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 مقدمه

المللی پول،  المللی همچون بانک جهانی و صییندوق بیندر کنار نهادهای بینتوان دریافت که با بررسییی امار می

اند.  های دور به اعطام وام خارجی تمایل نشییان داد های دولتی کشییورهای ملتلن نیا اب سییالبسیییاری اب بانک

به عنوان    سیت یکمون یبه کشیورها  یمتعدد  یها، وام1960و   1950دهه    یکه طیکی اب این کشیورهاسیت   نیچ 

به بعد    یالدیم  2000اب حدود سیال  نیا را   یامروب و یبه شی  یخارج  وام  یاعطاو  خود اعطا کرد  اسیت   نیمتحد

 نیچ  دییکه سیوداور بودن ان به تا  یرسیاختیب یهاپروژ   یمال نیتام  یها در راسیتاوام نیاغاب کرد  اسیت. اغل  ا

در نحو     رند یگدولت وام اریاخت  ،یادیامر تا حدود ب نیو هم شیودیدر حال توسیعه اعطا م یبرسید، به کشیورها

 .کندیوام را محدود م کردنهیها

در   یکسیانی  یهاو شیر   ودیملتلن، به ق یبه کشیورها نیوام چ   یاعطا یقراردادها یبرخ یمتن اصیل یبررسی  در

کشیییورهیا در قرارداد    ریدر د  نیچ   یاب منیاب  میال  یدر را  حفیاتیت حیداک ر  یکیه هم   میخوریاسییینیاد بر م نیا

ضییمانت وام«،   یبرا قهیحسییاو و   جادیا»محرمانه بودن«، » دیبه ق توانیم ود،یق نی. اب جمله اشییوندیگنجاند  م

  .اشار  کرد «یاسیس راتیی»عدم پرداخت متقابل«، »شر   بات« و »خروج اب قرارداد به علت تغ

اب   رند یگوام یدهند  »الن« حق دارد در صیورت ناتوانم»عدم پرداخت متقابل«، وا دیبه عنوان نمونه به موج  ق 

 یپرداخیت وام را متوقن کرد  و بیابپرداخیت کیامیل و فور  ،ی ریهر نهیاد د  ایی نهیاد الن و    یهیابیابپرداخیت وام

 لیتحم یاضیاف یهانهیها  شیودیموتن م  رند یگم. به موج  »شیر   بات«، وادیخود را مطالبه نما یمبالغ پرداخت

کاهش    ابات،ی. گسیتر  امتدیرا به طرق ملتلن جبران نما نیقوان  رییبه موج  تغ  یخارج   گذارهیشید  به سیرما

 .شر  است  نیا یاجرا یهاپرداخت پول به عنوان غرامت و... اب جمله را  ات،یمال

مقررات    یحتمالا  راتییمقابله با تغ  یکه برا  «یاسی یسی  راتیی»خروج اب قرارداد به علت تغ دیبه موج  ق نیهمچن

حق  کند،یم  یرقانونیبا کشیور هد  را غ یاسیت که مراودات بانک  یاحتمال  یهامیسیابگار شیدن با تحر ایبانک و 

کنند  اعتبار داد    نیمهم به کشور تام  یاسیس راتییتغ  طیوام در شرا  یخروج اب قرارداد و مطالبه بابپرداخت فور

 د.شویم
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ایران اب جمله کشیورهایی اسیت که ترفیت بسییار با یی برای  شیویم که  با ن اهی به ایران، متوجه میاب دی ر سیو،  

ها، خطو  ریلی،  ها گرفته تا معادن، نیروگا ها در خود دارد. اب بلش نفت و گاب و پتروشییمیحضیور م اپروژ 

  اندها اشباع نشد  باقی ماند ر م اپروژ (، هم ی اب نظر حضوHigh Techهای با فناوری با  )ملابرات و تکنولوژی

های مورد نیاب با اسیتفاد  اب ترفیت و در کنار کمبود در بلش تجهیاات، اب نظر مالی نیا توان سیاخت م اپروژ 

کند و چین داخل وجود ندارد. همین امر، ضییرورت ورود تکنولوژی و سییرمایه خارجی به کشییور را ا بات می

ضمن در اختیار داشتن هر دو مورد، حاضر است ان را در اختیار کشوری مانند ایران  که  باشدشیاید تنها کشیوری 

 نیا قرار دهد. 

گذاری در ایران اسییت.  گذاران خارجی برای ورود به ایران، ریسییک با ی سییرمایههای سییرمایهاب جمله ن رانی

ی و نیا مشییکالتی نظیر عدم وجود گذارمواردی مانند عدم  بات در بابار و قوانین مربو  به تجارت و سییرمایه

بانکی، ریسیک ورود به ایران را افاایش داد  اسیت. بنابراین اصیالو قوانین مرتبط در کنار سییسیتم پرداخت بین

  CIPSهای پرداخت بومی یا عضیویت در سییسیتم پرداختی نظیر ای برای اتصیال سییسیتمایجاد سیابککارهای منطقه

در کنار این امر،  فراهم کند. ها  و توسیعه بیرسیاخت خارجی   رای ورود سیرمایهتواند تا حدودی بمینه را بچین می

 های ناشی اب دریافت وام خارجی برای ایران به حداقل برسد. باید ترتیبی اندیشید که اسی  

  

 ها: پرسش

 ایا ایران به دریافت وام خارجی نیاب دارد؟ -

 خارجی در راستای توسعه بیرساختی در امان بود؟های دریافت وام توان اب اسی  چ ونه می -

 ها:فرضیه

های بیرسیاختی ایران به نوسیابی و توسیعه و نیا با در نظر گرفتن توان ناکافی  با توجه به نیاب بسییاری اب بلش -

 نماید. ضروری میدر مواردی ای های پروژ گذاری داخلی کشور، دریافت وامسرمایه
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هیای ملتلن و همچنین بیا اولوییت دادن بیه تیامین مواد  هیای ارب  در پروژ ییل بنجیر بیا اولوییت دادن بیه تکم  -

های دریافت وام و افتادن در تله بدهی خارجی را کاهش  ای اب اسی  توان بلش عمد ها اب داخل، میاولیه پروژ 

 داد. 

 

 پیشینه تحقیق:

قیقات راهبردی مجم  تشیلی  مصیلحت  پژوهشیکد  تح،  شیااسیی مامین ما ی خارجیآسیی پیمانی، علی،   -  

 :1262، کد خبر: 1399نظام، 

های احتمالی ان نیا پرداخته شیید   ها و اهدا  تامین مالی خارجی به اسییی  در این پژوهش، ضییمن بیان ان یا 

هایی نظیر مقید بودن  هایی نظیر ایند  فروشیی و بدهکار کردن ایندگان و ضیرورتاسیت. در همین راسیتا به اسیی  

 ها به قید قابلیت ایجاد درامد اربی اشار  شد  است. ژ پرو

، گذاری خارجی در سیا  مو ید میی  ماای  از اار و سیرمایه ایرا یا زامات سیرمایهمیرباخانی، حسین،  -  

 :1391های اقتصادی، دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست 

موان  ورود سیرمایه و مناسی  بودن شیرایط    گذاری خارجی، بههای سیرمایهدر این مقاله ضیمن تبیین انواع مدل

 کشور برای خروج سرمایه پرداخته شد  و در پایان، راهکارهایی اجرایی نیا توسط ن ارند  مطرو شد  است. 

 

 های چینیاول: ویژگی وام  بخش

پایین و میالدی، اعطای وام به کشیییورهای با درامد    2000های دولتی این کشیییور اب سیییال  دولت چین و بانک

با   اند.های خارجی در دنیا بدل شد اند و امروب  به یکی اب بارگترین طلبکاران رسیمی بدهیمتوسیط را اغاب کرد 

اند. یکی اب این های چین رسییییید نظران به اعدادی در خصیییوا وامهای موجود، برخی صیییاح  تحلییل داد 

وام و  1974، تعداد 2017ری خلق چین( تا )بمان تاسییس جمهو  1949ها تلمین بد  اسیت که اب سیال  بررسیی
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کشیور در حال توسیعه یا نوتهور اعطا شید  اسیت که ارب  ان به حدود   152کمک مالی اب سیوی چین به   2947

 .( Horn and others, 2019: 4-5) رسدمیلیارد د ر می  520

هیای  امین میالی پروژ هیا در راسیییتیای تی هیای چین این اسیییت کیه اغلی  این وامنکتیه قیابیل  کر در خصیییوا وام

شیود و همین امر تا بیرسیاختی که سیوداور بودن ان به تایید چین برسید، به کشیورهای در حال توسیعه اعطا می

کند. در هر حال، اختال  نظر پیرامون  کرد وام را محدود میگیرند  در نحو  هاینهحدود بیادی، اختیار دولت وام

ای برای بدهکار کردن کشیورهای با درامد پایین  که برخی ان را تلههای خارجی چین بسییار اسیتت تا حدی وام

امیا خواندن تعبیر اخیر،  ای نیا با اغراقو عد   ( Chellaney, 2017)  دانندو گرفتن امتیابات سیییاسییی، اقتصییادی می

 (.Brautigam, 2019) اورندهای چین را فرصتی برای کشورهای در حال توسعه به شما میوام

المللی مبنی بر شیفافیت در قراردادها، مقاومت  های بیننیا تاکنون در برابر تمام فشیارها و درخواسیت   دولت چین

ها و هشدارها داد  است این بود  که »اصل  ها پیش یک مقام چینی به این درخواسیت کرد  اسیت. پاسیلی که سیال

و جهانی اعمال شیود. اما این شیفافیت باید در همکاری میان کشیورهای توسیعه یافته شیمال و کشیورهای جنو

 .( Tran, 2011) جنوو در نظر گرفته شود«-تواند به عنوان یک قاعد  استاندارد در روابط جنوواصل نمی

ها به بیرون ها، مفاد برخی اب قراردادهای اعطای وام چین به کشیورهای ملتلن، طی سیالبا وجود عدم شیفافیت 

ها توسیییط موسیییسیییه تحقیقتیاتی  عنوان اب ان  100ها که متن کامل درب کرد  اسیییت. با ن یاهی به مفیاد این وام

AIDDATA ها مشیتر  اسیت. در ادامه  خوریم که در اک ر انهایی برمیبه انتشیار رسیید  اسیت، به شیرو  و قید

 ها اشار  خواهیم کرد. ترین انهای خود، به مهمبرای اشنایی بیشتر با شرایط مد نظر چین در وام

 دن محرمانه بو. 1

های خارجی اعطایی توسییط چین در مقایسییه با موارد مشییابه دی ر کشییورها، اب قید حجم بسیییار با یی اب وام

وام بررسی شد  مذکور، تمام قراردادهای وام بانک توسعه چین   100محرمانه بودن مفاد وام برخوردارند. اب میان  

(CDB  و در حدود نیمی اب قراردادهای مرتبط با بانک )واردات چین )اگایم بانک(، دارای این شییر   -صییادرات

 (.Gelpern and others, 2021:22) هستند
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نقطه اصیلی تفاوت شیر  محرمانه بودن در قراردادهای چین با قراردادهای دی ر کشیورها، این اسیت که در دی ر 

ا کیه چنین قییدی عمومیاه بیه  دهنید  اسیییتت بیه این معنی قراردادهیا، بیار اصیییلی محرمیانیه میانیدن مفیاد وام بر عهید  وام

شیود اما  گیرند  و به منظور فا  نشیدن تمام جائیات وام دریافتی، در متن قرارداد گنجاند  میخواسیت دولت وام

 شود. گیرند  تحمیل میدر قراردادهای مرتبط با چین، شر  محرمانه ماندن مفاد وام، به وام

ها  شیود بر خال  سیایر واممرتبط با چین اسیت که باع  میتفاوت دی ر در موسی  بودن این شیر  در قرارداهای  

ها تمام شیرایط پرداخت و بابپرداخت وام و حتی شیود، در این دسیت وامکه صیرفاه بلشیی اب مفاد ان فا  نمی

 بعضاه اصل دریافت وام، ملفی بماند. 

ها و میاان افاایش محسیو  ان  در نمودار بیر، اسیتفاد  اب قید محرمان ی در قراردادهای وام چین در گذر سیال

 قابل مشاهد  است. 

 

 ( Gelpern and others, 2021:23ن )یچ یهامحرما ه بودن وام 

 سازِکارهایی برای تضمین بازپرداخت وام. 2
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  کیی   جیادیبیه ا  رنید یگاجبیار کشیییور وامهیا، هیای چین برای تضیییمین امنییت بیابپرداخیت وامترین را یکی اب رایج 

گیرند  بعضیاه ضیمن امضیای قرارداد اخذ وام اب های وامدولت . اسیت  نیچ  دییدر بانک مورد تا ژ یو یحسیاو بانک

دهند  باب نمایند و تا بمان  ک مورد تایید وامدهند  یا باناند حسیاو ملصیوصیی را در بانک وامچین، متعهد شید 

 های ملتلن به تامین مالی این حساو بپردابند. حیات وام، اب را 

ی تامین مالی شید ، تا بمان  ها، در برخی موارد مقرر شید  اسیت که سیود حاصیل اب پروژ در خصیوا این را 

ها تامین مالی حساو  نیا وجود دارند که در انبابپرداخت کامل وام، به حساو مذکور واریا شود. موارد دی ری  

اخیر به جای درامد حاصییل اب پروژ ، اب مناب  غیرمرتبط با وام انجام گرفته اسییت. به عنوان نمونه در خصییوا  

برخی قراردادها با اکوادور و وناوئال، درامد حاصل اب صادرات نفت و در خصوا غنا، درامد حاصل اب فرو  

 (.Ibid) اندبه عنوان مناب  تامین مالی حساو مذکور در نظر گرفته شد  ( Bauxiteسنگ بوکسیت )

در بعضییی اب قراردادهای اعطای وام، اب جمله قراردادهایی که با وناوئال، اکوادور و ارژانتین منعقد شیید  اسییت 

حسیاو اخیر را گیرند  اب هرگونه برداشیت اب طر  چینی توانایی مسیدود کردن حسیاو ضیمانت و من  کشیور وام

های غیرنقدی طر  طر  چینی همچنین، قادر خواهد بود که دارایی 1در متن قرارداد برای خود قائل شد  است.

مقابل که به عنوان و یقه پرداخت مال به بانک چینی سیپرد  شید  را به صیورت عمومی یا خصیوصیی به فرو  

  2برساند.

 با لغو قراردادهاقدرت سیاسی چین و نمود آن در مفاد مرتبط  . 3

دهن ان چینی حق لغو قرارداد و درخواسییت بابپرداخت فوری وام را تحت در قراردادهای بررسییی شیید ، وام

اند. اب جمله این شیرایط، تحو ت سییاسیی، اقتصیادی اسیت که الااماه ارتبا   شیرایط متعددی برای خود قائل شید 

گیرنید ، هرگونیه اقیدامی در نمونیه، در صیییورتی کیه وام مسیییتقیمی هم بیا وام موضیییوع قرارداد نیدارنید. بیه عنوان

عدم پرداخت متقابل و لغو های مرتبط با جمهوری خلق چین انجام دهد، قیود کشیور  علیه یکی اب موجودیت 

 
 به عنوان نمونه ر. . به:  1

 Account Management Agreement between BANDES and CDB, p. 4. 
 ر. . به:  2

 Account Management Agreement between BANDES and CDB, p. 10. 
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گیرند  اب قرارداد، بسیییار  های خروج دولت وامشییود. در مقابل، گاینهبرای طر  چینی فعال می متقابل قرارداد

 پردابیم.ها میترین مفاد قرار گرفته در قراردادها پیرامون توقن یا لغو انر ادامه به مهممحدود است. د

 قید عدم پرداخت متقابل. 1.3

گیرنید  اب بیابپرداخیت دهنید  »الن« حق دارد در صیییورت نیاتوانی وام، وام3بیه موجی  قیید عیدم پرداخیت متقیابیل

مبیالغ پرداختی  بازپرداخ  اامل و فوریام را متوقن کرد  و های نهیاد الن و یا هر نهیاد دی ری، پرداخت ووام

  4خود را مطالبه کند.

ها تشییبیه  الوداد در ارتباطات اقتصییادی میان دولت وجود این قید که به نوعی شییاید بتوان ان را به قید ملل کامله

گیرند ، در اخر صین شیور وامدهد که در صیورت کمبود مناب  مالی  بم در کدهند  این امکان را میکرد، به وام

طلبکیاران قرار ن یرد و به مح  اطالع اب این کمبود، بتواند بابپرداخت وام خود را به طور کامل و فوری مطالبه  

 نماید. 

گیرند  که به  های بررسیی شید ، با فراتر رفتن اب مفاد اخیر، در مقابل هر اقدام کشیور واماین شیر  در برخی وام

ری چین در ان کشیور اسیی  باند، مجوب توقن پرداخت و مطالبه فوری و کامل مبالغ پرداختی گذامناف  سیرمایه

 (.Gelpern and others, Ibid) دهدرا به طر  چینی می

 فسخ متقابل. 2.3

تری اب قید »عدم پرداخت متقابل« اسییت. در واق  قیدی مسییتقل نیسییت، بلکه نمونه گسییترد   5»فسییم متقابل«

هیای فعیال در عرصیییه اعطیای وام خیارجی، بیا گنجیانیدن این قیید در قراردادهیا، اب نهیادهیای دولتی چین میاننید بیانیک

در این اسیت که قید  کنند. وجه تمایا فسیم متقابل با عدم پرداخت سیایر مناف  خود در کشیور هد  محافظت می

گیرند  اب بابپرداخت وام ناتوان شید  اما فسیم متقابل  عدم پرداخت، ناتر به وضیعیتی اسیت که در ان کشیور وام

 کند که کشور هد ، به دنبال فسم یکی اب قراردادهای خود با چین است.موقعیتی را تصویر می

 
3 Cross-Default Clause 

 ها نیا دید  شد  است.  های تجاری، امری مرسوم است و بعضاه در قراردادهای وام دوجانبه میان دولتدر وام (Default clause-Cross)این قید 4
5 Cross-Cancellation 
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تواند به قصییور تعبیر شیید  و مکانیام عدم  ژ ، میبدین ترتی ، اراد  کشییور همکار با چین مبنی بر لغو یک پرو

پرداخیت متقیابیل را در ییک قرارداد فعیال کنید. فعیال شیییدن مکیانیام عیدم پرداخیت متقیابیل، حق مطیالبیه بیابپرداخیت 

تواند به فسیم سیایر  تمام مبالغ دریافتی به صیورت فوری را طبق قرارداد به طر  چینی خواهد داد و در ادامه می

 ها منتهی شود. سوی چین و مطالبه وجو  انقراردادها اب 

 شرط ثبات. 3.3

های  برای مدیریت ریسک  6های چینی در قراردادهای اعطای وام خارجی، اب قیودی تحت عنوان شر   باتبانک

گذاری با  بات و امنی کنند. این قیود محیط سیرمایهگیرند  اسیتفاد  میحقوقی ناشیی اب تغییر قانون در کشیور وام

ترین  کند. سه نمونه اب مهمگذار خارجی که قصد فعالیت بلند مدت در کشوری را دارد، فراهم میبرای سرمایه را

 انواع شرو   بات در قراردادها به شرو بیر است.

 7عبارات مسدودکننده  -

دهند  و گیرند  بر روی وامبندهایی هسییتند که موج  غیرقابلک اعمال شییدن قوانین جدید احتمالی کشییور وام 

شیوند. به موج  این قید، قرارداد اعطای وام اصیطالحاه فریا شید  و  یل قوانین بمان خود پروژ  مرتبط با وام می

 ماند. باقی می

 8مقررات معاد  اقتصادی -

شیوند، به جای غیرقابل اعمال  نیا شیناخته می  9های افاایش یافته«که تحت عنوان قید »هاینه به موج  این قیود

گذار  های اضیافی تحمیل شید  به سیرمایهشیود هاینهگیرند ، این کشیور موتن میشیدن قوانین جدید کشیور وام

 ش مالیات، پرداخت پول خارجی به موج  تغییر قوانین را به طرق ملتلن جبران نماید. گستر  امتیابات، کاه 

های اجرای این بند و حفظ تعادل اقتصییادی اسییت. گفتنی اسییت در بعضییی اب به عنوان غرامت و... اب جمله را 

 شود. گذاری اب هر دوی این قیود به صورت ترکیبی استفاد  میقراردادهای سرمایه

 
6 Stabilization Clause 
7 Freezing clauses 
8 Economic equilibrium clauses 
9 increased cost clauses 
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مین قید اب موارد ایجاد  بات، یعنی قرارداد بررسییی شیید  چین با دی ر کشییورها، شییامل دو  100قرارداد اب   99

های  اند که هاینهمقررات تعادل اقتصیادی بود  اسیت. بدین معنا که کشیورهای طر  قرارداد با چین، موتن شید 

 (.Gelpern and others, Ibid)  اضیافی تحمیل شید  به چین در ا ر تغییر احتمالی قوانین در کشیورشیان را تقبل نمایند

منعقد شیید  اسییت، شییامل عبارات    2008بررسییی شیید  نیا که میان چین و کن و در سییال قرارداد   100یکی اب 

 مسدودکنند  بود  است. 

 خروج از قرارداد. 4.3

، »تغییرات سییاسیی« در کشیور   AIDDATAهای بررسیی شید  توسیط موسیسیه تحقیقاتی درصید اب توافق 90بیش اب 

کنند و در این شیرایط، حق ( معرفی میDefaultعدم پرداخت وام )دهند  را رخدادی در راسیتای  گیرند  یا واموام

  10گیرند.خروج اب قرارداد و مطالبه بابپرداخت فوری وام را برای کشور تامین کنند  اعتبار در نظر می

هیای تجیاری، بیا انیدکی تفیاوت و تحیت عنوان »قیید غیرقیانونی  وجود این قیید در قراردادهیای اعطیای وام بیانیک

امری مرسیییوم اسیییت. در قراردادهای اخیر قید غیرقانونی بودن برای مقابله با تغییرات احتمالی مقررات  بودن«،  

با  11کند.های احتمالی اسیت که مراودات بانکی با کشیور هد  را غیرقانونی میبانک و یا سیابگار شیدن با تحریم

که عموماه اب نهادهای دولتی هسییتند،   های چینیاین اوصییا ، ریسییک وجود این قید در قراردادهای وام با بانک

هیا و قراردادهیا را در بر ب یرد و بیه خیاتمیه توانید تمیام بیانیکانجیاسیییت کیه تغییرات احتمیالی میذکور، بیه یکبیار  می

 های دولتی چینی منجر شود. طرفه تمام قراردادهای موجود میان یک کشور با بانکیک

 ن برای تعامل ایران با چی  بایدهاییبخش دوم:  

ها در خود دارد. اب بلش  کشیور ایران اب جمله کشیورهایی اسیت که ترفیت بسییار با یی برای حضیور م اپروژ 

هیای بیا فنیاوری بیا   هیا، خطو  ریلی، ملیابرات و تکنولوژیهیا گرفتیه تیا معیادن، نیروگیا نفیت و گیاب و پتروشییییمی

 
10 Ibid, P:41. 

های مطرو جهان به د ر است و اشکارا مشل  است که تحریم  ها« برخاسته اب وابست ی بانکاصطالو »غیرقانونی شدن مراودات بانکی به علت تحریم 11

کند و بانک مبدأ را  دی ر کشورها با یکدی ر گردد، بلکه صرفاه ان مراودات را پر هاینه میتواند باع  غیرقانونی شدن مراودات بانکی  انویه یک کشور، نمی

 دهد. در خطر تحریم شدن قرار می
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(High Tech هم ی اب نظر حضیور م اپروژ ،)های نیابمند توسیعه  اند و اب جمله بلشاند ها اشیباع نشید  باقی م

 ایند.در ایران به حساو می

های ملتلن اب سه قسمت مجاا  توان دریافت که هر پروژ  عظیم در حوب با بررسی نقشه را  یک م اپروژ ، می 

 تشکیل شد  است: مهندسی و طراحی پروژ ، ساخت ابنیه و تجهیاات.

های تحریم شییکل گرفته و توان داخلی قابل قبولی در ایران طی سییالها در خصییوا مهندسییی پروژ ، ترفیت  

تواند پاسیل وی درصید  ها بهر   بم را برد. در مورد سیاخت ابنیه، توان داخلی میتوان اب این ترفیت اسیت و می

 با یی اب مواد اولیه مورد نیاب باشد. 

تواند اب طریق مناب  موجود در داخل اب ها میهای طراحی و ساخت م اپروژ های متعددی اب هاینهتامین بلش 

طریق بابار سییرمایه و نهادهایی مانند صییندوق توسییعه ملی صییورت گیرد. همچنین بودجه عمرانی کشییور با 

در ها ایجاد نماید.  تواند ترفیت با یی را برای تامین مالی این دسیت پروژ اصیالحات قانونی در امور مالیاتی، می

ها با کمبود دانش  اب بلش  یاریدر بسی  رانیبا  اشیار  دارد، ا یبا فناور  ااتیه عموماه به تجهک این  ااتیبلش تجه

 روبروست.

ها اشیار  شید   با این حال، به طور کلی در خصیوا تامین مالی خارجی باید به نکاتی توجه کرد که در بیر به ان

 است:

هیای همییت دارد، عبیارت اسیییت اب نییاب واقعی پروژ هیا اب خیارج اپیذیری تیامین میالی پروژ . انچیه کیه در توجییه1

ای یا دانش فنی و عدم امکان تامین سیرمایه  کشیور به سیرمایه خارجی به واسیطه نیاب به واردات کا های سیرمایه

 .( 45: 1399)اندیشکد  اقتصاد مقاومتی،  های تامین مالیمورد نیاب اب سایر رو 

های ارباور گذاری شد  برای تامین مالی اب خارج، اولویت با پروژ های هد . ضروری است در انتلاو پروژ 2

 )همان(. ها را در سررسیدهای مشل ، تامین نمودها، مبالغ اصل و فرع وامباشد تا بتوان اب طریق خود پروژ 

قق های کشیور و عدم تح. بدیهی اسیت که در صیورت کافی بودن مناب  داخلی برای تامین نیابهای واقعی پروژ 3

امیا  گونه توجیه و ضییرورتی ندارد و بلکه برای اقتصییاد کشییور ملاطر شییرایط مذکور، تامین مالی خارجی هی 

 خواهد بود. 
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ای در هر پروژ ، .  بم است در خصوا میاان نیاب به سرمایه خارجی، دانش فنی، تجهیاات و کا های سرمایه4

ود ترفیتی در داخل برای تامین بلشیی اب این نیابها،  براوردی فنی و کارشیناسیی صیورت گیرد تا در صیورت وج 

نویس منتشر شد  اب توافق های داخل در اولویت قرار گیرد. انچه تاکنون انجام گرفته و در خصوا پیشترفیت 

سیاله ایران و چین نیا شیاهد ان بودیم، براوردهای هر وبارتلانه اب میاان نیاب خود به صورت کلی بود  است   25

هاسیت و ضیروری اسیت که اسیت که منظور اب براورد فنی و کارشیناسیی، غیر اب براوردهای وبارتلانهو بدیهی  

 توسط کارشناسان تلصصی در خصوا هر م اپروژ  به صورت مجاا انجام شود. 

 

 ی استیس یشنهادهایو ارائه پ  یریگ  جهینت

گذار خارجی ضروری با چین به عنوان سرمایه با توجه به مباح  تبیین شد ، رعایت موارد متعددی در تعامل 

ها پایبند  است که ضمن تال  برای رسیدن به اهدا  مورد نظر در برنامه همکاری جام  دو کشور، باید به ان 

 بود. 

 ها بر اساس تکمیل زنجیره ارزش  بندی پروژهاولویت. 1

پذیر بودن، نشیان داد  اسیت که باید  تحریم  وهای گذشیته اب وابسیت ی بیش اب حد به درامدهای نفتی  سیال  تجربه 

تر اب اتکا به درامدهای نفتی فاصیله ب یریم. این فاصیله گرفتن بدین معناسیت که اب درامد نفتی در هرچه سیری 

به درامدهای نفتی را در میان مدت جبران هایی اسیییتفاد  کنیم که در عین مولد بودن، نیاب ما  را  سیییاخت پروژ 

ضیمن اقناع طر  مقابل   ها حاکم شیود، به نحوی کهبندی اقتصیادی در تعرین پروژ کنند. بنابراین باید اولویت 

. با این اتفاق، اب قکبَل سیود  دهیمهای ارب  قرار در مسییر تکمیل بنجیر  ها را، انهاپروژ   مبنی بر پر بابد  بودن

 بم بیه  کر اسیییت کیه در مییان  بعیدی در بنجیر  ارب  را اغیاب و تکمییل نمیاییم.    توانیم پروژ می  پروژ  جیاری

ها اب درامدهای  های ارباور اسیت تا بتوان به واسیطه انکنند  بنجیر  ارب  نیا اولویت با پروژ های تکمیلپروژ 

 اربی متکی به نفت فاصله گرفت. 
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ها در کشیور و اماد   های معنادار اقتصیادی برای تکمیل بنجیر  ارب اولویت گفتنی اسیت بار اصیلی در را  تبیین  

اسیت   سیازمان بر امه و بودجهدار، بر عهد   های اولویت ها به سیمت پروژ گذاریکردن فضیا برای هدایت سیرمایه

 باید در تعامل با وبارت صمت و اقتصاد به این موارد نائل اید. که 

 تنوع بخشی به نهادهای چینی همکار با ایران و خارج کردن ابزارهای اعمال فشار در قراردادها. 2

با ا،  هایی مانند عدم پرداخت و فسیم متقابل در قرارداده ضیروری اسیت ضیمن جلوگیری اب اضیافه شیدن مکانیام

هیا بیه یکیدی ر توسیییط چین ، اب اتصیییال بنجیروار پروژ ایرانهیا و نهیادهیای چینی همکیار بیا  ر بیانیکایجیاد تنوع د

ها روی اورد،  جلوگیری به عمل اید تا در صییورتی که طر  ایرانی به هر دلیلی به تعلیق یا توقن یکی اب پروژ 

 اعمال فشار به واسطه سایر قراردادها برای چین ممکن نباشد. 

 هاالی پروژهحسابرسی م. 3

رسد، دقت اب جمله نکاتی که با توجه به تجربه دی ر کشورها، اتلا  اقدامات احتیاطی دربار  ان  بم به نظر می 

های تامین هاست. انچه مسلم است اینکه به هی  عنوان نباید حسابرسی مالی پروژ نظر در حسابرسی مالی پروژ 

 دهند  خدمات مالی چینی سپرد  شود. های ارائههای چینی، به شرکت مالی شد  اب سوی بانک

های ایرانیک مورد اطمینان باشید.  ها توسیط شیرکت در این بمینه باید اولویت طر  ایرانی با حسیابرسیی مالی پروژ  

توان به مشیارکت میان شیرکتی ایرانی و چینی در خصیوا حسیابرسیی مالی و نظارت دقیق بر در وهله دوم می

توان حسابرسی مالی ر  ایرانی رضایت داد. در نهایت نیا، در صورت عدم حصول نتیجه، میها اب سوی طهاینه

 دهند، سپرد. خدمات مالی و حسابرسی ارائه می مورد اطمینان کهالمللی های تلصصی بینها را به شرکت پروژ 

 از داخل ازیمورد ن هیمواد اول  ی حداکثر   نیتام  دیق. 4

به   تواندیم ن،یبا چ   یرسییاختیب یهاو سییاخت پروژ  یمال  نیتام یکه به دنبال انعقاد قراردادها  یاب موارد یکی 

  هی مواد اول  نیمنجر شیود، تام -هر پروژ  یرامونیپ  طیمح یو برا  یحداقل در سیط  محل-اب مشیاغل   یاریرونق بسی 

 هر پروژ  اب داخل کشور است. ابیمورد ن
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  یوکارها کس    ،یبه بابار داخل  ابیمورد ن  هیمواد اول  نیتام  ت یاولو  یا و اعطادر قرارداده   یدیق نیبا گنجاندن چن 

 .شودیم جادیا ایدر ارتبا  با هر پروژ  رونق گرفته  یمتعدد
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Abstract: 

An examination of Chinese state-owned banks' lending agreements aimed at developing 

countries' infrastructure, shows that the Chinese side places a number of restrictions on the 

text of the agreements in order to protect its financial resources. With the signing of the 

Iran-China Comprehensive Cooperation Program document, called the 25-year agreement, 

the question arises as to when it is necessary for the Islamic Republic to receive loans from 

Chinese banks in the form of foreign investment, and if so, t What are the criteria that must 

be observed by the Iranian side while defining the loan and the related project? In this 

report, while explaining the needs of Iran for the entry of foreign investors, the do's and 

don'ts that must be observed in financial interaction with China are explained. Prioritization 

of projects based on value chain, prioritization of projects with the ability to generate 

foreign exchange earnings, supervision of Iranian companies on financial auditing of 

projects and restricting the supply of raw materials required for infrastructure projects from 

within the country are among the policy strategies of this report to maximize the Iranian 

side's interaction with China in the framework of a comprehensive cooperation program. 

Key Words: 25-year agreement, china loan, foreign investment, Iran and China. 
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