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 ساختار  و حکمرانی: بررسی تطبیقی دو صندوق ثروت خزانه مالزی و تماسک سنگاپور
 

 فاطمه السادات موسوی1، اعظم هوشنگی2

 

 چکیده

 رد جامعه رفاه آن تبع به و سرانه درآمد افزایش همچنین و( سنگاپور و مالزی) آسیا شرقی جنوب کشور دو در توسعه و رشد سرعت

 مانیزهم فسیلی، و معدنی منابع از سنگاپور برخورداری عدم مانند مسائلی. است بوده جذاب حوزه این پژوهشگران برای اخیر هایدهه

 بررسی برای را کشور دو این نیز دینی و فرهنگی هایمشابهت برخی و ایران 1121 افق با مالزی کشور 2222 افق با توسعه برنامه

 هتوج قابل افزایش توسعه، روند در آنها نقش و کشور دو این ملی ثروت هایصندوق بودن حاکمیتی. است نموده ترجذاب ایران در

 هدفمند، ساختار یک وجود دهندهنشان دنیا ثروت هایصندوق موسسه در هاصندوق این جایگاه و هاآن گذاریسرمایه سبد ارزش

 اسکتم و مالزی خزانه ملی ثروت صندوق دو بررسی به مقاله این در. است هاشرکت این در خوب حکمرانی و شده تعریف ارزشی نظام

 وجود به توجه با سپس. است شده پرداخته پایداری و حکمرانی گذاری،سرمایه زمینه ساختار، ها،ارزش و اهداف منظر از سنگاپور

 .است شده استخراج جهات این از هاصندوق این موفقیت به منجر عوامل مشترک هایلفهمؤ

سنگاپور اختار سازمانی، صندوق خزانه مالزی، صندوق تماسکحکمرانی، س واژگان کلیدی:  
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 مقدمه -1

گذاری با های سرمایه(، صندوق1ISFWFهای ثروت )المللی صندوق( براساس تعریف انجمن بین3SWFهای ثروت ملی )ندوقص

گذاری در شامل سرمایه های مختلف مالیاهداف خاص هستند که متعلق به دولت بوده و برای نیل به اهداف مالی، از استراتژی

 از کشور یک هایسرمایه انتقال جهت مکانیزمی را SWF پول نیز، المللیبین صندوق تعریف برند.های مالی خارجی بهره میدارایی

 . داندمی آینده به حال زمان

میلیارد دالر در  9،022ای بالغ بر صندوق با سرمایه 122(، بیش از SWF Instituteهای ثروت )براساس آمار مؤسسه صندوق

برابر شده  5/2بیش از  2221تا  2220ها از سال کنند. دارایی تحت مدیریت این صندوقمیکشورهای مختلف دنیا فعالیت 

 (2221های ثروت،)وبسایت مؤسسه صندوق.است

برخوردارند نظر به اینکه مازاد  ها از مازاد درآمدهای خارجی )ارزی(شوند که دولتزمانی ایجاد میصندوق های ثروت ملی معموالً 

های قصندواز دیگر دالیل ایجاد  ا به صورت وجوه نقد نگهداری شود.درآمد مذکور دائمی نیست لذا نباید صرف مصارف زودگذر شده ی

الی به م بنابراین الزم است منابعممکن است اقتصادی، استراتژیک و یا حفظ منابع برای مقابله با شرایط نااطمینانی باشد.  ثروت

وجود آورد. ه کشور بهر هایی هدایت شود که ضمن زایش اقتصادی، زمینه شکوفائی اقتصادی را در دست آمده به سمت فعالیت

 سرمایه. دارند گرایش باالتر ریسک با منافع/هادارایی در گذاریسرمایه وسیله به باالتر هایبازده جستجو برای ملی ثروت هایصندوق

 گذارییهسرما برای سنگاپور تماسک هلدینگ و سنگاپور حکومت گذاریسرمایه شرکت ،(مالزی) ملی خزانه نظیر زرگب نهادی گذاران

 سهامدارانشان منافع که رودمی انتظار ملی های ثروتصندوق از نهادها، این بودن دولتی به توجه با. اندشده ایجاد مالی هایدارایی در

 (CHOON-YIN SAM ،2102) .نمایند حداکثر ندکشور شهروندان حقیقت در که را

گذاران، وجود شفافیت و اجرای حکمرانی خوب، پاسخگویی در قبال در داخل یا خارج کشور و تشویق سرمایه گذاریبه منظور سرمایه

ن هیل و تشویق ایگذاری کاسته شده و تسهای سرمایهتا چالش یک ضرورت تلقی شودباید به عنوان  هاعملکرد در نهادها و سازمان

 عرصه و بوده مناسب تشکیالت و زیرساخت نیازمند ثروت هایصندوق توسط گذاریسرمایه عرصه به بنابراین ورود. مهم فراهم گردد

ها و گذاری و وظایف محوله، کاستیرسانی مناسب از رفتار سرمایهاز سوی دیگر اطالع. نمایدمی جلوه مهم نیز گذاریسرمایه زمینه و

ها را نمایش داده و به این وسیله انحراف از مسیر اقتصادی پیش بینی شده با اقدام به ط ضعف مدیران در اداره و نظارت صندوقنقا

 حکمرانی و ساختار لحاظ به زی رامال 6خزانه و سنگاپور 5تماسک ثروت هایصندوق داریم قصد مقاله این درموقع کاهش خواهد یافت. 

 و شده ارائه کشور هردو از مختصری در ابتدا تاریخچه در رو ازهمین. نماییم مرور را صندوق دو این فقیتمو دالیل و کرده بررسی

 رورم را گذاریسرمایه های زمینه ،سازماندهی و تشکیالت معرفیبررسی ساختار حکمرانی،  صندوق، دو این اهداف ارائه با آن از پس

 ،پیشرو کشور دو این تجارب از برداریبهره ضمن تا نماییماحصا  ات ارزشمند جهانی راتجربی و موفقیت دالیل بتوانیم تا کرد خواهیم

 مورد استفاده قرار گیرد. ایران ملی توسعه صندوق برایبه شیوه مناسب 

 ون،وتت کائوچو، پالم، روغن و نخل مزارع کشور این مهم منابع از. شودمی محسوب غنی کشور یک طبیعی منابع نظر از مالزی کشور

 ،1965 سال در و بوده انگلیس مستعمره 1951 سال این کشور تا. است گاز و نفت حدودی تا و قلع عظیم معادن برنج، کاکائو،

 . گردید تبدیل مستقل کشوری به و شده جدا آن از سنگاپور

 آغاز 1955 سال در کشور آن اول سالهپنج برنامه با که پرداخت ساله خودپنج هایبرنامه اجرای به استقالل مالزی، دولت با همزمان 

 اصـلی قدرت اقتصادی چهار رویه از تقلید به ، مالزی1912 دهه شدند. در تکرار و بازنگری هااین برنامه گردید که با گذشت زمان

                                                           
1- Sovereign wealth fund 

2- International Forum of Sovereign Wealth Funds 

5- Temasek 

6- Khazanah Nasional 
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 ـازندگیس بـه بیشـتر که شود تبدیل اقتصادی به کشاورزی، و معادن استخراج به وابستگی از تا واداشت را خـود و پرداخـت آسـیا

 (1301)برادران شرکا، .باشدمی وابسته( صنعت)

 آن لدالی بارزترین از یکی شاید لیکن داد توضیح مختلفی هایروش به تواننیز می را اخیر هایسال در مالزی آمیزموفقیت رشد

 . است مستقل نسبتاً و داشته باالیی کیفیت که است نهادهایی وجود

فدراسیون  سنگاپور به عنوان عضوی از 1963بود. در سال  بریتانیا یکی از مستعمرات میالدی، 1963تا  1021سنگاپور از سال 

از مالزی جدا شد و به این ترتیب  1965استقالل خود را از بریتانیا به دست آورد. این کشور در نهایت دو سال بعد در سال  مالزی

 یکیلومتر مربع  با جمعیتی اندک بیش از پنج میلیون نفر، منابع طبیع 122جمهوری سنگاپور شکل گرفت. سنگاپور با مساحت 

توجه اقتصاددانان بوده است. کمتر  همواره مورد است و های شیرین،از تعدادی جزیره تشکیل شدهناچیز، و دسترسی محدود به آب

سال تغییرى پانزده برابری درآمد سرانه )در مقایسه با حدود سه برابر در ایالت متحده و انگلیس( داشته  52کشوری در دنیا طی تنها 

گذاری داخلى و خارجى در بخش صنعت، های موفق دولت سنگاپور با سرمایهموفقیت ناشى از سیاستن ایبخش مهمى از  .است

ونقل بود که همراه با مدیریت موفق عرضه و تقاضا در بازار کار، شکوفایى اقتصادى این کشور را به ارمغان آورده است.  تجارت و حمل

 (1396)امیری،

 دولت به تهوابس هایشرکت .است توجه جالب بسیار هستند، طبیعی منابع و قلمرو فاقد که کشورهایی برای سنگاپور اقتصادی صعود

 آینده مینتأ نیز هاآن کلی هدف. کنندمی فعالیت بزرگ گذاریسرمایه صندوق دو طریق از که دارند سنگاپور اقتصاد در اساسی نقش

 ایجاد به مجبور گذارانسرمایه جلب برای کشور این. است ورکش خارج و داخل در گذاریسرمایه طریق از سنگاپور مطمئن مالی

 . است شده پایین مالیات دریافت و فساد بدون امن، محیطی

 مبانی نظری -1

 حکمرانی -2-1

 هایهای مربوط به اعطای کمکموضوع حکمرانی خوب در ادبیات توسعه شکل گرفته و دارای اهمیت زیادی در سیاست 1902از دهه 

ر است و ب پایدارکشورهای در حال توسعه برای استقرار  و نهادینه سازی جامعه است. هدف از حکمرانی خوب، تحقق توسعه انسانی 

ل و رفاه پایدار، تجدید حیات محیط زیست و محافظت از آن و رشد و توسعه زنان متمرکز شده مسائلی نظیرکاهش فقر، ایجاد شغ

 است.

 ملل متحد به قرار زیر است:سازمان شاخص های حکمرانی خوب بر مبنای برنامه عمران 

 خگویی و افق راهبردیها، حاکمیت قانون، شفافیت، جوابگویی، اجماع، عدالت، اثربخشی و کارایی، پاسمشارکت در تصمیم گیری

 (1391)آقازاده، 

ذاری دست آوردن سیاستگه هدفی کلیدی برای توسعه و با استنباط گسترده، ابزاری برای ب ،هم وسیلهو حکمرانی خوب هم هدف است 

بهتر و پیامدهای اقتصادی بهبود یافته است. در تعریف حکمرانی به عنوان هدف؛ برچسب جامعه توسعه یافته حکومتی است که 

شفافیت، اثربخشی، حاکمیت قانون، نبود فساد، شنیده شدن صدای شهروندان و مشارکت، پاسخگو بودن -از حکمرانی خوب صفاتی

و حکمرانی مؤثر را به نمایش بگذارد. ممکن است حتی گفته شود حکمرانی خوب، خود توسعه است و اگر آن را با رفاه ترکیب کنیم، 

د آمد. در حکمرانی به مثابه ابزار زمانی که قواعد بازی و اطمینان بیشتری برای شهروندان نیروانای جوامع توسعه یافته بدست خواه

 ) هایشان بازگشت مناسبی داشته باشند دارای ارزش ابزاری است.گذاران ایجاد کنند به نحوی که نسبت به تالشسرمایه و

RodriK,2017) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
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های ثروت نیز قرار گرفته المللی صندوقهای ثروت ملی مورد توجه انجمن بینموضوع حکمرانی و راهبری و مدیریت کارآمد صندوق

ست، های ثروت ملی داشته اای به این منظور که بیشتر جنبه رهنمودی برای صندوقاست. بنابراین ترتیبات و اصول پذیرفته شده

اری گذار گرفته است. سرمایهای ثروت مورد استقبال و پذیرش قرهو معرفی گردیده و از سمت صندوقتحت عنوان اصول سانتیاگ

لذا مخاطرات راهبری صندوق  های ثروت ملی می تواند برای بازارهای بین المللی هم سودآور بوده و هم نگران کننده باشد.صندوق

ر سانتیاگو به عنوان راهنما هدایت می گردد. راهبری، مدیریت، مالکیت، ها به سمت حکمرانی کارآمد توسط این انجمن با دستورکا

مله توجه به مبانی حکمرانی از جنحوه تعیین اهداف، ارتباط نهادها، نظارت، ارزیابی و شفافیت ، دامنه تصمیم گیری و استقالل رأی با

 هایی است که در این اصول نیز مورد توجه قرار گرفته است.لفهؤم

 پایداری -2-2

نخستین بار، دانشمندان محیط زیست بودند که به  .است 7ایداریپ  مدیریت کسب و کار و یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد

های در سال .های مدیریتی نیز فراگیر شد و جایگاه خود را پیدا کردتوجه کردند و این اصطالح، به تدریج در سایر حوزه پایداری مفهوم

ه و این موضوع مطرح شده که با در پیش وکارهای مختلف تاکید شدگذشته بر اهمیت پایدار شدن اقتصاد کشورها و همچنین کسب

 .تر دست پیدا کردها، سریعتوان به اهداف اقتصادی و غیراقتصادی مهم برای شرکتگرفتن پایداری می

 تامین نیازهای خود بدون آنکه توانایی»از مفهوم پایداری، تاکنون تعاریف مختلفی ارائه شده است:  .پایداری یک مفهوم انتزاعی است

چه بر اساس آن .«های طبیعتخوب زیستن در چارچوب محدودیت»، «دآینده را برای تامین نیازهایشان از بین ببر هاینسل

مطرح  هانس کارلوویتز دار آلمانی به نامهای مدرن، نخستین بار توسط یک معدندر نوشته پایداری اصطالحگوید، می  0اِلرویمک

با کسب سود امروز، به اثرات بلند مدت فعالیت خود و دوام منابع برای بهره برداری در  به زعم او پایداری یعنی همزمان .شده است

دانند: اقتصادی، اجتماعی و نظران این مفهوم را دارای یک قلمرو عمده میاز تعاریف مختلف پایداری، صاحب فارغ آینده فکر شود.

وان یکی تبدهد، قصد دارد تا هر سه را بهینه کند. در بلندمدت، نمی محیطی. پایداری به جای آنکه به یکی از این سه بعد، بهازیست

 (1395به نقل از هیچکاک و ویالرد،  )روزنامه دنیای اقتصاداز این موارد را بدون توجه به دو موضوع دیگر به دست آورد. 

 نظام و ساختار اداری -2-3

 و سیاسی کارکردهای بر اساسی تأثیر اداری ساختارهای و نیست امکانپذیر اداری بدون نظام اقتصاد و کشور اداره مدرن، دنیای در

 رشد اقتصادی در زیادی أثیرت شرقی آسیای کشورهای در کارآمد اداری نظام که دارند اذعان مختلف اندیشمندان .دارند اجتماعی

موفقیت اکثر جوامع توسعه یافته وابسته به یک نظام اداری  (1395است )خاندوزی و کاویانی،  داشته 1991 دهه در کشورها این

  (1122، های توسعه و استراتژیک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.)واعظیمؤثر، نوآور، کارآمد و توانایی تدوین و اجرای برنامه

 اداری اصالح را بهتر آنها به عملکرد هدایت هدف با عمومی بخش نهادهای فرآیندهای و ساختارها در آگاهانه تغییر( 2222) پولیت

 مالیه نان،کارک مدیریت تمرکززدایی، سازمانی، ساختار هایدر حوزه تغییر فرآیند شامل جامع رویکردی اداری نظام داند. اصالحمی

 (UNDP ،2223 ) آن است. نظایر و قانونی اصالحات عمومی،

کارآمد، اجرای وظایف محوله را در تحقق اهداف صندوق ها، اثربخش خواهد کرد و زمینه موفقیت فراهم خواهد  بنابراین نظام اداری

 گردید.

                                                           
7- Sustainability 

  ainabilityCorporate Sustدر کتاب -8 

https://www.amazon.com/Corporate-Sustainability-Management-Non-Financial-Performance/dp/1844079112
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 روش تحقیق -2

ا، هگیری آنهای ثروت و مبانی شکلیم موضوعه از جمله صندوقبه تعریف مفاه در ابتدار این مقاله با استفاده از روش اسنادی د

های سالیانه منتشر شده گزارشگذاری، حکمرانی خوب و نظام اداری خواهیم پرداخت. سپس با مطالعه اسناد منتشر شده و سرمایه

 د گرفت.هردو صندوق تماسک و خزانه مورد بررسی قرار خواههای سایتو اطالعات به روز درج شده در وب

ها یا اطالعاتی درباره یک موضوع یا پدیده دانست و روش اسنادی یک روش کیفی است و توان متن نوشته حاوی دادهسند را می

های اسنادی به کشف، استخراج، طبقه بندی و ارزیابی مطالب مند و منظم از دادهکند با استفاده نظاممحقق در این روش تالش می

 (2220ناب،)مکش خود اقدام نماید. مرتبط با موضوع پژوه

در ادامه به بررسی تطبیق و مقایسه دو صندوق به لحاظ ساختار و مولفه های تبیین شده در گام قبلی خواهیم پرداخت و شباهتها و 

های هری مشخص شده و الگوگیری و بهره مندی از افتراق های این دو صندوق را مرور خواهیم کرد تا به این وسیله قوتها و ضعف 

 ان برای انطباق با شرایط صندوق ثروت ملی ایران نظام مند گردد. 

شوند. در این مطالعات ابتدا هر رویکردی تعریف شده مطالعات تطبیقی عموماً برای مقایسه دو یا چند موقعیت، تفکر، نظر استفاده می

های هر یک از آنها را تشریح های اصلی رویکردها تفاوتمرحله محقق با پرداختن به مفاهیم و زمینه گیرد. در اینو مورد بحث قرار می

ایت نماید و در نهنماید. سپس یکی از آن رویکردها را انتخاب و دالیل برتری و نقاط قوت رویکرد مزبور را برای مخاطب گزارش میمی

 (2220ناب،)مک .رساندتبط با آن جلو برده و به اتمام میتحقیق خود را بر اساس رویکرد ارجح و مدارک مر

ها به عنوان محک نظام ارزشی حاکم بر آنبرای این مهم پس از معرفی تماسک سنگاپور و خزانه ملی مالزی،  اهداف صندوق ها و 

قرار گرفته و در ادامه  یقشیوه حکمرانی و پاسخگویی در این دو صندوق مورد تحق . سپسها مورد بررسی شده استگیریتصمیم

 نظام اداری، ساختار و تشکیالت و شیوه مدیریت هردو صندوق، بطور مختصر بیان می شود.

ها وقسرمایه گذاری صند رویکرددر پایان نیز باتوجه به ساختار پیش بینی شده و اهداف تعیین شده برای هر یک از این صندوق ها، 

 گردد.ارائه می

 صندوق های ثروت -4

 کشور مالزی ندوق خزانهص -4-1

شمسی( به عنوان یک شرکت سهامی عام ثبت و یک سال بعد فعالیت خود  1312میالدی ) 1993ندوق ثروت ملی خزانه در سال ص

های توسعه از کشور با شروع برنامه 2222انداز ساله نیل به اهداف چشم 55در واقع، تأسیس این صندوق در میانه راه را آغاز کرد. 

 بوده است. 1965سال 

های استراتژیک گذاریدار سرمایهنماید و از طرف مردم عهدههای تجاری دولتی را نگهداری و مدیریت میاین صندوق بخشی از دارایی

نماید. تمامی سهام خزانه های ملی را ایفا میباشد. درواقع خزانه نقش کاتالیزور و شتاب دهنده حرکت صنایع راهبردی و نوآوریمی

 SWFIبندی صندوق خزانه، در ردهخزانه صندوقی با منشأیی غیر کاالیی است.  ز یک سهم متعلق به وزارت دارایی مالزی است.به ج

 (2221های ثروت،)وبسایت مؤسسه صندوق دالر قرار دارد.میلیارد  32با دارایی بالغ بر  31در رتبه 

 سنگاپور تماسک -4-2
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تأسیس  1911 تماسک در سالکنند. برای حفظ منابع گذشته شرکت عمل می 9رنامه پنجمماسک به عنوان یک نهاد )مستقل( در بت

 گذاری تجاریتماسک یک شرکت سرمایهر مرکزی آن در سنگاپور واقع است. کشور است که دفت 9دفتر در  13گردیده است و دارای 

گذاری این شرکت تا پایان مارس سال رزش سبد سرمایها شود.های سنگاپور اداره میالمللی است که براساس مفاد قانون شرکتبین

بر حسب دالر سنگاپور بوده است. این شرکت  %11میلیارد دالر سنگاپور بوده و بازده مرکب سالیانه از سال تأسیس  301، مبلغ 2221

ماسک یک شرکت باشد. تمی S&Pو  moodyاعتباری  بندی رتبه های شرکتبه ترتیب از  AAAو  Aaaدارای درجه اعتباری 

 است که به دنبال ایجاد تمایز با در نظر گرفتن آینده است.غیر کاالیی نسلی بین گذاری سرمایه

 هااهداف صندوق -5

  خزانه مالزی -5-1

: است داده قرار نظر مد را زیر عوامل دهه چند طیهای توسعه ای( کشور)برنامه اجتماعی-اقتصادی توسعه مسیر در الزیم

 (91)صفرزاده،

 دبلن اندازچشم راستای در همگی که مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه زمانی هایدوره با ریزیبرنامه متنوع بزارهایا از استفاده -

 آنها نتایج بررسی و هابرنامه اجرای و پیشرفت چگونگی مداوم و پیوسته ارزیابی و کنترل و دارند قرار کشور این مدت

 انداز چشم در شده تعریف اهداف سازی پیاده و ریبرقرا الزامات و عملی هایشیوه به توجه -

 توسعه مسیر در بخش این از گرفتن کمک و خصوصی بخش به توجه -

 اجتماعی، اقتصادی، اطالعات، فناوری مدیریتی، صنعتی، تجاری، هایحوزه قبیل از توسعه مختلف هایزمینه به همزمان توجه -

 فرهنگی

 ایتوسعه اهداف طراحی در ساالر مردم حکومتی نظام برقراری و معنوی و اخالقی هایارزش به توجه -

 دولتی خدمات ارائه و اجتماعی عدالت تحصیل در هادولت موفقیت اصلی مانع عنوان به اداری فساد با مبارزه -

 رارق کشور این کار وردست در...  و گذاری سرمایه انداز، چشم تدوین و تهیه مستمر، ریزی برنامه قبیل از اقداماتی راستا همین در

 .دارد

های راهبردی و تجاری می باشد. خزانه به گذاری در صندوقهدف خزانه، ایجاد ارزش اجتماعی و اقتصادی پایدار از طریق سرمایه

ایدی ع دهد، بین رشد بازده مالی و مسئولیت خود در برابر سود وگذار استراتژیک با توجه به آنچه امروز انجام میعنوان یک سرمایه

 11)تجاری( و صندوق راهبردی12این صندوق در قالب دو صندوق صندوق بازرگانی نماید.مینسل آینده مالزی، تعادل برقرار 

 (2222خزانه، سالیانه گزارش)کند. )استراتژیک( برای نیل به اهداف خود تالش می

 متمرکز است. هاگذاری تجاری و مسئوالنه برای حفظ و رشد ارزش بلندمدت دارایی)تجاری(: بر سرمایه صندوق بازرگانی

 کند.گذاری میگیری سرمایهصندوق راهبردی )استراتژیک(: برای دستیابی به بازده اقتصادی و اجتماعی موثر قابل اندازه

                                                           
و  GIC ،HDB ،MAS ،CPFها د و از جمله این شرکتانشود که در این برنامه لیست شدههای دولتی اطالق مینهادهای برنامه پنجم به شرکت - 9

 باشند. تماسک می

10- Commercial Fund 

11- Strategic Fund 
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 کند:راهنمایی می هدف خود اجرای خزانه را به عنوان یک سازمان برای چهارفلسفه زیر،

 شده با ریسک انداز بلندمدت برای دستیابی به بازده تعدیلداشتن یک چشم -1

 گذاربا ذهنیت یک سرمایه گذاریسبد سرمایهنظم و انضباط در ارزیابی مستمر  -2

 حمایت از اقدامات مسئوالنه و پایدار -3

 توسعه کارکنان -1

 های خزانه عبارتند از : ارزش

 پاسخگویی -1

 های متفاوتاحترام به دیدگاه -2

 مایت از یکدیگر ح -3
 

   

 حمایتگری یداحترام به عقا پاسخگویی

   تماسک -5-2

 مسیر در سنگاپور در عمومی درآمدهای. است دولت مهم هایکارویژه از یکی سنگاپور در هاگذاریسرمایه هدایت و جذب

 تمدیری سنگاپور دولت. گیردمی قرار مورداستفاده نوآوری و اقتصادی رشد جهت در کاتالیزوری عنوان به همچنین گذاریسرمایه

 هاصندوق این مدیریت در دولت سیاست ابتدا در. دارد عهده بر GLC و تماسک ملی ثروت صندوق دو طریق از را کشور این ذخایر

 اهداف سمت به سنگاپور ملی ثروت هایصندوق اهداف اخیر هایدهه در اما است بوده اقتصادی توسعه و رشد تعمیق بر مبتنی

 (1396امیری،.)است شده متمایل تجاری

تماسک بر این باور است که دانستن دلیل وجودی های کلیدی مشخص کننده خط مشی کلی تماسک است. شور و ارزشاهداف، من

آرمان تماسک این است که های پیچیده و چالشی جهت داده و موجب همسویی خواهد شد. دار بودن به یک سازمان در زمانو هدف

وان به عنجوامع و سیاره زمین در نظر گرفتن ، ی تجاریگذاری، شرکاد سرمایههای موجود در سببا افزایش رفاه مردم، تقویت شرکت

ر خود دهای آینده نیز خانه مشترک به پیشرفت هر نسل کمک کند و مسئولیت انجام این کار را نه تنها برای امروز بلکه برای نسل

 بیند. می

بسایت )و :چارچوب زیر خالصه شده است درمشخص شده و  "دهیم؟چرا این کار را انجام می"در پاسخ به سوال اصول اهداف تماسک 

 (صندوق ثروت تماسک

 گذاری روی استعدادهای بالقوه انسانیسرمایه 

 ها به فرصتها و تبدیل چالشحلبخشی راهسرعت 

 گذاری به نمایندگی از آنان(ها)با تقویت سبد سرمایهرشد بین نسلی و برای همه نسل 
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 )ساختن با شجاعت)برای روشن شدن مسیر برای آیندگان 
 

 "نیمکچه کسی هستیم و چکار می"پاسخ به سوال منشور این های روزانه تماسک است. گیریاهنمای کلی در تصمیمر تماسک منشور

  باشد:می

 کند( دار فعال است)ارزش پایدار را در دراز مدت فراهم میگذار و سهامتماسک یک سرمایه 

 لی است( کند و متعهد به تعانگر است)با صداقت عمل میتماسک یک موسسه آینده 

 کند(ها تالش میتماسک یک کارگزار مورد اعتماد است)و برای پیشرفت جوامع خود در طول نسل 

شایسته ساالری، تعالی، احترام، صداقت، کارگروهی و در شش ارزش  "کنیم؟ما چگونه عمل می"های تماسک در پاسخ به ارزش

 اعتماد خالصه می شود.

 

 و مسئله پایداریحکمرانی   -6

گذاری و پورتفو است، بحث درباره حکمرانی و راهبری مسئله مدیریت دارایی های صندوق ها از جمله مسائل فنی مدیریت سرمایه 

شود.بنابراین آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار می گیرد منظور و هدف صندوق ها به بسترهای حقوقی هر کشور مربوط می 

 مدیره صندوق ها. ترکیب هیأت شود این نهادها کارآمد عمل نماینداقداماتی که باعث می در نهاینو تأسیس این صندوق ها است 

بیانگر میزان دولتی/غیردولتی بودن یک صندوق نیست، بلکه نحوه مدیریت صندوق و استقالل آن از تصمیمات  اساساً

عهده دار  ی از ایشانگها به نمایندحاکمیتی)علیرغم وابستگی صندوقها به حاکمیت( و پاسخگویی به ذینفعان)مردم( که این صندوق

مند نمودن این نهادها، استقالل مدیریتی، نماید. قاعدهها را مشخص میانی و راهبری صندوقمسئولیت هستند، چارچوب حکمر

ی اصولی است که در نظام حکمران ها، جلوگیری از رانت و فساد ازگیریمیممسئولیت پذیری، داشتن اختیارات الزم و استقالل در تص

 رد. گیها در این تحقیق مورد توجه قرار میو اداری این صندوق

 حکمرانی و پاسخگویی در خزانه -6-1

هایی را به کار روش و پاسخگو بودن ابتکارات و حاکمیتی چارچوب بیشتر تقویت برای خود مستمر هایراستای تالش خزانه در

 کنند.می المللی ترویجدر هر دو سطح داخلی و بین را بلندمدت پایداری و ریسک مدیریت خوب،  حکمرانی گیرد که می

 :از عبارتند ابتکارات این
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حکمرانی  شفافیت، . سانتیاگو اصول داوطلبانهی امضاو  ( ISFWF) ملی ثروت هایصندوق المللیبین مجمع در یتعضو -1

 در ودر اصول مذکور مورد تأکید قرار گرفته  نگرترمحتاطانه و آینده گذاریسرمایه هایشیوه و پذیریپاسخگویی و مسئولیت خوب،

 است.  های ثروتهای صندوقتر در خصوص فعالیتبه دنبال گفتگو و تعامل بیشتر و عمیق حال عین

ل مختلف حاکمیتی، اجتماعی و وتعهد به اصو  12(UNPRIگذاری مسئوالنه سازمان ملل متحد )صول سرمایها امضای -2

  مبتنی بر اصول مذکورگذاری در سرمایه  13(ESGمحیطی )زیست

 اعیماجت محیطی، زیست مسائل خصوص در گذارانسرمایه هایدغدغه به پاسخ راستای در که است اصطالحی مسئوالنه گذاریسرمایه

 نوعی مسئوالنه صورت به گذاریسرمایه گفت توانمی اصطالح این تعریف در. گیردمی قرار استفاده مورد( ESG) حاکمیتی و

 طورهب مسئوالنه گذاریسرمایه .کندمی ایجاد( پایدار) بلندمدت اقتصادی و محیطی زیست اجتماعی، ارزش که است گذاریسرمایه

 سبد پردازد که درگذاری که به تحلیل این مورد میسرمایه پرتفوی تحلیل در ESG عوامل ترکیب( 1است:  جنبه دو شامل معمول

 مورد را بهاداری اوراق خود پرتفوی چینش در گذارسرمایه واقع، در. باشد داشته وجود بهاداری اوراق نوع چه گذارسرمایه سهام

 فعال هایروش کارگیریبه( 2  .باشند شده گرفته نظر در حاکمیتی و اجتماعی محیطی، زیست مالحظات که دهدمی قرار استفاده

 اعضای ای مدیران ،(شرکت دارسهام عنوان به) گذارسرمایه کهطوریبه. شودمی مربوط گذارسرمایه فعال مالکیت به این جنبه مالکیت:

 ملزم را هاآن حتی و کرده هدایت جتماعیا و محیطیزیست اصول رعایت و شرکت عملکرد نحوه درخصوص را هاشرکت مدیره هیأت

 (1122)ابراهیمی، . کندمی اصول این رعایت به

اصول  به حکمرانی خوب و قاطع تعهد که 11(MACC) مالزی فساد با مبارزه کمیسیون شرکتی اخالقیامضای اصول  -3

 است. اخالقی

 نهادی گذاران سرمایه یبرا مالزیایی دستورالعملامضای و  15(IIC) مالزی نهادی گذاران سرمایه شورای یت درعضو -1

(MCII)16. 

که این استانداردها در قالب یک چارچوب  شودرعایت میشفافیت و پاسخگویی  در خصوصاستانداردهای قوی  ای ازمجموعه خزانهدر 

 اهداف همسو با شده تعریف کامالً  مأموریت یک خزانه که در این چارچوب باشدگری و پاسخگویی میو ساختار حاکمیتی، تصدی

  .نمایدداشته و بر آن مبنا عمل می دولت ملی توسعه

( به عنوان یک راهنما برای 11FIGRای و صداقت(  )چارچوب مدیریت ریسک، حکمرانی خوب و تمامیت و یکپارچگی )اصول حرفه

 موسسهکند و به دنبال نهادینه کردن فرهنگ مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی خوب در کل ها عمل میمدیریت موثر ریسک

 .کندمی برجسته را خزانه اصلی های ارزش مدیره و هیأت نظارتی عملکرد چارچوب این است.

FIGR  های اصلی که پیش از این پارامترهایی را برای هدایت کلی کسب و کار براساس ارزشنشان داده شده است،  زیرکه در شکل

حمایت از یکدیگر( و در هسته آن پاسخگویی به هیأت مدیره است  های متفاوت وپذیری، احترام به دیدگاهمعرفی گردید )مسئولیت

 کند. فراهم می

                                                           
12- United Nations Principles for Responsible Investment 

13- Environmental, Social and Governance 

11- Malaysian Anti-Corruption Commission’s 

15- Institutional Investors Council Malaysia 

16- Malaysian Code for Institutional Investors 

17 Framework of Integrity, Governance and Risk Management 
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چارچوب  مدیریت ریسک، حکمرانی خوب و تمامیت و یکپارچگی در خزانه

 
 

SAA ALM K-3P ERM ORM BCM EXCO ARC NRC 

تخصیص 

دارایی 

 استراتژیک

مدیریت 

بدهی و 

 دارایی

ها، فرآیندها رویه

های ستو سیا

 خزانه

مدیریت 

ریسک 

 سازمانی

مدیریت 

ریسک 

 عملیاتی

مدیریت 

تداوم کسب 

 و کار

کمیته 

 اجرایی

کمیته ریسک 

 و حسابرسی

 و کارگزینی

کمیته حقوق 

 )پرداخت(

  

 تماسکو پایداری در  کمرانیح -6-2

ت تأکید دارد و تماسک خود را یک مدچارچوب حکمرانی تماسک بر تقدم محتوا و جوهر بر شکل و فرم و دید بلندمدت به کوتاه

 داند. می 10نهاد

کند. هیأت مدیره و مدیریت تماسک در تالش می تطبیقعالوه بر این تماسک برای پاسخگویی و ایجاد تعادل بین توانمندسازی و 

 دهند.وانین و مقررات مربوطه اطمینان میگذاری داشته باشند برای انطباق آن با قهر کجایی که عملکرد یا سرمایه

تر خود سهم دارد و بر این باور است که عوامل اجتماعی، محیط زیستی و حاکمیتی تماسک به عنوان یک نهاد، در رفاه جامعه بزرگ

 ور در تماسک وجود داردها تأثیر بگذارند. عالوه براین، این باها و تجارتتوانند بر سهامداران و همچنین پایداری بلندمدت شرکتمی

نده همراه های آیای پایدار اتفاق بیفتد که در آن شکوفایی اقتصادی با محافظت از سیاره زمین برای نسلتواند به شیوهکه رشد می

 انداز اقتصادبه دنبال ترویج چشم 2232باشد. تماسک به عنوان بخشی از تعهد خود به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال 

                                                           

10- institution 
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باشد. تماسک خود را در خدمت نیازهای در حال رشد جامعه می World abcموسوم به   21و زمین پاک 22، جامعه زیبا 19فعال

میلیون نفر در  5/1موقوفه غیرانتفاعی بشردوستانه از ابتدای شروع به کار خود به زندگی  23و از طریق تأسیس و نظارت بر  داندمی

 کند. و کمک می سراسر آسیا و سنگاپور رسیدگی

ها ( با هدف اتصال و ارتباط مردم با یگدیگر، ارتقا جوامع، محافظت از زمین و های غیرانتفاعی تماسک )شامل جوایز و کمکفعالیت

 شود.ها در سنگاپور، آسیا و حتی فراتر از آن انجام میافزایش توانمندی

گیری نیز تماسک نقش فعالی را در زمینه مبارزه و حمایت از افرادی که تحت تأثیر این همه 19گیری کووید در طول بحران همه

ها شامل حمایت از شرکای فعال در حوزه بهداشت و درمان برای توسعه توان آزمایشگاهی، قرار گرفتند ایفا نمود. این فعالیت

میلیون ماسک ضد میکروب  32های هدف و توزیع بیش از های سریع در گروههای آزمایشگاهی، انجام غربالگریاعتبارسنجی کیت

قابل استفاده مجدد در سنگاپور بوده است. همچنین در این مدت بیش از یک میلیون کیت آزمایش، تجهیزات اکسیژن و مواد ضد 

 کشور دیگر تأمین و ارسال شده است.  12کننده نیز برای حدود عفونی

-گذاری خود لحاظ میها و مدیریت سرمایهگیری( را در تصمیمESGمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی )زیست تماسک نیز مالحظات

را در کنار تجزیه و تحلیل  ESG، تماسک تجزیه و تحلیل 22نگرگذاری کلنماید. در واقع به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل سرمایه

 دهد. مالی سنتی و رایج انجام می

 بنا شده است.  "کار درست و صحیح را انجام بده"و  "کار را خوب انجام بده"، "کارِ خوب انجام بده"پایه اصلی  اصول تماسک بر سه

های امروز و آینده است. تجربیات تشکیل تماسک به دنبال ایجاد تمایز و شکل دادن جهانی متحدتر، بهتر و هوشمندتر برای نسل

گذاری کند و عملکرد درست و ده است: انضباط مالی داشته باشد، روی مردم سرمایهبنای ایجاد رفتارهای تماسک شسنگاپور سنگ

توام با صداقت داشته باشد، به دنبال رشد در محیطی سالم باشد، حکمرانی خوب را تقویت نماید و کارهای درست را امروز و با در 

 نظر گرفتن فردا انجام دهد. 

المللی و سازمان ملل انجام با قانون اساسی سنگاپور و براساس مقررات و معاهدات بین های خود را در مطابقتتماسک تمام فعالیت

 کند.گذاری دارد به طور کامل تبعیت میای که در آن فعالیت یا سرمایهدهد و از قوانین و مقررات حقوقی حوزهمی

مدت است. ایجاد بازده پایدار در بلند مدت به در بلند پایدارگذار مسئول، متعهد به ایجاد ارزش تماسک به عنوان یک سرمایه

 محیطی و اقتصادی پایداری وابسته است عملکرد خوبی داشته و به خوبی اداره شوند.های اجتماعی، زیستسیستم

 ذارگهای آینده تثیر خواهد گذاشت. بنابراین تماسک به عنوان یک سرمایهرایی بر نسلاتصمیمات امروز تماسک به عنوان مالک د

گیرد. این گذاری خود در نظر میها و مدیریت سرمایهگیزیمحیطی اجتماعی و حاکمیتی را در تصمیممسئول مالحظات زیست

را به طور موثر مدیریت نموده و به اهمیت آن واقفند،  ESGهایی که اصول شود که به اعتقاد تماسک شرکتموضوع از آنجا ناشی می

 ایدار در بلند مدت دارند.شانس بیشتری برای ایجاد ارزش پ

                                                           
19-active Economic 

20- beautiful Society 

21- clean Earth 

22-holistic investment analysis  



 

12 
 

کند ندارد اما انتظار دارد که گذاری میها سرمایههایی که در آنهای شرکتتماسک در حالی که هیچ دخالت مستقیمی در فعالیت

مرتبط با فعالیتشان اتخاذ کنند در برخورد با مسائل و موارد  ESGها سیاست بهبود مستمر را در مدیریت فاکتورهای این شرکت

 الشی برخورد شفاف و صادقانه داشته باشند.  چ

ذاری، گگذاری در تماسک ایجاد ارزش پایدار در بلندمدت است. برای این منظور همزمان با انجام تجزیه و تحلیل سرمایهرویکرد سرمایه

 شود.ین در جامعه نیز بررسی انجام منحوه تأثیر عوامل مرتبط با پایداری بر توانایی بلندمدت شرکت برای ایجاد بازده پایدار و جایگاه آ

 کند:گیری میدر موارد زیر تصمیمتماسک هیأت مدیره 

 اهداف کلی راهبردی )استراتژیک( بلند مدت 

 بودجه سالیانه 

 های قانونی ساالنه حسابرسی شدهحساب 

 گذاری و واگذاریپیشنهادات عمده سرمایه 

 پیشنهادات عمده تأمین مالی 

 پروریریزی برای جانشینرنامهانتصاب مدیر عامل و ب 

 تغییرات هیأت مدیره 

هیأت مدیره دسترسی جداگانه و مستقلی به اطالعات برای کمک به جلسات و مذاکرات خود )از جمله امکان درخواست اطالعات 

ور تا این هیأت به ط دهدتکمیلی یا توضیحی از مدیریت( دارد. مدیریت اطالعاتی را به صورت مستمر در اختیار هیأت مدیره قرار می

 های خود را انجام دهد. موثر مسئولیت

 ساختار  -7

 خزانه  ساختار  -7-1

هم  و عملکرد مسئولیت هم شامل این است، که مسئول و پاسخگو خزانه کلی حاکمیت قبال در و مدیر عملیاتی است ،مدیره یأته

 قسواب با شرایط واجد افراد از و گروهی است مدیره هیأت رئیس مالزی وزیر نخست. شودها میو تطبیق با آن هاپیروی از خط مشی

 مدیریت بر نظارت در را این هیأت هایمسئولیت و هانقش مدیره هیأت منشور. هستند مدیره هیأت اعضای مختلف های تخصص و

 مدیریت مشی خط مدیریت، برای اختیارات های محدودیت مدیره، هیأت برای امور از ایبرنامه شامل FIGR و کندمی تعیین خزانه

 .است مرتبط موارد سایر رفتار و نامه آیین ریسک،

 کنند:سه کمیته به هیأت مدیره کمک می

 کمیته اجرایی، این کمیته اجرایی شامل سه مدیر غیر اجرایی و یک مدیر اجرایی است. -1

 از مدیران غیراجرایی مستقل باشد. کمیته  ریسک و حسابرسی، حداقل سه عضو داشته و اکثریت )شامل رئیس آن( باید -2

 کمیته حقوق و کارگزینی.  متشکل از سه مدیر غیراجرایی است. -3

 نفر به شرح زیر می باشد: 9هیأت مدیره متشکل از 

 رئیس هیأت مدیره: نخست وزیر -1

 الملل و عضو شورای اقدام اقتصادیوزیر ارشد تجارت و صنعت بین -2

 جلس اعالی پارلمان مالزی(وزیر دارایی و سناتور دیوان نگارا )م -3
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 مدیر و رئیس کمیته اجرایی، عضو کمیته ریسک و حسابرسی، عضو کمیته حقوق و کارگزینی  -1

 مدیر و رئیس کمیته حقوق و کارگزینی و عضو کمیته اجرایی -5

 مدیر و رئیس کمیته ریسک و حسابرسی -6

 مدیر و عضو کمیته اجرایی و عضو کمیته حقوق و کارگزینی -1

 ته ریسک و حسابرسی مدیر و عضو کمی -0

 مدیر عامل و عضو کمیته اجرایی  -9

مدیر عامل خزانه یکی از اعضای هیأت مدیره نیز ها مدیرعامل قرار دارد. آننفر بوده که در رأس  11تیم مدیران ارشد خزانه شامل 

ها )از جمله مالی، تطبیق و ریسک، های مختلف خزانه هر کدام از اعضای این تیم مدیریت یکی از بخشبا توجه به مأموریتباشد. می

 ها و انرژی، تحقیقات، استراتژی و ...( در خزانه را به عهده دارند.زیرساخت

 سرمایه با مرتبط و عملیاتی امور مدیریت برای( 21IC) گذاری سرمایه کمیته یک و( 23MC) مدیریت کمیته یک مدیریت، سطوح در

 پیروی سرمایه افزایش اقدامات و هاواگذاری ها،گذاریسرمایه مورد در عمومی افشای قانونی الزامات از خزانه. دارد وجود گذاری

 البته خواه به موجب قانون و الزامات تعیین شده در قانون و خواه به صورت داوطلبانه و خود جوش، خزانه نسبت به افشای. کندمی

 .اقدام می نماید مختلف هایانجمن و هاپلتفرم در مردم، جمله از ذینفعان، برای خود عملیات و عملکرد

 هایتشرک کمیسیون به شده حسابرسی مالی هایصورت و شودمی حسابرسی مستقل خارجی حسابرس یک توسط خزانه هایحساب

 وب در شده حسابرسی مالی هایهمچنین صورت. شودمی دارایی( افشا )وزیر سهامدار آن به مالی هایداده. شودمی ارائه 25مالزی

 گردد.منتشر می خزانه رسمی ایتس

 ها، هرسان برای مختلفی رسانی اطالع های ذینفعان به عنوان یک اولویت برای خزانه تعریف شده است. از همین رو، برنامه مشارکت

 یات،عمل از را آنها تا است شده سازماندهی مدنی جامعه های سازمان و مجلس نمایندگان دولتی، های سازمان ها،صندوق مدیران

 خزانه مطلع سازد. عملکرد و ها فعالیت

 شورای عضو و( 26MCII) نهادی گذاران سرمایه برای نامه مالزیآیین امضاکنندگان از یکی خزانه در تعهد به حاکمیت نهادی خوب،

 بر همین اساس شش اصل این قانون را به شرح زیر رعایت می نماید:. است( 21IIC) مالزی نهادی گذاران سرمایه

 های نظارتی.های مربوط به مسئولیتشای سیاستاف .1

 خود. پذیر سرمایه های شرکت بر نهادی گذاران سرمایه نظارت .2

 .لزوم( صورت در ) پذیرسرمایه هایشرکت با نهادی گذارانسرمایه تعامل .3

 نهادی و افشای کامل آن. گذارانتوسط سرمایه منافع تضاد مدیریت در قوی سیاست یک اتخاذ  .1

 نهادی. گذارانگذاری توسط سرمایهسرمایه گیریتصمیم فرآیند در شرکتی پایداری و حاکمیت حظاترعایت مال .5

  نهادی گذارانتعیین و افشای نحوه رأی گیری و سیاست رأی گیری سرمایه .6

                                                           
23- Management Committee 

24- Investments Committee 
25- Companies Commission of Malaysia. 

26- Malaysian Code for Institutional Investors 

27- Institutional Investors Council Malaysia  
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 نسلی بین تثرو حافظ عنوان به صندوق این. است 20(UNPRI) ملل سازمان مسئوالنه گذاریسرمایه اصول کنندگان امضا از خزانه

 .بردارد خودگام ذینفعان بلندمدت منافع راستای در دارد وظیفه مالزی،

 در خزانه منابع انسانی -7-2

 و ارکنانک بین در فعال سازیشبکه و مستمر یادگیری تشویق برای را مختلفی هایپلتفرمزانه به عنوان یک سازمان یادگیرنده، خ

این  نموده است. فراهم را جدید هایهاید گذاری اشتراک به و دانش تبادل امکان وعکرده است که این موض فراهم ذینفعان خود

هایی از جمله توسعه انسانی و اعطای بورس برنامهعالوه بر اهمیت ویژه به آموزش صندوق، به منظور راهبری بهتر اهداف خود، 

ن صندوق، برگزاری نشست ها به منظور تبادل دانش و اطالعات انسانی در ای منابعتحصیلی را دنبال می نماید. از دیگر اقدامات حوزه 

گیری از دانش به منظور شناخت همگانی و بهره همچنین موسسه تحقیقات خزانه و اقدامات ترویجی برای عموم مردممی باشد. 

 باشد.کارگیری آن از دیگر اقدامات صندوق خزانه میه جهانی و ب

 خانم در حال فعالیت هستند.مدیر  5در تیم مدیریت ارشد خزانه 

 تماسک ساختار -7-3

تماسک به همراه مدیر مدیره براساس قانون اساسی هیأت  29با توجه به وضعیت تماسک به عنوان یک نهاد )مستقل( در برنامه پنجم

  کنند.مبنای تجاری برای حفظ منابع گذشته شرکت عمل می عامل آن بر

 باشد. بار و جلسات اضافی در صورت نیاز میات دوروزه هر سه ماه یکشامل جلس مدیرهجلسات سالیانه هیأت 

هیأت مدیره باشند. المللی میهای مداخلی و بیندو تیم هیأت مدیره و مدیریت ارشد تماسک متشکل از افراد متبحر با سابقه

مأموریت و وه بر مدیریت کارکنان عالکند. تیم مدیریت ارشد نیز، های کلی و خط مشی را برای مدیریت مشخص میراهنمایی

 نمایند.  میانداز تماسک را تعیین چشم

شود، با اختیارات تفویض شده های هیأت مدیره زیر که هر کدام توسط یک مدیر غیر اجرایی مستقل از مدیریت اداره میکمیته

 اند:مشخص تشکیل شده

 ( کمیته اجراییExCo ) 

الت ها و معامی تا سقف تعیین شده به این کمیته واگذار شده است، که پس از آن تراکنشگذاری و واگذاروظیفه تصویب سرمایه

گیرد. کمیته اجرایی چهاربار در طول توسط هیأت مدیره بررسی خواهد شد. صورتجلسات این کمیته در اختیار هیأت مدیره قرار می

 دهد.سال تشکیل جلسه می

 ( کمیته حسابرسیAC) 

مهم  دهد. اینهای نظارتی خود یاری میها از مدیران مستقل تشکیل شده است هیأت مدیره را در مسئولیتکمیته حسابرسی که تن

های داخلی و فرآیندهای مورد استفاده برای گزراشگری مالی، حسابرسی و نظارت برای مطابقت با قوانین با بازنگری سیستم کنترل

 کند.حسابرسی خارجی و استقالل حسابرسان خارجی را بررسی میشود. این کمیته همچنین نتایج و مقررات انجام می

                                                           
28- United Nations Principles for Responsible Investment 

و  GIC ،HDB ،MAS ،CPFها اند و از جمله این شرکتشود که در این برنامه لیست شدههای دولتی اطالق مینهادهای برنامه پنجم به شرکت - 29

 اشند. بتماسک می
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شود. حسابرسی داخلی برای اطمینان از استقالل خود از نظر عملکردی ( پشتیبانی میIAکمیته حسابرسی توسط حسابرسی داخلی )

لی برای انجام وظایف خود دهد. حسابرسی داخبه کمیته حسابرسی و از نظر اداری به دفتر مدیر عامل هلدینگ تماسک گزارش می

ای را در خصوص ریزی شدههای برنامهدسترسی کامل و نامحدود به تمام سوابق، اموال و دارای و پرسنل دارد. حسابرس داخلی بررسی

 های کلیدی روی گزارشگری مالی مربوط بهدهد. برای حفظ محرمانه بودن کنترلفرآیندهای کنترل کلیدی در تمام دفاتر انجام می

ود. شهای مالی بازبینی میفرآیندهای اصلی حقوق و دستمزد توسط حسابرسان خارجی به عنوان بخشی از حسابرسی قانونی صورت

جام د انشای را به درخواست هیأت مدیره، کمیته حسابرسی یا مدیریت ارهای ویژهعالوه براین، حسابرس داخلی ممکن است بررسی

 کند.بار جلسه برگزار می دهد. کمیته حسابرسی در سال چهار

 کمیته حقوق و توسعه رهبری 

ا شامل ههای پیشبرد و راهبری مدیریت به هیأت مدیره تماسک است. این برنامهاین کمیته مسئول ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه

این کمیته سه بار در سال  ت.های حقوق اسهای ارزیابی عملکرد  و برنامهسیاستها و جانشینی هیأت مدیره و مدیر عامل، خط مشی

 دهد.تشکیل جلسه می

اعضای تیم مدیریت قرار دارد. و مدیرعامل هلدینگ تماسک که در رأس آن مدیر اجرایی مدیر است  25تیم مدیریت تماسک شامل 

بد اقتصادی س هایبا توجه به توزیع جغرافیایی و تنوع بخشای اقتصادی، صنعتی و مالی هستند. هدارای سوابق مختلف در بخش

 های مختلف را برعهده دارند.مدیریت بخشهر کدام از اعضای تیم مدیریت ارشد،  ،گذاری تماسکسرمایه

الزم به ذکر است که مدیر اجرایی پیشین تماسک  باشد.میآن  مدیر اجرایی نیز یکی از اعضاینفر است که  11هیأت مدیره نیز شامل 

پروری داشته و حتی مدیران ( نقش فعالی در اجرای سیاست موفق جانشین2221ر سال د))خانم هوچینگ( پیش از بازنشستگی 

اند. همچنین از دوره مدیریت ایشان به دوره تحول در تماسک هایی غیر از تماسک نیز منصوب شدهموقعیت درعاملی از این برنامه 

 ده است. گذاری این هلدینگ سه برابر شیاد شده و در این زمان ارزش سبد سرمایه

 گذاریگذاری: منابع و سبد سرمایهسرمایه -8

 خزانه  -8-1

در  ،این بر عالوه. آورد دست به را )تعدیل شده با ریسک( مناسبی مالی بازده خزانه صرفاً در موقعیت هایی است که گذاریرمایهس

-رمایهس آنها در که هایی ه به تعامل با شرکتخزان. کنددنبال می نیز را مشخصی اقتصادی پیامدهای استراتژیک هایگذاریسرمایه

گیرد اعتقاد داشته تا ارزش پایدار مورد انتظار حاصل مشاورانی که به خدمت می و خارجی گذاریسرمایه مدیران و کندمی گذاری

 شود.

 مالی تأمین بعامن -

 دعوای و)از محل استقراض یا انتشار اوراق( طریق تأمین مالی بدهی  . این شرکت ازاست سهام صاحبان حقوق خزانه، اصلی رمایهس

 .کندمی استفاده خود هایگذاریسرمایه برای خود واگذاری هایفعالیت از حاصل

 گذاریساختار سرمایه -

 هایاستراتژی و ها سیاست اهداف، با (SF) و راهبردی( CF) بازرگانیمانطور که پیش از این ذکر گردید، خزانه دارای دو صندوق  ه

 اقدامات این دوبه در ادامه  .است کرده تعیین این دو صندوق برای ساله پنج بلندمدت اهداف خزانه کلی، طور بهباشد. می مایزمت

  به طور خالصه اشاره شده است.صندوق 

 صندوق بازرگانی -
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 در. ستا خود مالی هایدارایی رشد برای بلندمدت، در بازه زمانی ریسک با شده تعدیل مثبت بازده ایجاد دنبال به بازرگانی، ندوقص

 این صندوق. کرد ایجاد رینگت میلیارد 3/95 ( RAV) تحقق قابل دارایی ارزش با %1.5 زمانی موزون بازده نرخ CF ،2222 سال

گذاری در مناطق و بخش های ترکیبی مختلف بصورت فعال  سرمایه برای ،(SAA) بلندمدت استراتژیک دارایی تخصیص با مطابق

  نماید. تقیم اقدام میو مس

 ترکیب به بخشیدن تنوع برای توجهی قابل اقدامات ،19جهانی بیماری کووید  گیریهمه دلیل به پرنوسان سال وجود یک رغمعلی

عمومی  سهام در خصوصی گذاری به واسطه سرمایه ایجاد تعادل مجدد ادامه با خزانه ،2222 سال در. شد انجام آن هایدارایی
32PIPE ، یافته توسعه بازارهای برای عمومی سهام در وجوه بیشتر ستقرارا (31DM )بازارهای در بازار نوسانات از گیری بهره و 

خود  انضباط و دیسیپلین خصوصی بازارهای در گذاریسرمایه برنامه اجرای در است که حالی این در. کرد پیشرفت 32(EM) نوظهور

 نموده است.  را حفظ

 کی،بان و مالی خدمات های معظم فعال در صنعتشرکت در گذاری سرمایه. دارد متنوعی دارایی بازرگانی دوقصن گذاریسبد سرمایه

 و مستغالت و امالک کشاورزی، سیمان، بهداشت، در گذاری سرمایه تا مخابرات سبز، هایوفناوری پسماند مدیریت انرژی، بیمه،

 .نماید می تأیید را پورتفوی تنوع لبنیات

 راهبردیصندوق   -

 اریگذسرمایه دنبال به است. این صندوق شده گرفته نظر در پایداری برای است که ایتوسعه صندوق یک ،(SF) راهبردی ندوقص

 ها ذاریگسرمایه این باشد، بلندمدت تواند می گذاریسرمایه زمانی افق که حالی در. است بلندمدت اقتصادی منافع با استراتژیک

 طور به استراتژیک گذاری سرمایه مضامین. هستند نیاز مورد SF کلی اهداف راستای در تجاری بازده به دستیابی برای همچنان

 گذاریسبد سرمایه در گذاریسرمایه هایدارایی و گرددمی بررسی ملی نیازهای و جهانی کالن اقتصادی روندهای اساس بر منظم

 .شود می ارزیابی ستراتژیکا اهداف با ارتباط نظر از و بررسی مشابه طور به نیز

 میلیارد 21.9 به( RAV) تحقق قابل دارایی ارزش که حالی در کرد، ایجاد سود درصد 2.3 کلی طور به SF رتفویوپ ،2222 سال در

 .داشت کاهش درصد 15 آن گذشته سال در ترینگ میلیارد 32.9 به نسبت که رسید ترینگ

 حمل هایدارایی ارزش کاهش و شده فهرست کلیدی های دارایی بازار ارزش هشکا تأثیر تحت شدت به گذاریسبد سرمایه ارزش

 رینگیت میلیارد 1.0 و( MAGB) مالزی هوانوردی گروه برای رینگت میلیارد 3.1این کاهش  گرفت. قرار هتلداری و هوایی نقل و

 برای MAGB سهامدار تنها عنوان به خزانهین حال ابا بوده است. متأثر از شیوع ویروس کرونا  و ها هتل و ها گروه استراحتگاه برای

 .دهدمیبا این شرکت ادامه  نزدیک همکاری و کامل حمایت به ،گیریهمه از پس ملی حمل و نقل پایداری تضمین

 هبزرگرا و شهری ساز و ساخت) زیرساختی های شرکت هوانوردی، صنعت ها،فرودگاه در گذاری راهبردی، سرمایه صندوق پورتفوی در

 هبازد مدت بلند افق آنها در در گذاری سرمایه که که صنایع این. خورد می چشم به مالزی کشور مخابرات و برق و گردشگری ،( ها

 .  است این کشور نیازهای بر مبتنی و بوده ای های ملی مالزی بوده، توسعهاغلب در شرکت داشت، خواهد

                                                           

32-Private Investment in Public Equities 

31- Developed Market 

32-Emerging Markets 
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از آن  خود سازمان و گذاریسبد سرمایه در تغییر و تحول  تا کرد شناسایی 2210 سال در را( 5SP) استراتژیک اولویت پنج خزانه

 ها بر موارد زیر تمرکز دارد:استفاده کند. این اولویت

ادی بخش های مختلف اقتص از نظر بیشتر تنوع با گذاریسبد سرمایه :صندوق بازرگانیو ایجاد تعادل مجدد درتجدید توازن  .1

 .پایدار شده با ریسک تعدیل مالی بازده بلندمدت و استراتژیک دارایی تخصیص به بیدستیا هدف و منطقه ای با

 به منظور اطمینان از حصول نتایج اجتماعی و اقتصادی موثر :توسعه پورتفوی صندوق راهبردیایجاد و  .2

 یتر و مدیریت محتاطانه مخارج عملیاتتقویت موقعیت مالی به وسیله کاهش بدهی خزانه به سطح بهینه .3

هایی برای اداره موثر ساختار دوگانه صندوق ها و سیاستبه وسیله اتخاذ رویه کمرانیهماهنگ کردن چارچوب و ساختار ح .1

 احتمالی و مدیریت هرگونه ریسک

 عملیات دیجیتال توسعه های مربوط به استعدادها و ایجاد ظرفیت سازمانی با به روز کردن ابتکارات و چارچوب .5

 ری تماسکسرمایه گذا  -8-2

گذار فعال و صاحب دارایی سبد پذیری به عنوان یک سرمایهانعطاف با تماسک تحت هدایت هیأت مدیره خود با دید تجاری و

گذاری تماسک طیف وسیعی از صنایع شامل خدمات مالی، مخابرات، رسانه و کند. سبد سرمایهخود را مدیریت می گذاریسرمایه

ارزش خالص سبد گیرد. ل و نقل همچنین علوم زیستی ، کشاورزی و مواد غذایی را در بر میفناوری، امالک و مستغالت، حم

 میلیارد دالر سنگاپور بوده است. 301برابر  2221گذاری تماسک در پایان مارس سال سرمایه

 fundدودیت عمر صندوق )کند با محگذاری میگذاری بلند مدت از آنجا که خارج از ترازنامه خود سرمایهتماسک با افق سرمایه

lifeا ههای اقتصادی یا کالس داراییشود اما محدودیتی از نظر جغرافیا، بخشها بیشتر در سهام انجام میگذاری( روبرو نیست. سرمایه

 به صورت جدول زیر است:تماسک گذاری تعیین نشده است. ترکیب جغرافیایی سبد سرمایه

 

 
24 سنگاپور

27 چین %

20 آمریکا %

12 آفریقا، اروپا و خاور میانه %

13 آسیا )به جز سنگاپور و چین( %

 %4 استرالیا و نیوزلند %

 

 

 

 

 باشد.می زیرگذاری تماسک به شرح های مختلف اقتصادی در سبد سرمایهسهم بخش

24%

27%20%

12%

13%
4%

سنگاپور

چین

آمریکا

آفریقا، اروپا و خاور میانه

(به جز سنگاپور و چین)آسیا 

استرالیا و نیوزلند
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 %24 خدمات مالی

 %21 فناوری و رسانه، ارتباطات

 %11 انرژی و حمل و نقل

 %14 امالک و مستغالت

 %10 کشاورزی و علوم زیستی

 %8 های چند بخشیصندوق

 %4 سایر )شامل اعتبار و ...(
 

 

 

 

 

اری تماسک گذکنگ و روپیه هند بیشترین سهم سبد سرمایهاز نظر تنوع ارزهای مختلف نیز به ترتیب دالر سنگاپور، آمریکا و هنگ

 اند.را به خود اختصاص داده

 شود:با روندهای بلند مدت و براساس چهار موضوع راهبری میدر تماسک  گذاریهای سرمایهفعالیت

    

 قهرمانان نوظهور

 ها()توجه به نوآوری

های تعمیق و تقویت مزیت

 نسبی

 تحول اقتصادی رشد جمعیت با درآمد متوسط

 

نون اساسی سنگاپور نه رئیس جمهور و نه وزیر دارایی کشور مگر در رابطه با حفظ ذخایر گذشته خود تماسک در هیچ براساس قا

 گذاری، واگذاری و سایر تصمیمات تجاری تماسک دخالتی ندارند.سرمایه

ند کگذاری خود ترویج میهای موجود در سبد سرمایهگذار متعهد حاکمیت شرکتی سالم را در شرکتتماسک به عنوان یک سرمایه

ال، با این حهای متنوع برای هدایت مدیریت آن شرکت است. که شامل تشکیل یک هیأت مدیره متبحر و با تجربه و با توانمندی

 کند.نمی دخالتیها های تجاری این شرکتعملیات یا تصمیمدر تماسک 

 مالی تأمین منابع -

 منابع اولیه: -

24%

21%

19%

14%

10%

8%
4%

خدمات مالی

فناوری و رسانه، ارتباطات

انرژی و حمل و نقل

امالک و مستغالت

کشاورزی و علوم زیستی

های چند بخشیصندوق

...(شامل اعتبار و )سایر 
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 ها در پنج سال گذشته به میزان گذاری. واگذاریها به منظور ایجاد تعادل مجدد در سبد سرمایهها: فروش داراییواگذاری

 میلیارد دالر بوده است. 25

 میلیارد  9های پورتفولیو که میانگین سود سالیانه تماسک در پنج سال گذشته سود سهام: سود سهام دریافتی از شرکت

 دالر سنگاپور بوده است.

 ها هنگام سررسید گذاری در صندوقها: بازگشت بازده سرمایهر صندوقگذاری دسرمایه 

 سایر منابع: -

  اوراق قرضه تماسک: دارای رتبهAaa  و رتبهAAA  به ترتیب ازMoody   وS & P 

 ( اوراق تجاری اروپاECP دریافت وام کوتاه مدت با سررسیدهای کمتر از یک سال با صدور :)ECP  

 ویژه برای تأمین مالی کوتاه مدت یا دریافت وام بانکی: به (پلیbridging)برای اتصال به دوره بعدی تأمین مالی( ) 

  1911یل اولیه سنگاپور در کشرکت برای تش 35میلیون دالر سنگاپور از  351تزریق دارایی جدید به تماسک: که شامل 

 است. 
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 بندیجمع -1

دنبال می نمایند فارغ از داشتن منابع نفتی رو به فزونی است. این موضوع  عداد صندوق های ثروت که هدف عدالت بین نسلی رات

بیانگر توجه به نسل آینده ضمن حفظ ارزش و رفاه امروز است. صندوق های ثروت ملی امروزه با مفاهیم توسعه ای از جمله حکمرانی 

 تبیین می نمایند. خوب و پایداری عجین شده اند و مسیر راهبردی خود را با اتکا به این مفاهیم

ثروت مالزی، با نام خزانه در راستای اهداف خود و ارزش آفرینی با داشتن دو صندوق بازرگانی و راهبردی ضمن سرمایه صندوق 

گذاری در بخش ها و مناطق مختلف مالزی، قصد دارد منابع و دارایی های خزانه را افزایش بخشیده و در طرح های با بازده بیشتر 

ای کشور کمک کرده و در بلند مدت همسو با های توسعهاهداف استراتژیک به زیرساخت نه گذاری نماید و همچنین با داشتسرمای

افیت با داشتن رتبه شفتماسک نیز صندوق  هایی در تحقق چشم انداز توسعه ای بردارد.چشم انداز و نیازهای اساسی کشور مالزی گام

رفاه  در توسعه کشور و آن توانسته است نقش فعالی رای زیاد گذاری و تنوع جغرافیایی و بخشگیر ارزش سبد سرمایه، رشد چشم12

 جامعه ایفا نماید. 

سرمایه  و تماسک مورد بررسی قرار گرفت.گذاری دو صندوق خزانه ها، ساختار، حکمرانی و سبد سرمایهشاین پژوهش اهداف، ارزدر 

به شفافیت و  این دو صندوقگذاری متعهدانه مبتنی بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار از یک سو و تعهدات 

حکمرانی  ،هایی که درآن سرمایه گذاری کرده است به این اصول، ضابطه مندی و انضباط و پاسخگویین شرکتدپاسخگویی و ملزم کر

مورد  هااین صندوق به عنوان یکی دیگر از سرمایه هایمنابع انسانی ذکر است، شایان  ازد.روشن می سرا ثروت  هایاین صندوق

تواند الگوی مناسب برای ، میهاباتوجه به اهداف تعیین شده برای آن دو صندوقبوده و ساختار سازمانی این  کنندگان آنتوجه اداره

 سایر کشورها باشد.

 این دو صندوقباهم مقایسه شده است. های مختلف این دو صندوق از منظر مؤلفهذیل آمده است،  مقایسه تطبیقی که در جدولدر 

عان ، پاسخگویی به ذینفالمللی مرتبطو پایبندی به منشور و اسناد داخلی و بین در توانمندسازی، برخورداری از نظام اهداف و ارزش

توان به این میعالوه بر تفاوت ساختار اداری وجه افتراق این دو صندوق از  در خصوص افشای عملکرد و اسناد مالی اشتراک دارند.

ایی جغرافیهای داخلی بوده در حالی که صندوق تماسک ترکیب گذاری مالزی بر شرکتتمرکز سبد سرمایه موضوع اشاره کرد که 

 شود. را شامل می هامتنوعی از شرکت

 تطبیقی مقایسه دو صندوق خزانه مالزی و تماسک سنگاپورل جدو

 تماسک خزانه مولفه

 1911 1993 سال تأسیس

 )به عنوان نهاد( برنامه پنجم  2222چشم انداز توسعه  منشأ تأسیس

 ایجاد ارزش اجتماعی و اقتصادی پایدار از طریق سرمایه گذاری اهداف
 افزایش رفاه و تقویت شرکتهای موجود

 سرمایه گذاری و رشد بین نسلی

 پاسخگویی، احترام  و حمایت  ارزش ها
شایسته ساالری، تعالی، احترام، 

 صداقت، کارگروهی و اعتماد 

 های هیأت مدیره را تعیین می کندنقش ها و مسئولیت منشور
)چه  راهنمای تصمیم گیری های روزانه

 هستند و چگونه عمل می کنند(

   سرمایه گذاری مسئوالنهعضویت در مجامع بین المللی، پذیرش اصول سانتیاگو،  حکمرانی
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 مدیریت ریسک
نهادگرایی،صداقت رفتار، انضباط مالی، 

 عملکرد درست

 حاکمیت شرکتی
دید بلند مدت و توجه به نسل های 

 آینده

 مالحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در سرمایه گذاری ها
مالحظات اجتماعی، محیط زیستی و 

 حاکمیتی در سرمایه گذاری ها

 مبارزه با فساد، شفافیت و پاسخگویی
همسویی با اهداف توسعه پایدار)سند 

2232) 

 ساختار

 نفر 11هیأت مدیره  نفر 9هیأت مدیره به عنوان مدیر عملیاتی مرکب از 

 نفر 5مدیران ارشد  نفر 11مدیران ارشد 

 عدم دخالت رئیس جمهور در تماسک نخس وزیر رئیس هیأ مدیریه

 مدیریت، کمیته سرمایه گذاری،کمیته 
کمیته اجرایی، کمیته حسابرسی، 

 کمیته حقوق و توسعه رهبری

 وجود حسابرس مستقل وجود حسابرس مستقل

 12دارای رتبه شفافیت  های مالی،پاسخگویی به مجلس و جامعه مدنی درخصوص فعالیت ها و عملکردافشای صورت

 تقویت  و توانمندسازی منابع انسانی
پروری،توانمند سازی و انطباق جانشین 

 با قوانین و مقررات

 سرمایه گذاری

های سبز، صندوق بازرگانی:خدمات مالی و بانکی، بیمه، انرژی، مدیریت پسماند وفناوری

 مخابرات تا سرمایه گذاری در بهداشت، سیمان، کشاورزی، امالک و مستغالت و لبنیات
خدمات مالی، مخابرات، رسانه و 

امالک و مستغالت، حمل و فناوری، 

نقل همچنین علوم زیستی ، کشاورزی 

 و مواد غذایی
ها، صنعت هوانوردی، شرکت های زیرساختی صندوق راهبردی:سرمایه گذاری در فرودگاه

 )ساخت و ساز شهری و بزرگراه ها( ، گردشگری و برق و مخابرات کشور مالزی

 گذاری داخلی و خارجیسرمایه گذاری داخلی تمرکز بر سرمایه  
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