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 چکیده:

باشد، که در این راستا ای خود میمهمترین دستاورد صندوق ذخیره آلبرتا موفقیت آن در انجام  اهداف توسعه

گذاری و تامین اعتبار مورد نیاز و سرمایههای تولیدی  صندوق با سرمایه گذاری در صنعت نفت  و توسعه فعالیت

های تولیدی و صنعتی و ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی باعث ایجاد رشد اقتصادی خوب و افزایش طرح

 افزایش برابر دو ای که میزان تولید نفت بهدر آلبرتا شده است به گونه اخیر دهه میزان تولید نفت و صادرات در

تواند همچنین نکته دیگری که می .گردد مبدل جهانی بازارهای در اصلی رقیبی به آلبرتا تا شده موجب و یافته

کند به گونه های خود استفاده میگذاریحائز اهمیت باشد اینست که این صندوق تنها از درآمد حاصل از سرمایه

د و دولت در مواقع لزوم کنگذاری ها را به صندوق درآمد عمومی واریز میای که تمام سود حاصل از سرمایه

درصد از عواید  15تواند تنها از این صندوق برداشت نماید و دولت حق استفاده از اصل پول که همان واریز می

د . آنها بر این باورند که منابع طبیعی به نسلی که آنها را استخراج حاصل از فروش نفت به صندوق است را ندار

های کشور صاحبان این منابع هستند. لذا ثروت حاصل از فروش این امی نسلکند، تعلق ندارد و در واقع تممی

بایستی فقط از سود حاصل از این ثروت استفاده نماید نه آنکه از  ها تعلق دارد و دولتمنابع نیز به تمام نسل

برتا در این اصل ثروت برداشت کند بنابراین قسمت عمده این درآمدها متعلق به نسل های آتی است و صندوق ال

 باشد نیز به خوبی عمل کرده است.های آینده از منابع تجدیدناپذیر میجنبه از اهداف خود که حفظ سهم نسل

نکته مهم دیگر اینکه شفافیت باالی صندوق و پاسخگویی به مردم توانسته اعتماد عمومی را جلب کند به 

گردد و در این جلسه مسئولین رتا برگزار میای عمومی با حضور مردم آلبطوریکه در اکتبر هر سال جلسه

 صندوق  به مردم در مورد عملکرد یکساله صندوق پاسخگو هستند.
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درصدی صندوق از منابع نفتی، پایبندی به قوانین و اساسنامه صندوق و عدم ایجاد تغییرات و  15حفظ سهم 

-های این صندوق ثروت ملی میویژگیگذاری از دیگر اصالحات مکرر در اساسنامه و دستورالعمل های سرمایه

 . باشد

با بررسی کلیه جوانب صندوق ثروت ملی آلبرتا، درس ها و تجربه هایی برای صندوق توسعه ملی  مقالهدر این 

 می توان گرفت. 

 1کانادا هریتیج آلبرتا ذخیره صندوق

دارایی های 

تحت 

مدیریت 

2021 

درآمد تجمعی از 

ابتدای تاسیس 

صندوق تا 

ابتدای سال 

2022 

سال 

 تاسیس
 منبع

نرخ بازده 

در سال 

2021 

نرخ بازده 

 ده ساله

شفافیت بر 

اساس 

شاخص 

لینابرگ 

 مادوئل

دفتر 

 مرکزی

دفاتر 

 دیگر

میلیارد  108

 دالر

میلیارد  2/46

 دالر
 البرتا کانادا 10از  10 %8.9 %16.1 نفت 1976

تورنتو و 

 انگلیس

 

 تکلیا
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 - Alberta Heritage Saving Fund  of Canada 

 

 تاسیس صندوق

کاهش 

زان یم

واریزی به 

صندوق از 

% به 30

15% 

 توقف هرگونه 

 واریزی به صندوق

اولین بازبینی توسط 

دولت بر روی صندوق با 

تاکید بر انجام سرمایه 

گذاری بلندمدت برای 

های آینده صورت نسل

 گرفت 

توسعه دستورالعمل 

اقتصادی و اجتماعی منحل 

گردید و دستورالعمل 

سرمایه گذاری صندوق 

و کمیته دائمی از  شداصالح 

طرف مجلس جهت نظارت 

بر عملکرد  صندوق تعیین 

 گردید



4 
 

 

 

 

 

 

 

تشکیل  شان استها و منابع طبیعی داخلی که اقتصاد هر یک بر پایه توانمندی ناحیه 3استان و  10کانادا از 

های اقتصادی متفاوت است. در این میان استان آلبرتا و  . بنابراین، استان به استان ماهیت فعالیتشده است

 استان این از اغلب. باشد می کانادا کشور استان ترین غربی آلبرتا شان مشهور هستند. به منابع نفتی 2ساسکاتون

اصلی  شهر دو در جمعیت اکثر و بوده نفر میلیون 3/3 بر بالغ آن جمعیت. برند می نام ”انرژی استان“ عنوان به

که  ،. ذخایر نفتی کاناداکنند می زندگی"  4کلگری "که مرکز استان است و  " 3ادمونتون "های آلبرتا به نام

کشورهای جهان است و عمده این منابع در نواحی شمالی  6سوماست، در رتبه   5البته عمدتا از نوع ماسه نفت

نامیده   7و کراون لند دارد ارقر لتدو مالکیتهای ایالت آلبرتا در دو سوم از زمین .استان آلبرتا قرار گرفته است

درآمدهای دولت از محل شود که مهمترین بخش ها تولید میدرصد نفت و گاز ایالتی در این زمین 80شود  ومی
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 - Saskatoon 

3
 - Edmonton 

4
 - Calgary 

5
 - Oil Sand 

6
 - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_proven_oil_reserves 

7
 - Crown land 

 

دولت اعالم کرد 

که استراتژی و 

ریزی برنامه

جدیدی جهت 

از  استفاده 

درآمدهای بدست 

 آمده دارد

میلیارد  2معادل دولت 

از محل مازاد دالر 

به صندوق پول بودجه 

 تزریق کرد

کسب درآمد بی سابقه 

میلیارد دالری در  3/2

 این سال
میلیون  384کسب درآمد 

دالری از سرمایه گذاری در 

تورم را پوشش ابزارهایی که 

 دهندمی

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_proven_oil_reserves
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، 1961درصد در سال  14ایالتی از  GDPشود. نسبت نفت و گاز به از محل این تولیدات تامین می 8بهره مالکانه

 افزایش یافت. 1973درصد در سال  23به 

های درصد رسید و سهم درآمدهای دولت آلبرتا از دریافتی 29این نسبت به  1973پس از شوک نفتی در سال  

درصد رسید. قبل از تشکیل صندوق ذخیره آلبرتا، درآمدهای نفتی صرف امور توسعه اقتصادی و  41به نفت 

هایی در مورد چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی وجود داشت مبنی بر اینکه این شد و بحثاجتماعی می

و اینکه باید مکانیسمی برای های آینده استفاده شود و فقط به نسل حاضر تعلق ندارند درآمدها باید برای نسل

های طوالنی، های اجتماعی توسعه یابد. بعد از بحثتنوع بخشیدن به اقتصاد محلی ایجاد شود و نیز زیرساخت

ای هریتیج را ایجاد کرد و صندوق با سرمایه آلبرتا ذخیره به حکم قانون ایالتی، صندوق 1975مجلس در سال 

درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز  30شکیل شد و مقرر گردید که ساالنه میلیارد دالر کانادا ت 5/1بالغ بر 

های زیادی در بحث 1980رفت. در سال می 9ها باید به صندوق درآمد عمومیشود و این در حالی بود که بازده

اقتصادی و انداز شود و اینکه سیاست تنوع بخشی های اینده پسمورد اینکه چه میزان از منابع باید برای نسل

حاصل شود و دیگر اینکه   10های مداخله جویانهتواند از طریق سیاستهای مختلف میگذاری در بورسسرمایه

 گذاری و نیز به عموم چقدر است؟، شکل گرفت. میزان پاسخگویی صندوق به مجلس قانون

میزان  در شرایط دشواری بود، اقتصادی ازنظر میالدی 1980 ی دهه آغازین سالهای در آلبرتا ایالت که ازآنجا

 .شدند متوقّف 1987 تاسال  اندازها پس و رسید درصد15 به 1982سال  در واریزی درآمدهای نفتی به صندوق

ها نیز به بودجه عمومی هیچ جریان درآمدی به صندوق واریز نشد و کلیه بازده 1987تا سال  1982از سال 

 شد. واریز می

                                                           
8
 - running royalties  به معادنبرداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی )برای نمونه حق استخراج از  بهره مالکانه مبلغی است که به منظور بهره 

( یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر)کپی رایت(، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و خاص طور به گاز و نفت و عام طور

 .شود تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می
9
- General Revenue Fund  

10
 - Interventionist 
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هایی درباره اهداف و آینده صندوق توسط مجلس صورت گرفت. اولین بازبینی بررسی بازبینی و 90در اواخر دهه 

های آینده برگزار شد که در نتیجه آن در سال گذاری بلندمدت برای نسلبا تاکید بر سرمایه 1995در سال 

انجام شد و  1998گذاری صندوق ذخیره آلبرتا اصالح گردید. دومین بازبینی در سال سرمایهدستورالعمل1997

ها و های مالی )افزایش میزان واریز وجوه به حساب صندوق، کاهش بدهی محلی، کاهش مالیاتدرباره سیاست

افزایش مخارج( بحث و بررسی انجام شد که نهایتا افزایش میزان واریز وجوه به حساب صندوق به عنوان اولین 

 2003ها تصویب شد. همچنین در سال اولویت این 2000درصد در مجلس رای آورد. در سال  19اولویت فقط 

های صندوق به منظور حمایت از بودجه استفاده شود. بدین منظور که تمام سود مجلس مقرر کرد که از دریافتی

گردد و دولت در ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری صندوق ذخیره آلبرتا به صندوق درآمد عمومی واریز می

 ند از این منابع استفاده کند.زمان کسری بودجه می توا

 هدف صندوق ذخیره آلبرتا

به منظور حفظ بخشی از  مزبور، صندوق. است بلندمدت اندازهای پس صندوق ذخیره میراث آلبرتا، اصلی هدف

همچنین . شد و همچنین ایجاد رشد و توسعه آلبرتا تأسیس  آینده نسلهای برای آلبرتا ایالت تجدیدناپذیر منابع

 هایبرنامه همچون ها آلبرتایی برای دولت ضروریِ های برنامه از که کند می ایجاد را درآمدی امروزه صندوق،

 .کند می پشتیبانی  پرورش و آموزش و بهداشتی

 اهداف عمومی صندوق عبارتند از:

 صندوق به عنوان حساب پس انداز، باید کاهش درآمد منابع در آینده را جبران کند 

  بیشتر برای دولت به منظور کاهش دادن بار بدهی آینده را فراهم سازدامکان اعمال نفوذ 

 کیفیت بهتر زندگی برای مردم آلبرتا ایجاد کند 



7 
 

 های اقتصادی را فراهم نمایدثبات در اقتصاد از طریق تنوع بخشیدن به فعالیت 

 های مختلف تشکیل دهنده صندوق آلبرتابخش

بر عهده خزانه ایالتی بود و خزانه موظف بود ساالنه به مجلس و ، مدیریت صندوق 1979بر طبق قانون سال 

گذاری ای به نحوه سرمایهدر این قانون هیچ اشاره  ها گزارش دهد.ها و پرداختافکار عمومی درباره میزان دریافت

اشد. تا سال تر بها نباید از حد قابل قبولی پایینگذاریها نشده بود فقط بیان شده بود که بازده این سرمایه

های کراون که متعلق به دولت است، به دست های اضافی که از سرزمینکلیه درآمدهای نفتی و پرداخت 1996

 شد.درصد این مبلغ به صندوق واریز می 30رفت و سپس می آمد ابتدا به خزانه دولت می

 حکمرانی صندوق 

که در حکم اساسنامه صندوق است و   11امانیِ گذاریِ مطابق مصوبه صندوق سپرده صندوق ذخیره میراث آلبرتا

اصالح گردید، عمل  2000تصویب  و در سال  1976تبصره در سال  15بند و  37ماده، 17توسط مجلس در 

و  12مدیرۀ خزانه  های صندوق برعهدۀ رئیس هیئت گذاری کند. طبق این مصوّبه مسئولیت مدیریت سرمایه می

را جهت نظارت بر  کار صندوق  14همچنین طبق این مصوبه مجلس کمیتۀ دائمیِباشد؛ و می 13وزیر امور دارایی

 ای تعیین کرده است. و همچنین انجام مسئولیتهای ویژه
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- Saving Trust Fund Act 
12

 Treasury board 
13

 Minister of Finance 
14

 Standing Committee 
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های صندوق با هدف حداکثرسازیِ بازده مالیِ  گذاری و وزیر امور دارایی مسئول سرمایه  مدیرۀ خزانه رئیس هیئت

ای محتاطانه بمنظور پرهیز از ریسک و  گذاری به شیوه باشند. بعالوه، این صندوق برای سرمایه می 15بلندمدت

 کسب بازده معقول تشکیل شده است.

 کند: گذاری صندوق را حمایت می های مختلف فرایند مدیریت سرمایه وزارت دارایی از طریق دو بخش زیر، جنبه

 الیو امور م  مدیرۀ خزانه دپارتمان هیئت .1

 16گذاریِ آلبرتا  ت سرمایهیشرکت مدیر .2

 

 :و امور مالی  مدیرۀ خزانه وظایف دپارتمان هیئت

                                                           
15

 Long-term financial returns 
16

 Alberta Investment Management Corporation(AIMco) 

 مردم آلبرتا

 کمیته دائمی ناظر بر عملکرد صندوق

 دارایی امور وزیر و  داریخزانه مدیرۀ هیئت رئیس

 آلبرتا گذاریِسرمایه تیمدیر شرکت
 مالیِ امور و داریخزانه مدیرۀهیئت دپارتمان

 مردم آلبرتا

 کمیته دائمی ناظر بر عملکرد صندوق
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  ّصندوق  17گذاریِ های سرمایهها و دستورالعمل مشی مسئول بازنگری و  نظارت بر اجرای دقیق بیانیۀ خط

 ذخیره آلبرتا

   انجام امور حسابداریِ صندوق 

 به وزارت داراییگذاریهای صندوق  دهیِ سرمایه گزارش 

   تحلیل فرایندتخصیص دارایی و مدیریت ریسک 

 

های صندوق گذاری گذاری و مدیریت سرمایه، مسئولیت انجام سرمایهگذاریِ آلبرتا شرکت مدیرییت سرمایه

گذاری برعهده دارد. شرکت مدیریت  های سرمایهها و دستورالعمل مشی را درراستای مفاد بیانیۀ خطّ

مدیره  ست که دفتر مرکزی آن  در شهر اِدمونتون قرار دارد و توسّط هیئت آلبرتا یک شرکت ایالتیگذاریِ  سرمایه

 شود. باشد، اداره میوکار می ای که مشتمل بر مدیران ارشد سرمایه گذاری و رهبران خبره کسب

ف مجلس ای است که نمایندگان کلیه احزاب در آن حضور دارند و از طر کمیته کمیتۀ دائمیِ صندوق

کانادا، مسئولیت دارد که عملکرد صندوق را در پایان هر سال مالی، بازبینی و به مجلس گزارش  گذاریِ قانون

اند یا خیر. این کمیته  شده به صندوق بطور کامل انجام گرفته دهد تا مشخص شود که آیا مأموریتهای محول

از دیگر وظایف مهم این کمیته، برگزاری اجالس باشد.  ی صندوق نیز میهمچنین مسئول تأیید گزارش سالیانه

از تلویزیون و نیز بطور زنده همراه با امکان گفتگوی  که این اجالس های عمومی  باشدمی 18عمومیِ سالیانه

در این اجالس  شودمی ها اجازه داده  ، که به شمار بیشتری از آلبرتاییشودمیازطریق اینترنت پخش  19همزمان

 مشارکت نمایند.

                                                           
17

 The statement of Investment policies and Guidelines 
18

 Annual public meeting 
19

 Live Chat 
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 ساختار اولیه صندوق ذخیره آلبرتا

 شد:صندوق از پنج بخش تشکیل می 1996در ساختار اولیه تا قبل از سال 

گذاری در سهام و تنوع و سرمایه   21: این بخش به منظور پرداخت بدهی  20گذاری آلبرتابخش سرمایه -1

 بخشیدن به اقتصاد البرتا تشکیل شد

ای های محلی یا کارگزاران دولتی با نرخ بهره: این بخش به سایر دولت  22گذاری کانادابخش سرمایه  -2

 داد.تر از نرخ بازار ، وام میپایین

هایی که برای مردم آلبرتا منافع بلندمدت گذاری در پروژه: سرمایه 23ایهای سرمایهبخش پروژه -3

 کرد.اجتماعی ایجاد می -اقتصادی

ذاری در سهام کانادایی، اوراق قرضه و بازار پول بر عهده این گ: سرمایه 24گذاری تجاریبخش سرمایه -4

 بخش بوده است.

آتی از طریق خرید سهام در بخش  : این بخش به منظور تسهیل و  توسعه 25گذاری انرژیبخش سرمایه -5

 کرد.گذاری میانرژی کانادا سرمایه

 ساختار جدید صندوق ذخیره آلبرتا

زیر تقسیم شد و سایر اهداف قبلی  مانند اهداف تنوع   صندوق به دو جزء 1996طی اصالحیه  قانونی از سال 

 بخشی اقتصادی و توسعه اجتماعی کنار گذاشته شد :

                                                           
20

 -Alberta Investment Department (AID) 
21

 - Make Debt 
22

 - Canada Investment Department (CID) 
23

 - capital projects Department (CPD) 
24

 - Commercial Management Investment Department (CMID) 
25

 - Energy Investment Department 
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1- Transition Portfolio: گذاری متنوعسبد سرمایه (T) 

2- Endowment Portfolio :گذاری متنوع با قابلیت برداشت در مواقع لزومسبد سرمایه (E) 

-درصد این دارایی 10های قبلی صندوق تشکیل شد و ساالنه رای نگهداری موقت تمام داراییب Tکه پرتفولیوی 

در بازار سهام و  Eمنتقل شود تا زمانی که کل وجوه منتقل گردد. وجوه پرتفولیوی  E ها باید به پرتفولیوی

 شود. گذاری میاوراق قرضه سرمایه

 پورتفوی صندوق ساختار 

 

 

 

 

 

 

 بازده نرخ به دستیابی را گذاری سرمایه هدف ، مصرفی کاالهای قیمت شاخص گیریِ اندازه براساس دولت

 بازدهِ این به نیل بمنظور صندوق. است کرده تعیین کانادا تورّم نرخ از بیش درصد5/4 معادل بلندمدت،

 یک ها دارایی تنوّع. است کرده گذاری سرمایه متنوع های دارایی از متشکل پورتفوی یک در شده، گذاری هدف

 

 اوراق با درآمد ثابت سهام جهانی

 های سرمایه گذاری و  تورّم به حسّاس ابزارهای

 جایگزین

 سهام کانادا
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 را بسیارمتفاوتی های دارایی آلبرتا، ذخیره صندوق. باشد می پورتفو در ریسک کاهش  راستای در کلیدی ابزار

 تمام مزبور صندوق ساده، بزبان.  دارند پراکندگی جهانی بازارهای از متنوعی ی گستره در که کند می نگهداری

 .است نگذاشته سبد یک درون را مرغهایش تخم

 صندوق برای را گذاری سرمایه هایو دستورالعمل ها مشی خطّ بیانیۀ مفاد دارایی امور وزیر و مدیره هیئت رئیس

 ازطریق  صندوق پورتفوی است.  شده بیان سند این درقالب صندوق  هدف پورتفوی مشیِ خطّ. کنند می تصویب

 جایگاه و مدیریت را ریسک زمان، درگذر که سازد می قادر را صندوق و شود می تعیین گسترده  مالیِ مدلسازیِ

 .کند تعیین شده، تعیین بازدهیِ اهداف به نیل برای را صندوق

 :از عبارتند  صندوق پورتفوی ی برجسته بسیار نکات از برخی

  26تورّم به حسّاس ابزارهای ، ثابت درآمد با اوراق ، سهام: دارد خود پرتفوی سبد در را زیر های دارایی صندوق -

  جایگزین های گذاریسرمایه و

 بهترین از برخی آنکه با. دارد دراختیار را جهان ی سرمایه بازارهای از درصد پنج تقریباً کانادا: جهانی رویکرد -

 از  دیگری هرجای در جذاب گذاریِ سرمایه فرصتهای دنبال به صندوق اما هستند، کانادایی جهان شرکتهای

 از بسیاری در گذاری سرمایه. گرددمی التین آمریکای و آسیا بازارهای و نوظهور بازارهای در بویژه جهان،

 .است تنوّع از ناشی سودهای خلق برای دیگری راه متفاوت، پولیِ واحدهای با مختلف کشورهای

                                                           
26

 - Inflation‑sensitive investments: و ارتباط  های صندوق در برابر اثرات تورم استارزش داراییمحافظت از گذاری سرمایههدف از انجام این نوع

ک و بین این نوع دارایی و تورم اینست که قدرت خرید صندوق در آینده کم نشود. دو سوم سرمایه گذاری در ابزارهای حساس به تورم در بخش امال

بندی های حساس به تورم طبقهها و تولید الوار و چوب نیز جزو داراییگذاری در زیر ساختایهگیرد و به جز امالک و مستغالت، سرممستغالت صورت می

 شوند. می
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به  حساس های دارایی به بودجه معنادار تخصیص مستلزم صندوق، پورتفوی مشیِ خط بلندمدت: های دارایی -

 ازآنجا. است هازیرساخت و مستغالت و امالک در گذاری سرمایه مانند جایگزین، گذاریهای سرمایه دیگر و تورم

 کمتر نقدشوندگی با های دارایی نگهداریِ عهدۀ از تواند می است، گرفته درنظر بلندمدتی را زمانیِ افق صندوق که

 بوجود را پایداری نقدیِ جریانهای بلندمدت در عموماً هازیرساخت و مستغلّات و امالک. برآید بیشتر عمر طول و

 .دارند اهمیت صندوق برای که آورند می

 ی شده تعیین پارامترهای با مطابق را صندوق پورتفوی که دارد وظیفه آلبرتا گذاریِ سرمایه مدیریت شرکت

 از که رود می انتظار آلبرتا گذاریِ سرمایه مدیریت شرکت از. کند مدیریت فعاالنه بطور گذاری سرمایه مشیِ خطّ

. روند فراتر بازار معمول  یبهره از زمان درطول که کند استفاده هایی گذاری سرمایه انجام برای خود مهارت

 . بلندمدت در معیار به نسبت اضافه بازده  درصد یک کسب از است عبارت مزبور صندوق برای فعال مدیریت هدف

% را ثبت کرده 16.1، سال پرقدرتی را پشت سر گذاشته و بازدهی کلی  2021 صندوق ذخیره آلبرتا در سال 

درصدی  4.8ی درصدی و اوراق قرضه با بازده 37.96است. بیشترین کسب بازدهی متعلق به سهام بابازدهی 

درصدی را  7.8بوده است. منتها طبقه دارایی های جایگزین سال سختی را پشت سر گذاشته و بازدهی منفی 

 ثبت کرده است. 
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 2021مارس  2020مارس  محدوده خط مشی نوع دارایی

 %7/18 %19.5 %45-15 اوراق با درآمد ثابت و ابزار بازارهای پولی

 %0.5 %0.4 %25-0 سپرده و اوراق کوتاه مدت

 %18.1 %19.1 %35-10 و بلند مدت 27اوراق رهنی

گذاری های ابزارهای حساس به تورم و سرمایه

 جایگزین
15-40% 34.9% 9/26% 

 %19.1 %21.0 %20-10 امالک و مستغالت

 %9.0 %11.2 %15-5 هازیرساخت

 %2.4 %2.7 %5-0 منابع تجدید پذیر

 %3/54 %44.8 %70-35 سهام

 %8.4 %7.4 %15-5 سهام کانادا

 %28.7 %25.1 %65-20 سهام کشورهای پیشرفته

 %4.5 %3.5 %10-0 سهام بازارهای نوظهور

 %8.7 %8.8 %10-0 سهام شرکت های غیربورسی

 28گذاری عملکرد سرمایه

ی زمانی  کند. در یک بازه گذاری می صندوق درراستای هدف حداکثرسازیِ بازده بلندمدت، اقدام به سرمایه

درصد  1.3که نسبت به معیار  داشته است 29انه شدهیبازدهی سالدرصد  7.4 ،  صندوق2021ساله تا سال  پنج

                                                           
27

 - Bonds and mortgages 
28

 Investment performance 
29

 - Annualized basis تا انتهای  2017ای سال از ابتدگذاری صندوق یک تصویر کلی از عملکرد سرمایه ،2021سال تا سال  5طی  بازده سالیانه شده

 گرددو از طریق میانگین هندسی محاسبه می کندایجاد می صندوق 2021سال 

های صندوقترکیب دارایی  
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 8.9، معادل 2021تا سال  ساله صندوق 10نه شده یاهمچنین بازدهی سالبازدهی بیشتری کسب کرده است. 

شده  درصدیِ تعیین 5/6ساله، بازده صندوق از بازده هدف بلندمدّت 10همچنین در این افق. درصد بوده است

)شاخص قیمت کاالهای  درصد بازدهی بیشتری نسبت به معیار کسب نموده است.  2.4و  فراتر رفته است

 درصد(.  5/4مصرفی در کانادا بعالوه 

را کسب کرده است. این بازده دقیقا معادل بازده   30درصدیِ خالص 16.1بازده   2021مالیِ صندوق در سال 

درصد بازدهی  37.96معیار بوده است. عملکرد مزبور اصوالً تحت تأثیر بخش سهام پرتفو بوده، که در آن سال 

 است.داشته 

 ساله 10 ساله 5 2020 2021 

 8.9 7.4 (5.1)  16.1 بازدهی صندوق

 6.3 6.3 6.1 6.5 (CPI+4.5بازده هدف بلندمدّت )

 2.4 1.3 (11.4) 9.8 بازدهی کسب شده نسبت به معیار 

 سبد ارزی صندوق

کند، اما اغلب داراییهای صندوق برحسب دالر کانادا  گذاری می صندوق در یک پورتفوی متنوع جهانی سرمایه

بر اساس دالر کانادا بوده است. این رقم  2021مارس  31درصد از وزن سبد ارزی صندوق در  61.5باشد، که می

های خود را با استفاده از دالر کانادا  از دارایی درصد 65، یعنی زمانی که صندوق 2020نسبت به سال گذشته 

که مهمترین آنها دالر باشد نوع ارز می 30کرد، کمتر شده است.  سبد ارزی صندوق شامل گذاری می سرمایه

باشد. جدول زیر نوع و وزن  ارزهای سبد ارزی صندوق آلبرتا را نشان پوند انگلیس میو  آمریکا، یورو، ین ژاپن

 دهد:می

                                                           
30

 Net of fees 
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 2020 2021 سبد ارزی

 %65 %61.5 دالر کانادا

 %17.9 %20.3 دالر آمریکا

 %5 %5.5 یورو

 %3 %2.2 پوند انگلیس

 %2.3 %3.8 ین ژاپن

 %6.8 %6.82 سایر اسعار

 %100 %100 مجموع

 اثرات مثبت و منفی صندوق آلبرتا

توان به پایین بودن مالیات نسبت به سایر ساکنین کانادا اشاره کرد. در سال از اثرات مثبت برای مردم آلبرتا  می

گیری شد و مقرر گردید به دلیل استفاده درباره سیاست های مالی مرتبط با صندوق در مجلس تصمیم 2000

دولت از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری صندوق ذخیره آلبرتا، نرخ مالیات در استان آلبرتا کاهش یابد و هم 

 می کانادا در مالیات مقدار کمترین سرشار، طبیعی منابع وجود به توجه با استان این درآمد بر اکنون مالیات

فرصت شغلی جدید به طور مستقیم  275000باشد. از دیگر اثرات مثبت صندوق ذخیره آلبرتا می توان به ایجاد 

 8/6) کانادا میانگین از کمتر(  درصد 9/3) استان این بیکاری و غیر مستقیم اشاره کرد در حال حاضر نرخ

 . باشد می( درصد

باشد و به طور ای نیز مینسلی، دارای اهداف توسعه ای و بینصندوق ذخیره آلبرتا در کنار اهداف ذخیره

کند به طوریکه هم اکنون صنعت های جنگلداری ورود پیدا میهای استان باالخص پروژهمستقیم در پروژه

-میلیارد دالر بعد از صنعت انرژی از مهمترین صنایع آلبرتا محسوب می 4جنگلداری در آلبرتا با درآمد بالغ بر 
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میلیارد دالر صندوق آلبرتا مستقیم در داخل جهت اهداف توسعه ای خود سرمایه  1.5ن حدود و تا کنو شود

 گذاری کرده است.

های غیراقتصادی، وام دادن از توان به سوبسید قیمتی گاز طبیعی، تامین مالی پروژههمچنین از اثرات منفی می

 تر از نرخ بازار اشاره کرد.ای پایینصندوق با نرخ بهره

 هایی برای صندوق ثروت ملی ایران: درس

 :طبق بررسی صندوق آلبرتا

 ترین قوانین کشور به تصویب برسد تا تغییرناپذیر باشد القانون صندوق باید در با 

  به منابع غیرممکن یا حداقل بسیار  دست اندازی قوانین برداشت و واریز به نحوی باشد که امکان  باید

 سخت باشد

 کننده  ای و تثبیت به سه حوزه اهداف بین نسلی، توسعهمانند صندوق آلبرتا تواند دیریت صندوق میم

برای و معیارهای اقتصادی  مشخص و تفکیک شده باشدال تقسیم و منابع هریک از این بخشها نیز کاما

 هر بخش مشخص شده باشد.

 گذاری ها مانند  عدم برداشت از اصل منابع و کمک به بودجه دولت تنها از سود حاصل از سرمایه

صندوق آلبرتا که سود حاصل از سرمایه گذاری ها را در صندوقی واریز می کند و دولت تنها مجاز است 

 در صورت لزوم از این منابع  )سود سرمایه گذاری ها( برداشت کند. 

  شند گیری با کامل تصمیم اللآلبرتا دارای استق نیز باید همچون صندوق  (هیئت عامل)مدیران اجرایی

 .در انتخاب آنها نداشته باشد هیچ نوع دخالتی دولت و 

  شفافیت باالی صندوق و اطالع رسانی به عموم مردکم در خصوص عملکرد و نحوه فعالیت 
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  باشد تا همچون ترکیب دارایی های مندرج در سبد دارایی از تنوع و انعطاف پذیری زیادی برخوردار باید

 خوبی را با کسب بازدهی بسیار مطلوب  نصیب صندوق کند. عملکرد  صندوق آلبرتا

  و  31استفاده از مدیران بیرونی با در نظر گرفتن اهداف حداکثر بازدهی و تضمین اصل سرمایه، در مورد

 اقدامات الزم صورت پذیرد. سپاری منابع به افراد خارج سازمان از سوی صندوق  برون

  کدام از ابزارهای سرمایه گذاری در سبد پرتفوی تنظیم دستورالعمل و خط مشی برای هر 

 

 منابع : 

https://open.alberta.ca/dataset/3675e470-646e-4f8a-86a7-c36c6f45471a/resource/8dea3eab-9ea1-

4003-b47f-264be5f69c9a/download/2020-21-heritage-fund-annual-report.pdf 

https://www.swfinstitute.org/ 

 

                                                           
31

 External managers 

https://open.alberta.ca/dataset/3675e470-646e-4f8a-86a7-c36c6f45471a/resource/8dea3eab-9ea1-4003-b47f-264be5f69c9a/download/2020-21-heritage-fund-annual-report.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/3675e470-646e-4f8a-86a7-c36c6f45471a/resource/8dea3eab-9ea1-4003-b47f-264be5f69c9a/download/2020-21-heritage-fund-annual-report.pdf
https://www.swfinstitute.org/

