
دک تر صید مدمد رضا خشیوی: صخوران

لزوم تامین مالی خارجی پروژى ًا



؟امروز کجا ایشتادى ایم

 

 :اهكالب غوعتی اول

اختراع ماظین بخار 

ظ   گ ری  رم ص  رمایي داران ک  الن در •
جٍامع

کارخاهي دارم موطا خلق ثروت ظد•

 

 :اهكالب غوعتی دوم

 اختراع برق 

کش    ک و کاًر    ام مدل    ی ت     دیگ ب    ي •
ام ملی ظدهد کشک و کاًر

ظرکت دارم موطا خلق ثروت ظد •

 

 :اهكالب غوعتی صٍم 

ال  تروهیک و فواورم اطالعات

التػ      اد داه      ض بوی      ان جٌ      اهی در •
لال     ک ی      ک دً       دى ج      اهی ظ       گ 

ررفت

داهض موطا خلق ثروت ظد•



االتػاد دصتاورد  جٌاهی برام کطًٍر

.  باظدمٌمترین دغدغي مدیران پروژى ًا  تامین مالیامروز عٍامگ التػاد جٌاهی مٍجک ظدى، 

کم رهگ ظدن مرز ًام فیزی ی
افزایض بٌام تمام ظدى پٍل برام کطٍر 
ًام در خال تٍصعي و یا تٍصعي هیافتي کاًض کارای  ی پٍل

 کم رهگ ظدن هكض 

 خاکمیتی دولت ًا 

در پروژى ًا

افزایض ًزیوي صرمایي
ام  اهتكال صرمایي بي کطًٍر
با ریشک صیشتماتیک 

پایین

صیال ظدن 
صرمایي

کم رهگ 
ام  ظدن مرًز

فیزی ی



راى برون رفت از هاخیي خطر تامین مالی خارجی می باظد

ت اهي

عدم اطمیوان برام صرمایي ظرط وارد ظدن ضربي، کاًض ضریک : تٍجي
رکٍد تٍرمی. رذار می باظد

 هكدیوگی صررردان
 رظد هاپایدار
تٍرم پوٌان

ب ي ع   ارتی . ب ا ورود ب ي هاخی ي خط ر ظ اخع ً ام التػ ادم هارٌ ان اف ت پی دا م ی همایو د
.صطح هاخیي خطر لغزهدى می باظد

 هاخی  ي خط  ر پ  ٍل مل  ی ک  ارای  ی خ  ٍد را جٌ  ت اهج  ام ط  رس ً  ام عمرراه  ی از دص  ت م  ی در
ب  ي ًم  ین عل  ت ض  ربي بای  د از طری  ق فایو  اهس خ  ارجی اهج  ام ظ  ٍد ت  ا جٌ  ت ب  رون . دً  د

.رفت از این هاخیي بي التػاد کمک هماید



چرا تامین مالی خارجی ؟

بٍدجي هاپایدار دولتی صم مٌلک طرس ًا و پروژى ًا می باظد 

 زاد الزمي م خرکت بي صمت تٍصعي می باظد
 
التػاد ا

 هفت فروش بي مت ی مشتكیم غیر و مشتكیم غٍرت بي کطٍر  بٍدجي درغد 70 بي هزدیک

 این .اصت صیاصت دصتخٍش و بیوی پیض لابگ غیر هٍصاهات دچار هفت لیمت .باظد می

.هماید عمگ راراهتی عوٍان بي تٍاهد همی بٍدجي



کاًض ریشک صرمایي رذارمدل پیطوٌادم جٌت 

صفارش بي ۹۱ صال در مدل این Citi Bank در و ظد طراخی 

 . ظد صازم  پیادى امارات

طرس  اغلی پٍظض عوٍان بي مطترک غودوق (FUND) صایر و 

سازمان/نهاد.باظد می (fund) پازل اجزام عوٍان بي ًا غودوق

صندوق 
مشترک

صندوق 
جسورانه

سایر 
صندوق ها 

صندوق 
پروژه



غودوق مطترکغودوق پروژى

هٌادًام /پزظ یداهطگاًٌام علٍم 
دولتی

ورم موابع  -متعٌد پذیرى هٍیشی -ضامن جمع ا 
ظدى

غودوق پروژىًام یٍهیت 

ابطال یٍهیت ًام غودوق مطترک و خرید یٍهیت ًام غودوق پروژى

صرمایي رذار خارجی/خػٍغیموابع بخض 

بازار صرمایي

صرمایي رذار خارجی/خػٍغیموابع بخض 

موابع

ژى ت ًام غودوق پرو
یٍهی

موابع

ژى ت ًام غودوق پرو
یٍهی

تامین مالی طرس 



غودوق پروژى

صیس یا تملک ظرکت پروژى 
 
تا

(ظرکت جدید یا مٍجٍد)

غودوق مطترک صٌامی )ظرکت پروژى 
(خاص

اجرام پروژى از طریق عكد لرارداد با 
پیماه اران

پروژى داروی  یخرید تجٌیزاتصاخت بیمارصتان

طٍل عمر )خاتمي پروژى 
(پروژى

ت دیگ ظرکت پروژى بي صٌامی عام 
(IPO)

بازخرید واخدًام صرمایي رذارم با 
اختیار خرید

یٍهیت غودوق

پروژىپروژى در طٍل اجرام غودوق 



با تشکر


