


  آن قواعد این تدوین از اصلی هدف
  از ملی ثروت صندوق های که بود

  به و کنند تبعیت مناسبی ترتیبات
  داده اطمینان سرمایه پذیر کشورهای

  باالی حجم با صندوق ها این که شود
  را مالی و اقتصادی اصول خود منابع

 رعایت سرمایه گذاری هایشان در
 .می کنند

سرمایه گذاری خارجی پررنگ شدن نگرانی ها نسبت به •
 صندوق های ثروت ملی

در سرمایه گذاری ها و عملیات داخلی  شفافیتکمبود •
 آنها

حاکمیت عدم بهره مندی این صندوق ها از ساختار •
 مناسب شرکتی

عضو مجمع بین المللی صندوق های ثروت های  صندوقجایگاه 
 پاسخگوییملی در میزان شفافیت و 
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 Samruk-Kazyna: قزاقستان

 Italian Strategic Fund:ایتالیا

Russian Direct Investment Fund:روسیه  

Palestine Investment Fund:فلسطین 

JSC National Investment … 

Libyan Investment Authority:لیبی 

Oil Revenues Stabilization Fund:مکزیک 

State General Reserve Fund:عمان 

National Development Fund :ایران 

 Qatar Investment Authority:قطر

 Pula Fund: بوتسوانا

 Kuwait Investment Authority:کویت

 … Abu Dhabi Investment Authority: امارات

GIC Private Limited:سنگاپور 

 China Investment Corporation: چین

Fundo Soberano de Angola:آنگوال 

Timor-Leste Petroleum Fund:تیمور لسته 

The Heritage and Stabilization … 

 Korea Investment Corporation:کره

Khazanah Nasional:مالزی 

Nigeria Sovereign Investment … 

  State Oil Fund: آذربایجان

 Pension Reserve Fund: شیلی

 Social Stabilization Fund: شیلی

 New Zealand Superannuation Fund: نیوزلند

 Future Fund:استرالیا

 Alaska Permanent Fund Corporation: آمریکا

National Pensions Reserve Fund:ایرلند 

 Alberta Finance:کانادا



کاهش نگرانی های بین المللی منتج از سرمایه گذاری خارجی صندوق های ثروت ملی 

  کسب اطمینان خاطر از سرمایه گذاری این صندوق ها براساس ریسک مالی و بازده، و
 سیاسینه مالحظات 

محورهای کلی اصول   شرح  

.. پیاده سازی چارچوب قانونی مناسب مشتمل بر اهداف، سیاست های کلی و   حقوقی 

 نهادی پیاده سازی ساختار حاکمیت شرکتی مناسب 

تنظیم سیاست سرمایه گذاری براساس سطح ریسک قابل تحمل و استراتژی سرمایه  
ارتباط نزدیک بین )گذاری با هدف حداکثرسازی بازده مالی تعدیل شده توسط ریسک 

(مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاری   

 سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

سرمایه گذاری و مدیریت ریسک پیاده سازی چارچوب مناسبی در شناسایی، اندازه  
 گیری، کنترل و پایش ریسک های معطوف به عملیات صندوق

 



 

  موسسه توسط که سانتیاگو اصول به تمکین میزان بندی رتبه
  امکان در کلیدی نقشی از شود می منتشر سالیانه جئواکونامیکا

 شده برخوردار ملی ثروت های صندوق توسط خارجی گذاری سرمایه
   است





 

 در ایتالیا در گذاری سرمایه به مند عالقه ملی ثروت های صندوق
 از آنها واقعی تمکین که شد خواهند برخوردار تائید مهر از صورتی
 به ملی ثروت های صندوق المللی بین مجمع توسط سانتیاگو اصول
   باشد رسیده تائید



 آنها اجرای بودن داوطلبانه 
عضو کشورهای داخلی مقررات و قوانین با سازگاری عدم 



 
 .شود افشا عموم نزد و شده  تعیین وضوح به بایستی ملی ثروت صندوق های برنامه و سیاستی قصد :2 اصل

 موثر صورت به نیاز مورد  عملیات  کعه نحوی به بوده مستحکم بایستی ملی ثروت صندوق حقوقی قانونی چارچوب:1 اصل
 .نماید حمایت شده تعیین اهداف به دستیابی از و گیرد انجام

  تضمین را آن تجاری مبادالت و ملی ثروت صندوق حقوقی استحکام بایستی ملی ثروت صندوق قانونی چارچوب 1-1
 .کند
  و ملی ثروت صندوق بین حقوقی روابط همچنین و ملی، ثروت صندوق ساختار و قانونی چارچوب اصلی ویژگی 1-2

  .گردد اعالم عموم به بایستی دولتی های دستگاه سایر



 عمده آثار ملی ثروت صندوق عملیات هنگامیکه :3 اصل
 فعالیتها آن باشد، داشته کشور آن کالن اقتصاد در مستقیم
 به شود هماهنگ کشور پولی و مالی مقامات با دقت به بایستی
 اقتصادی کالن سیاستهای مجموع با هماهنگی از که نحوی

 .شود حاصل اطمینان



 با مرتبط ترتیبات نیز و فرایندها قوانین، سیاستها، :4 اصل
 تامین عملیات خصوص در ملی ثروت صندوق کلی رویکرد
 به و بوده روشن بایستی آن کرد هزینه و وجوه برداشت وجوه،
 .گردد اعالم عموم

 علنی عموم نزد بایستی ملی ثروت صندوق وجوه منبع -4-1
 .گردد

 و ملی ثروت صندوق از برداشت به نسبت کلی رویکرد -4-2
 .گردد علنی عموم نزد بایستی دولت طرف از کرد هزینه



  با مرتبط آماری های داده :5 اصل
 در بایستی ملی ثروت صندوق
 نحوی به یا مالکان، به معین زمانهای

 در تا شود اعالم شده، تعیین که
 های داده مجموعه در لزوم صورت
 .گردد درج اقتصادی کالن



  

 و نقشها مورد در موثری و  مشخص تفکیک و بوده مستحکم باید ملی ثروت صندوق حکمرانی چارچوب:6 اصل
 به حصول برای ملی ثروت صندوق اداره در را پاسخگویی و پذیری مسئولیت عملیاتی، استقالل تا دهد صورت مسئولیتها

   .نماید تسهیل اهداف
 فرایندهای با منطبق را (صندوق گردانندگان) مدیره هیات اعضاء و تعیین را آن اهداف بایستی صندوق مالک:7 اصل
 .نماید نظارت ملی ثروت صندوق عملیات بر و نماید منصوب  واضح کامال
 کار دستور و نموده  عمل صندوق منافع بیشترین راستای در بایستی(صندوق گردانندگان) مدیره هیات اعضای :8 اصل

 .باشد داشته عملیات انجام برای کافی توانایی و قدرت نیز و مشخص
 به که مسئولیتهایی با مطابق و مستقل شکل به را صندوق های استراتژی بایستی صندوق عملیاتی مدیرت:9 اصل

 .نماید اجرا اند شده تعریف روشنی



 قوانین، در بایستی ثروت صندوقهای عملیات برای پذیری مسئولیت و پاسخگویی چارچوب:10 اصل
 شود تعریف وضوح به مرتبط، مدیریتی توافقات یا و تشکیل اسناد سایر ها، اساسنامه

 ملی ثروت صندوق عملکرد و اقدامات مورد در ساالنه مالی صورتهای همراه به ساالنه گزارش:11 اصل
 ارائه المللی بین یا ملی شده پذیرفته استاندادهای با مطابق و مشخص زمانهای در و مستمر طور به بایستی

 .شود
 بااستاندادهای مطابق مستمر و ساالنه بطور بایستی ملی ثروت صندوق مالی صورتهای و عملیات:12 اصل

 .شوند حسابرسی و ممیزی المللی بین یا یمل شده پذیرفته

  



 مدیره، هیات اعضا برای و شده تعریف وضوح به بایستی واخالقی ای حرفه استانداردهای:13 اصل
   شود علنی ملی ثروت صندوقهای  کارکنان و مدیران

  



  مالی و اقتصادی مبانی براساس بایستی ملی، ثروت صندوق عملیات مدیریت هدف با ثالث اشخاص با معامالت  انجام:14 اصل
 .کند پیروی روشن قوانین و فرایندها از بوده،

 
 
 
 
 
 
 

 که کشورهایی افشاء الزامات و مقررات کلیه از بایستی میزبان کشورهای در ملی ثروت صندوقهای اقدامات و عملیات:15 اصل
 .نماید تبعیت میگیرد صورت آن در عملیات

 
 
 

  

Agent 

EXTERNAL MANAGERS 

regulatory and disclosure 

  صندوق عملکرد مدیریت از مالک استقالل شیوه همچنین و حکمرانی  چارچوب و اهداف:16 اصل
 .برسد عموم اطالع به بایستی ملی، ثروت



 تا شود افشا عموم نزد باید ملی ثروت صندوق خصوص در مرتبط مالی اطالعات:17 اصل
 بین مالی بازارهای ثبات در که نحوی به دهد نشان را آن مالی و اقتصادی گیری جهت
 .شود پذیر سرمایه کشور برای اعتماد افزایش موجب و نموده مشارکت المللی

  



  تعریف  اهداف" با مطابق و واضح بایستی ملی ثروت صندوق گذاری سرمایه سیاست:18 اصل
  یا مالک توسط که ،"آن گذاری سرمایه های استراتژی" و "ریسک تحمل میزان" ،"شده
 .باشد داشته قرار پرتفولیو مدیریت مستحکم اصول پایه بر و باشد ، "صندوق گردانندگان"

 احتمالی استفاده و ملی ثروت صندوق ریسک میزان هدایتگر بایستی گذاری سرمایه سیاست  -18-1
 .باشد وامی اتکا ضریب از

 یا داخلی مدیران توسط گذاری سرمایه مدیریت میزان بایستی گذاری سرمایه سیاست -18-2
 قرار توجه مورد را آنان عملکرد پایش و انتخاب فرایند و آنان اختیارات میزان و هافعالیت طیف خارجی،

 .دهد
 .گیرد قرار عموم اختیار در بایستی ملی ثروت صندوق گذاری سرمایه سیاست از شرحی -18-3



 صندوق گذاری سرمایه تصمیمات :19 اصل
 بازده سازی حداکثر هدف با بایستی ملی ثروت
 باشد ای شیوه به و ریسک میزان با مطابق مالی

 و بوده همخوان آن گذاری سرمایه سیاست با که
 .باشد استوار مالی و اقتصادی مبانی بر

 بر گذاری سرمایه تصمیمات چنانچه -19-1
 این باشد، اقتصادی و مالی از غیر مالحظاتی پایه

 سرمایه سیاست در وضوح به بایستی موضوعات
 .برسد عموم اطالع به و درج گذاری

 صندوق یک های دارایی مدیریت -19-2
 اصول عنوان به عمومأ آنچه با بایستی ملی ثروت

 مطابقت شده، پذیرفته دارایی منطقی مدیریت
 .باشد داشته



  با رقابت برای وسیعتر، معنای در مدیریت ناصحیح تاثیر یا دارند که ای ویژه اطالعات از نباید ملی ثروت صندوقهای :20 اصل
 .کنند استفاده خصوصی بخش موسسات

invested domestically 



 گذاری سرمایه ارزش در اصلی عنصر عنوان به را سهامداران مالکیت حق ملی ثروت صندوقهای:21 اصل
 بایستی نماید، اعمال را خود مالکیت حق بخواهد ملی ثروت صندوق یک چنانچه .میگیرند نظر در سهام

 سرمایه مالی ارزش و بوده آن گذاری سرمایه سیاست با مطابق که دهد انجام ای شیوه به را کار این
 حق دارای بهادار اوراق مورد در خود کلی رویکردهای بایستی ملی ثروت صندوق .نماید حفظ را گذاریها

 .نماید افشا را  مالکانه، حقوق اعمال هدایتگر اصلی عوامل شامل بورس، در شده پذیرفته شرکتهای رای

 ISS voting guidelines 



 مدیریت و برآورد تعریف، را عملیاتی ریسک که باشند داشته چارچوبی بایستی ملی ثروت صندوقهای:22 اصل
 .نماید

 که باشد هنگامی به دهی گزارش نظام و موثق اطالعات  بر مشتمل بایستی ریسک مدیریت چارچوب -22-1
 انگیزه ایجاد کارهای و ساز شده، پذیرفته پارامترهای و سطوح در مرتبط ریسکهای مدیریت و کافی پایش قابلیت

 فراهم را مستقل حسابرسی عملکرد و کار و کسب فعالیت استمرار ریزی برنامه رفتاری، های شیوه کنترل، و
 .نماید

 .شود افشا عموم نزد بایستی ملی ثروت صندوق ریسک مدیریت چارچوب به کلی رویکرد -22-2



 ثروت صندوق ی(باشد داشته وجود اگر معیار، با مقایسه در خواه و مطلق خواه) ها دارایی و گذاری سرمایه عملکرد:23 اصل
   .شود گزارش مالکان به اند، شده تعریف وضوح به که استانداردهایی و اصول اساس بر و شده گیری اندازه بایستی ملی



 از یا و ملی ثروت صندوق توسط شده، پذیرفته اقدامات و اصول این اجرای منظم بازبینی فرایند است الزم:24 اصل
 .پذیرد صورت آن، جانب

 




