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مقدمه 

ساختار بودجه صالح  ستهدولت تنظیمی در برنامه ا صاص دارد؛ به نحوی ۹های ، یکی از ب سازی اخت ضوع مولد گانه، به مو

 های موجود خود، درآمدزایی کند. که دولت بتواند از دارایی

گذاران قرار گرفته بود و در های دولت، پیش از این نیز مورد توجه سخخیاسخختطور مشخخ، ، موضخخوع مولدسخخازی داراییبه

های گذشخخخته نیز درد شخخخد  بود؛ اما در فمق اتصا  خاصخخخی روی نداد  اسخخخت. در این خصخخخوص سخخخا  بودجه قوانین

سازی ستر سایی داراییب شنا ست. گام او  که  صورت گرفته ا ستها های زیادی  ست.  ،ا شد  ا شی انجام  تا حد قابق پذیر

اندازی کرد  های اجرایی( را موا  دستگا ای را تحت فنوان سادا )سامانه جامع اهای گذشته سامانهوزارت اقتصاد، از سا 

آن ماحصلی که باید در این در این سامانه درد شد  است. اما تاکنون  دولت هایکه اطالفات ب،ش قابق توجهی از دارایی

  رسد رخ نداد  است.خصوص اجرا شود، به نظر می

توان با بررسی کشورهای موفق در این راستا ولی می، تر داردتر و جامعسی دقیقرنیاز به برند که بررسی این مسئله چهر 

صادی شرایط اقت شورماناجتمافی  -و تطبیق دادن آن با توجه به  شد؛ لذا  ک صاحبهمصید واقع با  با ایتالش کردیم تا م

هادار وزارت امور اقتصخخخاد و داراییخانم دادگر،  تاریخ  مدیرکق اموا  دولتی و اورا  ب بان  6در  این تا  دهیم انجام ۹8آ

  قرار دهیم. تر مورد توجهدقیقموضوع را 

 

 تعریف مولدسازی 

سازی داراییبنابر اهداف پروژ   سازی به مصهوم مدیریت مدیریت و مولد صاد مقاومتی، مولد ستاد اقت صوب  های دولت م

های از محق داراییپایدار و بلندمدت توسخخ ه آن و تامین مالی  سخخازی ارزش ویشخخینهبهدف های دولت با ای داراییحرفه

 دولت است. 

 گانه، به موضوع مولدسازی اختصاص دارد؛ به نحوی که دولت بتواند ۹های در برنامه اصالح ساختار بودجه، یکی از بسته

 .درآمدزایی کندهای موجود خود، از دارایی

 شان می صندوقتجربه جهانی ن شخص به داراییدهد که  ساس قواعد م های از قبیل های ثروت ملی منابع خود را بر ا

گذاری گذاری، اوراق مشهتهه و سهرمایههای سهرمایه)سهها  عا  یا سهها  خاص ، اوراق بدهی، صهندوق اوراق بهادار

 اند.دادهمستهیم )امالک و مستغالت و ...  اختصاص 

 شان میتجربه صندوقهای جهانی ن صادی ها در کنار ویژگیدهد که هر کدا  از  شرایط اقت سب با  شترک، متنا های م

 .اندخاص خود، تدبیری ویژه اندیشیده
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 ضرورت مولدسازی

ایجاد درآمد پایدار از منب ی مطمئن و کاهش وابستگی به درآمدهای نصتی و تامین ب،شی از بودجه با استصاد  از ظرفیت 

هایی که به صخورت بالقو  رروت آفرین هسختند و اکنون صخرفا هزینه نگهداری آن بر دولت موجود و مولد سخاختن دارایی

رخ  ها به فنوان موتور محرکها و اسخختصاد  از داراییگذاری درآمدهای ناشخخی از داراییگردد و سخخ س سخخرمایهتحمیق می

 . دهدمی

 

  های مولدسازی و ابزار آن شیوه

 
 

یی هاو مدیریت دارایی دولت هایمولدسخخازی داراییقالب ر دو با دسخخته بندی موضخخوفی دمطلب تالش کردیم در ذیق 

 قرار دهیم:  مورد توجهدر کشورهای موفق موضوع را  فمومی
 

 هامولدسازی دارایی -الف

  حوزه مولدسازیکشورهای موفق در 

شه شرکت هلدینگ خو سازی برای فملیات اجرایی  شرکتشود که ای ایجاد میدر حوز  مولد هایی با زیرمجموفه آن و 

 شود. ، تشکیق میهای م،تلف نیز در کنار آناهداف خاص در حوز 
 

 

  های دولتساماندهی داراییتجربه موفق کشورها در حوزه 
های دولت در حوز  ف الیت و در جدو  زیر تالش کردیم تا به بررسی تجربه کشورهای موفق در حوز  ساماندهی دارایی

 ردازیم: پها میو همچنین نمونه موفق برخی شرکتدرآمد آنها 

 

ن
ی و ابزار آ

ی مولد ساز
شیوه ها

انواع اجاره 

تهاتر، معاوضه ،ترهین و توثیق امالک

خصوصی-مشارکت عمومی

مشارکت در بازار سرمایه و صدور اوراق بهادار

فروش دارایی های ناکارآمد

دارایی ها در بازار سهام، بازار ... سرمایه گذاری عایدات ناشی از فروش و اجاره و 

مسکن
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 درآمد فعالیت ماهیت نا  کشور

تی در  فرانسه ل قو  دو ن م یر ر موا   ادار  کخخق ا

مجموفه وزارت اقتصخخاد، دارایی و صخخن ت 

مدیریت یک ارچه دارایی بر  2006سخخخا  

به اموا  یر مربوه  گان قانون ار  اسخخخاا 

صوب  از طریق اجار  دادن  2001دولتی م

گا  های اجرایی وزارت بیش از به دسخخخت

میلیون متر مربع مخخا  ریرمنقو   100

ساختمان  هزار 220شناسایی شد ، ت داد 

سایی  60اداری با ارزش  شنا میلیون یورو 

های دولت مرکز به شد  در اختیار دستگا 

 صورت اجار  قرار داد  شد  است. 

ریزی اسخخترات ی در خصخخوص خرید و فروش، و برنامه گذاریسخخیاسخخت

 های اجراییاستصاد  و اجار  اموا  توسط دستگا 

ها، وزارت دارایی نیازسنجی به فمق های افالمی دستگا براساا برنامه

 کند. آورد  و نحو  تامین اراضی و امالک را ت یین می

 ولتن در ترازنامه دها و اموا  و تقویم آشناسایی دارایی

ستر کلیه اموا  ریرمنقو  کشور )فقط  سئولیت ربت و حدنگاری کادا م

 صدور فیزیکی سند مالکیت با سازمان ربت اسناد است(

ارزش خال  دارایی در تراز مالی 

سه  2016سا   میلیارد  ۹77فران

 یورو بود.

یورو صخخخرفخخه جویی  800.000

 داشت. 

کق امالک ملی در مرکز و  ترکیه  دفتر  8ادار  

پرسنق دارد. ت داد  4637استانی مجموفاً 

یون 3 ل ی ملخخر  875هزار و  787و  م

حت به مسخخخا میلیون و  22۹ ریرمنقو  

مالکیت  731هزار و  418 مترمربع تحت 

 و مدیریت ادار  کق امالک ملی قرار دارد. 

، دولت )فروشمدیریت اموا  ریرمنقو  مت لق و تحت تصرف و کنتر  

 های طوالنی مدت و صدور مجوز استصاد (اجار ، اجار 

ه ئهای دولتی جهت اراهای مورد نیاز دستگا اختصاص اراضی و محوطه

 خدمات دولتی

اجرای امور مربوه به ربت اموا  ریرمنقو  و ضخخخبط و مصخخخادر  اموا  

و منقو  به نصع خزانه در مورد آن دسخخخته از اموا  منقو  و ریرمنقو  

 نیز حقوقی که باید به دولت واگذار گردد.

مد در سخخخخا    2015میزان درآ

هزار و  136سخخخه میلیون و  مبلغ

  لیر   46

سترات کره جنوبی  سته به وزارت مالی و ا ی  شرکت واب

درصخخخد  56.84سخخخهامداران دولت کر  با 

صادرات و واردات کر   سه  16بانر  س مو

 ای بانر توس ه کر مالی کر 

 های کر  مدیریت سیستم شرکت مدیریت داراییتوس ه و 

ستصاد  کارا و مورر از دارایی ضاهای ا های ملی جهت تامین نیازها و تقا

 فمومی 

 دهدهای فمومی)دولتی( و مالی خود را افزایش میارزش دارایی

 کمکو 2016فملکرد سخخخخا  

میلیخخارد وون  2522هخخا: دارایی

 میلیارد وون  347درآمد: 

 میلیارد وون 10۹درآمد خال : 

تاب ه  انس امالک و مسخخخت الت دولتیژآ هنک گنگ 

از   -داری است خدمات مالی و دفتر خزانه

نصر  270 - تشخخکیق شخخد  1۹۹0سخخا  

 کارمند دارد

 مسئولیت مدیریت امالک   -

جار  ب،ش فمومی، بهینه سخخخازی اسخخختصاد  از  - سخخخاخت، خرید، ا

 های دولت دارایی

 امالک دولتی نظارت بر استصاد  از -

 تملر، ت،صی  اموا  منقو  -

 ارزیابی نیاز دولت به امالک -

 های اداریخرید، ساخت و ساز ساختمان-اجار  -

 های اداری، نگهداری، نوسازینظارت بر ساخت ساختمان -

شاور  فنی در مورد کاربری و ف الیتارائ - ساختمان ه م های مرتبط با 

 خدمات مدیریتی 

 های فضا و تجهیزاتاستاندارد ایجاد و بررسی -

 

ای با مسخخولیت شخخرکت هلدینگ خوشخخه سنگاپور 

رصخخخد دولتی اسخخخت. دفتر دمحدود صخخخد

دفتر جهخخانی در قخخانون  11مرکزی و 

های مشخخ،صخخی برای محافظت از حمایت

ذخایر گذشته ت یین شد  است. به فنوان 

له ثا  هر م ام به م ماالً منجر  که احت ای 

ستقال  اداری، ستقق )ا صورت م سی( به  کامال به  سیا حقوقی، مالی و 

ستی و  صورت تجاری در بازارهای امالک، حمق و نقق، انرژی، فلوم زی

جارت و یه ت ما ناوری سخخخر یت میف ند و بیشخخختر نوع گذاری ف ال ک

ست و مالیات میسرمایه سهام ا دهد و به دولت به فنوان گذاری خرید 

اش خطوه هوایی ک یتا  لند های تاب هدهد و شرکتسهامدار سود می

و سینگق بانر دانامون و اسمارت و دیجی لند و ... است. ذخایر انباشته 

یه  میلیون دالر  354پرتصوی اول

ها، شخخخامق سخخخهام در شخخخرکت

کت پاشخخخر یه  های نو ما و سخخخر

های مشخخترک اسخخت که گذاری

قبالً در اختیار دولت سخخخنگاپور 

بود ، یر پارک پرند ، یر هتلف 
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شود،  شته  منوه به تایید جلب ذخایر گذ

رئیس جمهور اسخت. حق انتصخاب، خاتمه 

ت مدیر  منوه به ئیا تمدید افضخخخای هی

هاد وزیر  با پیشخخخن قت رئیس جمهور  مواف

 اقتصاد است. 

هد. ددولت ف لی، ذخایر گذشته را تشکیق می شد  شرکت قبق از دور 

ذخایر ف لی در درجه او  سودهایی هستند که پس از به قدرت رسیدن 

 دولت جدید، انباشته می شوند. 

یر کارخانه کصش، یر کارخانه 

شتی، یر  شویند ، ت میر ک مواد 

شرکت هواپیمایی و یر کارخانه 

 ذوب آهن و فوالد

 308 کق دارایی 2018در سخخا  

خال   مد  یارد دالر، درآ  32میل

 میلیارد دالر

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه شرکت های موفق در حوزه مولدسازی دارایی های دولت 

MTRشرکت

هنگ کنگ فعال در حوزه راه آهن و امالک و 

مستغالت

انبوه سازی و مجتمع 

های تجاری و مراکز 

خرید رستوران و 

فروشگاه در ایستگاه ها 

اجاره اماکن برای 

فضای تبلیغاتی

بخش زیادی از منابع مالی زیر ساخت های ریلی را تامین کرده 

بدهی های دولت 

را تسویه کرده 

هیچ یارانه دولتی 

نمی گیرد

تامین تمام مخارج 

نگهداری و تعمیر و 

نوسازی و ارتقای 

خدمات شبکه ریلی

در چین، استرالیا، 

سوئد، انگلیس سرمایه 

گذاری گسترده ای 

دارد

(امالک و مستغالت)شرکت یرن هوسن سوئد 

(راه آهن)شرکت کانتین نتال لندن 
تامین مالی راه آهن از )شرکت مایفیلد کوارتر در منچستر 

(بازآفرینی ایستگاه ها
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 استقالل اداری و حقوقی

ها انتخاب پروژهر عدم دخالت دولت د

برداری توجه به بازدهی بهره بدون

 )مدیران حرفه ای( ر مدیریتد نامطلوب

گیری با هدف سوددهی، اجتناب از تصمیم

-انتخاب پروژه  های بی بازده،گیریتصمیم

 ا،ههای سودده، مدیریت بحران

پاسخگویی در برابر سهامداران، شفافیت 

 نگهداری و حفاظت از دارایی 

 مدیریت دخالت نسبی دولت در 

  مدیریت فعال توسط دولت 

 استقالل مالی

  تنظیم برنامه کسب و کار

حسابداری دقیق ترازنامه تلفیقی با 

 ارزش واقعی

رقابت سالم با بخش خصوصی بدون 

کمک دولت یا ایجاد انحصار یا دریافت 

 یارانه

ارزش  هدف توسعه دارایی و افزایش

 دارایی

نظام رتبه بندی و ارزیابی واقعی از 

 دارایی ها و بدهی ها 

 سیاسیاستقالل 

جدا کردن مدیریت دارایی ها از چرخه 

 سیاسی 

جدا کردن قانون گذاری و مالکیت 

 هادارایی

امکان قبولی ریسک مالی و مدیریت 

 هابحران

ه چرخه عمر ها با توجه بمدیریت پروژه

 ها نه تصمیمات سیاسی مقطعی دارایی

گیری بدون مصلحت اندیشی با تصمیم

هدف سود و توسعه ارزش دارایی 

)هدف خلق ثروت باشد نه افزایش 

 قدرت 

عدم انتقال ریسک به دولت )دولت به 

 عنوان ضامن نهایی ریسک نخواهد بود(

و دریافت حقوق  عدم رابطه استخدامی

   مدیران با دولت 

اعمال نظارت از طریق حسابرسی 

 )حسابرسان درونی و بیرونی( 
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 ی عمومیهاب( مدیریت دارایی

 های مولد و راهبردیگذاریسرمایه

  

  
 

 
 های، ریرمولد دولت به داراییهای راکدهای دولت )تبدیق داراییآفرینی و مولدسازی داراییافزایش توان رروت 

 مولد(
 های جاری(ای در هزینههای سرمایهتوقف رروت خواری )فدم مصرف دارایی 
 ایهای توس ههای جدید و اجرای طرحگذاریاستصاد  اهرمی از منابع حاصله و جدید صرفا برای سرمایه 
 ذاران داخلی و خارجی گازی برای جذب سرمایهافتمادس 

 

 

  

 
 گذاری اهرمیسرمایه 

 گذاری راهبردیسرمایه 

 شارکتیگذاری مسرمایه  
 گذاری مالی ریرکنترلیسرمایه 

 

 

 

 ها)اهرمی( در شرکت گذاری ریرکنترلیسرمایه 

 گذاری گونه صندو  سرمایهپنجگذاری در سرمایه 

 های مالی )داخلی و خارجی(در دارایی گذاریسرمایه 

 خصوصی -های مشارکت فمومیگذاری در طرحسرمایه 

 گذاریافطای یارانه سرمایه 

 ها مشارکت در تاسیس یا افزایش سرمایه بانر 

 ایهای سرمایههای تملر داراییهای دولت با پیمانکاران طرحتسویه بدهی 

 

 

 اهداف

 راهبردها 

 مصارف 

 های راکد غیرمولد دارایی



 

   8 
 

 

 

 

 درآمد ناشی از اجار  امالک و اموا  دولتی  

 از واگذاری اموا  و امالک دولتیدرآمد ناشی  

 درآمد ناشی از تهاتر امالک و اموا  دولتی 

 های دولتیدرآمد ناشی از واگذاری شرکت 

 های قبلی طی سا  مالیگذاریدرآمد ناشی از سرمایه 

 

 های عمومیمدیریت داراییدر حوزه تجارب کشورهای موفق 

  ماموریت:

برداری از آنها جهت های فمومی که بهر دارایی «احصخخخا  و اجار  دادن»های فمومی به وسخخخیله مدیریت ف االنه دارایی

ز آنها برای مصارف دولتی و فمومی باشد. )از آنجا که امکان استصاد  امصارف و اهداف فمومی )دولتی( و اداری مشکق می

 شود.(باشد، اجار  داد  میامکان پذیر نمی

 :فرایند کاری

 هافاتی یک ارچه و طبقه بندی و گریندینگ داراییایجاد یر بانر اطال: بندی اطالعاتآوری و طبههجمع 

 هایی که بدون مجوز های از دسخخت رفته: در مقابق دادن خسخخارت، بازگرداندن داراییبازگرداندن و افاد  دارایی

 های قدیمیاند، نوسازی و بازساخت داراییاش ا  شد 

 استمشکق  ها که استقاد  از آنها برای مصارف دولتی و فمومیاجار  آن دسته از دارایی ها:اجاره دادن دارایی 

 به فموم مردم از طریق سیستم مزاید  آنالین

 :انتقال و واگذاری 
 سته از داراییفروش شکق می: فروش آن د صارف فمومی و دولتی م ستصاد  از آنها برای م شد، به فموم ها که ا با

 مردم از طریق مزاید  آنالین

 ها همچون مدارا، فضاهای فمومی و اداری  و موارد خاص بر روی دارایی : ت ریف مصارفانتهال و واگذاری 

 

 ها از طریق سیستم مزایده آنالینتجارب کشورهای موفق در حوزه دستاوردهای فروش دارایی

  اندافزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مصادر  و ضبط امالکی که به خاطر ت،لف مالیاتی ضبط شد. 

 های فمومی )دولتی(حلی و ملی از طریق اجار  و فروش داراییافزایش بودجه دولت م 

 رد  شخخد  و دارای وام های سخخهای مالی از طریق پشخختیبانی و حمایت از واگذاری دارایییش افتبار شخخرکتاافز 

NLP  

 ست سیا شتیبانی و حمایت از اجرای  ست الت مناطق به دیگر مناطق پ های دولت از طریق واگذاری امالک و م

 ای()ت دیق نیازهای منطقه

 منابع
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  از طریق ت ییر سازمان و نهاد استصاد  کنند  دارایی  زایش بازد فاا و  ههزینهکاهش 

 

 های عمومیدر مدیریت دارایی تجربه کره جنوبی

 با توجه به چشم انداز و ماموریت آن  های فمومیدر حوز  مدیریت داراییکشور کر  جنوبی های موفق به شرکتدر زیر 

 : پردازیممی
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کره جنوبیشرکت مدیریت دارایی

Korea asset management corporation 

 های عمومی )دولتی( و مالی افزایش دارایی

  چشم انداز
کند تا ارزش دولتی که تالش میهای عمومی و نهاد مدیریت دارایی

 های عمومی )دولتی( و مالی خود را افزایش دهد. دارایی

  ماموریت

 های فراگیر ملی سازمان مدیریت دارایی

ای هتثبیت رشد پایدار اقتصاد ملی از طریق سیستم مدیریت دارایی

 فراگیر پیشرفته 

 استراتژی اهداف
حمایت تضمین شده از 

 بازارهای مالی

های عمومی افزایش دارایی

 )دولتی(

توانمندسازی مدیریت و 

 نوآوری
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 الم آخرک

های از قبیق اورا  های رروت ملی منابع خود را بر اساا قوافد مش،  به دارایی وصند که دهدن میتجربه جهانی نشا

گذاری مسخختقیم )امالک، مشخختقه و سخخرمایه  اوراگذاری، های سخخرمایهبهادار )سخخهام فام یا خاص(، اورا  بدهی، صخخندو 

 اند. مست الت و ...( اختصاص داد 

های مشخخترک، متناسخخب با شخخرایط ها در کنار وی گیدهد که هر کدام از صخخندو های جهانی نشخخان میتجربههمچنین 

ود اجتمافی خ -در خصوص ایران هم باید با توجه به شرایط اقتصادیاند. لذا اقتصادی خاص خود، تدبیری وی   اندیشید 

ست سیا ستا با  صوص به گونهو هم را سب با های کالن نظام، راهبردهای خود را در این خ ای انت،اب کند که کامالً متنا

ستا می گیری از تجربیات کشورهای موفق در تسریع ب،شیدن به آن اقدام با بهر تواند شرایط کشور باشد، ولی در این را

 . کرد

  

های کره جنوبیشرکت مدیریت داراییحوزه کاری 

ی پشتیبانی مال)بخش خانوارها 

پشتیبانی(: برای کم درآمدان

مالی اقشار محروم با استفاده 

از برنامه متنوع شامل معوق 

سازی بدهی ها و تغییر دادن 

وام های کوچک و خرد

اعتمادسازی و )بخش عمومی 

مدیریت دارایی های دولتی و 

افزایش سالمت مالی (: عمومی

عمومی با استفاده از 

اموال با ( واگذاری)انتقال

را تخلفات مالیاتی و مدیریت کا

و بهره ور دارایی های دولت 

پشتیبانی از : بخش مالی

سالمت مالی و نقدینگی شرکت

های مالی از طریق فرایند 

...کسب مالکیت، 

تثبیت سازی : بخش شرکتی

کسب و کارها از طریق اکتساب 

مالکیت دارایی ها، سواپ 

...بدهی با سهام، تامین مالی، 


