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های کاربردی جی است. تأکید ویژه دوره بر جنبههای تأمین مالی خارروشک دوره فشرده برای آشنایی با این دوره ی

های زیرساختی های بین المللی، جهت اجرای پروژههای عامل ایرانی و بانکبین بانک «فاینانس »قراردادهای تسهیالت ارزی 

 گونه قراردادها می باشد.ها، و از جمله شرایط اجرایی، مالی و حقوقی این ا واردات فناوری و تجهیزات پروژهی

 هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می باشد: 

 ها و ضوابط بین المللی تأمین مالی )تسهیالت فاینانس(آشنایی با چارچوب 

 های فاینانس )در بانک مرکزی، بانک های عامل ...(راحل اجرایی تأمین مالی در پروژهآشنایی با م 

 هیالت ارزی میان مدت )مرور قراردادهای فاینانسدادهای تسارآشنایی با شرایط قر( 

 آشنایی با شرایط قراردادهای تسهیالت ارزی کوتاه مدت )مرور قراردادهای ریفاینانس( 

 فراگیری مطالب به شکل کاربردی/ مصداقی با مطالعه موردی یک پروژه فرضی 

  
 

 ساعت 16 

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 تأمین مالی بین المللی )فاینانس(

 در ایران

  
 

 

ن:مخاطبا  

 تسهیالتها در حوزه کارکنان بانک

 المللارزی و امور بین

  
 

 :پیش نیاز

با اعتبارات اسنادی و  آشنایی

 های بانکی یا بانکداریضمانتنامه

، آشنایی با زبان 2و  1المللی بین 

 انگلیسی 

 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 مقدمه ـ مرور مفاهیم پایه در بحث تأمین مالی بین المللی 

  اعتبارات صادراتی، اعتبارات مشروط و غیرمشروطTIED VS. UNTIED CREDITS 

 ... اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده؛ اعتبارات پوششی و غیرپوششی 

 «خودگردان و غیرخودگردان )تأمین مالی، پروژه محور و شرکت محور(« فاینانس 

  :فکتورینگ”و “ فورفیتینگ”تنزیل عواید اسناد صادرات “ 

  شرایط پیرامونی بین المللی برای تأمین مالی 

   او.ئی.سی.دی”مقررات یا اجماع“  (OECD)برای اعتبارات صادراتی کشورهای وام دهنده 

  )کشورهای تسهیالت گیرنده و هزینه ریسک رتبه بندی ریسک )سیاسی 

   نقش مؤسسات اعتبارات صادراتی کشورها(ECAS) و بانک های بین المللی 

   نقش نهادهای چندجانبه شامل گروه بانک جهانی، گروه بانک توسعه اسالمی، بانک اکو 

 شرایط پیرامونی داخلی برای تأمین مالی خارجی 

  ویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیبرنامه پنج ساله، قانون بودجه ساالنه؛ قانون تش اسناد باالدستی تأمین مالی: قانون 

 های مرتبط؛ تخصیص ارز و بودجهآیین نامه :مجموعه مقررات ارزی 

 ها: نقش بانک مرکزی، بانک های عامل و سایر نهادهامراحل اجرایی تأمین مالی پروژه 

 های عاملوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بانکصند تأمین مالی ارزی از منابع داخلی: شامل منابع 

  فاینانس»بررسی قراردادهای تسهیالت ارزی میان مدت» 

 ها و مستنداتها ـ پروژه تأمین مالی، تضمینپیش نیازهای انعقاد قراردادها و مؤثرشدن آن 

  شرایط اجرایی، مالی و حقوقی قراردادهای تأمین مالی بین المللی 

  قراردادهای تسهیالت میان مدت: خطوط اعتباری، قراردادهای موردی ...های مختلف شکل 

  ریفاینانس»بررسی قراردادهای تسهیالت ارزی کوتاه مدت» 

  شکل های مختلف قراردادهای تسهیالت کوتاه مدت“ ریفاینانس”شرایط خطوط اعتباری 
  یوزانس“با اعتبارات اسنادی“ ریفاینانس”مقایسه اعتبارات کوتاه مدت“ 

 مطالعه موردی/ مصداقی(CASE STUDY) 

 ها و جداول پیش بینی بازپرداخت تسهیالت ارزی فاینانس در پروژه فرضیمحاسبات هزینه 

  

 

  

  

  

  

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:   
 شد مدیریت عمومی )گرایش اقتصاد(کارشناسی ار 

 بانک مرکزی ج.ا.ا   سرپرست اسبق اداره تأمین اعتبارات ارزی 

 18 سال سابقه  تدریس در سیستم بانکی کشور 

  
  
  

 

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 20.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

 باشد.  یم نامهیو صدور گواه وعده انیم ،یآموزش یدوره شامل محتوا نهیهز

 29959279-29959280شماره تماس: 

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:

 حضوری
 

 بهمن 12 :مهلت ثبت نام

 12:30 یال 8:30ساعت  بهمن 26و  24،  19،  17: تاریخ برگزاری

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal

