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عوامل اثرگذار بر عملكرد بهينه صندوق ثروت ملي

عوامل اثرگذار بر عملكرد بهينه صندوق ثروت ملي

شفافیت و نظارت مدیریتعملیات سرمایه گذاری

ردی از  استقالل عمل
حاکمیت دولت 

تعریف روشن و 
مشخص از اهداف



كميت رويكرد و عملكرد صندوق توسعه ملي در استقالل عملكردي از دولت و حا

هدف از قانون تجارب ناشي از عملكرد حساب 
ذخيره ي ارزي

 از دولت مجاز برداشت ميزان چهارم برنامه ي طبق حالي كه در
 برداشت بود  دالر ميليارد ٢٥ سال ٥ طي ارزي  ذخيره ي حساب
 ١٢٠ بر بالغ چهارم برنامه ي طول در ارزي ذخيره ي حساب از دولت

 .گرديد دالر ميليارد
  بازه ي طي تا شد سبب ارزي ذخير ه ي حساب از دولت برداشت

 واريز منابع از دالر ميليارد ١٧٠ حدود از مجموع در ١٣٩١-١٣٨٠
 دولت توسط دالر ميليارد ١٥٤ ارزي ذخيره ي حساب به شده

 شده تسهيالت اعطاي صرف دالر ميليارد ١٦ تنها و شود برداشت
.است

عملكرد حساب ذخيره ي ارزي



عملكرد كالن صندوق توسعه ملي
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مصداقي اهداف مشخص و ابهام در تعريف 

ني موقعيت كنو
ايران

ني موقعيت كنو
 موقعيت ايرانايران

در بلندمدت
 موقعيت ايران
در بلندمدت

ش مهم  در تمامي وجوه درآمدهاي ناشي از منايع طبيعي، در ثبات اقتصادي نق
.و ويژه اي ايفا مي كند

كالن در مكانيزم تخصيص صندوقعدم توجه به ثبات اقتصاد  -١
به الزامات صندوق هاي بين نسليعدم توجه : نسليبين ابهام در تعريف -٢
)چه حوزه اي(مولد ايجاد دارايي هاي : تبديل به ثروت هاي مولد-٣
توسعه در اسناد صندوقمفهوم مشخص و مصداقي از عدم تببين  -٤



ابهام در تعريف اهداف مشخص و مصداقي 

عدم توجه به ثبات اقتصاد كالن -١
سليلزوم توجه به الزامات صندوق هاي بين ن: تعريف بين نسلي از صندوق-٢
عموميبراي بخش ايجاد دارايي هاي مولد : تبديل به ثروت هاي مولد-٣
صندوقعدم تببين مشخص و مصداقي از مفهوم توسعه در اسناد  -٤

 اصليكاركرد : بنگاه هاي فعليبه تسهيالت اعطاي 
جاد ايتضاد و تناقض با اهداف بين نسلي و صندوق در 

دارايي هاي مولد عمومي

اي از طريق اعطاهداف توسعه اي ابهام در چگونگي تحقق 
تسهيالت



تعريف اهداف مشخص و روشن

 ها در آنتعريف موارد مصرف بدون توجه به اهميت نسبي 
درونزايي اقتصاد ملي 



 حالي به در ايران مهندسي و فني خدمات صادرات•
 دهش گرفته نظر در صندوق مصارف از يكي عنوان
 به مربوط آمار مي دهد نشان  بررسي كه است

 بيش ايران مهندسي و فني خدمات صادرات
 كاالهاي گرفتن نظر در دليل به احتماال(براورد

 .است )شده صادرات
 ازارهايب مالي تامين دليل به نرخ تعيين در دشواري•

 اعتباري رتبه ي گرفتن نظر در لزوم  :مختلف
مختلف كشورهاي

طشراي اين در مالي ريسك هاي پوشش امكان عدم•



عوامل اثرگذار بر عملكرد بهينه صندوق ثروت ملي

عوامل اثرگذار بر عملكرد بهينه صندوق ثروت ملي

شفافیت و نظارت مدیریتعملیات سرمایه گذاری

ریس  بازده سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

نامهاستراتژی سرمایه گذاری یا نظام



ر صندوق محوريت جايگزيني ادبيات سرمايه گذاري به جاي ادبيات تسهيالتي و بانكي د

قواعد اصل در استراتژی سرمایه گذاری صندوق توسعه مل

ه بانک در  نقش شب
تعریف و ارزیابی 

پروژه

 نقش بانک مرکزی
در مدیریت منابع 
پیش از تخصیص

تعریف بخش های 
اقتصادی 

 تعریف بنگاه های
اقتصادی مدنظر تعریف نرخ سود



ر صندوق محوريت جايگزيني ادبيات سرمايه گذاري به جاي ادبيات تسهيالتي و بانكي د
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ه بانک در  نقش شب
تعریف و ارزیابی 

پروژه

 نقش بانک مرکزی
در مدیریت منابع 
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صندوق و بانك مركزي

 ركزيم بانك اختيار در آن تخصيص از پيش تا صندوق منابع•
  .است

 اندازه گيري براي مشخصي سنجه ي مركزي بانك براي•
 .است نشده تعريف صندوق منابع قبال در آن عملكرد

 و ستني عملكرد بر نظارت صورت به مركزي بانك بر نظارت•
 قواعد اب مركزي بانك عمكرد مقايسه ي براي ثالثي امين هيچ 

  .ندارد وجود نشده، بيني پيش شده تعريف
متقاضي به پرداخت پوشش در تاخير•
متقتضي به ارز نوع تحميل•
 مركزي بانك بين روشن و شده سازماندهي رابطه فقدان كلي طور به
)صندوق اسعار مديريت و ريال به ارز تبديل( صندوق و



صندوق و بانك مركزي

 ٦.٩ حدود مجموع در سال جاري ابتدايي ماهه  نه تا ١٣٨٩ سال از•
 توسعه قصندو به ارز برابري نرخ تغيير از ناشي زيان دالر ميليارد

 .است شده تحميل ملي
 صندوق به تجمعي سپرده سود دالر ميليارد ٣.٤ مدت همين در•

است كرده پرداخت
  تومان ١١٠٠٠ حدود ارز نرخ با زيان از ميزان اين التفاوت مابه•

 .است ١٣٩٥ سال در عمراني بودجه ي از بيش كمي تقريبا
 انكب عملكرد مستقل سنجش امكان ملي توسعه صندوق براي•

 .ندارد وجود خود منابع مديريت در مركزي
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قواعد اصل در استراتژی سرمایه گذاری صندوق توسعه مل

ه بانک در  نقش شب
تعریف و ارزیابی 

پروژه

 نقش بانک مرکزی
در مدیریت منابع 
پیش از تخصیص

تعریف بخش های 
اقتصادی 

 تعریف بنگاه های
اقتصادی مدنظر تعریف نرخ سود



مسائل و ابهامات نظام نامه اي صندوق

 كه مالي ينتام انواع ساير لذا و شده شمرده مجاز بانكي شبكه طريق از تنها تسهيالت اعطاي
نيست مجاز باشد داشته همراه به را بهتر تخصيص مي تواند

 وزارت با توافق و مركزي بانك بخشنامه تحت داخل نفع به كارسازي عنوان تحت ارز تبديل
است شده پذير امكان صمت،

.  كي استبنابر نظامنامه ريسك عدم بازپرداخت تسهيالت به عهده شبكه بان



تجربه شيلي: ساختار حكمراني چند اليه براي صيانت از منابع

.است عضو شش شامل مالي كميته ي•
 اين با ودمي ش منصوب اقتصاد وزير توسط كميته اين اعضاي اينكه با•

 را انامك اين كميته در آن ها انتصاب زمان مدت و انتصاب شيوه ي حال
 صاداقت وزارت از مستقلي هويت كميته اعضاي كه است كرده ايجاد
.كنند اعالم را خود كارشناسي نظرات و داشته

 لحا اين با است سال دو كميته اعضاي انتصاب زمان مدت حداكثر•
.مي كنند تغير سال هر اعضا از نيمي

 كميته اين نظرات تا است شده تعريف مشخصي مكانيزم هاي عالوه به •
.شود منتشر عمومي صورت به

 اين مالي، كميته شكل گيري براي اقتصاد وزير دستور بر بنا عالوه به•
 در رفتهگ صورت فعاليت هاي از ساليانه گزارش تا است مكلف كميته

 و سنا مالي كميسيون به آن را از رونوشتي و اقتصاد وزير به را كميته اين
.كند ارائه بودجه مشترك كميسيون و نمايندگان مجلس

 سبد مديريت خصوص در كافي تجربه با افرادي از كميته اين اعضاي•
 افرادي يا مالي نهادهاي در اجرايي سابقه با افرادي سرمايه گذاري،

  . مي شوند انتخاب آكادميك
 جلسه تشكيل يك بار ماه شش هر حداقل بايد كميته اعضاي عالوه به•

  . كنندمي برگزار نشست پنج حداقل ساالنه معمول طور به چند هر دهند،
 اياعض به پرداخت ميزان و نحوه كميته، براي شده تعريف قواعد در•

  .است شده مشخص نيز كميته



  :مي دهد انجام را زير اقدامات مالي كميته مشورتي، نقش ايفاي منظور به•
 ملي روتث صندوق هاي بلندمدت سرمايه گذاري سياست هاي خصوص در اقتصاد، وزير درخواست بنابر مشورت ارائه•

 انحراف، مجاز ميزان سرمايه گذاري، براي قبول مورد شاخص هاي تعيين دارايي ها، كالس انتخاب شامل
جديد جايگزين سرمايه گذاري هاي شدن شامل و قبول قابل سرمايه گذاري هاي

 رگزاريب فرآيندهاي امانت، و سرمايه گذاري به مربوط دستورالعمل هاي خصوص در اقتصاد وزير به پيشنهاد ارائه•
گزارش ها محتواي و ساختار و صندوق ها مديران انتخاب مناقصه،

 امين و مديريت توسط شده ارائه گزارش هاي محتواي و ساختار مورد در اقتصاد وزير درخواست بنابر ارزيابي ارائه•
شده گرفته ارك به سرمايه گذاري سياست هاي با تطابق و مديرت كيفيت پيرامون اظهارنظر ارائه هم چنين و صندوق ها

اقتصاد وزارت توسط شده تهيه فصلي گزارش هاي پيرامون اظهارنظر ارائه•
صندوق ها با مرتبط مسائل تمامي پيرامون اقتصاد وزير درخواست بنابر مشورت ارائه•

 ل گيريشك از مانع نقش ايفاي با يك هر بيروني سرمايه گذاري مديران و مركزي بانك امين، نهاد عالوه به•
.مي شوند رانت جويي افزايش و تصميم گيري در تمركز

خطوط اصالح برای بهبود مدیریت 

 برای الیه چند ساختار تدوین
 تصیان منظور به صندوق مدیریت

دولت برداشت های از

تعریف روشن و مشخص از شرح 
وظایف

تعریف نظام جزا و پاداش 
رد  روشن بر مبنای عمل

صندوق

انجام اصالحات در اساسنامه صندوق 
توسعه ملي



  :مي دهد انجام را زير اقدامات مالي كميته مشورتي، نقش ايفاي منظور به•
 ملي روتث صندوق هاي بلندمدت سرمايه گذاري سياست هاي خصوص در اقتصاد، وزير درخواست بنابر مشورت ارائه•

 انحراف، مجاز ميزان سرمايه گذاري، براي قبول مورد شاخص هاي تعيين دارايي ها، كالس انتخاب شامل
جديد جايگزين سرمايه گذاري هاي شدن شامل و قبول قابل سرمايه گذاري هاي

 رگزاريب فرآيندهاي امانت، و سرمايه گذاري به مربوط دستورالعمل هاي خصوص در اقتصاد وزير به پيشنهاد ارائه•
گزارش ها محتواي و ساختار و صندوق ها مديران انتخاب مناقصه،

 امين و مديريت توسط شده ارائه گزارش هاي محتواي و ساختار مورد در اقتصاد وزير درخواست بنابر ارزيابي ارائه•
شده گرفته ارك به سرمايه گذاري سياست هاي با تطابق و مديرت كيفيت پيرامون اظهارنظر ارائه هم چنين و صندوق ها

اقتصاد وزارت توسط شده تهيه فصلي گزارش هاي پيرامون اظهارنظر ارائه•
صندوق ها با مرتبط مسائل تمامي پيرامون اقتصاد وزير درخواست بنابر مشورت ارائه•

 ل گيريشك از مانع نقش ايفاي با يك هر بيروني سرمايه گذاري مديران و مركزي بانك امين، نهاد عالوه به•
.مي شوند رانت جويي افزايش و تصميم گيري در تمركز

خطوط اصالح برای بهبود مدیریت 

 برای الیه چند ساختار تدوین
 تصیان منظور به صندوق مدیریت

دولت برداشت های از

تعریف روشن و مشخص از شرح 
وظایف

تعریف نظام جزا و پاداش 
رد  روشن بر مبنای عمل

صندوق

انجام اصالحات در اساسنامه صندوق 
توسعه ملي

تعریف شاخص روشن بر 
 مبنای بازده سرمایه گذاری

صندوق

 تعیین حدود برای بازده به
منظور ایفای نقش فعال در 

مدیریت منابع



  :مي دهد انجام را زير اقدامات مالي كميته مشورتي، نقش ايفاي منظور به•
 ملي روتث صندوق هاي بلندمدت سرمايه گذاري سياست هاي خصوص در اقتصاد، وزير درخواست بنابر مشورت ارائه•

 انحراف، مجاز ميزان سرمايه گذاري، براي قبول مورد شاخص هاي تعيين دارايي ها، كالس انتخاب شامل
جديد جايگزين سرمايه گذاري هاي شدن شامل و قبول قابل سرمايه گذاري هاي

 رگزاريب فرآيندهاي امانت، و سرمايه گذاري به مربوط دستورالعمل هاي خصوص در اقتصاد وزير به پيشنهاد ارائه•
گزارش ها محتواي و ساختار و صندوق ها مديران انتخاب مناقصه،

 امين و مديريت توسط شده ارائه گزارش هاي محتواي و ساختار مورد در اقتصاد وزير درخواست بنابر ارزيابي ارائه•
شده گرفته ارك به سرمايه گذاري سياست هاي با تطابق و مديرت كيفيت پيرامون اظهارنظر ارائه هم چنين و صندوق ها

اقتصاد وزارت توسط شده تهيه فصلي گزارش هاي پيرامون اظهارنظر ارائه•
صندوق ها با مرتبط مسائل تمامي پيرامون اقتصاد وزير درخواست بنابر مشورت ارائه•

 ل گيريشك از مانع نقش ايفاي با يك هر بيروني سرمايه گذاري مديران و مركزي بانك امين، نهاد عالوه به•
.مي شوند رانت جويي افزايش و تصميم گيري در تمركز

خطوط اصالح برای بهبود مدیریت 

 برای الیه چند ساختار تدوین
 تصیان منظور به صندوق مدیریت

دولت برداشت های از

تعریف روشن و مشخص از شرح 
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بانک مرکزی یا : عملیات
بانک ها

ل گیری نهاد تخصص  لزوم ش
برای تببین روشن خطوط 

ل در داخ: مدیریت منابع صندوق
یا در کنار صندوق



  :مي دهد انجام را زير اقدامات مالي كميته مشورتي، نقش ايفاي منظور به•
 ملي روتث صندوق هاي بلندمدت سرمايه گذاري سياست هاي خصوص در اقتصاد، وزير درخواست بنابر مشورت ارائه•

 انحراف، مجاز ميزان سرمايه گذاري، براي قبول مورد شاخص هاي تعيين دارايي ها، كالس انتخاب شامل
جديد جايگزين سرمايه گذاري هاي شدن شامل و قبول قابل سرمايه گذاري هاي

 رگزاريب فرآيندهاي امانت، و سرمايه گذاري به مربوط دستورالعمل هاي خصوص در اقتصاد وزير به پيشنهاد ارائه•
گزارش ها محتواي و ساختار و صندوق ها مديران انتخاب مناقصه،

 امين و مديريت توسط شده ارائه گزارش هاي محتواي و ساختار مورد در اقتصاد وزير درخواست بنابر ارزيابي ارائه•
شده گرفته ارك به سرمايه گذاري سياست هاي با تطابق و مديرت كيفيت پيرامون اظهارنظر ارائه هم چنين و صندوق ها

اقتصاد وزارت توسط شده تهيه فصلي گزارش هاي پيرامون اظهارنظر ارائه•
صندوق ها با مرتبط مسائل تمامي پيرامون اقتصاد وزير درخواست بنابر مشورت ارائه•

 ل گيريشك از مانع نقش ايفاي با يك هر بيروني سرمايه گذاري مديران و مركزي بانك امين، نهاد عالوه به•
.مي شوند رانت جويي افزايش و تصميم گيري در تمركز
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انتشار عموم گزارش 
حسابرسان بیرون و داخل

انتشار منظم گزارش های 
رد و جلسات  عمل

تصمیم گیری مهم

ن تعریف قواعد نظارت روش
 لزوم حسابرس: و مشخص

ردی و کارکردی عالو ه عمل
بر حسابرس تطبیق



. در شرايط كنوني، گزارش هاي حسابرسي داخلي و بيروني انتشار عمومي نمي يابد •
دهاي به عالوه استاندارد روشن و مشخصي براي حسابرسي داخلي صندوق و بررسي عملكرد واح•

.مختلف مبتني بر قواعد و اهداف تعريف شده براي آن ها وجود ندارد
جلوگيري از فساد•
صحت عملكرد•

د و فاقد حسابرس هاي بيروني نيز در سنت حسابرسي كشور، حسابرسي تطبيق را انجام مي دهن•
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.دسترس نيست



خص از تعريف عمومي و نادقيق از وظايف هيات نظارت در كنار تعريف نامش
ليقه اي در تصميمات سمسئوليت ها و عملكرد هيات عامل سبب شده است تا 

جلوگيري از عقد قرارداد مشاوره : عملكرد هيات نظارت افزايش يابد
علي رغم تصريح در شرح وظايف هيات عامل

واعد بررسي عملكرد نهاد مالي يك وظيفه ي تخصصي است كه در نبود ق
استكرده  روشن براي بررسي عملكرد، بررسي صرفا به تطبيق كاهش پيدا

KPIفاقد تفسير، مقايسه نسبتهاي مالي عملكردي يا 
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و  تعریف استانداردهای روشن
مشخص برای حسابرس 

داخل و بیرون

تعیین دوره ی زمان 
)  سه ماهه یا شش ماهه(مشخص

 برای انتشار عموم گزارش های
حسابرس داخل و بیرون
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رد  روشن برای گزارش عمل

صندوق توسعه مل

انتشار عموم صورت جلسات 
تصمیم گیری در خصوص 

تخصیص منابع
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رد صندوق تو سعه انتشار عمل
 مل به عنوان نهاد حاکمیت

ذیل الیحه بودجه به عنوان 
پیوست

یق، تدوین نظامنامه نظارت تطب
رد و کارکرد برای صندو ق عمل

توسعه مل



جمع بندي

.صندوق توسعه ملي به منظور اصالح نيازمند تغيير قواعد اساسنامه اي و نظام نامه اي است•
شده به  اهم اصالحات براي بهبود عملكرد صندوق توسعه ملي با در نظر گرفتن پيش نيازهاي مطرح•

:شرح زير است
يشكل گيري صندوق ثبات ساز مستقل از صندوق توسعه ملي و تغيير قواعد توزيع درآمدهاي نفت•
ر تخصيص منابعذيل صندوق توسعه ملي به منظور بهبود عملكرد صندوق دتخصصي توسعه شكل گيري بانك •
نظور شكل گيري قواعد روشن از سرمايه گذاري خارجي و داخلي از نظر ميزان، سازوكار و شاخص ارزيابي به م•

تدوين استراتژي سرمايه گذاري: بهبود عملكرد
تدوين ساختار چند اليه با نظام انگيزشي مناسب جهت بهبود عملكرد مديريت•
روشن لزوم افزايش شفافيت و نظارت از طريق انتشار عمومي گزارش هاي عملكردي و حسابرسي ذيل قواعد•




