
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 که چرا . اند مالی ونهادھای بازارھا شناخت نيازمند وبيش کم مالی ھای بازار فعاالن تمامی

 بيشينه تحقق جهت در را مالی مديران که ابزاری . اند مالی ابزار ھای فروشگاه مثابه به آنها

 سرمايه اھداف به ونيل ھا استراتژی جهت در را سبد مديران و سهامداران ثروت سازی

 انواع به مربوط مسائل شامل مالی ونهادھای بازارھا حوزه . رساند می ياری گذاری

 که است بديهی . است . . . و بربازارھا نظارت نحوه ، ھا بازار ساختار ، مالی بازارھای

 بازار بزرگ معمای بهتر شناخت جهت در را بازار فعاالن ، مالی بازار ھای ويزگی شناخت

 . دھد می ياری مالی ابزار گذاری قيمت وکارھای ساز يعنی مالی ھای

 . اند شده مواجه چشمگيری وتحوالت ھا دگرگونی با مالی بازارھای ، اخير ھای دھه طی

 ھای پيچيدگی با جديد مالی ابزارھای پيدايش موجبات روز به روز ، مالی نهادھای بين رقابت

 حفظ منظور به نيز نظارتی ونهادھای مقررات کنندگان تدوين . نمايد می فراھم را بيشتر

 شناخت به ملزم آنها جديد مالی وخدمات نهادھا اين پيدايش با ھمگام ، مالی بازار وثبات

 برای خاص مقررات تدوين به تا . باشند می بازار در آنها خدمات پيامدھای و نهادھا کامل

 آورند عمل به جلوگيری بازار در ابزارھا اين منفی پيامدھای بروز از ، مستمر ونظارت آنها

 . آورند فراھم سيستم وثبات سالمت برای را الزم وبستر

 وحدود نوع آنها از مشخصی تعريف وداشتن ھا واسطه اين بندی طبقه ، راه اين در گام اولين

 برای را خاصی نظارتی نهاد توان می ، شرايطی چنين در تنها . باشد می آنها وظايف

 مالی منسجم بازار يک وجود . نمود تعريف آنها از ای مجموعه ويا نهادھا از ھريک

 بازار در آنها فعاليت وحوزه نظارتی ومقام مقررات کننده تدوين مقامات تعيين ، شده وتعريف

 بازار انسجام برای که است اقدامی مهترين و گام ترين ابتدايی ، آنها نظر تحت ونهادھای

 يکسان نظارت ، آنها وخدمات نهادھا تنوع ، بازارھا اين گستردگی علت به . رود می انتظار

 ، نهادمالی نوع به ، نظارتی الگوی وطراحی مقررات تدوين . نيست پذير امکان برآنها

 ، منظور ھمين به . دارد بستگی ، دھد می تأثيرقرار تحت که بازاری و نهاد آن مالی خدمات

 سياه بازار  آن زيرمجموعه بازارھای شناخت ، ثبات با مالی بازار يک ايجاد راستای در

 پذيری آسيب نوع ، ھا فعاليت نوع نظر از آنها بندی وطبقه مختلف نالی نهادھای  وبازارپول

 . است ضروری بازار بر آنها وپيامدھای موجود ھای ريسک ، آنها

 نظارتی حوزه توان می صحيح مالی نظام يک باطراحی و بازار از شناختی چنين برپايه



 ايجاد رابرای وبسترالزم نمود مشخص بازار اين اجرای در را نظارتی مقامات از ھريک

 . آورد فراھم ومتشکل قانونمند مالی بازار يک

 داخلی مالی بازار شدن باز شاھد ، مالی بازار کوچکی وجود با نيز ايران در حاضر حال در

 ھستند گيری شکل حال در جديد مالی نهادھای . ھستيم بانکداری حوزه در ھا يخ شدن وذوب

 منظور وبه کنند می معرفی را جديد خدماتی پی در پی موجود نهادھای رقابت صحنه ودر

 . دھند می گسترش را حوزه ھای فعاليت دامنه ، بازار در خود سهم افزايش

 تعريف نبود ، کند می محدود مالی بازار در را وقوی مؤثر نظارت اعمال که اصلی مشکل

 وبازار بازار اين در فعاالن نظر از آن اجزای وتفکيک ايران در مالی بازار از مشخصی

 نهادھای از برخی شدن قانونمند . باشد می ھريک ھای فعاليت ونوع آن مجموعه زير ھای

 فعاليت مجوز کننده صادر بايد مقامی چه که نموده ايجاد را گمی سردر اين ھمواره ، مالی

 صورت در ، برآن عالوه ؟ بود خواھد حاکم آنها بر ونظارتی مقررات نوع وچه ؟ باشد آنها

 که جمله آن از . دارند وجود ديگری معماھای بازھم ذيربط نظارتی نهاد قانون تعريف ارائه

 گيرد قرار نظارت تحت است الزم جهاتی چه واز ؟ بوده مقرراتی نوع چه نيازمند فوق نهاد

 پذيری وآسيب آن اجزای ، درکشور مالی ھای بازار که شد خواھد آشکار زمانی اينچنين ھايی ومعما معما اين به پاسخ ؟

 شوند شناسايی بازار ھای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

انواع ناشران بدھی و ريسک اعتباری انواع بدھی ھای متعلق را ارزيابی  ریسک اعتباری

.                                                                 کها می دھندکرده و بر اساس آن رتبه ای به ناشر ويژه بان

  cridit ratingاعتبار سنجی=

 

در بانکها اعتبار سنجی در داخل بانکها انجام می شود و از طريق آن بانک و صنعت اعتباری 

مشتريان خود را ارزيابی کرده وبر اساس آن در مورد اعطای وام به آن ھا وھمچنين نرخ آنها 

 تصميم گيری ميکنند 

 : ريسک نکول )يعنی بدھی خود را پرداخت نکنند (  ریسک اعتباری

 <              دارايی > بدھی-يعنی         ورشکستگی:  

 

 :بازارها و نهاد های پولی و مالی

 بازار ھای مالی -1   

 سازمان ھای پولی و مالی -2   

 مشکالت تاسیس رتبه بندی در ایران:

 ولوژی با رتبه بندی اعتباردعدم آشنايی با مت-1   

 مسئوليت -2   

 اجتناب از وابستگی-3   

 

 

 

 

 



                      استفاده کنندگان خدمات رتبه بندی: 

                                              کشور               -1)ريسک نکول(                     

                                                                         ناشر-2                                      

          اوراق -3                                      

 مشکالت نبود رتبه بندی اعتباری:

 فشار بر سسيتم بانکی به دليل)ضمانت اوراق منتشره(-1

 عدم تناسب ريسک و بازده-2

 واسطه های مالی:)دارای مجوز از سازمان بورس( موسسات مالی بازار سرمایه

 کارگزاری -1

 مشاور در سرمايه گذاری -2

 پردازش اطالعات مالی -3

 سبد گردانی -4

 تآمين سرمايه -5

 ھلدينگ مالی )گروه مالی( -6

 شرکت مالی سرمايه گذاری -7

 صندوق سرمايه گذاری -8

 شرکت ھای رتبه بندی)تعيين ريسک اعتباری انواع بدھی (-9

 موسسات مالی بازار پول)دارای مجوز از بانک مرکزی(

 بانک ھای تجاری و قرض الحسنه -1

 موسسات اعتباری -2

 شرکت ھای صرافی-3

 



 موسسات بیمه)دارای مجوز از بیمه  مرکزی(

 بيمه ھای عمر و ديه -1

 بيمه اتکايی -2

اين شرکت ھا از قوانين مشابه استقالل و عدم وابستگی در موسسات حسابرسی پيروی ميکنند 

رای امور ميتواند به صورت رايگان يا با پرداخت ھمچنين اين رتبه ھای تخصيص يافته ب

 ھزينه قابل استفاده باشند.

 بازار مالی:

 متشکل:در يک جا جمع ميباشدو از يک سيستم استفاده ميکنند -1

 غير متشکل:پراکنده ميباشد مثل بانکها و بيمه-2

 اقتصاد بر دو نوع است:

 اقتصاد مبتنی بر بانک:برای تامين مالی به سراغ بانک ميرويم مثل ايران و عربستان -1

 اقتصاد مبتنی بر بازار:برای تامين مالی سراغ بازار مالی ميرويم مثل آمريکا و ژاپن-2

 

 نهاد ناظر)قوانين و مقررات(                                           

 واسطه ھا                                                     

 سپرده گذاری مرکزی)شرکت فناوری اطالعات(                                

 شرکت بورس اوراق بهادار/شرکت فرابورس/بورس کاال/انرژی                         

 

:واسطه بين خريدار و فروشنده ميباشد.موسساتی ھستند که در بازار سرمايه اریزشرکت کارگ

ھستند و به عنوان نماينده و فروشنده معامله را انجام ميدھند و به اسم خودشان نمی توانند 

( کارگزارھا ميتوانند فعاليت ھای معامله OTCمعامله کنند.در بعضی از بازارھا)فرابورس 

توانند انجام معامله دھند که در اين حالت به آنها کارگزار معامله گری به نام خود نيز می 

 ميگويند.

 



 انواع سفارشات به کارگزار از نظر قیمت:

قيمت بازار:سرمايه گذار ھمان -2: مشتری قيمت را خودش مشخص ميکند  سفارش محدود-1

سفارش  در STOP LASSتوقف و زيان:-3قيمت معامالت انجام شده رد بازار را ميپذيرد 

توقف زيان سرمايه گزار حد زيان قيمت خود را مشخص ميکند و بقيه قيمت را در اختيار 

 .کارگزار ميگذارد

 سفارش روز يعنی ھمين امروز اعتبار دارد -1انواع سفارشات از نظر زمان: 

تاريخ معين:  -3: سفارش معتبر می باشد تا موقعی که سرمايه گذار اعالم کند معتبر تا لغو-2

 عنی تا تاريخ معين اعتبار داري

 انواع سفارشات از نظر حجم انجام معامالت:

 ھمه يا ھيچ-2انجام کل يا جزئی     -1 

 

 اعتباری -2نقدی  -1پرداخت مبلغ خرید:

يا اخطار maryin intidدر خريد اعتباری يک وديه ی اوليه تحت عنوان وجه تعيين اوليه

نزد کارگزار بگذاريم.کارگزار بر اساس قيمت اوراق  margin callافزايش ھم تضمين 

خريداری شده در ھر روز سود و زيان ما را مشخص می کند در صورت زيان ھمان روز 

از وجه تضمين اوليه کم ميکند اگر اين زيان ادامه پيدا کرد و مقدار وجه مقدار زيان را 

يند. کارگزار به شما اخطار تضمين به حداقل آن رسيد که به آن حداقل وجه تضمين می گو

و شما بايد مقدار وديه خود ر ا به سطح وجه  margin callافزايش وجه تضمين می دھد 

تضمين اوليه برسانيد در غير اين صورت کارگزار فورا اوراق را فروخته وبقيه ی زيان را 

 .از حساب وجه تضمين شما قبال برداشت کرده است

 

 

 

 انجام می شود: انواع معامله توسط کارگزار

 فروش استقراضی -3فروش  -2خريد  -1



 

 در حالت خريد يا به حالت نقدی يا اعتباری خريد اوراق را انجام ميدھيد  -1

در حالت فروش شما اوراق را داريد که کارگزار ان را فروخته ووجه انرا در اختيار شما  -2

 قرار می دھد 

در حالت فروش استقراضی شما سهم را نداريد کارگزار سهم را از شخص ديگری قرض  -3

گرفته و برای شما فروخته و شما بايد بعدا اين سهم را خريداری کرده و به کسی که االن 

 اين سهم را ازش گرفته ايد باز گردانيد 

 زار سرمايهمشاوره در مورد سرمايه گذاری در با شرکت های مشاوره ی سرمایه گذاری:

فعاليت پرتفوگردانی يا خريد و فروش نياز به مجوز جداگانه دارد مشکل شرکت مشاور 

 سرمايه گذاری در ايران:

 عدم اتکا به تحليل در بازار ايران-2خدمات ناقص -1

 نهاد ناظر بازار سرمایه در انگلستان :

 مجوز نمايندگی )کارگزاری(-2معامله  اجازه-1

 مجوز پرتفوگردانی-3

 مورلينگ استار –بلوبرگ –تايسون رويترز شرکت های پردازش اطالعات مالی : 

عدم به کار  -2ادراه ھای رايگان  -1مشکالت شرکت ھای پردازش اطالعات مالی در ايران : 

  گيری استاندارد ھای گزارشگری

 در خارج و عدم استفاده در ايران ( xbrl)استفاده از گزارش   

رمتهای استاندارد )نحوه ی نمايش اطالعات يا طبقه بندی اوليه اطالعات عدم استفاده از ف-3 

متفاوت است و ھر شرکتی بر اساس سليقه ی خودش اطالعات را ارائه می دھد و يکسان 

سازی و استفاده از يک فرمت خاص وجود ندارد مثل ھزينه ی آب برق گاز در بعضی 

 .زينه ھا لحاظ می شود(شرکت ھا جداگانه و در بعضی شرکت ھا در ساير ھ

پااليش داده ھای خام کليه آن در قالب فرمتهای مورد شرکت های پردازش اطالعات مالی: 

 .نياز مشتريان می باشد

 



 گروه مالی: 

 deregulationآزاد سازی 

 regulationقانون گذاری 

 glass – steygallتنها قانون 

ايه سرمبانکای –در آمريکا و اروپا قانون گذاری شده که بانکها به تفکيک بانکهای تجاری 

 گذاری شناخته شدند

در اين کشور ھا به دليل اينکه مشکلی در معامالت صورت نگيرد بانکهای تجاری را از 

 تسرمايه گذاری جدا کردند که به ھم مرتبت نباشند تا در زمان ورشکستگی ھا مواجه مشکال

جدی ساير بانک ھا را تحديد نکند و ان ھا از اسيب ھا مصون بمانند وبعدھا ديدند نمی شود و 

 باز مختلط کردند و به عنوان گروه مالی شناختند .

از ديد قانون بازار سرمايه پيشرفته ای نظير آمريکا پس از آغاز فرايند سازی نهاد ھايی به نام 

موعه خود می توانند بانک تجاری و ھم بانک سرمايه گروه مالی ايجاد شدند که در زير مج

گذاری و ھم ساير خدمات مالی را داشته باشند به اين ترتيب در اين اقتصاد ھا بانک ھای 

تجاری می توانند يا به صورت شخصيت حقوقی مستقل و يا يک واحد زير مجموعه يک گروه 

تخصصی بازار پول و سرمايه مالی فعاليت داشته باشند گروه مالی يک شرکت  ھولدينگ 

است که در زير مجموعه خود می تواند انواع موسسات مالی ويژه بازار پول ،بازر سرمايه و 

 ھمچنين خدمات بيمه ای را داشته باشد.

 در ايران گروه مالی ملت و پاسارگاد معروف تر است

 investment banksشرکت ھای تامين سرمايه 

 

تقريبا تمام خدماتی که در بازار سرمايه قابل ارائه ھستند توسط شرکت  مالی: سوپر مارکت

 ھای تامين سرمايه قابل ارائه ھست بجز يک خدمت که رتبه بندی اعتباری می باشد .

 

 

 



 

 فعالیت اصل شرکت های  تامین سرمایه

 best effortبهترين تالش –پذيره نويسی < تعهد -الف( پذيره نويسی 

 < بازار سازی-گردانیب( بازار 

 با مشاور–< بدون مشاور -ج( خدمات کارگزاری 

 asset management< -د( مديريت دارايی

 personal finance< -خدمات مالی شخصی  ه(

 خدمات کارگزاری 

 :الف(بدون مشاور

 برخی از کارگزار ھا فقط دسترسی شما را به بازار فراھم ميکند -1 

 few bestارائه خدمات با بيشترين کارمزد -2

 :ب( با مشاور 

برخی از کارگزاران خدمات مشاور يا ابزار ھای ديگری نيز درکنار ارائه دسترسی به -1

ميگويند که در ازای آن  permumبازار به مشتری ارائه می دھند که به آن ھا خدمات پرميوم

 کارمزد بيشتری اند مشتريان دريافت ميکنند

 ?شکالت تامین سرمایه در ایران چیست م

 نبود خدمات مالی شخصی -1

 تغيير نا صحيح عنوان و ماھيت-2

 خدمات مالی شخصی:

جهت وی برنامه ريزی درآمدھا و ھزينه ھا شخص و نحوه سرمايه گذاری پس اندازھای 

 رسيدن به يک وضعيت رفاھی از پيش تعيين شده در زمان بازنشستگی.

شرکت شود پول واردپذيره نويسی:در بازار اوليه انجام ميشود در اين مرحله قرار است   

 



:حالت دارد این دو که   

تعهد پذیره نویسی:-1  

در تعهد پذيره نويسی شرکت تامين سرمايه متعهد می شود که کل مبلغ مورد نياز از طريق 

رسيدن به مقدار مورد نظر بايد از پذيره نويسی جذب کند و اگر در اين امر موفق نشد برای 

 منابع خودش استفاده کند.

بهترین تالش:-2  

در اين حالت شرکت تامين سرمايه تعهدی به تامين کل مبلغ ندارد فقط متعهد به بهترين تالش 

 طبق ثرارداد ميباشد و اگر نشد تعهدی ندارد.

عهده يک شرکت به تنهايی در پذيره نويسی مبالغ باال ممکن است تعهد پذيره نويسی آن از 

 ------جهت تآمين سرمياه خارج باشد لذا چند شرکت تآمين سرمايه با مشارکت ھم يک سند

 تشکيل ميدھند به رھبری شرکت تامين سرمايه اصلی.

 شرکت های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک:

که  fund نام  که در ايران اين شرکت ھا وجود دارد ولی در خارج يک شرکت ھست به

 متشکل از ھر دو شرکت ميباشند.

Fund:                                                                                                               

1-closed end fund: ثابتسقف سرمايه    

2-open end fund: سقف سرمايه باز   

گذاری سهام است.واحد سرمایه گذاری شرکت سرمایه   

 است. unit واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 

در ايران اين شرکت ھا از قانون توسعه ابزارھا و نهادھای مالی جديد استفاده و پيروی ميکنند 

 اما بقيه شرکت ھا از قانون تجارت.

است در شرکت ھای سرمايه گذاری معامالت ثانويه سهام مجاز شرکت های سرمایه گذاری:

خود سهام اين شرکت ھا قابل پذيرش در بورس است و در ساعات معامالتی به قيمت بازار قابل 

 معامله است.

 



 :صندوق سرمایه گذاری

)سقف بازار(و امکان معامالت  unitدر شرکت ھای صندوق سرمايه گذاری امکان معامله 

 يشود و واحدھا به قيمت صندوق حساب م NAV وجود ندارد بلکه در پايان بازار  unitثانويه 

NAV  صندوق صادر شده يا باز خريد ميشوند.مديرتنها توسط 

 ارکان شرکت سرمایه گذاری طبق قانون تجارت:

 ع عمومی جم-1

 ھيئت مديره-2

 مدير عامل-3

 ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک:

 مجمع -1

 مدير صندوق -2

 متولی -3

 امين -4

 ضامن نقد شوندگی -5

 سودآوریضامن -6

 

Exchange treded funds = ETF          صندوق قابل معامله در بورس  

 

 به قيمت بازار در ساعات معامالتی معامله ميشوند. Unitدر اين صندوق معامالت ثانويه 

 

 

 

 



 

 انواع مديريت در صندوق:

 :عدم پذيرش فرضيه بازار کار-------مديريت -1

 بازار کارمديريت منفعالنه:پذيرش فرضيه -2

می آيد که صندوق شاخص يعنی ھرچی  ------از مديريت منفعالنه مديريت صندوق شاخص 

و قراردادی  %11صندوق صندوق نيز سبد خود را از آن ميخرد.مثآل مخابرات  -----بازار 

 در بورس باشد صندوق نيز به ھمين ميزان سرمايه گذاری می کنند. 5%

 

 

  شرکتارز شرکت سهام قيمت ھر سهم * 

 کل ارزش بازار      

 

 

 سازمانها، اين از اي دسته .ھستند نوع اين از ھايي نمونه بانكها، و گذاري سرمايه بورس، ماليات، چون سازمانهايي

 اند شده مشهور " مالي و پولي سازمانهاي ه "ب امروزه

 طريق اين از آنها واقع در . است مالي و پولي امور آنها فعاليت محور كه ھستند سازمانهايي ، مالي و پولي سازمانهاي

 در مشورت ارائه و وام عنوان تحت ، پول ندادن يا دادن .نمايند مي ھدفشان جامعه گستره اقتصاديدر امور تعديل به اقدام

 جمله از ، مربوطه ھاي تضمين و آنها مشاركتدر و اقتصاد مختلف بخشهاي در مناسب ھاي گذاري سرمايه خصوص

 باشد مي "تعديل " اين ھاي محور مهمترين.

 

 پول المللی بين صندوق اھداف

 1 مشکالت در مساعی تشريک و مشاوره برای الزم ابزار که ثابت نهاد يک طريق از المللی بين مالی ھمکاری ايجاد -

 . آورد می فراھم را جهانی مالی

 2 درآمدھای و بازارکار حفظ و پيشبرد جهت در ھمکاری و جهانی تجارت تعديل و توسعه برای الزم تسهيالت ايجاد -

 . اقتصادی ھای گذاری سياست در اساسی ھدف عنوان به اعضاء تمام برای درآمدزا منابع توسعه نيز و حقيقی



 ارز ارزش افت از اجتناب نيز و اعضاء ميان ارزی مبادالت در يکپارچه نظام حفظ و ارز تبديل بازار در ثبات تقويت -

3 

 . جهانی بازار در نادرست ھای رقابت دليل به

 4 تبديل ھای محدوديت حذف در و اعضاء ميان جاری مبادالت حوزه در ھا پرداخت جانبه چند نظام نهادن بنا به کمک -

 . شود می جهانی تجارت رشد مانع که خارجی ارز

 پرداخت ترازھای اصالح در تسهيل برای الزم امنيتی جوانب رعايت با صندوق منابع به اعضاء موقت دسترسی ايجاد -

5 

 . ناھماھنگ

 رشد به کمک فقر، از جلوگيری ، مالی ھمکاری ميزان ارتقای صندوق اين تشکيل اصلی ھدف خالصه، طور به

 اقتصادی

 می ھستند، شان ترازپرداخت تنظيم خواستار که کشورھايی برای مالی تسهيالت ايجاد و المللی بين سطح در کار بازار ،

 که ، IMF آن عملکرد نوع اما.است نيامده بوجود سازمان اين اھداف در تغييری امروز به تا تأسيس زمان از .باشد

 نظارت

 است کرده تغيير عضو کشورھای تقاضای و نياز رشد با ھمگام است، مالی و تخصصی کمک.

 صندوق ساختار

 تصميم مرجع ترين عالی صندوق، رئيسه ھيأت .است برخوردار رئيسه ھيأت عنوان به نهادی از پول المللی بين صندوق

 شود می تشکيل اعضاء نمايندگان از که است آن گيری.

 اين به مرکزی ھای بانک رؤسای يا دارايی وزرای معمول طور به که دارد ھيأت اين در ارشد ای نماينده دولت، ھر

 سمت

 و است المللی بين پولی سازی تصميم مؤسسه ترين عالی در نهاد ترين عالی عنوان به رئيسه ھيأت .شوند می انتخاب

 عهده بر را مخصوص برداشت حق تخصيص و اعضاء ھای سهميه تعيين جديد، عضو پذيرش قبيل از مهمی وظايف

 دارد.

 رئيسه ھيأت.داشت خواھد اجالس روز سه به نزديک سال ھر و شود می برگزار ساليانه طور به رئيسه ھيأت جلسات

 کند می شرکت نيز جهانی بانک با مشترک جلسات در ھمچنين.

 19 , ھستند انتخابی اعضای اول گروه ، دارد عضو نوع دو اجرايی ھيأت .است اجرايی ھيأت صندوق عالی رکن دومين

 و اجرايی بازوان عنوان به تا يابند می مأموريت سال 2 مدت به کشورھا عموم توسط اجرايی ھيأت عضو 2٤ از عضو

 بپردازند وظيفه انجام به رئيسه ھيأت ھای تصميم اجراکنندگان.

 اجرای برای کافی فرصت معموال ھستند، عضو ھای دولت ھای کابينه ارشد مديران رئيسه، ھيأت اعضای که آنجا از

 گروه دومين .يابد می افزايش اجرايی ھيأت تأثيرگذاری برای فرصت رو اين از ندارند، رئيسه ھيأت در خود وظايف

 ھستند آن انتخابی اعضای اجرايی، ھيأت اعضای.



 را اجرايی ھيأت ديگر عضو ٥ تا يابند می فرصت دارند، عهده بر صندوق در را ھا سهميه حد باالترين که کشورھايی

 يک برای آنها انتخاب بلکه شوند، نمی انتخاب سال دو مدت برای ديگر، عضو 19 برعکس عضو ٥ اين .نمايند منصوب

 متحده، اياالت . نمايند منصوب قبلی افراد بجای را ديگری فرد کشورھا اين خود که داشت خواھد دوام زمانی تا دوره،

 ژاپن،

 ھيأت در دائم کرسی ٥ دارای صندوق ھای سهميه باالترين داشتن سبب به که ھستند کشوری پنج انگليس و آلمان،فرانسه

 ھستند اجرايی.

 از سنتی طور به که آن اجرايی ھيأت و مالی کميته عضو 2٤ توسط پول المللی بين صندوق کاری ھای سياست

 کشورھای

 المللی بين صندوق منابع .ھستند آن تصميمات از متابعت به ملزم عضو کشور 18٤ و شود؛ می ھستند،تعيين اروپايی

 پول

 شود می تأمين پردازد، می خود سهميه اساس بر عضو ھر که دالری ھای سهميه از.

 در .شود می بالغ جهان کشور 7٤ به و دالر ميليارد 28 حاضر حال در پول المللی بين صندوق اعطايی ھای وام ميزان

 18 با آمريکا و بود دالر ميليارد 317 صندوق منابع کل جوالی ماه پايان / آن دار سهام بزرگترين منابع، کل درصد 17

 پول المللی بين صندوق مديران و است صندوق در آن قدرت و رأی حق کننده تعيين کشور ھر سهميه .شود می محسوب

 ا   نهايت

 اعطا بيشتر رأی حق ترکيه و مکزيک جنوبی، کره چين، کشورھای به که شدند متقاعد فراوان، فشارھای تحمل از پس

 کنند.

 سال از پس نوظهور اقتصادھای به بيشتر مانور قدرت اعطای و پول المللی بين صندوق در ساختاری اصالحات آغاز با

 زمانی صندوق واقع، در .است روبرو خود آزمون بزرگترين با المللی بين مالی نهاد اين آمريکايی، - اروپايی سلطه ھا

 تن

 در آنها به بيشتر نقش اعطای عدم صورت در دادند ھشدار آسيايی نوظهور ھای اقتصاد که داد خود ساختار اصالح به

 کاست خواھد صندوق در خود فعاليت از ، صندوق مديريت.

 در تغيير ھرگونه و کند می بازنگری را کشورھا ھای سهميه بار يک سال پنج ھر پول المللی بين صندوق اجرايی ھيأت

 کشور ھر رأی حق يا سهميه .برسد اعضاء درصد 8٥ تصويب به بايد مهم، تصميمات ساير ھمچون کشور ھر سهميه

 آن مالی تعهد عضو، ھر سهميه و شود می تعيين جهانی اقتصاد از آن سهم و کشور آن اقتصادی قدرت اساس بر اساسا

 کند می تعيين را آن رأی حق ميزان و صندوق به نسبت.

 حال در و بزرگ کشورھای و است معطوف آزاد و کوچک ھای اقتصاد به که است اين ھا سهميه فرمول مهم اشکال

 رشد

 و دارد آن در عضو ھشت که است ھا اروپايی کنترل در کند می اداره را آن جاری مسائل که نهادی .گيرد می ناديده را

 نيز آمريکا متحده اياالت و روسيه و دارند عضو چهار آمريکا عضو، پنج آسيا عضو، سه خاورميانه عضو، دو آفريقا



 ھستند آن اعضای ديگر.

 23 کردند، موافقت المللی بين نهاد اين ساختار اصالح طرح با پول المللی بين صندوق عضو 18٤ اکثر که حالی در

 خاورميانه و التين آمريکای مناطق در عمدتا که کشوری

 ساختار اصالح طرح مخالفان مهمترين ايران و مصر ھند، برزيل، آرژانتين،.دادند منفی رأی طرح، اين به اند، واقع

 قدرت تسلط و نفوذ کاھش به قادر ، صندوق ساختار اصالح طرح که اند عقيده اين بر که بودند پول المللی بين صندوق

 نيز آنها به بايد اقتصادھايشان، توجه قابل رشد علت به که مصرند کشورھا اين اينکه عالوه به نيست؛ آن بر بزرگ ھای

 شود اعطاء بيشتری رأی حق.

 ٤٥ مجموعا که کانادا و ايتاليا فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، آمريکا، صنعتی کشور ھفت گروه که است حالی در اين

 چنين با دارند، اختيار در (( است رأی حق ميزان دھنده نشان که )) را پول المللی بين صندوق عضويت حق سهم درصد

 مخالفند درخواستی.

 1 - توسعه و بازسازی المللی بين بانک

 و بازسازی المللی بين بانک" ھمين ، شد گذاری پايه 19٤٤ سال در وودز برتون کنفرانس در که جهانی بانک واقع در

 کشورھای به مالی ھای کمک رساندن ، است مشخص نامش از که ھمچنان ، بانک اين اصلی وظيفه . است "توسعه

 جنگ

 باشد می فقير و مذکور کشورھای توسعه و ، جهانی دوم جنگ از پس زده.

 اساسنامه طبق ، بانک اھداف :

 1 - ، زيربنائی توليدات ) توليدی امور در گذاری سرمايه طريق از عضو کشورھای توسعه و بازسازی در مساعدت

 . (... و پوشاک ، بهداشتی لوازم ، ساختمانی صنايع

 . 2 - وام اعطای در مشارکت يا تضمين طريق از خارجی گذاری سرمايه تشويق

 - گذاری سرمايه تشويق طريق از پرداختها موازنه در توازن حفظ و المللی بين تجارت مدت بلند و متوازن رشد تشويق

3 . 

  عضو کشورھای در باال ھای اولويت با تضمين و وام اعطای

   اعضاء به فنی مشورتهای ارائه با ھا فعاليت ھدايت

 تسهيالت اعطای فرآيند :

   وام دريافت برای عضو کشور تقاضای .1

   عضو کشور به ، تقاضا برسی برای جهانی بانک ھيأت اعزام .2

 بانک مديره ھيأت به ، متقاضی با توافق عدم يا توافق خصوص در بانک اعزامی ھيأت گزارش .3

 بانک مديره ھيأت توسط ، عضو کشور به اعزامی ھيأت گزارش تصويب .٤

  اقتصادی و مديريتی ، فنی ، مالی ابعاد از ( ھا پروژه) پروژه کارشناسی و مجدد بررسی .٥



 پروژه ) پروژه اجرای برای کشور داخلی ھای مجوز صدور .6

 متقاضی کشور و بانک بين پايانی مذاکرات و نهايی توافق .7

  بانک مديره ھيأت به نهايی پيشنهاد .8

 آغاز به دولت االختيار تام نماينده دستور و متقاضی کشور دولت ھيأت از وام تضمين يا وام نامه موافقت اخذ .9

 . پروژه اجرای

 commitment پرداخت به موظف متقاضی کشور ، بانک مديره ھيأت در وام تصويب از پس ماه دو  .11

 . باشد می

 تاييد درصورت که شود می تهيه بانک کارشناسان سوی از ھايی گزارش ، پروژه اجرای مدت طول در .11

  از پروژه

 . شود می پرداخت مرور به ، توافق طبق ، وام مبالغ ، پيشرفت نظر .12

 شود می بانک مديره ھيأت تقديم کارشناسی اصالحات با و تهيه پروژه نهايی گزارش .13

 

 المللی بين مالی موسسه

 :از عبارتند موسسه اين اصلی وظايف 

 عضو کشورھای در ھا پروژه به گذاری سرمايه ھای وام پرداخت – الف.

 ھستند مناسب اقتصادی توجيه دارای که خصوصی ھای پروژه به تخصصی ھای مشاوره ارائه – ب.




