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حکمرانی
 حکومت
مدیریت
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مدیر مالک

km@ihu.ac.ir 3



هدایت رفتار و اعمال مدیران
در چارچوب منویات مالکان

4



گونهچمدیرانکهکنندمیتعیینحکمرانان
ازندمیانددرراسامانیآنها.کنندمدیریت

انمدیرمدیریتچگونگیبربتوانندکه
راآنهااقداماتنتیجهکرده،نظارت
موردتغییراتایجادبهنسبتکردهارزیابی

عملبهالزمزماندرراالزمنظر؛اقدامات
.آورند

اقتباس از اسالید های دکتر وحید محمودی استاد دانشگاه تهران5
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حوزهحکمرانی،حوزه
"مدیریتمدیران"
ویا
.است"مدیریتمدیریت"

اقتباس از اسالید های دکتر وحید محمودی استاد دانشگاه تهران6
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حکمرانی
Mega management

نیست

اقتباس از اسالید های دکتر وحید محمودی استاد دانشگاه تهران7
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حکمرانی
است"برمدیریت"

"درمدیریت"نه

اقتباس از اسالید های دکتر وحید محمودی استاد دانشگاه تهران8
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برایسیستمیطراحیصندوقمهمرسالت
دولت،.استمنابعبهدرازیدستازممانعت

هنگافقدان.غیردولتیعمومینهادهایوبانکها
درانیناتودانایی،نظام)صندوقتوسطایتوسعه

ناترازیکاهشبرایابزاری(فشاراعمالبرابر
.شدنبایدبانکهاناترازیودولتبودجه

اقتباس از ارائه حجت االسالم دکتر یوسفی
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عملکرد ضعیف حساب ذخیره 
ارزی و فکر تغییر راهبرد 

مدیریت درآمدهای نفتی در سال 
پیش نویس الزامات 8بند در 87

تحقق چشم انداز بیست ساله

برنامهچهارمتوسعه راه اندازی حساب ذخیره ارزی با 
هدف ثبات اقتصادی مطابق بند 

سیاست های کلی برنامه سوم60

هبرنامهسومتوسع

مطابق ایجاد صندوق توسعه ملی 
برنامه پنجم توسعه 84ماده 

عهبرنامهپنجمتوس

دائمی شدن اساسنامه صندوق
و قوانین دائمی کشور16در ماده 

بازتعریف برخی امور صندوق 
توسعه ملی 

احکامدائمیبرنامههای
توسعهکشور

اقتباس از پایان نامه دکتر رضا قهرمانی 
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اقتباس از پایان نامه دکتر قهرمانی 

حساب ذخیره ارزی

ازدرصد منابع در آمد نفتی و گ40
درصد درآمد تهاتر با افزایش20و 

ساالنه% 3

مانده نقد صندوق ذخیره% 50
های بعدو سال89ارزی سال 

سرمایه گذاری خارجیاعطای تسهیالت

سود خالص صندوق و سایر منابع
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بهنابعمازبخشیتبدیلجهتقانوندرملیتوسعهصندوق

واقتصادیزایندهسرمایههایومولد،ماندگارثروتهای

وگازونفتمنابعازآیندهنسلهایسهمحفظ

طرحهایمالیتأمینطریقاز،نفتیفرآوردههای

انکیبتسهیالتاعطایقالبدرسرمایهگذاریواقتصادی

ولیپبازارهایدرسرمایهگذاریوغیردولتیبخشهایبه

.میباشدخارجیمالیو



ارکان صندوق

نظارتهیأت عاملهیأت هیأت امناء

(رئيس هيأت امناء)رئيس جمهور 

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور

وزير امور اقتصادي و دارايي

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي

رئيييس کيين بانييي مرکيييي جمهييوري 
اسالمي ايران

دن رئيس اتاق بازرگياني و نينايو و معيا
(بدون حق رأي،ناظر)ايران ايران 

بيدون حيق ،نياظر)رئيس اتاق تعاون اييران 
(رأي

دو نفر نماينده مجلس شوراي اسالمي

دادستان کن کشور

ه و نفر از افراد ناحب نظر، با تجربي5
خوش نام در امور اقتصيادي، حويوقي، 
قن مالي، بانكي و برنامه رييي بيا حيدا

ده سيياس سييابوه مييرتدر و مييدر  
تحصيلي کارشناسي ارشد

ديوان محاسدات

سازمان بازرسي

سازمان حسابرسي
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گذشتهسال10سالدرصندوقتوسطمالیتأمینروش های

محلازتتسهیالمتقاضیهایطرحملیتوسعهصندوقدرشدهتعیینروالبامطابق

:می شوندمالیتأمینزیرطرقازصندوق،منابع

ارزیعاملیتقراردادهای

(1393سالپایانتا)ریالیعاملیتقراردادهای

ارزیگذاریسپرده

ریالیسپرده گذاری
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.پاالیشگاهوپتروشیمیگاز،نفت،فعالیت هایوطرح ها(الف

.محورصادراتفعالیت هایوطرح ها(ب

.ارزیبصورتاقساطبازپرداختبهمشروطریلینقلوحملفعالیت هایوطرح ها(ج

(سودواصل)اقساطبازپرداختبهمشروطآب شیرین کن هاونیروگاهیفعالیت هایوطرح ها(د

.ارزیصورتبه

خصوصیبخشنیازهایبرتمرکزباارزیتسهیالتپرداختاولویت های
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معدنوصنعتبخش(الف

.تولیدیفعالیت هایوطرح هاگردشدرسرمایه1)

.صادراتیفعالیتوطرح2)

.(ایجادیطرح های)توسعه ایوجدیدسرمایه گذاریطرح های3)

.ریلینقلوحملزیرساخت هایتوسعهوایجادسرمایه گذاریطرح های4)

خصوصیبخشنیازهایبرتمرکزباریالیتسهیالتپرداختاولویت های
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گردشگریبخش(ب

.اهیبین رورفاهیمجتمع هایوتفریحیمراکزاقامتی،مراکزهتل،تجهیزاتتأمینواحداث

خصوصیبخشنیازهایبرتمرکزباریالیتسهیالتپرداختاولویت های
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طبیعیمنابعومحیطزیستکشاورزی،وآببخش(ج

تولیدی،فعالیت هایوطرح هاگردشدرسرمایه1)

کشاورزی،محصوالتصادرات2)

گلخانه ای،محصوالتوگلخانه3)

شیالتزیربخشفعالیت هایوطرح ها4)

کشاورزی،تکمیلیوتبدیلیصنایعفعالیت هایوطرح ها5)

(..وآبیارینوینهایفناوریوروش هاطریقاز)آبمصرفبهره وریافزایش6)

کشاورزی،مکانیزهخدمات7)

طبیعی،منابعوزیست محیطیطرح های8)

دامپروری،واحد های9)

،شیروسفیدگوشتقرمز،گوشتزنجیره هایتکمیلیوتوسعه ایجدید االحداث،طرح های10)

دارند،قرارتولیدزنجیرهدرکهآبزیانوطیوردام،واحدهاینوسازیطرح های11)

دارویی،گیاهانکشت12)

.مرکباتونخیالتویژهبهباغاتاحداثوجایگزینینوسازی،اصالح،13)

خصوصیبخشنیازهایبرتمرکزباریالیتسهیالتپرداختاولویت های



ضرورت توجه  
به حکمرانی 

در صندوق

تعریف شکست و موقعیت 
فعالیت های صندوق

اهمیت کار در 
صندوق

صیانت از سرمایه 
نسل های آینده

ارتقای شاخص های 
عملکردی

تاثیر حکمرانی بر انتخاب 
متدلوژی حوزه های 

فعالیت صندوق

وجود محدودیت در تحقق راهبردهای سازمان
اختیارات مدیران

مدیر یا کارشناس
به مشابه معاون
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حکمرانی 
صندوق

ساختار 
حکمرانی

تدوین 
چارچوب 
مفهومی

حمکرانی 
مشارکت 
در طرح ها

طرح ها و 
فعالیت ها

حکمرانی 
قراردادی 
حکمرانی و ارتباطی

کالن 
پروژه ها

عوامل 
موفقیت 
صندوق



متغیرهایومعیارهاشناخت
نابعمتخصیصبرتأثیرگذار

مطلوبراهکارهایوالگوارائه
منابعتخصیصزمینهدر

اقتباس از پایان نامه دکتر قهرمانی 
21



درشرکتیحاکمیتمناسبالگوی
چگونهایرانملیتوسعهصندوق

است؟

درمنابعتخصیصآمدکارالگوی
چگونهایرانملیتوسعهصندوق

؟است

حاکمیتهایشاخصومؤلفه هاابعاد،
انایرملیتوسعهصندوقدرشرکتی

چیست؟

هایمحدودیتومعیارهامتغیرها،
کاراییدرنقشیچههاداراییترکیب

یملتوسعهصندوقمنابعتخصیص
دارد؟ایران

اقتباس از پایان نامه دکتر قهرمانی 
22
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برخیمسائلدرکارآمدیوتحققماموریتهای
صندوقتوسعهملیایران

بعضیازعواملکارآمدی
صندوقتوسعهملی

عوامل
تحققماموریت
هایصندوق
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متغیرهایوابستهتوضیح تهمتغیرهایوابس متغیرهایمستقلتوضیح مستقلمتغیرهای
نندوقفعليداراييمييان-1
نندوقداراييبازه-2
ني تخصيص منابو ارزي به بخش خصو-3

کشور
خارجيوداخليگذاريسرمايه-4
نندوقبهمنابوبرگشت-5
درايرانمليتوسعهنندوقجايگاه-6
دنيادرمليثروتهاينندوقبين

کارآمدی

ميتحاکيكساننگرشورويكردنگاه،
توسعهنندوقماموريتوماهيتبه
برعملكرديانسجاموتفاهموملي
يكساننگرشونگاهايناساس

اجماع حاکمیتی

کشوراقتصاديتوسعهبهکمي-1
نسليبيناندازپسسطحارتوا-2
اندازچشمسنداهدافتحوقبهکمي-3
اقتصاديعرنهدرکارآمدحضور-4

تحقق ماموریت های 
صندوق توسعه ملی

شفافيت-1
استوالس-2
قوانينثدات-3
هارقابت عملكردي با ساير نندوق-4

چارچوب حکمرانی 
صندوق توسعه ملی 
گوبراساس اصول سانتیا

متغیرهایوابستهومستقل



داراییهایبعضیازصندوقهایثروتملی

صندوق سرمایه گذاری 
ابوظبی

#3
میلیارد دالر580: ارزش دارایی ها

تسازمان سرمایه گذاری کوی
#4

میلیارد دالر534: ارزش دارایی ها

سازمان سرمایه گذاری قطر
#11

میلیارد دالر328: ارزش دارایی ها

اصندوق پس انداز میراث آلبرت
#19

میلیارد دالر119: ارزش دارایی ها

اصندوق دائمی آالسک
#21

میلیارد دالر69: ارزش دارایی ها

صندوق نفتی جمهوری آذربایجان
#28

میلیارد دالر43: ارزش دارایی ها

صندوق نفتی نروژ
#1

میلیارد دالر1.108: ارزش دارایی ها

اقتباس از پایان نامه دکتر رضا قهرمانی  زمستان 
1399
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یتقسیمبندیصندوقهایثروتمل

01

صندوق های 
تثبیت

مليدرآمدهايدرثدات
مختلفهايدورهدر

اقتصادي

02

صندوق های
پس انداز

ويبين نسلثروتانتواس
-ننسبرايثروتاندازپس
آيندههاي

03

صندوق های 
تأمین جبران

مرکييبانيبهکمي
ومداخلهجهت

ارزهايبازاردرنون وانتواس
بهدودوخارجي

آنهانودشوندگي

04

صندوق های 
پیشگیرانه

هايبحرانازجلوگيري
واجتماعيواقتصادي
هايطرحازحمايت
ايتوسعه

05

صندوق های 
استراتژیک

-استراتژيازحمايتبراي
صتخصيملي،توسعههاي
سطحدرهاداراييبهينه
الملنبين

اقتباس از پایان نامه دکتر رضا قهرمانی  زمستان 
1399
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45%

8%7%
2%1%

37%

4%
15%

4%

10%

43%

24%

باني و خدمات مالي امال  و مستغالت زير ساخت ها حمن و نون خدمات سالمت و تجاري ساير

صنایع منابع تأمین مالی

34%

66%

31%

69%

نفت و گاز ساير

2016-2009هایثروتملیتخصیصمنابعصندوق

جغرافیا

26%

36%

29%

9%

36%

12%

34%

18%

آمريكاي شمالي اروپا آسيا اقيانوسيه ساير

ابزار مالی

41%

49%

9%1%

53%
34%

8%
5%

سهام اوراق درآمد ثابت امال  و مستغالت ساير

اقتباس از پایان نامه دکتر رضا قهرمانی  زمستان 
1399
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چهبایدکرد؟

اهتغییردیدگ

بخش دوم
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هایثروتملیتغییردیدگاهدرصندوق

1افيايش ريسي پذيري

2افيايش تنوع جغرافيايي 

3برون سپاري

4انالح  قوانين 

افيايش ابيارهاي نوين مالي 5

افيايش همكاري نندوق ها 6

افيايش شفافيت 7

زايش منابو نندوقاف 8

اقتباس از پایان نامه دکتر رضا قهرمانی  زمستان 
1399
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ندوقهایموردنیازدرمطالعهرویکردجدیدصها،ابعادومؤلفهبررسیمتغیر

ر قوانين مالي مرتد
با منابو و مصارف

چهارچوب قانوني و 
ساختار حاکميت 
شرکتي 

نظارت مستون، 
يي شفافيت و پاسخگو

منابو قابن تخصيص 

ارزش نسدي متفاوت

در دسترس 
بودن منابو

ارتداط با بودجه ساليانه

ساختار 
سرمايه گذاري

چهارچوب قانوني

حاکميت شرکتي

ارتداط با 
نهادهاي دولتي

اهداف مشخص

ارتداط با 
سياست هاي 
کالن

جايگاه در قوانين کشور

ا ارتداط دولت ب
نندوق استوالس نندوق

نوع ساختار نندوق و 
نوش اهداف در ساختار

، ارکان مختلف
وظابف و 
مسئوليت ها

نحوه گيينش 
ارکان

ساختار و فرآيند 

استراتژي،
اهداف و 
سياست ها

ابيارهاي 
مالي

روش هاي مختلف 
سرمايه گذاري

جغرافياي

سرمايه گذاري

ارزيابي و 
معيارها

سازکار مديريت ريسي

استوالس در 
سرمايه گذاري

اخالق در

سرمايه گذاري

برون سپاري
سرمايه گذاري

محدوديت ها
ي

سرمايه 
گذاري

معيارهاي گيينش 
ابيارهاي مالي

ينظارت و پاسخگوي

شفافيت

نهادهاي 
وننظارتي مست

وظايف و مسئوليت
هاي ارکان نظارتي

يفرآيندنظارت

سطح پاسخگويي

حسابرسي 
امستون و افش

افشاي دوره 
اي و منظم

اطالعات قابن افشا براي عمومارکان مليم به افشا

ها، اطالعات و گيارش
داده هاي الزم جهت افشا 

اقتباس از پایان نامه دکتر رضا قهرمانی  زمستان 
1399
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پیشنهادهای صندوق توسعه ملی

بخش سوم
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راهکارهاچالش ها

ق
دو

صن
ی 

رز
ع ا

ناب
و م

ی 
فت

ی ن
ها

مد
رآ

 د
به

ت 
ول

 د
ی

تگ
بس

وا

صیانتیوتوسعه ایتثبیتی،صندوقمفاهیمازاستفاده

ردکشوردرآمدینوساناتکنترلمنظوربهبودجه ایمصارفبهبخشیانضباط:تثبیتیصندوق

،درآمدیمنابعروپیشمحدودیت هایوتحریمهامالی،بحرانهایبروززمان

گرفتنظردرخصوصایندرملیتوسعهصندوقمنابعکلازرادرصدی20سهممی توان

یامرانیعیاترانزیتیبخشجملهازکشورساختزیربخش هایدرمالیتأمین:توسعه ایصندوق

کشورتوسعه ایهایگذاریسرمایهسایر

فتهگرنظردرصندوقودولتتسهیالتبه عنوانملیصندوقمنابعازدرصد30سقفتامی توان

.شدخواهد

تأسیسازاصلیاهدافراستایدرصرفاًصندوقمنابعکلازدرصد50میزانبه:صیانتیصندوق

گذاریمایهسرعنوانبهبایدکهشودگرفتهنظردراستآیندهنسل هایسهمحفظهمانکهصندوق

.گیردقراراستفادهموردپربازدهوسودآوراقتصادیبخشهایدرمستقل
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راهکارهاچالش ها

ی 
مان

از
 س

ار
خت

سا

نقشکهطوریبهشوداعمالمجموعهدردقتبهشرکتیحاکمیتنظام

.شوداحیاءصندوقراهبریدرعاملهیئتاعضایهمهمتوازن

صمیماتتومنابعتخصیصدرکارشناسیتصمیماتبینتمایزایجاد

مدیریتی،

ساالنهبازدهیوسنجهتعیین

عمومیصورتبهتصمیماتانتشار

ساالنهصورتبهراعملکردیگزارشانتشار

بامطابقداخلیحسابرسیواخالقیاستانداردهایتنظیم

داخلیحسابرسیاستانداردهای

عضایامشارکتباصندوقحسابرسیوداخلیکنترلرویه هایتدوین

خبرهمشاورینوعاملهیات
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ای،حرفهمستقلنظارتوکافینظارت

استاندارهایباصندوقوضعیتشکافشناخت

مقبول

خوبحکمرانی

نظارتتقویت

هادادهواطالعاتکیفیتافزایش

پاسخگوییوسازیشفافمیزانافزایش

جامعهاقشارتمامبهپاسخگوبودن
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شبخودولتازتوسعهصندوقمعوقمطالباتدربارهنظرتجدید
؛خصوصی

بهاتوجهبکهالمللیبینداخلیحسابرسیاستانداردهایازاستفاده
است؛شدهبومیملیتوسعهصندوقشرایط

قانونیوداخلیحسابرسیگزارش هایماهه،ششیاسهانتشار
؛عمومیصورتبهصندوق

ردشفاف سازیمنظوربهاساسیتصمیم گیری هایعمومیاعالن
مالیعملکردکهتصمیم گیری هاییومنابعتخصیصخصوص

؛می دهدقرارتاثیرتحتراصندوق ها

ممحتررئیسباعاملهیاتاعضایاندیشیهمجلساتبرگزاری
؛امناهیات

ادامه
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سایرزاناشیعوایدمحلازملیتوسعهصندوقورودیمنابعافزایش
لد؛موحوزه هایدرآنبکارگیریوغیرهوزمینمعادن،مانندانفال

توسعهالزاماتمیتواندانفالمنابعدرخصوصمطلوبگذاریسیاست
فراهماستصندوقتشکیلاهدافازکهرانسلیبینمنافعوپایدار
آورد؛

توسعهصندوقامنایهیأت1400/10/26مورخمصوبهاستنادبه
:ملی

ناسبمراهکارهایشناساییمنظوربهرهبریمعظممقامنظربهباتوجه
قواعدریپذیانعطافوملیتوسعهصندوقمنابعبهبخشیتنوعجهتدر

گیردارقرعاملهیاتکاردستوردرکارشناسانهبررسیبرآنحاکممالی
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گذاریسرمایهعد

میجابایاقتصادیمثبتاندازچشمهمچنینونفتقیمتوضعیتبهبود

ازلحاظوشدهمتحولشدتبهملی،توسعهصندوقفعالیت.کند

.باشدداشتهتغییراتیگذاریسرمایهفرآیندهایواستراتژی ها

:استتحوالتاینازجملهگذاریسرمایه

ریسکوپذیرشفعاالنهگذاریسرمایهافزایش

مالیابزارهایوهاداراییدرگذاریسرمایهسبدگسترشوتنوع

سبدگردانبرایداخلیمدیریتمشارکتافزایش

داخلیهایطرحدرگذاریسرمایهوقوانیناصالح

سبددرنوینمالیابزارهایوسهامدرصدافزایش
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ملیتوسعهصندوقمنابعسازیاهرمی
ریفتعتوسعه ایاهدافتحققدرمشارکتمنابع،اهرمی سازیوتخصیصدربهبودهدفبا

صندوقهاینامهنظامدرمفادی،خصوصی-عمومیمشارکتقراردادهایطریقازشده
تادهشتضمینصددرصدوقطعیعمومیبخشتعهداتایفایکهشرطاینباشودتدوین

.نکندریسکدچارراخصوصیبخشوصندوق

بازدهوریسکتخصصیافزارهاینرم
توسعه ایبانک هایباهمکاریطریقازملیتوسعه صندوق،گذاریسرمایهبخشدر

آسیاییرساختزیتوسعهبانکآسیایی،توسعهبانکجهانی،بانکمانندمنطقه ایوبین المللی
وسکریارزیابیوارزیمنابعتخصیصنرم افزارهایتوسعهبهنسبت،.....واکوبانکو

.نمایداقدامبازده

ریسکمدیریت
هاییرساختزبایستمی.شودایجادایرانملیتوسعهصندوقدربایدریسکمدیریتسیستم

وادایجومربوطهواحداصالحازجملهگذاریسرمایهغیروگذاریسرمایهریسکمدیریت
.شوداندازیراهآنهاازهریکگیریاندازهبرایمرتبطنسبیمعیارهای

ادامه
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مالیتأمیننوینابزارهای

اهرمیرویکردباخارجیمالیمنابعجذب

سرمایهوتیتسهیالفعالیت  هایانجاموبانکیشبکهازمستقلصندوقهایفعالیتتوسعه
وشنراستانداردهایباوچابکروز،بهروش هایسایرطریقازملیتوسعهصندوقگذاری

.شودانجاماعتباریسنجشخصوصدر

تحتدوقصنونشودانجامداخلیبانکینظامطریقازلزومامنابعتخصیصتمامییعنی
وحقوقیمالیمختلف(فاندهاواهرمیعملیاتطریقاز)بین المللیرایجسازوکارهای

برایبهاداراوراقصدوریا هایسازه ذیلو(خارجی(SPVمالیتامیندرمالیابزارهای
Co-Finance،یمالتامینسندیکاییتسهیالتجملهاز.نمایداقدامداخلیپروژه های

اعتباربهمنابعکهطوریبهکشور،ازخارجدرارزیدرآمددارایداخلیموجهطرح های
هبنسبتموقعبهبتوانطرحصادراتیدرآمدهایبراساسوجذبملیتوسعهصندوق

.نموداقدامالمللیبینتعهداتایفای

روش هایبراساسملیتوسعهصندوقبهبدهکاربانک هایچندجانبهفوریتکلیفتعیین
.گیرندگانتسهیالتوذینفعانمسئولیت هایحذفبدونونوینبانکی

ادامه
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درریمحوعدالتوبودهنسلیبینثروتملی،توسعهصندوقمنابع
.باشدمیصندوقهدفمنابعتخصیصوتوزیع

اعطاییتسهیالتبازپرداختبهکنندهمجابهایسیاستاتخاذضرورت

ارزنرخنوساناتبیمه

20مادههایتبصرهحسبارزآتیبازارساماندهیوایجادبرجدیتاکید
دردوقصنارزیتسهیالتهموارهصورتاینغیردرتولیدموانعرفعقانون

.استنوساناتریسکمعرض

هاداراییوسهامتملک

ازکهمناسببازدهباوارزشباهایداراییوسهامتملکمجوزصدور
یرندهگتسهیالتوشدهایجادملیتوسعهصندوقازتسهیالتاخذطریق
.باشدنمیدریافتیتسهیالتبازپرداختبهحاصل

بدونویاجرایهایسیاستاتخاذبرایملیتوسعهصندوقازپشتیبانی
گذشتهسررسیدمطالباتوصولبرایمماشات
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:فرآیند سرمایه گذاری

(رويكردهاواهداف)گذاریسیاستراهبردیسندتدوین

گذاریسرمایهسبدفعالمدیریتواجراارزیابی،اولیه،شناسایی

ولینسبینبخشدراقتصادیاهدافوپایداربازدهیکسبمنظوربهمدتبلنداهداف

کشورنیازهایبامتناسبتوسعه ای

بازدهیکردنحداکثرمنظوربهمدتکوتاهاهداف

محیطیزیستاجتماعی،اهدافجملهازغیراقتصادیتأثیراتبهتوجه

گذاریسرمایهکالسهربرایمجزاواحدهایایجاد

آنادواریبازنگریوسیاستهاواستراتژیهامستمربهبود

ابيارهايمذهدي،فرهنگي،اعتواداتبرمدتني)گذاریسرمایهویژهشرایطوهامحدودیتتدوین

(...مشتوهاوراقگذاري،سرمايهمحنکيفيتمالي،

ساختارسرمایهگذاریدرسایرصندوقهاواجرایآندرصندوقتوسعهملی
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حساب ذخیره 
ارزی

ازدرصد منابع در آمد نفتی و گ40
درصد درآمد تهاتر با افزایش20و 

ساالنه% 3

مانده نقد صندوق ذخیره% 50
های بعدو سال89ارزی سال 

سرمایه گذاری خارجیاعطای تسهیالت

(انفال)مدیریت دارایی های جدید 

مشارکت در پروژه های داخلیسرمایه گذاری مستقیم داخلی

سود خالص صندوق و سایر منابع
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