شرکت اسالمی بانک توسعه اسالمی برای توسعه بخش خصوصی

هدف از ایجاد این شرکت به عنوان یکی از نهادهای وابسته به گروه بانک توسعه اسالمی ،شناسایی فرصتهاای بخا

خصوصای

است که بتواند به عنوان موتور رشد عمل نماید ،همچنین دیگر اهداف این شرکت شاامل ارائاه حیطاه گساتردهای از محصاوت و
خدما مالی سودآور ،بسیج منابع مالی اضافی برای بخ

خصوصی در کشاورهای عضاو باناک توساعه اساالمی ،تشاوی توساعه

بازارهای سرمایهای و مالی اسالمی و نهایتاً تبدیل شدن به یک نهاد مالی چند جانباه اساالمی ،بارای توساعه بخا
تکمیل نق

بانک توسعه اسالمی از طری توسعه و پیشبرد بخ

خصوصای در

خصوصی به عنوان موتور رشد و کامیابی اختصاری است .شرکت

 ICDحیطه گستردهای از محصوت و خدما مالی را برای مشتریان خود ارائه میکند که عبارتند از:
تأمین مالی مستقیم؛ خطوط اعتباری؛ تأمین مالی شرکتی؛ مدیریت اموال؛ خدما مشاورهای و تامین مالی ساختاری.
انواع پروژههای واجد شرایط تأمین مالی از سوی  ICDعبارتند از:

 )1پروژههای جدید :در مورد پروژههای جدیدی دارای تأثیر کلی بر اقتصاد کشور باشند.
 )2توسعه پروژه :مربوط به تأمین مالی سرمایهگذاری در توسعه کارخانه یا افزای

ظرفیت میباشد.

 )3پروژههای موجود تحت بازسازی.
 )4عملیا خصوصیسازی :شرکت  ICDمیتواند شرکتهای دولتی را که در حال خصوصیسازی هستند تأمین مالی نماید به شرط
آن که میزان سرمایهگذاری دولت در آن شرکت بیشتر از  44درصد نباشد ICD .همچنین به تأمین مالی پروژه اجارا شاده از طریا
موافقتنامههای ترجیحی یعنی به صور ) (BOT, BOOT, BOOو تأمین مالی نوسازی شرکتهای خصوصی شده جهات افازای
رقاباتپذیری و بهرهوری آنها میپردازد.
ضوابط و شرایط مالی و سرمایهگذاری :ICD

براساس قوانین و مقررا موسسه اسالمی توسعه بخ

خصوصی متقاضیان دریافت تسهیال از بخ

خصوصی میتوانند مستقیما

درخواست بهرهمندی از تسهیال فوق را طی نامهای به همراه گزارش امکانسنجی طرح به زبان انگلیسی عنوان مدیر موسساه باا
مشخصا ذیل ارسال نمایند .همچنین پیشنهاد میگردد رونوشتی از مکاتبا خود را برای سازمان سرمایهگذاری ،دفتر وامها ،مجامع
و موسسا بینالمللی ارسال نمایند تا مراتب از طری سازمان متبوع نیز پیگیری گردد .در ضمن ضمانتهای مورد نیااز عبارتناد از
وثیقه ،حواله ،ضمانت شرکتی از شرکتهای مادر ،تضمینهای شخصی و ضمانتنامههای بانکی.
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