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تامیه مىاتع مالی خارجی       
    

:     مطالعٍ مًردی    

طرح سذ ي ویريگاٌ ريدتار لرستان( فایىاوس )تامیه مالی 
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:ممذمٍ 

 اجزایی و در واقع گامهای یکی اس مهمتزینمالی تامین منابع

اسآنجا که منابع . پیشتاس اصلی اجزای یک پزوصه محسوب میشود

منابع سزمایه گذاری اس و سایز شیوه های تجهیش مالی داخلی 

بنابزاین داخلی در اکثز کشورهای در حال توسعه محدود است ،

منابع مالی خارجی بهتزین گشینه بزای تامین وجوه مورد نیاس بزای 

.قزار می گیزدتولید ،سزمایه گذاری و اجزای پزوصه ها مورد توجه 
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:ایه گسارش تٍ سٍ تخص اصلی تمسیم میطًد 

1- ٌياشٌ َا ي اصطالحات کارتردی در فایىاوس پريش

2-تعریف ،ضرائط ي مراحل اعطاء فایىاوس خارجی

3- پريشٌ از طریك خط اعتثاری چیه تا( فایىاوس )تامیه مالی

وگاَی  تٍ  فایىاوس طرح ريدتار          
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:ترص اٍل 

ٍاغُ ّا ٍ اصغالحات واضتطزی زض                                             
فایٌاًس پطٍغُ  
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1- قرارداد تجاری Commercial Contract 

ّ (هجزی عزح )لزارصاص تجاری لزارصاصی اطت کَ فی هاتیي سزیضار 

.فزّػٌضٍ هٌؼمض هی گزصص
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FINANCIAL AGREEMENT لرارداد  مالی  -2

(CONTRACT)

 ٍلزارصاص هالی لزارصاصی اطت کَ فی هاتیي تاًک ػاهل ّ تاًک اػتثار صٌُض
(  فایٌاًض )صر رّع اطتفاصٍ اس سغْط اػتثاری .سارجی هٌؼمض هی گزصص

تیي  (   Framework Agreement)اتتضا یک لزارصاص هالی کلی 
ّ اػتثار صٌُضٍ سارجی تظتَ هی ػْص ( تاًک هزکشی )طیظتن تاًکی کؼْر 

کَ صر آى ػزائظ کلی اػتثار لیض ػضٍ ّ تَ اطتٌاص ایي لزارصاص سظ اػتثاری  
.ایجاص هی گزصص

 ٍتزای اطتفاصٍ اس ایي سغْط اػتثاری ّ تز اطاص لزارصاص تجاری هٌؼمض
فی هاتیي تاًک (   Individual  Agreement)،لزارصاص هالی فزػی 

.ػاهل ایزاًی ّ اػتثار صٌُضٍ سارجی هٌؼمض هی گزصص

  ایجاص سظ اػتثاری ضوي ایٌکَ ُیچگًَْ تؼِضی را تزای کؼْر ایجاص ًوی
ًوایض تلکَ ایي هْلؼیت را فزاُن هی ًوایض تا صر دضالل سهاى هوکي ّ تضّى  

ًیاس تَ هذاکزٍ صر سـْؽ ػزائظ ّام اػغایی ،ًظثت تَ تاهیي هالی 
.پزّژٍ ُا الضام ًوْص  7



LONDON INTER-BANK OFFERED RATE            

(LIBOR)                                                        الیثْر-3

 َػثارت اطت اس هیاًگیي ًزر تِزٍ تیي تاًکی کَ تاًکِا صر کْتاٍ هضت ت

ّ تْطظ هْطظَ .یکضیگز ّام هی صٌُض 

BBA (The British Bankers Association)                           

تاًک تشرگ صًیا  16تا ًظز طٌجی اس ) ؿثخ اًتؼار هی یاتض  11ُز رّس طاػت 

تا اس تاال  4تا هیاًگیي گزفتي اس ًزر ّاهی کَ تیي آًِا رص ّتضل هیؼْص تا دذف 

(تا اس پاییي، داؿل هیؼْص 4ّ 

  هْطظَ ًزر ُا را تَ توام ارسُا تَ تفکیک الیثْر یکظاػتَ ، یک رّسٍ ، یک

ُفتَ ، یک هاَُ ، طَ هاَُ ، ػغ هاَُ ، یک طالَ ، پٌجظالَ ّ تیؼتز  هٌتؼز 

تٌاتزایي ًزر الیثْر صالر تا ًزر الیثْر یي  ...( . صالر ،یْرّ ،پًْض ، یي ّ)هیکٌض 

.هتفاّت اطت سیزا ًزسِای تثاصل ارس ّ طیاطتِای پْلی صّ کؼْر هتفاّت اطت

 تاًکِای ایزاًی ُن تزای هذاطثَ طْص طپزصٍ ُای  ارسی اس الیثْر اطتفاصٍ هی

  1.75+الیثْر "  کٌٌض هثال تزای طپزصٍ یکظالَ  یک هیلیْى یْرّ تَ تاال تزاتز

.طْص طپزصٍ  اػغاء هیؼْص ( " صرؿض 4.8دضالل )
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(SHANGHAI INTERBANK OFFERED RATE)   
SHIBOR                                                     4-ضیثًر

 تاًک صر چیي       16ایي ًزر داؿل هتْطظ ًزسِای تِزٍ تیي تاًکی

هی تاػض  کَ تَ یکضیگز ّام هی صٌُض ّ تْطظ 

                          National Interbank Funding Center           

هْلؼیت هٌتؼز      8ؿثخ تَ ّلت پکي صر  11:30ُز رّس صر طاػت   

.صرؿض هی تاػض 5.1هی ػْص صر دال داضز ػیثْر یکظالَ دضّص 
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INTERESTداشیَ سْد                  -5  MARGIN 

 داػیَ طْص ًزسی اطت کَ تـْرت صرؿض ثاتت تَ ًزر ػٌاّر الیثْر

داػیَ طْص تز اطاص چاًَ سًی ّ هذاکزٍ تا .اضافَ  ّ یا کن هیؼْص

صر طالِای اسیز صر . تاًکِای سارجی اػتثار صٌُضٍ تؼییي هیؼْص 

صرؿض تْص  تؼثارت صیگز طْص هتؼلمَ تَ /. 5کؼْرهاداػیَ طْص 

.تْص  LIBOR +.5%اػتثارات صریافتی صر کؼْر تزاتز
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(                                                       سازهاى تْسعَ ّ ُوکاریِای اقتصادی)-6

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION            

AND DEVELOPMENT (OECD) 

   
 ایي طاسهاى تا ُضف ایجاص ُواٌُگی صر طاستار اػتثارات اػغایی اس

طْی کؼْرُای ػضْ ّ ایجاص اهکاى رلاتت صرکیفیت کاالُای تْلیضی  

ضوي رتثَ تٌضی کؼْرُای جِاى صر ُفت عثمَ ریظک ،ػزائغی را  

تزای اػغاء تظِیالت هؼشؾ ًوْصٍ اطت کَ رػایت آى تْطظ کلیَ 

.   هی تاػض 6آسزیي رتثَ ریظک ایزاى .اػضاء اجثاری اطت 

Tied  

رػایت ػزط طاسهاى تْطؼَ ّ ُوکاریِای التـاصی صر سـْؽ ُشیٌَ 

صرؿض اػتثار اػغایی صر کؼْر صٌُضٍ اػتثار را ػزط    85ًوْصى دضالل 

تایض هی ًاهٌض
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(EXPORT CREDIT AGENCY)  ECA     7-  هْسسات

تیوَ صادراتی   

 هْطظات تیوَ ؿاصراتی ،هْطظاتی ُظتٌض کَ تز اطاص لْاًیيOECD 

هلشم تَ پْػغ طمف تیوَ تزای اػتثارات اػغایی اس طْی کؼْرُایؼاى 

ُشیٌَ تیوَ ایي هْطظات تز . صر لالة اػتثارات ؿاصراتی هی تاػٌض 

.هذاطثَ هیگزصص OECDاطاص رتثَ ریظک کؼْرُا صر 

 طاچَ  ( آلواى )هؼزّفتزیي هْطظات تیوَ ؿاصراتی را هیتْاى ُزهض،

...  ّ( چیي )ّ طایٌاػْر ( فزاًظَ )، کْفاص (  فزاًظَ )،طَ طَ ( ایتالیا )

.ًام تزص 

  ( َُشیٌَ تیو  )Insurance Fee 

 ُشیٌَ تیوَ ُشیٌَ ای اطت کَ تْطظ هْطظات تیوَ ؿاصراتی(ECA) ّ

ضزائثی    A ّB.هذاطثَ ّ صریافت هیگزصص   Ax+Bتز اطاص فزهْل 

رتثَ ریظک کؼْر   Xاػالم هی گزصص ّ   OECDُظتٌض کَ تْطظ 

گیزًضٍ اػتثار اطت   12



عثقَ ریسک  

عثمِ ضیسه

ّفتن ضطن پٌدن چْاضم سَم زٍم اٍل

1.12 0.95 0.78 0.585 0.392 0.225 0.1

ضطیة 
A

1.8 1.2 0.8 0.5 0.4 0.35 0.35

ضطیة 
B

  ُن اکٌْى رتثَ ریسک

هیثاشذ  6کشْر ایراى 

کَ تذیي ترتیة ًرر 

ُسیٌَ تیوَ ترای 

کشْر ایراى تراتر 

درصذ هذاسثَ   6.9

. هیشْد 
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COMMITMENT ُسیٌَ تعِذ-8  FEE 

  ُشیٌَ تؼِض ُشیٌَ ای اطت کَ تَ هثالغ ّام اطتفاصٍ ًؼضٍ تؼلك هیگیزص

سیزا اػتثار صٌُضٍ تؼِض ًوْصٍ اطت کَ کل هثلغ ّام را جِت اجزای عزح 

. استـاؽ صُض 

MANAGEMENT ُسیٌَ هذیریت -9 FEE

ُشیٌَ ای کَ تا تْجَ تَ ػولیات هضیزیتی اًجام ػضٍ صر سهیٌَ 

ایي هثلغ فمظ .اػغاء ّام  ، اس طْی اػتثار صٌُضٍ اسذ هی گزصص

تْطظ اػتثار صٌُضٍ    Flat )) یکثار صر عْل صّرٍ ّام  

.صریافت هی گزصص
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AGENCY ُسیٌَ ًوایٌذگی-10  FEE 

 ُشیٌَ ای کَ تَ هٌظْر اًجام ػولیات صاسلی ّ ایجاص ًوایٌضگی صر کؼْر

صر سغْط اػتثاری  . اػتثار گیزًضٍ ،تَ اػتثار صٌُضٍ پزصاست هی ػْص 

. کؼْرهاى ُیچگًَْ ُشیٌَ ًوایٌضگی ّجْص ًضارص 

ADMINISTRATION ُسیٌَ ُای اداری -11  FEE

صر تزسی اس لزارصاصُای سغْط اػتثاری ،اػتثار صٌُضٍ تجای ُشیٌَ 

ایي ُشیٌَ هؼاصل ُشیٌَ . هضیزیت ،صرسْاطت اسذ ُشیٌَ اصاری هی ًوایض

.هضیزیت ّ یک تار اسذ هی گزصص
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DRAWING دّرٍ استفادٍ-12  PERIOD

 َصّرٍ ای اطت کَ اػتثار گیزًضٍ هی تْاًض صر عی آى صّرٍ ًظثت ت

( LC) عْل ایي صّرٍ صر لزارصاص ّام. اطتفاصٍ اس اػتثار الضام ًوایض 

هؼشؾ هی ػْص ّ اس سهاى تـْیة ّام تا ػزّع صّرٍ تٌفض را ػاهل 

.هی ػْص 

GRACE دّرٍ تٌفس -13   PERIOD

. سهاى پض اس صّرٍ اطتفاصٍ تا ػزّع تاسپزصاست را صّرٍ تٌفض هی ًاهٌض 

.صر ّالغ صر ایي صّرٍ عزح تْلیض آسهایؼی  را عی هی ًوایض

هاٍ  6صر لزارصاصُای سغْط اػتثاری کؼْرهاى هؼوْال ایي صّرٍ 

.پیغ تیٌی ػضٍ اطت 
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INSTALLMENT دّرٍ تازپرداخت-14  PERIOD  

ایي .صّرٍ ای کَ اػتثار گیزًضٍ ًظثت تَ تاسپزصاست ّام الضام  هیٌوایض

صّرٍ پض اس پایاى صّرٍ تٌفض آغاس هیؼْص ّ صر سغْط اػتثاری کؼْر ها 

الظاط تاسپزصاست ُن تـْرت . طال اطت  8/5تا  5ایي صّرٍ تیي 

  17تا  10ػؼواَُ تمظین تٌضی هی ػْص کَ تضیي تزتیة تؼضاص الظاط ػاهل 

.لظظ هظاّی ػغ هاَُ هیثاػض

قاًْى هذاسثات 62هجْز هادٍ -15 

 تاطتٌاص ایي هاصٍ ،هؼاًّت تزًاهَ ریشی ّ ًظارت راُثزصی ریاطت

جوِْری هتؼِض هی گزصص تا صرسـْؽ پزّژٍ ُای هـْب ، ًظثت تَ 

صرج هثالغ ریالی الظاط هْرص ًظز صر تْصجَ طالیاًَ صطتگاٍ هجزی عزح 

ایي هجْس تَ ػٌْاى گْاُی اسذ ّثیمَ .صر طالِای تاسپزصاست الضام ًوایض 

.تزای عزدِای صّلتی غیز سْصگزصاى ارائَ هی گزصص
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LETTER    اعتبار اسنادی    -16 OF CREDIT ( LC ) 

  اػتثاض اسٌازی لطاضزازی است وِ اظ همطضات هتحسالطىل اػتثاضات اسٌازی

اتاق تاظضگاًي تيي الوللي تثؼيت هيىٌس ٍ تِ  UCP600هٌسضج زض ًططیِ 

هَخة آى تاًه هحل ذطیساض یا ٍاضز وٌٌسُ واال وِ تِ آى تاًه ػاهل یا تاًه 

هيگَیٌس، تٌا تِ زضذَاست ٍ (  Issuing Bank)گطایص وٌٌسُ اػتثاض 

تاًه زیگطی ضا زض ذاضج وطَضتِ ًام تاًه   Applicant))زستَض ذطیساض

یا تاًه  پطزاذت وٌٌسُ  اػتثاض  هداظ      Advising  Bank))واضگعاض 

زض هست اػتثاض، اسٌازحول            (  (Beneficiaryهيساضز وِ اگط فطٍضٌسُ 

  (Commercial Invoice ,  Bill of Lading , ...  ) واالی

سفاضضي ضا تِ تاًه تحَیل زاز، هثلؾ هَضز هؼاهلِ ضا عثك لطاضزاز هٌؼمسُ،  

تِ شیٌفغ زض ذاضج وطَض پطزاذت ٍ سپس اسٌاز  هعتَض  ضا  تِ  تاًه  هحل 

.ذطیساض واالخْت ٍاگصاضی تِ ذطیساضاضسال وٌس 18



 (LC)مراحل اعتبار اسنادی
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(هتماضي)ذطیساض
Buyer

Or

Applicant

(شیٌفغ)فطٍضٌسُ 
Seller

Or

Beneficiary

(واضگعاض)تاًه اتالؽ وٌٌسُ 

Advising Bank

(ػاهل)تاًه گطایٌسُ 

Issuing Bank

لطاضزاز-1

10-
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ا

2-
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حول  -5
واال

تحَیل -12
واال

واال

اػتثاض اسٌازی-3

پَضص-11

پَضص -9

ضواًتٌاهِ

پَضصفایٌاًسَض
ECA



فاینانس-(LC)مراحل اعتبار اسنادی
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(هتماضي)ذطیساض
Buyer

Or

Applicant

(شیٌفغ)فطٍضٌسُ 
Seller

Or

Beneficiary

(واضگعاض)تاًه اتالؽ وٌٌسُ 

Advising Bank

(ػاهل)تاًه گطایٌسُ 

Issuing Bank

لطاضزاز-1

10-
از

سٌ
ا

2-
ی

از
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ض ا
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حول  -5
واال

تحَیل -12
واال

واال

اػتثاض اسٌازی-3

پَضصفایٌاًسَض
ECA

ضواًتٌاهِ



اًْاع اعتثار اسٌادی

.Aاػتثار اطٌاصی ّارصاتی یا ؿاصراتی

.Bاػتثارات اطٌاصی لاتل تزگؼت    :Revocable L/C             

.Cاػتثار اطٌاصی غیز لاتل تزگؼت : Irrevocable L/C 

.Dٍاػتثار اطٌاصی تاییض ػض           :  Confirmed L/C

.E ٍاػتثار اطٌاصی تاییض ًؼض         : Unconfirmed L/C 

.Fاػتثار اطٌاصی لاتل اًتمال  :   Transferable L/C 

.Gاػتثار اطٌاصی غیز لاتل اًتمال: Untransferable L/C

.H(:یْساًض)اػتثار اطٌاصی ًظیَ یا هضت صار Usance L/C

.Iاػتثار اطٌاصی صیضاری: At Sight  L/C 

.J(:اتکایی)اػتثار اطٌاصی پؼت تَ پؼت Back to Back L/C

.Kاػتثار اطٌاصی هاصٍ لزهش: Red Clause L/C

.Lاػتثار اطٌاصی گزصاى: Revolving L/C 21



:ترص زٍم 
تؼطیف ،ضطائظ ٍ هطاحل اػغاء 

فایٌاًس ذاضخي 
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(فایٌاًس )تاهیي هالی پرّژٍ 

 یکی اس پزکارتزصتزیي رّػِای اطتمزاضی اسهٌاتغ سارجی، فایٌاًض سارجی

 فایٌاًض تغْر کلی تَ  تاهیي  هٌاتغ  هالی اعالق  هی گزصص  اها.پزّژٍ اطت 

صر اصتیات هالی کؼْرهاى ایي  اؿغالح  تزای ّاهِای هزتْط  تَ  سغْط  

تغْر کلی   فایٌاًض    سارجی  اس  هٌظز  ّام   .   اػتثاری تکار رفتَ  اطت 

ّ  (Export Credit)   اػتثار ؿاصراتی  صّ  صطتَ پزصاستی  تَ  

اها اس هٌظز .تمظین هیؼْص   Loan)  (Commercialّاهِای تجاری 

ّ  فایٌاًض سْصگزصاىصّ   صطتَ تَ  ػیٍْ  تاسپزصاست  اؿل ّ طْص  ّام

.غیزسْصگزصاى تمظین هیگزصص
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EXPORT) اػتثاضات صازضاتي             ( الف  CREDIT)

ایي اػتباسات جْت حوایت اص صادسات کطَس هبذاء اػغاء هیطًَذ  ٍ پَضص بیوِ ای       
– Export Credit Agency)آطاًس ّای اػتباس صادسات   ECA)  کطَس ٍام

:ٍ هَاسد صیش سا ضاهل هیگیشد.  دٌّذُ سا ًیاصهٌذ است 
اػتباس صادساتی جْت خشیذ هَاد اٍلیِ ،هاضیي االت ٍ تجْیضات-1      
خذهات اػتباس صادساتی جْت  -2      

Loan)                  (Commercialٍاهْای تداضی( ب 

ایي ًَع ٍاهْا ػوَها هٌَط بِ دسیافت اػتباس صادساتی هی باضٌذ ٍدس بْتشیي ضشائظ 
دسصذ ٍام تجاسی دسیافت   30دسصذ اػتباس صادساتی هیتَاى  70دس صَست دسیافت 

  ( دسصذ ّضیٌِ اجشایی  85جوؼا بِ هیضاى ) ًوَد 

هیلیَى   1734پاسس جٌَبی با هبلؾ کل  10ٍ  9فاص ( فایٌاًس )هاًٌذ تاهیي هالی 
هیلیَى دالس ٍام تجاسی  520هیلیَى دالس اػتباس صادساتی ٍ  1214دالس ضاهل 
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رّشِای اعغاء اعتثار خارجی

(Buyers Credit): اعتثار خریذار  -1 

ایي ًْع اػتثار صر پزّژٍ ُای هْرص تذث ُواى اػتثار کارفزها اطت کَ صرلالة    

اػغاء    Framework Agreement ) (سظ اػتثاری  یا  لزارصاص  کلی  

ایي لزارصاص هالی یا سظ اػتثاری تیي طیظتن  تاًکی کؼْر ّ تاًک  یا . هی ػْص

تاًکِای اػتثار صٌُضٍ سارجی تزای اجزای پزّژٍ ُایی کَ اس ایي سظ اػتثاری 

صر ایي  دالت  تزای ُز یک  اس پزّژٍ ُا .اطتفاصٍ هی ًوایٌض  هٌؼمض هی گزصًض 

تیي تاًک ػاهل ایزاًی ( Individual Agreement)لزارصاص هالی  فزػی 

ّ  تاًک اػتثار صٌُضٍ  سارجی هثاصلَ هی ػْص ّ اس تیوَ تظِیالتی کؼْر اػتثار 

.صٌُضٍ ًیش تزسْرصار اطت 

( Suppliers Credit): اعتثار فرّشٌذٍ  -2

کَ صر پزّژٍ ُا ُواى اػتثار پیواًکار اطت ، تاًک ُای سارجی تَ اػتثار 

پیواًکار سارجی پزّژٍ تْطظ جِت اجزای هالی را ، تظِیالتپیواًکار

.پزصاست هی کٌٌض  25



فرایٌذ استفادٍ از هٌاتع هالی ّ خغْط اعتثاری خارجی

 تطاساس آذطیي هصَتِ  ( فایٌاًس )فطایٌس اخطای ضٍش تاهيي هالي اظ عطیك ذغَط اػتثاضی ذاضخي

:ّيات هحتطم ٍظیطاى تِ ضطح ظیط هؼيي گطزیسُ است 

1-فعالیتُای لاتل لثًل: 

.تًلیذی ي طزحُای تًسعٍ ای اس طزیك فزيشىذگان ي پیماوکاران خارجی/ اجزای پزيصٌ َای جذیذ سیزتىایی -

 .تجُیشات سزمایٍ ای ي خذمات فىی مُىذسی اس خارج اس کشًر  خزیذ فه آيری، ماشیه آالت ي-

2-ياجذیه ضرایط: 

کٍ ویاس تٍ خزیذ اس خارج اس (خظًطی )کلیٍ مًسسات،  شزکتُا ي اشخاص حمًلی ديلتی، عمًمی ي غیز ديلتی 

.کشًر داروذ

3-يثایك مًرد ویاز:

:يثایك مًرد ویاس، حسة تشخیض مزاجع اعتثاری تاوک، عثارت اس مًرد یا مًاردی اس يثایك سیز خًاَذ تًد

:بخش خصوصی . الف
طزح مًرد وظز-
امًال غیز مىمًل-
تزات /سفتٍ-
تزگ سپزدٌ تاوکی تلىذ مذت-
ايراق سُام شزکت َای پذیزفتٍ شذٌ در تًرس-
ايراق تُادار-
سایز مًارد حسة تشخیض مزاجع اعتثاری تاوک-
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تخص ديلتی. ب

تطای ترص زٍلتي اسٌاز ٍ هدوَػِ ظیط هَضز ًياظ است:
هصَتِ ضَضای التصاز ّيات زٍلت-
لاًَى هحاسثات ػوَهي 62هدَظ هازُ -

4-ورخ سًد ي َسیىٍ َای مترتة تر تسُیالت: 

ضص   (LIBOR/EURIBOR)سَز تسْيالت تطاساس ًَع لطاضزاز تاًه ذاضخي تط زٍ اصل ًطخ ضٌاٍض

ٍ تط اساس لَاًيي (CIRR)ٍ یا ًطخ ثاتت( زضصس هي تاضس/. 5وِ هؼوَالً )هاِّ تِ اضافِ حاضيِ سَز 

OECDهحاسثِ هي گطزز وِ هيعاى ًطخ ّای هعتَض زض ضطایظ ظهاًي هرتلف هتفاٍت هيثاضٌس  .

ِ ّای زیگط ػثاضتٌس اظ  :ّعیٌ

زضصس هثلؾ تسْيالت، وِ یه تاض ٍ زض ٌّگام ضطٍع استفازُ اظ تسْيالت  /. 125ّعیٌِ هسیطیت زض حسٍز  -

 .اذص هيگطزز

 .زضصس هثلؾ اػتثاض استفازُ ًطسُ، وِ تِ صَضت سالياًِ اذص هيگطزز/. 125ّعیٌِ تؼْس زض حسٍز  -

.حك تيوِ صازضاتي وطَض فطٍضٌسُ هاضيي آالت وِ هثتٌي تط ضتثِ ضیسه ّط وطَض هحاسثِ ٍ اذص هيگطزز-

5-سقف پرداخت: 

وِ تطاساس ضتثِ ضیسه وطَض )پطٍفطها ٍ ّعیٌِ تيوِ صازضاتي هطتَعِ / زضصس هثلؾ لطاضزاز تداضی 85حساوثط 

.هطوَل تسْيالت فایٌاًس لطاض هي گيطز( استفازُ وٌٌسُ اظ تسْيالت هحاسثِ هي گطزز
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6-روش پرداخت: 

 :تَزُ ٍ ًحَُ پطزاذت تِ ضطح شیل هي تاضس(LC) تِ عَض هؼوَل اتعاض پطزاذت، اػتثاض اسٌازی 

- زضصس هثلؾ اػتثاض اسٌازی تِ ػٌَاى پيص پطزاذت ٍ هياى پطزاذت تَسظ هدطی عطح پطزاذت   15

.هيگطزز

- .زضصس هثلؾ اػتثاض اسٌازی اظ هحل تسْيالت فایٌاًس پطزاذت هيگطزز 85

7-ديرٌ استفادٌ از تسُیالت: 

زٍضُ استفازُ اظ تسْيالت لطاضزازّای هالي تطاساس زٍضُ حول ٍ اخطای پطٍغُ هٌسضج زض لطاضزازّای  

.تؼييي هي گطزز (OECD)تداضی تا تَخِ تِ ذظ هطي ساظهاى تَسؼِ ّوىاضیْای التصازی

8-ديرٌ تازپرداخت: 

سال   8/5تا  5لصا زٍضُ هصوَض تيي   .هاِّ هي تاضس 6لسظ هتَالي  17تا  10تيي  :تؼساز ٍ تَالي الساط-

.تط اساس لطاضزاز ٍ ًَع تدْيعات ٍ ذسهات هَضز ًظط تؼييي ذَاّس ضس

هاُ پس اظ ضطٍع زٍضُ تاظپطزاذت هي تاضس وِ تا تَخِ تِ هفاز لطاضزازّای   6: سطضسيس اٍليي لسظ-

.تاهيي هالي تؼييي هي گطزز
28



(فایٌاًس)هطاحل اػغا ٍ استفازُ اظ تسْيالت هالي ذاضخي

 عطحتوْيسات ٍ الساهات اٍليِ تطای هؼطفي( الف

الساهات هطتَط تِ اذص هدَظ ّای الظم  زض ضثىِ تاًىي   ( ب

هطاحل اخطایي اذص تسْيالت ذاضخي ( ج
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توْيسات ٍ الساهات اٍليِ تطای هؼطفي عطح( الف 
وسة هَافمت ٍظاضتراًِ هطتَعِ خْت ترصيص سْويِ اضظی فایٌاًس -1

(هدَظ هحيظ ظیست ، هدَظ هيطاث فطٌّگي ) اذص هدَظّای الظم اظ ًْازّا ٍ ساظهاًْای ذاضج اظ سيستن  -2

تٌظين لطاضزاز تداضی تط اساس العاهات لاًًَي  -3

اصالح هَافمتٌاهِ عطح ٍ هثازلِ آى تا هؼاًٍت تطًاهِ ضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی -4

اذص هصَتِ ضَضای التصاز  -5

لاًَى هحاسثات ػوَهي  62اذص هدَظ هازُ  -6

(ساظهاى سطهایِ گصاضی ٍ ووىْای التصازی ٍ فٌي ایطاى )اًدام ّواٌّگي تا زتيطذاًِ ّيات ضاّثطی تاهيي هٌاتغ هالي ذاضخي - 7

هؼطفي عطح تِ ازاضُ ًظاضت اضظ تاًه هطوعی اظ عطیك ساظهاى هصوَضتا شوط هثلؾ اضظ ٍ هطرصات عطح  تا اهضاء هداظ اظ ٍظاضتراًِ -8

هطتَعِ خْت استفازُ اظ سْويِ اضظی 

اًدام ّواٌّگي تا تاًه ػاهل هٌترة ٍ تاهيي ًظطات تاًه خْت پصیطش ػاهليت ٍ اضسال ًسرِ ای اظ لطاضزاز تداضی تِ تاًه ػاهل  -9

خْت تطضسي ٍ تایيس آى

تْيِ پطٍفطها تط اساس لطاضزاز تداضی  -10

زضذَاست ثثت سفاضش اظ ٍظاضت تاظضگاًي  -11

تؼييي تاظضس فٌي ٍ اًؼماز لطازاز تاظضسي -12
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( زض ضثىِ تاًىي )الساهات هطتَط تِ اذص هدَظ ّای الظم ( ب

لغؼي ضسى ترصيص سْويِ اضظی هَوَل تِ   (گَاّي هسسٍزی اضظی اظ ازاضُ ًظاضت اضظ تاًه هطوعی  -1
)صسٍض گَاّي ثثت آهاضی است 

:تایيسیِ تاًه ػاهل هثٌي تط  -2

لثَل ػاهليت اذص تسْيالت ذاضخي  -   

تایيس ضطائظ لطاضزاز تداضی ٍ اًغثاق آى تا همطضات اضظی خاضی ٍ اهىاى گطایص اػتثاض اسٌازی  -   
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هطاحل اخطایي اذص تسْيالت ذاضخي ( ج

:تؼس اظ اذص هدَظّای تٌس ب ، هطاحل اذص تسْيالت ذاضخي تططح ظیط زًثال هي گطزز

(   LCلطاضزاز )هؼطفي ذظ اػتثاضی ٍ تاًه اػتثاض زٌّسُ ذاضخي تِ تاًه ػاهل خْت اًؼماز لطاضزاز تاهيي هالي  -1
اظ عطیك ازاضُ تاهيي اػتثاضات اضظی تاًه هطوعی

:  1ضطائظ تحمك تٌس         

هَافمت اػتثاضزٌّسُ ذاضخي هطتَعِ تا اضائِ تسْيالت ٍ اًؼماز لطاضزاز تاهيي هالي  -          

فطاّن تَزى پَضص تيوِ ای هَسسِ تيوِ صازضاتي وطَض صازض وٌٌسُ   -          

لاتل لثَل تَزى ضطائظ تاهيي هالي ٍ ّعیٌِ ّای پيطٌْازی اػتثاض زٌّسُ ذاضخي ٍ یا هَسسِ تيوِ   -          
صازضاتي وطَض هطتَعِ  

اهضاء لطاضزاز تاهيي هالي تيي تاًىْای ػاهل ٍ  اػتثاض زٌّسُ ذاضخي -2

گطایص اػتثاض اسٌازی عثك ضطائظ پطزاذت لطاضزاز تداضی ٍ لطاضزاز تاهيي هالي تا زضیافت ٍثائك اظ هدطی  -3
(62هدَظ هازُ )عطح 

اضسال ًسرِ ای اظ لطاضزاز تاهيي هالي ؛اػتثاض اسٌازی گطایص یافتِ ٍ گَاّي اذص ٍثائك تَسظ تاًه ػاهل تِ   -4
ٍظاضت التصاز ٍ زاضائي خْت صسٍض ضواًتٌاهِ  ٍ ازاضُ تاهيي اػتثاضات  تاًه هطوعی خْت تْيِ  خسٍل پيص  

تيٌي تاظپطزاذت تسْيالت  

اضسال خسٍل پيص تيٌي تاظپطزاذت تسْيالت  تِ ازاضُ ًظاضت اضظ اظ سَی ازاضُ تاهيي اػتثاض خْت لغؼي ضسى   -5
تا تَخِ تِ گَاّي )ترصيص اضظ الظم اظ هحل سْويِ اضظی زستگاُ هطتَعِ ٍ صسٍض گَاّي ّای ثثت آهاضی 

(هسسٍزی سْويِ اضظی ٍ هساضن ثثت ٍ سفاضش 

تَسظ ٍظاضت زاضایي ٍ اضسال آى   (Sovereign guarantee)صسٍض ضواًتٌاهِ تاظپطزاذت تسْيالت   -6
LCتطای اػتثاض زٌّسُ ذاضخي خْت هَثط ضسى 
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ًوْدار هرادل کار عرح ُای فایٌاًس
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:ترص سَم

پطٍغُ                      ( فایٌاًس )تاهيي هالي    

اظ عطیك ذظ اػتثاضی چيي تا  

ًگاّي تِ  فایٌاًس عطح ضٍزتاض
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:هْارد هْرد تذث در ایي قسوت 

هطاحل هؼطفي پطٍغُ زض پىيح فایٌاًس چيي -الف
ػوسُ تَافمات حاصلِ فيواتيي سایٌاضَض ٍ تاًه هطوعی زض پىيح خسیس  -ب

اثطتَافمات حاصلِ ٍ تغييط ضىل فایٌاًس -ج
هَاضز هطتثظ تا پطٍغُ ًاضي اظ تغييط فایٌاًس-ز
ػوسُ فؼاليتْای اًدام ضسُ خْت فایٌاًس پطٍغُ زض پىيح خسیس-ُ
هطرصات فایٌاًس سس ٍ ًيطٍگاُ ضٍزتاض لطستاى-ٍ
ّعیٌِ ّای فایٌاًس پطٍغُ -ظ

زض لالة اػتثاض اسٌازی( سيَیل)پطٍسِ پطزاذت تِ ترص ذسهات  -ح 
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هطاحل هؼطفي پطٍغُ زض پىيح فایٌاًس چيي -الف 

1- جْت تاهیي هالی خاسجی ، عشح هَسد ًظش اص اذص هدَظات الظم پس اص
عشیق ٍصاست هشبَعِ بِ کاسگشٍُ ػالی هتطکل اص هؼاًٍت اقتصادی هؼاٍى اٍل 
سیاست جوَْسی، قائن هقام باًک هشکضی،سیاست ساصهاى سشهایِ گزاسی ایشاى 

ٍ ٍصیش هشبَعِ  ،هؼاًٍت بشًاهِ سیضی ٍ ًظاست ساّبشدی سیاست جوَْسی
جْت اٍلَیت بٌذی پشٍطُ هؼشفی هی گشدد

2-  صَست اٍلَیت داس بَدى بِ کاسگشٍُ دس عشح هزکَس پس اص بشسسی تَسظ
باًک هشکضی جْت استفادُ اص خظ اػتباسی چیي هؼشفی هیطَد 

3-  بشسسی ،تکویل هذاسک ٍ هؼشفی پشٍطُ بِ سایٌاضَس اص سَی باًک هشکضی
4- تاییذ پشٍطُ ٍ هؼشفی باًک کاسگضاس اص سَی سایٌاضَس
5-  بِ باًک ػاهل جْت اًجام پشٍسِ فایٌاًس (باًک کاسگضاس)هؼشفی فایٌاًسَس

تَسظ باًک هشکضی 
با تَجِ بِ تؼذاد اًذکی اصپشٍطُ آهادُ جْت هؼشفی بِ سایٌاضَس پشٍسِ هزکَس  * 

.   کاسبشدی ًذاضتِ است 
36



ت  عوذٍ تْافقات داصلَ فیواتیي سایٌاشْر ّ تاًک هرکسی در پکیج جذیذ جِ-ب

FRAMEWORK )) فایٌاًس ًوْدى پرّژٍ ُا در ایراى  AGREEMENT  

  تثضیل فایٌاًض اسBuyer Credit  َتSuppliers credit

 تغییز فایٌاطْر اسExim Bank َتاًک هٌتشة  طایٌاػْرچیي ت((CCB ,CDB,…

 (پیواًکار)ارائَ تضاهیي اس طایٌاػْر تَ جای تاًکِای کارگشار

گؼایغ فایٌاًض تَ ارس یْاى چیي تَ جای طایز ارسُا

تغییز هضت پزصاست ّ الظاط تاسپزصاست ّ ًزر تِزٍ فایٌاًض

 ػذم ًیاص بِ صذٍس ضواًتٌاهِ پطتیباى(Sovereign Guarantee) ًَع  تَسظ ٍصاست اقتصاد بذلیل
Suppliers)استفادُ اص ٍام بِ صَست اػتباس فشٍضٌذُ  Credit)

 Differed  Payment  : "fly now, pay later" 

پزصاست صر طزرطیض لشّها ُوزاٍ تا تِزٍ ًوي تاػض  Differed Paymentصر اػتثار اطٌاصي 

 صذٍسHonoring Letter  تَسظ باًک گطایص کٌٌذُ جْت پشداخت بِ ریٌفغ
حزف تاهیي هالی کسَس قاًًَی ٍ قشاسدادی اص هحل فایٌاًس
 اخز هجَص تَسغباًک هشکضی اص ٍصاست داسایی هبٌی بش هؼافیت هالیاتی خذهات بخص داخل کِ :  1تَضيح

.تَسظ پیواًکاس داخلی اًجام هیطَد

 تٌظین ّ تْافك  :  2تْضیخFinancial Agreement   ٍجضیض تا دضْر تاًکِای هٌتشة گؼایغ کٌٌض
.کَ تاًکِا هْظف تَ اًجام فایٌاًض صر چارچْب آى ػضًض 37



اثرتًافمات حاصلٍ ي تغییر ضکل فایىاوس -ج

ي رياتط   L/Cتًافك تیه تاوکُای عامل ي کارگشار تز ريی مته لسّم اًجام  -1
تیه تاوکی در چارچًب تًافك کلی تیه سایىاشًر ي تاوک مزکشی 

تىذی   ي جمع( کارفزما)ي خزیذار ( پیماوکار)لشيم اوجام تًافك تیه فزيشىذٌ  -2
ي اوعکاس آن تٍ  تاوک عامل L/Cآن در لالة الحالیٍ، پزيفزما ي مته 
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هَاضز هطتثظ تا پطٍغُ ًاضي اظ تغييط فایٌاًس -ز

بش پشٍطُ اص دٍجٌبِ Framework Agreement) (اثشات تَافق کلی فایٌاًس    
:قابل بشسسی است 

با تَجِ بِ )لضٍم کوک بِ باًکْا جْت سفغ ابْاهات هَجَد دس پکیج فایٌاًس چیي  -1 
:هٌجولِ (  ایٌکِ عشح سٍدباس بؼٌَاى اٍلیي ٍتٌْا پشٍطُ بِ سایٌاضَس هؼشفی ضذُ بَد

ٍ اسائِ آى بِ باًک ػاهل L/Cتْیِ ٍ تکویل هتي *   
پیگیشی ٍ اًجام ّواٌّگی الصم بیي باًک هشکضی ٍ باًک ػاهل جْت اًجام اهَس *   

فایٌاًس دس قالب خظ اػتباسی چیي
اداسُ فایٌاًس، اداسُ ) سایضًی ٍ تطکیل جلسات با بخص ّای هختلف باًک هشکضی *   

جْت سفغ ابْاهات ٍ اًؼکاس آى ( سیاست ّا ٍ هقشسات اسصی، اداسُ تأهیي اػتباسات 
بِ باًک ػاهل

تَافقات حاصلِ فی هابیي کاسفشها ٍ پیواًکاس -2 
ٍ تَافقات حاصلِ دس قالب الحاقیِ بش قشاسدادتبذیل ًشخ اسص اص یَسٍ بِ یَاى*    
بش اساس تبذیل ًشخ اسص BOQاصالح *   
تغییش هایلستَى پشداخت*    
اًتقال پَل ٍ ًحَُ پشداخت بِ بخص داخلی*    39



ػوسُ فؼاليتْای اًدام ضسُ خْت فایٌاًس پطٍغُ -ُ
1-توذیذ ٍ اصالح هسذٍدی اسصی اص باًک هشکضی
2-  توذیذ ٍ اصالح هجَص ضَسای اقتصاد
3-  ُ62اصالح هجَص هاد
4- اخز هصَبِ اػتباسی اص باًک ػاهل
5- اصالح پشٍفشها ٍ اخز هجَص ثبت ٍ سفاسش
6- تْیِ پیص ًَیس هتيL/C  اهضاء آى تَسظ ػَاهل پشٍطُ ٍ باًکْای ػاهل ٍ
7-اخز هصَبِ اص باًک ػاهل هبٌی بش پشداخت سْن کاسفشها بصَست اقساط
8-  ابالؽL/C   عشح اص باًک ػاهل بِ باًک کاسگضاس
9-  اصالحیِ بش هتيL/C   هبٌی بش پشداخت هستقین پیص پشداخت بِ پیواًکاس داخلی

بش اساس پیطٌْاد کاسفشها
10- تاهیي ٍ  پشداخت سْن کاسفشها بِ باًک
11- پیگیشی ٍ دسیافت ضواًتٌاهِ ّای پیص پشداخت ٍ اًجام تؼْذ اصسایٌاضَس
     ٍ.....
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هشخصات فایٌاًس عرح سذ ّ ًیرّگاٍ رّتار لرستاى -ّ 

 ًْع فایٌاًس :Supplier Credit 

 ٍتاًک  :فایٌاًس کٌٌذCCB  (طایٌاػْر چیي)

 (طایٌاػْر ) تْطظ هْطظَ تیوَ ؿاصرات ّ ّارصات چیي : تیوَ اعتثار صادراتی

 تْطظ صّلت : تضویي

 ػزکت تْطؼَ هٌاتغ آب ّ ًیزّی ایزاى(  : هجری عرح)خریذار

ػزکت   : ریٌفع اعتثارCGGC 

 تجارت   :تاًک ایراًی گشایٌذٍ اعتثار

صرؿض ُشیٌَ تیوَ ؿاصراتی 85صرؿض هثلغ لزارصاص تؼالٍّ  85 :( تسِیالت)هیساى فایٌاًس

یْاى چیي  :  ارز

 ٍکَ ایي ًزر تز اطاص ػزائظ تاًک هزکشی چیي طاالًَ اؿالح      )صرؿض  هیشاى فایٌاًض  5.94 : ًرر تِر
(هی ػْص

تا تْجَ تَ تغثیك ػغ هاَُ تْطظ طایٌاػْر تزای   (صرؿض هثلغ تظِیالت  5.09:   ُسیٌَ تیوَ صادراتی
(اػالم ػضٍ اطت  5.36عزح چوؼیز 

 صرؿض صر طال رّی هاًضٍ اطتفاصٍ ًؼضٍ تظِیالت /. 5 :ُسیٌَ تعِذ

 صرؿض ثاتت تزای کل تظِیالت  /. 5 :ُسیٌَ هذیریت

 هاٍ اس تاریز هْثز ػضى اػتثار  48 :هِلت استفادٍ از تسِیالت

 هاٍ  54هاٍ پض اس آسزیي دول ، دضاکثز  6هاَُ ، طزرطیض اّلیي لظظ  6لظظ هظاّی  10: ًذٍْ تازپرداخت
پض اس هْثز ػضى اػتثار 

 صرؿض اس هثلغ لزارصاص تؼٌْاى پیغ پزصاست ، پزصاست ُشیٌَ هضیزیت  15پزصاست  :شرط هْثر شذى فایٌاًس
صرؿض اس هثلغ ُشیٌَ تیوَ ؿاصراتی تْطظ سزیضار  15ّ پزصاست 
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هقایسَ شرائظ فایٌاًس

EXIM BANK SINO SURE فایٌاًس کٌٌذٍ 

Buyers Credit Suppliers Credit ًَع فایٌاًس

سایٌا ضَض سایٌا ضَض تيوِ اػتثاض صازضاتي 

Sovereign Guarantee تَسظ زٍلت   تضويي

IWPC IWPC (  هدطی عطح)ذطیساض 

...ٍ    CGGCضطوت  شیٌفغ اػتثاض  CGGCضطوت 

زضصس هثلؾ لطاضزاز   85 زضصس ّعیٌِ تيوِ صازضاتي 85زضصس هثلؾ لطاضزاز تؼالٍُ  85 (  تسْيالت)هيعاى فایٌاًس

ٍ یا زیگط اضظّا زالض  یَاى چيي   اضظ  

زضصس تطای زالض   5.85 زضصس  هيعاى فایٌاًس   5.94 ًطخ تْطُ  

زضصس  6.33 زضصس هثلؾ تسْيالت  5.09 ّعیٌِ تيوِ صازضاتي 

زضصس /. 5 زضصس/. 5 ّعیٌِ تؼْس  

زضصس /. 5 زضصس/. 5 ّعیٌِ هسیطیت 

سال 3.5 هاُ اظ تاضید هَثط ضسى اػتثاض   48 هْلت استفازُ اظ تسْيالت  

هاِّ   6لسظ هساٍی  17 هاِّ   6لسظ هساٍی  10 ًحَُ تاظپطزاذت  

هاُ   6 -- زٍضُ تٌفس        

زض هماتل اسٌاز Honoring Letterٍ صسٍض زض هماتل اسٌاز پطزاذت تِ شیٌفغ
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1- ( اضظی )ّعیٌِ ّای گطایص ٍ فؼال ضسى اػتثاض

2-ّعیٌِ ّای واضهعز تاًه ػاهل تاتت اػتثاض اسٌازی

3- ُّعیٌِ ّای تؼْس ٍ تْط

4- ٍ ّعیٌِ ّای حمَق ٍ ػَاضض گوطويVAT

5-  ّعیٌِ ّای اًتمال اضظ تطای ذسهات ترص زاذلي(CIVIL)

43

ُسیٌَ ُای فایٌاًس پرّژٍ -ز 



زهاًِای پرداخت تِرٍ
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در قالة اعتثار اسٌادی( سیْیل)پرّسَ پرداخت تَ تخش خذهات  -ح 
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تا تطکر از حسه تًجٍ ضما
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:پیًست یک

ممایسٍ َسیىٍ َای تامیه مالی پريشٌ  از طریك
فایىاوس خارجی   تا  فريش ايراق مطارکت   
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