
کریدور سرمایه گذاري
(فرآیند سرمایه گذاري شرکت سرمایه گذاري هاي خارجی ایران)

اسناد باالدستی:
• سند چشم انداز 20 ساله کشور

• سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی
• سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه

• سند راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارایی
IFIC قانون تشکیل و اساسنامه •

IFIC چشم انداز و استراتژي سرمایه گذاري •

چشم انداز در افق 2020 میالدي:
پیشرو  با شرکت هاى  همتراز  و  حرفه اى  پویا،  شرکتی 
جهانى در کسب بازدهى (کسب بازدهى برابر با متوسط 
بازدهى بیست شرکت برتر جهانى در عرصه مدیریت 

دارایى)

مأموریت ها:
از   خارج  در  دولت  دارایی هاي  مولد سازي  و  صیانت   •

کشور
براي  بین المللی  راهبردي  سرمایه  گذارى هاي  انجام   •
اهداف  حصول  در  مشارکت  و  ملی  منافع  تامین 

اقتصادي دولت 

اهداف:
سرمایه و  اقتصاد  عرصه  در  کارآمد  و  فعال  حضور   •

 گذارى جهانی
• مدیریت بهینه دارایی هاي شرکت به منظور افزایش 

بازده و کنترل ریسک 
انتقال  و  مهندسى  و  فنى  خدمات  صادرات  به  کمک   •

دانش فنى به کشور 
• ظرفیت سازى براى جذب سرمایه گذارى خارجى

انطباق با اهداف و استراتژي ها

IFIC  ارکان تصمیم سازي و تصمیم گیري در

کمیته سرمایه گذاري                                          هیأت مدیره                                             مجمع عمومی

انجام مطالعات و بررسی هاي معتبر

IFIC تطبیق موضوع سرمایه گذاري با اولویت هاي تعیین شده در سند چشم انداز و استراتژي 

سرمایه گذاري در کشورهاي داراي حاکمیت مناسب قانون

 اولویت داشتن کشورهاي شفاف و برخوردار از سطح مناسب حاکمیت قانون

مشارکت با شرکاي توانمند و معتبر

اولویت هاي سرمایه گذاري

مثبت بودن نتایج اعتبار سنجیداراي منابع مالی مناسب برخوردار از حسن سابقه فعالیتصاحب تخصص و دانش فنی

محدودیت ها

خدمات مالی
( بانک، بیمه، لیزینگ، صندوق هاي سرمایه گذاري)

بازار دارایی هاي مالی
(سهام، اوراق قرضه، ارزهاي مختلف)

 فناوري هاي نوین،
کاالها و خدمات استراتژیک

عدم اولویت سرمایه گذارى هاي ایجادي، عدم اولویت اعطاي تسهیالت، منع سرمایه گذاري در فعالیت هاي مغایر با شرع

بررسی  اولیه

بررسی و ارزیابی
همه جانبه پیشنهاد هاي 

 سرمایه گذاري

تصمیم سازي
 و

تصمیم گیري

مطالعات امکان سنجی                    طرح کسب و کار                    تحلیل ریسک                    بررسی هاي میدانی


