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مسائل مورد بحث:
 بررسی ویژگی ها و پیچیدگی هاي پروژه هاي تجاري (مال و یا مراکز

خرید) در حوزه ساخت و بهره برداري 

هاي سنتی تأمین مالی پروژه هاي ساخت مجتمع تجاري مروري بر روش

(مال و یا مراکز خرید)

هاي سنتی تأمین مالی بررسی چالش ها ، ریسک ها  و مشکالت روش

ساخت این نوع پروژه ها در سطح خرد و کالن اقتصادي

ساخت این نوع پروژه هاارائه راهکار هاي نوآورانه جهت تأمین مالی

مخاطبان :  
ها و موسسات اعتباريمدیران و کارشناسان  اعتباري بانک
مدیران و کارشناسان بخش هاي اقتصادي و اعتباري بانک مرکزي
 مدیران و کارشناسان بازار سرمایه (حوزه هاي مرتبط با بررسی و

انتشار انواع اوراق صکوك )

مدت : 
ساعت4

زمان برگزاري :
1399مهر ماه 29سه شنبه 

12:30الی 8:30ساعت: 

هزینه ثبت نام :
صورت خالصتومان به250،000

باشد.صورت آنالین مینحوه برگزاري به

نام اسامی شرکت کنندگان به صورت براي ثبت
کتبی به نمابر زیر اعالم شود.

22846899نمابر:

یازدهمین مباحثه علمی با عنوان
بررسی چالش هاي تأمین مالی پروژه هاي ساخت مجتمع 

تجاري (مال ها و مراکز خرید) و راهکارهاي پیشنهادي 

موضوع مباحثه:
ساخت، ایجاد و بهره برداري از یک مجتمع تجاري (اعم از مال و یـا مـراکـز              
خرید) از پیچیدگی هاي بسیاري از جمله تنوع ذینفعان و تنوع ترجیحات آنـهـا،                
شیوه هاي مختلف تأمین مالی ، شیوه بهره برداري و همچنین مدیریت و نظـام               
خاص کاربري هاي مجتمع برخوردار است که آن را از گـونـه هـاي دیـگـر                     
ساختمان (نظیر سازه هاي مسکونی و یا صنعتی و ...) متمایز می نماید. ضـمـن            

هـاي  اینکه در نظام تأمین مالی فعلی این گونه از پروژه ها از ترکیبی از روش                
سنتی نظیر استقراض بانکی، پیش فروش ملکیت یا سرقفلی واحدها و انـتـشـار             
اوراق مشارکت استفاده می شود که استفاده از هرکدام یا تـرکـیـبـی از ایـن                    
روش ها جهت تأمین مالی می تواند تبعات منفی بر تکمیل و یا بهره برداري از                 
این نوع از پروژه بر جاي گذارد و بعضاً باعث شکست مالی و عملیاتی کل پروژه       
در زمان بهره برداري و حبس منابع مالی اقتصاد گردد. در این مباحثـه سـعـی                  

می شود پیشنهادها و راهکارهاي نوآورانه جهت تأمین مالی ساخت این نوع از            
پروژه ها ارائه گردد به نحوي که راهکارهاي پیشنهادي حائز چالش ها و مسائل   

مترتب بر روش هاي سنتی تأمین مالی نباشد.

کننده :ارائه
دانشجوي دکتري مدیریت مالی-
رئیس اداره کارشناسی و بررسی طرح ها در بانک-
سابقه کار در حوزه بازار سرمایه و شبکه بانکی-
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