جْاى
ؾاّ  2009زض حآي ت ٠پايا ٙضؾيس ً ٠اظ ٛظط اهتهازي ؾآي ؾرت تطاي خ٢ا ٙتٞز تغٞضيً ٠تؿياضي اظ
ًكٞض١اي خ٢ا ٙتا آؾتا ٠ٛؾوٞط پيف ضكتٜس.اُطچ ٠زض ٛي٘ٛ ٠رؿت ؾاّ  ، 2010اهتهاز تطذي اظ ًكٞض١ا
قٌٞكا ُطزيس ٓ ،يٌُ ٚؿتطـ ٛطخ تيٌاضي  ،اكعايف تٞضًٕ ،ا١ف تواضاي زاذٔي  ،اكعايف تس١ي ١ا ٘١ ٝچٜيٚ
تطٝظ  ٝظٞ٢ض ٗكٌالت ٗ ٝؿايْ ؾياؾي  ،ضًٞز اهتهاز١اي ٜٗغو ٠اي اظ خٜ٘ٔٗ ٠غو ٠يٞض ٝضاٞٗ ،خة ُطزيس.
ًكٞض١اي ٞٛظٞ٢ض زض ٜٗغو ٠آؾيا تا ٝخٞز ٗٞاخ ٠٢تا ٗكٌالت زاذٔي ذٞز ،اظ ضقس  ٝپيكطكت ٛؿثتاً
چكِ٘يطي زض ؾاّ  2010تطذٞضزاض قسٛس٘١ ،چٜي ٚاهتهاز ًكٞض١ايي ٗاٜٛس چيٜ١ ٝ ٚس  ٝپطض َٛقسٛ ٙوف
ًكٞض١اي آؾيايي تاػث ذطٝج اهتهاز خ٢ا ٙاظ ٝضؼيت تي هغثي  ،قس ٟاؾت.
تا ايٝ ٠٘١ ٚضقٌؿتِي پياپي تاٛي١ا ٞٗ ٝؾؿات ٗآي ٛاقي اظ اكعايف تس١ي١ا ؾثة اكعايف ضيؿي١اي
اػتثاضي ُطزيس ،تٜحٞيً ٠ضيؿي زٓٝت١ا زض ًكٞض١ايي ً ٠پيف اظ اي ٚت ٠ظا١ط ًٖضيؿي  ٝپط اػتثاض زيسٟ
ٗي قسٛس ،تـييط ٞ٘ٛز تط٘١ي ٚاؾاؼ تدسيسٛظط ٛاظطا ٝ ٙتحٔئِطا ٙتاظاض١اي ٗآي زض تطضؾي  ٝزضى قطايظ
خسيس  ٝضيؿي ًكٞض١ايي ً ٠ؾاتواً اظ ضيؿي ً٘تطي تطذٞضزاض تٞز ٟاٛس ،ضطٝضي ذٞا١س تٞز.
ٗتؼاهة اكعايف ضيؿي١اي اهتهازي ،تداضت خ٢اٛي ٛيع تا آؾية ضٝتط ٝقس ً ٝا١ف هاتْ تٞخ٢ي ضا
تدطتٞ٘ٛ ٠زٞٗ .ؾؿات اػتثاض نازضاتي ٗٔي ٛظيط نٜسٝم ض٘اٛت نازضات كطنت ياكتٜس تا زض اي ٚتدطت٠
خسيس ،تهٞيط تاظ ٟاي اظ ٛوف ً ٝاضًطز ذٞز ٛكا ٙزٜ١س  ٝتطاي آٝي ٚتاض تس ٙٝآ ٠ٌٛذٞز ضا اظ خثٗ ٠٢تالعٖ
ضيؿي١ا تيط ٙٝتٌكٜس ،ت ٠پكتيث اٛي تيف اظ پيف اظ نازضات ٗٔي ًكٞض١ايكا ٙتپطزاظٛس .اُط چ ٠ؾغح پٞقف
زض ٗٞؾؿات تي٘ ٠اػتثاض ذهٞني ًا١ف چكِ٘يطي ضا تدطتٞ٘ٛ ٠ز ،اٗا ٗٞؾؿات اػتثاض نازضات ٗٔي تٞاٛؿتٜس
اظ زقٞاضي١اي تاظاض ؾطتٜٔس تيط ٙٝآيٜس .اي ٚاٗط ضطٝضت تاظِٛطي  ٝتغثين ٝظايق  ٝكؼآيت١اي ٗٞؾؿات
اػتثاض نازضاتي تٞيػ ٟنٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطا ٙضا تٓ ٠حاػ ٝخٞز تطذي اظ٢اضٛظط١ا زض ذهٞل اٌٗاٙ
ذهٞني ؾاظي اي٢ٛ ٚاز١ا  ،تا تٞخ ٠ت ٠ضطٝضت ح٘ايت ُؿتطز ٟتط اظ نازضًٜٜسُاً ٙكٞض ضاٗ ،يؿط ٞ٘ٛز.
ػولىزد صٌدٍق در سال 1389
حدٖ پٞقف١اي ٗٞؾؿات اػتثاض نازضاتي زٛيا ٛظيط نٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطاٝ ٠ً ٙظيل ٠ح٘ايت اظ
نازضات ٗٔي ًكٞض١اي ٗتثٞع ذٞز ضا اظ عطين اضائ ٠ذسٗات تي٘٠اي  ٝتض٘يٜي ت ٠نازضًٜٜسُا ٝ ٙؾيؿتٖ
تاٌٛي تط ػ٢س ٟزاضٛس ،پؽ اظ ًا١ف زض ؾاّ  ،2009زض ؾاّ  2010احياء ُطزيس ٗ ٝدسزا ت ٠ؾغح ؾاّ 2008
تاظُكت.
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نٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطاٛ ٙيع زض ؾاّ ٛ 1389وف ذٞز ضا تؼٜٞا ٙيٌي اظ حاٗيا ٙانٔي نازضات
ًكٞض تا پٞقف تيف اظ يي ٗئياضز زالض اظ نازضات ؿيطٛلتي ًكٞض ايلا ٞ٘ٛز .زض اي ٚؾاّ  431كوط ٟتي٘ٛ٠اٗٝ ٠
ض٘اٛتٛاٗ ٠نازضُطزيس ًٛ ٠ؿثت ت ٠ؾاُّصقت ،٠ضقسي ٗؼازّ  %50ضا تدطتٞ٘ٛ ٠ز.
حدٖ پٞقف نٜسٝم زض ؾاّ  1389تآؾ تط ٗ 1054ئي ٙٞزالض تٞز ًٛ ٠ؿثت ت ٠ؾاّ ُصقتٗ ٠وساضي ًا١ف
ياكت ٠اؾت  ٝآثت ٠ايً ٚا١ف ٛاقي اظ اكعايف هي٘ت تٓٞيسات زاذٔي تسٓيْ آظاز ؾاظي هي٘ت حاْٗ١اي اٛطغي،
ًا١ف تحطا ٙاهتهازي  ٝضيؿي١اي تداضي زض خ٢ا ٝ ٙزض ٛتيدً ٠ا١ف ٗطاخؼ ٠نازضًٜٜسُا ٙتطاي اذص
تي٘ٛ٠اٗ ٠تٞز .زض ؾاّ 1389نٜسٝم ؾؼي ٞ٘ٛز تا تا ٗتٜٞعؾاظي ٗحهٞالت ذٞز ،زاٗ ٠ٜاضائ ٠ذسٗات ت٠
نازضًٜٜسُا ٙضا اكعايف ز١س .زض ٘١ي ٚضاؾتا تطضؾي١اي آٝي ٠تطاي تسٝي ٚتي٘ٛ٠اٗ ٠پٞقف ٞٛؾاٛ ٙطخ اضظ ٝ
٘١چٜي ٚپٞقف ٗؼاٗالت ت٢اتطي آؿاظ ُطزيس.
نٜسٝم تا ػ٘ٔياتي ٞ٘ٛز ٙنسٝض ض٘اٛتٛاٗ ٠پيفپطزاذت  ٝحؿ ٚاٛدإًاض تطاي قطًت١اي ايطاٛي تطٛسٟ
زض ٜٗاههات تي ٚآ٘ٔٔي زاذْ ًكٞض (ٗهٞب ً٘يؿي ٙٞاهتهاز ١يات زٓٝت) ضا ٟحضٞض كؼاال ٠ٛقطًت١اي
ايطاٛي زض ٜٗاههات ٗصًٞض ضا ٞ٘١اضتط ٞ٘ٛز ًٗ ٠احهْ آ ٙنسٝض تيف اظ ٗ 229ئي ٙٞزالض اظ ايٞٛ ٚع
ض٘اٛتٛاٗ١٠ا زضؾاّ 1389تٞز
٘١چٜي ،ٚتطاي زٗٝي ٚتاض زض ٗطاؾٖ ضٝظ ٗٔي نازضات٢ٗ29ط ؾاّ  ، 1389نٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطاٙ
تؼٜٞا ٙحاٗي  ٠ٛٞ٘ٛنازضات ًكٞض اٛتراب قس  ٝاي ٚاٛتراب ،ت ٠پكتٞا ٠ٛػٌ٘ٔطز ٗٞكن نٜسٝم زض ضهاتت تا
ٗٞؾؿات ٘١تا نٞضت ُطكت.
ن ٜسٝم زض اي ٚؾاّ تالـ ٞ٘ٛز تا اظ عطين زضياكت  ٝتحٔيْ تاظذٞضز١ا ت ٠اضتواء ضضايت ٗكتطيا ٙزض
چاضچٞب ضاٌ١اض١اي تٌطيٖ ٗكتطي تپطزاظز .حضٞض كؼاّ ٞٗ ٝثط زض ٛكؿت١ا٘١ ،ايف١ا  ٝؾلط١اي اؾتاٛي
خ٢ت آقٜايي تيكتط نازضًٜٜسُا ٙتا ذسٗات نٜسٝم  ٝزضياكت ٛظطات ٗؿتويٖ ايكا ٙاظ خ٘ٔ ٠ػٞاْٗ
ٗٞكويت٢اي اذيط نٜسٝم ت ٠ق٘اض ٗي ضٝز.
نٜسٝم تا ٝخٞز تحطا ٙاهتهازي زض ؾطتاؾط خ٢ا ٝ ٙقطايظ ذال ًكٞض ،ت ٠ػٜٞا ٙيي قطيي هاتْ
اػت٘از تطاي نازضًٜٜسُا ٙايطاٛي  ٝتا ح٘ايت ٗٞثط اظ نازضات ًكٞض  ٝتوٞيت خايِا ٟذٞز تؼٜٞا« ٙتطتطيٚ
تيُ٘٠ط اػتثاضي  ٝؾطٗايُ٠صاضي» زض ؾغح خٜٞب ؿطب آؾيا تا ت٢تطيً ٚيليت ت ٠نازضًٜٜسُاً ٙاضٛاٗ ٠هاتْ
هثٓٞي ضا اضائٞ٘ٛ ٠ز ٟاؾت.
آٛچٗ ٠ؿٖٔ اؾت ،زؾتاٝضز١ا  ٝػٌ٘ٔطز ٗغٔٞب نٜسٝم زض ؾاّ  ، 1389ضا ٗسيٗ ٙٞسيطاً ٝ ٙاضقٜاؾاٙ
ذثطٌ٘١ ٝ ٟاضا ٙتا اِٛيع ٟذٞز ٗيساٛيٖ  ٝاظ آٛا ٙؾپاؾِعاضٕ.
واظن دٍست حسيٌي
رئيس ّيات هديزُ ٍ هديزػاهل

اعضاء ىيات مذيره
دوتزواظن دٍست حسيٌي
رئيس ّيات هديزُ ٍ هديزػاهلنٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطاٙ
ٜٗ٢سؼ تاتي اكو٢ي
ٗؼاٝ ٙٝظيط تاظضُاٛي  ٝضييؽ ًْ ؾاظٗا ٙتٞؾؼ ٠تداضت ايطاٙ
 ٝػض١ ٞيات ٗسيط ٟنٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطاٙ
زًتط ًٞضٝـ پطٝيعياٙ
ضئيؽ ١يات ٗسيطٗ ٝ ٟسيطػاْٗ تاٛي تٞؾؼ ٠نازضات ايطاٙ
 ٝػض١ ٞيات ٗسيط ٟنٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطاٙ
ٜٗٞچ٢ط ًثيطي
ػض١ ٞيات ٗسيط ٟنٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطاٙ
ضحيٖ پيطي
ػض١ ٞيات ٗسيط ٟنٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطاٙ

سياستىاي كالن صنذًق
چطن اًداس
ضؾيس ٙت ٠ؾغح تطتطي ،ٚحطك ٠اي تطي ٝ ٚاثط ترف تطيٞٗ« ٚؾؿ ٠تي٘ ٠اػتثاض نازضاتي» ( )ECAزض ؾغح
ٜٗغو ٠آؾياي خٜٞب ؿطتي
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هاهَريت
ح٘ايت  ٝپكتيثاٛي اظ نازضات خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٙاظ عطين:

 تي٘ ٝ ٠تض٘ي ٚاػتثاضات  ٝؾطٗايُ٠صاضي١اي ٗطتٞط تً ٠اال١ا  ٝذسٗات نازضاتي



ايداز تؿ٢يالت  ٝؾطٗايُ٠صاضي الظٕ تٜٗ ٠ظٞض تٞؾؼ ٠نازضات تا ً٘تطي١ ٚعي ٝ ٠ٜتا اؾتلاز ٟت٢ي٠ٜ
اظ ٜٗاتغ

هحصَالت ٍ خدهات صٌدٍق
محصُالت َ خذمات بزای صادرکىىذگان

تيوًِاهِ ول گزدش صادرات
اي ٚتي٘ٛ٠اًٗٔ ٠ي ٠نازضات  ،نازضًٜٜس ٟايطاٛي تً ٠كٞض١اي ٗرتٔق ضا زض تطاتط ضيؿي١اي ػ٘س ٟؾياؾيي ٝ
تداضي ،تطاي زٝض ٟييؾآ ،٠تحت پٞقف هطاض ٗيز١س .تطاؾاؼ اي ٚتي٘ٛ٠اٗي ،٠تي٘يُ٠يصاض عيي اظ٢اضٛاٗي١٠ياي
ٗا١يا ٠ٛكؼآيت١اي نازضاتي ذٞز زض آٗ ٙا ٟضا ُعاضـ زاز ٝ ٟتهيٞضت ٘١عٗيا ٙحين تي٘ي ٠تؼييي ٚقيس ٟضا تي٠
نٜسٝم پطزاذت ٗي٘ٛايس.

تيوًِاهِ خاظ صادرات
اي ٚتي٘ٛ٠اٗ ،٠يي يا چٜس ٗح٘ ٠ٓٞنازضاتي ضا ً ٠زض هآة يي هطاضزاز ذال اظ ؾٞي نازضًٜٜس ٟايطاٛي تطاي
ذطيساض ذاضخي اضؾاّ ٗيُطزز ،زض ٗواتْ ضيؿي١اي ؾياؾي  ٝتداضي تحت پٞقف ،هطاض ٗيز١س.
تيوًِاهِ خاظ صدٍر خدهات فٌي ٍ هٌْدسي
اي ٚتي٘ٛ٠اٗ ٠پطٝغ١ٟاي ؾاذت  ٝؾاظ  ٝذسٗات كٜي ٜ٢ٗ ٝسؾي اضائ ٠قس ٟاظ ؾٞي قطًت١اي ٜٗ٢سؾي  ٝيا
پي٘اٌٛاضي ايطاٛي زض ؾايط ًكٞض١ا ضا زض ٗواتْ ضيؿي١اي ؾياؾي  ٝتداضي ،تحت پٞقف هطاض ٗيز١س.

تيوًِاهِ تال اثز ضدى لزارداد صادراتي
اي ٚتي٘ٛ٠اٗ ،٠ذؿاضات ٛاقي اظ تالاثط قس ٙاػتثاضات اؾٜازي  ٝيا هطاضزاز١اي نازضاتي ضا تحت پٞقف هطاض
ٗيز١س .تؼثاضت زيِط چٜاٛچ ٠زض اثط تطٝظ ١ط يي اظ ضيؿي١اي تحت پٞقيف ،ذؿياضتي ٗتٞخي ٠نيازضًٜٜسٟ
ايطاٛي ُطزز ،ذؿاضت ٝاضز ٟتٝ ٠ي اظ ؾٞي نٜسٝم خثطا ٙذٞا١س ُطزيسٗ ،كطٝط تط اي ٠ٌٜتطٝظ ذؿاضت ٛاقي
اظ ههٞض ٝي زض ايلاي تؼ٢سات هطاضزازي ٛثاقس.
ضواًتًاهِ اػتثار تَليدي
نازضًٜٜس ٟايطاٛي ً ٠ههس زاضز ًاال١اي نازضاتي ضا تهٞضت اػتثاضي اظ تٓٞيس ًٜٜس ٟزاذٔي ذطيساضي ٘ٛايس،
ٗيتٞاٛس ض٘اٛتٛاٗ ٠نٜسٝم ضا تؼٜٞاٝ ٙثيو ٠تطاي تض٘ي ٚايلاي تؼ٢ساتف ت ٠تٓٞيسًٜٜيس ٟاضائي٘ٛ ٠اييس .نيٜسٝم
نازضًٜٜس ٟايطاٛي ضا اػتثاضؾٜدي ٞ٘ٛز ٝ ٟحساهْ ٝثياين ٌٗ٘ي ٚضا پييف اظ نيسٝض ضي٘اٛتٛاٗي ٠اظ ٝي اذيص
ٗي٘ٛايس.

محصُالت َ خذمات بزای باوکٌا َ صادرکىىذگان

ضواًتًاهِ اػتثاري ريالي
تا٢ٌٛا ٞٗ ٝؾؿات ٗآي زاذٔي ً ٠زض ٛظط زاضٛس تا ١سف تياٗيً ٚؿيطي ؾيطٗاي ٠زض ُيطزـ نيازضًٜٜسُاٙ
ايطاٛي  ٝتاٗيٗ ٚآي كؼآيت١اي نازضاتي آٛا ٙاهسإ ت ٠اػغاي تؿ٢يالت ضيآي ت ٠آ٢ٛا تٜ٘ايٜسٗ ،يتٞاٜٛس اظ

ض٘اٛتٛاٗ ٠اػتثاضي ضيآي اي ٚنٜسٝم تؼٜٞاٝ ٙثيويٗ ٠يٞضز ٛظيط ذيٞز خ٢يت تضي٘ي ٚتاظپطزاذيت ت٘ٞهيغ
تؿ٢يالت اػغايي ت ٠نازضًٜٜسُا ٙاؾتلاز٘ٛ ٟايٜس.
ضواًتًاهِ اػتثاري ارسي
اي ٚض٘اٛتٛاٗٗ ٠يتٞاٛس تؼٜٞا ٙخايِعيٜٗ ٚاؾيثي تيطاي ٝثياين زضذٞاؾيتي اظ ؾيٞي تاٛيي١يايي ًي ٠تي٠
نازضًٜٜسُا ٙايطاٛي تؿ٢يالت اضظي اػغاء ٞ٘ٛزٟاٛس ،ػْ٘ ٘ٛايس.
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تيوًِاهِ خزيد ديي اسٌاد صادراتي
اي ٚتي٘ٛ٠اٗ ٠تٜٗ ٠ظٞض پٞقف ضيؿي ػسٕ تاظپطزاذت ٝخ ٠اؾٜاز نازضاتي )قاْٗ اػتثاض اؾٜازي  ٝتطات( ً٠
خ٢ت ذطيس زي ٚاظ ؾٞي نازض ًٜٜس ٟايطاٛي ت ٠تاٛي١اي ػاْٗ ًكٞض اضايٗ ٠يقٞز نازض ٗيُطزز  ٝتط اؾاؼ آٙ
زض نٞضت ػسٕ پطزاذت ٝخ ٠اؾٜاز اظ ؾٞي ذطيساض /تاٛي ذاضخي ،ذؿاضت ٝاضز ٟت ٠تاٛي ذطيساض زي ٚاؾٜاز،
پطزاذت ٗيُطزز.
تيوًِاهِ تضويي هطالثات تاًه تاتت اػتثارات اسٌادي ديداري
اي ٚتي٘ٛ٠اٗ ٠ضيؿي ػسٕ پطزاذت تاٛي ُكايف ًٜٜس / ٟتاييس ًٜٜس ٟاػتثاض اؾيٜازي تي ٠تاٛيي اتيالؽ ًٜٜيسٟ
ايطاٛي ،تؼس اظ زضياكت اؾٜاز شًط قس ٟزض اػتثاض اؾٜازي ،ضا پٞقف ٗيز١س .زض ايٜهٞضت ت ٠پكتٞا ٠ٛاي ٚتي٘ٛ٠اٗي٠
نٜسٝم ،نازضًٜٜس ٟتالكانٔ ٠پؽ اظ ٗؼاٗٔ ٠اؾٜاز  ٝػسٕ ٝخٞز ٗـايطت اؾٜاز نازضاتي تا قيطايظ ٓحياػ قيسٟ
زض  ٝ L/Cهثْ اظ تاييس ٢ٛائي تاٛي ُكايف ًٜٜسٝ ،ٟخ ٠اػتثاض اؾٜازي ضا اظ تاٛيي اتيالؽ ًٜٜيس ٟايطاٛيي زضياكيت
ٗي٘ٛايس.
ضواًتًاهِ پَضص اػتثار خزيدار
تٜ٘ظٞض ً٘ي ت ٠تٞؾؼ ٠نازضات ايطا ،ٙتاٛي١اي زاذٔي زض ٗٞاضزي تطاي ذطيساضا ٙذاضخي ً ٠ههس زاضٛس
ًاال١ا  ٝذسٗات اظ ايطاٝ ٙاضز ٘ٛايٜس ،ذغٞط اػتثاض ذطيساض تطهطاض ٗي٘ٛايٜس ،تا تسيٝٚؾيئ ٠آ٢ٛيا تتٞاٜٛيس اييٚ
ًاال١ا  ٝذسٗات ضا تهٞضت اػتثاضي ،ذطيساضي ٘ٛايٜس.

تٜ٘ظٞض حه ّٞاع٘يٜا ٙاظ تاظپطزاذت اػتثاضات اػغائي ت ٠ذطيساضا ٙذاضخي يا تاٛي١اي آ٢ٛا زض ؾطضؾييس
اي ٚاػتثاضات ،اػتثاضزٜ١س ٟيا تاٛي ايطاٛي اظ ايكا ٙزضذٞاؾت ٝثياين ٗيي٘ٛاييس .ايي ٚضي٘اٛتٛاٗيٗ ٠يي تٞاٛيس
خايِعيٜٗ ٚاؾثي تطاي ٝثاين ٗٞضز زضذٞاؾت اػتثاضزٜ١س ،ٟتاقس.

محصُالت َ خذمات بزای سزمایً گذاران َ باوکٌا

تيوًِاهِ سزهايِگذاري
اي ٚتي٘ٛ٠اٗ ٠انْ  ٝؾٞز ؾطٗايُ٠صاضي١اي ٗيا ٝ ٙتٜٔسٗست ؾطٗايُ٠صاضا ٙايطاٛي زض ًكيٞض١اي ١يسف ضا
نطكا زض ٗواتْ ضيؿي١اي ؾياؾي تحت پٞقف هطاض ٗيز١س .زض نٞضتيً ٠ؾطٗايُ٠صاض ههيس زاقيت ٠تاقيس اظ
تؿ٢يالت تاٌٛي تطاي اخطاي پطٝغ ٟاؾتلاز٘ٛ ٟايسٝ ،ي ٗيتٞاٛس حوٞم ٛاقي اظ تي٘ٛ٠اٗ ٠ؾطٗايُ٠صاضي ضا ت ٠تاٛي
تاٗيًٜٜ ٚسٗ ٟآي ،تداي ٝثيوٝ ،٠اُصاض ٘ٛايس.

محصُالت َ خذمات بزای پيماوکاران َ باوکٌا

پَضص ضواًتًاهِّاي ارسي تاًىي پيصپزداخت ٍ حسي اًجاموار
زض ضاؾتاي ح٘ايت اظ تٞاٛايي١ا  ٝاٌٗاٛات پي٘اٌٛاضا ٝ ٙؾياظٛسُا ٙزاذٔيي ،نيٜسٝم ٌٗٔيق تي ٠پٞقيف
ض٘اٛتٛاٗ١٠اي پيفپطزاذت  ٝحؿ ٚاٛدإًاض قطًت١ا ،پي٘اٌٛاضا ٝ ٙؾاظٛسُا ٙايطاٛي تطٛس ٟزض ٜٗاههي١٠ياي
تيٚآ٘ٔٔي زاذْ ًكٞضُ ،طزيس ٟاؾت.

سایز خذمات

 ُعاضقات اػتثاضؾٜدي ذطيساضا ٙذاضخي -اضظياتي ضيؿي ًكٞض١ا  ٝتاٛي١اي ذاضخي  ٝتؼيي ٚؾوق اػتثاضي آ١ٙا

 -اضائٗ ٠كاٝض ٟت ٠نازضًٜٜسُا ٙزضذٞاؾت ًٜٜس ٟتي٘ٛ٠اٗ ٝ ٠ض٘اٛتٛاٗ٠

هديزيت ٍ ًظام تصوينگيزي
ّيأت هديزُ
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زض ضاؾتاي اخطاي ١ط چٗ ٠ؤثطتط ٝظايق ٗح١ ،٠ٓٞيات ٗيسيط ٟنيٜسٝم زض پٜد٘يي ٚؾياّ ٗيسيطيت ذيٞز
٘١چُ ٙٞصقت ٠تا اؾتلاز ٟاظ ذطز خ٘ؼي  ٝزض هآة ؾاظٗاٛس١ي ً٘يت١٠ا ً ٝاضُط١ٟٝاي ترههي ،اظ ًٔي ٠تٞاٙ
ًاضقٜاؾي ٗٞخٞز زض نٜسٝم ت٢طٟتطزاضي ٞ٘ٛز.
زض ؾآي ًُ ٠صقت١ ،يات ٗسيط ٟعي تيؿت ١ ٝكت خٔؿٞٗ 259 ،٠ضز ،قاْٗ ٞٗ 177ضز ٗهيٞتات ً٘يتي٠
كٜي  ٝاػتثاضيٞٗ 9 ،ضز ٗهٞتات ً٘يت ٠تطضؾي ض٘اٛتٛاٗ١٠اي تاٌٛي ٞٗ 73 ٝضز زض ظٗي١٠ٜاي ٗرتٔق زيِط ،ضا
ٗٞضز تطضؾي هطاض زاز ٝ ٟاتراش ته٘يٖ ٞ٘ٛز.
وويسيَى راّثزي ٍ تحَل اداري
ً٘يؿي ٙٞضا١ثطي  ٝتح ّٞازاضي ت ٠ضياؾت ٗسيط ػاْٗ  ٝػضٞيت ٗسيطا ٙنٜسٝم ،تا ٛكؿيت ١ياي ٗيٜظٖ
١لتِي  ٝاظ عطين ُعاضق٢اي ٗسيطاٛ ،ٙظاضت الظٕ ضا تط ٛح ٟٞاٛدإ  ٝپيكطكت تطٛاٗي١ ٠ياي ٗهيٞب نيٜسٝم
اػ٘اّ ٞ٘ٛز ٟاؾت .ايً٘ ٚيؿي ٙٞزض اتتساي ؾاّ ز ٝتطٛاٗ ٠اؾاؾي ضا تهٞية  ٝپيِييطي آ٢ٛيا ضا ؾيطٓٞحً ٠ياض
ً٘يؿي ٙٞهطاض زاز .اي ٚز ٝتطٛاٗ ٠ػثاضتٜس اظ:

 تهٞية  ٝاتالؽ تطٛاٗ ٠ؾاال ٠ٛتح ّٞازاضي نٜسٝم؛

 تهٞية  ٝاتالؽ تطٛاٗ١ ٠اي ػ٘ٔياتي ًٔ ٝيسي نٜسٝم.
ً٘يؿيٗ ٙٞصًٞض زض عي ؾاّ  1389تا تكٌيْ  40خٔؿ ٠ت ٠تطضؾي ٞٗ 64ضز زؾتٞض ًاض پطزاذت ٝ ٠تيطاي 53
ٗٞضز ته٘يُٖيطي ٞ٘ٛز ٟاؾت.
وويتِ فٌي -اػتثاري
ً٘يت ٠كٜي -اػتثاضي تاظٝي ترههي زض ترف نسٝض تي٘ٛ٠اٗ١٠ا  ٝض٘اٛتٛاٗ١٠ا ،اػتثاضؾٜدي  ٝپطزاذيت
ذؿاضات ٗيتاقس .ايً٘ ٚيت ،٠تا ١سف اضتواي ؾغح ذسٗات كٜي ،تا تكٌيْ خٔؿيات ٗيٜظٖ  ٝت٢ييُ ٠عاضقيات
ًاضقٜاؾي ،اعالػات الظٕ ضا تطاي ١يات ٗسيط ٝ ٟزيِط ٗسيطا ٙكٜي نٜسٝم ،خ٢ت اذص ته٘يٖ١اي الظٕ كيطاٖ١
آٝضز ٟاؾت .ايً٘ ٚيت ٠عي ؾاّ ٗٞضز ُعاضـ تا تكٌيْ  49خٔؿ 808 ٝ ،٠زؾتٞض ًاض ضا ٗٞضز تطضؾي هيطاض زازٟ
اؾت.
وويتِ تزرسي ضواًتًاهِّاي تاًىي
ً٘يت ٠تطضؾي ض٘اٛتٛاٗ١٠اي تاٌٛيٝ ،ظيل ٠تطضؾي زضذٞاؾت١اي تاٛي١اي ػاٗيْ زض ذهيٞل اؾيتلازٟ
قييطًت١ييا  ٝؾيياظٛسُا ٙايطاٛييي تطٛييس ٟزض ٜٗاههيي١٠يياي تيييٚآ٘ٔٔييي زاذييًْكييٞض اظ پٞقييف نييٜسٝم تييطاي

ض٘اٛتٛاٗ١٠اي اضظي پيفپطزاذت  ٝحؿ ٚاٛدإًاض نيازض ٟاظ ؾيٞي ؾيؿيتٖ تياٌٛي ضا تؼ٢يس ٟزاضز.زض ؾياّ
 ٠ً ،1389زٗٝي ٚؾاّ تكٌيْ ايً٘ ٚيت ٝ ٠اضائ ٠اي ٚذسٗت اظ ؾٞي نٜسٝم ٗي تاقس ،زٝاظز ٟزضذٞاؾت ٗٞضز
تطضؾي هطاض ُطكت ٠ً ٠اظ ايٗ ٚيا )9(٠ٛ ٙكوط ٟپٞقف ض٘اٛت ٛاٗ ٠اضظي پيف پطزاذت  ٝحؿ ٚاٛدإًاض ،نيازض
ُطزيس ٟاؾت.
گزٍُ هطاٍراى
ُطٗ ٟٝكاٝضا ٙزض ؾتاز قرهي ٗسيط ػاْٗ اؾتوطاض ياكت ٠اؾتٗ .سيطػاْٗ اظ آ٢ٛا زض تطضؾي ٗؿايْ حوٞهي،
تاٌٛي  ٝتاظضُاٛي ٛ ٝيع زض خ٢ت تٞؾؼٗ ٠سيطيت  ٝتوٞيت ٛظإ ٗكٞضتي اؾتلازٗ ٟيًٜسٝ .خٞز ٗكاٝضا ٙذثطٟ
ذاضج اظ نٜسٝم ،زض ًٜاض ًاضقٜاؾا ٙظتس ٟنٜسٝم ،هاتٔيت١اي ًاضقٜاؾي ضا اكعايف زاز ٝ ٟحٞظ ٟقٜاذت ضا
ت ٠حٞظ ٟػْ٘ ٛعزيٌتط ًطز ٟاؾت.
سايز وويتِّا
اكع ٙٝتطً٘يت١٠اي كٞمآصًطً ،اضُط١ٟٝا ً٘ ٝيت١٠اي زيِطي زض نٜسٝم كؼاّ ١ؿتٜس ً ٠تط اؾاؼ هيٞاٛي،ٚ
آييٛٚاٗ١٠ا  ٝيا زؾتٞضآؼْ٘١اي اتالؿي تكٌيْ قسٟاٛس .اظ خ٘ٔٗ ٠يتٞا ٙتيً٘ ٠يتي ٠اٗيٞض ازاضي  ٝاؾيترساٗي،
ً٘يؿيٗ ٙٞؼاٗالتً٘ ،يت ٠ؾطٗايُ٠صاضيً٘ ،يت ٠اٗٞض ًاضُعاضاً٘ ،ٙيتي ٠ت٢يطٟٝضي  ٝتؼيآي ؾياظٗاٛيً ،ياضُطٟٝ
٘١اِٜ١ي اٗٞاّ  ٝاٗالى ت٘ٔيٌيً ،اضُط ٟٝاضتواء ؾالٗت ازاضي ً٘ ٝيتٛ ٠ظإ پصيطـ  ٝتطضؾي پيك٢ٜاز١ا اقاضٟ
ٞ٘ٛز.
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تحهيم عمهكزد فعانيتٌاي بيمًاي َ تضميىي
زض ؾاّ ،1389پٞقف١اي ٗرتٔق تي٘٠اي ٝتض٘يٜي نٜسٝم تيف اظ ٗ 1054ئي ٙٞزالض تيٞز ٟاؾيتٞ٘ٛ.زاض
ق٘اض 1 ٟتياِٛط ٗيعا ٙپٞقف١اي تي٘٠اي  ٝض٘اٛتٛاٗ ٠اي نٜسٝم زض ؾاّ ُصقتٞ٘ٛ ٝ ٠زاض قي٘اضٛ 2 ٟكياِٛط
تؼساز تي٘ٛ٠اٗ١٠ا  ٝض٘اٛتٛاٗ١٠اي نازض ٟؾاّ 1389زض ٗوايؿ ٠تا زٝؾاّ هثْ اظ آٗ ،ٙيتاقس.
ًوَدارضوارُ  -1هيشاى پَضص صٌدٍق طي سالْاي 1387-89
(هيليَى دالر)
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پٌشش ىاي كٌتاه مذت
ايٞٛ ٚع تي٘ٛ ٠اٗٗ ٠طتٞط ت ٠پٞقف تركي اظ تداضت اؾت ً ٠تا زٝض ٟاػتثاض ًٞتاٟٗست (ً٘تط اظ ز ٝؾاّ)
اٛدإ ٗيُيطز .زض ؾاّ  1389اضظـ نازضات تحت پٞقف تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ًٞتاٟٗست تا ضقس ًاٜ١س 94 ٟزضنسي
حسٝز ٗ 131ئي ٙٞزالض ،تٞز ٟاؾت.
اظ خ٘ٔ ٠زاليْ ضقس ٜٗلي نسٝض تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ًٞتاٟٗست ،كاضؽ اظ قطايظ ٗٞخٞز تداضت ًكٞض ،تثؼات
١سكٜ٘سؾاظي ياضا١٠ٛا  ٝاكعايف احت٘آي ت٢اي ًاال  ٝذسٗات نازضاتي  ٝزض ٢ٛايت كضاي پيچيس ٟتاظاض١اي
تيٚآ٘ٔٔي ً ٠زض خ٢ت تحسيس كؼآيت نازضات ايطا ٙحطًت ٗي٘ٛايسٗ ،يتٞا ٙت ٠ذطٝج نازضًٜٜسُا ٙتعضٍ
(پتطٝقي٘ي  ٝكٞالز) اظ پٞقف١اي نٜسٝم زض ؾاّ ُصقت ٠اقاضٞ٘ٛ ٟز(ٞ٘ٛزاض ق٘اض)3ٟ
تا تٞخ ٠ت ٠زضنس حنتي٘ٛ ٠ؿثت ت ٠نسٝض ٗيتٞاٗ ٙتٞؾظ زضآٗس ػ٘ٔياتي نٜسٝم اظ ١ط زالض پٞقف ضا زض
يي ؾاّ ٛؿثت ت ٠ؾاّ زيِط ٗٞضز ؾٜدف هطاض زاز .ايٛ ٚؿثت زض ؾاّ  88تا احتؿاب پٞقف پتطٝقي٘ي 57/0
زضنس  ٝتس ٙٝاحتؿاب پٞقف ٗصًٞض ٝ 72/0زض ؾاّ  1389ايٛ ٚؿثت ٗؼازّ  99/0زضنس تٞز ٟاؾتٓ .صا اظ
ؾٞيي ٛؿثت زضآٗسظايي نٜسٝم زض ؾاّ  1389اظ ٗحْ پٞقف١اي ًٞتاٟٗست ٛؿثت ت ٠ؾاّ هثْ اظ آ ٙت٢ثٞز
ياكت ٝ ٠اظ ؾٞي زيِط تعضُتط تٞز ٙايٛ ٚؿثت زض ؾاّ 1389زض ٗوايؿ ٠تا ؾاّ ٗاهثْ آ ٙحاًياظ اكعايف پٞقف
ًكٞض١اي پطضيؿيتط ٛ ٝيع اكعايف ٗست ظٗا ٙپٞقف١اي نٜسٝم ٗيتاقس ً١ ٠ط ز ٝحآت تياِٛط اضتواء
ًيليت ح٘ايتُطا ٠ٛپٞقف١اي نٜسٝم ٗي تاقسٞ٘ٛ(.زاض ق٘اض)4ٟ
ًوَدار ضوارُ  - 3پَضص تيوِ ًاهِ ّاي وَتاُ هدت صٌدٍق طي
سالْاي ( 1387-89هيليَى دالر)
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ًوَدار ضوارُ -4هيشاى حك تيوِ دريافتي تيوِ ًاهِ ّاي وَتاُ
هدت (1387-89هيليَى دالر)

12.2

15.0
10.0
2.6

1.3
88

89

5.0
0.0

87

ٞ٘ٛزاض ق٘اض 5ٟپٞقف تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ًٞتاٟٗست نٜسٝم زضؾاّ  1389ضا ت ٠تلٌيي ٞٛع تي٘ٛ٠اٗٛ ٠كا ٙزازٟ
اؾت٘١ .اٛغٞض ًٗ ٠كا١سٗ ٟيقٞز ،تيكتطي ٚپٞقف ت ٠تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ذال نازضات ُ ًْ ٝطزـ نازضات،
تؼٔن زاضز.
ػ٘س ٟتاظاض١اي ١سف نازضاتي تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ًٞتاٟٗست نٜسٝم زض ؾياّ  1389ػثاضتٜيس اظ ،هياض ٟآؾييا تيا
حسٝز ٗ 88ئي ٙٞزالض پٞقف  ٝاضٝپا ٗ 36ئي ٙٞزالضپٞقف.
ٞ٘ٛزاضق٘اض 6 ٟتياِٛط اذتهال حسٝز  93زضنس اظ پٞقف تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ًٞتاٟٗست نيٜسٝم تي ٠ز ٝهياضٟ
آؾيا  ٝاضٝپا ٗيتاقس.
ًوَدار ضوارُ -5پَضص تيوِ ًاهِ ّاي وَتاُ هدت تز اساس
ًَع
ول گزدش
صادرات
%36

خزيد ديي
اسٌاد
صادراتي
%14

خاظ
صادرات
%37

اػتثار خزيدار
%13

ًوَدارضوارُ -6پَضص تيوًِاهِّاي وَتاُهدت تِ تفىيه
لارُ

آهزيىا آفزيما
%6
%1

ارٍپا
%27

آسيا
%66

اظ ٛظط زضخ ٠ضيؿي ًكٞضي تاظاض١اي ١سف نازضاتي ،تٞظيغ پٞقف تي٘ٛ ٠اٗ١ ٠اي ًٞتاٗ ٟست تي ٠قيطح
ظيط ٗي تاقس:
گزٍُ

پَضص صٌدٍق (هيليَى دالر)

ريسه

89

وطَري

88

1

/4/4

1313

2

248

574

3

/484

58

4

6

29

5

6486

147

6

044

25

7

84/4

10
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ًوَدارضوارُ-7پَضص تيوِ ًاهِ ّاي وَتاُ هدت تز اساس گزٍُ
ريسه وطَري

گزٍّْاي ون
ريسه ( )2 ٝ 1

%37

گزٍّْاي
پزريسه
( )7 ٍ 6

گزٍّْايي تا

%2

ريسه هتَسط
()5 ٍ 4 ،3
%36

ػ٘سُ ٟط١ٟٝاي ًااليي تحت پٞقف نيٜسٝم زضؾياّ  1389تي ٠تطتيية اٞٓٝييت ػثاضتٜيس اظ ٗحهيٞالت
قي٘يايي ت ٠اضظـ توطيثي ٗ 45ئي ٙٞزالض ،ذسٗات كٜي ٜ٢ٗ ٝسؾي حسٝز ٗ 23ئي ٙٞزالضٗ ،حهٞالت نٜؼتي ٝ
كٔعات ٗ 14ئي ٙٞزالضٗ ،حهٞالت ًكاٝضظي  ٝنٜايغ ؿصايي ٗ 4ئي ٙٞزالض  ٝؾايطُط١ٟٝاي ًااليي تيف اظ 47
ٗئي ٙٞزالض.
ًوَدار ضوارُ -8پَضص تيوِ ًاهِ ّاي وَتاُ هدت تز اساس گزٍُ
وااليي

ؾايط

ٗحهٞالت

%36

قي٘يايي
%34

ٗحهٞالت
ًكاٝضظي
ٝنٜايغ ؿصايي
%3

ٗحهٞالت
نٜؼتي ٝ
كٔعات

ذسٗات كٜي ٝ

%10

ٜٗ٢سؾي
%17

پٌشش ىاي ميان ً بلنذ مذت

ػٌ٘ٔطز تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ٗيا ٝ ٙتٜٔسٗست ً ٠ضيؿي ػسٕ تاظپطزاذت اػتثاضات (زٝض ٟاػتثاض تييف اظ ز ٝؾياّ)
اػغايي اظ ؾٞي تاٛي١ا /نازضًٜٜسُا ٙايطاٛي ت ٠ذطيساضا ٙذاضخي ًاال  ٝذسٗات ايطاٛي ٘١ ٝچٜي ٚضيؿي١اي
ؾياؾي كؼآيت١اي ؾطٗايُ ٠صاضي ؾطٗايُ٠صاضا ٙايطاٛي زض ذاضج اظ ًكٞض ضا پٞقف ٗييز١يس ،زضؾياّ ،1389
12كوط ٟنسٝض تا ٗيعا ٙپٞقف ٗ 429/6ئي ٙٞزالض(تا ضقس ًاٜ١س 37 ٟزضنسي) ٗيتاقس(ٞ٘ٛزاض ق٘اض.)9ٟ
ٗيعا ٙحن تي٘ ٠زضياكتي زض ترف تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ٗيا ٝ ٙتٜٔسٗست ،زض ؾياّ  1389حيسٝز ٗ 12ئيي ٙٞزالض(تيا
ضقس ًاٜ١س 58 ٟزضنسي) ٗيتاقسٞ٘ٛ( .زاض ق٘اض.)10ٟ

ًوَدارضوارُ -9پَضص تيوِ ًاهِ ّاي هياى ٍ تلٌد هدت
( 1387-1389ارلام تِ هيليَى دالر)

691.1
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0

ًوَدار ضوارُ -10حك تيوِ تيوِ ًاهِ ّاي هياى ٍ تلٌد هدت
( 1387-89ارلام تِ هيليَى دالر)
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زضؾاّ 59 ،1389زضنس اظ پٞقف تي٘ٛ ٠اٗ١٠اي ٗيا ٝ ٙتٜٔسٗست ت ٠تي٘ٛ ٠اٗ١٠ياي ؾيطٗايُ ٠يصاضي 41 ٝ
زضنس ت ٠تي٘ٛ ٠اٗ١ ٠اي اػتثاضذطيساض تؼٔن زاقت ٠اؾت(ٞ٘ٛزاض ق٘اض.)11ٟ
ًوَدارضوارُ-11پَضص تيوِ ًاهِ ّاي هياى ٍ تلٌد هدت تز
حسة ًَع تيوِ ًاهِ

اػتثارخزيدار
%41
سزهايِ
گذاري
%59

اظ ٛظط تلٌيي ٜٗغو ٠اي ،زض تاظاض ١اي تحت پٞقف تي٘ٛ٠اٗ١ ٠اي ٗييا ٝ ٙتٜٔسٗيست نيٜسٝمً ،كيٞض١اي
آؾيايي  %84اظ حدٖ پٞقك٢ا ضا ت ٠ذٞز اذتهال زازٟاٛس  ٝتوي ٠پٞقك٢ا ٗطتٞط تي ٠آكطيويا ٗييتاقيس٘ٛ .يٞزاض
ٜٗغو٠اي ايٞٛ ٚع پٞقك٢ا زض ؾاّ  1389ت ٠قطح ظيط اؾت:
ًوَدارضوارُ -12پَضص تيوِ ًاهِ ّاي هياى ٍ تلٌد هدت تز
اساس تاسارّاي تحت پَضص

آفزيما
%16

آسيا
%84

اظ ٛظط زضخ ٠ضيؿي ًكٞضي تاظاض١اي ١سف نازضاتي ،تٞظيغ پٞقف تي٘ٛ ٠اٗ١٠ياي ٗييا ٝ ٙتٜٔسٗيست تي٠
قطح ظيط ٗيتاقس:

ًوَدار ضوارُ-13پَضص تيوِ ًاهِّاي هياى ٍ تلٌد هدت تز اساس
گزٍُ ريسه وطَري

گزٍُ 4

گزٍُ 7

%8

%16

گزٍُ 5
%33
گزٍُ 6
%43

پٌشش ىاي ارائو شذه بو صادرات خذمات فنی ً مينذسی (مشخص شٌد زير مجمٌعو ميان ً بلنذمذت است)

تا تٞخ ٠ت ٠ا٘١يت تؿياض ظياز نازضات ذسٗات كٜي ٜ٢ٗ ٝسؾي تطاي ًكٞض ،پٞقف اي ٠ُٛٞٚپيطٝغ١ٟيا ،تريف
هاتْ تٞخ٢ي اظ پٞقف١اي ٗيا ٝ ٙتٜٔسٗست نٜسٝم ضا ت ٠ذٞز اذتهال ٗي ز١س ًْ .پٞقيف١ياي نيٜسٝم
تطاي نازضات ذسٗات كٜي ٜ٢ٗ ٝسؾي زض ؾاّ  1389تٗ 283/9 ٠ئي ٙٞزالض ضؾيس ٝ ٟضطية پٞقيف نيازضات
ذسٗات كٜي ٜٗ٢سؾي(زضنس پٞقف١اي نٜسٝم ٛؿثت ت ٠نازضات ذسٗات كٜي ٜٗ٢سؾيي) ،حيسٝز  9زضنيس
تٞز ٟاؾت.
ػ٘س ٟكؼآيت نٜسٝم زضاي ٚظٗي ، ٠ٜپكيتيثاٛي اظ اخيطاي پيطٝغ١ ٟياي ذيسٗات كٜيي ٜ٢ٗ ٝسؾيي زضًكيٞض١اي
تاخيٌؿتا ٝ ٙآشضتايدا ،ٙزض هآة نسٝض تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ٗيا ٝ ٙتٜٔسٗست ،تٞز ٟاؾت.
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هيشاى پَضص صادرات خدهات فٌي ٍ هٌْدسي طي سالْاي 1387-89

ؾاّ

ضهٖ پٞقف

زضنس تـييط

(ٗئي ٙٞزالض)

1387

98/7

--

1388

629/4

538

1389

283/9

-55

ًوَدار ضوارُ  -14هيشاى پَضص خدهات فٌي

هٌْدسي طي سالْاي 1387-89
(هيليَى دالر)

1000
629.4

800
600
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98.7
89

88

87

400
200
0

پٌششىاي تضميني

نٜسٝم زض ؾاّ  1389پٞقف تض٘يٜي تآؾ تط ٗ264/4ئي ٙٞزالض ضا تطاي نازضًٜٜسُا ٙكطاٞ٘ٛ ٖ١ز ٟاؾت.
قايا ٙشًطاؾت ،تؼساز نسٝض ض٘اٛتٛاٗ١٠اي اػتثاضي اػٖ اظ ضيآي ،اضظي  ٝتٓٞيسي 310 ،كوطٗ ،1ٟييتاقيس ًي٠
ٛؿثت تٗ ٠ست ٗكات ٠ؾاّ ُصقت %67 ٠ضقس زاقت ٠اؾت.
صدٍرضواًتًاهِّاي اػتثاري 1387-89
سال
صدٍر

تؼداد

درص
د تغييز

پَضص ( هيليَى
دالر)

درصد
تغييز

1387

107

18

186/9

-10

1388

186

42

311/6

67

1389

310

67

264/4

-15

 1تعداد  11فقره با مبلغ تقريبي  22ميليون دالر مربوط به ضمانتنامه هاي تمديدي ميباشد.
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ًوَدار ضوارُ -15پَضص ضواًتًاهِّاي اػتثاري طي سالّاي
( (1387- 89هيليَى دالر)

264.6

311.7
250.0

186.9

200.0
150.0
100.0
50.0

88

89

0.0

87

ٞ٘ٛزاض ق٘اض 16ٟحاًي اظ ًا١ف  33زضنس ي ًاضٗعز زضياكتي ٗطتٞط ت ٠ض٘اٛتٛاٗ١ ٠اي اػتثاضي ٛؿثت ت٠
ٗست ٗكات ٠ؾاّ هثْ ٗيتاقس.
ًوَدارضوارُ -16وارهشد دريافتي ضواًتًاهِ ّاي اػتثاري
(هيليَى دالر)

5.5

6.0

3.7

3.4

4.0
2.0

89

88

87

0.0

اظ ٛظط ٞٛع ض٘اٛتٛاٗ١٠اي نازض 26 ،ٟزضنس پٞقف اظ ٞٛع ض٘اٛتٛاٗ ٠اضظي تٞز 74 ٝ ٟزضنس ٗطتٞط ت٠
ض٘اٛتٛاٗ ٠اػتثاضضيآي ٗيتاقسٞ٘ٛ .زاض تٞظيغ كطاٝاٛي ٞٛع ض٘اٛتٛاٗ١٠اي نازض ٟت ٠قٌْ ظيط ٗي تاقس:
ًوَدار ضوارُ -17ضواًتٌاهِ ّاي اػتثاري تز اساس ًَع
اػتثار ارسي

%26

اػتثار ريالي
%74

اظ ٛظطُط١ٟٝاي ًااليي ،تيكتطي ٚض٘اٛتٛاٗي١٠ياي نيازض ٟتيٓ ٠حياػ اضظـ تيطاي نيازضات ٗحهيٞالت
ًكاٝضظي  ٝنٜايغ تٞز ٟاؾتٞ٘ٛ .زاض ُطً ٟٝااليي ض٘اٛتٛاٗ١٠اي اػتثاضي نٜسٝم زض ؾاّ  89ت ٠قيطح ظييط
ٗيتاقس:
ًوَدار ضوارُ  -18ضواًتٌاهِ ّاي اػتثاري تز اساس گزٍّْاي وااليي

هحصَالت
هحصَالت
ضيويايي
%7

صٌؼتي ٍ

سايز

فلشات

%29

%14

خدهات فٌي

هحصَالت

ٍ هٌْدسي

وطاٍرسي

%19

ٍصٌايغ غذايي
%31
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تاظاض١اي ١سف نازضاتي اي ٚض٘اٛتٛاٗ١ ٠ا زض ؾاّ 89ػ٘ستاً ،آؾيا  ٝاضٝپا ت ٠قطح ٞ٘ٛزاض ق٘اض 19 ٟتٞزٟ
اؾت.
ًوَدار ضوارُ -19ضواًتًاهِّاي اػتثاري تز اساس تاسارّاي
ّدف

ارٍپا
%13
آفزيما

آهزيىا الياًَسيِ

%1

%0.3

وطَرّاي
هطتزن
الوٌافغ
%97

%8

آسيا
%77

تحٔيْ ػٌ٘ٔطز نسٝض ض٘اٛتٛاٗ١٠اي اضظي تاٌٛي( پيفپطزاذت  ٝحؿ ٚاٛدإًاض)
حؿة زضذٞاؾت١اي اضاي ٠قس ٟاظ ؾٞي تاٛي١اي ػاْٗ  ٝعي ٗطاحْ ٗطتٞط )9(٠ٛ ،كوط ٟض٘اٛتٛاٗ٠
اضظي پيفپطزاذت  ٝحؿ ٚاٛدإًاض ٗؼازّ ٗ 266.768ئي ٙٞزالض (قاْٗ پٜح كوط ٟپيفپطزاذت ٗؼازّ
ٗ181.71ئي ٙٞزالض  ٝچ٢اضكوط ٟحؿ ٚاٛدإًاض ٗؼازّ ٗ 85.06ئي ٙٞزالض) تحت پٞقف نٜسٝم هطاضُطكت٠
اؾت.
تا تٞخ ٠ت ٠ايلاي تركي اظ تؼ٢سات پي٘اٌٛاضا ٙزضذهٞل ز ٝكوط ٟاظ ض٘اٛتٛاٗ١٠اي پيفپطزاذتٗ ،ثٔؾ
ض٘اٛتٛاٗ١٠اي ٗصًٞض ًا١ف ياكت ٝ ٠خ٘غ تؼ٢سات نٜسٝم تطاي پٞقف١اي پيفپطزاذت نازض قس ٟزض
ٗست ظٗاٞٗ ٙضز تطضؾي ،تٗ 145.52 ٠ئي ٙٞزالض ضؾيس ٠ً ٟزض ٢ٛايت ٗد٘ٞع تؼ٢سات نٜسٝم زض پايا ٙؾاّ
 1389تطاي پٞقف١اي نازضٗ ٟؼازّ ٗ230.58ئي ٙٞزالض تؼالٗ ٟٝثٔؾٗ 7.90ئي ٙٞزالض تؼ٢سات ٜٗتوْ قس ٟهثٔي
اظ تاٛي ٗطًعي ج.ا.ا ،.تٞز ٟاؾت.
الظٕ ت ٠شًط اؾت ً ٠عي ٗست ٗصًٞض ،زيِط زضذٞاؾت١اي تاٛي١اي ػاْٗ تطاي پٞقف ض٘اٛتٛاٗ١٠اي
اضظي پيفپطزاذت  ٝحؿ ٚاٛدإًاض ٗتواضيا ٙتطضؾي ٌٗ ٝاتثات الظٕ تطاي تٌ٘يْ ٗساضى  ٝاذص ٗدٞظ١اي
الظٕ نٞضت ُطكت ٠اؾت.

ٗيييعاً ٙيياضٗعز ٝاضيييعي تيي ٠حؿيياب نييٜسٝم ،تاتييت  9كوييط ٟپٞقييف اضاييي ٠قييس ٟتييا پايييا ٙؾيياّ ،1389
ٗثٔؾ (١ 377.367/22عاض زالض) تٞز ٟاؾت.

ذؿاضت١اي پطزاذتي
زض ؾاّ ٗ 89ثٔؾ ٗ 36/2ئي ٙٞزالض ذؿاضت ت ٠نازضًٜٜسُا ٙپطزاذت قسٛ ٠ً ٟؿثت تٗ ٠ست ٗكيات ٠ؾياّ
هثْ 74 ،زضنس اكعايف ٛكاٗ ٙيز١س.
ًوَدارضوارُ -20خسارتْاي پزداختي صٌدٍق طي سالْاي
1387- 89
(هيليَى دالر)
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تطًية ذؿاضت١اي پطزاذتي تط اؾاؼ ٞٛع تي٘ٛ٠اٗ١٠ا  ٝض٘اٛتٛاٗ١٠ا ٛكاٙزٜ١س ٣آٛؿت ً ٠تيف اظ %95
اظ ذؿاضات پطزاذتي ؾاّ ٗ ، 89طتٞط ت ٠ض٘اٛتٛاٗ١٠اي نٜسٝم تٞز ٟاؾت.
ٞ٘ٛزاض ذؿاضت١اي پطزاذتي ت ٠قطح ظيط ٗيتاقس:
ًوَدارضوارُ-21خسارتّاي پزداختي سال 89تِ تفىيه
ًَع هحصَل
تيوِ ًاهِ
%5
ضواًتٌاهِ
%95
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زضذهٞل ًكٞض١اي تحت پٞقف ،تيكتطي ٚذؿاضت زض ترف ذؿاضت١اي زاذٔي تً ٠كٞض اٗاضات ٝ
زضترف ض٘اٛتٛاٗ / ٠تي٘ٛ٠اٗ١٠اي ذاضخي تً ٠كٞض آشضتايدا ٙپطزاذت قس ٟاؾت.
زضتيُ ٚط١ٟٝاي ًااليي تحت پٞقف نٜسٝم ،تيف اظ  80زضنس اظ ذؿاضت١اي پطزاذتي ٗطتٞط ت٠
ُط١ٟٝاي ًكاٝضظي  ٝنٜايغ ؿصايي تٞز ٟاؾت.

تاظياكتي١ا
ٗيعا ٙتاظياكتي١اي نٜسٝم زض ؾاّ  ،1389تآؾ تط ٗ 14/8ئي ٙٞزالض ُطزيس ًٛ ٠ؿثت تٗ ٠ست ٗكات٠
ؾاّ هثْ ،تيف اظ  %111ضقس زاقت ٠اؾت.
ًوَدارضوارُ - 22هيشاى تاسيافت خسارت صٌدٍق
طي سالْاي 1387-89
(هيليَى دالر)
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اظ ٗيعا ٙتاظياكت ذؿاضت نٜسٝمٗ %99/8 ،طتٞط ت ٠ض٘اٛتٛاٗ١ ٠ا اؾت ً٘ ٝتطاظ  0/3زضنس ت ٠تي٘٠
ٛاٗ١٠ا تؼٔن زاضز.

الظٕ ت ٠شًط اؾت ً ٠زضؾاّ  ،89تآؾ تط ٗ 21ئي ٙٞزالض ٛيع تهٞضت ؿيطٛوسي ٝن ّٞقس ٟاؾت.

فعانيتٍای تحهيم ریسک

ساختار تحليل ريسه:
نٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطا ٙاظ خ٘ٔٞٗ ٠ؾؿات پيكط ٝزض ٗياٞٗ ٙؾؿات ٗآي  ٝاػتثاضي ايطا ٙت ٠ق٘اض
ٗيضٝز ً ٠تغٞض ٛظإٜٗس  ٝزض هآة ايداز ٝاحسي تحت ػٜٞا« ٙضيؿي ًكٞضي» اظ ؾاّ  ،1380تحٞالت
اهتهازي  ٝؾياؾت١اي تاظاض١اي ١سف نازضاتي ضا ضنس ٗي٘ٛايس .ايٝ ٚاحس تا پيك٢ٜاز ؾياؾت ت٢ي ٠ٜپٞقكي
نٜسٝم  ٝتطضؾي ٝضؼيت ٗٞخٞز  ٝچكٖاٛساظ آيٜس ٟاهتهازي  ٝؾياؾي ًكٞض١ا ٜٗ ٝاعن خ٢ا ،ٙؾؼي زاضز اظ
ٜٗاكغ نازضًٜٜسُا ٝ ٙزٓٝت ٗحاكظت ٘ٛايس .اظ ؾٞي زيِط اػتثاضؾٜدي تاٛي١اي ذاضخي زضياكت ًٜٜس ٟاػتثاض
ذطيساض  ٝيا ُكايف ًٜٜس ٟاػتثاضات اؾٜازي تٛ ٠لغ نازضًٜٜسُا ٝ ٙيا ؾطٗايُ٠صاضا ٙايطاٛي ٗيتٞاٛس ً٘ي
قاياٛي تٗ ٠سيطيت ضيؿي نٜسٝم ٗ ٝكتطيا ٙآ ٙتٜ٘ايس .تسٝي ٚآِٞي ُطٟٝتٜسي ضيؿي ًكٞضي ٗتٜاؾة تا
ؾياؾت١اي ذاضخي زٓٝت ج.ا.ايطا ٝ ٙتطٝظ ٞ٘ٛز١ ٙط ؾٗ ٠ا ٟيٌثاض آ ،ٙاظ زيِط اهساٗات ٗ ٖ٢ايٝ ٚاحس ت٠
ق٘اض ٗيضٝز .ا ٖ١كؼآيت١اي ٗسيطيت ضيؿي ضا زض هآة ٗٞاضز شيْ ٗيتٞا ٙذالنٞ٘ٛ ٠ز:
 تطضؾي اٌٗا ٙپٞقف يي ًكٞض تٞؾظ نٜسٝم تط اؾاؼ آِٞي تٞا ٙخصب اػتثاض (اظ خ٘ٔ ٠تطضؾيحساًثط زٝض ٟضيؿي هاتْ پصيطـ تٞؾظ نٜسٝم زض زٝض١ٟاي ًٞتاٗ ،ٟيا ٝ ٙتٜٔسٗست)؛
 تؼيي ٚؾغح ضيؿي پصيطي نٜسٝم زض يي ًكٞض (ؾوق پٞقف ًكٞض)؛ تؼييٗ ٚحسٝزيت١اي پٞقف اظ خ٘ٔ ٠تضاٗي ٚهاتْ هث ّٞنٜسٝم(اٌٗا ٙپصيطـ تض٘ي ٚزٓٝتي ٝتاٌٛي)؛
 تؼيي ٚتا٢ٌٛاي هاتْ هث ّٞنٜسٝم زض يي ًكٞض  ٝؾوق اػتثاضي آ٢ٛا (تط اؾاؼ آِٞي )CAMEL؛ تطضؾي  ٝاػالٕ ؾياؾت پٞقكي  ٝت٢يُ ٠عاضـ ًكٞض١ا زض ًٔيٜٗ ٠اعن خـطاكيايي زض ٗوغ٢اي ظٗاٛيٗرتٔق.
تحليل ريسك پرتفٌي:
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تٜٗ ٠ظٞض ٗوايؿ ٠پٞقف نٜسٝم تا نازضات ًكٞض اظ ٛوغٛ ٠ظط ُطٟٝتٜسي ضيؿي ًكٞضي ،تدعيٝ ٠
تحٔئ٢اي ظيط اٛدإ قس ٟاؾت.
زض اتتسا زض ٞ٘ٛزاض ظيط تٞظيغ تاظاض١اي ١سف نازضات ايطا ٙزض اي ٚؾاّ اظ خٜثُ ٠طٟٝتٜسي ضيؿي ًكٞضي
ٛكا ٙزاز ٟقس ٟاؾت:
ًوَدار ضوارُ - 23صادرات وطَردر سال  89تِ تفىيه
گزٍّْاي ريسه
گزٍّْاي ون

گزٍّْاي

ريسه ()2ٍ 1

پزريسه

%26

( )7 ٍ 6
%33

گزٍّْايي تا
ريسه هتَسط
()5 ٍ 4 ،3

%41

ػ٘س ٟنازضات ايطا ٙزض ؾاّ  1389تً ٠كٞض١اي تا ُط ٟٝضيؿي ٗتٞؾظ  ٝ 5 ٝ 4 ،3پؽ اظ آ ٙتُ ٠طٟٝ
پطضيؿي (ٗ )7 ٝ 6طتٞط ٗي قٞز .اي ٚزض حآيؿت ً ٠تيكتط پٞقك٢اي نٜسٝم ت ٠نازضاتي ً ٠تً ٠كٞض١اي
پطضيؿي (ُط ٟٝضيؿي  ٝ )7 ٝ 6تؼس اظ آ ٙتُ ٠ط٢١ٝاي تا ضيؿي ٗتٞؾظ (ُط )5 ٝ 4 ،3 ٟٝاذتهال ياكت٠
اؾت .اي ٚتسيٗ ٚؼٜاؾت ً ٠نٜسٝم تٞاٛؿت ٠ترٞتي اظ نازضات تً ٠كٞض١اي تا ضيؿي تاال ح٘ايت ٘ٛايس ٝ
ٛوف ذٞز ضا تؼٜٞا ٙحاٗي نازضًٜٜسُا ٙتطاي نازضات پطضيؿي ايلاء ٘ٛايسٞ٘ٛ .زاض ظيط ٘ٛاياِٛط پٞقك٢اي
نٜسٝم اظ ٛظط ُطٟٝتٜسي ضيؿي ًكٞض١اي تحت پٞقف ٗي تاقس
ًوَدارضوارُ - 24پَضص تيوًِاهِّاي صٌدٍق در سال 89
تِ تفىيه گزٍُّاي ريسه
گروههاي كم
ريسك (6
و)8

گزٍّْاي

گروههايي9با%

پزريسه

ريسك

( )7 ٍ 6

متوسط (/ ،/

%51

و …) 4

تحميمات ٍ ّوىاريّاي تييالوللي
هطالؼات ٍ تحميمات در حَسُ ريسه ٍ تيوِ اػتثار صادراتي
ٗغآؼ ٝ ٠تحوين زض ظٗي ٠ٜضيؿي  ٝتي٘ ٠اػتثاض نازضاتي تٞيػ ٟكؼآيت٢اي ٗٞؾؿات ٘١تا ،يٌي اظ ٗ٘٢تطيٚ
ٝظايق ٝاحس ضيؿي ًكٞضي ٌ٘١ ٝاضي٢اي تيٚآ٘ٔٔي ٗيتاقس١ ٠ً ،سف اظ آ ٙاٛتواّ ضٝظآٗستطي ٚاعالػات ت٠
ٗسيطيت اضقس  ٝترك٢اي ٗرتٔق نٜسٝم ٗيتاقس .ايُ ٚعاضقات ٗيتٞاٜٛس زض٢ٛايت ت ٠ت٢ثٞز ػٌ٘ٔطز نٜسٝم
ً٘ي قاياٛي تٜ٘ايٜس .زض عي ؾاّ  ،1389حسٝز ُ 150عاضـ تحٔئي  -ذثطي ت٢يُ ٠طزيس ً ٠قاذهتطي ٚآ٢ٛا
ػثاضتٜس اظ:
 ت٢يٗ ٠اٜ١اٗ ٠ضيؿي ًكٞضي تهٞضت ٜٗظٖ ،پٞقف زٜ١س ٟا ٖ١تحٞالت ضيؿي ًكٞض١اي خ٢ا ٙزض
عي يي ٗاٟ؛

ُ عاضقات تحٔئي زض ذهٞل قاذم ذاني اظ يي ًكٞض٘١ ،چ ٙٞقاذم اهتهازي،
ؾطٗايُ٠صاضي ،تاٌٛي ( ... ٝتيف اظ ً 30كٞض)؛
 اضائُ ٠عاضقات تحٔئي  ٝذثطي زض ذهٞل كؼآيت ٗٞؾؿات ٘١تا اظ هثيْ ُعاضق٢اي اضائ ٠قس ٟزض
ٗٞضز ٗٞؾؿات  EKNؾٞئس Sinosure ،چي ،ٚاُعيٖ تاٛي  ECA ٝتطظيْ ،ض٘ا( ٙچٜسخاٛث٠
ػطتي)( ICIEC ،چٜسخاٛث ٠اؾالٗي) ،ؾاچ ٠ايتآياٞٗ ،ؾؿ ٠تي٘ ٠اػتثاض نازضاتي زا٘ٛاضى،EKF
ٗٞؾؿ ٠تي٘ ٠اػتثاض نازضاتي ٜ١س ٞٗ ،ECGCؾؿً K-sure ٠ط ٟخٜٞتي ،آتطازيٞؼ ٜٔ١س  ٝؿيطٟ؛

 تطخ٘ ٝ ٠ت٢يُ ٠عاضقات ٗرتٔلي زض ذهٞل تحطيٖ ١اي اهتهازي ػٔي ٠ايطا٘١ ٙچ« ٙٞتحطيٖ اتحازي٠
اضٝپا ػٔي ٠ايطا ٝ »ٙتٞيػ ٟتطضؾي تاثيط آ ٙتط حٞظ ٟتي٘ ٠اػتثاض نازضاتي (زض ٗد٘ٞع تيف اظ 12
ُعاضـ)؛

 تحوين  ٝاضائُ ٠عاضقات تحٔئي زض ظٗي١ ٠ٜاي ٗرتٔق تي٘٠اي  ٝاهتهازي ٘١اٜٛس «ٗوسٗ ٠اي تط ضا١ثطز
ؾطٗايُ ٠صاضي ج .ا .ايطا ٙزض تاظاض١اي ٜٗترة -تا ت٘طًع تط قٜاذت ضا١ثطز زٓٝت چي ٚزض آكطيوا»،
ُعاضـ تحويواتي زض ذهٞل «اضائ ٠ذسٗات تي٘٠اي اظ عطين تا٢ٌٛا» (تاٌٛاقٞضٛؽ)ُ ،عاضـ «تحٔيْ
اهتهازي ٜٗغو ٠آٗطيٌاي التيً ٝ ٚاضائية»١« ،دي َٜضيؿي ٞٛؾاٛ ٙطخ اضظ»ُ« ،عاضـ ٛوف نٜؼت
تي٘ ٠اػتثاض زض ح٘ايت اظ تداضت تي ٚآْ٘ٔ»ٗ ،وآ« ٠نٜسٝم ض٘اٛت نازضات – اتعاض ًا١ف ضيؿي»
تطاي ًتاب «ٛاٗساضا ٙنٜؼت  ٝتداضت ايطاٗ ،»ٙوآ« ٠اثطات پ٢ٜاٛ ٙاآضاٗي١اي ًكٞض١اي ػطتي تط
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ضيؿي١اي ؾياؾي  ٝتداضي ،زض خ٢ا ٙپؽ اظ تحطاٛ ٝ ،ٙوف ٗٞؾؿات تي٘ ٠اػتثاض نازضاتي» زض ٗدٔ٠
اهتهاز ايطا ٝ ٙؿيط.ٟ

فؼاليتّاي تييالوللي صٌدٍق
تا تٞخ ٠ت ٠ضطٝضت حضٞض نٜسٝم زض ٗداٗغ  ٝػطن١٠اي تيٚآ٘ٔٔي ٘١ ٝچٜيٛ ٚياظ ت ٠اٛتواّ ٗغآة
ضٝظآٗس  ٝاؾتاٛساضز١اي تيٚآ٘ٔٔي حٞظ ٟتي٘ ٠اػتثاضي ت ٠ترك٢اي ترههي نٜسٝم ،اهساٗات ٗرتٔلي خ٢ت
ٛيْ ت ٠ا١ساف ٗ ٝاٗٞضيت تؼيي ٚقس ٟايٞٗ ٚؾؿ ٠زض ؾاّ 1389نٞضت پصيطكت ٠اؾت ً ٠ا ٖ١آ ٙت ٠قطح ظيط
ٗيتاقٜس:
 حضٞض ٘ٛايٜسُا ٙنٜسٝم زض خٔؿات ٘١اِٜ١ي  ٝاخالؾ٢اي ً٘يؿيٗ ٙٞكتطى كيٗاتي ٚايطا ٝ ٙؾايط
ًكٞض١ا (تيف اظ ً 15كٞض) ،اضائ ٠تٜس پيك٢ٜازي خ٢ت زضج زض ياززاقت تلا ٖ١كي ٗاتي ٚزً ٝكٞض ٝ
زض نٞضت ٓع ٕٝاٛدإ ٗصاًطات الظٕ زض ذهٞل پطٝغ١ٟاي تحت پٞقف نٜسٝم؛
 حضٞض ٘ٛايٜسُا ٙنٜسٝم زض خٔؿات ترههي ٗطتثظ تا حٞظ ٟتيٚآْ٘ٔ زض زاذْ ًكٞض اظ هثيْ
خٔؿات اتام تاظضُاٛي ،ؾاظٗا ٙؾطٗايُ٠صاضي ،ؾاظٗا ٙتٞؾؼ ٠تداضتٝ ،ظاضت ذاضخ ٝ ٠ؾايط
ٝظاضترا١٠ٛا؛
ٌٗ اتثات ترههي تا ٗٞؾؿات ،ؾاظٗا٢ٛا ٢ٛ ٝاز١اي زاذْ ًكٞض زض ظٗي ٠ٜضيؿي ًكٞض١ا ،اػالٕ
ؾياؾت پٞقكي نٜسٝم  ٝؾايط حٞظ١ٟاي ٗطتثظ؛
 تؼاْٗ  ٝتثازالت ػٔ٘ي  ٝكٜي تا اتحازي ٠اٗا( ٙاتحازيٞٗ ٠ؾؿات تي٘ ٠اػتثاض نازضاتي اؾالٗي  ٝػطتي)،
اضؾاّ اعالػات ٘١ ٝاِٜ١ي١اي الظٕ خ٢ت حضٞض ٘ٛايٜسُا ٙنٜسٝم زض ُطز٘١ايي اي ٚاتحازي ٠زض
ًكٞض١اي تٛٞؽ ًٞ ٝيتٗ ،كاضًت زض تسٝي ٚزيتاتيؽ اٗا ،ٙت٢ي ٠پٞقف ذثطي ػٌ٘ٔطز نٜسٝم زض
اتحازي ٠اٗا ،ٙپطزاذت حن ػضٞيت ،اٛدإ اهساٗات حوٞهي ٌٗ ٝاتثات الظٕ تطاي عي ٗطاحْ هاٛٞٛي
زاذْ ًكٞض تطاي ػضٞيت نٜسٝم زض اي ٚاتحازيٜٗ ٠د٘ٔ ٠تطخ٘ ٠اؾاؾٜاٗ ٠اتحازي ٠اٗاٙ؛
 تؼاْٗ  ٝاضتثاط تا ٗٞؾؿٞٗ( ICIEC ٠ؾؿ ٠اؾالٗي تطاي تي٘ ٠ؾطٗايُ ٠صاضي  ٝاػتثاضات نازضاتي)
 تسا ٕٝاضتثاط نٜسٝم تا ًٔٞج پطاٍ ،زضياكت  ٝاضؾاّ اعالػات ،پطزاذت حن ػضٞيت ًٔٞج  ٝزض
٢ٛايت اٛدإ ٘١اِٜ١ي١اي الظٕ تطاي قطًت ٘ٛايٜسُا ٙنٜسٝم زض ُطز٘١ائي ًٔٞج پطاٍ زض ظاُطب
ًطٝاؾي  ٝپًٞت تائٜس؛

 اتهاّ ٗدسز ت ٠قثٌ ٠اعٔؽ ًطزيت آٓياٛؽ ض٘٘١ ٚاِٜ١ي خ٢ت زضياكت آٗٞظـ١اي الظٕ  ٝپيِيطي
١اي ٌٗطض خ٢ت ضكغ ٗكٌالت قثٌ ٠اي٘١ ،چٜي ٚاٛدإ اهساٗات الظٕ تطاي حضٞض ٘ٛايٜسُا ٙنٜسٝم
زض اخالؼ ًطزيت آٓياٛؽ زض ًٞيت؛
 اٛدإ اهساٗات الظٕ تطاي اضتثاط تا ٗٞؾؿات (٘١تا  ٝؿيط٘١ ٝ ،)ٟچٜي ٚتا٢ٌٛاي ذاضخي
(٢ٛ ٝ )TC Bank, BTA Bank, VTB Bankاز١اي ذاضخي زض ظٗي١٠ٜاي ٗطتٞط ت ٠حٞظٟ
ضيؿي  ٝتيٚآْ٘ٔ ٘١چ ٙٞؾلط ٘ٛايٜسُا ٙنٜسٝم ،آت٘ٛٞاٗ ٙدالت ،ػضٞيت زض زيتاتيؽ١ا،
زضذٞاؾت اعالػات تا٢ٌٛاي ذاضخي خ٢ت اػتثاضؾٜدي ،پاؾد ت ٠اؾتؼالٗات زضياكتي  ٝؿيطٟ؛
 ت٢يٗ ٠ت ٝ ٙٞاٛدإ ٘١اِٜ١ي١اي الظٕ تطاي حضٞض نٜسٝم زض ذثطُعاضي٢اي أِٛيؿي ظتا ٙزاذٔي
٘١اٜٛس (ت٢طا ٙتاي٘ع ،ايطا ٙزئيٗ ،دٔ ٝ MOC ٠ؿيط ٝ )ٟاٛؼٌاؼ ػٌ٘ٔطز ٗٞكن نٜسٝم زض ٗدالت
ٛ ٝكطيات ٗؼتثط تي ٚآ٘ٔٔي ٘١چInternational Trade ،Trade Finance Magazineٙٞ
ٛ ٝ Financeيع زايطًتٞضي٢اي تي ٚآ٘ٔٔي ٘١چCWOAG 2010-2011 ٝ GTR Directory ٙٞ؛

فعانيتٌاي حقُقی
زض ترف حوٞهي نٜسٝم ،اهساٗات ٗرتٔلي اٛدإ قس ٠ً ٟا ٖ١آ ٙػثاضتٜس اظ:
 .1انالح ها :ٙٞٛپيِيطي انالح «ها ٙٞٛچِِٛٞي ازاض ٟنٜسٝم» تطاي تؿ٢يْ زض ٛح ٟٞاضايي ٠ذيسٗات تي٠
نازضًٜٜسُاٙ؛
 .2تط١ي ٝ ٚتٞثين :تؿ٢يْ قطايظ اذص ٝثيو ٠اظ نازضًٜٜسُا ٙتطاي زضياكت ض٘اٛتٜاٗ ٠زض ٗوايؿ ٠تا قيطايظ
ٗٞضز ػْ٘ تا٢ٌٛا
زض ؾاّ ٝ ،1389ثاين اذص قس ٟاػٖ اظ ٌٗٔي ،تؼ٢سي (ؾلت ٝ )٠ؾايط خ٘ؼا" تٗ ٠يعاٗ 2943.3 ٙئياضز ضيياّ
ٗي تاقس ًٛ ٠ؿثت ت ٠ؾاّ ٗآي هثْ تٗ ٠يعاٗ 1535ٙئياضز ضياّ ،ضقسي حسٝز  109زضنس ضا ٛكاٗ ٙيز١س.

فعانيتٌای سزمایًگذاري

سزهايِ گذاري در سْام تَرس اٍراق تْادار
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نٜسٝم زض پايا ٙؾاّ ٗآيُ1389عاضـ ٗثٔؾ ٗ 167738ئيي ٙٞضيياّ تهيٞضت ؾيطٗايُ٠يصاضي زض ؾي٢إ
قطًت ١اي پصيطكت ٠قس ٟزض تٞضؼ ضا زض زكاتط ذٞز ثثت ٞ٘ٛز ٟاؾت .حانْ ؾطٗايُ ٠صاضي كيٞم ؾيٞزي تي٠
ٗثٔؾ ٗ 168301ئي ٙٞضياّ تٞز ٟاؾت ً ٠ت ٠تلٌيي ٛاقي اظ ٗٞاضز ظيطٗيتاقس:
ؾٞز ٛاقي اظ كطٝـ ؾ٢إ عي ؾاّ
ؾ ٖ٢نٜسٝم اظ ؾٞز ٛوسي ٗهٞب قطًت١ا

112030

ٗئي ٙٞضياّ

56271

ٗئي ٙٞضياّ

سپزدُ گذاري ٍ خزيد اٍراق هطاروت
ؾپطزُ ٟصاضي تا زضآٗس ثاتت ت ٠ػٜٞا ٙاتعاضي تطاي ً٘يي تي ٠تياٗيٛ ٚويسيِٜي الظٕ تيطاي ايلياء تؼ٢يسات ٝ
پطزاذت ذؿاضت١اي احت٘آي اظ ضٝـ١اي ضايح ٗٞؾؿات اػتثاض نازضاتي ت ٠ق٘اض ٗيضٝز .زض ٘١ي ٚاضتثاط
زض پايا ٙؾاّ ٗ 1389كات ٠ؾاّ١اي هثْ ٗثٔؾ ٗ 1976111ئي ٙٞضياّ تهيٞضت ؾيپطز ٟتٜٔيس ٗيست ٗ ٝثٔيؾ
ٗ 2349789ئي ٙٞضياّ تهٞضت ؾپطزًٞ ٟتاٟٗست زض تاٛي١ا ٞٗٝؾؿات اػتثاضي ًكٞض تؼٜٞا ٙؾيطٗايُ٠يصاضي
ٝخٞز زاقت ٠ً ٠ؾٞز حانْ اظ اي ٚؾطٗايُ٠صاضي عي ؾاّ  88تآؾ تط ٗ 457421ئي ٙٞضياّ ،تٞز ٟاؾت.

فعانيتٌای باساریابی

ا ٖ١كؼآيت١اي تاظاضياتي نٜسٝم ت ٠قطح شيْ ٗي تاقس:
ُ .1ؿتطـ كط َٜ١تي٘ ٠اػتثاض نازضاتي اظ عطين اٛديإ كؼآييت١ياي ُؿيتطز ٟتثٔيـياتي زض ضٝظٛاٗي١٠يا،
ٗدالت ،ضؾا١٠ٛاي زاذٔي  ٝذاضخي؛
 .2تؼاْٗ ٌ٘١ ٝاضي تِٜات َٜتا تا٢ٌٛا ت٠ُٛٞ ٠اي ً ٖ١ ٠اً 8 ٜٙٞتاٛيي زٓٝتيي  5 ٝتاٛيي ذهٞنيي زض
ظٗطٗ ٟكتطيا ٙنٜسٝم هطاض زاضٛس؛
 .3ايداز ضٝاتظ ًاضُعاضي تا  30تكٌْ ؿيطزٓٝتيي اػيٖ اظ نيٜسٝم١ياي تٞؾيؼ ٠نيازضات ،تكيٌْ١ياي
نازضاتي ،اتام تاظضُاٛي اؾتا١ٙا ،تٜٗ ٠ظٞض تاظاضيياتي ،اعيالعضؾياٛي  ٝتؿي٢يْ زؾتطؾيي تي ٠ذيسٗات
نٜسٝم زض اؾتا١ٙا؛
 .4تطُعاضي ً 11اضُا ٟآٗٞظقي ٘١ ٝايف تطاي ًاضُعاضا ٙزض ؾاّ 1389؛
 .5ت٢ثٞز  ٝتٜٞع تركي ذسٗات آٌتطٛٝيٌي ؾايت نٜسٝم زض ضاؾتاي تحون آضٗا٢ٛاي زٓٝت آٌتطٛٝيي.

قايا ٙشًط اؾت ً ٠زض ؾاّ ً ،1389اضُعاضا 73 ٙنازضًٜٜس ٟضا ت ٠نٜسٝم ٗؼطكي ٞ٘ٛزٛس ً ٠تا اٛت٢اي ؾاّ
ٜٗدط ت ٠نسٝض  1كوط ٟت٘سيس تي٘ٛ٠اٗ2.200.000(٠يٞض 37 ٝ )ٝكوط ٟض٘اٛتٛاٗ ٠اػتثياضي تي ٠اضظـ توطيثيي
ٗ 10.1ئي ٙٞزالضُ ،طزيس.

فعانيتٍاي تُسعً مىابع اوساوي َ آمُسش

زض ؾاّ  1389زض ظٗي ٠ٜتٞؾؼٗ ٠سيطيت  ٝاضتواء ٜٗاتغ اٛؿاٛي ،كؼآيت١اي ظيط ت ٠اٛدإ ضؾيس ٟاؾت:
الف -تطىيالت ٍ رٍشّا
 تهٞية  ٝاتالؽ پيك٢ٜاز انالح ؾاذتاض خسييس تكيٌيالتي نيٜسٝم تٞؾيظ ٗؼاٛٝيت ٗحتيطٕ تٞؾيؼ٠
ٗسيطيت  ٝؾطٗاي٠اٛؿاٛي ضييؽ خ٘ٞ٢ض خ٢ت اخطا

 كطايٜس اؾترسإ  ٝتٌاضُيطي تؼساز ٛ 17لط ٛيطٝي خسيس اظ ٗحْ ٗدٞظ ٗطتٞط

 تطضؾي زؾتٞضآؼْ٘١اي زاذٔي  ٝانالح آييٛٚاٗ١٠اي ٗطت ٞط حؿة ٗٞضز تيٜٗ ٠ظيٞض ت٢ثيٞز ضٝـ١يا،
اكعايف ًاضايي ،اثطتركي  ٝآؾية قٜاؾي تٜٗ ٠ظٞض ت٢ثٞز ػٌ٘ٔطز
ب – آهَسش واروٌاى
 ػ٘ٔياتي ٞ٘ٛز ٙتطٛاٗٗ ٠سٗ ٝ ٙٝهٞب قس ٟآٗٞظـ ًاضًٜاٝ ٙكن آئيٛٚاٗ ٠اخطائي كهْ  ٖ٢ٛهاٙٞٛٗسيطيت ذسٗات ًكٞضي تا تطُعاضي ٛ 3716لط ؾاػت  ٝؾطاٛ 32 ٠ٛلط ؾاػت آٗٞظـ تطاي 117
ٛلط زض يي ؾاّ.
 تٜٞع آٗٞظـ١اي اضائ ٠قس: ٟ تٓ ٠حاػ ٞٛع آٗٞظـ ،اظ  69ػٜٞا ٙآٗٞظـ اضائ ٠قس 37 ،ٟػٜٞا ٙت ٠زٝض ٟقـٔي ترههي 13 ،ػٜٞا ٙت٠
زٝض ٟػ٘ٗٞي  19 ٝػٜٞا ٙت ٠زٝض ٟت٢ثٞز ٗسيطيت تؼٔن زاقت ٠اؾت.
 تٓ ٠حاػ ضٝـ آٗٞظقي اظ اي ٚتؼساز  5ػٜٞا ٙت ٠ؾ٘يٜاض 1 ،ػٜٞا ٙتً ٠اضُا 3،ٟػٜٞا ٙتًٜ ٠لطاٛؽ1 ،
ػٜٞا ٙت٘١ ٠ايف 2،ػٜٞا ٙتُ ٠طز٘١ائي 55 ،ػٜٞا ٙت ٠زٝض١ٟاي آٗٞظـ حضٞضي  2 ٝػٜٞا ٙت ٠ؿيط
حضٞضي ٗطتٞط تٞز ٟاؾت.
 ا ٖ١زٝض١ٟاي آٗٞظقي تطُعاض قس ٟزض ٗحْ نٜسٝم :32
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 زٝض ٟآٗٞظقي آقٜائي تا ايٌٜٞتطٗع  ٝآُا١ي اظ آذطي ٚتـييطات ايداز قس ٟزض آ ٙتا ٛ 348لط ؾاػت
آٗٞظـ.
 اًؿْ پيكطكت ٠تا ٛ 750لط ؾاػت آٗٞظـ.
 تا تٞخ ٠تٗ ٠د٘ٞع ؾاػات آٗٞظقي تطُعاض قس 60 ،ٟزضنس آٗٞظـ ٗطتٞط تٗ ٠سيطا 40ٝ ،ٙزضنسآٗٞظـ ٗطتٞط تً ٠اضًٜا ٙتٞز ٟاؾت.
 تا تٞخ ٠ت ٠قاذم ؾطا ٠ٛآٗٞظقي ،ؾطا ٠ٛآٗٞظقي ٗسيطاٛ 57 ٙلط ؾاػت ً ٝاضًٜاٛ 19 ٙلط ؾاػتآٗٞظقي تٞز ٟاؾت.

فعانيتٌاي طزح َ بزوامً
ا ٖ١كؼآيت١اي عطح  ٝتطٛاٗ ٠نٜسٝم زض اي ٚؾاّ زض ؾٗ ٠حٞض ظيط اٛدإ قس ٟاؾت:
الف-فؼاليتّاي تزًاهِاي
 .1تسٝي ٚتطٛاٗ١٠اي پٜح ؾآ ٠زض ضاؾتاي ا١ساف تطٛاٗ ٠پٜح ؾآ ٠تٞؾؼ ٠خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطاٙ
 .2تسٝي ٚتطٛاٗ١٠اي ضا١ثطزي ،ػ٘ٔياتي ًٔ ٝيسي ؾاّ 1389
 .3ت٢ي ٝ ٠اضايُ ٠عاضـ١اي ػٌ٘ٔطز  ٝپيكطكت ًاض تطٛاٗ١٠اي ضا١ثطزئً ،يسي  ٝػ٘ٔياتي
ب -فؼاليتّاي پژٍّطي

 ػال ٟٝتط تحويواتي ً ٠اظ ؾٞي ٜٗاتغ اٛؿاٛي زض ٙٝؾاظٗاٛي اٛدإ ٗيقٞز ،ز ٝهطاضزاز پػ١ٝكي تيا «ٗطًيع
ٗغآؼات تٌٜٞٓٞغي زاٛكِا ٟنٜؼتي قطيق» ٗ« ٝؼاٛٝت پػ١ٝكي  ٝكٜاٝضي زاٛكيِا ٟت٢يطا »ٙتيٜٗ ٠ظيٞض
ٗغآؼ ٝ ٠اخطاي ز ٝپطٝغ ٟتحويواتي تا ػٜاٝي ٚظيط زض ؾاّ ٜٗ1388ؼوس  ٝزض ؾاّ  1389ػ٘ٔياتي ُطزيس:
 .1تحٔيْ  ٝاضظياتي خايِا ٟنٜسٝم ض٘اٛت نازضات ايطا ٙزض ؾاذتاض اهتهياز ٗٔيي  ٝتٞؾيؼ ٠نيازضات
ؿيطٛلتي  ٝآؾية قٜاؾي كؼآيت١اي آ ،ٙخ٢ت تطضؾي ٛواط هٞت  ٝضيؼق كؼآييت١ياي نيٜسٝم ٝ
اضائ ٠ضاٌ١اض١ايي زض خ٢ت انالح ؾاذتاضي ٘١ ٝچٜي ٚتطضؾي ٛح ٟٞػٌ٘ٔطز ٛ ٝح ٟٞازاضٞٗ ٟؾؿيات
پٞقف تي٘٠اي ٗكات ٠زض ذاضج اظ ًكٞض؛
 .2عطح اٗتياظز١ي ضيؿي اػتثاضي ٗكتطيا ٙنٜسٝم تا اؾتلاز ٟاظ ضٝـ١اي ٞ١قٜ٘س.

 تسٝيٛ ٚياظ١ا  ٝاٞٓٝيت ١اي پػ١ٝكي نٜسٝم  ٝاعالع ضؾاٛي اظ عطين ٝب ؾايت ٘١ ٝچٜيٌٗ ٚاتث ٠تيا
ٗطاًع ػٔ٘ي،پػ١ٝكي ًكٞض

ج  -ارسياتي ٍ پايص ػولىزد
اضظياتي ػٌ٘ٔطز ،اٛساظُٟيطي زاز١ٟايي اؾت ًٛ ٠كا ٙزٜ١س ٟپيكطكت ت ٠ؾٞي ٛتايح ٗٞضز ٛظط اؾتٓ .صا
نٜسٝم تطاي آُا١ي اظ ٗيعا ٙتحون ا١ساف تؼيي ٚقس ٟزض تطٛاٗ ٠اؾتطاتػييٗ ،غٔٞتيت ً ٝيليت كؼآيت٢ا ٝ
ٛتايح ػٌ٘ٔطز ذٞز زض ٗحيظ پٞياٛ ،ظاٗ٢اي پايف  ٝاضظياتي ػٌ٘ٔطز تؼطيق ٞ٘ٛز ٟاؾت ٠ً ،تا ت٢طُ ٟيطي اظ
اي ٚچاضچٞب١ا ،ػال ٟٝتط ًٜتطّ كؼآيت١اُ ،عاضـ١اي الظٕ ضا تٗ ٠سيطا ٙػ٘ٔياتي  ٝاضقس زض ٝ ٙٝتطٙٝ
ؾاظٗاٛي اضايٗ ٠ي ٘ٛايس.
ج – كؼآيت١اي اٛلٞضٗاتيي

 تٞؾؼٛ ٠طٕاكعاض تاٛي اعالػات خاٗغ نٜسٝم تا اكعٝز ٙترف١اي ظيط:
اضاكٞ٘ٛ ٠ز ٙترف اعالػات ٗطتٞط ت ٠نازضًٜٜسُا ٙتس حؿاب ،تٞؾؼ ٠كطٕ ٝضٝز اعالػات ض٘اٛتٛاٗ١٠اي
كطٝـ اهؿاعي ،انالح اؾاٗي تاٛي١اي ذاضخي ،تٌ٘يْ تطذي ُعاضقات زض زٗ ٝثٜاي اضظ انٔي  ٝاضظ تثسيْ
قسٗ ،ٟحاؾث ٠ات٘إ زٝض 45 ٟضٝظ ٟؾطضؾيس  ٝت٢يُ ٠عاضـ ٗطتٞط ً ،اض تط ضٝي پطٛٝس١ٟاي اٗالى تط١يٜي،
تٌ٘يْ اعالػات ٗطتٞط ت ٠اٗالى تط١يٜي(ترف ؾطٗايُ٠صاضي) ،ؾاذت ٛؿر ٠خسيس تطٛاٗ ٠تط ضٝي ؾطٝض ٝ
ايداز ٗياٛثط تطاي ًاضتطا( ٙزيِط ٛياظي تً ٠پي ًطز ٙآذطيٛ ٚؿر ٠تطٛاٗ ٠تط ضٝي ؾيؿتٖ ًاضتطاٛ ٙيؿت) ًٜتطّ
حضٞض ًاضتطا ٙزض ؾيؿتٖ تٞؾظ ٗسيط ؾيؿتٖ ،تطضؾي زضذٞاؾت١ا  ٝآٗٞظـ تٌ٘١ ٠اضا ٝ ٙضكغ ٗكٌالت
آ١ٙا ... ٝ
 اخطاي پطٝغ" ٟاضتوا  Backboneقثًٌ ٠اٗپيٞتطي نٜسٝم" ت ٠قطح ظيط:
تطزاقت ٚضى١اي ٗٞخٞز زض ٛيٖ عثواتٛ ،هة ضى خسيس ،خايِعيٜي ًٔي١ ٠اب١ا تا ؾٞييچ ،اٛدإ تٜظي٘ات
ٗٞضز ٛياظ خ٢ت تطهطاضي اضتثاط تي ٚؾٞييچ ١اي انٔي ٗ ٝطًعي ،تؿت ًاْٗ قثٌ ٠ت ٠تلٌيي ١ط ٞٛز تٞؾئ٠
زؾتِا ٟتؿتط كٔٞى خ٢ت تؿت ٝضؼيت اضتثاعي ...ٝ
 اضتوا ؾرت اكعاضي ؾطٝض١ا(ايٜتطاٛت ،تاٛي خاٗغ)  ٝتطذي اظ ًاضتط١ا
ٛ هة ٓـتٛاٗ ٠تحت قثٌ ٠آضياٛپٞض(ً 34اضتط ٘١عٗا)ٙ
 اضتواء ٛطٕاكعاض ظٛ(ٌٚٛٝؿر)4/17٠
 اكعايف پٜ٢اي تاٛس زؾتطؾي نٜسٝم ت ٠ايٜتطٛت اظ ِٗ 2اتيت تط ثاٛي ٠تِٗ 4 ٠اتيت تط ثاٛي٠
 پيِيطي تطهطاضي ذظ " MPLSاضتثاط نٜسٝم تا ٝظاضت تاظضُاٛي ،ؾاظٗا ٙتاظضُاٛي اؾتا١ٙا ٝ
قطًت١اي تاتؼ" ٠
 تٜظيٖ  ٝپيٌطتٜسي كايطٝاّ تٜٗ ٠ظٞض اكعايف اٜٗيت
 اضتواء آٛتي ٝيطٝؼ  ٝضاٟاٛساظي ؾطٝض ٗصًٞض
 ت٢ي ٠ؾرتاكعاض١اي ٗٞضز ٛياظ  ٝپيِيطي تطهطاضي اضتثاط تا قثٌ ٠زٓٝت
 اضتوا تد٢يعات ضازيٞيي ايٜتطٛت خ٢ت اكعايف ؾطػت
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 ذطيس هغؼات ؾرتاكعاضي  10زؾتِاً ٟاٗپيٞتط اؾ٘ثْ  ،تٜظيٖ ٛ ٝهة ٛطٕاكعاض١اي ٗٞضز ٛياظ
خ٢ت ًاضتطا ٙاػتثاضؾٜدي

بزوامً ٌاي سال آتي صىذَق
 تٜٞع تركي ٗحهٞالت :نٜسٝم تغٞض ٗساٛ ٕٝياظ١اي ضٝظ نازضًٜٜسُا ٙضا ضنس ٗي٘ٛايس تا
ٗتٜاؾة تا آٗ ،ٙحهٞالت پٞقكي خسيسي عطاحي ٘ٛايس .تط اي ٚاؾاؼ ٗحهٞالت ظيط عطاحي
ُطزيس ٠ً ٟزض حاّ عي ًطز ٙكطايٜس تهٞية ٗيتاقس:

 تي٘ٛ ٠اٗ ٠پٞقف ٞٛؾاٛات ٛطخ اضظ :اي ٚتي٘ٛ ٠اٗ ،٠تطاي آٝي ٚتاضٞٛ ،ؾاٛات اضظ ت ٠ضياّ اظ  5آي
 25زضنس ضا تطاي تداض ايطاٛي كؼاّ زض تاظاض١اي تي ٚآ٘ٔٔي تحت پٞقف هطاض ٗيز١س .عطاحي
ٗت ٝ ٚقطايظ ػ٘ٗٞي تي٘ٛ ٠اٗ ٠اٛدإ قس ٝ ٟزض اٛتظاض تاٗيٜٗ ٚاتغ ٗآي الظٕ اظ خاٛة تاٛي
ٗطًعي اؾت.

 تي٘ٛ٠اٗٓ ٠يعي َٜذاضج اظًكٞض :زض ايٗ ٚحه ،ّٞضيؿي ػسٕ تاظپطزاذت  ٝيا ٗهازضً ٟاال١اي
ؾطٗاي٠اي تٞؾظ ٗؿتاخط ذاضخي تطاي ٗٞخط ايطاٛي پٞقف زازٗ ٟيقٞز .قطًت١اي ترف ٛلت،
اٛطغي  ٝحْ٘ ٛ ٝوْ ًٗ ٠آي ًاال١اي ؾطٗاي٠اي تا اضظـ ١ؿتٜس ٝ ،ايً ٚاال١ا ضا ت ٠عطف١اي
ذاضخي اخاضٗ ٟي زٜ١س ،اؾتلازًٜٜ ٟس ٟاي ٚذسٗات ٗيتاقٜس.

ً٘ ي ت ٠ايداز تاظاض ت٢اتط اػتثاضي تا ًكٞض١اي ١سف تداضي :يي ضا ٟحْ ٗٞثط خ٢ت تي اثط
ٞ٘ٛز ٙتحطيٖ ١ا ،حصف ضيؿي اٛتواّ اضظ اظ عطين تٞؾؼ ٠تداضت ت٢اتطي تا ًكٞض١اي ١سف
ٗيتاقس  ٝزض اي ٚضاؾتا ،نٜسٝم زضحاّ ٗصاًط ٟتا تؼسازي اظ ٘١تايا ٝ ٙاُعيٖ تاٛي١اي
ًكٞض١اي خ٢ا ٙتطاي ايداز تاظاض ت٢اتط اػتثاضي زٝخاٛث ٝ ٠چٜس خاٛثٗ ٠يتاقس ً ٠پؽ اظ ػوس
تٞاكن ،اعالع ضؾاٛي ذٞا١س قس.

 تؼاْٗ ُؿتطزٟتط تا ؾيؿتٖ تاٌٛي :زض حاّ حاضط حسٝز  %30تاٗيٗ ٚآي نازضاتي ًكٞض تا
پكتيثاٛي نٜسٝم نٞضت ٗيپصيطز .تطٛاٗ١٠ايي تطاي تٞؾؼ ٠اي ٚترف اظ عطين تؼاْٗ تيف اظ
پيف تا ؾيؿتٖ تاٌٛي زض ٛظط ُطكت ٠قس ٠ً ٟتا پايا ٙؾاّ اخطايي ذٞا١س قس.

 پٞقف ضيؿي حٞآدات اضظي :ضيؿي اٛتواّ اضظ زض حاّ حاضط اظ خ٘ٔ ٠ضيؿي١اي تحت
پٞقف تي٘ٛ٠اٗ١ ٠اي اػتثاض نازضاتي نٜسٝم اؾت .زض عطح خسيسٞٗ ،ضٞع پٞقف ضيؿي اٛتواّ
حٞآدات اضظي اظ عطين نطاكي١ا تا ٌ٘١اضي تاٛي ٗطًعي زض زؾت ٗغآؼ ٠اؾت.

 پٞقف ضيؿي تاٗيٗ ٚآي پطٝغٗ ٟحٞض « :»project financeضٝق٢اي تاٗيٗ ٚآي ٛظإ تاٌٛي زض
زاذْ ًكٞض ٘١چٜاٗ ٙثتٜي تط ضٝـ١اي ؾٜتي اؾت .نٜسٝم آٗازُي ذٞز ضا تٜ٘ظٞض پياز ٟؾاظي
ضٝق٢اي ٞٛي ٚاظ خ٘ٔ Project Finance ٠ت ٠تا٢ٌٛا اػالٕ زاقت ٠ً ٠زض اي ٚضٝـٗ ،كٌْ ٝثيو٠

زض ٗٞضز پطٝغ١ٟاي تعضٍ ذسٗات كٜي ٜ٢ٗ ٝسؾي ٗطتلغ قس ٝ ٟذٞز عطح تا پٞقف نٜسٝم
تؼٜٞاٝ ٙثيو ٠پصيطكتٗ ٠يقٞز.

 اٛدإ تطضؾي١اي الظٕ تٜ٘ظٞضانالح ها ٙٞٛتاؾيؽ نٜسٝم تطاي تؿ٢يْ زض اضاي ٠ذسٗات ت٠
نازضًٜٜسُاٙ
 پيِيطي اكعايف ؾطٗاي( ٠تا تٞخ ٠تٛ ٠اًاكي تٞز ٙؾطٗاي ٝ ٠اؾتلاز ٟاظ حساًثط تٞا ٙپٞقكي تط
اؾاؼ تٜيٗ ٠آي كؼٔي نٜسٝم)


تطٝظضؾاٛي ضٝـ١اي ُطٟٝتٜسي ضيؿي ًكٞض١ا ،تاٛي١ا  ٝقطًت١ا ٝتؼيي ٚؾياؾت پٞقف
نٜسٝم زض ٗواعغ ظٗاٛي ٗكرم ٗ ٝرتم ١طيي اظ ٗحهٞالت(ًٞتاٗ ،ٟيا ٝٙتٜٔسٗست ٝ
ض٘اٛتٛاٗ١٠ا).

 تاظِٛطي  ٝتطٝظضؾاٛي ضٝـ١ا  ٝضٝي١٠اي اػتثاضؾٜدي

 تاظِٛطي زض ٗت ٙٞتي٘ٛ ٠اٗ١٠ا ٗتٜاؾة تا ٛياظ ٗكتطي  ٝشيٜلغ تا زض ٛظطُطكت ٚاؾيتاٛساضز١اي تي٘ي٠
اػتثاض  ٝقطايظ تي ٚآ٘ٔٔي

 پٞقفض٘اٛتٛاٗ١٠اي اضظي پيفپطزاذت  ٝحؿ ٚاٛدإًاض پي٘اٌٛاضا ٝ ٙؾاظٛسُا ٙايطاٛي تطٛسٟ
زض ٜٗاهه١٠اي تيٚآ٘ٔٔي زاذْ ًكٞض نازض ٟتٞؾظ تاٛي١اي ػاْٗ

 تٞؾؼٜٗ ٠اتغ اٛؿاٛي نٜسٝم اظ عطين تطُعاضي زٝض١ٟاي آٗٞظقي ترههي تٞيػ ٟاؾتلاز ٟاظ
تدطتيات ٗترههي ٚػٔ ٕٞتاٌٛي  ٝتي٘٠اي زاذٔي  ٝذاضخي


تاظِٛطي ٜ٢ٗ ٝسؾي ٗدسز كطآيٜس١ا تٜٗ ٠ظٞض اؾتلاز ٟاظ ت٘إ ظطكيت ١اي ٗٞخٞز زض
ذسٗاتضؾاٛي ت ٠نازضًٜٜسُاٙ

٢ٛ ايي ٞ٘ٛز ٙتسٝيُ ٚعاضـ ؾاال ٠ٛنٜسٝم

 پيِيطي ذاضج ٞ٘ٛز ٙنٜسٝم اظ ك٢طؾت قطًت١اي هاتْ ٝاُصاضي ٗٞضٞع ؾياؾيت١ياي انيْ 44
ها ٙٞٛاؾاؾي ج.ا.ايطاٙ

 پٞقف ؾطٗايُ ٠صاضي زاذٔي زض ظٗي« ٠ٜتٓٞيسات نازضاتي»:
 تض٘ي ٚاٝضام ٗكاضًت تاٛي١ا  ٝقطًت١ا

 تسٝي ٚتؿت١ ٠اي تي٘٠اي ٗكتطى نازضاتي تا ٌ٘١اضي قطًت٢اي تي٘ ٠تداضي

 تٞؾؼ ٠حضٞض زض اؾتا٢ٛا اظ عطين ُؿتطـ قثًٌ ٠اضُعاضي ١ا
 اٛؼواز هطاضزاز١اي اتٌائي تا قطًت٢اي تي٘ ٠زاذٔي  ٝذاضخي
 حضٞض كؼاّ زض ٗداٗغ تي ٚآ٘ٔٔي ترههي
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