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 فصل اٍل

 صٌذٍق بیي الوللی پَل

 علل ٍجَدي ٍ تاسیس آى:

زض اٚاذط لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ اٚايُ لطٖ ثيؿتٓ ضقس ٚ تٛؾٗٝ نٙبيٕ ٚ ٌؿتطـ فٗ آٚضي زض اضتجبَبت ثيٗ وكٛضٞب 

ٔٛرت افعايف ثي ؾبثمٝ تزبضت زض ثيٗ آٟ٘ب قس . تب آٖ ظٔبٖ ٚ حتي پؽ اظ رًٙ رٟب٘ي اَٚ اغّت 

 پطزاذتٟبي ٔطثٌٛ ثٝ تزبضت ذبضري ثيٗ وكٛضٞب اظ َطيك قٕف َال نٛضت ٔي ٌطفت . 

ٝ ّٖت افعايف ٚؾيٕ حزٓ تزبضت ثيٗ إِّّي ٚ وٕجٛز شذبيط َال ، زِٚت ٞب زض پطزاذت ٞبي ذبضري ذٛز ث

زچبض ٔكىُ قس٘س ٚ ثٝ ِحبِ ثي حجبتي التهبزي زض آٖ ظٔبٖ ٘تٛا٘ؿتٙس زض ٔٛضز ايزبز يه پَٛ ثيٗ إِّّي 

اٚاذط زٞٝ ؾي ٔٙزط ثٝ وٝ ٔٛضز لجَٛ تٕبْ وكٛضٞب ثبقس ثٝ تٛافك ثطؾٙس . زض ٟ٘بيت ايٗ ٔكىالت زض 

 ثعضٌتطيٗ ثحطاٖ التهبزي ٚ ؾيبؾي لطٖ ثيؿتٓ قس ٚ ثبالذطٜ ثٝ رًٙ رٟب٘ي زْٚ ذتٓ قس. 

تزطثيبت ٘بُّٔٛة ، ثي حجبتي التهبزي ٚ ٖسْ تٗبزَ ٖٕٛٔي زض تطاظ پطزاذتٟب پؽ اظ رًٙ رٟب٘ي اَٚ ايٗ 

اي ٍٟ٘ساضي لسضت ذطيس پَٛ ٞب ٔؿبِٝ ضا ضٚقٗ وطزٜ ثٛز وٝ اٌط پؽ اظ رًٙ رٟب٘ي زْٚ تهٕيٕبتي ثط

اتربش ٘كٛز ٔىب٘يؿٓ پَٛ ثيٗ إِّّي ثٝ ؾجت فكبض ٘بتٗبزِي زض تطاظپطزاذت ٞب اظ ٞٓ ٔي پبقس. اظ َطفي پؽ 

اظ رًٙ رٟب٘ي زْٚ ٚ قىؿت فبقيؿٓ ايبالت ٔتحسٜ آٔطيىب وٝ ثط٘سٜ انّي رًٙ ثٛز ، ٞزْٛ ٕٞٝ رب٘جٝ 

 ِيٝ وٝ لجُ اظ رًٙ زض ا٘حهبض وكٛضٞبي اضٚپبيي ثٛز آغبظ ٕ٘ٛز.اي ضا ثٝ ثبظاضٞبي تِٛيس ، ٔهطف ٚ ٔٛاز اٚ

اظ آ٘زبييىٝ ضوٛز التهبزي اوخط وكٛضٞبي رٟبٖ ضا زض ثطٌطفتٝ ثٛز ، زٚ زِٚت آٔطيىب ٚ اٍّ٘يؽ ثب اتىب ثٝ 

لسضت ٔبِي ٚ ثٝ ٔٙٓٛض حفّ حيخيت ثيٗ إِّّي ذٛز ؾٗي وطز٘س ٚاحس پَٛ ذٛز ضا ثٝ ٕٞبٖ ٚيٕ لجُ اظ 

ثٝ پيكٟٙبز ربٖ ٔيٙبضز ويٙع  1931ي اَٚ ٍ٘بٜ زاض٘س ِٚي پؽ اظ ا٘سن ظٔب٘ي اٍّ٘ؿتبٖ زض ؾبَ رًٙ رٟب٘

 التهبززاٖ ذٛز اضتجبٌ پَٛ ذٛز ضا اظ َال رسا وطز. 

وٙفطا٘ؿي زض قٟط ثطتٗ ٚٚزظ ثطٌعاض قس وٝ ٘تيزٝ ايٗ وٙفطا٘ؽ ايزبز زٚ  1944پؽ اظ رًٙ زض ؾبَ 

 ؾبظٔبٖ پِٛي ٚ ٔبِي ثيٗ إِّّي ثٝ ٘بْ ٞبي نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ٚ ثب٘ه ثيٗ إِّّي تطٔيٓ ٚ تٛؾٗٝ ثٛز. 

 زٚ َطح اؾبؾي وٝ زض ايٗ وٙفطا٘ؽ ُٔطح قس: 

َطح آٔطيىب تٛؾٍ ٚايت وٝ يىي اظ ٔترههبٖ ثب٘ه ٔطوعي آٔطيىب تحت ٖٙٛاٖ نٙــسٚق تخجيت  - 1

 أـــٛض ٔبِي ثيٗ إِّّي. 

 َطح اٍّ٘ؿتبٖ تٛؾٍ ويٙع ٔٛؾْٛ ثٝ اتحبزيٝ پبيبپبي ثيٗ إِّّي. - 2
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حبوٓ ثط ضٚاثٍ ٚايت ثــٝ ِحبِ ٚيٕ التهبزي وكٛض ذٛز ز٘جبِٝ ضٚ ٖمبيس التهبزي والؾيه ٞب ثٛز اٚ َال ضا 

ثيٗ إِّّي ٔي زا٘ؿت ٚ لسضت آٖ ضا ٔبفٛق لسضت ٞبي پِٛي ٔي زا٘ؿت ٖميسٜ اٚ ثط ايٗ أط اؾتٛاض ثٛز وٝ 

 ثبيس يه ٚاحس پِٛي َالي ثيٗ إِّّي ثٛرٛز آٚضز ٚ ؾبيط پِٟٛب ضا ثب آٖ ثؿٙزٙس.

ضآٔس ّٔي ، تٛؾٗٝ ضٚاثٍ ويٙع ٔٗتمس ثٛز وٝ ؾيؿتٓ پِٛي وكٛضٞب ثبيس ثٝ ٖٛأّي ٘ٓيط زاز ٚ ؾتس ، ز -

 ثبظضٌب٘ي، افعايف رٕٗيت ٚ ٘ٓبيط آٖ ٔتىي ثبقس ٘ٝ َال.

أىبٖ پصيط ثٛز. زض ٚالٕ َطح “ پَٛ ٔحبؾجبتي ٚي تحت ٖٙٛاٖ ثب٘ىٛض ثٛز  وٝ افعايف يب وبٞف آٖ وبٔال

َال ٚا ٔي  ويٙع پَٛ ٚ آحبض آٖ ضا زض اذتيبض ثكط لطاض ٔي زاز زض نٛضتي وٝ َطح ٚايت ثكط ضا ثٝ تجٗيت اظ

 زاقت . 

ثب ٚرٛز آ٘ىٝ پيكٟٙبز ويٙع اظ ٘ٓط انِٛي ٔٛضز ٔٛافمت اًٖبء وٙفطا٘ؽ لطاض ٌطفت، ِٚي چٖٛ آٔطيىب ثٝ ّٖت 

زضٌيط٘جٛزٖ ٔؿتميٓ زض رًٙ اظ لسضت التهبزي ظيبزي ثطذٛضزاض قسٜ ثٛز ِصا َطح ٚايت ثب تغييطاتي ٔٛضز 

ُِّٕ پَٛ ٚ زض وٙبض آٖ ثب٘ه ثيٗ إِّّي تطٔيٓ ٚ تٛؾٗٝ لجَٛ اًٖبء لطاض ٌطفت ٚ ثبٖج ايزبز نٙسٚق ثيٗ ا

طٌذٍق ٍظيفِ اهَس پَلي خْاى ٍ باًك تشهين ٍ تَسعِ ٍظيفِ ًمل ٍ اًتمال سشهايِ ٘يع تكىيُ قس. 

 سا بشعْذُ داشت. 

ثسيٗ تطتيت ٍٞٙبْ تبؾيؽ نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ، زِٚت آٔطيىب زالض ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه پَٛ ثيٗ إِّّي ثٝ 

ق تحٕيُ وطز ٚ حبيط قس وٝ زض ٔمبثُ زالضٞبي نٙسٚق َال ثپطزاظز . ٕٞچٙيٗ وكٛضٞبي ًٖٛ نٙسٚ

نٙسٚق ثٝ َٛض يٕٙي تٛافك وطزٜ ثٛز٘س وٝ ثٝ زالض آٔطيىب اٖتٕبز وٙٙس ٚ زض ٔمبثُ شذبيط زالضي ذٛز اظ 

٘بٔحسٚز زالضٞبي ثسٖٚ  آٔطيىب َال ُٔبِجٝ ٘ىٙٙس. أب آٔطيىب ثب ؾٛء اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٔٛلٗيت الساْ ثٝ ا٘تكبض

پكتٛا٘ٝ وطز ٚ ثسيٗ تطتيت ظٔيٙٝ ثي اٖتجبضي ٘ٓبْ پِٛي ثطتٗ ٚٚزظ ضا فطاٞٓ ؾبذت ٚ ثسيٗ تطتيت ٔٙزط ثٝ 

 ايزبز يه پَٛ ثيٗ إِّّي ثطاؾبؼ ٔيبٍ٘يٗ يب ؾجسي اظ پِٟٛبي وكٛضٞبي ٖٕسٜ ؾطٔبيٝ زاضي ٌطزيس. 

 

 :اّذاف تطكیل صٌذٍق بیي الولل پَل

 تطـ ٕٞىبضي ٚ تكطيه ٔؿبٖي زض ٔؿبئُ پِٛي ٚ ثيٗ إِّّي اظ َطيك يه ٔٛؾؿٝ زائٕي. تكٛيك ٚ ٌؿ -1

وٛقف ثطاي تخجيت ٘طخ اضظ ثٝ ٔٙٓٛض حفّ ٔىب٘يعْ پَٛ ثيٗ إِّّي ٚ پطٞيع اظ ضلبثت زض وبٞف زازٖ  -2

 ٘طخ اضظٞب. 

زٝ وٕه ثٝ حهَٛ فطاٞٓ وطزٖ قطايٍ الظْ ثطاي ٌؿتطـ ٚ ضقس ٔتٛاظٖ تزبضت ثيٗ إِّّي ٚ زض ٘تي -3

ٞسفٟبي اِٚيٝ ؾيبؾت التهبزي يٗٙي اٖتال ٚ حفّ ؾُح اقتغبَ ٚ زضآٔس ٚالٗي ٚ تٛؾٗٝ ٔٙبثٕ تِٛيسي وّيٝ 

 اًٖبء .

 اظ َطيك لطاضزازٖ ٔٛلت ٔٙبثٕ نٙسٚق زض اذتيبض آٟ٘ب.   ايزبز اٖتٕبز زض ٔيبٖ اًٖبء -4
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ٔيٙٝ ٔٗبٔالت ربضي ثيٗ اًٖبء ٚ ضفٕ تكطيه ٔؿبٖي زض ايزبز يه ٘ٓبْ چٙس رب٘جٝ پطزاذت ٞب زض ظ -5

 ٔحسٚزيت ٞبي اضظي وٝ ٔبٕ٘ ضقس ٚ تزبضت رٟب٘ي ٔي قس. 

 تكىيالت نٙسٚق ٚ اضٌبٟ٘بي تهٕيٓ ٌيط٘سٜ: 

وكٛض ضؾيسٜ اؾت ٚ ٔمط  185وكٛض ثٛز وٝ زض حبَ حبيط ثٝ   45تٗساز وكٛضٞبي ًٖٛ زض اثتساي تكىيُ 

ٔي ثبقس أب زض “ ؾــبظٔبٖ ُّٔ ٔتــحس” ي ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ زض ٚاقٍٙتٗ ٔي ثبقس . نٙسٚق اظ ؾبظٔبٟ٘ب

 ٘فطٔي ضؾس.  1700فٗبِيتٟب ٚ تهٕيٓ ٌيطي اؾتمالَ وبُٔ زاضز ٚ تٗساز پطؾُٙ آٖ ثٝ

 

 اضٌبٟ٘بي تهٕيٓ ٌيط٘سٜ نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ٖجبضت اؾت اظ:

ايٗ قٛضا ثبالتطيٗ ٔمبْ نٙسٚق اؾت ٚ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ  شَساي هذيشاى عاهل ) شَساي حكام(: -الف 

وكٛضٞبي ًٖٛ وٝ ٕٔىٗ اؾت زض حس ٚظيط زاضايي يب ضييؽ ثب٘ه ٔطوعي آٖ زِٚت ثبقٙس تكىيُ ٔي قٛ٘س. 

اِجتٝ ٞط وكٛض ًٖٛ ٘يع يه ٕ٘بيٙسٜ ّٖي اِجسَ ثٝ نٙسٚق ٔٗطفي ٔي وٙس تب ضاثٍ نٙسٚق ٚ زِٚت ًٖٛ 

زض ٔبٜ ؾپتبٔجط ثطٌعاض “ ٖ اًٖب ا٘تربة ٔي قٛز ٚ رّؿبت آٖ ؾبال٘ٝ ٚ ٕٔٗٛالثبقس . ضييؽ ايٗ قٛضا اظ ٔيب

 ٔي ٌطزز . 

اظ رّٕٝ ْٚبيفي وٝ زض نالحيت قٛضا لطاض زاضز ثطضؾي فٗبِيتٟبي ؾبال٘ٝ نٙسٚق ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي وّي ؾبَ 

 آيٙسٜ آٖ پصيطـ ًٖٛ رسيس ٚ اذطاد يه ًٖٛ ، ثطاثطي اضظٞب ٚ ... اؾت. 

ًٖٛ  24ًٖٛ ثٛز ٚ زض حبَ حبيط   12زض ثسٚ تبؾيؽ ايٗ قٛضا زاضاي  ى اخشايي:شَساي هذيشا -ب 

ضؾيسٜ اؾت پٙذ تٗ اظ اًٖبي آٖ اظ وكٛضٞبيي ٞؿتٙس وٝ ثيكتطيٗ ؾٟبْ ضا زاض٘س ) آٔطيىب ، إِٓبٖ ، اٍّ٘يؽ 

ٚ ؾبَ اؾت ٘فط ثطٌعيسٜ ؾبيط وكٛضٞبي ًٖٛ ٞؿتٙس . زٚضٜ ا٘تربة ٔسيطاٖ ارطايي ز 19، فطا٘ؿٝ ٚ غاپٗ ( ٚ 

 ، رّؿبت قٛضاي ؾبال٘ٝ زض ظٔبٖ تكىيُ حسالُ ٞط ٞفتٝ يه ثبض تكىيُ ٔي قٛز. 

قٛضاي ٔسيطاٖ ، وٝ اظ ٕ٘بيٙسٜ ٞط وكٛض ًٖٛ ٚ لبئٓ ٔمبْ اٚ تكىيُ قسٜ اؾت زض رّؿبت ؾبال٘ٝ ؾٟٕيٝ ٞب 

ٚ أٛض ربضي ضا ٚ قطايٍ ًٖٛيت ضا تٗييٗ ٔي وٙس . ضيبؾت آٖ ثب زثيط وُ اؾت وٝ تٛؾٍ اًٖب ا٘تربة قسٜ 

 ازاضٜ ٔي وٙس. 

اظ َطف ٔسيطاٖ ارطايي ا٘تربة ٔي قٛز ِٚي ٕ٘ي تٛا٘س اظ اًٖبي قٛضاي ارطايي ثبقس ٚ  هذيشعاهل: -ج 

 ؾبَ اؾت.  5ٔست تهسي ٚي 

 

 ًحَُ راي گیري: 

نٙسٚق ثٝ نٛضت يه قطوت ؾٟبٔي تكىيُ قسٜ اؾت وٝ ٞط زِٚت زض آٖ زاضاي حك ضاي ٔتٙبؾت ثب 

ٞعاض زالض يه ؾٟٓ ثٝ  100ضاي حبثت اؾت وٝ زض ثطاثط ٞط  250ٛز اؾت . ٞط زِٚت ًٖٛ زاضاي ٔيعاٖ ؾٟٓ ذ
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آٖ افعٚزٜ ٔي قٛز . يه چٙيٗ لسضت ضايي ٔٛرت قسٜ اؾت وٝ پٙذ وكٛض ثعضي نٙٗتي غطة ٚ زض ضاؼ 

وٝ اظ آٖ آٔطيىب حبوٓ ُّٔك ثبقٙس ٚ وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ ثٝ اوخطيتي ذبٔٛـ تجسيُ قٛ٘س ، ثٝ َٛضي 

% ثٝ آٔطيىب تّٗك زاضز ِصا ثب 20% حك ضاي پٙذ وكٛض انّي ) آٔطيىب ، إِٓبٖ ، غاپٗ ، فطا٘ؿٝ ٚ اٍّ٘يؽ( 40

تٛرٝ ثٝ ٘فٛشي وٝ وكٛضٞبي نٙٗتي اظ َطيك ؾٟبْ ذٛز زض نٙسٚق زاض٘س ٚ اظ َطيك ايٗ ؾبظٔبٖ تٛا٘ؿتٝ 

آظاز ٚ ثٝ َٛض وّي ؾطٔبيٝ زاضي ضا ارطا ا٘س ؾيبؾتٟبي َطفساض تزبضت آظاز ، ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذهٛني ، ليٕت 

وٙٙس. ٕٞچٙيٗ ٔربِفت نٙسٚق ثب ٘ٓبضت ٚ وٙتطَ زِٚتي ثط تزبضت ّٔي ٚ ذبضري، وٙتطَ ليٕتٟب ٚ ثطلطاضي 

 ا٘ٛأ يبضا٘ٝ ٞب ثيبٍ٘ط ٔربِفت نٙسٚق ثب التهبز غيطؾطٔبيٝ زاضي اؾت. 

 

 هٌابع هالی صٌذٍق: 

% آٖ ثٝ نٛضت َال ٚ 25ثركي اظ ٔٙبثٕ نٙسٚق ثٝ ٚؾيّٝ پطزاذت ؾٟبْ وكٛضٞبي ًٖٛ تبٔيٗ ٔي قٛز وٝ 

 ثميٝ آٖ ثٝ نٛضت پَٛ ّٔي پطزاذت ٔي قٛز. 

 

 افسايص سْام اعضا بِ دٍ صَرت اًجام هی گردد: 

افعايف ذهٛني ثطاي وكٛضٞبيي چٖٛ وب٘بزا، إِٓبٖ ٚ غاپٗ وٝ ؾٟبْ آٟ٘ب زض ثبظضٌب٘ي ثيٗ إِّّي افعايف  -1

 يبفتٝ ثٛز ٚ زض ٘تيزٝ تمبيبي زالض زض ايٗ وكٛضٞب ثبال ٔي ضفت. 

زٜ وكٛض نٙٗتي ٔتٟٗس قس٘س زض نٛضت تمبيبي  1961اؾتمطاو وٝ ثطاؾبؼ لطاضزاز پبضيؽ زض ؾبَ  -2

 ٔيّيبضز زالض ثٝ نٙسٚق ٔؿبٖسٜ زٞٙس.  6غي ثٝ ٔيعاٖ نٙسٚق، ٔجّ

الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٞط پٙذ ؾبَ يىجبض، ٔٙبثٕ ٔبِي نٙسٚق ٚ ٔٛيٛٔ وبفي ثٛزٖ آٖ ثب تٛرٝ ثٝ قطايٍ 

 التهبزي رٟبٖ ثطضؾي ٔي ٌطزز. 

 

 ضرايط عوَهی استفادُ از هٌابع صٌذٍق بیي الولل پَل: 

ثبيؿتي ثٝ َٛض يىؿبٖ زض زؾتطؼ وّيٝ اًٖب لطاض “ ٚق انٛالٔٙبثٕ ٖٕٛٔي نٙس بشابشي دستشسي: -1

 ٌيطز. 

ثٝ ٔٙٓٛض ايزبز تٛاظٖ زض تطاظ پطزاذت ٞب، ثط٘بٔٝ تٗسيُ ٚ تخجيت ٔٙبؾجي ضا   ًياص تشاص پشداخت ّا: - 2

تطاظ پطزاذت ٞبي وكٛض ًٖٛ ضا ٔٛضز “ ثطاي وكٛض ًٖٛ تٗييٗ ٚ تهٛيت ٔي وٙس ٚ ثسيٗ تطتيت نٙسٚق ضاؾب

 ثي لطاض ٔي زٞس.اضظيب



 

 
5 

 

اؾبؾٙبٔٝ نٙسٚق ثٝ ٞيچ ٚرٝ اًٖبء ضا ّٔعْ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثٕ نٙسٚق زض ظٔب٘ي  صهاى استفادُ: - 3

ذبل ٕ٘ي وٙس ِٚي ايٗ ثسيٗ ٔٗٙب ٘يؿت وٝ نٙسٚق ٘ىبت الظْ ضا ثطاي ضفٕ ٘يبظ يب اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثٕ ٔٛرٛز 

 ثٝ اًٖبء تٛنيٝ ٘ىٙس . 

ٚق ثبيؿتي ٔتمبٖس ٌطزز وٝ ًٖٛ ثطاي ايزبز تٗبزَ ثٝ ٔٙبثٕ ٘يبظ ٔبِي زاضز  نٙس اعطاء هششٍط اعتباس: - 4

 ٚتٛا٘بيي ثبظپطزاذت آٖ ضا زض ٔست ٔٗيٗ ذٛاٞس زاقت . 

ثٝ اؾتخٙبي تطا٘ف شذيطٜ وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ َٛض يىزب ٔٛضز اؾتفبزٜ  هشحلِ بٌذي اعطاء اهتياصات: - 5 

 چٙس ٔطحّٝ زض اذتيبض اًٖبء لطاض ٔي ٌيطز.لطاضٌيطز، ؾبيط اٖتجبضات نٙسٚق الؿبَي ٚ َي 

 

 اعطاي ٍام ٍ ضرايط آى: 

ٚأٟبي آٖ تحت قطايٍ ارطاي “ نٙسٚق زض ظٔيٙٝ اُٖبي ٚاْ تٟٙب ثب زِٚتٟب زض اضتجبٌ اؾت ٚ ٖٕستب

ؾيبؾتٟبي ٔبِي، پِٛي، اضظي ٚ زضآٔسي وٝ ثٝ ؾيبؾتٟبي تٗسيُ التهبزي ٔٗطٚف اؾت ثٝ اًٖب ثطاي تٗسيُ 

 بزي وكٛضقبٖ ٚ تطٔيٓ وؿطي ٔٛاظ٘ٝ پطزاذتٟب اُٖب ٔي قٛز. ؾيؿتٓ الته

ارطاي ؾيبؾتٟبي ٔبِي ثٝ ٔٗٙبي وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي زِٚت، افعايف ليٕت وبالٞب ٚ ذسٔبت زِٚتي، ِغٛ 

 وٕىٟب ٚ يبضا٘ٝ ٞب، وبٞف اؾتمطاو زِٚت اظ ؾيؿتٓ ثب٘ىي ٚ افعايف ٔبِيبتٟبي غيطٔؿتميٓ اؾت. 

ٖجبضت اؾت اظ افعايف ٘طخ ثٟطٜ زاذّي ثٝ ٔٙٓٛض ٔمبثّٝ ثب تٛضْ. ؾيبؾت ؾيبؾت پِٛي پيكٟٙبزي نٙسٚق 

اضظي ٘يع قبُٔ وبٞف اضظـ پَٛ، تٗييٗ ؾُحي ٔكرم ثطاي شذبيط اضظي ٚ ايزبز تؿٟيالت ثطاي ٚضٚز 

 ؾطٔبيٝ ٞبي ذبضري اؾت. 

نٙسٚق تحت قطايٍ ذبل ٔٙبثٕ ٔرتّفي ضا زض اذتيبض اًٖبي ذٛز لطاض ٔي زٞس وٝ ايٗ ٔٙبثٕ ثكطح شيُ 

 ٔي ثبقس: 

ٌطفتٗ ٚاْ اظ شذبيطي وٝ اًٖب ٘عز نٙسٚق ثٝ ٖٙٛاٖ ٚرٜٛ اضظي ٚ ثٝ نٛضت َال،  تشاًش رخيشُ:  -1

لبثُ ا٘زبْ اؾت اضظ يب حك ثطزاقت ٔرهٛل ؾپطزٜ ا٘س، فمٍ زض نٛضت ٚرٛز وؿطي تطاظ پطزاذتٟب 

 ٚ ٞيچ قطٌ زيٍطي ضا قبُٔ ٕ٘ي قٛز. 

زضنس اظ ؾٟٕيٝ ذٛز زض نٙسٚق ضا ثٝ نٛضت اٖتجبض ٔٛضز  100ٞط ًٖٛ تب  تشاًشْاي اعتباسي:  -2

اؾتفبزٜ لطاض ٔي زٞس ِٚي ٌطفتٗ ايٗ ٘ٛٔ اٖتجبضات ثٝ ارطاي ؾيبؾتٟبي پيكٟٙبزي نٙسٚق ثؿتٍي 

 زاضز.

ايٗ ٘ٛٔ ٚأٟب ٘ؿجت ثٝ تطا٘ف اٖتجبضي ٔست ظٔبٖ َٛال٘ي تطي زاض٘س  تسْيالت تعذيل ساختاسي: -3

% ؾٟٕيٝ ذٛز ضا اظ ايٗ ٔحُ ثٝ نٛضت ٚاْ 140ؾبَ . ٞط وكٛض ٔي تٛا٘س تب  10تب  7/5، حسٚز 
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زضيبفت وٙس . اِجتٝ قطايٍ اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٚأٟب ٔكىُ تط اؾت ٚ قبُٔ وكٛضٞبيي ٔي قٛز وٝ 

 ٘بقي اظ ٖٛأُ ؾبذتبضي ٚ ؾبظٔب٘ي زض التهبز وكٛض ثبقٙس .  زچبض ٔكىالت تطاظ پطزاذتٟبي

ٚلتي ٚأٟبي فٛق چٙساٖ ٔٛحط ٚالٕ ٘كٛز ، وكٛض ًٖٛ ٔي  تسْيالت تعذيل ساختاسي گستشدُ: -4

ثطاثط ؾٟٕيٝ وكٛض ًٖٛ اؾت ٚ ٔست ثبظپطزاذت آٖ ؾٝ  2/5تٛا٘س اظ ٚأي اؾتفبزٜ وٙس وٝ حسٚز 

 ٚ ثٝ نٛضت چٙس ٔطحّٝ اؾت .  ؾبَ ٚ پطزاذت ٚاْ ثٝ َٛض ٘ٓبضت قسٜ

 

 اّن تسْیالت صٌذٍق عبارتست از :

قطايٍ ذبل ٘ساضز ٚ ٔكَٕٛ ٔمطضات ثبظذطيسي ٚ يب “ اؾتفبزٜ اظ ايٗ تطا٘ف ٕٔٗٛالتشاًش رخيشُ:  -1

 ثطلطاضي ٘طخ وبضٔعز ٕ٘ي ثبقس . 

ٖالٜٚ ثط تطا٘ف شذيطٜ ٞطيه اظ وكٛضٞبي ًٖٛ ٔي تٛا٘ٙس اظ چٟبض تطا٘ف تشاًش ّاي اعتباسي:  -2

اٖتجبضي ٘يع اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس ِٚي ثطاي زضيبفت ؾٝ تطا٘ف اٖتجبضي ثبيؿتي ثط٘بٔٝ اؾبؾي ٔٙبؾجي ثطاي غّجٝ ثط 

 زقٛاضي ٞبي تطاظ پطزاذت ذٛز زاقتٝ ثبقٙس. 

زؾتطؾي اًٖب ثٝ ٔٙبثٕ ٔبِي ايبفي اظ ٞسف اظ آٖ   سياست بسط هيضاى دستشسي هٌابع طٌذٍق: -3

% ؾٟٕيٝ رسيس اًٖب تٗييٗ ٌطزيس وٝ 300ٔحُ اؾتمطاو نٙسٚق ثٛز . حساوخط ٔيعاٖ اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٔٙبثٕ 

 َي ؾٝ ؾبَ زض اذتيبض وكٛض ًٖٛ لطاض زازٜ ٔي قٛز . 

ت ٚ ا٘زبْ ٞسف اظ ايزبز آٖ رجطاٖ وٕجٛز زضيبفت ٞبي نبزضاتسْيالت هالي خبشاًي ٍ احتوالي:  -4

 تٗسيالت ؾبذتبضي ثطاي ٔمبثّٝ ثب حٛازث غيطلبثُ پيف ثيٙي زض التهبز ذبضري تٗييٗ ٌطزيس .

ثب ٞسف وٕه ثٝ اًٖبيي وٝ زض ثطذي َطح ٞبي ثيٗ إِّّي رٟت   تاهيي هالي تثبيت ليوت كاالّا: -5

 تخجيت ٔٛاز اِٚيٝ ذٛز زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي قطوت زاض٘س ثٛرٛز آٔس . 

ٞسف اظ ايٗ تٗسيُ وٕه ثٝ وؿطي تطاظپطزاذتٟبي وكٛضٞبي فميط ثب تعذيل ساختاسي:  تسْيالت -6

 قطايٍ 

ٔٙبؾت ٚ آؾبٖ ٔي ثبقس تب اظ ثط٘بٔٝ ٞبي تٗسيُ ؾبذتبضي ٚ التهبز والٖ آٟ٘ب زض ٔيبٖ ٔست حٕبيت ٔي 

 وٙس.

 ٘يبظٞبي تطاظ پطزاذت ٞب: 

ٛ ٔجٙي ثط ٘يبظٞبي تطاظپطزاذتٟب ٔي ثبقس، ثزع اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثٕ نٙسٚق ٌٔٙٛ ثٝ اضائٝ زضذٛاؾت وكٛض ًٖ

زض ٔٛضز اؾتفبزٜ اظ تطا٘ف شذيطٜ نٙسٚق ثبيس اظ احتيبربت تطاظ پطزاذتٟبي وكٛض ًٖٛ ٚ اظ ثط٘بٞٝ ٞبي 

 تٗسيُ آٟ٘ب ُّٕٔ ٌطزز.
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وكٛض ًٖٛ ثبيس  يٕٗ زضذٛاؾت اؾتفبزٜ اظ تؿٟيالت نٙسٚق، ؾيبؾت ٞبيي ضا وٝ لهس زاضز ثٝ ٔٙٓٛض 

 اظپطزاذتٟبي ذٛز ثىبض ثجٙسز ضا ٘يع ثيبٖ  ٕ٘بيس. انالح تط

 

 

 لجَٛ ايٗ زضذٛاؾت ٌٔٙٛ ثٝ ؾٝ قطٌ ٔي ثبقس: 

 قطايٍ تطاظ پطزاذت ٞبي ٞط وكٛض .  -1

 ٔيعاٖ شذبيط ذبضري . -2

 ثٟجٛز ٚيٗيت شذبيط ذبضري . -3

 عذم ايفاي تعْذات هالی اعضاء بِ صٌذٍق:

 ت ٚؾيٗي ضا اظ رّٕٝ ٔٛاضز ظيط ا٘زبْ زازٜ اؾت: نٙسٚق ثطاي رٌّٛيطي اظ ايٗ أط ، السأب

 رٌّٛيطي اظ ايزبز ثسٞي رسيس ثطاي ايٗ اًٖبء. -1

 ثبال ثطزٖ ٔيعاٖ ٚحيمٝ زض اُٖبي تؿٟيالت. -2

 تٗييٗ ٔٗيبضٞبيي ثطاي وكٛضي وٝ ٘تٛا٘س تٟٗسات ذٛز ضا ا٘زبْ زٞس.  -3

 اًتمادّاي ٍاردُ بر عولكرد ٍ سیاست صٌذٍق:

يىي اظ  الوللي پَل طشفذاس التظاد باص است ٍ فلسفِ التظاد آصاد سا تشٍيح هي كٌذ:طٌذٍق بيي -1

ٟٔٓ تطيٗ ا٘تمبزاتي وٝ ثٝ ؾيبؾت ٞب ٚ ّٖٕىطز نٙسٚق ٔي قٛز ايٗ اؾت وٝ نٙسٚق ثـسٖٚ تٛرٝ ثـٝ ٘ٓبْ 

“ اؾبؾب التهبزي وكٛض ًٖٛ ٕٞٛاضٜ ؾٗي زاضز ؾيـبؾتٟبي ذٛز ضا ثط فّؿفٝ التهبز آظاز اؾتٛاض ؾــبظز ٚ

 ٔرــبِف ٔحسٚزيتٟبي تزبضتي ٚ اضظي ثٛزٜ ٚ اظ ٔفْٟٛ ثٍصاض ثطٚز، ثٍصاض ا٘زب ْ زٞس حٕبيت ٔي وٙس. 

“ ؾيبؾتٟبي نٙسٚق ٖٕستبسياست ّاي تَطيِ شذُ بَسيلِ طٌذٍق هاًع سشذ التظادي است: -2

بي ذبضري ٚ تٛضْ ؾيبؾتٟبي ا٘مجبْي پِٛي ٚ ٔبِي اؾت چطاوٝ اوخط ايٗ ٕٔبِه ثب وؿطي ٔٛاظ٘ٝ پطزاذتٟ

زاذّي ٔٛارٟٙس ٚ نٙسٚق ٘يع زض ٔٛارٟٝ ثب ايٗ قطايٍ وبٞف تمبيب ضا چبضٜ وبض ٔي ثيٙس وٝ زض ٘تيزٝ ايٗ 

 أط وبٞف اقتغبَ ٚ وبٞف ٘طخ ضقس التهبزي ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. 

 اظ آ٘زبييىٝ ثط٘بٔٝ ٞبي التهبزي نٙسٚق بشًاهِ ّاي التظادي طٌذٍق فميش سا فميشتش هي كٌذ:-3

ٔبٞيت ا٘مجبْي زاض٘س ٚ ؾيبؾت ٞبيي چٖٛ پبييٗ آٚضزٖ وؿطي ثٛزرٝ زِٚت ، تخجيت ٘طخ زؾتٕعز ٚ “ ٖٕستب

حصف ؾٛثؿيسٞب اظ ارعاي ٟٔٓ آٖ ٔي ثبقس تٗسيُ وؿطي ثٛزرٝ ثٝ َٛض َٕٔٗٛ ؾُح اقتغبَ ضا پبييٗ ٔي 

اي وٝ ؾُح تٛضْ ثباليي آٚضز، ٘طخ زؾتٕعزٞب ضا تخجيت ٔي وٙس، زضآٔس ٚالٗي حمٛق ثٍيطاٖ ضا زض ربٔٗٝ 

ثٝ وبالٞبي اؾتطاتػيه غصايي تّٗك ٔي ٌيطز ٚ ثٟبي آٖ ضا “ زاضز ، وبٞف ٔي زٞس ٚ حصف ؾٛثؿيسٞب ٖٕستب
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ثٝ ظيبٖ َجمبت ٔتٛؾٍ ٚ پبييٗ ارتٕبٔ اؾت ٚ َجمبت “ افعايف ٔي زٞس. ارطاي ؾيبؾت ٞبي فٛق ٖٕستب

 ٔطفٝ اظ احطات ٔٙفي آٖ ٔهٖٛ ٔي ٔب٘ٙس. 

ثيكتط تهٕيٕبت ضا ايبالت  حال تَسعِ ًمشي دس سياستگزاسي طٌذٍق ًذاسًذ:كشَسّاي دس -4

% ٔٙبثٕ ٔبِي نٙسٚق ضا تبٔيٗ ٔي وٙس ٚ ٔي تٛا٘س تهٕيٓ 20ٔتحسٜ آٔطيىب اتربش ٔي ٕ٘بيس ظيطا ثٝ تٟٙبيي 

 ٌيطي ٞبي ٘ٛٔ اَٚ ضا ٚتٛ وٙس. 

ٍ كشَسّاي داساي هاصاد طٌذٍق فمط بِ كشَسّايي كِ كسشي تشاص داسًذ ٍام پشداخت هي كٌذ  -5

ُٔبثك اؾبؾٙبٔٝ ، نٙسٚق ثبيؿتي ثطاي ٕٞٝ وكٛضٞبي ًٖٛ تشاص سا بِ حال خَد گزاشتِ است:  

ّٖٕىطزي يىؿبٖ زاقتٝ ثبقس ٚ ٞيچٍٛ٘ٝ تجٗيًي ٔيبٖ آٟ٘ب لبئُ ٘كٛز ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٍٞٙبْ اُٖبي 

“ ثب يه زيس ٍ٘بٜ ٔي وٙس  ٔخال تؿٟيالت ثٝ وكٛضٞبي زاضاي وؿطي تطاظ پطزاذت ٞب ، نٙسٚق ٕٞٝ آٟ٘ب ضا

وكٛض اٍّ٘يؽ وٝ زض ؾبِٟبي اذيط ثعضٌتطيٗ ٚاْ ٌيط٘سٜ اظ نٙسٚق ثٛزٜ اؾت ّٔعْ ثٝ ٔطاٖبت ٕٞبٖ 

 زؾتٛضإُِٗ ٞبيي قس وٝ نٙسٚق ثٝ ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ وٛچه تحٕيُ وطزٜ اؾت . 

 ٌٌذ.طٌذٍق ٍ باًك خْاًي با يكذيگش دس بشابش كشَسّاي دس حال تَسعِ تباًي هي ك-6
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 فظل دٍم

 Special Drawing Right  (SDR ) ًحَُ ايجاد حك برداضت هخصَظ

پؽ اظ  رًٙ رٟب٘يسْٚ آٔطيىب ثب زٚض ثٛزٖ اظ رًٙ ٚ زض ٖيٗ حبَ پيطٚظ قسٖ زض آٖ ٚاحس پَٛ ذٛز ضا ثٝ 

 ثپطزاظز .نٙسٚق تحٕيُ وطز ٚ حبيط قس زض ٔمبثُ زالضٞبي نٙسٚق زض ٞط ٔٛلٕ وٝ ٘يبظ ثبقس َال 

آٔطيىب الساْ ثٝ ا٘تكبض ثي ضٚيٝ   پؽ اظ ايٗ ٔٛافمت وٝ ثٝ َٛض يٕٙي ٔٛضز تٛافك وكٛضٞبي ًٖٛ لطاض ٌطفت ،

زالضٞبي وبغصي ) ثسٖٚ پكتٛا٘ٝ ( وطز . ثسيٗ تطتيت اِٚيٗ رطلٝ ضا ثطاي ثي اٖتجبض ٕ٘ٛزٖ ؾيؿتٓ پِٛي 

٘ٓيط اٍّ٘يؽ، فطا٘ؿٝ، إِٓبٖ فسضاَ، ؾٛييؽ ٚ  ثطتٗ ٚٚزظ ظز. ثٝ ز٘جبَ ايٗ ؾيبؾت اضظـ پَٛ ؾبيط وكٛضٞب

... قطٚٔ ثٝ وبٞف ٕ٘ٛز وٝ وبٞف ٔؿتٕط ايٗ پِٟٛب ثبٖج قس تب تمبيب ثطاي زالض افعايف يبثس ٚ زض ٘تيزٝ 

آٔطيىب ثب ضٚيسازي وٝ ذٛز ٔؿجت آٖ ثٛز ضٚثطٚ قس . يٗٙي ٘بتٛا٘ي ايٗ وكٛض ثٝ پطزاذت َال زض ٔمبثُ 

ه ٔطوعي آٔطيىب. زض ايٗ ظٔبٖ آٔطيىب ذٛاؾتبض ِغٛ ٞطٌٛ٘ٝ ٔطارٗٝ ثٝ َال زض ٘ٓبْ زالضٞبي اضائٝ قسٜ ثٝ ثب٘

پِٛي رٟب٘ي قس. زض ٘تيزٝ اِٚيٗ ؾطي يه ٚاحس پَٛ ثيٗ إُِّ رسيس ثٝ ٘بْ حك ثطزاقت ٔرهٛل ثٝ 

 رطيبٖ ٌصاضزٜ قس. 

 

 تعريف حك برداضت هخصَظ: 

حك ثطزاقت ٔرهٛل وٝ ٌبٞي ثٝ آٖ َالي وبغصي ٘يع ٌفتٝ ٔي قس يه ٔٛرٛزي شذيطٜ ثيٗ إِّّي 

اؾت وٝ تٛؾٍ نٙسٚق ثٛرٛز آٔس تب ثٝ ٔٛرٛزي ٞبي شذيطٜ پيكيٗ يٕيٕٝ ٌطزز . ٕٞچٙيٗ ثٝ نٛضت 

ٗ يه ٚاحس حؿبة ثطاي نٙسٚق يب ؾبيط ٔٛاضز حؿبثٟبي ثيٗ إِّّي ثٝ وبض ٔي ضٚز. حؿبة ٔطثٌٛ ثٝ اي

حساب بشداشت ” حمٛق زضنٙسٚق ثيٗ أّّي پَٛ زض يه حؿبة رساٌب٘ٝ ٚ ٔكرم اظ حؿبة وّي ثٝ ٘بْ 

 ٍٟ٘ساضي ٔي قس.”  هخظَص

ٞطوكٛض ًٖٛ زض نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ؾٟيٕٝ اي زاضز وٝ ثركي اظ آٖ حك ثطزاقت ٔرهٛل اؾت. 

ثٝ ٔٙبثٕ نٙسٚق ، لسضت ضاي ٚ ٘يع  ٔيعاٖ ؾٟٕيٝ، ٘مف تٗييٗ وٙٙسٜ اي زض تٛا٘بيي زؾتيبثي ٞط وكٛضًٖٛ

 ؾٟٓ آٖ وكٛض اظ ترهيم ٔٙبثٕ نٙسٚق زاضز. 

زٜ وكٛض نٙٗتي رٟبٖ ) إِٓبٖ غطثي، وب٘بزا، ايتبِيب، غاپٗ، فطا٘ؿٝ، اٍّ٘يؽ، آٔطيىب، ّٞٙس،  1967زض ؾبَ 

ي اٖالْ ثّػيه ٚ ؾٛئس( ٔٛافمت ذٛز ضا ثب انالح ؾيؿتٓ پِٛي ثيٗ إِّّي ٚ ايزبز يه ٚؾيّٝ شذيطٜ وٕى

  SDR( ضلٓ زٜ ٔيّيبضز زالض ضا ثٝ ٖٙٛاٖ حزٓ   10وطز٘س. اًٖبي ايٗ ٌطٜٚ ثٝ ٘بْ وكٛضٞبي زٜ تبيي ) ٌطٜٚ 

 زض ْطف پٙذ ؾبَ ذٛاؾتبض قس٘س.  
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 وبضثطز:

ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ وٝ زچبض وٕجٛز شذبيط ٔبِي قسٜ ثٛز٘س ، ٔزجٛض ثٝ وبٞف ٚاضزات قس٘س 

. ايٗ ٔؿبِٝ ٔٛرت وٙس قسٖ ضٚ٘س افعايكي تزبضت قسٜ ٚ آحبض ٔٙفي ظيبزي ثط ؾُح ؾطٔبيٝ ٌصاضيٟب ٚ 

قس٘س أب آ٘چٝ اظ َطيك تِٛيسات آٟ٘ب ٌصاقتٝ ثٛز. ثٙبثط ايٗ وكٛضٞبي فٛق ٔزجٛض ثٝ زضيبفت ٚأٟب ٔي 

نبزضات ثٝ زؾت آٚضز٘س ٔي ثبيؿت نطف ثبظپطزاذت انُ ٚ فطٔ ٚأٟبي ٌطفتٝ قسٜ وٙٙس. اظ ؾٛي زيٍط 

ؾيبؾتٟبي حٕبيت ٌطايب٘ٝ ) اظ نٙبيٕ ٘ٛپبي زاذّي زض ٔمبثُ ضلجبي ذبضري ( زض وكٛضٞبي نٙٗتي ٘يع ٔبٕ٘ 

ٞبي رٟبٖ ؾْٛ يب ٔزجٛض ثٝ وبٞف ٚاضزات ثٛز٘س اظ وؿت زضآٔس ثٝ ٚؾيّٝ نبزضات ٔي قس. ثٙبثط ايٗ وكٛض

وٝ ثط تِٛيسات، اقتغبَ، ضفبٜ ارتٕبٖي ٚ ... تبحيط ٔي ٌصاقت يب ثٝ اٖتجبضاتي ثب قطايٍ ؾُٟ تط اظ ٚأٟبي 

ذبضري ٘يبظ زاقتٙس. نٙسٚق اظ َطيك حك ثطزاقت ٔرهٛل ٔي تٛا٘ؿت ايٗ اٖتجبضات ضا زض اذتيبض 

 . وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ لطاض زٞس

نٙسٚق زض لجبَ اؾتفبزٜ اظ ايٗ تؿٟيالت زض لجبَ ثٟطٜ نٛضت ٔي ٌطفت ٚ ثٙبثط ايٗ ثطاي رجطاٖ وٕجٛز 

 ٔٛاظ٘ٝ پطزاذتٟب زِٚتٟب ٔمبزيط ٍٞٙفتي اضظ ذبضري اظ زؾت زازٜ ثٛز٘س.

ثٛز ثسيٗ ٔٗٙي وٝ قطوت وٙٙسٜ اي ضا وٝ زاضاي ٚيٗيت ٔٛاظ٘ٝ ”  تعييي ٍ تشخيض” اِٚيٗ وبضثطز آٖ  -1

ٔي وطز تب اضظ ٔٛضز ِعْٚ ضا ثطاي تٗبزَ ثب ٔيعاٖ ٔٗيٙي اظ ” تٗييٗ  ”زاذتٟب ٚ ضقس شذيطٜ اي لٛي ثٛز پط

وٝ وكٛض زيٍطي ذٛاٞبٖ تجسيُ آٖ ثٛز فطاٞٓ آٚضز . ٖالٜٚ ثط آٖ قــطوت وٙٙسٌبٖ ٔتٟٗس  ٔٛرٛزي ٞبي

بٖ ثبقس ٔٛرٛزي ٞبي  ضا اظ ٔي قس٘س تب ظٔب٘ي وٝ زاضايي ٞبي آٟ٘ب وٕتط اظ ؾٝ ثطاثط وُ ترهيم ٞبي  آ٘

 ايٗ َطيك لجَٛ وٙٙس. 

 زٚٔيٗ وبضثطز حك ثطزاقت ٔرهٛل  اؾتفبزٜ زض ٔٗبٔالت ثب نٙسٚق ثٛز.  -2

فطٚـ حك ثطزاقت ٔرهٛل  زض ٔمبثُ اضظ اظ َطيك تٛافك ثب يه ٔكبضوت وٙٙسٜ ، ؾٛٔيٗ وبضثطز آٖ  -3

 ثٛز. 

 

 ادارُ حك برداضت هخصَظ: 

ثٝ ٚؾيّٝ نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ اضائٝ ٔي   SDRبت الظْ ٔطثٌٛ ثٝ َطح اؾتفبزٜ اظ وّيٝ پيكٟٙبزٞب ٚ انالح

قٛز ٚ ثٝ تهٛيت ٟ٘بيي ٞيبت ٕ٘بيٙسٌبٖ يٗٙي قٛضاي ارطايي نٙسٚق ٔي ضؾس. نٙسٚق حك اذتهبل  

SDR  ضا ثٝ ذٛز ٘ساضز ِٚي اظ َطيك ٔٗبٔالت ٚ ّٖٕيبت ٔرتّف ٔبِيSDR   زضيبفت ٔي وٙس. اضظـSDR  ٝث

 ضٚظا٘ٝ ٚ ثٝ ٚؾيّٝ نٙسٚق ٔحبؾجٝ ٔي قٛز.   َٛض

 SDRنٙسٚق، قطوت وٙٙسٌبٖ زض ثرف   سا ًذاسًذ عباستٌذ اص: SDRهَسساتي كِ حك هعاهلِ با 

 نٙسٚق ٚ ثطذي ٔٛؾؿبت ٔزبظ ٍٟ٘ساض٘سٜ.
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 چگًَگی تعییي ارزش حك برداضت هخصَظ ٍ تحَالت آى: 

يب زضنس ٚظ٘ي اؾت. ايٗ زضنس ٚظ٘ي ٘كبٖ ٔي زٞس اضظٞبي زاذُ زض ؾجس ٞط وساْ زاضاي يه يطيت إٞيت 

زض پبيبٖ ٞط ؾبَ، ؾبيط وكٛضٞبي ًٖٛ ؾجس چٝ ٔمساض اظ يه پَٛ ٔٛضز٘ٓط ضا زض اذتيبض زاض٘س، ثٝ ثيبٖ زيٍط 

 ايٗ يطيت ٘كبٖ زٞٙسٜ إٞيت يه اضظ ) پَٛ ذبضري ( ثطاي زيٍط وكٛضٞبؾت.

زض ثطاثط حك ثطزاقت ٔرهٛل ٔي تٛاٖ اضظـ ٞط پَٛ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طخ ثطاثطي ٞط پَٛ ثٝ زالض ٚ زالض 

يٗ ٔي ثبقس، ٔيعاٖ اضظـ ٔمساض ٔٛرٛز يٗ زض حك ثطزاقت ٔرهٛل  146/92يه زالض ; “ تٗييٗ وطز. ٔخال

ثٝ اضظـ زالضي ٔحبؾجٝ ٔي قٛز ثٝ ٕٞيٗ َطيك اضظـ ٔمساض ٔٛرٛز ؾبيط اضظٞب ثٝ اضظـ زالض ٔحبؾجٝ ٔي 

 قٛز.

 يه ٚاحس حك ثطزاقت ٔرهٛل ٔي ثبقس. رٕٕ ايٗ اضظقٟب اضظـ 

 ; تٗساز ٚاحس پِٟٛب يطثسض ٘طخ اضظٞب ) زض ثطاثط زالض ( SDR اضظـ يه ٚاحس

; ٔزٕٛٔ ٘طخ ثٟطٜ تٗييٗ قسٜ ٞط اضظ يطثسض ٘طخ آٖ اضظ زض ثطاثط زالض يطثسض تٗساز ٚاحس  SDR ٘طخ ثٟطٜ

 پِٟٛب

 

 هصارف حك برداضت هخصَظ: 

ٛل تخجيت ٘طخ اضظ ثيٗ إِّّي اظ يه ؾٛ ٚ وٙتطَ ٘مسيٍٙي ثيٗ إِّّي ، ٞسف اظ ايزبز حك ثطزاقت ٔره

ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔىُٕ نٙسٚق ثيٗ إِّّي  –ثسٖٚ تغييط زض ّٖٕىطز نٙسٚق  –انالح تطاظپطزاذتٟبي وكٛضٞب 

 پَٛ اظ زيٍط ؾٛ اؾت . 

ٔرهٛل ٚ زضيبفت وكٛضٞبيي وٝ زچبض وؿطي تطاظپطزاذت ٞؿتٙس ٔي تٛا٘ٙس ثب اضائٝ اٚضاق حك ثطزاقت 

اضظٞبي ٔٗتجط، تطاظ پطزاذتٟبي ذٛز ضا انالح وٙٙس . ثسيٗ ٔٙٓٛض نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ اًٖبيي ضا وٝ 

چٙيٗ وكٛضٞبيي تطاظ “ لبزض٘س حك ثطزاقت ٔرهٛل زضيبفت ٚ اضظ اضائٝ وٙٙس ٔكرم ٔي وٙس. ٕٔٗٛال

ضٜ حك ثطزاقت ٔرهٛل ٚ ٘يع ؾبيط پطزاذتٟبي ٔخجت ٚ شذبيط وبفي زاض٘س. وكٛضٞبي قطوت وٙٙسٜ زض ازا

 زاض٘سٌبٖ حك ثطزاقت ٔرهٛل ثٝ َٛض زاَّٚجب٘ٝ ٔي تٛا٘ٙس آٖ ضا زض ٔٗبٔالت ٚ ا٘تمبالت ٔرتّف ثىبض ثط٘س.
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 فظل سَم

 باًک بیي الوللی ترهین ٍ تَسعِ ) باًک جْاًی(

اؾت ٟٔٓ تطيٗ ؾبظٔبٖ ٔبِي ثيٗ ”  باًك بيي الوللي تشهين ٍ تَسعِ” وٝ ٘بْ ٚالٗي آٖ  باًك خْاًي

إِّّي اؾت وٝ زض ذهٛل تبٔيٗ ٚ تٛؾٗٝ التهبزي ٕٔبِه زض حبَ ضقس رٟبٖ فٗبِيت زاضز . ّٖيطغٓ ايٙىٝ 

زض ايٗ ٔٛؾؿٝ ٘ٛٔ ؾٟبٔساضاٖ ، ٔبٞيت ؾٟبْ ، ٖسْ لجَٛ ؾپطزٜ ٚ ٚاْ ٞبي وٛتبٜ ٔست ، ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ ٖٛأّي 

ٔغبيطت زاضز ِيىٗ ثٝ َٛض وّي ؾٟبْ ايٗ ٔٛؾؿٝ اُٖبي ٚاْ ، ٞؿتٙس وٝ ثب ٔبٞيت فٗبِيت ٞبي ثب٘ىي 

يٕب٘تٙبٔٝ ٞب ، ا٘تكبض اٚضاق لطيٝ ٚ ... قطايُي ضا ثٝ ايٗ ٔٛؾؿٝ ٔي ثركس وٝ ٔي تٛاٖ ٘بْ ثب٘ه ضا ثٝ آٖ 

 اَالق ٕ٘ٛز. 

ٟٔب تبؾيؽ ايٗ ثب٘ه ٘يع زض وٙفطا٘ؽ پِٛي ٚ ٔبِي آٔطيىب ) ثطتٖٛ ٚٚزظ ( ثٝ تهٛيت ضؾيس ، ٘رؿتيٗ ٚا

٘عزيه ثٝ ٘يٓ ٔيّيٖٛ زالض اُٖب ٌطزيس وٝ ٕٞٝ ايٗ ٚأٟب ثٝ ٔٙٓٛض تطٔيٓ ذطاثي ٞبي رًٙ زْٚ رٟب٘ي ثٝ 

وكٛضٞبي اضٚپبيي اُٖب قس ِيىٗ ذؿبضات رًٙ ثٝ حسي ثٛز وٝ ٔٙبثٕ ٔبِي ثب٘ه ثٝ ٞيچ ٚرٝ رٛاثٍٛي آٖ 

يت ذٛز ضا ثٝ ٖٕطاٖ وكٛضٞبي زض حبَ ثب٘ه رٟب٘ي تٕبْ فٗبِ” ثط٘بٔٝ ٔبضقبَ ” ٘جٛز ٚ زض ٘تيزٝ ثـــب قطٚٔ 

 ضقس اذتهبل زاز .

 اّذاف باًک جْاًی: 

ٔؿبٖست ثٝ تطٔيٓ ٚ تٛؾٗٝ وكٛضٞبي ًٖٛ اظ َطيك ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض أٛض تِٛيسي، قبُٔ احيبي  -1

 التهبزٞبيي وٝ زض ٘تيزٝ رًٙ اظ ثيٗ ضفتٝ ٚ يب نسٔٝ زيسٜ اؾت . 

اظ َطيك تًٕيٗ يب ٔكبضوت زض اُٖبي ٚاْ ٞب ٚ ؾطٔبيٝ تكٛيك ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذهٛني زض ذبضد ،  -2

 ٌصاضي ٞبيي وٝ تٛؾٍ ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ثرف ذهٛني ا٘زبْ ٔي ٌطزز. 

تكٛيك ضقس ٔتٛاظٖ ٚ ثّٙسٔست تزبضت ثيٗ إِّّي ٚ حفّ تٗبزَ زض ٔٛاظ٘ٝ پطزاذتٟب اظ َطيك تكٛيك  -3

ًٖٛ ٚ ٔؿبٖست ثٝ افعايف ثٟطٜ ٚضي ٚ  ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثيٗ إِّّي ثطاي  تٛؾٗٝ ٔٙبثٕ تِٛيسي وكٛضٞبي

 اٖتالي ؾُح ظ٘سٌي ٚ قطايٍ وبض زض ايٗ ٕٔبِه . 

تطتيت زازٖ ٚاْ ٞبيي وٝ ثب تًٕيٗ ٚأٟبي ثيٗ إِّّي وٝ اظ ٔزبضي زيٍطي فطاٞٓ ٔي قٛز زض نٛضتي  -4

 وٝ َطح ٞبي ٔفيس ٚ يطٚضي آٖ اظ ايٙىٝ وٛچه ثبقٙس يب ثعضي زض اِٚٛيت ثبقٙس. 
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ٞسايت فٗبِيت ثب٘ه ثب تٛرٝ ثٝ تبييس ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثيٗ إِّّي ضٚي قطايٍ ثبظضٌب٘ي زض ٕٔبِه ًٖٛ ٚ  -5

 وٕه ثٝ ايزبز يه زٚضٜ تحَٛ آضاْ اظ التهبز ظٔبٖ رًٙ ثٝ التهبز ظٔبٖ نّح زض ؾبِٟبي ثٗساظ رًٙ . 

تزسيس ٚ ثبظؾبظي وكٛضٞبي زض ايٗ ثب٘ه  زض آغبظ وبض زاضاي زٚ حٛظٜ ّٖٕيبتي ثٛز يه حٛظٜ ّٖٕيبت ثب٘ه 

ٚيطاٖ قسٜ زض رًٙ ثٛز  ٚ حٛظٜ زيٍط ّٖٕيبت ٔطثٌٛ ثٝ تٛؾٗٝ ايٗ وكٛضٞب ثٛز ثٝ َٛضي وٝ اظ ثب٘ه 

ذٛاؾتٝ قس ثطاي تبٔيٗ ٔٙبثٕ ٔبِي ذٛز ثٝ ٔٙٓٛض پطزاذت ٚاْ ثٝ وكٛضٞب ، اظ َطيك زضيبفت ٚاْ الساْ وٙس ، 

ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ضا ثٝ َٛض زليك زض ٘ٓط ٔي ٌطفتٙس ٚ ؾٗي ِصا ٔٛؾؿيٗ ثب٘ه ثطاي ٚاْ زٞي ، لسضت پطزاذت 

“ ٔي وطز٘س تب وكٛضٞبي ٚاْ ٌيط٘سٜ ، تًٕيٗ وبفي ثطاي ثبظپطزاذت زاقتٝ ثبقٙس ثٙبثط ايٗ َطح ٞبي وبٔال

ٔكرم ٚ زاضاي اِٚٛيتي وٝ ٞسف آٖ َطح ٞب افعايف تِٛيسات أٛاَ ٚ ذسٔبت ثٝ ٔٙٓٛض ثبال ثطزٖ ؾُح 

 ثبقس ٔس٘ٓط لطاض ٌطفت. ظ٘سٌي زض ايٗ وكٛضٞب

 سازهاًذّی ٍ ساختار اداري:

تٕبٔي اذتيبضات ثب٘ه ثٝ ٞيبت ضييؿٝ تفٛيى ٔي قٛز ٚ ٞط وكٛض ًٖٛ يىي اظ اًٖب ٞيبت ضييؿٝ ضا تٗييٗ 

ٔي وٙس. ٞيبت ضييؿٝ ؾبِي يىجبض تكىيُ رّؿٝ ٔي زٞس ٚ زض ايٗ فبنّٝ ثطاي أٛضي وٝ احتيبد ثٝ ضاي 

 تٍّطاْ ثٝ ضاي ٌيطي ٔجبزضت ٔي ٚضظز . اًٖب زاضز تٛؾٍ ٘بٔٝ يب 

 اختیارات ّیات ريیسِ : 

 اذص تهٕيٓ زضثبضٜ ًٖٛيت  -1

 ترهيم ؾٛز ٚيػٜ ٚ تغييط ؾطٔبيٝ  -2

 ا٘تربة ضييؽ ثب٘ه رٟب٘ي تٛؾٍ  ٞيبت ٔسيطٜ -3

 تفٛيى اذتيبض ثٝ ٞيبت ٔسيطٜ -4

ٖٕسٜ ٔخُ آٔطيىب ، اٍّ٘ؿتبٖ، إِٓبٖ،  ٘فط آٟ٘ب اظ َطف ؾٟبٔساضاٖ 6٘فط ٔي ثبقس وٝ  15اًٖبي ٞيبت ٔسيطٜ 

 فطا٘ؿٝ ، غاپٗ ٚ ٞٙسٚؾتبٖ تٗييٗ ٚ ثميٝ تٛؾٍ وكٛضٞبي ًٖٛ ا٘تربة ٔي قٛ٘س. 

پصيطـ اًٖبي رسيس ثب تٗييٗ قطايٍ ًٖٛيت يىي اظ اذتيبضات ٞيبت ٕ٘بيٙسٌبٖ ثب٘ه اؾت . ثب ضٖبيت 

 ثب٘ه زضآيس.  قطايٍ ًٖٛيت ٞطوكٛضي وٝ ؾٟٓ ذٛز ضا ثپطزاظز ٔي تٛا٘س ثٝ ًٖٛيت

اًٖبء انّي ثب٘ه ٕٞبٖ ٕٔبِه ًٖٛ نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ٞؿتٙس وٝ ًٖٛيت ثب٘ه ٚ اؾبؾٙبٔٝ آٖ ضا 

پصيطفتٝ ا٘س . قطٌ ًٖٛيت زض نٙسٚق ثٝ ٔٙٓٛض ًٖٛيت زض ثب٘ه َٛضي تٗييٗ ٌطزيسٜ وٝ وكٛض ٔتمبيي 

 إُِّ پصيطفتٝ ثبقس. لٛاٖس ٚ ٔمطضاتي ضا زض ٔٛضز أٛض ٔبِي ثيٗ ” ًٖٛيت زض ثب٘ه ، لجال 
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 همايسِ باًک جْاًی ٍ صٌذٍق بیي الوللی پَل در يک ًگاُ

 نٙسٚق ثيٗ إُِّ پَٛ

 ٘ٓبضت ثط ٘ٓبْ پِٛي ثيٗ إِّّي.

تخجيت ٘ٓبْ اضظي ٚ تٙٓيٓ ٔٙبؾجبت ٔيبٖ ٕٔبِه 

 .ًٖٛ 

وٕه ثٝ اًٖبيي وٝ وؿطي ٔٛاظ٘ٝ پطزاذتٟب پيسا 

 وطز٘س.

افعايف ترهيم حك ثطزاقت ٔرهٛل ثٝ ٔٙٓٛض 

 ٘مسيٍٙي ثيٗ إِّّي.

 تبٔيٗ ٔٙبثٕ ٔبِي اظ َطيك تٗييٗ ؾٟٕيٝ اًٖب. 

٘فط اظ يىهس  1700تٗساز وبضوٙبٖ نٙسٚق حسٚز 

 وكٛض رٟبٖ اؾت.

 ثب٘ه رٟب٘ي

وٕه ثٝ تٛؾٗٝ التهبزي وكٛضٞبي زضحبَ 

 تٛؾٗٝ رٟبٖ.

وٕه ثٝ وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ اظ َطيك تبٔيٗ 

 ٔبِي َطح ٞبي ٖٕطا٘ي. 

وكٛضٞبي فميطي وٝ زضآٔس ؾطا٘ٝ اي  وٕه ثٝ

زالض زض ؾبَ زاض٘س اظ َطيك ٔٛؾؿٝ  400وٕتط اظ 

 تٛؾٗٝ ثيٗ إِّّي.

تكٛيك ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي ثرف ذهٛني زض 

قطوت ٔبِي ثيٗ ” وكٛض زض حبَ تٛؾٗٝ اظ َطيك 

 ” إِّّي 

٘فط اظ حسٚز  6500تٗساز وبضوٙبٖ ثب٘ه رٟب٘ي 

 يىهس وكٛض رٟبٖ اؾت.
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 فصل چْارم

 International Development Association   (IDA)هَسسِ بیي الوللی تَسعِ  

تبؾيؽ ٌطزيس . زض ٚالٕ ٔٛؾؿٝ ثيٗ إِّّي  1960ايٗ ٔٛؾؿٝ وٝ ٚاثؿتٝ ثٝ ثب٘ه رٟب٘ي اؾت زض ؾبَ 

 تٛؾٗٝ ؾبظٔب٘ي اؾت ثيٗ وكٛضٞب وٝ ثطاي ارطاي َطح ٞبي نحيح تِٛيسي ٚ ٔمسْ زض تٛؾٗٝ التهبزي

وكٛضٞب ثٝ اُٖبي ٚاْ ٞبي ؾُٟ ٔجبزضت ٔي ٚضظز . وكٛضٞب ثٝ زٚ زِيُ الساْ ثٝ زضيبفت ايٗ ٚأٟب ٔي 

 ٕ٘ٛز٘س : 

وكٛضٞبي تبظٜ ثٝ اؾتمالَ ضؾيسٜ ، ثٝ زِيُ  التهبز يٗيف ٚ ْطفيت تِٛيسي پبييٗ ، ؾبِٟب ََٛ ٔي  – 1

 وكس تب ثتٛا٘ٙس اظ ٖٟسٜ ثبظپطزاذت ٚاْ ٞبي ٔطؾْٛ ثطآيٙس.

قطايٍ اٖتجبضي ٔكىُ ايٗ وكٛضٞب ضا زض پطزاذت زيٖٛ ثب اقىبَ ٔٛارٝ ٔي ؾبظز ثٝ َٛضي وٝ زض   - 2

 ثًٗي اظ ايٗ وكٛضٞب ثبظپطزاذت ٞب حتي ثيف اظ زضآٔسٞب اضظي آٟ٘ب ٔي قٛز . 

ٌ ٚأٟبي ؾُٟ ٖجبضتٙساظ ٚأٟبيي وٝ زاضاي ٘طخ ثٟطٜ ٘بظَ يب ٔست ثبظپطزاذت َٛال٘ي ٚ يب زاضاي ٞط زٚ قط

 ثبقس. ايٗ ٚأٟب ٕٔٗٛال فكبض وٕتطي ثط التهبز وكٛض ٚاْ ٌيط٘سٜ ٚاضز ٔي وٙس. 

 هٌابع تاهیي هالی هَسسِ :

 ٚرٜٛ ٔٛؾؿٝ ٕٔٗٛال اظ پٙذ ٔٙجٕ تبٔيٗ ٔي قٛز :

 ؾٟٓ پطزاذتي اِٚيٝ اًٖب ٔٛؾؿٝ ثٝ زٚ ٌطٜٚ تمٕؿٓ ٔي قٛز  -1

 وكٛضٞبي تٛؾٗٝ يبفتٝ ٚ پطزضآٔس  -1-1

 وكٛضٞبي وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ ٚ يب زض حبَ تٛؾٗٝ .  -2-1

 تزسيس ٔٙبثٕ ٔٛؾؿٝ تٛؾٗٝ وٝ ٕٔٗٛال  ٞط ؾٝ ؾبَ يىجبض نٛضت ٔي پصيطز . -2

وكٛضٞبي اؾىب٘سيٙبٚي ) ؾٛئس، زإ٘بضن ، ٘طٚض ( ٖالٜٚ ثط ؾٟٕي وٝ زض تزسيس ٔٙبثٕ وٕىٟبي ذبل ،   -3.

 ٔٛؾؿٝ ثٟٗسٜ ٌطفتٙس ..

 فمطٜ وٕه ثالٖٛو ثٝ ٔٛؾؿٝ ثيٗ إِّّي تٛؾٗٝ ٕ٘ٛز. 6حُ زضآٔس ذبِم ذٛز ثب٘ه رٟب٘ي اظ ٔ -4
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% وبضٔعز ثبثت 75زضآٔس ّٖٕيبتي ٔٛؾؿٝ اظ َطيك اذص  –زضآٔس ذبِم ٔٛؾؿٝ ثيٗ إِّّي تٛؾٗٝ  -5

لؿٕت پطزاذت ٘كسٜ ِٚي يٕب٘ت قسٜ ٚاْ ٞبي اُٖبيي ٚ ؾطٔبيٝ زاضي وٛتبٜ ٔست زض اٚضاق ثٟبزاض تبٔيٗ 

 ٔي قٛز . 

اُٖبي ٚاْ اظ َطف ٔٛؾؿٝ ٘ٝ فمٍ ثط ٚيٕ وكٛضٞبي وٓ زضآٔس تبحيط ٔي ٌصاضز ثّىٝ ثط ٚيٕ ٕٔبِه 

ذبضري وٝ ثٝ وكٛضٞبي ٔعثٛض ٚاْ تزبض ي پطزاذت ٔي وٙٙس ٘يع تبحيطٌصاض اؾت . ٞط ا٘ساظٜ ايٗ ٔٛؾؿٝ ٚاْ 

طز . ظيطا ٞط وٕىي ثيكتطي ثسٞس ٚاْ ٞبي تزبضي پطزاذتي ثٝ وكٛضٞبي وٕتط زض ٔٗطو ذُط لطاض ٔي ٌي

وٝ ايٗ ٔٛؾؿٝ ثٝ وكٛضٞب ٔي وٙس پبيٝ ضقس ٚ تٛؾٗٝ التهبزي وكٛضٞب ضا ٘يع تحىيٓ ٔي وٙس . ثٝ َٛضي 

 وٝ آٟ٘ب آؾبٖ تط ٔي تٛا٘ٙس ؾبيط لطٚو ذبضري ذٛز ضا ثبظپطزاذت وٙٙس. 

 

 ًحَُ عضَيت در صٌذٍق : 

ي وكٛضٞبي ؾٛؾيبِيؿتي ( ِٚي ٞط ٞط وكٛض ًٖٛ ثب٘ه رٟب٘ي ٔي تٛا٘س ثٝ ًٖٛيت ٔٛؾؿٝ زضآيس )حت

وكٛضي وٝ ٔي ذٛاٞس ثٝ ًٖٛيت ايٗ ٔٛؾؿٝ زضآيس اثتسا ثبيس ٔمطضات نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ضا زض ٔٛضز 

أٛض ٔبِي ثيٗ إِّّي ضٖبيت وٙس ٚ وّيٝ اَالٖبت الظْ ٔبِي ٚ التهبزي ضا ثطاي اضظيبثي ٚيٕ التهبزي آٖ 

ب لجُ اظ فطٚپبقي ثّٛن قطق وكٛضٞبي ؾٛؾيبِيؿتي ايٗ ُّٔت ضا وكٛض زض اذتيبض نٙسٚق لطاض زٞس ، وٝ ت

ٟٕٔتطيٗ ؾس ضاٜ زض ًٖٛيت ذٛز زض ايٗ ٔٛؾؿٝ يٗٙي ثب٘ه رٟب٘ي ٚ ٔٛؾؿٝ ثيٗ إِّّي تٛؾٗٝ ٔي 

 پٙساقتٙس ٚ زض ٘تيزٝ ًٖٛيت آٖ ضا ٕ٘ي پصيطفتٙس. 

 

 سازهاى ٍ تطكیالت کلی هَسسِ :

اؾت . ٞط وكٛض فمٍ يه ٕ٘بيٙسٜ زض ايٗ ٞيئت زاضز ٚ ٕ٘بيٙسٜ ٞط وّيٝ اذتيبضات ثٝ ٖٟسٜ ٞيئت ٕ٘بيٙسٌبٖ 

 وكٛض ٚظيط أٛض التهبزي يب ضييؽ وُ ثب٘ه ٔطوعي ٚ قرم ٕٞپبيٝ آ٘بٖ ٔي ثبقس . 

ٔسيطاٖ ارطايي ثُٛض تٕبْ ٚلت زض ٔمط ثب٘ه ٚالٕ زض قٟط ٚاقٍٙتٗ ا٘زبْ ْٚيفٝ ٔي وٙٙس. زض حبَ حبيط 

٘فط اظ َطف پٙذ وكٛض ثب ثيكتطيٗ ؾٟبْ ٔي ثبقٙس ٚ ثميٝ اظ ؾبيط  5وٝ  ٔسيط ارطايي اؾت 20ٔٛؾؿٝ زاضاي 

وكٛضٞبي ًٖٛ ٞؿتٙس  .  ٕٞچٙيٗ وبضوٙبٖ ٔٛؾؿٝ ٘يع ثطاؾبؼ نالحيت قغّي ٚ وبضزا٘ي آٟ٘ب اظ ثيٗ تٕبْ 

ٕٔبِه رٟبٖ ا٘تربة ٔي قٛ٘س. ٞيچ يه اظ وكٛضٞبي ًٖٛ حك ٚتٛ ٘ساض٘س ِٚي اظ آ٘زبييىٝ تٗساز آضا ٞط 

ثب ٔمساض ؾطٔبيٝ ؾٟٓ پطزاذتي آ٘بٖ اضتجبٌ زاضز ثب تهٕيٕي وٝ چٙس نبحت ؾٟٓ ٖٕسٜ ضارٕ ثٝ وكٛض 

ٔٛيٖٛي ٔي ٌيط٘س وٝ احتيبد ثٝ اوخطيت آضا زاضز ٔٛيٛٔ ٔٛضز ٘ٓط وبٖ ِٓ يىٗ تّمي ٔي قٛز. زض ٟ٘بيت 

ك ا٘زبْ ٔي ٌيطز اذص تهٕيٓ تٛؾٍ ٞيئت ٔسيطٜ زض ٔٛضز أٛض ُٔطح ٔي قٛز ٚ ٕٔٗٛال ثب تجبزَ ٘ٓط ٚ تٛاف

 ٚ ٘ٝ اظ َطيك ضاي ٌيطي ضؾٕي ٚ تكطيفبتي.
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 ضرايط دريافت ٍاهْاي ترکیبی از باًک جْاًی ٍ هَسسِ تَسعِ :

 زضآٔس ٘بذبِم ّٔي وكٛض ٔطثَٛٝ فمٍ ٔرتهطي اظ حس اؾتب٘ساضز وٝ ٔٛؾؿٝ تٗييٗ وطزٜ ثيكتط ثبقس .  -1

 ثب ٔكىُ ثبظپطزاذت زيٖٛ ذبضري ٔٛارٝ ثبقس.  -2

 

وكٛضٞبيي وٝ اؾتحمبق زضيبفت ٚأٟبي تطويجي ضا زاض٘س ٕٔٗٛال ثطاي ارطاي َطح اظ ٔٛؾؿٝ تٛؾٗٝ اٖتجبض ٚ 

 ثطاي ارطاي َطح زيٍط اظ ثب٘ه رٟب٘ي ٚاْ زضيبفت ٔي وٙٙس.

اظ ٚيػٌي ٞبي ٚاْ ٞبي ٔٛؾؿٝ ايٗ اؾت وٝ وكٛضٞبي ًٖٛ ٚأٟبي زضيبفتي اظ ٔٛؾؿٝ تٛؾٗٝ ضا ثبيس ثٝ اضظ 

ٙٙس ٘ٝ پَٛ ّٔي ثٙبثط ايٗ ٔٛؾؿٝ تٛؾٗٝ تٛا٘بيي وكٛض ٚاْ ٌيط٘سٜ ضا ثطاي ٌطفتٗ ٚاْ رسيس ٚ ثبظپطزاذت و

ثبظپطزاذت آٖ ثٝ اضظ زض ٘ٓط ٔي ٌيطز وٝ ايٗ أط ثٝ ٔيعاٖ ٚ ٘حٜٛ ثسٞي ٞبي فّٗي ٚ احتٕبَ ثسٞي وكٛض 

 ٔطثَٛٝ ثٝ ؾبيط ثؿتب٘ىبضاٖ ذبضري ٚ ّٖٕىطز التهبزي آٖ وكٛض. 

زض ٚالٕ ٞسف اظ قطايٍ ؾُٟ ٚاْ ٞبي ٔٛؾؿٝ ايٗ اؾت وٝ وكٛضٞبي ٚاْ ٌيط٘سٜ ضا لبزض ؾبظز َطح ٞبي 

ٖٕطا٘ي نحيح ضا ثسٖٚ آ٘ىٝ ؾٍٙيٙي چٙسا٘ي ثطثبض اؾتٟالن زيٖٛ ذبضري آٟ٘ب زاقتٝ ثبقس ارطا وٙٙس. اظ 

ثٝ ايٗ وكٛضٞب ٕٞٛاضٜ آ٘زبييىٝ ٚأٟبي ٔٛؾؿٝ فمٍ ثٝ فميطتطيٗ وكٛضٞب اُٖب ٔي قٛز زض پطزاذت ٚرٜٛ 

٘ٓبضت ثؿيبض زليمي ثٝ ُٖٕ ٔي آيس تب ٚرٜٛ ٔصوٛض نطف پطٚغٜ  ٔٛضز٘ٓط قٛز ، ثسيٗ تطتيت أىبٖ اؾطاف 

اظ ثيٗ ثطٚز اظ ؾٛي زيٍط ٘فٛش ٔٛؾؿٝ تٛؾٗٝ ٚ ثب٘ه رٟب٘ي ٖبُٔ ٟٕٔي ثطاي رٌّٛيطي اظ اتربش ٚ ؾيبؾت 

رٝ ايٗ اؾت وٝ زض ٖيٗ حبَ ٕ٘ي تٛا٘ٙس اظ ٔٙبثٕ ٞبي اقتجبٜ اظ رب٘ت وكٛضٞبي ًٖٛ اؾت ٘ىتٝ لبثُ تٛ

 زيٍط ثب ٕٞبٖ قطايٍ ٚاْ ثٍيط٘س. 

 

 

  عَاهل هَثر از هحذٍديت گسترش حجن ٍاهْاي هَسسِ بیي الوللی تَسعِ :

 ٖسْ تٛا٘بيي ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ثٝ اؾتفبزٜ احط ثرف اظ ٚاْ ٞبي ٔٛؾؿٝ  -1

 ٗٝ زض ا٘زبْ ْٚبيف ذٛيف . ٖسْ تٛا٘بيي وبضقٙبؾبٖ ثب٘ه رٟب٘ي ٚ ٔٛؾؿٝ تٛؾ -2

 ٖسْ تٕبيُ اًٖبي حطٚتٕٙس ثٝ اُٖبي ٚرٜٛ ثيكتط ثٝ ٔٛؾؿٝ تٛؾٗٝ . -3
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 International Finance  Corporation (IFC)ضرکت هالی بیي الوللی 

ُٔطح قس. زض آٖ ظٔبٖ ايٗ پطٚغٜ لؿٕتي اظ يه ثط٘بٔٝ ثٛز وٝ ٞسف  1951پطٚغٜ ايزبز قطوت ٔبِي زض ؾبَ 

ثٝ وكٛضٞبي وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ تٛؾٍ آٔطيىب ثٛز . زض ٚالٕ تطؼ اظ السأبت وٕٛ٘يؿتٟب زض ضاٜ اظ آٖ وٕه 

ٔجبضظٜ ثب ٘ٓبْ ؾطٔبيٝ زاضي ثرهٛل زض ظٔيٙٝ تزبضي ٔٙزط ثٝ تغييط ؾيبؾت زِٚت آٔطيىب قس . ثسيٗ 

ُ آٚضز . ثسيٗ تطتيت آٔطيىب آٔبزٜ قس تب ٕٞىبضي الظْ ضا ثطاي تبٔيٗ يه قطوت ثيٗ إِّّي ٔبِي ثٝ ٖٕ

تطتيت وٝ ايٗ ٔٛؾؿٝ ذٛز زض ؾطٔبيٝ ٌصاضي فٗبِيت ٞبي تزبضي قطوت ٘ىٙس ثّىٝ فمٍ أٛض ٔبِي پطٚغٜ ٞب 

ضا تبٔيٗ وٙس. ايٗ قطوت رعٚ ٌطٜٚ ثب٘ه رٟب٘ي اؾت ٚ تٟٙب ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّي ثيٗ زِٚتٟب اؾت وٝ ٞسف 

يٗ ِحبِ قطوت ٔبِي حبيط اؾت ٘ٝ فمٍ آٖ وٕه ثٝ تٛؾٗٝ ثيٗ إِّّي ٔٛؾؿبت ذهٛني ٔي ثبقس . اظ ا

ثٝ تبٔيٗ ؾطٔبيٝ ٔٛؾؿبت ذبل وٕه وٙس ثّىٝ ؾيبؾت زِٚتٟب ضا ٘يع زض ٔٛضز ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذهٛني 

ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞس ٚ زض نٛضت تمبيبي زِٚت ٔطثَٛٝ زض ٔٛضز السأبتي وٝ ثٝ ضقس ٚ تٛؾٗٝ ؾطٔبيٝ 

 ي الظْ ضا اضايٝ ٕ٘بيس . ٌصاضي ذهٛني ٔٙزط قٛز ٘يع ٔكٛضت ٚ ضإٞٙبيي ٞب

 سازهاى ٍ تطكیالت ضرکت هالی بیي الوللی:

ايٗ قطوت ٘يع زاضاي ٞيبت ضييؿٝ ٚ يه ٞيبت ٔسيطٜ ٚ ضييؽ وُ ٔي ثبقس وٝ ٞيأت ضييؿٝ ثبالتطيٗ ضوٗ 

 اتربش تهٕيٓ قطوت اؾت ٚ ٔي تٛا٘س اذتيبضات ذٛز ضا ثٝ رعء زض ٔٛاضز ظيط ثٝ ٞيبت ٔسيطٜ تفٛيى وٙس:

ٛ رسيس ٚ تٗييٗ قطايٍ التهبزي ثطاي پصيطـ اًٖبي رسيس افعايف يب وبٞف ؾطٔبيٝ قطوت پصيطـ ًٖ

تّٗيك ًٖٛيت يه وكٛض ، تفؿيط ٔٛاز اؾبؾٙبٔٝ قطوت ٚ ٕٞىبضي ثب زيٍط ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّّي ، تٛلف 

 فٗبِيت ٚ تمؿيٓ زاضايي ٞبي قطوت ٚ ... 

  اّذاف ٍ ٍظايف ضرکت هالی بیي الوللی:

ٝ وّي قطوت ٔبِي ثيٗ إِّّي وٕه ثٝ ٕٔبِه زض حبَ تٛؾٗٝ ًٖٛ ثٝ ٔٙٓٛض تٛؾٗٝ التهبزي ٞسف ٚ ْٚيف

آٖ وكٛضٞبؾت وٝ ايٗ ُٖٕ اظ َطيك ضقس ٔٛؾؿبت ذهٛني تِٛيسي ا٘زبْ ٔي پصيطز.اٞٓ اٞساف قطوت 

 ٖجبضت اؾت اظ : 

 .ثيٗ إِّّيتكٛيك ٔٛؾؿبت ذهٛني ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ ًٖٛ قطوت ٔبِي  -

قطوت ٔبِي ثٝ ٔٛؾؿبتي وٝ ؾطٔبيٝ وبفي ٘ساقتٝ ثبقس ؾطٔبيٝ ذهٛني ٔي زٞس ٚ ثسيٗ ٚؾيّٝ ثٝ  -

 پيكطفت التهبزي آٟ٘ب وٕه ٔي ٕ٘بيس. 

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبيي وٝ تٛؾٍ قطوت ا٘زبْ ٔي قٛز ثب ؾطٔبيٝ ٔٛؾؿبت ذهٛني ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ تزبضة  -

 لتهبزي وكٛضٞب ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔي قٛز.ٔسيطيت قطوت ٔبِي زض ضاٜ پيكجطز ا
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  ضرايط اعطاي ٍام:

قطوت ٔبِي ثٝ َطح ٞبيي وٝ ٘مف ذهٛني زض آٖ قطوت ٘ىٙس ٚاْ ٚ يب ؾطٔبيٝ اُٖب ٕ٘ي وٙس ظيطا زض ٞيچ 

قطايُي قطوت ٕ٘ي تٛا٘س وُ ٔربضد ٔطثٌٛ ثٝ يه َطح ٚ يب پطزاذت ؾٟبْ ضا تمجُ وٙس. قطوت ٔبِي پؽ 

 اْ ثبيس ُٕٔئٗ قٛز وٝ ٖٛأُ ٚ قطايٍ شيُ فطاٞٓ قسٜ اؾت: اظ تهٛيت َطح اُٖبي ٚ

 ويفيت ٚ ٘حٜٛ تبؾيؽ ٔٛؾؿٝ پيكٟٙبزي ُٔٙجك ثط انَٛ نحيح. -

 ؾطٔبيٝ ٌصاضي قطوت ٔبِي زاضاي ثبظزٜ ثبقس.  -

 ٔسيطيت ٔٛؾؿٝ قبيؿتٝ ٚ وبضآظٔٛزٜ ثبقس.  -

 ثبقس.حًٛض ٚ ٔكبضوت ٔبِي ثيٗ إِّّي زض پيكطفت وبض ٔٛؾؿٝ ٔٛحط  -

 ٘مكٝ تبٔيٗ ؾطٔبيٝ ٔٛؾؿٝ ثب ٚالٗيبت ُٔٙجك ثبقس.  -

 .ثطاي وبال ٚ ذسٔبت تِٛيسي ٔٛؾؿٝ ثبظاض ٚرٛز زاقتٝ ثبقس -
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 فصل پٌجن

 International Settlement  Bank (ISB)باًک تسَيِ بیي الوللی 

ؾبظٔبٟ٘بيي اؾت وٝ  ايٗ ٔٛؾؿٝ پيكىؿٛت ؾبظٔبٟ٘بي پِٛي ثيٗ إِّّي ٔحؿٛة ٔي قٛز ٚ اظ ٖٕسٜ

ٕٞعٔبٖ ثب ربٔٗٝ ُّٔ ثٛرٛز آٔس. ايٗ ثب٘ه ثٝ تسضيذ ذطاثي ٞبي إِٓبٖ ضا پؽ اظ رًٙ ثيٗ إُِّ اَٚ ٚ 

 ازاضٜ ّٖٕيبت اتحبزيٝ اضٚپبيي پطزاذت ٞب ضا پؽ اظ رًٙ رٟب٘ي زْٚ ثٝ ٖٟسٜ ٌطفت. 

تؿٟيالت ايبفي ثطاي ّٖٕيبت ٞسف ثب٘ه ايزبز رٛ ٕٞىبضي ٔٙبؾت ثيٗ ثب٘ىٟبي ٔطوعي ٚ فطاٞٓ وطزٖ 

ٔبِي ثيٗ إِّّي اؾت زض ٔٛضز تؿٛيٝ ٞبي ٔبِي ثيٗ إِّّّي وٝ َجك لطاضزازٞبي ٔٙٗمسٜ ثيٗ َطفٟبي 

شيٙفٕ ثٝ ثب٘ه ٔحَٛ قسٜ، ثب٘ه ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ تبْ االذتيبض ايٗ وكٛضٞب زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ اؾت . ثب٘ه 

ٔبِي ثيٗ إِّّي اؾت وٝ ثٙب ثٝ لطاضزازٞبي ثيٗ َطف ٞبي ٕ٘بيٙسٜ تبْ االذتيبض وكٛضٞب زض تؿٛيٝ ٞبي 

شيٙفٕ ثٝ ثب٘ه ٔحَٛ ٔي قٛز. ثب٘ه تؿٛيٝ أطٚظٜ تٟٙب يه ٟ٘بز ثيٗ إِّّي زض ظٔيٙٝ ٕٞىبضي پِٛي ٘يؿت 

 ثّىٝ ثٗٙٛاٖ ٘بْط وٕيتٝ ٔٛلت ٞيبت ٕ٘بيٙسٌبٖ نٙسٚق زضذهٛل ٘ٓبْ پَٛ، ثيٗ إِّّي قطوت ٔي ٕ٘بيس.

 :  IMF ٍISB  تفاٍتْاي هْن بیي

اًٖبي نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ زِٚتٟب ٞؿتٙس ٚ وٕه ٞبي ٔبِي اُٖبيي زض اضتجبٌ ثب ٖسْ تٗبزَ ٔٛاظ٘ٝ  -1

پطزاذتٟب ا٘زبْ ٔي قٛز، زض حبِيىٝ اًٖب ٚ ؾٟبٔساضاٖ انّي ثب٘ه تؿٛيٝ ثيٗ إِّّي ثب٘ىٟبي ٔطوعي 

تؿٛيٝ ثيٗ إِّّي ّٖٕيبت آٖ ثبيس ثب لبٖ٘ٛ تبؾيؽ ثب٘ه  19وكٛضٞبي ًٖٛ ٔي ثبقٙس ٚ ثٝ ٔٛرت ٔبزٜ 

 ؾيبؾتٟبي پِٛي ثب٘ىٟبي ٔطوعي ٔطثَٛٝ ٔتٙبؾت ثبقس . 

ٗ ضٚ ثب٘ه ـــٜٛ اي ُٖٕ ٌطاؾت تب ٟ٘بزي. اظ ايـــــقيٜٛ ثطذٛضز ثب٘ه زض ا٘زبْ ْٚبيفف ثيكتط يه قي -2

يٗ إِّّي يب ٔسيطيت ؾيبؾت تؿٛيٝ ثيٗ إِّّي تٕبيّي ٘ساضز تب ٔزٕٖٛٝ اي اظ لٛا٘يٗ ضا تسٚيٗ ٚ ٘ٓبْ پِٛي ث

 ٞبي پِٛي ثب٘ىٟبي ٔطوعي ًٖٛ ضا ٞسايت وٙس .

وٕىٟبي ٔبِي اُٖبيي اظ ؾٛي ثب٘ه تؿٛيٝ ثطذالف وٕىٟبي ٔبِي نٙسٚق وٝ ٌٔٙٛ ثٝ ارطاي  -3

ؾيبؾتٟبي ذبل التهبزي ٚ پِٛي وكٛضٞبي ًٖٛ اؾت ثط انَٛ ثب٘ىساضي ُٔٙجك اؾت ٚ ثطذالف َطح ٞبي 

 ٟ٘بزٞبي ٔكبثٝ نطفب وٛتبٜ ٔست ٔي ثبقس .  ثب٘ه رٟب٘ي يب ؾبيط
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زضنس شذبيط پِٛي رٟب٘ي ثب٘ىٟبي ٔطوعي ضا ثهٛضت  15تب  10ثب٘ه تؿٛيٝ ٘يع يه ثب٘ه اؾت ٚ ثيٗ  -4

 ؾپطزٜ ٍٟ٘ساضي ٔي وٙس. ٚرٜٛ زضيبفت قسٜ اظ ايٗ َطيك ٔزسزا زض ثبظاضٞبي ٔبِي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔي قٛز. 

 اضٚپبيي )ثٝ اؾتخٙبي آِجب٘ي ٚاتحبزرٕبٞيط ؾبثك (ثؿيبض ؾبزٜ اؾت ٚ وّيٝ وكٛضٞبي 

ًٖٛيت زضايٗ ثب٘ه ثطذالف نٙسٚق تطويٝ ثٝ ٖالٜٚ اؾتطاِيب ٚ آفطيمبي رٙٛثي ٔي ثبقٙس . ثٙبثط ايٗ  -5

 قبُٔ ثب٘ىٟبي ٔطوعي ٕٞٝ وكٛضٞبي ٖٕسٜ نٙٗتي غطثي ٔي قٛز. 

 

 اّذاف باًک تسَيِ بیي الوللی : 

 ٗ إِّّي ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز شيُ اقبضٜ وطز:اظ رّٕٝ اٞساف ثب٘ه تؿٛيٝ ثي

ثٟجٛز ٚ ٌؿتطـ ٕٞىبضي ثيٗ ثب٘ىٟبي ٔطوعي ٚ ٔاللبت ٚ تجبزَ ٘ٓط ٔيبٖ ضٚؾبي ثب٘ىٟبي ٔطوعي ثٝ  -1

 ٔٙٓٛض ايزبز تؿٟيالت ٔٛضز٘يبظ ّٖٕيبت ٔبِي ثيٗ إِّّّي. 

ؿٛيٝ ٞبي ثيٗ إِّّي ٔحِٛٝ ثط ايفبي ٘مف أيٗ يب ٕ٘بيٙسٜ ثب٘ىٟبي ٔطوعي وكٛضٞبي ًٖٛ زض اضتجبٌ ثب ت -2

 ٔجٙبي تٛافك ثب وكٛضٞبي شيٙفٕ. 

 تطٔيٓ ذطاثيٟب ي وكٛض إِٓبٖ ٚ ٘ٓبضت ثط غطأت پطزاذتي تٛؾٍ إِٓبٖ.  -3

 ازاضٜ ّٖٕيبت اتحبزيٝ اضٚپبيي پطزاذت ٞب ثٗس اظ رًٙ.  -4

 

 ٍظايف باًک تسَيِ بیي الوللی :

 ذطيس ٚ فطٚـ قٕف َال ٚ ؾىٝ ثٝ حؿبة ذٛز ٚ ثب٘ه ٞبي ٔطوعي .  -1

ٍ٘بٞساضي َال ثٝ حؿبة ثب٘ىٟبي ٔطوعي ٚ ٘يع ٘عز ثب٘ىٟبي ٔطوعي ثطاي ذٛز ظيط ؾطفهُ ٞبي َالي  -2

 ثب٘ىي . 

ثبال ٚ اُٖبي اٖتجبض يب زضيبفت ٚاْ اظ ثب٘ىٟبي ٔطوعي زض ٔمبثُ َال ٚ اؾٙبز وٛتبٜ ٔست يب لبثّيت ٘مسيٍٙي  -3

 زيٍط اؾٙبز ثٟبزاض ٔٛضز لجَٛ . 

 ذطيس ٚ فطٚـ اضظ ٚ اؾٙبز ثٟبزاض لبثُ زاز ٚ ؾتس ثٝ غيط اظ ؾٟبْ ثٝ حؿبة ذٛز ٚ ثب٘ىٟبي ٔطوعي .  -4

تٙعيُ يب تٙعيُ ٔزسز ذطيس ٚ فطٚـ ثب ٚ يب ثسٖٚ ْٟط٘ٛيؿي ثطٚات اضظي ، چه ٞب ٚ ؾبيط تٟٗسات وٛتبٜ  -5

 ٝ ذعا٘ٝ ٚ ؾبيط اٚضاق ثٟبزاض وٛتبٜ ٔست زِٚتي وٝ لبثُ زاز ٚ ؾتس ثبقس . ٔست يب ٘مسيٍٙي ٕٔتبظ اظ رّٕ

لجَٛ ؾپطزٜ زض اضتجبٌ ثب لطاضزازٞبي أب٘ي ٚيٕ قسٜ ٔيبٖ ثب٘ه تؿٛيٝ ثيٗ إِّّي ٚ زِٚتٟب زض اضتجبٌ ثب  -6

 تؿٛيٝ ٞبي ثيٗ إِّّي . 

 . لجَٛ ؾپطزٜ اظ ثب٘ىٟبي ٔطوعي زض حؿبثٟبي ربضي يب حؿبة ؾپطزٜ  -7

 افتتبح حؿبة ربضي ٚ ٍٟ٘ساضي حؿبثٟبي ربضي ٚ ؾپطزٜ ٘عز ثب٘ىٟبي ٔطوعي .  -8
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 همر ٍ تطكیالت سازهاًی باًک تسَيِ بیي الوللی  :

ٔمط ثب٘ه ثطذالف اوخط ؾبظٔبٟ٘بي پِٛي ٚ ٔبِي ثيٗ إِّّي وٝ زض ٚاقٍٙتٗ ٚ يب ٘يٛيٛضن اؾت زض قٟط ثبَ 

٘ٓبضت ثط ثبظاضٞبي پِٛي ثيٗ إِّّي لطاض زاضز . ّٖت ا٘تربة ؾٛييؽ يٗٙي ٔحُ ٔاللبت ثب٘ىٟبي ٔطوعي ٚ 

ايٗ قٟط ثيُطفي وكٛض ؾٛييؽ ، ؾٙت ٞبي ثب٘ىي آٖ وكٛض ؛ ٘جٛز ثب٘ه ٘بقط اؾىٙبؼ ٚ ؾبظٔبٟ٘بي زيٍط 

ثيٗ إِّّي زض آٖ وكٛض ثٛزٜ اؾت . ثب٘ه قبُٔ يه ٔزٕٕ ٖٕٛٔي اؾت وٝ ٕ٘بيٙسٌبٖ وّيٝ ثب٘ىٟبي ٔطوعي 

بيٙسٌبٖ چٙسيٗ ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّي زض آٖ قطوت زاض٘س وٝ ثب٘ه ثب آٟ٘ب ضٚاثٍ ٚيػٜ اي ًٖٛ ٚ ٕٞچٙيٗ ٕ٘

 زاضز . 

اظ آ٘زبييىٝ ازاضات وُ ثب٘ه ٔبٔٛض ثطضؾي ثبظاضٞبي پِٛي ثيٗ إِّّي اؾت تكىيُ رّؿبت ٔبٞيب٘ٝ ٔي تٛا٘س 

 ظٔيٙٝ آقٙبيي وّي ٚ ٔؿتميٕي ضا ثب ثبظاضٞبي پِٛي ثطاي ثب٘ه فطاٞٓ ؾبظز.  

ُٛض وّي ثب٘ه تؿٛيٝ ضا ٔي تٛاٖ ٔطوع ٕٔتبظ ثطضؾي ثبظاضٞبي پِٛي ثيٗ إِّّي ٚ تحٛالت ٔطثٌٛ ثٝ ا٘سٚذتٝ ث

 ٞب ، ٘طخ ٞبي ثٟطٜ ٚ رٙجف ٞبي ؾطٔبيٝ ٞب ثٝ قٕبض آٚضز . 

اؾبؾٙبٔٝ اظ  24ثب٘ه تؿٛيٝ قجبٞتي ثٝ ؾبيط ثب٘ىٟب ٘ساضز. ايٗ ثب٘ه زاضاي ثبرٝ ٘يؿت ٚ ثٝ ٔٛرت ٔبزٜ 

ًي اظ فٗبِيت ٞبي ثب٘ىي َٕٔٗٛ ٕٔٙ قسٜ اؾت . ثسيٗ تطتيت ثب٘ه تؿٛيٝ ، ٘ٝ ثب٘ه ٘بقط اؾت ٘ٝ اٖٕبَ ثٗ

 ثب٘ه ٔٗبٔالت ٚ ٘ٝ حتي ثب٘ه ؾپطزٜ ٞب ِٚي ؾپطزٜ ٞبي ثب٘ىٟبي ٔطوعي ضا ٔي پصيطز . 

  سِ ٍيژگی بسیار هْن ايي باًک عبارت است از:

 اؾتمالَ زاذّي  -1

 اؾتمالَ ٔبِي  -2

 اؾتمالَ قرهيت آٖ.  -3

ثب٘ه تؿٛيٝ ثٙبثط احتيبٌ فٛق اِٗبزٜ وٝ زض ثط٘بٔٝ ٞب ٚ تٛرٝ ظيبز ٘ؿجت ثٝ ٘مسيٍٙي زض ثط٘بٔٝ ثيٗ إِّّي ٚ 

ثٝ ِحبِ زاقتٗ ثي َطفي  ُّٔك زض ٔٗبٔالت ٚ تؿٛيٝ ٞب زاضز  ْبٞطا تٛا٘ؿتٝ اؾت ثط زقٛاضي ٞبي ثؿيبضي 

 فبئك آيس. 

ظ َال يب ؾىٝ ٞبي ثب٘ىٟبي ٔطوعي اؾت ٚ ثميٝ ثٝ زِٚتٟب يب ٔٛؾؿبت ضؾٕي % ؾپطزٜ ٞبي ثب٘ه تؿٛيٝ ا90

تّٗك زاضز . ثب٘ه تؿٛيٝ ضٚي ؾپطزٜ ٞبي َال يب اضظٞبي ذبضري وٛتبٜ ٔست ثٝ ثب٘ىٟبي ٔطوعي وكٛضٞب ثٟطٜ 

 پطزاذت ٔي وٙس ٚ ثسيٗ تطتيت شذبيط ثب٘ىٟبي ٔطوعي اظ ؾٛز لبثُ تٛرٟي ثٟطٜ ٔٙس ٔي قٛ٘س.

 General Agreement on Tariff and  (gatt)هَافمت ًاهِ عوَهی تعرفِ ٍ تجارت ) گات (  

٘رؿتيٗ ٌطزٕٞبيي ثيٗ إِّّي ثٝ ٔٙٓٛض ٔصاوطٜ زضثبضٜ ٔؿبئُ  1927پؽ اظ رًٙ رٟب٘ي اَٚ زض ؾبَ 

حسٚز  ٔطثٌٛ ثٝ تِٛيس ٚ تزبضت ظيط٘ٓط ربٔٗٝ ُّٔ زض قٟط غ٘ٛ ثطٌعاض قس . زض ايٗ وٙفطا٘ؽ ٕ٘بيٙسٌبٖ

پٙزبٜ وكٛض حًٛض زاقتٙس. اِٚيٗ ٞسف ايٗ ٌطزٕٞبيي اظ ٔيبٖ ثطزاقتٗ تًبزٞبيي ثٛز وٝ ثبٖج ثطٚظ رًٙ 
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ٌطزيسٜ ثٛز ايٗ الساْ حتي إِمسٚض اظ َطفيٗ ٕٞعيؿتي ؾيبؾي ٚ ٘يع اتربش ؾيبؾت ٞبي ِيجطاِيؿتي ٚ 

إِّّي ٔٙزط ثٝ تبؾيؽ تٛؾٗٝ ٕٞىبضي ٔتمبثُ زض ظٔيٙٝ ٞبي التهبزي ا٘زبْ ٔي قس . ٕٞىبضي ثيٗ 

ٟ٘بزٞبي ثطتٗ ٚٚزظ ٚ ٌبت قس . ايٗ ٟ٘بزٞب ثطاي ضقس تزبضت ثيٗ إِّّي چبضچٛة ثي ؾبثفٝ اي فطاٞٓ 

 ؾبذتٙس .

اؾبؼ ٔمطضات ٌبت انُ ٖسْ تجٗيى اؾت وٝ وكــــٛضٞب ضا اظ اٖٕبَ ؾّيمٝ زض ؾيــبؾت ٞبي ثبظضٌب٘ي 

يىي اظ أًبءوٙٙسٌبٖ ٌبت ثٝ وكٛضي زازٜ ٔي قٛز ثبيس ذٛز ٕٔٙ ٔي وٙس.ٞطٌٛ٘ٝ أتيبظ تزبضي وٝ اظ ؾٛي 

ثٝ تٕبْ وكٛضٞب تٕٗيٓ ٌطزز. ٌبت وكٛضٞب ضا تكٛيك ٔي وٙس وٝ ثطاي تٗطفٝ ٞبي ٚاضزاتي ذٛز ؾمفي  ضا زض 

پبييٗ تطيٗ ؾُح ٕٔىٗ تخجيت وٙٙس. ٕٞچٙيٗ قبُٔ ٔمطضاتي ثطاي ضلبثت ٔٙهفب٘ٝ اؾت يٗٙي ثٝ 

ليٕت ٞبي ؾٛثؿيسزاض يب ظيطليٕت اؾت اربظٜ الساْ ٔي زٞس. وكٛضي وٝ وكٛضٞبيي وٝ ٚاضزات آ٘بٖ ثب 

نٙبيٕ ٔتعِعَ زاضز ٔي تٛا٘س ٔٛضز حٕبيت ٌبت لطاض ٌيطز؛ وكٛضي وٝ تطاظ پطزاذت ٞبيف ثب ٔكىالت 

 ضٚثطٚؾت ٘يع ٔي تٛا٘س ٔحسٚزيت ٞبي ٔٛلت ٚاضزاتي اٖالْ وٙس. 

ىٗ زض ؾبِٟبي اذيط ثطذي اظ وكٛضٞب اظ اُ٘ٗبف زضٚ٘ي ٔمطضات ٌبت اظ آغبظ اُ٘ٗبف پصيط ٚ ّٖٕي ثٛز . ِي

ؾبظٔبٖ ؾٛء اؾتفبزٜ وطز٘س ٚ ثطذي زيٍط تساثيطي وٝ َجك ٔمطضات ٌبت ٘جٛز ضا ا٘زبْ زازٜ ٚ ثس٘جبَ أتيبظات 

 تزبضي ثٛز٘س.  

  تطكیالت ٍ سازهاى :

س . أب ثطذالف ؾبيط ٌبت اظ ٘ٓط تكىيالتي يىي اظ ٔٛؾؿبت ترههي ٚاثؿتٝ ثٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٔي ثبق

ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي اظ زيسٌبٜ حمٛلي يه ؾبظٔبٖ ٔحؿٛة ٕ٘ي قٛز .  اٌطچٝ وكٛضٞبي ًٖٛ ثٝ ٖٙٛاٖ 

يه ٔزٕٖٛٝ ؾبظٔبٖ يبفتٝ ُٖٕ ٔي وٙٙس ٚ تهٕيٕبت ٚ زاٚضي ٞب ضا وٝ ثرف ٟٕٔي اظ ؾبظٚوبض ٌبت اؾت 

بفتٝ زض ٔتٗ ٔٛافمت ٘بٔٝ ٖٕٛٔي ثٝ ٖٙٛاٖ ضاٜ ثٝ َٛض زؾتٝ رٕٗي اتربش ٔي وٙٙس . اظ ايٗ ٔزٕٖٛٝ ؾبظٔبٖ ي

زض غ٘ٛ ثطٌعاض ٔي قٛز ٚ . ٞطؾبِٝ رّؿبت َطف ٞبي ٔتٗبٞس ٘بْ ثطزٜ اؾت َطف ٞبي ٔتٗبٞسحُ حمٛلي  

ٞط وكٛض نبحت ضاي ٔي ثبقس ٚ ثٝ اؾتخٙبي ٔٛاضز ذبل )اِحبق ؾبيط وكٛضٞب ثٝ ٌبت ٚ يب نطف ٘ٓط اظ 

 .ت ثب تٛافك ٖبْ اتربش ٔي ٌطزز تٟٗسات اًٖب زض قطايٍ ٚيػٜ ( تهٕيب

ٖٕسٜ وبضٞبي ؾبظٔبٖ تٛؾٍ قٛضاي ٕ٘بيٙسٌبٖ ٚ تٗسازي وٕيتٝ ٞبي وبضي ا٘زبْ ٔي قٛز وٝ زض ؾبَ 

تكىيُ قسٜ اؾت . رّؿبت قٛضا ٕٔىٗ اؾت زض ؾبَ چٙسيٗ ثبض تكىيُ قٛز اظ وبضٞبي ٟٔٓ قٛضاي  1960

 ارالؾيٝ ٖٕٛٔي اؾت . ٕ٘بيٙسٌبٖ ضؾيسٌي ثٝ أٛض ربضي ٚ ٔؿبئُ ايُطاضي ثيٗ 

زثيط ارطايي  1965ٔمط زثيطذب٘ٝ ٌبت زض قٟط غ٘ٛ اؾت ٚ وكٛضٞبي ًٖٛ زض آٖ ٕ٘بيٙسٜ زائٓ زاض٘س ٚ اظ ؾبَ 

 ٚ زثيطوُ ضيبؾت ازاضٜ ايٗ ؾبظٔبٖ ضا ثٟٗسٜ زاضز وٝ ثٝ وٕه زٚ ٔٗبٖٚ ا٘زبْ ْٚيفٝ ٔي وٙس. 

 ضرايط عضَيت در گات :
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ٝ ذٛاٞبٖ ًٖٛيت زض ٌبت ٔي ثبقس اثتسا ثبيس زضذٛاؾت ًٖٛيت ذٛز ٔٛافمت ٘بٔٝ وكٛضي و 23َجك ٔبزٜ 

ضا تؿّيٓ زثيطوُ ٌبت وٙس ٚ ؾپؽ ٌعاضقي اظ ؾيبؾت ٞبي تزبضي ذٛز ضا ثٝ َطفٟبي ٔتٗبٞس اضائٝ وٙس ٚ 

ثٝ ؾٛاالت اًٖبي ٌبت زض ٔٛضز ايٗ ؾيبؾتٟب پبؾد زٞس. ؾپؽ ايٗ ؾيبؾت ٞب تٛؾٍ يه ٌطٜٚ َي 

ز پيف ٘ٛيؽ ٔمبِٚٝ ٘بٔٝ )پطٚتىُ( اِحبلي آٖ وكٛض ذبل ضا َي يه ضٚ٘س ٘ؿجتب ُٔبِٗبت ٚ ثطضؾي ٞبي ذٛ

َٛال٘ي )وٝ ثؿتٝ ثٝ ٞط وكٛض تفبٚت ٔي وٙس( تٙٓيٓ ٔي وٙس، ٕٞعٔبٖ ثب ايٗ الساْ ٔصاوطات تٗطفٝ اي ثب 

بي اًٖبي ٌبت رطيبٖ زاضز. زض ايٗ ٔصاوطات أىبٖ زاضز اظ وكٛض زضذٛاؾت وٙٙسٜ ثرٛاٞس وٝ زض تٗطفٝ ٞ

ٌٕطوي ثطذي الالْ ذٛز أتيبظاتي اُٖب وٙس. وٝ ايٗ أتيبظات زضذٛاؾتي ثبيس ثب ٘يبظٞبي تٛؾٗٝ اي ٔبِي ٚ 

 72تزبضي آٖ وكٛض ؾبظٌبض ي زاقتٝ ثبقس زض ٟ٘بيت زض نٛضت تهٛيت زٚ ؾْٛ اًٖب ٌبت )زض حبَ حبيط 

 قٛز  وكٛض( ايٗ وكٛض ثٝ ًٖٛيت ٔٛافمت ٘بٔٝ ٖٕٛٔي تٗطفٝ ٚ تزبضت پصيطفتٝ ٔي

زضنٛضتي وٝ يه وكٛض ًٖٛ زض ٔصاوطات تٗطفٝ اي قطوت ٘ساقتٝ ثبقس ٚ يب ٔٛافك ًٖٛيت ايٗ وكٛض رسيس 

وكٛضٞبي تبظٜ اؾتمالَ يبفتٝ اي وٝ ٔٛافمت ٘بٔٝ ٖٕٛٔي لجال زض ٔٛضز آٟ٘ب  26ثٝ ٌبت ٘جبقس ، َجك ٔبزٜ

ي تٛا٘ٙس ثب حٕبيت ٚ اظ َطيك )ٍٞٙبٔي وٝ ٔؿتٕٗطٜ يه وكٛض ًٖٛ ٌبت ثٛزٜ ا٘س ( قِٕٛيت زاقتٝ اؾت ٔ

 يه اٖالٔيٝ تٛؾٍ وكٛض ٔطثٌٛ ثٝ ًٖٛيت ٌبت زضآيٙس. 

اؾبؾٙبٔٝ ٌبت پصيطـ يه ًٖٛ رسيس ثٝ ايٗ ؾبظٔبٖ ثٝ ايٗ ؾبظٔبٖ ثٝ زٚ ؾْٛ آضا وكٛضٞبي ًٖٛ ٘يبظ زاضز 

. 

 اّذاف گات :

وٝ ٟٕٔتطيٗ اثعاض آٖ  ٞسف انّي ٌبت زؾتيبثي ثٝ يه ٘ٓبْ تزبضي ثيٗ إِّّي آظاز ٚ ثسٖٚ تجٗيى اؾت

يب زِٚت وبّٔٝ اِٛزاز اؾت ثٝ ايٗ أيس وٝ تٛؾٗٝ نبزضات وكٛضٞب ،  (Most Covered Natio)٘ــيع انُ

حهَٛ اقتغبَ وبُٔ ، افعايف ٔساْٚ زضآٔسٞب ، فعٚ٘ي ٔيعاٖ تمبيب، اؾتفبزٜ وبُٔ اظ ٔٙبثٕ رٟبٖ ، ثبال ضفتٗ 

كٛضٞب ضا ثٝ ز٘جبَ زاقتٝ ثبقس . تحمك ايٗ اٞساف زض ؾُح ظ٘سٌي ٔطزْ وكٛضٞبي ًٖٛ ٚ ضٚ٘ك التهبزي و

چبضچٛة ٔمطضات ٌبت ، اظ َطيك تجٗيًبت تزبضي اؾت . انّي تطيٗ فٗبِيت ٌبت تب أطٚظ وبٞف تٗطفٝ ٞبي 

 ٌٕطوي ثٛزٞبؾت ظيطا ايٗ تٗطفٝ ٞب ٔبٕ٘ انّي نبزضات ٚ ٚاضزات وكٛضٞب ٔحؿٛة ٔي قٛز . 

 اصَل گات :

يٓ زِٚت وبّٔٝ اِٛزاز ٖٕسٜ تطيٗ اثعاضي اؾت وٝ ثطاي ثطَطف وطزٖ تجٗيى زض انُ ٖسْ تجٗيى ٚ تٕٗ -1

 رطيبٖ ٚاضزات ٚ نبزضات ٔيبٖ وكٛضٞب ٚرٛز زاضز . 

 ٞعيٙٝ ٞب ٔٗبزَ ثب ٔبِيبت زاذّي ٚيٕ قسٜ ثط ٔحهٛالت زاذّي ، ٔكبثٝ ثب وبالٞبي ٚاضزاتي .  -2

، لًبٚت زض ٔٛضز ٔٙهفب٘ٝ ثٛزٖ ٖٛاضو نبزضات ؾبيط ٞعيٙٝ ٞبي ٔتٙبؾت ثب ٞعيٙٝ ذسٔبت اضائٝ قسٜ  -3

ظيط ليٕت ٚ رجطا٘ي اغّت وبض ٔكىّي اؾت حتي ثيٗ وكٛضٞبي ًٖٛ ٌبت تٛافك ربٔٗي زض ذهٛل تٗطيف 

 ؾٛثؿيس ظيطليٕت ٚرٛز ٘ساضز . 
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ٕٖٔٙٛيت اؾتفبزٜ اظ ٔحسٚزيت ٞبي وٕي زض ٚاضزات ٚ يب نبزضات وٝ اؾتفبزٜ ايٗ ٔحسٚزيتٟب ٔب٘ٙس  -4

ٙسي ، ٔزٛظٞبي ٚاضزاتي يب نبزضاتي ٚ يب ؾبيط تساثيط ٔطثَٛٝ ربيع ٘يؿت ٚ وكٛضٞبي ًٖٛ ْٔٛفٙس ؾٟٕيٝ ث

 اظ ٚيٕ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔحسٚزيتٟب زض ثطاثط نبزضات زيٍط وكٛضٞبي ًٖٛ ثٝ وكٛض ذٛز ، ذٛززاضي وٙٙس. 

 هٌافع عوَهی عضَيت در گات :

 ثطذٛضزاضي اظ انُ ٖسْ تجٗيى .  -1

 ٕئٗ ثٝ ثبظاضٞب . زؾتطؾي ٔساْٚ ٚ ُٔ -2

 ٔكبٚضٜ ٚ حُ ٚ فهُ اذتالفبت تزبضي . -3

 ٔزٕٗي ثطاي ٔجبحخبت چٙس رب٘جٝ ٚ ذهٛني . -4

 ثطذٛضزاضي اظ آظازي ُٖٕ ٘ؿجي زض ؾيبؾت ٞبي تزبضي .  -5

 وٕىٟبي فٙي .  -6

 :رٍش الحاق بِ گات 

 ًٖٛيت )اِحبق وبُٔ (  -اِف 

 اضائٝ زضذٛاؾت ضؾٕي ثٝ ٔسيط وُ ٌبت ٔجتٙي ثط تٕبيُ ثٝ قطوت  .  -1

 اضائٝ ٌعاضقي زض ٔٛضز ؾيبؾت ثبظضٌب٘ي ذبضري وكٛض ٔتمبيي ثٝ ٌبت . -2

 تكىيُ اضٌبٖ ثطاي ثطضؾي تمبيبي ًٖٛيت وكٛض ٔتمبيي .  -3

 ثحج ٚ ٔصاوطات اضٌبٖ وبضي ثطاي ثطضؾي تمبيبي ًٖٛيت وكٛض ٔتمبيي .  -4

 يٝ ٌعاضـ اضٌبٖ وبضي ٕٞطاٜ پيف ٘ٛيؽ پطٚتىُ اِحبق ثطاي تهٛيت ثٝ ارالؼ َطف ٞبي ٔتٗبٞس . تٟ -5

وكٛضٞبي ٘بْط ٘يع ٔب٘ٙس اًٖب ثبيس ٌعاضـ ؾيبؾت تزبضت ذبضري ٚ تحٛالت آٖ ضا ثٝ ٌبت ٌعاضـ  –ة 

 زٞٙس. 

 ؾبال٘ٝ ٘يع ثٛزرٝ اي ثٝ ٖٙٛاٖ وٕه ثپطزاظ٘س .  –د 

 

 هَضع ايـــــراى :

وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ ّٖيطغٓ ٔٛلٗيت ثحطا٘ي وٝ زاض٘س ثبالذطٜ ثبيس ثٝ ٌبت ثپيٛ٘س٘س . زذبِت زض أٛض 

ايٗ وكٛضٞب ٚ اٖٕبَ فكبضٞبي ثيٗ إِّّي اظ رب٘ت ٟ٘بزٞبي رٟب٘ي اظ رّٕٝ ٌبت رعء اليٙفه ٚيػٌي ٞبي 

ثيٗ إِّّي ؾٟٓ ذٛز ضا  رٟبٖ أطٚظ اؾت . ايٗ وكٛضٞب ثٝ ٞط حبَ رعيي اظ رٟبٖ ٞؿتٙس وٝ زض ٖطنٝ

زاض٘س. ثطاي ايطاٖ ٘يع ضاٜ حُ ايٗ اؾت وٝ ٔٛايٕ شوط قسٜ ضا حفّ وٙس تب ثتٛا٘س قبٞس تحٛالت ٖٕيك 

التهبزي ، ارتٕبٖي ٚ ظيطثٙبيي ٚ ... وٝ ٔٙزط ثٝ ضقس ٚ تحَٛ ثٟطٜ ٚضي تِٛيس ٚ ٔٛرت تمٛيت لسضت ضلبثت 

 ات ٚ ضقس التهبزي ٔي قٛ٘س ،ثبقس. ثيٗ إِّّي وبالٞبي ّٔي زض ؾُح رٟبٖ ٚ ضقس نبزض
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زض حبَ حبيط ثب تٛرٝ ثٝ ٔكىالت التهبزي وكٛض ، ذهٛنب ٔكىالت ؾبذتبضي ٔٛرٛز اظ يه َطف ٚ اظ 

َطف زيٍط ٔحسٚزيت ٞبي اضظي وكٛض ؾجت ٔي قٛ٘س وٝ  ثب انَٛ ٌبت ٚ رٟت ٌيطي ٞبي رسيس ٚ يب 

، ٘بْط اربظٜ زاضز وٝ زض ارالؼ حًٛض زاقتٝ  تحٛالت آٖ تًبز ايزبز قسٜ ٚ وكٛض ٔب فٗال ًٖٛ ٘بْط اؾت

ثبقس ٚ ٘ٛٔ ٔصاوطات ضا ثجيٙس ٚ ثب ٔتٗ آٖ آقٙب قٛز أب اظ فًبي ًٖٛيت ٕ٘ي تٛا٘س اؾتفبزٜ وٙس ٚ حك اْٟبض 

٘ٓط ٚ زذبِت ٘يع ٘ساضز ٚ ثبظاض وكٛضٞبي ذبضري زض اذتيبضـ ٘يؿت ٚ اٌط ثٝ آٖ وكٛض ذؿبضاتي ٚاضز قٛز 

 ٕ٘ي تٛا٘س قىبيتي زاقتٝ ثبقس.  زض ظٔيٙٝ تزبضت رٟب٘ي

چٙب٘چٝ وكٛض ٔب ثرٛاٞس ًٖٛ زائٓ قٛز ثبيؿتي پؽ اظ اضائٝ زضذٛاؾت ٚ اضائٝ ٌعاضقي وبُٔ اظ اٚيبٔ ٚ 

احٛاَ التهبزي ، ثبظضٌب٘ي ، ؾيبؾي ٚ ٔمطضات ذٛز ثٝ زثيطذب٘ٝ اضؾبَ ٕ٘بيس چٙب٘زٝ اوخط اًٖب ضاي ٔخجت 

ضٚظ ٚ َي ثطضؾي  30، زضذٛاؾت ُٔطٚحٝ زض ٔزّؽ ٌبت ثٗساظ اٖالْ ٕ٘بيٙس ، ثٗس اظ تهٛيت زضذٛاؾت 

چٙب٘چٝ ثٝ تهٛيت ثطؾس ثٝ ًٖٛيت زائٓ ٌبت زضٔي آيس ِيىٗ تبوٖٙٛ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٔٙحٙي ٖطيٝ وُ 

ايطاٖ اظ وكف پصيطي ثٟٙزبضي ثطذٛضزاض ٘يؿت ثٙبچبض ثبيس زضتزبضت ، ؾيبؾت ٞبي ثبظضٌب٘ي ٔحسٚزوٙٙسٜ 

ٖطيٝ التهبز ايطاٖ ٚ ٖسْ رٛاثٍٛيي آٖ ثٝ تمبيبي وكٛض زض حبَ حبيط قطايٍ ُّٔٛة  اي ضا ثىبض ثجٙسز وٝ

 .رٟت ًٖٛيت فطاٞٓ ٕ٘ي ثبقس

 

 World Trade Organisationسازهاى تجارت جْاًی 

، اتحبزيٝ اضٚپب ٚ وب٘بزا تكىيُ ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي ضا پيكٟٙبز وطز٘س  وٝ ٔٛضز ٔربِفت 1990زض ؾبَ 

زض حبِي وٝ التهبز رٟب٘ي ثٝ ؾٛي ُٔٙمٝ ٌطايي قسيسي 1995ت ، ِيىٗ زض اٚائُ غا٘ٛيٝ آٔطيىب لطاض ٌطف

قس ٚ ازاضٜ ؾيؿتٓ لبٖ٘ٛ تزبضت رٟب٘ي ضا آغبظ وطز . ايٗ   GATTربيٍعيٗ زثيطذب٘ٝ    (WTO)ؾٛق زاقت 

ي ضا تٗييٗ ؾبظٔبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٟ٘بزي لب٘ٛ٘ي ٚ ٔؿئَٛ تزبضت چٙس رب٘جٝ، تٟٗسات اؾبؾي ٚ لطاضزازي وكٛضٞبي

 ٔي وٙس وٝ ايٗ أط تٗييٗ وٙٙسٜ حسٚز ٚ چٍٍٛ٘ي ارطاي ٔمطضات ٚ لٛا٘يٗ تزبضت زاذّي اؾت. 

(WTO)   ٗؾبظٔب٘ي چٙس ّٔيتي اؾت وٝ ثطاي پطزاذتٗ ثٝ ٔمطضات تزبضت ثيٗ ّٔتٟب قىُ ٌطفتٝ اؾت. اي

رٟبٖ زضثبضٜ آٖ ثٝ ؾبظٔبٖ ثطاؾبؼ ٔٛافمتٙبٔٝ انّي ذٛز فٗبِيت ٔي وٙس وٝ ثيكتط وكٛضٞبي تزبضي 

ٔصاوطٜ پطزاذتٝ ا٘س ٚ ؾپؽ آٖ ضا أًبء ٚ تهٛيت وطزٜ ا٘س. ٞسف ضؾٕي ايٗ ؾبظٔبٖ وٕه ثٝ 

تِٛيسوٙٙسٌبٖ وبالٞب ٚ ذسٔبت ٔي ثبقس ٚ زض زٚثرف رسيس ذسٔبت ٚ حمٛق ٔبِىيت فىطي اًٖب ضا ّٔعْ ثٝ 

 ٕٞىبضي ٚ تٛافك رٕٗي وطزٜ اؾت . 

 حَزُ خذهات: 
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تزبضت زض رٟبٖ ثٝ تزبضت ذسٔبت ٔطثٌٛ اؾت . حٛظٜ ذسٔبت َيف ٌؿتطزٜ اي اظ % اظ وُ 25ثيف اظ 

فٗبِيت ٞبيي ضا زض ثطٌطفتٝ اؾت ٔب٘ٙس ذسٔبت رٟبٍ٘طزي ، حُٕ ٚ ٘مُ ، اضتجبَبت ، ذسٔبت فٙي ٚ حطفٝ 

 اي ، ذسٔبت ٔبِي ٘يع قبُٔ ذسٔبت ٔطثٌٛ ثٝ ثيٕٝ ، ثب٘ىساضي ٚ غيطٜ ٚ ذسٔبت ٚضظقي ٚ فطٍٞٙي .

  الكیت فكري:حَزُ ه

ثٝ ِحبِ فٗبِيت ٞب ٚ تطويت تزبضت زض لطٖ ٔٗبنط فٗبِيت ٞبي فىطي ثٝ ٖٙٛاٖ يه ؾطٔبيٝ ٚ ثٝ َجٕ آٖ 

ثهٛضت يه ٘ٛٔ ٔبِىيت حمٛلي پصيطفتٝ قسٜ اؾت . حك اذتطأ ٚ حك تبِيف ٚ ... اظ ٔبِىيت ٞبي فىطي 

 ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س. 

نبزضوٙٙسٌبٖ ٚ ٚاضز وٙٙسٌبٖ اظ َطيك وبٞف يب حصف ٔٛإ٘ ٚ ٔحسٚزيتٟبي تزبضي زض ؾطتبؾط رٟبٖ اؾت  

 . زفبتط ٔطوعي ايٗ ؾبظٔبٖ زض غ٘ٛ ؾٛييؽ اؾت.

 

 

 

 

 

  اّذاف ٍ ٍظايف سازهاى تجارت جْاًی

بذتٗ ٔزٕٗي ْٚيفٝ انّي ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي ، ارطا ٚ ٔسيطيت ٔٛافمتٙبٔٝ ٞبي زٚض اضٌٚٛئٝ ٚ فطاٞٓ ؾ

 ثطاي ٔصاوطٜ ٔيبٖ اًٖب زضذهٛل ضٚاثٍ چٙس رب٘جٝ اؾت .

 دس ايي ساستا ساصهاى تداست خْاًي پٌح ٍظيفِ داسد كِ عباستست اص: 

ٔسيطيت ٚ تؿٟيُ ّٖٕيبت ارطايي ٚ تٛؾٗٝ اٞساف ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي ثٝ ٖٙٛاٖ انّي تطيٗ ْٚيفٝ  – 1

 ارطا ٚ ٔسيطيت ٔٛافمتٙبٔٝ ٞبي چٙس رب٘جٝ فطاٞٓ ٔي ؾبظز.  ؾبظٔبٖ . ايٗ ؾبظٔبٖ چٟبضچٛة الظْ ضا ثطاي

 فطاٞٓ وطزٖ أىب٘بت ٌطزٕٞبيي اًٖب ثطاي ٔصاوطٜ ٚ قٛض زضثبضٜ ضٚاثٍ چٙس رب٘جٝ تزبضي.  – 2

 ارطاي تفبٕٞبت ٚ ٔمطضات ٔطثٌٛ ثٝ حُ اذتالف. – 3

 ارطاي ؾبظ ٚ وبض ثطضؾي ٚ ٘ٓبضت ثط ؾيبؾتٟبي تزبضي.  -4

ؾبيط ؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ٕٞچٖٛ نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ٚ ثب٘ه رٟب٘ي ٚ ؾبظٔبٟ٘بي ٕٞىبضي ثب  – 5

 ٚاثؿتٝ ثٝ آٟ٘ب زض ٔٛاضز ٔمتًي. 

، اضتمبي ؾُح ظ٘سٌي ٚ زضآٔس، تبٔيٗ اقتغبَ وبُٔ، افعايف ٚ تٛؾٗٝ تِٛيس ٚ ّذف ساصهاى تداست خْاًي

تزبضت ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثٕ رٟب٘ي حتي زض ثرف ذسٔبت ٚ وٕه ثٝ ٔكبضوت فٗبَ وكٛضٞبي زض 

 حبَ تٛؾٗٝ زض تزبضت رٟب٘ي اٖالْ قسٜ اؾت. 
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ثٟطٜ ثطزاضي ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثٕ رٟبٖ، ِعْٚ ثب تٛرٝ ثٝ  "تٛؾٗٝ پبيساض"ثب ُٔطح قسٖ يطٚضت زؾتيبثي ثٝ 

ٔحبفٓت اظ ٔحيٍ ظيؿت ثٝ َٛضي وٝ ثب تٛؾٗٝ التهبزي وكٛضٞب ؾبظٌبضي زاقتٝ ثبقس ٘يع اظ اٞساف 

 ؾبظٔبٖ اؾت . 

ٕٞچٙيٗ زض ايٗ ٔٛافمتٙبٔٝ تهطيح ٌطزيسٜ اؾت وٝ ثبيس السأبت ٔخجتي نٛضت ٌيطز تب وكٛضٞبي زض حبَ 

 ثٟتطي اظ ضقس تزبضت ثيٗ إِّّي ثسؾت آٚض٘س.  تٛؾٗٝ ثتٛا٘ٙس ؾٟٓ ثيكتط ٚ

  تطكیالت سازهاى

 ساصهاى دٍ سكي اساسي داسد: 

ٔتكىُ اظ ٚظضاي تزبضت تٕبْ وكٛضٞبي ًٖٛ اؾت وٝ حسالُ ٞط زٚ  كٌفشاًس ٍصيشاىضوٗ انّي ؾبظٔبٖ، 

 ؾبَ يىجبض تكىيُ رّؿٝ ٔي زٞس. وٙفطا٘ؽ ٚظيطاٖ ثبالتطيٗ ضوٗ ايٗ ؾبظٔبٖ اؾت. 

ٔطوت اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ وكٛضٞبي ًٖٛ اؾت وٝ زض  "شَساي عوَهي "ٍط ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي ضوٗ زي

 ثٝ ا٘زبْ ْٚبيف ٔحِٛٝ ٔي پطزاظز:  " وٙفطا٘ؽ ٚظضا "فٛانُ ثيٗ 

تكىيُ قٛضاٞبيي ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾي تزبضت وبال، تزبضت ذسٔبت ٚ رٙجٝ ٞبي تزبضي حمٛق  -

اٞب ٔؿئَٛ ٘ٓبضت ثط ارطاي ٔٛافمتٙبٔٝ ٞبي ٔبِىيت ٔٗٙٛي ٘يع پيف ثيٙي قسٜ اؾت . ايٗ قٛض

 ٔطثٌٛ ٞؿتٙس . ٕٞچٙيٗ قٛضاي ٖٕٛٔي ثبيس يه وٕيتٝ ثٛزرٝ اي، ٔبِي ٚ ازاضي ضا ايزبز وٙس. 

وٕيتٝ تزبضت ٚ تٛؾٗٝ ثبيس ٔٛاضز ذبل ٔٛافمتٙبٔٝ ٞبي تزبضي چٙس رب٘جٝ ضا وٝ ثٝ ٘فٕ  -

ثطضؾي ٚ ثٝ قٛضاي ٖٕٛٔي ثطاي وكٛضٞبي وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ ًٖٛ ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي اؾت 

الساْ اضؾبَ وٙس. تبؾيؽ يه زثيطذب٘ٝ وٝ زض ضاؼ آٖ زثيطوُ لطاضزاضز ٘يع پيف ثيٙي قسٜ 

 اؾت. 

 

  ًحَُ پیَستي بِ سازهاى تجارت جْاًی

طَالًي است. ايي فشايٌذ هشاحلي بششح ريل  "پيَستي بِ ساصهاى تداست خْاًي فشايٌذي ًسبتا

 داسد:

ٔصاوطٜ وكٛضٞبي ذٛاٞبٖ ًٖٛيت ثب تٗسازي اظ اًٖبي ٌبت ، ثٝ ٔٙٓٛض اضظيبثي ٔيعاٖ حٕبيت وبفي ثطاي  - 1

 اِحبق.

 تؿّيٓ زضذٛاؾت ًٖٛيت اظ ؾٛي زِٚت ٔتمبيي ثٝ زثيطذب٘ٝ ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي.  - 2

 تٛظيٕ زضذٛاؾت ًٖٛيت زض ٘كؿت قٛضاي ٕ٘بيٙسٌبٖ ؾبظٔبٖ. - 3

ٖ ٌطٜٚ وبضي ثطاي ثطضؾي زضذٛاؾت اِحبق ٚ تٟيٝ پيف ٘ٛيؽ لطاضزاز اِحبليٝ تكىيُ ٌطٚٞي تحت ٖٙٛا - 4

 وكٛض ٔتمبيي زض نٛضت ٚرٛز اتفبق ٘ٓط زض قٛضا.
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 تؿّيٓ ٌعاضـ ربٔٗي اظ ٘ٓبْ تزبضت ذبضري وكٛض.  - 5

 پبؾد ثٝ ؾٛاالت ُٔطٚحٝ ٌطٜٚ وبضي تٛؾٍ زِٚت ٔتمبيي. - 6

 ٔتمبيي زض ٌطٜٚ وبضي ثب ٔمطضات ؾبظٔبٖ.ثطضؾي ؾبظٌبضي ٘ٓبْ تزبضت ذبضري وكٛض  - 7

 ٔصاوطٜ وكٛض ٔتمبيي ثب َطفٟبي ٔتٟٗس شيٙفٕ ثطاي تٙٓيٓ رساَٚ أتيبظات تٗطفٝ اي.   -8

پؽ اظ آ٘ىٝ زضذهٛل تسٚيٗ پيف ٘ٛيؽ لطاضزاز اِحبليٝ ٚ ٘يع ٔحتٛاي رساَٚ أتيبظات تٗطفٝ اي وكٛض 

ضزاز ثٝ قٛضاي ٕ٘بيٙسٌبٖ تؿّيٓ ٔي قٛز ٚ ثب ٔٛافمت ٔتمبيي زض ٌطٜٚ وبضي اتفبق ٘ٓط حبنُ قس ايٗ لطا

 زٚ ؾْٛ اًٖب ثب زضذٛاؾت وكٛض ٔتمبيي ، زِٚت ٔطثَٛٝ ثبيس لطاضزاز اِحبليٝ ضا أًب وٙس.

ضٚظ پؽ اظ تهٛيت آٖ زض پبضِٕبٖ وكٛض ٔتمبيي ثٝ ارطا زض ٔي آيس، اِجتٝ زض  30لطاضزاز ٔٛضز ثحج ْطف 

ٖ تزبضت رٟب٘ي تهطيح قسٜ اؾت وٝ َطفٟبي ٔتٟٗس ٌبت ثطاي ًٖٛيت ٔٛافمتٙبٔٝ تبؾيؽ ؾبظٔب 11ٔبزٜ 

 زض ؾبظٔبٖ ٔصوٛض ثبيس رساَٚ أتيبظات ذٛز زض ٔٛضز وبالٞب ٚ ذسٔبت ضا ٘يع تؿّيٓ وٙٙس. 

 

 

 

  اًتمادات بر سازهاى تجارت جْاًی

ؾيبؾت زِٚتٟب ضا زيىتٝ ٔي وٙس. تهٕيٕبت ٔترصٜ زض ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي اظ ٔصاوطات پبؾرٍٛ ٚ  - 1

زٔٛوطاتيه ٘بقي اؾت ٚ تٟٙب ظٔب٘ي ؾبظٔبٖ ٔي تٛا٘س ثط ؾيبؾت ٞبي يه زِٚت تبحيط ٔؿتميٕي ثٍصاضز وٝ 

وٝ ثرف حُ  يه اذتالف تزبضي ثٝ ؾبظٔبٖ اضربٔ قٛز ٚ زض ٟ٘بيت رٟت حُ اذتالف حىٓ نبزض ٔي وٙس

اذتالف ٘يع حىٕيت ذٛز ضا ثط ٔجٙبي ٘تبيذ ٌطٜٚ وبضقٙبؾي ثب يه ٌعاضـ اؾتيٙبف ثٙب ٔي ٟ٘س. ثب ايٗ حبَ 

لّٕطٚ حىٕيت ؾبظٔبٖ ٔحسٚز اؾت ٚ ايٗ حىٕيت زض حىٓ يه لًبٚت ؾبزٜ يب تفؿيط زض ٔٛضز ايٗ ٔؿبِٝ 

 ٔي ثبقس ٚ زض ؾيبؾت ٌصاضي ٚ ارطاي حىٓ زذبِت ٕ٘ي وٙس. 

وٛضا٘ٝ ثٝ ز٘جبَ تزبضت آظاز ثب ٞط ٞعيٙٝ اي اؾت . ٘مف ؾبظٔبٖ زض تزبضت رٟب٘ي وبٞف ٔٛإ٘ وٛض - 2

تزبضي ٚ ٌؿتطـ تزبضت آظاز اؾت أب ايٗ انُ ثطايٗ ٔجٙب پبيٝ ٌصاضي قسٜ وٝ ٕٞٝ وكٛضٞب ثٝ اقىبَ 

طاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ٔرتّف اظ ٘تبيذ ٘بقي اظ وبٞف تٗطفٝ ٞب ثٟطٜ ٔٙس ٌطز٘س ِيىٗ ٘مف ؾبظٔبٖ زض ايٗ ٔيبٖ ف

ٔزٕٕ ٚ ربيٍبٞي ثطاي ٔصاوطات ٔطثٌٛ ثٝ آظازؾبظي تزبضي اؾت ٚ ٔٛإ٘ ضا ثٝ تسضيذ وبٞف ٔي زٞس تب 

 تِٛيس وٙٙسٌبٖ ٔتًطض ٘كٛ٘س ٚ ثتٛا٘ٙس ذٛز ضا ثب قطايٍ رسيس تُجيك زٞٙس . 

قٛز ٚ فمٍ ثٝ فىط ٔٙبفٕ تزبضي اؾت . تٛؾٗٝ پبيساض َجك ٔمطضات ؾبظٔبٖ ٞسفي اؾبؾي تّمي ٔي  - 3

ٔٛافمت ٘بٔٝ ٞبي ايٗ ؾبظٔبٖ ٘يع زض ثبضٜ تٛرٝ ثٝ ٔٙبفٕ تٛؾٗٝ ٔي ثبقس زض ٚالٕ تزبضت آظاز ضقس التهبز ضا 

افعايف ٔي زٞس ٚ ثٝ تٛؾٗٝ وٕه ٔي وٙس ، ِيىٗ ايٗ ؾبظٔبٖ فمٍ ثٝ فىط ٔٙبفٕ تزبضي اؾت ٚ ايٗ أط 

 ي زض حبَ تٛؾٗٝ ثيكتط ٔس٘ٓط ٔي ثبقس . ثبٖج ٔي قٛز تب تزبضت ثط تٛؾٗٝ اِٚٛيت يبثس ِصا ٔٙبفٕ  وكٛضٞب



 

 
32 

 

ٔٙبفٕ تزبضي ثط حفّ ٔحيٍ ظيؿت اِٚٛيت زاضز . ٔمطضات ؾبظٔب٘جٝ وكٛضٞب اربظٜ ٔي زٞس السأبتي -  4

ثطاي حفّ حيبت ، ؾالٔتي ا٘ؿب٘ي ، حيٛا٘ي ٚ ٌيبٞي ٚ ٔحبفٓت اظ ٔٙبثٕ َجيٗي زض حبَ ا٘مطاو ا٘زبْ 

اي حفّ ٔحيٍ ظيؿت ٔٛافمت قسٜ  اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ إٞيت ذبني زٞٙس زض ايٗ ذهٛل ثب اُٖبي يبضا٘ٝ ثط

ثٝ اؾتب٘ساضزٞب، أٙيت غصايي ، حفّ ٔبِىيت فىطي ٚ ... ٘يع ٔس٘ٓط ٔي ثبقس ِٚي ٔٙتمسيٗ ٔٗتمس٘س زض ٘ٓبْ 

 تزبضي ؾبظٔبٖ ٔٙبفٕ تزبضي ثط حفّ ٔحيٍ ظيؿت اِٚٛيت زاضز . 

تزبضت ٔي تٛا٘س ٘يطٚي ٔٛحطي ثطاي ايزبز اقتغبَ ثبٖج ثيىبضي ٚ ٌؿتطـ قىبف فميط ٚ غٙي ٔي قٛز .  -5

٘يع ثٝ ٕٞيٗ نٛضت ُٖٕ ٔي وٙس ثب ايٗ حبَ ثطذي ٔٛالٕ ايزبز انالحبت ٚ  "ٚ وبٞف فمط ثبقس ٚ غبِجب

تٗسيالتي وٝ ٔٙزط ثٝ اظ زؾت ضفتٗ ثطذي قغُ ٞب ٔي قٛز يطٚضت پيسا ٔيىٙس يٗٙي ثطذي اظ 

زبز ٔي قٛز ثب ٔٛإ٘ تزبضي ضٚثطٚ ٔي قٛ٘س ٚ تٛاٖ ضلبثت ضا تِٛيسوٙٙسٌبٖ ثب قطايُي وٝ ثطاي ضلبثت اي

 ٘ساقتٝ ٚ اظ ٖطنٝ ضلبثت حصف ٔي ٌطز٘س ٚ ثرف لبثُ تٛرٟي اظ ٘يطٚي وبض ثيىبض ٔي قٛ٘س . 

وكٛضٞبي وٛچه زض ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي لسضت ٘ساض٘س. اٌط چٝ تهٛض ٔي قٛز وٝ وكٛضٞبي وٛچه  - 6

ض ٘يؿتٙس ِيىٗ ٚالٗيت غيط اظ ايٗ اؾت ٚ ؾبظٔبٖ ٔٛرجبت چب٘ٝ ظ٘ي ٕٞٝ زض ؾبظٔبٖ اظ لسضت الظْ ثطذٛضزا

وكٛضٞب ضا فطاٞٓ ٔي ٕ٘بيس ٚ لسضت ٞبي ثعضي تزبضي ٘يع ثطاي وؿت ٔٙبفٕ ذٛز ٘بچبض٘س ٔٙبفٕ وكٛضٞبي 

 وٛچه ضا ضٖبيت وٙٙس.

 

 

 سازهاى هلل هتحذ

ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٔٗطٚف تطيٗ ؾبظٔبٖ رٟب٘ي اؾت .  ايٗ ؾبظٔبٖ ثطاي حفّ نّح زض ثؿيبضي اظ ٔٙبَك 

رٟبٖ تالـ وطزٜ اؾت ، ثطذي اظ ايٗ تالقٟب ثٝ حٕط ضؾيسٜ ٚ ثطذي ٘بٔٛفك ثٛزٜ اؾت . ٖالٜٚ ثط وبضوطزٞبي 

ٛؾؿبت ثيٗ إِّّي وٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ظٔيٙٝ حفّ نّح ، ايٗ ؾبظٔبٖ ٔؿئَٛ ايزبز ثؿيبضي اظ ٔ

 ٔٙبؾجبت تزبضي ضا زض ؾطاؾط رٟبٖ تؿٟيُ ٔي وٙٙس ٘يع ٔي ثبقس . 

 براساس همذهِ هٌطَر هلل هتحذ ، هماصذ سازهاى هلل عبارتست از : 

 حفّ نّح ٚ أٙيت ثيٗ إِّّي . – 1

 ب .تٛؾٗٝ ضٚاثٍ زٚؾتب٘ٝ ٔيبٖ ُّٔ ثطاؾبؼ احتطاْ ثٝ انُ ثطاثطي حمٛق ٚ ذٛزٔرتبضي ّٔتٟ – 2

ٕٞىبضي زض حُ ٔؿبئُ ثيٗ إِّّي وٝ زاضاي ٔبٞيت التهبزي ، ارتٕبٖي ، فطٍٞٙي ٚ ثكط زٚؾتي اؾت  – 3

 ٚ تطٚيح احتطاْ ثٝ حمٛق ثكط ٚ آظازيٟبي اؾبؾي ثطاي ٍٕٞبٖ . 

 ايزبز ٔطوعي ثطاي ٕٞبًٞٙ ؾبذتٗ السأبت ّٔتٟب رٟت ٘يُ ثٝ ايٗ ٞسفٟبي ٔكتطن . – 4
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  ٍظايف سازهاى هلل هتحذ

 ٍظايفي كِ ايي ساصهاى بشعْذُ داسد عباستست اص: 

ؾبظٔبٖ ثطاؾبؼ انُ ثطاثطي حبوٕيت وّيٝ اًٖب ي آٖ ثٙيبٖ ٌصاقتٝ قسٜ ٚ يىي اظ ْٚبيف ؾبظٔبٖ ُّٔ  - 1

 ارطاي وبُٔ ايٗ انُ اؾت . 

 وّيٝ اًٖب ثبيس تٟٗساتي ضا وٝ ثٝ ٔٛرت ٔٙكٛض تمجُ وطزٜ ا٘س ثب حؿٗ ٘يت ا٘زبْ زٞٙس.  - 2

 ًٖب ثبيس اذتالفبت ثيٗ إِّّي ذٛز ضا ثب ضاٟٞبي ٔؿبِٕت آٔيع حُ وٙٙس. ا - 3

اًٖب ثبيس زض ضٚاثٍ ثيٗ إِّّي ذٛز اظ تٟسيس ثٝ ظٚض ٚ يب اؾتٕٗبَ آٖ ثٝ ٞط ٘حٛي وٝ ٔمبنس ؾبظٔبٖ  - 4

 ُّٔ ٔتحس ٔغبيطت زاقتٝ ثبقس ذٛززاضي وٙٙس. 

َجك ٔٙكٛض ثٝ ُٖٕ ٔي آٚضز ٔؿبٖست وٙٙس ٚ اظ اًٖب ثبيس ثٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ٞط السأي وٝ  - 5

 وٕه ثٝ ٞط وكٛضي وٝ ؾبظٔب ٖ ُّٔ ٔتحس ّٖيٝ آٖ الساْ احتيبَي يب لٟطي ثٝ ُٖٕ آٚضز ارتٙبة ٚضظ٘س.

ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ثبيس ٔطالت ثبقس وٝ وكٛضٞبي غيطًٖٛ ، ثطاي حفّ نّح ٚ أٙيت ثيٗ إِّّي َجك  - 6

 ايٗ انَٛ ضفتبض وٙٙس. 

رعٚ نالحيت زاذّي وكٛضٞبؾت زذبِت وٙس ، أب ايٗ قطٌ ٔبٕ٘  "بٖ ٘جبيس زض أٛضي وٝ ضاؾبؾبظٔ - 7

 ا٘زبْ السأبت ٟٕٔتطي زض ٔٛضز تٟسيس نّح ، ٘مى نّح ٚ اٖٕبَ تزبٚظوبضا٘ٝ ٕ٘ي قٛز. 

 

  ارگاًْاي سازهاى هلل هتحذ

 ٌيطز:فٗبِيتٟبي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس اظ َطيك چٙس زؾتٍبٜ يب اضٌبٖ انّي ا٘زبْ ٔي 

 ٔزٕٕ ٖٕٛٔي  - 1

 قٛضاي أٙيت  - 2

 قٛضاي ارتٕبٖي ٚ التهبزي  - 3

 زازٌبٜ ثيٗ إِّّي ٚ زثيطذب٘ٝ  - 4

ٔمط ٕٞٝ اضٌبٟ٘بي انّي ٚاثؿتٝ ثٝ ايٗ ؾبظٔبٖ ثٝ رع زازٌبٜ ثيٗ إِّّي وٝ زض قٟط الٞٝ ّٞٙس ٚالٕ اؾت زض 

ٖطثي ، چيٙي ، اٍّ٘يؿي ، فطا٘ؿٛي ، ضٚؾي  ٘يٛيٛضن ٔي ثبقس . ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس قف ظثبٖ ضؾٕي زاضز ، 

 ٚ اؾپب٘يبيي .

 

  رضذ ٍ تحَل سازهاى هلل هتحذ

ٕٞٝ وكٛضٞبي ًٖٛ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ٔزٕٕ ٖٕٛٔي ًٖٛيت زاض٘س. ٞط وكٛض نطف ٘ٓط اظ ا٘ساظٜ ، 

ٔي حطٚت يب لسضتف زض ٔزٕٕ ٖٕٛٔي يه ضاي زاضز . ٔزٕٕ لبزض اؾت اظ َطيك لُٗٙبٔٝ ٞبيي وٝ تهٛيت 
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وٙس ٘ٓطيبتف ضا اثطاظ وٙس. تهٕيٓ ٌيطي زضثبضٜ ٔؿبئُ ٟٕٔي ٕٞچٖٛ ٔؿبئُ ٔطثٌٛ  ثٝ ثٛزرٝ ؾبظٔبٖ ، ٘يبظ 

 ثٝ ضاي ٔخجت زٚ ؾْٛ اظ اًٖبي ٔزٕٕ زاضز. 

پٙذ ًٖٛ زائٓ ٚ  –ًٖٛ  15يىي زيٍط اظ اضٌبٟ٘بي ٟٔٓ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس، قٛضاي أٙيت اؾت . ايٗ قٛضا اظ 

ثٝ ٚؾيّٝ ٔزٕٕ ٖٕٛٔي ثطاي زٚضٜ ٞبي زٚ ؾبِٝ ا٘تربة ٔي قٛ٘س تكىيُ قسٜ  زٜ ًٖٛ وٝ ٞط پٙذ ؾبَ

اؾت. ٞطيه اظ اًٖبي زائٓ قٛضاي أٙيت يٗٙي رٕٟٛضي ذّك چيٗ ، فطا٘ؿٝ ، ضٚؾيٝ ، اٍّ٘يؽ ٚ آٔطيىب 

 لسضت ٚتٛ وطزٖ تهٕيٕبت قٛضاي أٙيت ضا زاض٘س. 

طيمبيي ًٖٛ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ا٘تربة ٔي پٙذ ًٖٛ ٔٛلت قٛضاي أٙيت اظ ٔيبٖ وكٛضٞبي آؾيبيي ٚ آف

ثب ٔؿبئُ التهبزي ٕٞچٖٛ ) Ecosoc ؾٛٔيٗ ضوٗ يٗٙي قٛضاي ارتٕبٖي ٚ التهبزي )اوٛؾٛن قٛ٘س.

 ٚوبض زاضز.  تزبضت، حُٕ ٚ ٘مُ  نٙٗتي قسٖ ٚ تٛؾٗٝ التهبزي ؾط

س ، تهٕيٕبت ٚ احىبْ زازٌبٜ ثيٗ إِّّي يب زيٛاٖ ٖساِت ثيٗ إِّّي وٝ ثٝ آٖ زيٛاٖ رٟب٘ي ٘يع ٔي ٌٛيٙ

لب٘ٛ٘ي ٔطثٌٛ ثٝ اذتالفبت ثيٗ زِٚتٟبي ّٔي ضا ثٝ ارطا زض ٔي آٚضز ، زِٚتٟب ٔي تٛا٘ٙس اظ رب٘ت َطفٟبي 

زٖٛاي ذهٛني ٔب٘ٙس قطوتٟب ٚ افطاز تبثٕ وكٛضقبٖ ٘يع زض زازٌبٜ قطوت وٙٙس. ٌطچٝ حٛظٜ لًبيي ايٗ 

ٜ ٔي تٛا٘س ثٝ اذتالفبت ثيٗ آٟ٘ب ضؾيسٌي وٙس أب زازٌبٜ قبُٔ  ٕٞٝ وكٛضٞبي رٟبٖ ٔي قٛز ٚ ايٗ زازٌب

لبيي  15ضؾيسٌي ٔي قٛز . ايٗ زازٌبٜ  _ثٝ َٛض َٕٔٗٛ وٕتط اظ زٜ پطٚ٘سٜ  _ؾبِيب٘ٝ تٟٙب ثٝ چٙس پطٚ٘سٜ 

وكٛض ٔرتّف ثبقٙس . لًبت ايٗ زازٌبٜ ثطاي زٚضٜ ٞبي ٘ٝ ؾبِٝ ا٘تربة ٔي قٛ٘س وٝ  15زاضز وٝ ثبيس اظ 

ٚ اوخطيت قٛضاي أٙيت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ثبيس ثب ا٘تهبة لًبت ايٗ زازٌبٜ ٔٛافمت اوخطيت ٔزٕٕ ٖٕٛٔي 

 وٙٙس.

 

  سازهاًْا ٍ برًاهِ ّاي سازهاى هلل هتحذ

 ثط٘بٔٝ وٙتطَ ثيٗ إِّّي ٔٛاز ٔرسض  -

 ثط٘بٔٝ ذٛاضثبض رٟب٘ي  -

 ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّي وبض  -

 ؾبظٔبٖ ثيٗ إِّّي ٞٛاپيٕبيي وكٛضي -

 International Civil Aviation Organisation)ايىبئٛ(  

 اتحبزيٝ رٟب٘ي پؿت  -

 آغا٘ؽ ثيٗ إِّّي ا٘طغي اتٕي  -

 ؾبظٔبٖ تٛؾٗٝ نٙٗتي  -

 نٙسٚق ثيٗ إِّّي تٛؾٗٝ وكبٚضظي  -

 ؾبظٔبٖ ذٛاضثبض ٚ وكبٚضظي  -
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 سازهاى کطَرّاي صادرکٌٌذُ ًفت )اٍپک(

Oraganization of petroleum exportingcountries 

ؾبظٔبٖ وكٛضٞبي نبزضوٙٙسٜ ٘فت )اٚپه( ثٝ ٔٛرت لُٗٙبٔٝ ٞبي وٙفطا٘ؽ ٕ٘بيٙسٌبٖ چٙس وكٛض ) ايطاٖ، 

ٔٙٗمس قس ثٝ ٖٙٛاٖ ؾبظٔب٘ي زائٕي ٚ  1960ٖطاق، وٛيت، ٖطثؿتبٖ ؾٗٛزي ٚ ٚ٘عٚئال( وٝ زض ثغساز زض ؾبَ 

 ثيٗ اِسِٚي ٔتٟٗس ثٝ ا٘زبْ ْٚبيف ظيط قس: 

ض ذٍ ٔكي ٞبي ٘فتي ثيٗ وكٛضٞبي ًٖٛ ٚ يبفتٗ ثٟتطيٗ ضاٜ حُ ثطاي اِف ( ايزبز ٕٞبٍٞٙي ٚ ٚحست ز

 تبٔيٗ ٔٙبفٕ فطزي ٚ ٌطٚٞي آ٘بٖ. 

 ة ( حفّ ٚ حجبت ليٕت ٘فت زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي ٚ حصف ٖٛأُ ًٔط ٚ غيط يطٚضي.

 د( تًٕيٗ زضآٔس ٘فت ثطاي وكٛضٞبي ًٖٛ ٚ تبٔيٗ ٔهبِح ٚ ٔٙبفٕ ّٔت ٞبي زِٚتٟبي اٚپه. 

 

  اى اٍپکارکاى سازه

 دبيشخاًِ – 3 ّيات عاهل – 2 كٌفشاًس – 1ساصهاى اٍپك اص سِ سكي اطلي تشكيل شذُ است: 

ٖبِي تطيٗ ٔطرٕ ؾبظٔبٖ ٚ ٔتكىُ اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ وكٛضٞبي ًٖٛ اؾت ٚ ٞط وكٛض ًٖٛ ثبيس  كٌفشاًس: - 1

زض تٕبْ وٙفطا٘ؽ ٞب قطوت وٙس ، ؾٝ چٟبضْ اًٖب ثبيس ثطاي ثطٌعاضي وٙفطا٘ؽ قطوت زاقتٝ ثبقٙس ٚ ٞط 

الؼ ثطٌعاض وساْ يه ضاي زاقتٝ ٚ وّيٝ تهٕيبت ٔؿتّعْ اتفبق ضاي وّيٝ اًٖب ٔي ثبقس . ٞط ؾبَ زٚ ثبض ار

ٔي قٛز وٝ ثٙب ثٝ زضذٛاؾت يه وكٛض تٛؾٍ زثيط وُ ٚ پؽ اظ ٔكٛضت ثب ضييؽ وٙفطا٘ؽ ٚ تهٛيت 

 اوخطيت اًٖب ارالؼ فٛق اِٗبزٜ ٘يع تكىيُ ٔي قٛز . 

اظ ٟٕٔتطيٗ ْٚبيف وٙفطا٘ؽ ٔي تٛاٖ اظ تٙٓيٓ ذٍ ٔكي وّي ؾبظٔبٖ ، اتربش تهٕيٓ زضثبضٜ ٞطٌٛ٘ٝ 

٘هت اًٖبي ٞيبت ٔسيطٜ ، ا٘تربة زثيطوُ ٚ لبئٓ ٔمبْ ٚ اتربش تهٕيٓ زض ٔٛضز  ًٖٛيت زض ؾبظٔبٖ، تبييس ٚ

 ثٛزرٝ ؾبظٔبٖ ٘بْ ثطز. 

ًٖٛيت زض ايٗ ٞيئت زٚ ؾبَ ٔي ثبقس ٚ ْٚبيف آٖ ٖجبضتؿت اظ : ٞسايت ازاضٜ أٛض  ّيات عاهل: – 2

ْطاٖ تكىيُ ارالؼ فٛق ؾبظٔبٖ ٚ ارطاي وٙفطا٘ؽ، تٙٓيٓ ثٛزرٝ وٙفطا٘ؽ ٚ اضائٝ ثٝ وٙفطا٘ؽ، ٔٗطفي ٘ب

اِٗبزٜ وٙفطا٘ؽ ٚ ٔٗطفي قرهي ثطاي لبئٓ ٔمبْ زثيطوُ رٟت ا٘تربة ٚي تٛؾٍ وٙفطا٘ؽ ٚ تٟيٝ زؾتٛض 

 رّؿٝ وٙفطا٘ؽ . 

ْٚبيف ارطايي ؾبظٔبٖ ضا َجك ٔمطضات ايٗ اؾبؾٙبٔٝ تحت ٔسيطيت ٞيئت ٖبُٔ ا٘زبْ ٔي  دبيشخاًِ: – 3

 وُ ٚ وبضوٙبٖ ٔٛضز ٘يبظ ٔي ثبقس. زٞس ٚ ٔتكىُ اظ زثيطوُ ، لبئٓ ٔمبْ زثيط

 اًٖبي اٚپه: 
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 "زض اثتساي تبؾيؽ اٚپه پٙذ ًٖٛ وكٛض ايطاٖ ، ٚ٘عٚئال ، ٖطاق ، وٛيت ٚ ٖطثؿتبٖ ًٖٛ آٖ ثٛز٘س وٝ ثٗسا

 وكٛضٞبي ا٘سٚ٘عي ، ٌبثٗ ، اِزعايط ، اوٛازٚض ، ٘يزطيٝ ، لُط ٚ أبضات ٔتحسٜ ٖطثي ٘يع ثٝ آٖ پيٛؾتٙس. 

 

  الولل عوَهی : اٍپک ٍ حمَق بیي

اٚپه يه ؾبظٔبٖ ثيٗ إُِّ زِٚتي اؾت چٖٛ اظ ارتٕبٔ زِٚي تكىيُ قسٜ اؾت وٝ زاضاي تٕبيالت ٔكتطن 

التهبزي ٚ ؾيبؾي ٞؿتٙس ٚ اًٖبء آٖ ثطاي تحمك اٞساف ذٛز ثٝ َٛض ٔٙٓٓ ثب يىسيٍط ٔاللبت ٚ اظ َطيك 

 اضٌبٖ ٞبي ٔرتّف فٗبِيت ٔي وٙٙس. 

 

  اٍپک ٍ سازهاى هلل :

اًٖبء تكىيُ زٞٙس اٚپه زض ظٔبٖ تبؾيؽ ًٖٛ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ثٛزٜ ا٘س ٚ لُٗٙبٔٝ ٞبي تبؾيؽ اٚپه 

ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ٘عز زثيطذب٘ٝ ؾبظٔبٖ ثٝ حجت  102٘يع وٝ اظ َطف اًٖب ثٝ تهٛيت ضؾيسٜ ثطاؾبؼ ٔبزٜ 

 ضؾيسٜ اؾت. 

ظيبزي ذٛاٞس ثٛز . تخجيت ليٕت ٘فت ثٝ  ثبظاض ٘فت ثٝ زِيُ پيٛ٘سٞبي ثؿيبض ثب التهبز ٕٞٛاضٜ قبٞس ٘ٛؾب٘بت

ٖٛأُ ٔرتّفي ثؿتٍي زاضز اظ رّٕٝ ٚرٛز اضازٜ ٞبي ؾيبؾي ثطاي ايزبز حجبت زض ثبظاض وٝ ثطذي اٚلبت اظ 

َطيك اٚپه اٖٕبَ ٔي قٛز ِيىٗ ضٚ٘س تحٛالت ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٌطچٝ تمبيب ثطاي ايٗ ٔبزٜ حيبتي ضٚثٝ 

ٔٙزط ثٝ افعايف ليٕت ٕ٘ي  "ضٌيط افت ٚ ذيع اؾت وٝ ايٗ أط اِعأبافعايف اؾت أب ثبظاض ٘فت ٕٞچٙبٖ ز

 قٛز. 

ٖطيٝ ظيبز تٛؾٍ وكٛضٞبي تِٛيس وٙٙسٜ غيطاٚپه ثبظاض  "اظ آ٘زبييىٝ وبٞف تمبيب ٚ افعايف ٖطيٝ ذهٛنب

٘فت ضا ثؿيبض آقفتٝ ٔي ؾبظز ِصا اٚپه ثطاي رجطاٖ ٚ انالح ٚيٕ ثبظاض تهٕيٓ ثٝ اؾتطاتػي ؾٟٕيٝ ثٙسي 

ثبقٙس أب ايٗ أط زض ثبظاض  ثطاي اًٖب ٌطفت اٌطچٝ ايٗ ؾيبؾت ثبٖج قس تب اًٖب اٚپه تِٛيس وٕتطي زاقتٝ

 ٘فت ثبٖج قس تب اظ إٞيت اٚپه ثٗٙٛاٖ ٖبُٔ تبحيطٌصاض ٖٕسٜ ثٝ قست وبؾتٝ قٛز. 
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 فصل ضطن

 Economic Cooperation Organizationاکَ(  )سازهاى ّوكاري ّاي التصادي 

(E.C.O) 
ٚرٛز ٔكتطوبت فطٍٞٙي ٚ ظٔيٙٝ ٞبي ٕٞىبضي التهبزي ثيٗ ؾٝ وكٛض ايطاٖ ، پبوؿتبٖ ٚ تطويٝ ٔٛرت 

ؾٝ وكٛض ٔعثٛض زض نسز ؾبظٔب٘سٞي ثٝ ٕٞىبضي ٞبي ؾٝ رب٘جٝ ثيٗ يىسيٍط  1340ٌطزيس وٝ زض اٚايُ زٞٝ 

ٝ وكٛض ٔعثٛض زض ثطآيٙس. اِٚيٗ الساْ ٟٕٔي وٝ زض ايٗ ضاؾتب نٛضت ٌطفت تكىيُ ارالؼ ٚظضاي ذبضرٝ ؾ

زض وكٛض تطويٝ ثٛز زض ايٗ ارالؼ رٙجٝ ٞبي ٔرتّف ثبِمٜٛ ثطاي ٕٞىبضي ٞبي التهبزي ، فٙي  1342ؾبَ 

 ٚ فطٍٞٙي ثيٗ ايٗ وكٛضٞب ٔٛضزثحج لطاض ٌطفت ٚ زضذهٛل ٔٛاضز ظيط تهٕيٓ ٌيطي ثُٕٗ آٔس : 

 تطن ٔي ثبقٙس. ايزبز ٌطٟٚٞبي التهبزي ُٔٙمٝ اي اظ وكٛضٞبيي وٝ زاضاي ٔٙبفٕ ٔك – 1

 اضائٝ پيكٟٙبزات زض ٔٛضز السأبتي ثطاي ٕٞىبضي ٞبي التهبزي،  – 2

 كِ ايي الذاهات بِ دٍ بخش صيش تمسين گشديذُ است: 

 السأبتي وٝ ٔي تٛاٖ آٟ٘بضا ثٝ ؾطٖت ثٝ ٔطحّٝ ُٖٕ زضآٚضز.  -

 السأبتي وٝ احتيبد ثٝ ثطضؾي ٚ ُٔبِٗٝ ظيبز زاضز.  -

ثٛز وٝ ٔٙزط "ٕٞىبضي ُٔٙمٝ اي ثطاي تٛؾٗٝ "ٗ ارالؼ ثٝ ارطا زضآٚضزٖ َطح يىي اظ زؾتبٚضزٞبي ٟٔٓ اي

 Regional Cooperation For )آس.سي.دي(ثٝ تكىيُ ؾبظٔبٖ ٕٞىبضي ُٔٙمٝ اي ثطاي تٛؾٗٝ 

Development     .قس 

 ّوچٌيي دس ايي اخالس اطَلي بششح ريل هَسد هَافمت ٍ تَافك لشاس گشفت :

 ثٟجٛز ذٌُٛ حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛايي زض زاذُ ُٔٙمٝ ٚ ايزبز يه ذٍ ٞٛايي ثيٗ إِّّي. - 1

 ٕٞىبضي ٘عزيه زض أط وكتيطا٘ي.  - 2

 ثطلطاضي ٔجبزِٝ آظاز يب آظازتط وبال ثٝ ضٚقٟبي ّٖٕي ٌٛ٘بٌٖٛ اظ لجيُ ا٘ٗمبز ٔٛافمت ٘بٔٝ ٞبي ثبظضٌب٘ي.  - 3

 ايزبز ٔٙبؾجبت ٚ ثطلطاضي ٕٞىبضي ثيف تط ثيٗ اتبق ٞبي ثبظضٌب٘ي ٚ ايزبز اتبق ٞبي ثبظاضٌب٘ي ٔكتطن.  - 4

چٙسيٗ ارالؼ زيٍط زض ضأؿط ، وطاچي پبوؿتبٖ ٚ اظٔيط تطويٝ تب لجُ اظ ا٘مالة اؾالٔي ثطٌعاض ٌطزيس وٝ زض 

بٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ثطضؾي اٚيبٔ ٚ احٛاَ تٕبٔي ارالؾٟب زض ضاثُٝ ثب ثط٘بٔٝ ٞبي ٖٕطا٘ي ؾٝ وكٛض تب حس أى

ُٔٙمٝ پطزاذتٝ قس ِيىٗ ثب قطٚٔ ا٘مالة اؾالٔي ٚ تب چٙس ؾبَ ايطاٖ زض رّؿبت حًٛض ٘يبفت ٚ اظ ؾبَ 

ثب اثطاظ تٕبيُ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثٝ تزسيس ٕٞىبضي ٞبي ؾٝ رب٘جٝ ثيٗ ايطاٖ ، تطويٝ ٚ پبوؿتبٖ  1368

ٛض ٔعثٛض نٛضت ٌطفت وٝ ٘تيزٝ آٖ أًبي پطٚتىُ انالحي يه ضقتٝ ضايع٘ي ٞبي ثيٗ ٔمبٔبت ؾٝ وك
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ٖٟس٘بٔٝ اظٔيط ثٛز. ثٝ ٔٛرت ايٗ پطٚتىُ ثًٗي اظ ٔٛاز ٖٟس٘بٔٝ اظٔيط اظ رّٕٝ زض ٔٛضز اضوبٖ ؾبظٔبٖ، ٘حٜٛ 

 پصيطـ اًٖبي رسيس ٚ تغييط ٘بْ ؾبظٔبٖ اظ آض.ؾي . زي ثٝ ؾبظٔبٖ ٕٞىبضي اوٛ ثٝ تهٛيت ضؾيس . 

ٞبي ٔؿّٕبٖ تبظٜ اؾتمالَ يبفتٝ قٛضٚي ؾبثك ) رٕٟٛضي ٞبي آشضثبيزبٖ ، لعالؿتبٖ، ثٗس اظ ًٖٛيت وكٛض

لطليعؾتبٖ، تطوٕٙؿتبٖ، اظثىؿتبٖ ٚ تبريىؿتبٖ ( ٚ افغب٘ؿتبٖ زض اوٛ، فٗبِيت ايٗ ؾبظٔبٖ ٌؿتطـ 

 ٔحؿٛؾي يبفتٝ ٚ زض ؾُح ُٔٙمٝ اي ٚ ثيٗ إِّّي اظ إٞيت ظيبزي ثطذٛضزاض ٌطزيسٜ اؾت. 

 

 :  اّذاف اکَ

 اظ ٟٕٔتطيٗ اٞساف اوٛ ٔي تٛاٖ اظ ٔٛاضز شيُ ٘بْ ثطز : 

 ٌؿتطـ ثبظضٌب٘ي ثيٗ زَٚ ًٖٛ ، اظ َطيك تبٔيٗ زؾتطؾي آظازا٘ٝ تط ثٝ ثبظاضٞبي يىسيٍط . - 1

تطغيت ثٝ ايزبز قطايٍ ٚ احٛاَ ٔؿبٖس زض ٞطيه اظ زَٚ ًٖٛ ، ثطاي ضقس ٔساْٚ التهبزي ثٝ ٔٙٓٛض  - 2

 ظ٘سٌي ٔطزْ. تبٔيٗ تطلي ٔؿتٕط ؾُح 

وٕه ثٝ افعايف تزبضت رٟب٘ي ٚ تالـ ثطاي ٔحٛ ؾيبؾت ٞبي غيطٔٙهفب٘ٝ ثبظضٌب٘ي وٝ ثطاي  - 3

 وكٛضٞبي ضٚثٝ ضقس قطايٍ تزبضي ٘بٔؿبٖس ثٝ ثبض آٚضزٜ اؾت. 

 تحىيٓ ٕٞجؿتٍي ٞبي فطٍٞٙي ٚ ٖاليك ٔٗٙٛي . - 4

اؾت وٝ ثسِيُ ٔحسٚزيت ٞب ٚ فمساٖ ثُٛض وّي ٞسف ٟ٘بيي اوٛ تٛؾٗٝ ارتٕبٖي، التهبزي وكٛضٞبي ًٖٛ 

ٔٙبثٕ ٚ ثٝ ٔٙٓٛض تحمك اٞساف تٛؾٗٝ التهبزي ثٝ ؾبذتبضٞبي ظيطثٙبيي وبضآٔس ي زض ٖطنٝ ٞبي حُٕ ٚ 

٘مُ ٚ اضتجبَبت ٘يبظٔٙس ٔي ثبقس وٝ الظٔٝ آٖ زاقتٗ اضتجبٌ ٚ تٗبُٔ ثب وكٛضٞبي ًٖٛ ٚ وكٛضٞبي ذبضد اظ 

 ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس. 

 

 Islamic Development Bank (IDB)باًک تَسعِ اسالهی   

ثب٘ه تٛؾٗٝ اؾالٔي يىي اظ ٔٛؾؿبت ٖٓيٓ ٔبِي ثيٗ إِّّي اؾت وٝ اظ ٟ٘بزٞبي ترههي ؾبظٔبٖ وٙفطا٘ؽ 

اؾالٔي اؾت . ايٗ ثب٘ه ثٝ يطٚضت ٞبي التهبزي ٚ ؾيبؾي ٔٛرٛز زض رٟبٖ اؾالْ ٚ ثٝ ٞسف وٕه ثٝ 

ٛضٞبي اؾالٔي ٚ ثٝ ٔٙٓٛض تحىيٓ ٚحست ٚ ٕٞجؿتٍي التهبزي ٚ ؾيبؾي تٛؾٗٝ التهبزي ٚ ارتٕبٖي وك

ٔيّيٖٛ زيٙبض اؾالٔي وٝ  755وكٛض اؾالٔي ٚ ثب ؾطٔبيٝ اِٚيٝ  22ثٝ ٚؾيّٝ  1975زض ثيٗ ٔؿّٕب٘بٖ زض ؾبَ 

 اضظـ ٞط زيٙبض ثطاثط يه ٚاحس حك ثطزاقت ٔرهٛل ٚيػٜ زض نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ اؾت . 
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ه تٛؾٗٝ اؾالٔي ثٝ زِيُ تمبيب ي ظيبز وكٛضٞبي ًٖٛ رٟت اؾتفبزٜ اظ تؿٟيالت َي ؾبِٟبي اذيط ثب٘

ٔبِي ثب فكبض قسيس وٕجٛز ٔٙبثٕ ٔٛارٝ ٌكتٝ ِصا اظ ٞيبت ٖبُٔ ثب٘ه زضذٛاؾت قس تب ٘ؿجت ثٝ افعايف 

 ؾطٔبيٝ ذٛز الساْ ٕ٘بيس . 

 

  اّذاف باًک تَسعِ اسالهی

 ٔكبضوت زض ؾطٔبيٝ َطح ٞبي تِٛيسي. -1

 صاضي زض پطٚغٜ ٞبي ظيطثٙبيي.ؾطٔبيٝ ٌ -2

 اُٖبي تؿٟيالت ثٝ ثرف ذهٛني ٚ ٖٕٛٔي. -3

 ايزبز ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ نٙسٚق ٞبي ترههي.  -4

 لجَٛ ؾپطزٜ اظ وكٛضٞبي ًٖٛ. -5

 اضائٝ وٕىٟبي فٙي. -6

 عولیات باًک تَسعِ اسالهی را هی تَاى بِ سِ لسوت خالصِ ًوَد:

 تبٔيٗ ٔبِي پطٚغٜ ٞب.  -1

 تزبضي.تبٔيٗ ٔبِي ٔجبزالت    -2

 ّٖٕيبت وٕه ٞبي ٚيػٜ.  -3

ايٗ ثب٘ه ثطاي ثٝ وبضٌطفتٗ ٔٙبثٕ ذٛز ثط َجك انَٛ قطيٗت ٚ اظ َطيك قىُ ٔتٗبضفي وٝ تٛرٝ ثٝ يٛاثٍ 

 ايٕٙي، لبثّيت تجسيُ ثٝ ٘مسيٍٙي ٚ ثبظزٞي ٔس٘ٓط زاقتٝ ثبقس ُٖٕ ٔي وٙس. 

تبٔيٗ ٔبِي ٚاضزات ٖجبضت اؾت اظ ذطيس وبالٞب ٚ فطٚـ الؿبَي ٔزسز آٟ٘ب ثٝ وكٛضٞبي ٔتمبيي زض ٔمبثُ 

 زضيبفت ؾٛز. 

 

 

 اّذاف طرح تاهیي هالی ٍاردات 

اؾتفبزٜ اظ ايٗ اثعاض ثٝ ٖٙٛاٖ ٚؾيّٝ اي زض رٟت اؾتفبزٜ اظ ٘مسيٍٙي ٔبظاز ثب٘ه ثطَجك قطيٗت ٚ  -1

 وؿت زضآٔس ثطاي ثب٘ه. 

وكٛضٞبي ًٖٛ زض تالقٟبيكبٖ رٟت تٛؾٗٝ التهبزي اظ َطيك ٚاضزات وبالٞبيي وٝ احط  وٕه ثٝ -2

 تٛؾٗٝ اي زاض٘س.

 افعايف حزٓ تزبضت ٔيبٖ وكٛضٞبي ًٖٛ. -3
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ثطاي ٚاضزات وبالٞبي تٛؾٗٝ اي ٔخُ وٛزٞبي قيٕيبيي ، ٔحهٛالت پباليف  "تبٔيٗ ٔبِي ٚاضزات ٖٕستب

 ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي اؾتفبزٜ ٔي قٛز.  قسٜ ٘فتي ، ٘فت وٛضٜ ، ؾيٕبٖ ، ٘فت ذبْ ٚ

 تماضاي عولیات تاهیي هالی ٍاردات :

ٔتمبييبٖ تؿٟيالت ٔي تٛا٘ٙس ثٝ ٔٙٓٛض اضائٝ تمبيبي تؿٟيالت تبٔيٗ ٔبِي ٚ ٚاضزات اظ َطيك  ٔزطاي 

اظ ثب٘ه زضذٛاؾت تؿٟيالت وٙٙس. ايٗ زضذٛاؾت  "ضؾٕي اضتجبَي ثٝ ٚؾيّٝ اضؾبَ ٘بٔٝ ثب تّىؽ ٔؿتميٕب

ثٝ ضييؽ ثب٘ه اؾت ثبيس قبُٔ ٘بْ، آزضؼ پؿتي ٚ قٕبضٜ تّىؽ ٔٛؾؿٝ شيٙفٕ ، وبالٞبي ذُبة 

ٔٛضززضذٛاؾت ، ٔٙجٕ ٖطيٝ ؾٙتي ، ٔمساض، ٔكرهبت فٙي ليٕت ٚاحس ٚ ليٕت وُ ثطحؿت زالض ٚ زٚضٜ 

 تحٛيُ ثبقس.

ٛني ثب اضائٝ ٞطتمبيب ثٝ ٚؾيّٝ لؿٕت ٔطثَٛٝ ٚ ؾپؽ ثٝ ٚؾيّٝ ٔسيطيت ثطضؾي ٔي قٛز. آٍ٘بٜ ٔسيطيت ذه

زضذٛاؾت ثٝ ٞيبت ٔسيطٜ ارطايي اتربش تهٕيٓ ٔي ٕ٘بيس . ؾپؽ قطايٍ ٔهٛة اؾتفبزٜ اظ تؿٟيالت ثٝ 

ٚؾيّٝ تّىؽ ثٝ ًٖٛ ٞيبت ٖبُٔ وكٛض زضيبفت وٙٙسٜ تؿٟيالت اَالٔ زازٜ ٔي قٛز ٚ ثطاؾبؼ لجَٛ قطايٍ 

 يبت ٔسيطٜ ارطايي تؿّيٓ ٔي قٛز. ٔصوٛض ّٖٕيبت ٔطثَٛٝ ارطا ٚ ٌعاضـ آٖ تٛؾٍ ضييؽ ثب٘ه تٟيٝ ٚ ثٝ ٞ

 حؿبة وٕه ٞبي ٚيػٜ: 

ثطاي اٞساف ظيط 1357ثطاؾبؼ ٔهٛثٝ ٞيبت ٖبُٔ ثب٘ه تٛؾٗٝ اؾالٔي زض ؾٛٔيٗ ارالؼ ؾبال٘ٝ زض ؾبَ 

 ٔي تٛاٖ اظ حؿبة وٕىٟبي ٔبِي ٔرهٛل ثٟطٜ ثطزاضي وطز:

ٚ فٗبِيت ٞبي ثب٘ىي آٔٛظـ ٚ تحميك ثطاي وٕه ٚ ضإٞٙبيي وكٛضٞبي ًٖٛ تب ثتٛا٘ٙس التهبز  -

 ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذٛز ضا ثب انَٛ قطيٗت ٕٞبًٞٙ وٙٙس.

 أساز ٚ وٕه ضؾب٘ي ثٝ قىُ وبال ٚ ذسٔبت. -

 وٕه ٔبِي ثٝ وكٛضٞبي ًٖٛ ثطاي پيكطفت اٞساف اؾالٔي.  -

وٕه ٔبِي ثٝ ٔٙٓٛض انالح ٚ ثٟجٛز قطايٍ ارتٕبٖي، التهبزي ٚ ارتٕبٖي ٔؿّٕبٖ وكٛضٞبي  -

 غيطًٖٛ.

 

 فٌی:ّوكاري 

تبؾيؽ قسٜ ٞسايت ٔي وٙس. ثب٘ه تٛؾٗٝ  1983ثب٘ه تٛؾٗٝ اؾالٔي ثط٘بٔٝ ٕٞىبضي فٙي ضا وٝ زض ؾبَ 

اؾالٔي وٝ ٞسف انّي آٖ تٛؾٗٝ ٚ ٚحست وكٛضٞبي اؾالٔي اؾت زض ارالؼ تٟطاٖ ، وكٛضٞبي تبظٜ 

 اؾتمالَ يبفتٝ ٔؿّٕبٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٔيٟٕبٖ پصيطفت. 

طاٖ زض قطايُي ثطٌعاض قس وٝ قطايٍ وٙٛ٘ي التهبز رٟب٘ي ٚ ضٚاثٍ قٕبَ ارالؼ ثب٘ه تٛؾٗٝ اؾالٔي زض تٟ

رٙٛة ٔٛرت ٚذيٓ قسٖ ضاثُٝ ٔجبزِٝ تزبضي افعايف وؿطي ثٛزرٝ ٚ زيٖٛ ذبضري وكٛضٞبي اؾالٔي 
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قسٜ اؾت ٚ زض ٘تيزٝ ارالؼ تٟطاٖ فطنت ٔغتٕٙي ثٛز وٝ ضاٟٞبي ٔمبثّٝ ثب تبحيطات ٔٙفي ايٗ تحٛالت زض 

ٔٛضز ثحج ٚ ٔصاوطٜ لطاض ثٍيطز. زض ٟ٘بيت ٞسف ايٗ ٌطزٕٞبيي ٚ زض ٔطوع آٟ٘ب ارالؼ ٞيبت التهبز حٟب٘ي 

 ٖبُٔ ثب٘ه، ٕٞٛاض وطزٖ چكٓ ا٘ساظ ٚحست ٚ وٕه ثٝ ضقس ٚ تٛؾٗٝ وكٛضٞبي اؾالٔي اؾت.
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