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حکمرانی، پایداری و انعطاف پذیری 

صندوق های ثروت ملی



فهرست مطالب 

GSRبررسی مولفه های تابلوی امتیازدهی •

خالصه مدیریتی•

2021با 2020بررسی نتایج سال •

منطق و روش امتیاز دهی•

بررسی فرمانده•

GSRبازدهی و •



:می سازدمطرحراپرسشGSR25امتیازتابلوی
Governance, Sustainability, Resilience Scoreboard 

10 elements: Governance, Transparency and Accountability

10 elements: Sustainability and Responsible Investing

5 elements: Resilience and Legitimacy

پاسخگویی؛وشفافیتحاکمیت،درموردمولفه10

مسئوالنه؛سرمایه گذاریوپایداریدرموردمولفه10

تاب آوریدرموردمولفه5



مولفه های تابلوی امتیاز دهی 

ماموریت و چشم انداز•

قوانین سپرده گذاری و برداشت •

بکارگیری مدیران خارجی •

ساختار حکمرانی •

معیار و استراتژی سرمایه گذاری•

داده های عملیاتی •

صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده •

اعالم دارایی های تحت مدیریت •

جزییات سبد سرمایه گذاری •

اعالم بازدهی کسب شده •

مولفه 10-حکمرانی

سیاست ها و استانداردهای اخالقی•

دوق تیم تخصصی سرمایه گذاری در محل صن•

ماموریت اقتصادی •

تاثیر اقتصادی و نحوه اندازه گیری•

ESGگزارش ساالنه •

همسویی با اهداف توسعه پایدار•

(IFSWF, OPSWF, UNPRI)مشارکت و عضویت•

بازارهای نوظهور•

نقش در اقتصاد داخلی•

ESGمدیریت ریسک •

مولفه 10-پایداری



مولفه های تابلوی امتیاز دهی 

سیاست های مدیریت ریسک•

استراتزی تخصیص دارایی•

سیاست های برداشت از منابع •

ق تیم مدیریت بحران مستقر در محل صندو•
(BCM)

سرعت و انظباط•

مولفه 5-تاب آوری



GSR 2021بهترین عملکرد 

امتیاز 
میزان دارایی
میلیارد دالر

کشور اسم صندوق رتبه

100% 150 استرالیا Future Fund 1

96% 1.338 نروژ NBIM
2

96% 43 نیوزلند NZ Superannuation

92% 485 سنگاپور Temasek 3

یخالصه مدیریت



governance and, especially, resilience

Only four funds managed to 
exceed the 50% mark: 

1. UAE’s Mubadala:56% 
2. DP World: 52%
3. Libya’s LIA :52%
4. Bahrain’s Mumtalakat:52%



یخالصه مدیریت

(6.7/10) (5.1/10) 

(2.46/5) 

• Legitimacy
• liquidity risk
• discipline
• spending control
• strategic asset allocation
• crisis management



به تفکیک ماهیت صندوق های ثروت ملی GSRتابلوی امتیاز دهی 



GSRمقایسه نتیجه 



Future Fundفرمانده 

میلیارد دالر60برابر شده است 3سال، میزان دارایی های تحت مدیرتش 15تنها ظرف  میلیارد دالر179

2016 2021



GSRجایگاه صندوق توسعه ملی در تابلوی امتیاز دهی 

میزان سرمایه گذاری صندوق در ابزارهای پر ریسک%  82

امتیاز صندوق در تابلوی امتیازدهی%   32

میزان سرمایه گذاری صندوق در ابزارهای پر ریسک%  62

امتیاز صندوق در تابلوی امتیازدهی%   72



GSR 2021امتیازات صندوق توسعه ملی در هر مولفه در 

ماموریت و چشم انداز-1
قوانین سپرده گذاری و برداشت -2
بکارگیری مدیران خارجی -3
ساختار حکمرانی -4
معیار و استراتژی سرمایه گذاری-5
داده های عملیاتی -6
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده -7
اعالم دارایی های تحت مدیریت -8
جزییات سبد سرمایه گذاری -9

اعالم بازدهی کسب شده -10

( 3/10)حکمرانی 
سیاست ها و استانداردهای اخالقی-11
تیم تخصصی سرمایه گذاری در محل صندوق -12
ماموریت اقتصادی -13
تاثیر اقتصادی و نحوه اندازه گیری-14
گزارش ساالنه در زمینه زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی-15
همسویی با اهداف توسعه پایدار-16
مشارکت و عضویت-17
بازارهای نوظهور-18
نقش در اقتصاد داخلی-19
مدیریت ریسک در زمینه زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی-20

( 5/10)پایداری 

سیاست های مدیریت ریسک-21
استراتژی تخصیص دارایی-22
سیاست های برداشت از منابع -23
تیم مدیریت بحران مستقر در محل صندوق-24
سرعت و انظباط-25

GSR2021 (8/25)= 32%( 0/5)تاب آوری 
DIFF 2020(%)= 20%



و بازدهی مالی GSRرابطه بین 

بین دو متغیر 0.30با ضریب همبستگی یک رابطه مثبت متوسط 
ود وجبازدهی مالی باال و  حکمرانی و استانداردهای پایداری باال

.دارد

high governance and 
sustainability standards and 

superior financial returns



این چه حرفی ست که در 
عالم باالست بهشت 

هر کجا وقت خوش افتاد 
همان جاست بهشت

لبتان پرخنده
قلبتان از مهرآکنده

و هر روزتان فرخنده باد


