
   یصندوق توسعه مل اتاعتبار ن ینحوه تام  یحقوق ارزیابیجایگاه و تطبیقی تبیین 

 

 

 چکیده

به ثروت  ناشی از فروش نفت و گاز  تبدیل بخشی از عواید  ایران با هدف  های  صندوق توسعه ملی 

دهنده  نشان های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق  ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل

منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق  هایی در حوزه مشکالت و نقص  های تخصیص 

در بخش اول این پژوهش با  .های فعلی و آتی باشد نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل 

بی، قطر،  های آذربایجان، آالسکا، آلبرتا، ابوظ های ثروت ملی شامل صندوقمطالعه تطبیقی صندوق 

کارهای پیشنهادی  نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه 

جهت اصالح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد  

مطالعات تطبیقی    های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده ازگوناگون صندوق 

کارهای اولیه مرتبط  های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه و متن 

استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصالح و  

ف( چهارچوب قانونی و ساختار  کارهای پژوهش در چهار مقوله الپیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه

گذاری و د( نظارت، شفافیت  حاکمیت شرکتی، ب( قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج( سرمایه 

و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر عالوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج  

 .بندی آنها نیز مشخص شد های فوق، رتبه م مقوله مطالعات مشابه قبلی، ، عالوه بر تأیید معناداری تما 

 

 حکمرانی ، تخصیص منابع   صندوق توسعه ملی ،   : های کلیدیواژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه  -1

زیرزمین قرار  های ملی برخوردار هستند: منابع نفت و گاز که در  امروزه اغلب کشورهای صادرکننده نفت و گاز از دو نوع عمده از دارایی

(. صندوق توسعه ملی ایران نیز همگام با گسترش  2016، اند )برمر، پلوگ و ویلزهای ثروت ملی که بر روی زمین قرارگرفتهدارد و صندوق

  با  توسعه  پنجم  برنامه قانون 8۴، طبق ماده 80های ثروت ملی در دنیا و پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی در دهه روزافزون صندوق

  زاینده  هایسرمایه  و   مولد  ماندگار،  های ثروت  به  نفتی   های فرآورده و گازی  میعانات  ، گاز، نفت  فروش  از   ناشی   عواید  از  بخشی   تبدیل   هدف 

بایست به بهترین نحو و  های آینده میعنوان امانت نسلهای آینده، تأسیس شد. منابع موجود در صندوق توسعه ملی بهنسل  سهم حفظ و اقتصادی

های زیرزمینی، مورداستفاده قرار بگیرد. ابهام اساسی در فعالیت  برداری بهتر از ثروتها جهت بهرهگذاریبا در نظر گرفتن ریسک سرمایه

دهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری  های کالن کشور نشان میمینان در مورد سرنوشت آن است. شاخصصندوق توسعه ملی، عدم اط

دولت، ساختار بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است صندوق نتواند گردآورنده و حافظ  

(.حاکمیت شرکتی و تخصیص منابع دو حوزه مهم در زمینه اداره  1392آتی باشد)نادعلی،    های فعلی و اندازهای ارزی کشور برای نسلپس

ها باید طوری طراحی شوند که در آن تقسیم  ها عواقب بدی خواهد داشت. آنطور حتم مدیریت ناکارای صندوقهای ثروت ملی است. بهصندوق

شده و مبین استقالل کامل بین مالکیت و مدیریت باشد. این نهادهای مالی باید از  کننده در نظر گرفتهمناسب وظایف، نقش حاکمیت و مقام اداره

(. نامشخص  2009ها مالی را داشته باشند )ترومن،  رسانی و شفافیت الزم در مورد صورتاصول اخالقی داخلی مناسب برخوردار و اطالع

ها لطمه وارد  به دلیل حاکمیت شرکتی ضعیف، ممکن است به صندوقهای مناسب،  گذاریبودن وضعیت مالی و عدم تخصیص منابع به سرمایه

صورت شفاف و به دور از هرگونه مداخله سیاسی تعیین شود. همچنین  ها مشخص و عملیات آنها بهنماید؛ الزم است حاکمیت شرکتی صندوق

به باید  عملکرد  دهی  برومیت،  گزارش  و  )دلوین  شود  انجام  مستقل  و  مستمر  دقیق،  نگرانی2007صورت  کنار  بر  (.در  حاکم  مسائل  و  ها 

های صندوق توسعه ملی ایران ازجمله منابع عظیم نفت و گاز در کشور، نیاز به اصالح ساختار فعلی  های ثروت ملی، برخی از ویژگیصندوق

سازی منابع  ها با هدف ثبات و عقیمگذاریتوان به بهبود سرمایهنماید. از دیگر ضروریات توجه به این نهاد مالی، میصندوق را مضاعف می

های  محصولی، تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی و تعدیل کسریمازاد، توسعه اقتصادی کشور، خروج از اقتصاد تک

طور  سوی دیگر قوانین ملی به  های آینده و بهبود شفافیت و استحکام حکمرانی صندوق اشاره نمود. ازانداز برای نسلبودجه سالیانه، ایجاد پس

های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم  ساله، سیاستانداز بیستکنند؛ سند چشممستقیم و غیرمستقیم از فعالیت صندوق توسعه ملی حمایت می

گذاری مولد را  جام سرمایهای کشور، ایجاد ابزار بین نسلی و انتوسعه ازجمله قوانین کالن هستند که نقش و اهمیت صندوق در اهداف توسعه

کارهای مطلوب از طریق مطالعه تطبیقی با تأکید بر مباحث حکمرانی و تخصیص  دهند.هدف اصلی این پژوهش ارائه پیشنهادهای و راهنشان می

ف توسعه و ثبات  شده در این پژوهش، اهدا رود در اثر استقرار مدل و رهنمودهای کسبمنابع در صندوق توسعه ملی ایران است. انتظار می

های داخلی و خارجی و افزایش اعتماد  گذاریاقتصادی کشور، تأمین مالی آیندگان و مدیریت ثروت بین نسلی، حضور کارآمد در زمینه سرمایه

های حاکمیت شرکتی و همچنین  ها و شاخصعمومی حاصل شود. در راستای یافتن الگوی مناسب حکمرانی و تخصیص منابع، ابعاد، مؤلفه

های ثروت آذربایجان، آالسکا، آلبرتا، ابوظبی،  ها در تخصیص منابع صندوق نیز استخراج شده است. صندوقنقش متغیرها، معیارها و محدودیت

های ثروت ملی در چهار مقوله الف( چهارچوب  اند. پس از شناخت اولیه، صندوقعنوان نمونه برای این پژوهش انتخاب شدهقطر و کویت به

، ج( ساختار سرمایه  قانونی و منابع و مصارف  با  مالی مرتبط  قوانین  شفافیت و  ساختار حاکمیت شرکتی، ب(  د( نظارت مستقل،  گذاری، 

های نمونه استخراج و پس از  کارهای اولیه مرتبط، با استفاده از مطالعه تطبیقی در صندوقپاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه راه

کارهای نهایی جهت اصالح صندوق توسعه ملی ایران با در نظر گرفتن تمامی جوانب تعیین شده است.  کارشناسان، راه  مصاحبه با خبرگان و 

های بانکی، اقتصادی، مالی و صنعت ازجمله  آوری نظرات کارشناسان، مدیران و متخصصین حوزهدرنهایت پیشنهادهای نهایی از طریق جمع

برنامه سازمان  و  ملی  توسعه  خروجیصندوق  تأیید  بر  عالوه  تا  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد   ، مقولهوبودجه  )زیر  تطبیقی  مطالعه  های  های 

 ها تعیین شود. استخراجی(، اهمیت هر یک از مقوله

  

 پیشینه پژوهش

های ثروت ملی،  گذاری کویت آغاز شد. بعد از آن سایر صندوقاندازی صندوق سرمایهبا راه  1953های ثروت ملی از سال  تاریخچه صندوق

ها  اندازی صندوقطور کل تصمیم مربوط به راهالملل، در کشورهای مختلف گسترش پیدا کردند. بهعنوان یک نهادی مالی جدید در اقتصاد بینبه

  و  گریفت)  است   گرفته  صورت  ها اقتصادی و خود بیمگیگیر سیکلبر مبنای چهار انگیزه اصلی جایگزینی ثروت، بهبود مازاد منابع، ضربه

ترین آنها،  های ثروت ملی تعاریف مختلفی وجود دارد که دارای مشترکات زیادی هستند. شاید یکی از مناسب(.برای صندوق2008  اوکامپو، 

گذاری با اهداف  های ثروت ملی، نهادهای سرمایهالمللی پول و در اصول سانتیاگو ارائه شده است. طبق تعریف، صندوقاز سوی صندوق بین

دولتمش تملک  در  و  تأسیس  کالن  اقتصاد  در  آنخص  دارند.  قرار  از  ها  حاصل  درآمدهای  تجاری،  تراز  مازاد  اساس  بر  معمواًل  ها 

(. بخش  2010شوند )کورزیو و میسلی،  سازی، مازاد بودجه دولت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی تأسیس میخصوصی

شوند. هرچند این درآمدها تنها روش تأمین مالی نیست.  ش منابع طبیعی، مخصوصًا نفت و گاز، تأمین مالی می ای از آنها از محل فروقابل توجه

ها بر مبنای دو گروه کاالیی و غیر کاالیی است. صندوق کاالیی از طریق صادرات مواد خام )معمواًل  ها تقسیم صندوقبندیلذا، یکی از دسته

ها تأمین  های انرژی و مازاد موجود در حسابهای جاری کاالهای غیر حاملابع مالی خود را از حسابهای غیر کاالیی مننفت( و صندوق

 (.2010کنند )کورزیو و میسلی، می
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 های ثروت ملی حاکمیت شرکتی در صندوق 

ست که در آن هدایت و کنترل  گیرد و سیستمی احاکمیت شرکتی در تعریفی گسترده پاسخگویی سازمان در برابر ذینفعان و جامعه را در برمی 

(. 139۴نفعان است )حساس یگانه,  شود. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذیمی

رت قانونی، رژیم  سازمانی شامل نظاشود. سازوکارهای برونسازمانی حاصل میسازمانی و دروندستیابی به اهداف فوق با سازوکارهای برون

مدیره، مدیریت اجرایی و غیر سازمانی شامل هیئترسی مستقل و سازوکارهای درونحساب  کردن  الزامی   گذاران نهادی، حقوقی، نقش سرمایه

د  های ثروت ملی موظف هستنصندوق (.1383های داخلی و اخالق سازمانی است )رهبری خرازی, ها، کنترلاجرایی و مدیران مستقل، کمیته

شده و مبین استقالل کامل در ساختاری را طراحی کنند که در آن تقسیم مناسب وظایف، نقش ارکان نظارتی و عملیاتی صندوق در نظر گرفته

(. این نهادهای مالی تنها در صورتی به اهداف خود خواهند رسید که دارای طراحی مناسب و سیستم  2009مالکیت و مدیریت باشد )ترومن،  

تواند  گذاری و ساختار حاکمیت، در کشورهای صاحب صندوق می(. ضعف در قانون2012تی شایسته باشند )دیکسون و مانک،  حاکمیت شرک

برداری نامناسب و ناعادالنه، تخصیص غیر بهینه منابع، سوگیری سیاسی در استفاده از منابع شود. چهارچوب قانونی و حاکمیت  سبب بهره

های موجود در مورد آنها را نیز  ها، نگرانهای خاص صندوقید به شکلی باشد که عالوه بر پوشش ویژگیشرکتی در این نهادهای مالی با 

ها، باید بین بدنه حاکمیتی و نظارتی تفاوت وجود داشته  (.در ساختار سازمانی صندوق201۴موردتوجه قرار دهد )حبیب، سایرالی و میرآخور،  

گذاری، از مدیران  نماید. اختیار سرمایهها را تعیین و تفویض میکند که مسئولیت مدیریت دارایییباشد. بدنه حاکمیتی، سیستمی را ایجاد م

گذاری همچون وزارت اقتصاد،  گردد. بدنه حاکمیتی شامل مالکین، نهاد مسئول سرمایهباالیی به سطوح زیرین و نهایتًا مدیران دارایی محول می

گذاری درون و بیرون سازمانی است. از سوی دیگر در هر بدنه حاکمیتی، باید یک بدنه  ران سرمایههیئت اجرایی، مدیر ارشد اجرایی و مدی

نظارتی ایجاد شود که در سرپرستی سیستم نقشی مؤثر خواهد داشت. نقش این بدنه نظارتی تأیید فعالیت واحدهای تحت سرپرستی، مطابق با  

باشد )الحسن، پاپیوانو، شانک و  عمومی و مستقل، حسابرس داخلی و نهادهای نظارتی میقوانین تعیین شده است. بدنه نظارتی شامل حسابرس 

  اهداف،  به  رسیدن  برای  زمانی  بازه  تعیین  شفافیت،   از  مناسبی  سطح  ارائه  مناسب،   ساختار  ایجاد  داد  پیشنهاد(  2011)  گاجاال  (.2013سانگ،  

  دولت   که  کرد  عنوان(  2011)  های ثروت ملی نیاز است. کالرک بهبود وضعیت صندوققی جهت  اخال  رهنمودهای  ارائه  و  حاکمیتی   تعهدات

همچنین فرآیند مناسب    ای، حرفه  و  مسئول   افراد   مشخص،  اهداف  باید  هاصندوق  در  مناسب   شرکتی  حاکمیت  ساختار  اجرای  و  طراحی   جهت

  از  برداشت  قوانین  داخلی،   قوانین  به  باید  سازمانی  انسجام  به  دستیابی  جهت  کردند  بیان(  2011) گذاری را تعیین کند. دیکسون و مانکسرمایه

جبران خدمت    ها و ارتباطات؛ در مورد افراد به نیروی انسانی متخصص و کافی، رهبری مناسب و سیستمتمحدودی  شفاف،   مأموریت  صندوق، 

گذاری، پویایی و سازمان یادگیرنده و درنهایت در زمینه سیاست به  های سرمایهگیری، سیاستدهی، اندازهمناسب؛ در زمینه فرآیندها به گزارش

  صندوق  ۴۴(  2009) تفویض اختیار، اختیارات هیئت اجرایی، استقالل هیئت اجرایی و رهنمودهای اخالقی و اجرایی توجه الزم شود. ترومن

ولت و رفتار مالی، حاکمیت شرکتی  د  از  استقالل  اهداف،  شامل صندوق  ساختار (  1)  اصلی   شاخه   ۴  در  شاخص  33  اساس   بر  در   را  ملی   ثروت

سرمایه و  اخالق  مورد  در  حاکمیتی  رهنمودهای  و  مدیران  نقش  )مثل  زمینه3گذاری،  در  شفافیت  و  پاسخگویی  استراتژی(  مثل  های  هایی 

گذاری و استفاده از اهرم و مشتقات؛  ( رفتار صندوق در مدیریت سبد سرمایه۴دهی و حسابرسی و )گذاری، گزارشگذاری و سرمایهسرمایه

  منابع   ٔ  های ثروت ملی است. هرگاه مسئولیت ادارهموردبررسی قرارداد.پاسخگویی و شفافیت دو موضوع مهم در زمینه حکمرانی صندوق

و  د  طرف  و  خواهپاسخ  اول  طرف   رابطه   این  در.  شودمی  برقرار  دو   این  بین  دوسویه   رابطه   یک  شود،   واگذار   دیگری  راداف  به  افرادی  توسط

(. 1383خواه فراهم کند )باباجانی و پوریانسب،  موجب رابطه پاسخگویی، پاسخگو ملزم است اطالعات معینی را برای پاسخپاسخگو است. به

طور حتم پاسخ مشترک به یک اتفاق مشابه  ها، هماهنگی بین آنها در مورد پاسخگویی سخت است و بهوت صندوقبا توجه به ساختار قانونی متفا

ها در دو نقش فعال بازاری )خصوصی(  پذیر نیست. این نهادهای مالی بنا به ساختار فعالیت خود چهار نوع پاسخگویی دارند. آنبین آنها امکان

پذیر به مردم پاسخگو هستند. ساختار باید به نحوی باشد که توان پاسخگویی در هر  ود و کشور سرمایهو فعال دولتی )عمومی( در کشور خ

عنوان میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل سازمان )مانند مدیران(،  توان بهشفافیت را می  (.2011چهار حوزه وجود داشته باشد )گلپرن،  

طور کل وجه اشتراک تمامی تعاریف، قابلیت دسترسی به اطالعات و توانایی در برقراری ارتباط و  . بهتوسط افراد خارج از سازمان بیان کرد

شود. دیکسون و  ها بر اساس ابعاد مختلفی ارزیابی می(. شفافیت صندوق139۴وجود جریان ارسال و دریافت اطالعات است )حساس یگانه,  

گیری و حاکمیت شرکتی(، شفافیت سیاست  اط با دولت(، شفافیت حاکمیتی)فرآیند تصمیم( به شفافیت سیاسی)اهداف صندوق ارتب2011) مانک

گذاری( و شفافیت عملیاتی)عملکرد صندوق و نمایه  های سرمایهها)استراتژیهای داخلی صندوق(، شفافیت استراتژیداخلی)عملیات و سیاست

گذاران و فعاالن اقتصادی تقاضای شفافیت  ها، قانونرد اهداف سیاسی صندوقاند. با توجه به نگرانی موجود در موکردهریسک صندوق( اشاره

های حکمرانی و  گذاری و فعالیتها، تصمیمات سرمایهبیشتری از سوی این نهادهای مالی را دارند. دو موضوع مهم در زمینه شفافیت صندوق

ها را  رساند اما فشار داخلی بر روی صندوقگذاری را به حداقل میهای سرمایهگذاران با آنها است. شفافیت هرچند اصطکاکارتباط قانون

  صندوق   شفافیت  و  پاسخگویی  شرکتی،   حاکمیت  در  موجود  شکاف(  201۴)  حبیب، سایرالی و میرآخور  (.2013افزایش خواهد داد )تورکو،  

  اصالحات   که   دادند  ارائه   اجتماعی  و  اقتصادی   توسعه  بهبود   و   کمبودها  اصالح   جهت   پیشنهادهایی   و   قراردادند  موردبررسی  را   اسالمی  کشورهای

( در پژوهش خود بیان داشت منشأ بسیاری از  2011المللی ازجمله آنها است. ترومن )حاکمیتی جهت تطابق با استانداردهای بین  ساختار  در

سی ضعف فنی، نهادی و سیاسی در اکثر صندوق  ( با برر2007دهی و شفافیت این نهادهای مالی است. آسفاها )ها، ناشی از گزارشنگرانی

اندازی و اداره یک صندوق ثروت ملی ضروری  توسعه بیان داشت استحکام نهادهای نظارتی، شفافیت و پایش مؤثر برای راهکشورهای درحال

  شفافیت (  2010) باگات  د.توان شفافیت و پاسخگویی را تقویت کراست. طبق این مطالعه با طراحی خوب و تعیین سازوکارهای مشخص، می

.  داندمی  هاصندوق  افشای  مهم  معیارهای  از  را  سیستم  یکپارچگی  از  اطمینان  و  بودجه  ارائه  و  تهیه  اطالعات،   بودن  عمومی  ها، نقش  و  هامسئولیت

  که   شده  باعث  سازیشفاف  الزامات  هرچند  کرد  بیان(  سانتیاگو  اصول)  شدهپذیرفته  عمومی  استانداردهای  و  اصول  بررسی  با(  2010)  بلیس

  بیشتر   سازیشفاف  نیازمند  حتم،   طوربه  اما  دهند  قرار  عموم  اختیار  در  مالی  تصمیمات  و  ساختاری  قانونی،   ماهیت  زمینه  در  اطالعاتی  هاصندوق

  لذا.  دارد  وجود  هدف  کشور  در  هاصندوق  سیاسی  فعالیت  زمینه  در   هاییبدگمانی  کرد  عنوان(  2008)   های خود هستند. رزنه فعالیتزمی  در

 زیادی کاهش دهد.  حد تا  را هانگرانی این تواند می پاسخگویی  و شفافیت  افزایش

 

 



 های ثروت ملی تخصیص منابع در صندوق 

میزان دارایی تحت  های ثروت ملی را میسر کرد. انداز مثبت اقتصاد جهانی روند رو به رشد صندوقبهبود وضعیت قیمت نفت و همچنین چشم

ها نیز افزایش داشته است.  های تحت مدیریت، تعداد این صندوقهای اخیر رشد خوبی داشته است. عالوه برافزایش داراییمدیریت آنها طی سال

آنها را فکشورهای دارای صندوق ثروت ملی دیدگاه خود را به این نهادهای مالی، به تغییر و  رصتی برای  عنوان منابعی برای روز مبادا 

آنها ازلحاظ  های اخیر بههای ثروت ملی، طی دهه(. فعالیت صندوق2017دانند )پلیزوال،  سازی درآمد کشور میمتنوع شدت متحول شده و 

سرمایهاستراتژی فرآیندهای  و  داشتههای  تغییراتی  سرمایه1اند.  گذاری  ریسک،  )افزایش  پذیرش  و  فعاالنه  سبد  2گذاری  گسترش  و  تنوع   )

گیرانه و  ( افزایش قوانین سخت۴( افزایش مشارکت مدیریت داخلی برای سبدگردان،  3ها و ابزارهای مالی مختلف،  گذاری در داراییمایهسر

ابزارهای مالی نوین در سبد سرمایه5ها و  گذاری صندوقمدیریت پیشرفته در سرمایه گذاری ازجمله این تحوالت  ( افزایش درصد سهام و 

ها، اهداف، تخصیص دارایی و میزان پذیرش ریسک و تعهدات، موضوعاتی است که در  سیاست (.2009گ، کونگ و لی،  است)ژینگ، وان

گذاری،  گذاری شامل الزامات و رهنمودهای سرمایهسرمایههای  های ثروت ملی باید موردبررسی قرار بگیرد. سیاستگذاری صندوقسرمایه

های  تواند از داراییگذاری میگذاری است. در تخصیص دارایی سبد سرمایهقابل اکتساب در سرمایه  ها و معیارهاییکننده شاخصاهداف بیان

مثل مینقد  وجوه و  قرضه اوراق ، سهام سبد مختلف  تشکیل  تخصیص شود،  هدف    میزان   و   است  سازیمتنوع  وسیلهبه ریسک کاهش دارایی،    . 

(.هامر،  2015ها با توجه به اهداف، اشاره دارد )کاستلی و کاسیویالنی،  ذیرش از سوی صندوقپقابل  ریسکی  نوع  و  مقدار  به  ریسک  پذیرش

ها  درصد صندوق  ۴5گذاری،  گذاری، نتایج زیر را شناسایی کردند: در مورد اهداف سرمایه( با بررسی معیارهای سرمایه2008پترووا )کانزل و  

درصد هم نداشتن هدف خاص و    25ها،  گذاریدرصد تعیین بازده استراتژیک برای سرمایه  30های اقتصادی،  تعیین اهداف بر اساس شاخص

اند. در مورد مدیریت ریسک، سطح  بازده بازارهای مالی در بلندمدت را معیاری برای تصمیمات خود عنوان نمودهگیری بر اساس  تصمیم

درصد   65شود اما در برخی موارد این موضوع به مدیران صندوق تفویض شده است. در موردقبول در بیشتر موارد از سوی دولت تعیین می

سازی، ریسک نقدشوندگی  ها ریسک اعتباری با متنوعگیرد. در این صندوقندی اعتباری صورت میب ها، مدیریت ریسک بر مبنای رتبهصندوق

های حداکثر کردن ریسک در معرض خطر محدود  گذاری در بازارهای قانونی و شناور باال و نهایتًا ریسک ارز بر اساس تئوریبا سرمایه

های عملیاتی مدیریت، مدیریت داخلی یا  گذاری، میزان پذیرش ریسک و تکنیکه( اهداف سرمای 2010شود. طبق مطالعه میسلی و کریزو )می

( در پژوهش 2015) دهند.فیکوواها را تحت تأثیر قرار میهای سهامداری عواملی هستند که تخصیص دارایی در صندوقخارجی و محدودیت

گذاری،  توان به اهداف مختلف سرمایه؛ که از آن جمله میهای ثروت ملی را بررسی کردهای در صندوقخود دالیل مختلف تخصیص دارایی

تاکتیک و هدف تخصیص دارایی(، ریسکگذاری، سبد سرمایههای مختلف سرمایهها و دورهسیاست گذاری  های سرمایهگذاری )استراتژی، 

أمین مالی صندوق ثروت ملی اشاره کرد. برون،  گذاری، هزینه فرصت و منابع ت)اعتباری، نقدشوندگی، ارز، نرخ بهره و بازار(، بازده سرمایه

استراتژی تخصیص دارایی را اهداف، ریسک مورد انتظار، نقدشوندگی، نرخ بازدهی،    در  مهم   معیارهای پاپیوانا و ژینگ، وانگ، کونگ و لی

های ثروت ملی در زمینه  قصندو(  2009) های چاچوریا و الیون بر اساس یافته گذاری و قوانین و مقررات صندوق عنوان کردند.دوره سرمایه

ها همچنین در  گذاری آنها، در صنایع خارج از کشور انجام شود. آنها و اهداف متنوعی دارند و تمایل دارند که سرمایهسازی، انگیزهمتنوع

گذاری کنند که ازلحاظ فرهنگی  مایهها نوعی سوگیری پیدا کردند؛ به این نحو که آنها تمایل دارند در کشورهایی سرگذاری صندوقمورد سرمایه

  گذاری سرمایه  سبد  بررسی  با(  2011) های اطالعاتی عنوان کردند. دیک و مورزها دلیل این کار را استفاده از مزیتبه یکدیگر نزدیک هستند. آن

ها از  حالی که تعدادی از صندوقگذاری وجود دارد. در  یافتند که عدم تجانس در مورد اهداف سرمایه  2008-1999های  سال  بین  هاصندوق

آنها با اهداف سیاسی و جهت  های خود استفاده میگیریمعیارهای مالی، جهت بهینه کردن ریسک و بازده در تصمیم کنند تعداد دیگری از 

  با   خطربی  هاییارایید  در  که   دهندمی  ترجیح  هاصندوق  برخی کنند.گذاری میتأثیرگذاری در توسعه روابط کشورهای خود اقدام به سرمایه

  اند کرده انتخاب   را تریریسکی های استراتژی  هاصندوق از  برخی دیگر  سوی  از  و کنند  گذاری سرمایه دولتی بدهی   اوراق مثل  ریسک  کمترین

درصد اوراق با درآمد    ۴0-13های خصوصی،  هایی با سهام شرکتدرصد صندوق  10-۴درصد سهام،   70-۴0  از  آنها  گذاریسرمایه  سبد  که

گذاری در امالک و مستغالت تشکیل شده  درصد سرمایه  10-8درصد فلزات خام و    2-5ها،  گذاری در زیرساختدرصد سرمایه  5-2ثابت،  

توان  ها تمایل به نگهداری اوراق بهادار با ریسک پایین دارند. مییشتر صندوق( ب2010(. بر اساس مطالعات ترومن )2017است )پلیزوال،  

های  گذاریسرمایه  2008یافته و پس از سپتامبر  ها به اوراق با درآمد ثابت و سهام تخصیصگذاری در بیشتر صندوقگفت که سبدهای سرمایه

  توسط   که  ارزی  ذخایر  حساب  و  ملی   ثروت  های صندوق  در  بهینه  خصیصت(  2010) جایگزین نیز به سبدها اضافه شده است. آزینمن و گلیک

لی هستند،  م ثروت  افزایش دنبال به  اینکه  به  توجه با هاصندوق نتایج اساس   بر. کردند مقایسه یکدیگر  با را  شوند می مدیریت  مرکزی های بانک

 گذاری کنند. سرمایههای خارجی با ریسک باالتر توانند در داراییمی

 وش پژوهش ر 

ها و متغیرهای حکمرانی و تخصیص منابع شناسایی و بر الزامات و مؤلفهبا روش توصیفی تحلیلی و دللفی  در این پژوهش سعی شده است  

ایسه صندوق  کارهای مناسب جهت اصالح ارائه شود. شناسایی و مقهای صندوق توسعه ملی ایران، راهاساس الزامات و همچنین محدودیت

های مختلف تخصیص منابع و حکمرانی از دیگر اهداف پژوهش است. لذا سؤال اصلی  های ثروت مشابه در زمینهتوسعه ملی ایران با صندوق

های  پژوهش حاضر دستیابی به الگوی مناسب تخصیص منابع و حکمرانی در صندوق توسعه ملی ایران است که در این راستا ابعاد و مؤلفه

 های ثروت ملی شناسایی شد.از طریق مطالعه پیشینه مرتبط و صندوقمرتبط 

 

 فرضیات : 

 .اصالحات چارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی پیشنهادی، اثر مثبت بر عملکرد صندوق توسعه ملی ایران دارد •

 .دارداصالحات قوانین منابع و مصارف پیشنهادی، اثر مثبت بر عملکرد صندوق توسعه ملی ایران  •
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 .گذاری پیشنهادی، اثر مثبت بر عملکرد صندوق توسعه ملی ایران دارداصالحات ساختار سرمایه •

 .اصالحات نظارت، شفافیت و پاسخگویی پیشنهادی، اثر مثبت بر عملکرد صندوق توسعه ملی ایران دارد •

 تبیین جایگاه صندوق توسعه ملی   

دهنده  های مهم در این نهادهای مالی جهت بررسی تطبیقی مشخص شد. چهار مقوله اصلی پوششمؤلفههای ثروت ملی، ابعاد و  با بررسی صندوق

اند از: الف)چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب( قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج(  تمامی مسائل و ابعاد آنها، عبارت

سرمایه اساسی  شفساختار  مستقل،  نظارت  د(  فوق،  گذاری،  اصلی  ابعاد  یک  هر  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  بخش  این  در  پاسخگویی.  و  افیت 

ساختار و چهارچوب مناسب موجب فعالیت صندوق در راستای   های پیشین تعیین شده است.های هر یک از موارد فوق، مطابق پژوهشزیرشاخه

کنندگان،  شود تا صندوق و ادارهکند. ساختار مناسب باعث میمیهای الزم جهت دستیابی به اهداف را نیز فراهم اهداف خود است و زیرساخت

های  گیرندگان و مسئوالن سیاسی را با تصمیمات عملیاتی روزانه همچون فعالیتاهداف و راهبردهای استراتژیک تعیین شده از سوی تصمیم

امنا، هیئت اجرایی، مدیران  ر صندوق همچون هیئتها و نقش ارکان دگذاری هماهنگ کنند. ضعف و نبود تعریف مشخص از مسئولیتسرمایه

های خواهد شد. ساختار قانونی و حاکمیت شرکتی، انحراف  گذاریاجرایی و کمیته مشاوران باعث اتالف منابع و موجب عدم کارایی در سرمایه

های مختلف مورد  ده که در آن متغیرها و مؤلفهرساند. در این زمینه، مطالعات مختلفی انجام شمدیران داخلی و خارج سازمانی را به حداقل می

های ثروت ملی  ترین دالیل تأسیس صندوقیکی از مهم بررسی قرار گرفته است. در جدول زیر متغیرهای مرتبط با این حوزه تعیین شده است.

را از کسری و مازاد بودجه ببینند.    های اقتصادی است تا کشورها کمترین آسیب جلوگیری از بیماری هلندی و ایجاد تعادل و ثبات در چرخه

های صورت  ها اختصاص یابد. پژوهشطور مناسب و عادالنه به تمام نسلشود تا منابع خدادادی بهقوانین مناسب برداشت و واریز موجب می

 گرفته در زمینه منابع و مصارف به شرح جدول زیر است: 

 گذاری در صندوق ثروت ملی سرمایه -1-1-1 

گذاری عامل بسیار مهمی جهت جلوگیری از سوء مدیریت در منابع، کاهش تضاد منافع و جلوگیری از پذیرش ریسک  سب سرمایهساختار منا

ها و توان مدیریت باعث  شرط عدم کاهش ظرفیتها بهباال است. ایجاد سازوکار و فرآیند مناسب اجرایی و نظارتی و از طرفی ایجاد محدودیت

در صندوق ثروت ملی همچون هر نهاد مالی دیگر که در آن مدیریت از مالکیت جدا است، تضاد منافع    خواهد شد.کاهش سوء مدیریت منابع  

های سیاسی خود  های خاص و منطبق باانگیزهگذاریها با توجه به مالکیت بر منابع صندوق به دنبال سرمایهمثال دولتعنوانوجود دارد. به

های داخلی، عامل مهمی در کاهش تضاد منافع در  گذاریگذاری همچون حداقل کردن سرمایهقوانین خاص در سرمایهطور حتم ایجاد هستند. به

های  های غیرمنطقی است. تعیین محدودیتها حفظ اصل منابع و عدم پذیرش ریسکترین اهداف در مدیریت داراییمدیریت است. یکی از مهم

سرمایه زمینه  در  االزم  ریسک  و  سیاستگذاری  ارکان  سوی  هیئتز  همچون  استراتژیگذار  تصویب  و  میامنا  سبب  اصلی  که  های  شود 

گذاری را  صورت معقوالنه از سوی مدیران اجرایی انجام بگیرد. جدول زیر موضوعات مرتبط با سرمایهگذاری و پذیرش ریسک بهسرمایه

 بیان کرده است: 

 

 های ثروت ملی گذاری در صندوقسرمایه -1جدول 

 

 های پژوهشگرماخذ: یافته

   

 نظارت مستقل، شفافیت و پاسخگویی در صندوق ثروت ملی   -1-1-2

 زیر مقوله  حوزه 

 
 
 
 
 
 

سرمایه  
 گذاری

 گذاری ساختار و فرآیند سرمایه •

 ها ها، اهداف و سیاستاستراتژی •

 گذاری ابزارهای مالی سرمایه •

 گذاری های مختلف سرمایهروش •

 گذاری تخصیص سبد سرمایه •

سرمایه • مبتنی  ارزیابی  معیارهای  و  گذاری 
 بر اهداف صندوق 

 سازوکار مدیریت ریسک  •

 گذاری استقالل در سرمایه •

خارج  • مدیران  و  مشاوران  از  استفاده 
 سازمانی

 عوامل مؤثر در گزینش ابزارهای مالی •

 گذاری های سرمایهمحدودیت •

 گذاری اخالق در سرمایه •



ازحد قدرت در هر یک از ارکان صندوق فراهم شود. نظارت مستقل  تواند شرایط الزم برای بررسی و جلوگیری از تمرکز بیشمینظارت کافی  

ها در زمینه عملکرد کاهش یابد. الزم است شکاف وضعیت صندوق با استاندارهای مقبول حکمرانی خوب  شود که نگرانیای، سبب میحرفه

المللی به سوء مدیریت  ات از سوی مالک صورت گیرد. نظارت مستقل توجه عموم مردم و نهادهای نظارتی بینشناخته تا به این روش اصالح

می افزایش  را  اصالحات  فشار جهت  ایجاد  از  و  جلوگیری  کاراتر،  مدیریت  پایداری،  افزایش  ملی سبب  ثروت  در صندوق  دهد.پاسخگویی 

شود. این موضوع  ها میها، موجب بهبود کارایی فعالیتد شد. افزایش کیفیت اطالعات و دادهای و افزایش اعتماد خواههای مالی و بودجهبحران

فعالیت بر  ارکان مختلف و مردم  بهتر  به  گذاران میها، حاصل خواهد شد. سیاستاز طریق بررسی و نظارت  توانند در صورت دسترسی 

شده  های نظارتی تعریفصادی و سوء مدیریت داشته باشند. جامعه مطلع و ارگانتری نسبت به تغییرات اقتاطالعات مناسب و کافی، واکنش سریع

های اخیر در  توانند سهم بسزایی در دستیابی به اهداف غائی داشته باشند. موضوعات این حوزه که محققین در سالبا مسئولیت و توان کافی می

 اند، به شرح جدول زیر است: مطالعات خود به آنها پرداخته

 های ثروت ملی نظارت، شفافیت و پاسخگویی در صندوق -2ل جدو

 زیر مقوله  حوزه 

و   نظارت 

 پاسخگویی 

 های ارکان نظارتی وظایف و مسئولیت •

 فرآیند نظارتی داخلی و خارج سازمانی •

سطح پاسخگویی به ارکان مختلف ملی،  •

 المللی و مردم بین

 حسابرسی مستقل صندوق  •

 شفافیت 

افشای   • بهالزامات  صورت اطالعات 

 ای و منظم دوره

دادهگزارش • و  اطالعات  الزم ها،  های 

 برای افشا 

 تعیین اطالعات قابل افشا برای عموم  •

 های پژوهشگرماخذ: یافته

 

 های پژوهش یافته -2

 مطالعه تطبیقی -2-1

های ثروت ملی و صندوق  اساس با تطبیق صندوقها از طریق مقایسه مورد بررسی قرار گرفت و بر این  اختالفات و تشابهات بین صندوق

بندی در زمینه ارائه راهکارهای  ها، به جمعها و تفاوتتوسعه ملی ایران، به بررسی وضعیت آنها پرداخته شد. در مرحله بعد با تحلیل شباهت

( اطمینان از وجود  2های ثروت،  ها صندوقها و تفاوت( شناخت شباهت1ایم. در این پژوهش سعی شد با استفاده از راهبردهای  اولیه رسیده

اقتصادی صندوق عملکرد  با  بررسی  مورد  متغیرهای  بین  و  رابطه  موفق  ملی  ثروت  تبیین( صورت3های  نمودن  اساس  بندی  بر  عام  های 

های  خراج شده از مطالعه صندوقکارهای مطلوب برای صندوق توسعه ملی ایران بپردازیم. نتایج استشده، به ارائه الگو و راههای شناساییشباهت

 ثروت به شرح زیر است: 

  

 مطالعه تطبیقی چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی  -2-1-1

به  در قوانین مستحکم و با پشتوانه اجرایی در زمینه جایگاه و موجودیت صندوق عالوه بر نوع ساختار صندوق )نهاد مستقل یا غیرمستقل( باید  

ها همچون آالسکا و کویت، جایگاه این نهادها در باالترین قانون ملی، یعنی قانونی  های عملیاتی آنها نیز اشاره شود. در برخی از صندوقفعالیت

  پذیر است. در شده است و این بدان معناست که تغییر در مفاد آن، تنها از طریق رجوع به آرای عمومی امکان اساسی ایالت یا کشور تصویب

های نروژ، ابوظبی، کویت، آلبرتا و آالسکا نقش و جایگاه تمامی ارکان مرتبط در قوانین مختلف تعریف و تعیین شده است. یکی از  صندوق

های آذربایجان، نروژ، آلبرتا و آالسکا تمامی  نکات مهم دیگر در زمینه قوانین، توجه به رویکردهای واریز و برداشت منابع است. در صندوق

گونه قانون خاص، مصوب  شده است اما در صندوق کشوری همچون امارات متحده عربی هیچهای واریز و برداشت مشخصو محدودیت  جوانب

قید و شرط از منابع را داشته  گردد دولت امکان برداشت بیآوری برای سهم از مازاد درآمدهای نفتی و برداشت وجود ندارد که سبب مییا الزام

های کویت، آذربایجان، آلبرتا، قطر و ابوظبی  آنها با توجه به وضعیت کالن اقتصادی دارای اهداف چندگانه هستند. صندوقباشد.تعدادی از  

های مختلف با اهداف  کنند. در صورت داشتن اهداف چندگانه، تعیین زیرمجموعهای و ثبات کننده را دنبال مینسلی، توسعهاهداف چندگانه بین

ای خود را از یکدیگر جدا  گذاری و توسعهمهمی در موفقیت آنها داشته باشد. صندوق کویت و ابوظبی بخش سرمایه  تواند نقشتخصصی می

طور مستقیم همچون آذربایجان و ابوظبی  تواند این وظیفه را بهدار است که میها را عهدهدولت از سوی مردم وظیفه اداره صندوق  اند.کرده



های نروژ، کویت، آلبرتا، آالسکا و قطر به وزارت اقتصاد دارایی یا هر نهاد مشابه دیگری تفویض نماید. در وقخود انجام دهد یا همچون صند

ها به یک نهاد مستقل دیگر واگذارشده است و مالکین تنها نقش نظارتی یا تعیین  گذاری و داراییهای فوق وظیفه مدیریت سرمایهتمامی مدل

سو و اجرایی در سوی دیگر جهت مدیریت  گذاری در یکرد، به عبارتی دیگر یک ساختار نظارتی و سیاستهای کالن را بر عهده داسیاست

ها همچون صندوق نفتی نروژ به نهادهای موجود در ساختار حاکمیت )بانک مرکزی( واگذار منابع وجود دارد. در برخی موارد، مدیریت دارایی

یکی از موضوعات    شده است.ات متحده عربی، قطر، آلبرتا، آالسکا یک نهاد مستقل جدید تأسیسشده است یا همچون کشورهای آذربایجان، امار

های سیاسی است. افزایش نقش بخش  گذار و ناظر و عدم تأثیرپذیری آنها از جناحهای ثروت ملی افزایش استقالل هیئت سیاستمهم در صندوق

انداز سازمان شود. در  ها فراجناحی و در راستای چشمفزایش و موجب تعیین رهنمونتواند استقالل را ا خصوصی و سایر قوای حاکمیتی، می

های آذربایجان، قطر و  گذاری آنها دارند. البته در صندوقهای کویت، آلبرتا و آالسکا بخش خصوصی نقش مؤثری در اداره و سیاستصندوق

شدت تحت تأثیر دهد که بهطور حتم نظام حاکمیتی و ساختار فعلی آنها نشان میگذاری تأکید شده است ولی بهابوظبی به استقالل این رکن سیاست

نفر    9نفر از    5عنوان مثال در صندوق کویت  حاکمیت هستند. افزایش وزن بخش خصوصی در ارکان باالدستی نقش مهمی در استقالل دارد. به

شوند. یکی دیگر از موضوعاتی مهم در  خش غیردولتی انتخاب میمدیره از بعضو موجود در هیئت  6عضو از    ۴و در صندوق آلبرتا نیز  

های مشاوره که در حال حاضر  گذار است. این گروهامنا و رکن سیاستهای موفق، وجود گروه مشاوره قوی و تخصصی در کنار هیئتصندوق

المللی استفاده  ای بینهای مختلف مشاورهاز گروه  ها مثل آالسکاهای نروژ، آذربایجان و آالسکا وجود دارند. در برخی از صندوقدر صندوق

ها و  گیری مستقل بر مبنای رهنمونگذار، مدیران اجرایی باید دارای اختیارات کامل و تصمیمشود.عالوه بر استقالل بدنه نظارتی و سیاستمی

ای و روشن انتخاب که این موضوع  فرآیند حرفههای آلبرتا، آالسکا و نروژ بر اساس یک  مدیره در صندوقهای مصوب باشند. هیئتسیاست

های آلبرتا و آالسکا حضور تمامی افراد جامعه با حداقل  گذار باشد. در صندوقشود تا مدیران اجرایی مستقل از گروه نظارتی و سیاستسبب می

ها  ؛ اما از سوی دیگر در تعدادی از صندوقعنوان کاندید در هیئت اجرایی صندوق امکان دارد ای و اخالقی تعیین شده بههای حرفهصالحیت

شود. یکی از موضوعاتی که  گیرنده کشور انجام میطور مستقیم از سوی باالترین تصمیمهمچون قطر، ابوظبی و آذربایجان انتخاب مدیران به

های کویت،  )عامل( است. در صندوق  توان به آن اشاره کرد، مستقل بودن در زمینه گزینش مدیر اجراییدر زمینه استقالل هیئت اجرایی می

های  کند. در صندوقمدیره در زمینه انتخاب مدیر اجرایی مختار است و وظایف و نحوه خدمات آن را نیز تعیین مینروژ، قطر و آالسکا هیئت

ای نیز ناظر  نداردهای اخالقی و حرفهای برای انتخاب کارکنان وجود دارد و باالترین استاگیرانهآلبرتا، آالسکا، ابوظبی و نروژ معیارهای سخت

ای و رشد  های توسعههای ثروت موردمطالعه آموزش افراد بر اساس برنامهبر فعالیت و عملکرد آنها در سازمان مربوطه است. در صندوق

توجه در ساختار  ات قابلگذاری یکی دیگر از نکگذاری و غیر سرمایههای تخصصی سرمایهشود.وجود کمیتهریزی میای برنامهمداوم حرفه

ها گسترده و متنوع است و در سایر موارد به دو  حکمرانی است. در برخی موارد همچون صندوق نروژ، آالسکا، آلبرتا و ابوظبی تعدد کمیته

گذاری و  زشگذاری، ریسک، جبران خدمات، ارهای سرمایهتوان به تیمهای تخصصی موجود میشود. ازجمله کمیتهتا سه کمیته محدود می

های  مثال در صندوقعنوانخورد. بههای ثروت ملی به چشم میحسابرسی اشاره کرد. تخصصی کردن واحدهای عملیاتی در بیشتر صندوق

های مختلف و تخصصی سهام داخلی و خارجی، اوراق با درآمد  گذاری به حوزهابوظبی، قطر، آذربایجان، نروژ و کویت واحدهای سرمایه

امال  سرمایهثابت،  و  مستغالت  و  شدهگذاریک  تقسیم  جایگزین  در های  همیشگی  مناقشات  و  موضوعات  از  یکی  تصمیمات  در  اند.استقالل 

های ثروت ملی است. در برخی موارد جهت حداقل کردن تأثیرپذیری از مسائل سیاسی همچون صندوق آالسکا یک نهاد کاماًل مستقل  صندوق

های کالن  ها و سیاستطور کامل به این نهاد واگذار شده است. رهنمونها بهگذاریو تمامی تصمیمات و سیاست  با ساختار دوالیه مدیریتی ایجاد

های آالسکا و آذربایجان(  امنای منتخب )در صندوقهای نروژ، ابوظبی، قطر و کویت( یا هیئتگذار یعنی مالک )در صندوقاز سوی مقام سیاست

های نروژ، آلبرتا، آالسکا، قطر، ابوظبی، آذربایجان و  شود. در صندوقه مدیران )هیئت( اجرایی تفویض میتعیین و برای عملیاتی کردن، ب

گیری دارند. یکی دیگر از موضوعات اصلی در زمینه استقالل، مدیریت مستقل  کویت مدیران )هیئت( اجرایی استقالل کامل مالی و تصمیم

ها مورد بررسی، یک حساب جداگانه در بانک مرکزی برای منابع وجود دارد و  مامی صندوقمنابع از سایر منابع ارزی کشور است. در ت

های آلبرتا، آالسکا و نروژ هیچ ارتباطی  تر صندوقگونه دخل و تصرفی برای سایر اهداف سیاسی، مالی و ارزی ندارد. در سطح کالنبانک هیچ

االجرا  ای که برای تمامی کارکنان با تأکید بر مدیران صندوق الزمای اخالقی و حرفههبا سایر نهادهای دولتی و حکومتی ندارند.دستورالعمل

گیری در جلوگیری از سوء مدیریت و سوءاستفاده مدیران اجرایی داشته باشد. در حال حاضر استانداردها و اصول  تواند نقش چشمباشد، می

های آذربایجان، آلبرتا، آالسکا، نروژ، ابوظبی،  افشای اطالعات در صندوقهای ضد فساد، ضد پولشویی، محرمانگی و  اخالقی شامل سیاست

های  عنوان یکی از زیرمجموعهای را بهتوان همچون صندوق کویت یک واحد نظارت و انطباق اخالق حرفهکویت و قطر در حال اجرا است. می

 مستقیم مدیران اجرایی ایجاد کرد. 

 ط با منابع و مصارف مطالعه تطبیقی قوانین مرتب  -2-1-2 

تواند موجب  مورد میهای بیقوانین مشخص در زمینه واریز و برداشت و به عبارتی اطمینان از ورود منابع مستمر و عدم امکان برداشت

وی  ها مثل ابوظبی، قوانین برداشت و واریز مشخصی تعیین نشده اما از سها شود. هرچند در برخی از صندوقریزی صحیح صندوقبرنامه

ای برای برداشت تصویب شده است. همچنین در برخی  گیرانهها مثل نروژ، آلبرتا، آالسکا و قطر قوانین و فرآیند سختدیگر در برخی صندوق

اندازی به منابع به  ها مثل نروژ، قطر و آالسکا حتی موارد اضطراری برداشت منابع تعیین شده است و به این صورت امکان دستصندوق

طور کامل صورت  های مختلف تقسیم شده است مثل کویت و آلبرتا تفکیک منابع بههایی که ساختار آنها به بخشیده است.در صندوقحداقل رس

نسلی وجود  های نروژ، قطر، آالسکا و کویت امکان برداشت از بخش بینگرفته و سهم هر یک از آنها در قوانین مشخص شده است. در صندوق

عنوان بودجه ثانویه استفاده کرد ولی در برخی دیگر همچون قطر،  توان از آنها بهها مثل نروژ، آلبرتا و آالسکا نمیندوقندارد. در برخی از ص

ها همچون آالسکا،  طور کامل در اختیار دولت است.در تعدادی از صندوقکویت و ابوظبی قانون خاصی در این راستا وجود ندارد و منابع به

شود. در کشورهای نروژ،  تدا تمام منابع درآمدی به صندوق واریز و سپس منابع مرتبط با بودجه دولت تعیین و پرداخت مینروژ و آذربایجان اب

تر از فروش صرف نفت و گاز صادراتی است و درآمدهای مالیاتی مرتبط  آذربایجان، کانادا و امارات متحده عربی محل منابع واریزی گسترده

های  شود. منابع موجود در صندوقهای ملی نفت و گاز را نیز شامل میه نفت و گاز و سودهای تقسیمی شرکتهای فعال در حوز به شرکت

نسلی ابوظبی و کویت  های بینشود و در صندوق نفتی نروژ و بخشعنوان ذخایر ارزی کشور شمرده نمی نروژ، ابوظبی، قطر و کویت به

های ثروت ملی  یکی از موضوعات اصلی در صندوق  تبدیل آن به پول ملی کاماًل منع شده است.  استفاده از منابع در داخل کشور یا به عبارتی

های آلبرتا، آالسکا، نروژ و آذربایجان هیچ رابطه مستقیمی  های پولی و مالی کشور است؛ فعالیت صندوقموفق، استقالل فعالیت آنها از سیاست



نداربا چهارچوب پولی کشور  نهادهای  و  مالی  قرار میهای  اصلی مورداستفاده  اهداف  منابع صرفًا در جهت  این  و  نقاط  ند  از  گیرند. یکی 

شده، در  ای تعریفای است. با توجه به اهداف توسعههای توسعهگذاریهای پولی و مالی کشور، سرمایههای بودجه با سیاستهمپوشانی فعالیت

عنوان مثل در  پذیر است. بهها از بودجه کشور، امکانشرط استقالل طرحی داخلی بههاگذاریهای آذربایجان، آلبرتا و قطر، سرمایهصندوق

ها و  طور کامل مشخص و گزارشمحصولی است و پروژه بههای داخلی خروج از اقتصاد تکصندوق قطر و آذربایجان هدف اصلی پروژه

پروژههزینه بههای  منتخب  میهای  ارائه  جدا  این صندوقطور  در  فرصتهشود.  به  باید  منابع  پروژها،  و  و  های سرمایهها  گذاری مشخص 

 ای تخصیص باید. شده و در راستای اهداف توسعهشناخته

  

 گذاریمطالعه تطبیقی ساختار سرمایه -2-1-3

کنند.  زدهی مشخص میمدت را نیز برای کسب حداکثر کردن باهای قطر، آالسکا، نروژ و آلبرتا در کنار اهداف بلندمدت، اهداف کوتاهصندوق

های موردمطالعه  نسلی است که این موضوع در همه صندوقیکی از نکات مهم توجه خاص به معیارها و اهداف صرفًا اقتصادی در بخش بین

ای برخی  رعایت شده است و آنها به دنبال کسب بازدهی پایدار بلندمدت هستند. در کنار این اهداف اقتصادی و مالی، تأثیرات غیراقتصادی بر

های اجتماعی،  گذاری خود به دنبال توجه به فعالیتهای آلبرتا، آالسکا، نروژ و ابوظبی در سرمایهها اهمیت بسزایی دارد. صندوقاز صندوق

  اند. کرده  ها، واردگذاریعنوان یک استاندارد اخالقی در سرمایهگذاری مسئوالنه را بهزیست و حاکمیت شرکتی هستند و معیارهای سرمایهمحیط

گذاری  های مختلف سرمایههای اصلی در روشگیری مصوب هستند که در آن قدمهای موردمطالعه، دارای یک فرآیند تصمیمتمامی صندوق

تواند فعال )نروژ و ابوظبی(  ها است. البته استراتژی مدیریت صندوق میتعیین شده است که شامل شناسایی، ارزیابی، اجرا و مدیریت دارایی

گذاری استفاده و  های خود از واحدهای مختلف سرمایههای ابوظبی، نروژ، قطر و کویت برای اجرایی کردن سیاستیا غیرفعال باشد. صندوق

ها و شرایط  های مختلف، محدودیتگذار صندوقها، واحدی مجزا ایجاد شده است. ارکان سیاستدر برخی موارد برای هر یک از طبقات دارایی

ها  گذاریتوان به تعیین کیفیت محل سرمایهعنوان مثال میاند. بهگذاری را عالوه بر اهداف و رویکردهای اصلی نیز تعیین کردهیهویژه سرما

(،  )نروژ، آالسکا و آلبرتا(، درجه اعتباری ابزارهای مالی )نروژ، آذربایجان، آالسکا و آلبرتا(، محدودیت در اوراق مشتقه )کویت و ابوظبی

شده )نروژ(، ممنوعیت بر اساس اعتقادات فرهنگی و مذهبی )کویت، ابوظبی، نروژ و قطر(، محدودیت در  های غیر لیستدر شرکت  ممنوعیت

طور مستمر و مداوم بهبود پیدا کند.  گذاری باید بههای سرمایهها و سیاستاستفاده از ابزارهای مالی )آذربایجان و آلبرتا( اشاره کرد. استراتژی

بار مورد بازنگری قرار  گذاری حداقل سالی یکهای و فرآیندهای سرمایهها، سیاستظبی، آلبرتا، آالسکا و قطر استراتژیوهای ابقدر صندو 

صندوق  گیرند.می متنوعتمامی  برای  مالی  مختلف  ابزارهای  از  موردمطالعه  ملی  ثروت  سرمایههای  سبد  میسازی  استفاده  کنند.  گذاری 

وظبی، کویت، آذربایجان، آلبرتا و آالسکا سبد هدف را در سطح ارزها، مناطق جغرافیایی و طبقات مختلف دارایی مشخص  های نروژ، ابصندوق

های بزرگ اقتصادی  گذاری در طرحهای با اهداف چندگانه همچون آلبرتا، آذربایجان، کویت و ابوظبی مشارکت و سرمایهاند. در صندوقکرده

های  گذاری مستقیم در بخشای اقدام به ارائه تسهیالت و سرمایههای کویت و ابوظبی در راستای اهداف توسعهوقای وجود دارد. صندو توسعه

گذاری داخلی و ارائه تسهیالتی  ها همچون نروژ و آالسکا هیچ نوع سرمایهکنند. تعدادی از صندوقمختلف اقتصادی دولتی و غیردولتی می

هایی همچون نروژ،  موفقیت صندوق ثروت ملی، استقالل مدیران اجرایی در تصمیمات است. در صندوقیکی از معیارهای مهم در    ندارند. 

صورت آزادانه به مدیران  گذاری بهآلبرتا، آالسکا چهارچوب، اصول و اهداف اصلی از سوی باالترین رکن ساختار مشخص و تصمیمات سرمایه

البته در برخی ا ها همچون ابوظبی، کویت، قطر و آذربایجان باوجود گزینش مدیران از سوی  ز صندوقیا هیئت اجرایی واگذار شده است. 

اندازی یک موجودیت حقوقی مستقل و  طور کامل به آنان واگذار شده است. برای افزایش استقالل، راهمراجع دولتی آزادی عمل و استقالل به

های  و عدم دخالت دولتمردان در گزینش مدیران اجرایی ضروری است. صندوقای به شکلی که از هر نوع نفوذ و ترغیب سیاسی دور باشد  حرفه

اند. البته صندوق نفتی نروژ در این  های مناسبی هستند که هر دو معیار فوق را جهت فعالیت عملیاتی مستقل، به کار بردهآلبرتا و آالسکا نمونه

گیری  ل، به دلیل ساختار مناسب مدیریتی و حاکمیتی، دارای حداکثر استقالل تصمیمعنوان یک استثناء، باوجود عدم استقرار یک نهاد مستقمیان به

ها همچون کویت، ابوظبی و قطر  شود. این امر در برخی صندوقهای مورد بررسی عملیاتی میسپاری منابع در تمامی صندوقاست.برون

گیرد که مزیت رقابتی و  سپاری انجام مییافته تنها زمانی برونوسعههای نروژ، آالسکا و آلبرتا است. در کشورهای تبسیار بیشتر از صندوق

ها همچون ابوظبی، قطر، کویت و آذربایجان با توجه به تأثیر شگرفی که مدیران  توجه ای وجود داشته باشد. در برخی از صندوقای قابلهزینه

سپاری منابع الزم است  شود. جهت برونسپاری میو کنترل برونخارج سازمانی در موفقیت آنها دارند، زمان زیادی صرف انتخاب، نظارت  

های نروژ، آذربایجان و  گذاری برسد. در صندوقهای مصوب، معیارها و فرآیند گزینش به تصویب باالترین رکن سیاستدر قوانین و سیاست

الزم، رتبه اعتباری، حداقل تجربه کاری و میزان   آالسکا حداقل الزامات الزم برای گزینش مدیران خارج سازمان همچون مدارک و مجوزهای

های ثروت ملی، بررسی عملکرد این نهادهای مالی است.  های اصلی مالکان صندوقهای تحت مدیریت تعیین شده است.یکی از دغدغهدارایی

های آلبرتا، آالسکا و آذربایجان از  شد. صندوقگذاری منصفانه با گیری، تکرارپذیر و جهت مقایسه سبد سرمایهاندازهمعیارهای ارزیابی باید قابل

کنند. برخی از  های الیبور برای اوراق درآمد ثابت استفاده میدرصد در بلندمدت( یا نرخ  5های ثابت )های بازدهی معین مثل تعیین نرخنرخ

ص شامل ترکیبی از ابزارهای مالی با اوزان مختص  کنند. این شاخ ها مثل آلبرتا، نروژ، آالسکا و آذربایجان از شاخص منفعل استفاده میصندوق

های مناسب تخصیص منابع است. یکی دیگر از  افزوده به دلیل استراتژیبه خود است؛ عملکرد بهتر نسبت به این سنجه نشان از ایجاد ارزش

طور که  شود. همانا بکار گرفته میها، مقایسه عملکرد با سبدهای مشابه و همنوع است که در حال حاضر در صندوق آلبرتا و آالسکروش

گذاری مختص به خود را  ها، ترکیب سبد سرمایهها متنوع است و با توجه به اهداف و محدودیتگذاری صندوقهای سرمایهدانیم سیاستمی

السکا و آلبرتا، از طریق  ها همچون کویت، آکننده بودن معیارهای ارزیابی موجود، سبب شد تعدادی از صندوقدارند. این محدودیت و گمراه

ای برای  های ثروت ملی معیارهای غیراقتصادی و توسعهیک نهاد ثالث معیار و سنجه ترکیبی اختصاصی ایجاد و ارائه دهند.تعدادی از صندوق

شد پایدار اقتصادی را  های نروژ، آلبرتا و آالسکا عملکرد مسئوالنه و رمثال صندوقعنواناند. بهگذاری نیز مشخص کردههای سرمایهتصمیم

الملل، مسائل حقوق  گذاری تعیین کرده است و به موضوعات مرتبط با تغییرات آب و هوایی و توسعه بینعنوان معیارهای ارزیابی سرمایهبه

تباری،  های مختلف تجاری، بازار، اع های ثروت ملی موردمطالعه در حوزهشود.مدیریت ریسک در صندوقبشر و حاکمیت شرکتی توجه می

یافته همچون آلبرتا، آالسکا و نروژ باالترین رکن سازمان  های توسعهشود. در بیشتر صندوقعملیاتی و طرف معامله و سایر موارد اجرایی می

اًل از  تحمل معموها را بر عهده دارد. همچنین حداکثر ریسک مورد انتظار و قابلوظیفه ایجاد یک ساختار و فرآیند مناسب برای مدیریت ریسک



عنوان مثال میزان پذیرش ریسک در صندوق  شود و مدیران اجرایی ملزم به رعایت آنها هستند. بهگذار و ناظر تعیین میسوی رکن سیاست

گذاری یا در صندوق آلبرتا اداره دارایی و  مدیره سازمان و تحت نظارت شورای عالی امور اقتصادی و سرمایهثروت ملی قطر از سوی هیئت

های نروژ، آلبرتا، آالسکا، ابوظبی، آذربایجان،  کند. در صندوقتحمل )هدف( هر دارایی را تعیین و اعالم میداری، میزان ریسک قابلخزانه

های غیرمنطقی  گذاری دارد تا بدون تحمل ریسکها و تصمیمات سرمایهقطر و کویت شناخت و مدیریت ریسک، نقش اساسی در استراتژی

گیری ریسک ارائه شده است. مدل ارزیابی و مدیریت ریسک  دنظر کسب شود.در قوانین مدیریت ریسک، اصول اندازهحداکثر بازدهی مور

گذاری به شکلی طراحی شود که ضمن در نظر گرفتن  های سرمایههای مورد بررسی کل گرا باشد و در بخش ریسکباید همچون صندوق

مریسک و  کارا  مدیریت  دارایی،  مختلف  طبقات  در صندوقهای  دهد.  انجام  نیز  را  آنها  آذربایجان  ؤثر  و  آالسکا  آلبرتا،  قطر،  نروژ،  های 

به روشاندازه انتظار سبد سرمایههای مختلف نسبی و مطلق انجام میگیری  گذاری بر اساس یک معیار  گیرد. ریسک نسبی، ریسک مورد 

ویژه ریسک بازار( در گیری ریسک )بهآزمون استرس برای اندازههای ارزش در معرض ریسک، تحلیل سناریو و  استاندارد است. از روش

های مورد بررسی، در واحد مدیریت ریسک  شود.ارزیابی ریسک در صندوقصندوق آلبرتا، آذربایجان، ابوظبی، نروژ و آالسکا استفاده می

های استراتژیک در  د تا شناخت، نظارت و کاهش ریسکطور مستقیم با مدیریت اجرایی همکاری دارنگیرد که این واحدها معمواًل بهانجام می

های ثروت موردمطالعه تقریبًا مشترک است به تحلیل  ترین زمان ممکن صورت بگیرد. ازجمله وظایف واحد مذکور که در تمامی صندوقسریع

های مختلف صندوق و آموزش  شرسانی مسائل مرتبط با ریسک، ایجاد درک از ریسک در بخریسک و عملکرد سازمان، شناسایی و اطالع

های تخصصی، در ساختار سازمانی  عنوان یکی از کمیتهها، مثل ابوظبی کمیته مدیریت ریسک نیز، بهکارکنان اشاره کرد. در برخی صندوق

سک در سازمان  های کلی و مصوب ریهای واحد مدیریت ریسک با چهارچوبفعالیت دارد. یکی از وظایف اصلی آن، اطمینان از تطابق فعالیت

 است. 

 مطالعه تطبیقی نظارت، شفافیت و پاسخگویی  -2-1-4 

آلبرتا، آالسکا، آذربایجان( تعریفهرم پاسخگویی و وظیفه و مسئولیت هر یک از ارکان در بیشتر صندوق شده است. در بیشتر  ها )نروژ، 

طور کامل  والیه نظارتی تعریف شده است. فرآیند پاسخگویی بههای ثروت همچون نروژ، آلبرتا، آالسکا، کویت و آذربایجان ساختاری دصندوق

های ثروت نروژ، آلبرتا و آالسکا تصویب شده است؛ مدل حاکمیت شرکتی و پاسخگویی ارکان صندوق با جزئیات دقیق، در قوانینی  در صندوق

ها مثل آلبرتا، آذربایجان، آالسکا و نروژ ز صندوقهای فوق بیان شده است. در برخی اهمچون احکام مدیریت و قوانین حاکمیت شرکتی صندوق

دهند. از سوی دیگر پاسخگویی  بار به مردم گزارش ارائه میها، مدیران حداقل سالی یکحیطه پاسخگویی بسیار گسترده است. در این صندوق

نمایندگان مردم نیز پاسخگو است ولی    عنوانهای ابوظبی و قطر، فقط محدود به دولت )مالک( است. صندوق کویت به مجلس بهدر صندوق

های آلبرتا و آالسکا، نهاد ناظر ترکیبی از  ای مبنی بر پاسخگویی در مقابل مردم ندارد. برای بهبود نظارت الزم است همچون صندوقوظیفه

های ثروت موردمطالعه،  صندوقهای مختلف سیاسی و مردمی باشد تا بررسی عملکرد به دور از هر نوع سوگیری انجام شود. در قوانین  جناح

های عمومی منتشر شده باید شامل اطالعات درست و کامل و  دهی به ارکان و نهادها مشخص شده است. گزارشالزامات الزم برای گزارش

شود، عالوه بر قوانین  های نروژ، آلبرتا، آالسکا، آذربایجان، ابوظبی، قطر و کویت اجرایی میدارای حداکثر شفافیت باشد.مانند آنچه در صندوق

هایی با شفافیت پایین در داخل کشور )ابوظبی، قطر  شود. حتی در صندوقالمللی نیز انجام میدهی بر اساس استانداردهای مالی بینملی گزارش

المللی  دهای مالی و بینشود. هدف استفاده از استانداردهی مالی، تهیه میالمللی گزارشهای مالی بر اساس استانداردهای بینو کویت( صورت

گیری  گیران مالی، امکان تصمیمگذاران، اعتباردهندگان و سایر تصمیمگیری منطقی سرمایهگزارشگری مالی، ایجاد بستر الزم برای تصمیم

فهم برای عموم  قابل های عمومی سالیانهیافته مثل آالسکا الزام تهیه گزارشهای توسعهبلندمدت و بهبود عملکرد تجاری است. در برخی صندوق

های مالی سایر اطالعات  متحده، کانادا و آذربایجان عالوه بر صورتیافته همچون نروژ، ایاالتمردم، نیز وجود دارد. در کشورهای توسعه

صورت    شود.درها برای عموم مردم منتشر میهمچون اندازه صندوق، میزان واریز و برداشت منابع و جزئیات مرتبط با تخصیص دارایی

المللی باشد و در این زمینه مدیریت اجرایی همانند  ها باید منطبق بر استانداردهای بینحضور فعال در بازارهای خارج کشور، فعالیت صندوق

کار  گذاری و حاکمیت شرکتی را به  المللی سرمایههای و فرایندهای بینهای نروژ، آلبرتا و آالسکا وظیفه دارند آخرین روشمدیران صندوق

شده سازمان ملل، رهنمودهای مرتبط با سازمان همکاری و توسعه  های پذیرفتهتوان به اصول و پیمانببرند. ازجمله اصولی مورد پذیرش، می

شده سازمان ملل برای تجارت و حقوق بشر و اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و  اقتصادی برای نهادهای چندملیتی، اصول پذیرفته

گذاری،  های سرمایهشویی، محدودیتهای ثروت ملی جهت افزایش کارایی و شفافیت، رعایت قوانین ضد پولادی اشاره کرد. صندوقتوسعه اقتص 

های سیاسی و قوانین  ها و مشارکتقوانین ارزی، قوانین مالیاتی، مقررات ارزهای خارجی، قوانین ضد انحصار، مقررات مرتبط با فعالیت

ای  گیرانههای سختها همچون آذربایجان، قطر، ابوظبی و کویت سیاستالمللی در دستور کار دارند. در برخی از صندوقینهای بمرتبط با تحریم

های ثروت برای تطابق بیشتر با  در زمینه اجرای آنها با هدف افزایش اطمینان به این نهادهای مالی وجود دارد. عالوه بر موارد فوق صندوق

المللی همچون بانک جهانی،  های چندملیتی و بینگذاری مسئوالنه و حضور در بازار جهانی، در سازمانهبود و توسعه سرمایهالملل، بقوانین بین

گذاری مسئوالنه  المللی حاکمیت شرکتی و سازمان سرمایهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، شبکه بینهای منطقهالمللی پول، صندوقصندوق بین

پذیر پیروی  های ثروت ملی برای حضور در کشورهای دیگر، باید از قوانین داخلی کشور هدف و سرمایهدارند.صندوقسازمان ملل مشارکت 

دار نظارت و اطمینان از اجرا و اطالق قوانین و لزامات افشای  های ثروت موردمطالعه واحدهای تطابق و کنترل حقوقی، عهدهکنند. در صندوق

شود. یکی از وظایف اصلی این  اجرا از طریق این واحد بررسی میپذیر و مقررات قابلانین کشورهای سرمایهاطالعاتی هستند. تطابق با قو

آلبرتا و نروژ آموزش اولیه مدیران در زمینه الزامات افشای اطالعاتی معامالت سرمایهواحدها در صندوق گذاری و تطابق با  های آالسکا، 

های ثروت ملی است که این موضوع در تمامی نهادهای  لکرد، یکی از ضروریات اصلی در صندوققوانین خارج از کشور است.حسابرسی عم

انتخاب و تعداد حسابرسان مستقل خارجی در صندوقموردمطالعه انجام می عنوان مثال حسابرس  های مختلف، متفاوت است. بهگیرد. نحوه 

، در ابوظبی از سوی کمیته حسابرسی، در کویت به پیشنهاد وزارت اقتصاد  مستقل در صندوق نروژ از سوی کمیته نظارت بانک مرکزی نروژ

گردد، در صندوق آلبرتا نیز حسابرسی عمومی ایالت این وظیفه را بر  امنا تعیین میمدیره مؤسسه یا در آالسکا از سوی هیئتو انتخاب هیئت

مؤسسه    ۴مؤسسه است. در کویت، حسابرسان منتخب حتمًا باید از بین    2های ابوظبی و کویت  عهده دارد. تعداد حسابرسان انتخابی در صندوق

انتخاب شوند.یکی از مهم برتر دنیا  داخلی است.  ترین واحدهای فعال در تمامی صندوقحسابرسی  های ثروت ملی موردمطالعه، حسابرسی 

شده، هستند. در صندوق قطر، واحد  بینیوعات پیشهای داخلی با موضحسابرسان داخلی به دنبال حمایت از تمامی ذینفعان و تطابق کنترل

بخش به  تقسیمحسابرسی  مختلف  زیرمجموعههای  و  است  بخششده  از  واحد  این  سرمایههای  حسابرسی  شرکتهای  حسابرسی  های  گذاری، 



آالسکا، ابوظبی و کویت    هایآوری اطالعات تشکیل شده است. در صندوقزیرمجموعه و همکاران، حسابرسی مالی و عملیاتی و حسابرسی فن

صورت  شده است که معمواًل بهها تعریفمدیره در ساختار صندوقعالوه بر واحد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت

ی و فرآیند  های کنترل داخلهای مصوب و اطمینان از کارایی سیستمهای صندوق با قوانین، مقررات و سیاستمستقل، مسئولیت تطابق فعالیت

  های گزارش  آذربایجان  و  آالسکا  آلبرتا،   نروژ،   ازجمله  باال  شفافیت  درجه  با  هاییصندوق  در حسابرسی داخلی بر عهده آنها گماشته شده است.

هی  دگزارش  استانداردهای   اساس  بر  گذاریسرمایه  سبد  در  ها بدهی  و   هادارایی  تمامی   وضعیت  شامل  مردم  و  مختلف  ارکان  به  شده  ارائه   مالی

بین قابلمالی  موضوعات  است.  گزارشالملل  در  سرمایهانتشار  ساختار  شامل  سرمایهگذاریها  درآمدهای  و ها،  ورودی  مالی  منابع  گذاری، 

هزینه کوتاهخروجی،  بازدهی  مالی،  عملیات  خالصه  صندوق،  با  مرتبط  سرمایههای  سبد  بلندمدت  تا  شاخصمدت  معگذاری،  و  یارهای  ها 

تر  تواند گستردههای مالی حسابرسی شده و عملکرد مدیران خارج سازمانی است؛ و بسته به میزان شفافیت این لیست میشده، صورتگیریاندازه

هادهای  تر است. در نگردد و اطالعات سالیانه بسیار مفصلصورت ماهیانه، فصلی و سالیانه ارائه میها معمواًل بهیا محدودتر باشد. گزارش

های مالی حسابرسی شده  عنوان مثال در آلبرتا صورتهای مختلف وجود دارد؛ بهموردمطالعه معمواًل محدودیت زمانی برای افشای گزارش

  31های فصلی حداکثر تا پایان  ام مارس( از سوی حسابرس عمومی به کمیته دائمی مجلس یا گزارش  31ماه پس از پایان سال مالی )   3حداکثر  

و    30ت،  آگوس صندوق  28نوامبر  میان  شود.در  ارائه  باید  اقتصاد  وزارت  به  هرسال  کانادا،  فوریه  نروژ،  کشورهای  موردمطالعه،  های 

متحده آمریکا و آذربایجان بیشترین افشای اطالعات عمومی را دارند و بر اساس قوانین، انتشار اطالعات تا زمانی که منتج به شناسایی  ایاالت

ها  الذکر وضعیت این نهادهای مالی از طریق رسانههای فوقپذیر است. در صندوقهای ویژه نشود، امکان، موضوعات و گزارشافراد، نهادها 

های مالی باید در چهار روزنامه کثیراالنتشار و کتابچه انتخاباتی دوساالنه، در  شود. در صندوق آالسکا صورتعمومی برای مردم منتشر می

های مالی حسابرسی شده صندوق آلبرتا در یک مجمع سالیانه، به عموم شهروندان ارائه و در  یرد یا گزارش و صورتدسترس عموم قرار بگ 

خزانه و  دارایی  وزارت  قابلسایت  استراتژیداری  شامل  ساالنه  وضعیت  خالصه  ابوظبی،  صندوق  دیگر  سوی  از  است.  های  دسترس 

داراییسرمایه ترکیب  سیاست  د گذاری،  تخصیص  و  اراییها،  سازمانی  مدیران خارج  گزینش  فرآیند  و خارجی،  داخلی  مدیران  اساس  بر  ها 

های قطر و کویت محدود به نهادها و ارکان قانونی است و هیچ گزارشی از  کند یا افشای اطالعات صندوقاشخاص ثالث برای عموم منتشر می

شود.پس از استخراج پیشنهادها در مطالعه تطبیقی و در نظر  م ارائه نمیها به عموم مردگذاریها و وضعیت سرمایهعملکرد، ترکیب دارایی

کارها از طریق مصاحبه، با خبرگان و کارشناسان در میان گذاشته شد و پس از دریافت  گرفتن وضعیت کشور و صندوق توسعه ملی، راه

کارهای  کارهای حاصل از نتایج مطالعه تطبیقی، راه، راهکارها صورت پذیرفت. در جدول زیرنظرات آنها اصالحات الزم در مورد الگو و راه

و اصالح نهایی  پیشنهادهای  و  خبرگان  نظر  از  کننده  دریافتی  رعایت  کشورهای  این جدول،  در  موارد  این  بر  است. عالوه  شده  ارائه  شده 

 کارهای پیشنهادی نیز تعیین شده است. راه
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 چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی 

 وضعیت فعلی 

کار    راه

شده   استخراج 

مطالعه   از 

 تطبیقی

بعد از دریافت  

 نظر خبرگان 
 کار نهایی راه

 کار پیشنهادی کننده از راههای استفادهصندوق

 آالسکا  قطر  آلبرتا آذربایجان  کویت ابوظبی   نروژ

صندوق   اساسنامه 

ماده  به عنوان 
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 کشور  توسعه های برنامه

به عنوان  ثبت 

مالی  یک نهاد 

قانون  در 

که   اساسی 

آن   مفاد  تغییر 

آرای   از طریق 

عمومی 

 پذیر باشد امکان

به عنوان  ثبت 

مالی  یک نهاد 

قانون  در 

که   اساسی 

آن  مفاد  تغییر 

طریق   از 

عمومی  آرای 

پذیر  امکان

 باشد 

به عنوان  ثبت 

در یک مالی  نهاد 

که   اساسی  قانون 

از   آن  مفاد  تغییر 

آرای   طریق 

عمومی 

 پذیر باشد امکان

  * *  *  * 

قوانین   تغییر  امکان 

در   مصارف  و  منابع 

صورت نیاز یا با احکام  

 حکومتی

قوانین مرتبط با  

و  واریز 

در  با  برداشت 

گرفتن  نظر 

شرایط   تمامی 

شود و  مصوب  

تغییر  غیرقابل 

 باشد. 

مرتبط   قوانین 

و   واریز  با 

برداشت با در  

گرفتن   نظر 

شرایط   تمامی 

شود   مصوب 

غیرقابل   و 

 تغییر باشد. 

با   مرتبط  قوانین 

واریز و برداشت  

با در نظر گرفتن 

شرایط   تمامی 

و   شود  مصوب 

تغییر   غیرقابل 

 باشد. 

*    * *  * 

منابع   تفکیک  عدم 

اهداف   برای  صندوق 

 چندگانه 

اهداف   تعیین 

برای   چندگانه 

صندوق ازجمله  

بین   اهداف 

نسلی،  

و  توسعه ای 

منابع   تفکیک 

 هر یک از آنها 

اهداف   تعیین 

چندگانه  

صندوق  

ازجمله  

بین   اهداف 

نسلی،  

و  توسعه ای 

و  تثبیت کننده 

منابع   تفکیک 

از   یک  هر 

 آنها 

اهداف   تعیین 

صندوق   چندگانه 

اهداف   ازجمله 

نسلی،   بین 

و  توسعه ای 

و  تثبیت کننده 

منابع هر   تفکیک 

 یک از آنها 

    *  * *  

 های پژوهشگرماخذ: یافته
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 چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی 

 وضعیت فعلی 

استخراج  راه کار 

مطالعه   از  شده 

 تطبیقی

از   دریافت  بعد 

 نظر خبرگان 
 کار نهایی راه

 کننده از راهکار پیشنهادیهای استفادهصندوق

 آالسکا  قطر  آلبرتا آذربایجان کویت ابوظبی  نروژ

وجود   عدم 

واحدهای  

مناسب   سازمانی 

در   حضور  برای 

بازارهای  

و  بین المللی 

های  فعالیت

 کارشناسی 

یا   بازتعریف 

و   واحدها  ایجاد 

تعیین  کمیته و  ها 

نقش دقیق هریک  

ازجمله   آنها  از 

واحدهای  

گذاری،  سرمایه

الملل و  حقوق بین

یک   ایجاد 

سازوکار 

با توجه به اهداف  

الزم   صندوق 

تعدادی   است 

در   جدید  واحد 

ایجاد   سازمان 

افراد   و  شود 

و  حرفه ای 

بدون  الملبین لی 

در   محدودیت 

استخدام   صندوق 

یا   بازتعریف 

و   واحدها  ایجاد 

تعیین  کمیته و  ها 

نقش دقیق هریک  

ازجمله   آنها  از 

واحدهای  

گذاری،  سرمایه

الملل و  حقوق بین

یک   ایجاد 

سازوکار 

* * * * * * * 



 چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی 

 وضعیت فعلی 

استخراج  راه کار 

مطالعه   از  شده 

 تطبیقی

از   دریافت  بعد 

 نظر خبرگان 
 کار نهایی راه

 کننده از راهکار پیشنهادیهای استفادهصندوق

 آالسکا  قطر  آلبرتا آذربایجان کویت ابوظبی  نروژ

برای   مشخص 

افراد   استخدام 

 ای حرفه

امکان   شوند. 

مداوم   آموزش 

 افراد فراهم شود. 

برای   مشخص 

افراد   استخدام 

ای و امکان  حرفه

با افر اد  همکاری 

کشور.   از  خارج 

به طور  افراد 

تحت   مداوم 

قرار   آموزش 

 بگیرند. 

گرفتن   قرار 

دبیرخانه  

ذیل  هیئت امنا 

برنامه   سازمان 

 بودجه کشور 

وزارت   تعیین 

به عنوان  اقتصاد 

در   دولت  نماینده 

مدیریت   و  اداره 

داشتن   و  منابع 

نظارتی   نقش 

در   وزارتخانه 

 صندوق 

استقالل   مهم 

صندوق از دولت  

فعالیت   است. 

ذیل   صندوق 

وزارتخانه یا نهاد  

تأثیر   نباید  خاص 

استقالل   در 

داشته   صندوق 

 باشد. 

به عنوان  صندوق 

کاماًل   نهاد  یک 

دولت   از  مستقل 

و   شود  تعریف 

اقتصاد   وزارت 

نماینده  به عنوان 

امور   در  دولت 

باشد.   صندوق 

به   کامل  استقالل 

صندوق   مدیران 

 اعطا شود. 

  * *  * * * 

استقالل   عدم 

 صندوق از دولت 

عدم دخالت دولت  

مدیریت   در 

 صندوق 

عدم دخالت دولت  

مدیریت   در 

در   حتی  صندوق 

گزینش   زمینه 

 مدیران

عدم دخالت دولت  

مدیریت   در 

در   حتی  صندوق 

گزینش   زمینه 

 مدیران

*    *  * 

وجود   عدم 

های  دستورالعمل

و   رفتاری 

استانداردهای  

 اخالقی 

و   تصویب  تعیین 

های  دستورالعمل

و   رفتاری 

استانداردهای  

سوی   از  اخالقی 

 امنا هیئت

تصویب   و  تعیین 

های  دستورالعمل

و   رفتاری 

استانداردهای  

سوی   از  اخالقی 

 امنا هیئت

تصویب   و  تعیین 

های  دستورالعمل

و   رفتاری 

استانداردهای  

سوی   از  اخالقی 

 امنا هیئت

* * * * * * * 

حداکثری   نقش 

در   دولت 

 امنا هیئت

قدرت   افزایش 

خصوصی   بخش 

قوای   سایر  و 

در   حاکمیتی 

سهم  هیئت و  امنا 

از    50کمتر 

دولت   درصدی 

هیئت امنا.  در 

گروه   یک 

برای  حرفه ای 

در   مشاوره 

صندوق   ساختار 

گرفته   نظر  در 

 شود. 

شدن  کم رنگ 

در   دولت  نقش 

و  هیئت امنا 

قدرت   افزایش 

خصوصی   بخش 

حق   همراه  )به 

رأی(. یک گروه  

برای  هحرف ای 

در   مشاوره 

صندوق   ساختار 

گرفته   نظر  در 

 شود. 

قدرت   افزایش 

خصوصی   بخش 

حق   همراه  )به 

سایر  و  رأی( 

حاکمیتی   قوای 

هیئت و  در  امنا 

  50سهم کمتر از  

دولت   درصدی 

هیئت امنا.  در 

گروه   یک 

برای  حرفه ای 

در   مشاوره 

صندوق   ساختار 

گرفته   نظر  در 

 شود. 

     *  * 



 چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی 

 وضعیت فعلی 

استخراج  راه کار 

مطالعه   از  شده 

 تطبیقی

از   دریافت  بعد 

 نظر خبرگان 
 کار نهایی راه

 کننده از راهکار پیشنهادیهای استفادهصندوق

 آالسکا  قطر  آلبرتا آذربایجان کویت ابوظبی  نروژ

در   دولت  نقش 

مدیران   انتخاب 

 صندوق 

فرآیند   یک  ایجاد 

و   گزینش 

برای  انتصاب  

انتخاب مدیران و  

اختیار   تفویض 

فعالیت های  کامل 

 صندوق به آنان 

عدم دخالت دولت  

انتخاب   در 

صندوق   مدیران 

و توجه به سوابق  

آنان،   تجارب  و 

استقالل   اعطای 

مدیران   به  کامل 

در   حتی  اجرایی 

رئیس   انتخاب 

 هیئت عامل 

عدم دخالت دولت  

انتخاب   در 

صندوق   مدیران 

و توجه به سوابق  

آنان،  و   تجارب 

استقالل   اعطای 

مدیران   به  کامل 

در   حتی  اجرایی 

رئیس   انتخاب 

 هیئت عامل 

*    *  * 

 های پژوهشگرماخذ: یافته
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 قوانین منابع و مصارف 

 وضعیت فعلی 

کار استخراج  راه

مطالعه   از  شده 

 تطبیقی

بعد از دریافت نظر  

 خبرگان 
 کار نهایی راه

استفادهصندوق راهکار  های  از  کننده 

 پیشنهادی

 آالسکا  قطر  آلبرتا آذربایجان کویت ابوظبی  نروژ

صندوق   ثابت  سهم 

نفتی   درآمدهای  از 

و محدود به نفت و  

 گاز

تمامی   انتقال 

منابع نفت و گاز  

و   صندوق  به 

سهم   تعیین 

از   این  بودجه 

به   توجه  محل، 

درآمدهای   سایر 

در  گاز  و  نفت 

و   کشور 

های  شرکت

و   خصوصی 

ارزش   به  توجه 

دالرهای   نسبی 

 نفتی. 

منابع هر یک از  

های  بخش

کاماًل   صندوق 

 تفکیک شود. 

سهم   اختصاص 

دولت   بودجه  ثابت 

از محل واریز کل  

گاز   و  نفت  درآمد 

سهم   صندوق،  به 

سایر   از  صندوق 

همچنین   و  انفال 

و  درآمدها نفت  ی 

های  گاز در شرکت

و   خصوصی 

 صنایع مرتبط. 

از   یک  هر  منابع 

صندوق  بخش های 

 کاماًل تفکیک شود. 

سهم   اختصاص 

ثابت بودجه دولت  

از محل واریز کل 

درآمد نفت و گاز 

سهم   صندوق،  به 

سایر   از  صندوق 

همچنین   و  انفال 

و   نفت  درآمدهای 

در  گاز 

های  شرکت

و   خصوصی 

 صنایع مرتبط. 

ی  هر  از  منابع  ک 

های صندوق  بخش

تفکیک   کاماًل 

 شود. 

* *   *  * 

برداشت اصل منابع  

 صندوق 

برداشت از اصل  

به ویژه در  منابع 

نسلی   بین  بخش 

باشد.   غیرممکن 

محل   از  تنها 

این   سودهای 

امکان   صندوق 

از   برداشت 

نسلی   بین  صندوق 

باشد.  غیرممکن 

ذخیره   حساب 

عنوان  بهارزی  

از  یکی 

های  زیرمجموعه

فعالیت   صندوق 

ارتباط   و  کند 

با توجه به تعریف  

کننده   ثبات  بخش 

صندوق   در 

ذخیره   )حساب 

محل  از  ارزی( 

کسری   بخش  این 

تأمین شود   بودجه 

منابع   اصل  و 

بین   )صندوق 

*   * * * * 
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وجود   برداشت 

 داشته باشد. 

صندوق   و  بودجه 

باشد.   بخش  این  با 

در صورت امکان 

از   برداشت  تنها 

 سود تعریف شود. 

ای(  توسعهنسلی و  

عنوان  هیچبه

دسترس  قابل

 نباشد. 

به عنوان  استفاده 

 بودجه ثانویه 

ارتباطی   هیچ 

و   صندوق  بین 

سالیانه   بودجه 

کسری   جهت 

از   مگر  نباشد 

سود   محل 

منابع   از  حاصل 

 صندوق 

اصل   از  استفاده 

صندوق   منابع 

کسری  جهت 

وجود   بودجه 

از   و  باشد  نداشته 

صندوق ثبات ساز  

بخش  به عنوان 

بودجه   تثبیتی 

شود.   استفاده 

توسعه ای  صندوق 

های ملی  نیز پروژه

توسعه ای خارج  و 

از بودجه را تأمین  

 مالی کند. 

اصل   از  استفاده 

صندوق   منابع 

کسری  جهت 

وجود   بودجه 

از   و  باشد  نداشته 

صندوق ثبات ساز  

بخش  به عنوان 

بودجه   تثبیتی 

شود.   استفاده 

ای  صندوق توسعه

پرو های  ژهنیز 

توسعه و  ای  ملی 

بودجه   از  خارج 

مالی   تأمین  را 

 کند.

*   * *  * 

منابع   استقالل  عدم 

سایر   از  صندوق 

 منابع ارزی

منابع   استقالل 

صندوق از سایر  

و   ارزی  منابع 

مدیریت   انتقال 

منابع   این  کامل 

صندوق   به 

ملی   توسعه 

 ایران

باید   منابع  مدیریت 

در  به کامل  طور 

مدیران  اختیار  

صندوق باشد و از  

در   منابع  این 

پولی  سیاست های 

کشور   ارزی  و 

و   نشود  استفاده 

منابع صندوق نباید  

تبدیل   ریال  به 

 نشود. 

مدیریت منابع باید  

در  به کامل  طور 

مدیران   اختیار 

صندوق باشد و از  

در   منابع  این 

پولی  سیاست های 

کشور   ارزی  و 

و   نشود  استفاده 

صندوق   منابع 

یال تبدیل  نباید به ر

 نشود. 

* *     * * * 

نبودن   کارا 

های  گذاریسرمایه

توسعه ای  بخش 

 صندوق 

بخش   در 

منابع  توسعه ای، 

قابل تخصیص و  

محل   همچنین 

آن   کرد  هزینه 

کامل  به طور 

و   مشخص 

مستقل از بودجه  

دولتی   سالیانه 

باشد و نظارت و  

به   آن  ارزیابی 

بر عهده این نهاد  

 باشد 

توسعه ای  بخش 

برای   و  مستقل 

و  پروژه ملی  های 

صنایع   اساس  بر 

و   کشور  هدف 

ایجاد  

های  زیرساخت

مورداستفاده   مهم، 

در  بگیرد.  قرار 

صورت امکان این  

طریق   از  فعالیت 

توسعه ای  بانک 

تحت نظر صندوق  

 فعالیت کند. 

توسعه ای  بخش 

برای   و  مستقل 

های ملی و  پروژه

صنایع   اساس  بر 

و   کشور  هدف 

جاد  ای

های  زیرساخت

مورداستفاده   مهم، 

در  بگیرد.  قرار 

امکان   صورت 

از   فعالیت  این 

بانک   طریق 

تحت  توسعه ای 

صندوق   نظر 

 فعالیت کند. 

    * * * *   



 گذاریسرمایه

 وضعیت فعلی 

کار  راه

شده   استخراج 

مطالعه   از 

 تطبیقی

بعد از دریافت نظر  

 خبرگان 
 کار نهایی راه

 کننده از راهکار پیشنهادیهای استفادهصندوق

 آلبرتا آذربایجان  کویت ابوظبی  نروژ
 

 طر ق
 آالسکا 

بودن   نامشخص 

فرآیند  

گیری  تصمیم

برای  

 گذاری سرمایه

فرآیند  تعریف  

گذاری و  سرمایه

کامل   استقالل 

ها  گیریتصمیم

از دولت. جهت  

سیستم   بهبود 

گذاری  سرمایه

واحدهای مرتبط  

بازتعریف و در  

نیاز   صورت 

 ایجاد شوند. 

فرآیند   تعریف 

و  سرمایه گذاری 

کامل   استقالل 

از گیریتصمیم ها 

دولت. جهت بهبود  

سیستم  

گذاری  سرمایه

مرتبط   واحدهای 

د و  ر بازتعریف 

صورت نیاز ایجاد  

 شوند. 

فرآیند   تعریف 

و  سرمایه گذاری 

کامل   استقالل 

از گیریتصمیم ها 

دولت. جهت بهبود  

سیستم  

گذاری  سرمایه

مرتبط   واحدهای 

در  و  بازتعریف 

صورت نیاز ایجاد  

 شوند. 

* * * * * * * 

تعریف   عدم 

معیارهای  

و   اقتصادی 

غیراقتصادی  

بخش های  برای 

 مختلف صندوق 

گزینش   جهت 

در   صندوق 

های  بخش

مختلف  

مالی   معیارهای 

و   اقتصادی  و 

جهت   همچنین 

گذاری  سرمایه

مسئوالنه  

های  محدودیت

غیراقتصادی  

شود.   تعیین 

بخش   برای 

ای  توسعه

معیارهای  

تعریف   مرتبط 

بر   عالوه  شود. 

این  

های  محدودیت

و   سیاسی 

در   فرهنگی 

ها  گذاریسرمایه

 تعیین شود. 

معیارهای  

و    اقتصادی

غیراقتصادی برای  

سه   از  یک  هر 

صندوق   بخش 

شود.   بازتعریف 

نسلی   بین  صندوق 

یک صندوق کاماًل  

و   است  اقتصادی 

ای  در بخش توسعه

معیارهای   به 

غیراقتصادی  

توسعه   ازجمله 

کشور  اقتصادی 

هدف   صنایع  طبق 

برنامه ریزی  طبق 

)هسته  Coreای 

Planing و  )

اجتماعی   توسعه 

گسترش   مثل 

توجه   آمورش 

شد.  خ واهد 

های  محدودیت

سیاسی و فرهنگی  

در 

ها  گذاریسرمایه

 تعیین شود. 

معیارهای  

و   اقتصادی 

غیراقتصادی برای  

سه   از  یک  هر 

صندوق   بخش 

شود.   بازتعریف 

نسلی   بین  صندوق 

یک صندوق کاماًل  

و   است  اقتصادی 

ای  در بخش توسعه

معیارهای   به 

غیراقتصادی  

توسعه   ازجمله 

کشور  اقتصادی 

صنایع هدف    طبق 

برنامه ریزی  طبق 

)هسته  Coreای 

Planing و  )

اجتماعی   توسعه 

گسترش   مثل 

توجه   آمورش 

شد.   خواهد 

های  محدودیت

سیاسی و فرهنگی  

در 

ها  گذاریسرمایه

 تعیین شود. 

* * * * * * * 

بازنگری   عدم 

سیاست و  در  ها 

های  استراتژی

 صندوق 

دوره های  تعیین 

مشخص   زمانی 

بازنگری   برای 

و  سیاستدر   ها 

های  استراتژی

 گذاری سرمایه

دوره های  تعیین 

مشخص   زمانی 

برای بازنگری در 

و  سیاست ها 

های  استراتژی

 گذاری سرمایه

دوره های  تعیین 

مشخص   زمانی 

برای بازنگری در 

و  سیاست ها 

های  استراتژی

 گذاری سرمایه

*   *   *   * 



از   استفاده  عدم 

های مختلف  مدل

 گذاری سرمایه

پرداخت   عدم 

محل   از  وام 

بین   صندوق 

نسلی.  

گذاری  سرمایه

این   خارجی 

استفاده   منابع، 

مدل های  از 

مختلف  

و   مشارکت 

به   وام  اعطای 

گذاران  سرمایه

در   خارجی 

صندوق  

ای،  توسعه

انتخاب  

گذاری  سرمایه

در   تنها  داخلی 

یکسان   صورت 

گزینه   دو  بودن 

و   داخلی 

 خارجی

گذاری  سرمایهعدم  

منابع   داخلی 

نسلی  های بینبخش

مگر  ساز  ثبات  و 

یکسان  زمان  در 

گزینه از بودن  ها 

ایجاد   لحاظ،  هر 

توسعه و  بانک  ای 

تسهیالت   پرداخت 

از محل این بانک  

طرح های  برای 

استفاده  توسعه ای، 

های مختلف  از مدل

مشارکت در بخش  

به  توسعه فقط  ای. 

و  پروژه ملی  های 

بزرگ   مقیاس 

 توجه شود. 

گذاری  عدم سرمایه

منابع   داخلی 

نسلی  های بینبخش

مگر  ساز  ثبات  و 

یکسان  زمان  در 

گزینه از بودن  ها 

ایجاد   لحاظ،  هر 

توسعه و  بانک  ای 

تسهیالت   پرداخت 

از محل این بانک  

طرح های  برای 

استفاده  توسعه ای، 

های مختلف  از مدل

مشارکت در بخش  

به  توسعه فقط  ای. 

ملیپروژه و    های 

بزرگ   مقیاس 

 توجه شود. 

  * * *   *   

از   استفاده  عدم 

مالی   ابزارهای 

سطح   در 

 الملل بین

از   استفاده 

مالی   ابزارهای 

همچون   مختلف 

اوراق   سهام، 

ارزهای   بدهی، 

خارجی   مختلف 

همچنین   و 

و   امالک 

برای   مستغالت 

های  بخش

 مختلف صندوق 

از  استفاده 

مالی   ابزارهای 

همچون   مختلف 

اوراق  سهام،  

ارزهای   بدهی، 

و   خارجی  مختلف 

و  امالک  همچنین 

برای   مستغالت 

مختلف  بخش های 

 صندوق 

از  استفاده 

مالی   ابزارهای 

همچون   مختلف 

اوراق   سهام، 

ارزهای   بدهی، 

و   خارجی  مختلف 

و  امالک  همچنین 

برای   مستغالت 

مختلف  بخش های 

 صندوق 

* * * * * * * 

تعیین   عدم 

کارکردهای 

مختلف  

ابزارهای  

مختلف  

 گذاری سرمایه

به   توجه  با 

های  فعالیت

صندوق   مختلف 

ویژه در بخش  به

نسلی   بین 

کارکردهای 

مختلف  

مالی   ابزارهای 

با   و  شناسایی 

اهداف   به  توجه 

استفاده   آنها  از 

 شود. 

به   توجه  با 

های مختلف  فعالیت

ویژه در صندوق به

نسلی   بین  بخش 

کارکردهای 

ابزارهای   مختلف 

شناسایی و با  مالی  

توجه به اهداف از 

 آنها استفاده شود. 

به   توجه  با 

های مختلف  فعالیت

ویژه در صندوق به

نسلی   بین  بخش 

کارکردهای 

ابزارهای   مختلف 

مالی شناسایی و با  

توجه به اهداف از 

 آنها استفاده شود. 

*       *   * 

نکردن   ارزیابی 

عملکرد 

 ها گذاریسرمایه

از   استفاده 

معیارهای  

مختلف  

و   اقتصادی 

غیراقتصادی  

ارزیابی   برای 

مختلف   بخش 

در   صندوق. 

اقتصادی   بخش 

معیارهای   تعریف 

ازجمله   اقتصادی 

سنجه های  ایجاد 

اختصاصی،  

معین   بازدهی 

دوره های  برای 

تا  کوتاه مدت 

و   بلندمدت 

های منفعل  شاخص

معیارهای   تعریف 

ازجمله   اقتصادی 

سنجه های  ایجاد 

اختصاصی،  

معین   بازدهی 

دوره های  برای 

تا  کوتاه مدت 

و   بلندمدت 

های منفعل  شاخص

* * * * * * * 



 

 های پژوهشگرماخذ: یافته

از   است  الزم 

معیارهایی  

سنجه   شامل 

از  تعریف شده 

مالی   نهاد  سوی 

اهداف   مستقل، 

بازدهی معین و  

های  شاخص

از  و  منفعل 

طرفی مقایسه با  

های  صندوق

استفاده   مشابه 

بخش   در  شود. 

و   غیراقتصادی 

از  توسعه ای 

معیارهای  

همچون   مرتبط 

فضای   بهبود 

و  کسب وکار 

اشتغال   ایجاد 

 استفاده شود. 

بین   بخش  برای 

صندوق،   نسلی 

ایجاد ساختار الزم 

ارزیابی   برای 

ای و  توسعهاثرات  

از  استفاده 

های  شاخص

همچون  موجود 

رفاه   شاخص 

ایجاد   و  لگاتوم 

سیستمهای  

اثرات   ارزیابی 

پروژهتوسعه ها  ای 

(DOTS-

Systems 

Tracking 

Output 

Development )

 ای در بخش توسعه

بین   بخش  برای 

صندوق،   نسلی 

ایجاد ساختار الزم 

ارزیابی   برای 

ای و  اثرات توسعه

از  استفاده 

های  شاخص

همچون  موجود 

رفاه   شاخص 

ایجاد   و  لگاتوم 

های  سیستم

اثرات   ارزیابی 

پروژهتوسعه ها  ای 

(DOTS-

Systems 

Tracking 

Output 

Development )

 ای بخش توسعهدر 

از   استفاده  عدم 

مدیران 

گذاری و  سرمایه

مشاوران خارج  

 سازمانی

سازوکار 

سپاری  برون

منابع   از  بخشی 

به   توجه  با 

های  محدودیت

و   داخلی 

استفاده   همچنین 

از   حداکثری 

های  پتانسیل

در  بین المللی 

ایجاد   صندوق 

این   در  شود. 

واحد   زمینه 

و   نظارتی 

مجزا  گزینش  

 ایجاد شود. 

سازوکار 

سپاری  برون

با   منابع  از  بخشی 

به   توجه 

های  محدودیت

همچنین   و  داخلی 

حداکثری   استفاده 

پتانسیل های  از 

در بین المللی 

ایجاد   صندوق 

شود. در این زمینه 

و   نظارتی  واحد 

گزینش مجزا ایجاد  

تفکر  تغییر  شود. 

زمینه   این  در 

نهاد  به یک  عنوان 

برای  بین المللی 

افراد  ا ستخدام 

حرفه و  ای  خبره 

 نهادینه شود. 

سازوکار 

سپاری  برون

با   منابع  از  بخشی 

به   توجه 

های  محدودیت

همچنین   و  داخلی 

حداکثری   استفاده 

پتانسیل های  از 

در بین المللی 

ایجاد   صندوق 

شود. در این زمینه 

و   نظارتی  واحد 

گزینش مجزا ایجاد  

تفکر  تغییر  شود. 

زمینه   این  در 

نهاد  عنوان  به یک 

برای  بین المللی 

افراد   استخدام 

حرفه و  ای  خبره 

 نهادینه شود. 

* * * * * * * 

سازوکار   نبود 

 مدیریت ریسک 

انواع   مدیریت 

شامل   ریسک 

گذاری و  سرمایه

غیر 

گذاری و  سرمایه

معیارهای نسبی  

و مطلق مرتبط.  

واحد   ایجاد 

تعریف   با  مجزا 

مشخص  

و   وظایف 

 ها مسئولیت

انواع  مدیریت  

شامل   ریسک 

و  سرمایه گذاری 

گذاری غیر سرمایه

و معیارهای نسبی  

مرتبط.   مطلق  و 

ایجاد واحد مجزا با  

مشخص   تعریف 

و   وظایف 

 ها مسئولیت

انواع   مدیریت 

شامل   ریسک 

و  سرمایه گذاری 

گذاری غیر سرمایه

و معیارهای نسبی  

مرتبط.   مطلق  و 

ایجاد واحد مجزا با  

مشخص   تعریف 

و   وظایف 

 ها تمسئولی

* * * * * * * 



  

 کارهای پیشنهادی حاصل از مطالعه تطبیقی و نظر خبرگانراه -3ادامه جدول 

 نظارت مستقل، پاسخگویی و شفافیت 

 وضعیت فعلی 

استخراج  راه کار 

مطالعه   از  شده 

 تطبیقی

دریافت   از  بعد 

 نظر خبرگان 
 کار نهایی راه

 کننده از راهکار پیشنهادیاستفادههای صندوق

 آالسکا  قطر  آلبرتا  آذربایجان  کویت ابوظبی  نروژ

افشای   عدم 

و   وظایف 

مسئولیت  

ارکان 

سازماندرون

 ی

وظایف   تعریف  با 

مسئولیت ها  و 

واحدها و ارکان با  

هرم   بر  تمرکز 

و   پاسخگویی 

 خواهی. پاسخ

وظایف   تعریف  با 

مسئولیت ها  و 

ارکان با  واحدها و  

هرم   بر  تمرکز 

و   پاسخگویی 

 خواهی. پاسخ

تعریف   با 

و   وظایف 

ها  مسئولیت

و   واحدها 

با  ارکان 

بر   تمرکز 

هرم  

پاسخگویی و  

 خواهی. پاسخ

*   * *  * 

نحوه نامناسب  

 حسابداری 

بر   حسابداری 

اساس  

ملی   استانداردهای 

 المللی. و بین

بر   حسابداری 

اساس  

ملی   استانداردهای 

 المللی. بینو 

حسابداری  

اساس   بر 

استانداردها 

و  ملی  ی 

 المللی. بین

* * * * * * * 

وجود   عدم 

حقوق   واحد 

 الملل بین

حقوق   واحد  ایجاد 

جهت  بین الملل 

و   قوانین  شناخت 

مقررات 

کشورهای  

پذیر،  سرمایه

پایبندی   و  انطباق 

اصول   به  کامل 

و  بین المللی 

آموزش کارکنان و 

 مدیران

حقوق  ایجاد   واحد 

جهت  بین الملل 

و   قوانین  شناخت 

مقررات 

کشورهای  

پذیر،  سرمایه

پایبندی   و  انطباق 

اصول   به  کامل 

و  بین المللی 

آموزش کارکنان و 

 مدیران

واحد   ایجاد 

حقوق  

الملل  بین

جهت  

شناخت  

و   قوانین 

مقررات 

کشورهای  

پذیر،  سرمایه

و   انطباق 

پایبندی کامل  

اصول   به 

و  بین المللی 

آموزش 

و ک ارکنان 

 مدیران

* * * * * * * 

رعایت   عدم 

استانداردهای  

و  بین المللی 

در   عضویت 

نهادهای  

 نظارتی 

رعایت  

و   استانداردها 

بین و  قوانین  الملل 

در   عضویت 

نظارتی   نهادهای 

 المللی بین

رعایت  

و   استانداردها 

بین و  قوانین  الملل 

در   عضویت 

نظارتی   نهادهای 

 المللی بین

رعایت  

استانداردها  

قوانین   و 

و  بین الملل 

در  عضویت 

نهادهای  

نظارتی  

 المللی بین

* * * * * * * 

نحوه نامناسب  

 حسابرسی 

انتخاب حداقل یک  

مؤسسه حسابرسی  

برای  بین المللی 

و   حسابرسی 

انتخاب حداقل یک  

مؤسسه حسابرسی  

برای  بین المللی 

و   حسابرسی 

انتخاب  

یک   حداقل 

مؤسسه  

حسابرسی  

المللی  بین

برای  

* * * * * * * 



 

 

 گیریبحث و نتیجه -3

کارهای ارائه شده در مطالعه تطبیقی و با توجه به مشکالت و نواقص موجود در صندوق توسعه ملی ایران،  بندی راهپس از بررسی و جمع

شده مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در ادامه  تهیه  ی(. این پیشنهادها2  کارهای نهایی پس از مصاحبه با خبرگان تعیین شده است )جدولراه

بندی آزمون فریدمن است. همچنین پیشنهادهای  ها در این بخش، مطابق نتایج حاصل از رتبهها و زیر مقولهارائه شده است. ترتیب ارائه مقوله

های  شناسان و مدیران بوده است. در پیشنهادهای زیر گویهها مورد تأیید کارای در سطح مقوله و زیر مقولهزیر بر اساس نتایج آزمون دوجمله

بندی استخراجی از  شده است. الزم به ذکر است به دلیل استفاده از رتبهمرتبط با هر یک از پیشنهادها که مورد تأیید قرار گرفته است، مشخص

 کارها وجود نداشته باشد. آزمون فریدمن امکان دارد ارتباطی منطقی در توالی راه

  

 ارهای اصالح نظارت مستقل، پاسخگویی و شفافیت کراه -3-1

(. الزم است همچون  62و    61،  57،  55،  52های  ترین پیشنهادها است )گویهارائه اطالعات به مردم و نهادهای نظارتی یکی از مهم •

کنندگان  سازی و پاسخگویی افزایش یابد تا نیاز استفادهشفافهای موفق در دنیا ازجمله نروژ، آلبرتا، آالسکا و آذربایجان میزان  صندوق

های خود پاسخگوی تمام اقشار جامعه باشد. الزم است اطالعات در زمینه  را تأمین نماید. صندوق باید در زمینه عملکرد و فعالیت

سازمانی، رهنمودهای  قی دروناهداف، چهارچوب قانونی، ساختار حکمرانی صندوق، ارکان حاکمیت شرکتی، مدیران، اصول اخال

استراتژیمسئولیت   سیاستپذیری،  و  فعالیتهای سرمایهها  سرمایهگذاری،  گزارش حسابرسی  گذاری، سبد سرمایههای  و  گذاری 

ها بر اساس معیارهای  های زیادی در این زمینه و مقایسه صندوقهای مختلف افشا شود. پژوهشطور منظم و با روشمستقل به

شده و نقطه مشترک آنها توصیه به افزایش پاسخگویی و شفافیت در مقابل مردم و نهادهای نظارتی داخلی و  بندی انجامرتبهمختلف  

(، ترومن  2013(، الحسن، پاپیوانو، شانک و سانگ )201۴توان به حبیب، سایرالی و میرآخور )خارجی است. ازجمله مطالعات می

( اشاره کرد که بیشتر بر پاسخگویی صندوق  2007( وآسفاها )2008(، گیلسون و میلهاپت )2009قرمانی )-(، ناخلی و ابید2011)

(، 2011(، دیکسون و مانک )2013(، تورکو )2013(، تورکو ) 2016اند و محققینی همچون جین )و نهادهای ناظر متمرکز بوده

(، چونگ و  2007(، ترومن )2008لل )(، کوتر و  2008(، رز )2010(، کورزیو و میسلی )2010(، بلیس )2011کالرک )

کارهای  طور حتم بهبود وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی ایران با استفاده از راهاند. به( بر شفافیت تأکید داشته2007مویا )لسی

ماستورزی  مادوئل، کافمن، کرای و-المللی همچون لینابورگارائه شده و افزایش رتبه شفافیت و پاسخگویی بر اساس معیارهای بین

برای   آن  افشای 

 عموم

برای   آن  افشای 

 عموم

و   حسابرسی 

آن   افشای 

 برای عموم 

افشای  

نامناسب  

اطالعات  

 صندوق 

و   اطالعات  ارائه 

افشا  داده قابل  های 

به نهادها، ارکان و  

در  مردم  عموم 

زمانی  بازه های 

مشخص و در سه  

حاکمیت   زمینه 

شرکتی،  

و  سرمایه گذاری 

 نظارت. 

از   استفاده 

ابزارهای  

رسانی  اطالع

 مختلف. 

و   اطالعات  ارائه 

افشا  داده قابل  های 

ارکان   نهادها،  به 

در   مردم  عموم  و 

زمانی  بازه های 

مشخص و در سه  

حاکمیت   زمینه 

شرکتی،  

و  سرمایه گذاری 

استفاده   نظارت. 

ابزارهای   از 

رسانی  اطالع

برای   مختلف 

و  فرهنگ سازی 

با  آش مردم  نایی 

و   صندوق 

 کارکردهای آن

ارائه  

و   اطالعات 

های قابل  داده

به   افشا 

نهادها،  

و  ارکان 

مردم  عموم 

بازه های  در 

زمانی 

و   مشخص 

در سه زمینه  

حاکمیت  

شرکتی،  

گذارسرمایه

ی و نظارت.  

از  استفاده 

ابزارهای  

رسانی  اطالع

مختلف برای  

ساز فرهنگ

آشنایی   و  ی 

با  مردم 

و   صندوق 

های کارکرد

 آن

*     * *   * 



های  کننده فعالیتها و افزایش اطمینان نسبت به صندوق خواهد شد. این امر درنهایت تضمینداوسون موجب کاهش نگرانی-و ترومن

تضمین و  کشور  و خارج  داخل  در  نسلصندوق  ثروت  باید  کننده  خبرگان  نظر  طبق  این  بر  شد. عالوه  آتی خواهد  و  فعلی  های 

( انجام شود. الزم است  63و    57های عمومی )گویه  قا و بهبود صندوق توسعه ملی از طریق رسانهسازی الزم برای ارتفرهنگ

های  بخش برای افزایش سطح آگاهی جامعه در زمینه صندوقهای آگاهیهای عمومی، برنامهسازی از طریق رسانهعالوه بر شفاف

ی و حسابرسی صندوق توسعه ملی ایران است. یکی از نتایج  پیشنهاد بعدی در این بخش، حسابدار  .ثروت ملی، تهیه و پخش شود

المللی حسابداری بخش عمومی و  های مالی بر اساس استانداردهای بینپژوهش حاضر الزام صندوق به حسابداری و ارائه گزارش

بندی  ی برای ارزیابی و رتبههای مال(. دلیل اصلی این امر استفاده از صورت53المللی گزارشگری مالی است )گویه  استاندارهای بین

های مالی مطابق با استانداردهای مورد تأیید  ها و گزارشهای ثروت ملی در خارج از کشور است. لذا نیاز است صورتصندوق

ها از سوی  های موردمطالعه در حال اجرا است حسابرسی صندوقای باشد. از سوی دیگر مطابق آنچه در صندوقمراجع حرفه

شود و از طرفی کمیته و واحد حسابرسی داخلی نیز برای نظارت بر عملکرد صندوق بازتعریف  رسی معتبر انجام میمؤسسات حساب

المللی، باید زیرساخت الزم برای حسابرسی مستقل و نظارت  طور حتم جهت حضور در بازارهای بین(. به60و    59شود )گویه  

ن تعیین شود. مطابق مطالعه تطبیقی و نظر خبرگان فرآیند انتخاب یک حسابرس  المللی بر صندوق توسعه ملی ایرانهادهای مالی بین

امنا برسد. الزم است چهارچوب و استانداردهای الزم و واحد عملیاتی مناسب در صندوق  المللی باید به تصویب هیئتمعتبر بین

ملی موردمطالعه و نظر خبرگان، جهت حضور  های ثروت  توسعه ملی ایران ایجاد و ساماندهی شود. همچنین مطابق بررسی صندوق

المللی عضو شود. در  الملل را رعایت و در نهادهای نظارتی بینالملل نیاز است صندوق استانداردها و قوانین بیندر بازارهای بین

 .(58و  56، 5۴های الملل در ساختار صندوق طراحی شود )گویهاین زمینه نیاز است واحد حقوقی و تطابق بین
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های پژوهش و مطابق آنچه در صندوق آلبرتا، آالسکا، کویت و ابوظبی نیز اجرایی شده است، قانون صندوق باید در  طبق بررسی  •

. همچنین قوانین برداشت و واریز باید به نحوی  (1باالترین قوانین کشور )قانون اساسی( به تصویب برسد تا تغییرناپذیر باشد )گویه  

به منابع غیرممکن یا حداقل بسیار سخت باشد )گویه  باشد که امکان دست ها در  های قانونی صندوق(. چهارچوب3و    2اندازی 

ین مطالعات  ( مورد بررسی قرار گرفته است و در ا2000( و فاسانو )2007(، ترومن )201۴مطالعات حبیب، سایرالی و میرآخور )

های ثروت ملی در قوانین کشور، جهت جلوگیری از سوء  نیز مانند نتایج این پژوهش به الزام استحکام چهارچوب قانونی صندوق

 .مدیریت اشاره شده است

(. طبق نظر خبرگان  ۴های مختلف، بر اساس اهداف مورد نظر است )گویه  کارهای این پژوهش، تقسیم صندوق به بخشیکی از راه •

آنچه در صندوق مدیریت صندوق میو مشابه  گرفته است،  نیز صورت  و قطر  بین نسلی،  های کویت  اهداف  به سه حوزه  تواند 

(. این کارکردهای  20ها نیز کاماًل مشخص و تفکیک شده باشد )گویه  کننده تقسیم و منابع هریک از این بخشای و تثبیتتوسعه

( نیز بررسی و بر آن تأکید شده  2000( و فاسانو )2006(، ونتال و جونز النگ )2006چندگانه در مطالعات باکون و سیلوانا )

 .است

(، ترومن 2013موضوع بعدی ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی ایران است. در مطالعات الحسن، پاپیوانو، شانک و سانگ )  •

ثروت ملی و ارتباط بین آنها و دولت،  های  های مدیریت صندوق( روش2011( و کالرک )2012(، دیکسون و مانک )2013)

راستا با نتایج مطالعه  شده است که نتایج آنها هممورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعات به استقالل صندوق از دولت اشاره

ل به مدیران  طور کامعنوان یک سازمان مستقل فعالیت داشته باشد و اداره آن بهحاضر است. صندوق توسعه ملی ایران باید به

امنایی متشکل از قوای مختلف کشور و بخش خصوصی )با حق رأی(  (. این نهاد باید توسط هیئت9صندوق واگذار شود )گویه  

(.  8ای جهت ارائه پیشنهادها باید فعالیت داشته باشد )گویه  امنا، یک گروه مشاوره حرفه(. در کنار هیئت11و    8نظارت شود )گویه  

های آلبرتا، آالسکا، قطر، کویت و ابوظبی است. موضوعات نظارتی و استقالل آن از دولت در  ی تجربه صندوقاین ساختار مدیریت

( مورد بررسی 2007( و آسفاها )2011(، دیکسون و مانک )2011(، گلپم )2013مطالعات الحسن، پاپیوانو، شانک و سانگ )

 .(13و  11های ق تأکید شده است )گویهها نیز به استقالل صندوشده که در این پژوهشقرار گرفته

(، عالوه بر استقالل بخش نظارتی، مدیران اجرایی )هیئت عامل(  2011( و کالرک )2011همانند نتایج مطالعات دیکسون و مانک ) •

دولت هیچ  گیری باشند و  های نروژ، آلبرتا و آالسکا دارای استقالل کامل تصمیمصندوق توسعه ملی ایران نیز باید همچون صندوق

ای  نوع دخالتی در انتخاب آنها نداشته باشد. در این راستا الزم است گزینش بر اساس یک فرآیند معین و پس از تأیید صالحیت حرفه

ها و واحدهای سازمانی  (. برای اداره بهتر سازمان نیاز است که تمامی کمیته15و    1۴،  10،  9های  و اخالقی افراد انجام بگیرد )گویه

اندازی شوند. یکی از نظرات مهم خبرگان استخدام افراد و مدیران  ه به اهداف و نیازها بازتعریف و در صورت نیاز راهبا توج

،  6،  5های  المللی( برای عملیات صندوق و آموزش مستمر تمامی افراد سازمانی است )گویهای )در صورت نیاز مدیران بینحرفه

(، 2011های الزم در این زمینه که در مطالعات ترومن )ای و تدوین دستورالعملحرفهرعایت استانداردها و اخالق    .(17،  16

( میسلی )2011گاجاال  تریکر )2010( کورزیو و  تمامی صندوق2009(،  آنچه در  اساس  بر  است.  تأکید شده  آن  به  نیز  های  ( 

ای همچون طراحی محیط کار مناسب و  و حرفههای الزم جهت رعایت الزامات اخالقی  گیرد، زیرساختموردمطالعه نیز انجام می

 .(12های مسئوالنه، امنیت و افشای اطالعات و جلوگیری از تضاد منافع باید در سازمان ایجاد شود )گویه  گذاریپویا، انجام سرمایه
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ایجاد • ایران  ملی  توسعه  در صندوق  باید  ریسک  مدیریت  تجربه صندوق  سیستم  همانند  خبرگان،  شود.  نظر  و  مطالعه  مورد  های 

گذاری ازجمله اصالح واحد مربوطه و ایجاد و معیارهای  گذاری و غیر سرمایههای مدیریت ریسک سرمایهبایست زیرساختمی

اندازه آنها راهنسبی و مطلق مرتبط برای  از  ات مرتبط از سوی  (. موضوع51و    50،  ۴9های  اندازی شود )گویهگیری هریک 

( مورد 2008(، هامر، کانزل و پترووا )2010( و کالیسنس و کریوزر )2012(، د واری )2013محققینی همچون بادی و برییر )

 .گذاری تأکید شده استها نیز بر بحث مدیریت ریسک بخصوص در زمینه سرمایهبررسی قرار گرفته است که در نتایج این پژوهش

های  های مشابه و تعریف سنجهها مختلف همچون تعیین بازدهی معین، مقایسه با صندوقق با استفاده از روشارزیابی عملکرد صندو  •

ای الزم است ارزیابی  (. مطابق نظر خبرگان، در بخش توسعه۴7و    ۴6،  ۴5،  ۴۴های  تواند انجام گیرد )گویهمنفعل اختصاصی، می

های در جامعه مورد ارزیابی  ها و پروژهمدت تا بلندمدت فعالیتمستقیم و اثرات کوتاهها موردتوجه قرار گرفته و نتایج سریع و  فعالیت

ها  ای پروژههای ارزیابی اثرات توسعهتوان در صندوق توسعه ملی ایران از سیستمقرار بگیرد. مطابق بررسی و نظر خبرگان، می

 .(۴8استفاده نمود )گویه 

گذاری شامل شناسایی اولیه، ارزیابی، اجرا و مدیریت  شود، فرآیند سرمایهیشنهاد میهای ثروت ملی نمونه پطبق بررسی صندوق •

(. الزم است که تمامی  27طور کامل اجرایی شود )گویه  گذاری باید در صندوق توسعه ملی ایران تصویب و بهفعال سبد سرمایه

لذا در این زمینه اصل عدم  توسعهویژه در زمینه  ها دارای استقالل کامل باشد و دولت در آنها، بهتصمیم ای، نقشی نداشته باشد. 

)گویه دخالت شود  محدودیت۴0و    39های  رعایت  نوع،  بازدهی،  کسب  اهداف  افق(.  برای  ها،  مختلف  ریسک  پذیرش  ها، 

)گویهگذاریسرمایه باشد  مشخص  باید  استراتژی29و    28های  ها  همچنین  سیاست(.  فرآیندهای  ها،  و  همچون  سرمایهها  گذاری 

های مشخص باید مورد بازنگری قرار بگیرد و فرآیند به نحوی  های نروژ، آلبرتا، آالسکا و کویت و نظر خبرگان در دورهصندوق

 .(33المللی در آن اعمال شود )گویه باشد که نظرات تمامی ارکان فعال در صندوق بر اساس آخرین تحوالت ملی و بین

طور خاص در بخش بین نسلی تعیین اهداف و معیارهای اقتصادی است. در  گذاریبهی در زمینه سرمایهیکی از موضوعات اصل •

های مورد بررسی، معیارهای اقتصادی و غیراقتصادی برای هر سه بخش بازتعریف  پژوهش حاضر پیشنهاد شد همچون تمامی نمونه

(، 2013(، بادی و برییر )2009ینگ، وانگ، کونگ و لی )(، ژ2015(، ولنو و ویتربو )2015شود. محققینی همچون فیکووا )

(، چاچوریا و  2011(، دیک و مورز )2011(، بازوبندی )2011(، الحسن، پاپیوانو، شانک و سانگ )2013مگینسو، یوو و هان )

گذاری را مورد  ( معیارهای مهم اقتصادی و غیراقتصادی سرمایه2007( و لیونز )2008(، هامر، کانزل و پترووا )2009الیون )

شود در صندوق توسعه ملی ایران معیارها و اهداف تعیین و تصویب شوند. معیارها غیراقتصادی  واکاوی قرار دادند. پیشنهاد می

تعریف شوند که میدر بخش توسعه باید  نیز  تواند شامل ایجاد شغل جدید، متنوع کردن اقتصاد، افزایش سطح آموزش، ایجاد  ای 

گذاری در  وکار و سرمایهای باشد. این بخش از صندوق به دنبال بهبود کیفیت اقتصادی، فضای کسبم توسعههای الززیرساخت

بنیان بودن صنعت و  های کلیدی نظیر سطح اشتراک با صنایع دیگر، دانشصنایع هدف باید باشد. صنایع هدف بر اساس شاخص

ای انجام شده است. در  ریزی هستهای و طبیعی و بر اساس برنامهی منطقهها دار با اتکا بر مزیتهای اولویتتوجه به صنایع، طرح

وپرورش و توسعه اجتماعی  ای با اهداف آموزشهای بخش توسعهعنوان یکی از زیرمجموعهمدل پیشنهادی بخش توسعه اجتماعی به

زیست  وپرورش، سالمت و محیطی آموزشها طور خاص زیر شاخصهای رفاه لگاتوم و بهفعالیت دارد. در این صندوق بهبود شاخص

به برنامهموردنظر است.  اساس  بر  توسعهطور کل صندوق توسعه  تغییر ساختارها در حوزهریزی  و  نوسازی  دنبال  به  های  ای، 

 .(30صورت بنیادی و پایدار است )گویه اقتصادی و اجتماعی به

نیز باید موردتوجه باشد و تأثیرات غیراقتصادی ازجمله اثرات مثبت و  های مسئوالنه  گذاریالذکر، سرمایهعالوه بر معیارهای فوق •

ها لحاظ شود. در کشورهای نروژ، آمریکا و کانادا  گذاریزیست، جامعه و حاکمیت شرکتی در سرمایهگذاری بر محیطمنفی سرمایه

توجه می این موضوعات  با پژوهشبه  منطبق  امر  این  و  کاستل201۴های قهرمانی )شود   ،)( ساکیویاالنی  باسان 2012ی و  و   )

 .(31( است )گویه 2011)

سپاری منابع به افراد خارج سازمانی از سوی  با در نظر گرفتن اهداف حداکثر بازدهی و تضمین اصل سرمایه، در مورد برون •

ن فرآیند انتخاب آنها در  گذاری خارج سازمانی و همچنیصندوق اقدامات الزم انجام شود. شرایط و معیارهای گزینش مدیران سرمایه

 .(۴3و  ۴2، ۴1های امنا برسد )گویهیک دستورالعمل مشخص، باید به تصویب هیئت

های  گذاری یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر است. تمامی صندوقهای مختلف سرمایهاستفاده از ابزارهای مالی مختلف و روش •

کنند. در کشورهای قطر، امارات متحده عربی،  گذاری استفاده میسرمایهثروت ملی موردمطالعه، از ابزارهای مالی مختلف در  

گذاری مستقیم نیز کاربرد دارد  گذاری همچون مشارکت، اعطای تسهیالت و سرمایههای مختلف سرمایهکویت و آذربایجان روش

(، برنستین، لرنر و چوور  2017)گذاری در مطالعات افرادی همچون پلیزوال (. موضوعات سرمایه37و  36، 35، 3۴های )گویه

(، الیون 2009(، ژینگ، وانگ، کونگ و لی )2010(، کورزیو و میسلی )2010(، ترومن )2011(، دیک و مورس )2013)

( مورد بررسی قرار گرفته  2007( و لیونز )2008(، فریرا و ماتوس )2009(، بورتلوتی، فوتاک، مگینسون و میراکی )2009)

ای که در مالکیت بانک باشد انجام بگیرد )گویه  رگان پیشنهاد شد که اعطای تسهیالت از طریق بانک توسعهاست. بر اساس نظر خب

38). 
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ویژه در بخش  بهگیرد، برداشت از اصل منابع صندوق های نروژ، آذربایجان، قطر، آلبرتا و آالسکا انجام میهمانند آنچه در صندوق •

( و مانک  2010های ترومن )ای مانند آنچه در پژوهشکننده و توسعهبین نسلی باید غیرممکن شود. منابع صندوق در بخش تثبیت

تواند در داخل کشور برای اهداف موردنظر استفاده شود. بر اساس مدل جاری در کشور کویت و مطابق  شده، می( نیز اشاره2008)

نسلی هیچ خروجی و نسلی منتقل شود ولی از بخش بینتواند به بخش بینهای مختلف میریز سود حاصل از بخشنظر خبرگان، وا

 .(21و  20برداشتی جایز نیست )گویه 

طور مستقیم از سوی  بایست بهای میهای مرتبط در بخش توسعهطبق تجربه کشورهای قطر، آذربایجان، کویت و کانادا، پروژه •

تعیین، ت )گویه  صندوق  نظارت شود  مالی و  )  .(23أمین  میسلی  نتایج مطالعات کورزیو و  اساس  اوکامپو  2010بر  و  (، گریفت 

های  های نروژ، آلبرتا، آالسکا و آذربایجان، منابع صندوق در بخش( و مطابق تجربه صندوق2007( و داولین و برومیت )2008)

ای باید مستقل از  های توسعه(. طرح23و    21های  ورداستفاده قرار بگیرد )گویهعنوان بودجه ثانویه مای نباید بهبین نسلی و توسعه

( هم مطابقت  2001( و دیویس و دیگران )2008بودجه دولت باشد. طبق بررسی صورت گرفته و نظر خبرگان که بامطالعه مانک )

بودجه وجود خواهد داشت. هدف این بخش،  های  کننده صندوق، امکان مدیریت نوسانات و کسریدارد، تنها از طریق بخش تثبیت

بر اساس تجربه کشورهای موردمطالعه و    .(22ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از نوسانات قیمتی نفت و گاز است )گویه  

اختیار    طور کامل مستقل از سایر منابع ارزی کشور باشد. این منابع باید درنظر خبرگان، منابع صندوق ثروت ملی ایران باید به

مدیران صندوق باشد و بانک مرکزی هیچ دخالتی در اداره و مدیریت آن نداشته باشد. این استقالل مدیریت منابع، منطبق بر نتایج  

( باگاتینی  )2011مطالعات  ترومن   ،)2009( پترووا  و  کانزل  هامر،  و  تجربه  2008(  و  خبرگان  نظر  طبق  همچنین  است.   )

  .(2۴ویژه در بخش بین نسلی نباید به ریال تبدیل شود )گویه نسلی قطر و کویت منابع صندوق بههای بینهای نروژ و بخشصندوق

های عملیاتی به صندوق توسعه ملی ایران انتقال یابد و بعد از آن  ابتدا تمامی منابع حاصل از فروش نفت و گاز پس از کسر هزینه

( 139۴وضوع با مطالعات الجوردی، توحیدی نیا و رضائی صدرآبادی )(. این م19و  18های سهم بودجه دولت تعیین شود )گویه

( مطابقت دارد. مدل پیشنهادی، در حال حاضر در کشورهای نروژ، کانادا، آمریکا و امارات متحده  2016و برمر، پلوگ و ویلز )

است به ارزش نسبی متفاوت دالرهای  شود. الزم عربی استفاده و درآمدها خالص منابع نفت و گاز ابتدا به صندوق ثروت واریز می

بایست عالوه بر درآمدهای نفت و گاز  (. همچنین بر اساس نظر خبرگان می19نفتی در صندوق توسعه ملی ایران توجه شود )گویه 

ونقل، حفاری، تولیدی، تجاری و  های فعال در حوزه گاز و نفت همچون حملصادراتی کشور، به سهم صندوق در درآمد شرکت

 .(26و  25های ین سایر انفال مانند معادن توجه شود )گویههمچن
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