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مقدمه
ــوی  ــز از س ــددی نی ــف متع ــی، تعاری ــوع حکمران ــترش موض ــا گس ــر ب ــال های اخی در س
ــیوه  ــی را ش ــی حکمران ــک جهان ــده اســت. بان ــان ش ــرای آن بی ــف ب ــازمان های مختل س
اســتفاده از قــدرت در مدیریــت منابــع اقتصــادی و اجتماعــی بــرای دســتیابی بــه توســعه 
پایــدار تعریــف می کنــد و اصــواًل مفهــوم حکمرانــی خــوب در منشــور ســازمان ملــل متحــد 
ــت.  ــه اس ــرورش یافت ــده پ ــازمان یادش ــای س ــایه حمایت ه ــل و در س ــوق بین المل و حق
ــادی،  ــی، اقتص ــت )سیاس ــن مدیری ــای تمری ــه معن ــی را ب ــوان حکمران ــی می ت به طورکل
ــن  ــن تمری ــرد. ای ــف ک ــده تعری ــداف تعیین ش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــع ب ــی و...( مناب اجرای
ــق  ــی از طری ــای اجتماع ــراد و گروه ه ــه اف ــت ک ــی اس ــا و نهادهای ــده راهکاره دربرگیرن
آن، توانایــی دنبــال کــردن عالیــق و حقــوق قانونــی خــود را بــا توجــه بــه محدودیت هــا 

داشــته باشــند.
ــی  ــای مال ــن نهاده ــوان یکــی از مهم تری ــه عن ــای بازنشســتگی ب ــروزه، صندوق ه ام
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ــا و  ــم دارایی ه ــم عظی ــورداری از حج ــل برخ ــه دلی ــان، ب ــورهای جه ــیاری از کش در بس
ــی  ــه یکــی از موضوعــات اصل ــی، ب ــر سیاســت ها و بازارهــای مال ــز تاثیرگذاری شــان ب نی
ــر، شــفافیت  ــه، مســائلی همچــون نظــام تدبی ــل شــده اند. به نحوی ک ــن حــوزه تبدی در ای
ــوق  ــت از حق ــران، سیاســت های ســرمایه گذاری، صیان عملکــرد، ســطح پاســخگویی مدی
ــد.  ــه قرارگرفته ان ــش موردتوج ــش از پی ــا بی ــرکتی در آنه ــی ش ــهام داران و حکمران س
ــاره  ــا اش ــر آنه ــای اداره مؤث ــاختار و فرآینده ــه س ــتگی، ب ــای بازنشس ــِی برنامه ه حکمران
ــی  ــف، یعن ــۀ وظای ــال کلی ــام و کم ــام تم ــان از انج ــول اطمین ــدف آن حص ــه ه دارد ک
صیانــت از ذخایــر تمامــی شــرکای اجتماعــی، مدیریــت صحیــح آنهــا و پرداخــت تعهــدات، 

اســت.
ــه  ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــی ب ــن اجتماع ــای تامی ــوع در نظام ه ــن موض ــت ای اهمی
انجمــن بین المللــی تامیــن اجتماعــی در ســال 2014 میــالدی اقــدام بــه تدویــن و انتشــار 
رهنمودهایــی بــا عنــوان »حکمرانــی خــوب« کــرد. ایــن رهنمودهــا در ســال 1395 توســط 
معاونــت امــور اقتصــادی و برنامه ریــزی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه فارســی 
برگردانــده شــد. بــر همیــن اســاس، ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی )OECD( نیــز 
ــرای حکمرانــی صندوق هــای بازنشســتگی« در ســال  ــا عنــوان »رهنمودهایــی ب متنــی ب
ــزارش  ــه گ ــرده ک ــر ک ــی منتش ــازوکارهای حکمران ــاختار و س ــش س 2009 و در دو بخ

حاضــر حاصــل ترجمــه متــن مذکــور اســت.
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رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( برای حکمرانی 
صندوق های بازنشستگی 

الف( ساختار حکمرانی
1. شناسایی مسئولیت ها

ــی  ــی و نظارت ــک عملیات ــایی و تفکی ــتگی شناس ــدوق بازنشس ــک صن ــی ی در حکمران
ــاد  ــک نه ــه ی ــود. درصورتی ک ــام ش ــفاف انج ــح و ش ــورت واض ــد به ص ـــولیت ها بای مس
ــدوق بازنشســتگی  ــک صن ــود ی ــان خ ــرای اعضــا و ذینفع ــود و ب بازنشســتگی ایجــاد ش
تشــکیل دهــد، شــکل قانونــی این نهــاد، ســاختار داخلــی حکمرانــی آن و اهــداف اصلی آن 
بایســتی بــا شــفافیت تمــام در احــکام، آیین نامه هــا، قراردادهــا، امانــت نامــه و یــا مــدارک 
مربــوط بــه هرکــدام از این هــا ذکــر شــوند. اگــر صنــدوق بازنشســتگی به عنــوان حســاب 
ــرارداد بازنشســتگی  ــا ق ــی ایجــاد شــود، طــرح ی ــای مال ــت نهاده ــا مدیری ــه ای ب جداگان
ــفاف  ــور ش ـــولیت ها را به ط ــتی مس ــی بایس ــاد مال ــان و نه ــا و ذینفع ــن حامیان/اعض بی
ــدوق  ــوب صن ــی خ ــد. حکمران ــرح ده ــدوق بازنشســتگی ش ــت صن ــه مدیری ــه ب ــا توج ب
بازنشســتگی بایســتی مبتنــی بــر ریســک بــوده و تقســیم بندی مســـولیت ها هــم بایســتی 

ــد.  ــده باش ــک های تحمیل ش ــدازه ریس ــت و ان ــده ماهی منعکس کنن

2. هیئت عامل )ارگان مدیریت و نظارت(1

هــر صنــدوق بازنشســتگی بایــد یــک هیـــت عامل مقتــدر بــرای اداره صنــدوق بازنشســتگی 
داشــته باشــد کــه بتوانــد درنهایــت پیــروی اعضــای طــرح و ذینفعــان از شــرایط تنظیم شــده 
ـــولیتی  ــرد. مس ــده بگی ــه عه ــا را ب ــع آن ه ــت از مناف ـــولیت حفاظ ــد و مس ــن کن را تضمی
ــتگی  ــدوق بازنشس ــم صن ــداف مه ــا اه ــد ب ــود بای ــده دار آن می ش ــل عه ــت عام ــه هیـ ک
ــه کار گرفتــه می شــود، ســازگار  کــه به عنــوان یــک منبــع مطمـــن درآمــد بازنشســتگی ب
باشــد. هیـــت عامــل بایســتی مســـولیت نهایــی عملکــرد صنــدوق بازنشســتگی را حتــی 

ــاذ  ـــول اتخ ــر مس ــت ناظ ــره و هیـ ــه در آن هیـت مدی ــت ک ــه اس ــام دوالی ــک نظ ــکل از ی ــت متش ــن هیـ 1. ای
ــتند.  ــردی هس ــات راهب تصمیم
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درزمانــی کــه وظایــف خاصــی بــه ارائه دهنــدگان خدمــات بیرونــی محــول می شــود، بپذیــرد. 
به عنوان مثــال اعضــای ایــن هیـــت بایــد مســـولیت کنتــرل و نظــارت بــر نحــوه عملکــرد 
ارائه دهنــدگان خدمــات بیرونــی را بــر عهــده گیرنــد. عــالوه بــر ایــن، اگــر هیـــت عامــل 

یــک موسســه تجــاری باشــد، ســازوکارهای نظارتــی مناســبی بایــد ایجــاد شــوند. 

3. پاسخگویی

هیـــت عامــل بایــد بــه اعضــای برنامــه بازنشســتگی و ذینفعــان و همچنیــن )در صــورت 
ــه  ــخگویی ب ــت پاس ــد. کیفی ــخگو باش ــالح پاس ــات ذیص ــارت و مقام ــت نظ ــزوم( هیـ ل
اعضــای برنامــه و ذینفعــان را می تــوان از طریــق انتصــاب اعضــای هیـــت عامــل توســط 

ــا داد. ــده آن هــا ارتق ــا ســازمان های نماین ــان ی ــه بازنشســتگی و ذینفع اعضــای برنام
شــاید الزم باشــد هیـــت عامــل بــه حامیــان برنامــه نیــز متناســب بــا مســـولیت خــود 
ــرای تضمیــن پاســخگویی، هیـــت عامــل  ــا پاســخگو باشــد. ب به عنــوان فراهم کننــده مزای
بایــد مســـولیت قصــور خــود در هماهنگــی بــا تکالیــف را بپذیــرد و بااحتیــاط عمــل کننــد. 
ــع  ــات( راف ــن )اقدام ــن )DC(1، پاســخگویی مســتلزم قوانی ــه معی ــق بیم ــای ح در برنامه ه
مســـولیت2 اســت کــه مســـولیت ها و التزامــات هیـــت عامــل را بــا شــفافیت توضیــح دهــد.

4. شایستگی

عضویــت در هیـــت عامــل مســتلزم داشــتن حداقــل اســتانداردهایی از شایســتگی اســت 
کــه بــرای تضمیــن ســطح باالیــی از همبســتگی، کفایــت، تجربــه و تبحــر در حکمرانــی 
ــا و  ــه ای از مهارت ه ــتی مجموع ــل بایس ــت عام ــت. هیـ ــتگی الزم اس ــدوق بازنشس صن
دانــش الزم را بــرای نظــارت بــر کلیــه عملکردهــای صنــدوق بازنشســتگی داشــته باشــد 
ــد و  ــرل کن ــدگان و مشــاوران را کنت ــه نماین ــه ب ــور محول ــد ام ــن بایســتی بتوان و همچنی
در صــورت لــزوم نیــز بــرای ارتقــای دانــش اعضــای خــود، دوره هــای آموزشــی مناســب 

1. Defined Contribution
2. Safe harbor
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برگــزار کنــد. در ضمــن، معیارهایــی هــم کــه امــکان عــدم صالحیــت انتصــاب هــر فــرد 
ــوند. ــررات آورده ش ــوح در مق ــتی به وض ــد، بایس ــان می دهن ــل نش ــت عام را در هیـ

5. تفویض اختیار )نمایندگی( و مشاوره تخصصی

ایــن امــکان وجــود دارد کــه هیـــت عامــل بــه حمایــت کمیته هــای فرعــی متکــی باشــد 
و ممکــن اســت وظایفــی را نیــز بــه کارکنــان داخلــی نهــاد بازنشســتگی یــا ارائه دهنــدگان 
ــرای  ــی ب ــص کاف ــل از تخص ــت عام ــه هیـ ــی ک ــد. درجای ــذار کن ــی واگ ــات بیرون خدم
تصمیم گیــری آگاهانــه و انجــام مســـولیت های خــود برخــوردار نباشــد، از طــرف رگوالتــور 
ملــزم بــه گرفتــن مشــاوره تخصصــی و اســتفاده از افــراد حرفــه ای بــرای انجــام برخــی امــور 
ویــژه می شــود و بایــد ابعــاد مختلــف مشــاوره را نیــز مــورد ارزیابــی قــرار دهــد. ابعــاد ایــن 
ــه  ــت و تجرب ــان از صالحی ــت و اســتقالل مشــاوره و حصــول اطمین ــی شــامل کیفی ارزیاب

ــی اســت.  کافــی تمــام کارکنــان متخصــص و ارائه دهنــدگان خدمــات بیرون

6. حسابرس 

یــک حســابرس بایــد بــدون مداخلــه نهــاد بازنشســتگی، هیـــت عامــل و حامیــان طــرح، 
ــا  ــگ ب ــاوب( هماهن ــی دوره ای )متن ــام حسابرس ــرای انج ــالح ب ــام ذیص ــک مق ــط ی توس
نیازهــای برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه انتصــاب شــود. بــا توجــه بــه چارچــوب نظارتــی، 
اگــر حســابرس هنــگام انجــام وظایفــش متوجــه مســائلی شــد کــه ممکن اســت تأثیــر منفی 
بــر وضعیــت مالــی یــا اداری و ســاختار نهــاد حســابداری صندوق بازنشســتگی داشــته باشــد، 
بایســتی بــه هیـــت عامــل گــزارش دهــد و اگــر هیـــت عامــل اقدامــات الزم را انجــام نــداد 

مقامــات ذیصــالح و مقامــات مربوطــه باالتــر را در جریــان قــرار دهــد.

7. آکچوئر )بیمه سنج(

یــک آکچوئــر بایــد توســط افــراد یــا مقامــات ذیصــالح بــرای تمــام برنامه هــای DB کــه 
توســط صندوق هــای بازنشســتگی تأمیــن مالــی می شــوند، انتصــاب شــود. اگــر آکچوئــر 
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در هنــگام انجــام وظایــف قانونــی و حرفــه ای خــود متوجــه شــد کــه صنــدوق مطابــق بــا 
ــا هیـــت عامــل  شــرایط مقــرر و چارچــوب نظارتــی عمــل نمی کنــد، او موظــف اســت ت
را در جریــان قــرار دهــد و اگــر هیـــت عامــل اقدامــات الزم را انجــام نــداد، بایســتی بــه 

مقامــات نظارتــی و یــا مقامــات مربوطــه باالتــر گــزارش دهــد. 

8. متولیان

مســـولیت حفاظــت از دارایی هــای صنــدوق بازنشســتگی ممکن اســت توســط نهاد بازنشســتگی، 
مؤسســات مالــی کــه صنــدوق بازنشســتگی را مدیریــت می کننــد یــا یک نهــاد متولــی مســتقل 
انجــام شــود. اگــر نهــاد متولــی مســتقل توســط هیـــت عامــل بــرای نگهــداری از دارایی هــای 
صنــدوق بازنشســتگی و اطمینــان از حفــظ و نگهــداری آن هــا منصوب شــود، دارایی هــای صندوق 
بازنشســتگی ازلحــاظ قانونــی بایــد از دارایی هــای نهادهــای متولــی تفکیــک شــوند. همچنیــن، 
امــکان اینکــه ایــن نهــاد بتوانــد خــودش را بــا واگــذار کــردن تمــام دارایی هــا و یــا بخشــی از آن 

بــه شــخص ثالــث از مســـولیت نگهــداری مبــرا کنــد به هیچ وجــه نبایــد وجــود داشــته باشــد.
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ب( سازوکارهای حکمرانی
9. کنترل های درونی مبتنی بر ریسک

ــی و  ــؤولیت های عملیات ــا مس ــا ب ــراد و نهاده ــام اف ــه تم ــان از اینک ــول اطمین ــرای حص ب
نظارتــی طبــق اهــداف آیین نامه هــا، مقــررات، احــکام، قــرارداد یــا امانــت نامــه و یــا اســناد 
مربــوط بــه هرکــدام از مــوارد ذکرشــده عمــل می کننــد، کنترل هــای درونــی کافــی و بجــا 
بایســتی وجــود داشــته باشــند. چنیــن کنترل هایــی تمــام مراحــل اساســی ســازمانی و اداری 
ــه مقیــاس و پیچیدگــی برنامــه، آن هــا شــامل ارزیابــی  ــا توجــه ب را بایــد پوشــش داده و ب
ــردازش،  ــات و پ ــام اطالع ــی(، نظ ــاداش ده ــات )پ ــران خدم ــازوکارهای جب ــرد، س عملک
ــه  ــد نظام نام ــل بای ــت عام ــت اصــول می شــوند. هیـ ــت ریســک و رعای روش هــای مدیری
اخالقــی و سیاســت تضــاد منافــع را بــرای خــود و کارکنــان نهــاد بازنشســتگی و همچنیــن 
بــرای هــر بخشــی کــه مســـولیت عملیاتــی دارد، ایجــاد کنــد. همچنیــن بایــد کنترل هــای 
مناســب بــرای ترویــج تصمیم گیــری مســتقل و منصفانــه توســط هیـــت عامــل به منظــور 
حصــول اطمینــان از محرمانــه مانــدن اطالعــات خــاص و حســاِس مربــوط بــه صنــدوق و 

پرهیــز از اســتفاده نامناســب و نابجــا از ایــن اطالعــات خــاص، وجــود داشــته باشــد.

10. ارائه گزارش

ارائــه گــزارش موجــب برقــراری ارتبــاط بیــن همــه افــراد و نهادهــای فعــال در حکمرانــی 
صنــدوق می شــود و باعــث تضمیــن انتقــال مؤثــر و به موقــع اطالعــات مرتبــط و دقیــق 

می شــود.

11. شفاف سازی

ــار  ــع در اختی ــق و به موق ــط را به وضــوح، به طــور دقی ــد اطالعــات مرتب ــت عامــل بای هیـ
ــان  ــرار دهــد )مخصوصــًا اعضــا و ذینفع ــی هســتند ق ــر حکمران تمــام کســانی کــه درگی

طــرح بازنشســتگی، حامیــان طــرح، مقامــات نظارتــی، حسابرســان و غیــره(.
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تفسیر رهنمودهایی در خصوص حکمرانی صندوق بازنشستگی
الف( ساختار حکمرانی 

1. شناسایی مسئولیت ها

ــی  ــی و نظارت ــک عملیات ــایی و تفکی ــتگی شناس ــدوق بازنشس ــک صن ــی ی در حکمران
ــاد  ــک نه ــه ی ــود. درصورتی ک ــام ش ــفاف انج ــح و ش ــورت واض ــد به ص ـــولیت ها بای مس
ــدوق بازنشســتگی  ــک صن ــود ی ــان خ ــرای اعضــا و ذینفع ــود و ب بازنشســتگی ایجــاد ش
تشــکیل دهــد، شــکل قانونــی این نهــاد، ســاختار داخلــی حکمرانــی آن و اهــداف اصلی آن 
بایســتی بــا شــفافیت تمــام در احــکام، آیین نامه هــا، قراردادهــا، امانــت نامــه و یــا مــدارک 
ــم  ــه ای تنظی ــتی به گون ــدارک بایس ــن م ــوند. ای ــر ش ــا ذک ــدام از این ه ــه هرک ــوط ب مرب
شــوند کــه شــکل قانونــی نهــاد بازنشســتگی، ســاختار حکمرانــی داخلــی و اهــداف اصلــی 
در آن هــا قیــد شــده باشــند. اگــر صنــدوق بازنشســتگی به عنــوان حســاب جداگانــه ای کــه 
مدیریــت آن بــا نهادهــای مالــی اســت ایجــاد شــود، طــرح یــا قــرارداد بازنشســتگی بیــن 
حامیان/اعضــا و ذینفعــان و نهــاد مالــی بایســتی مســـولیت ها را به طــور شــفاف بــا توجــه 
بــه مدیریــت صنــدوق بازنشســتگی شــرح دهنــد. عالوه برایــن، ســازوکاری بــرای نظــارت 
مســتقل و مناســب بــر تصمیماتــی کــه ایــن ســه بخــش می گیرنــد بایســتی درنظرگرفتــه 

شــود.
)ازجملــه  قراردادهــا  آیین نامه هــا،  احــکام،  بــا  بازنشســتگی مطابــق  نهادهــای 
ــن  ــه ایجــاد می شــوند. ای ــت نام ــا امان ــاف( و ی ــه اصن ــا اتحادی ــی ب ــای جمع توافق نامه ه
ــاد  ــی نه ــکل حقوق ــد ش ــه آن، بای ــط ب ــوارد مرتب ــا م ــراه ب ــی هم ــه گاه ــدارک و البت م
بازنشســتگی و همچنیــن ســاختار حکمرانــی داخلــی و اهــداف اصلــی را تعییــن و تعریــف 
کننــد. اهــداف اصلــی نهــاد بازنشســتگی بــا توجــه بــه نــوع برنامــه ای کــه از آن پشــتیبانی 
ــا در  ــتگی ب ــاد بازنشس ــی نه ــدف اصل ــای DC، ه ــد. در برنامه ه ــرق می کن ــد ف می کنن
ــرمایه گذاری  ــود، س ــت می ش ــرح پرداخ ــای ط ــط اعض ــه توس ــه ای ک ــن هزین ــر گرفت نظ
ــت.  ــک پذیر اس ــازده ریس ــاندن ب ــر رس ــه حداکث ــور ب ــتگی به منظ ــای بازنشس دارایی ه
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ــن  ــل تضمی ــورد از قبی ــد م ــد چن ــتگی می توان ــاد بازنشس ــدف نه ــای DB ه در برنامه ه
ــه بازنشســتگی و پرداخــت  ــای( برنام ــدات )بدهی ه ــا و تعه ــن دارایی ه ــی بی ــق کاف تطاب
مزایــای بازمانــدگان و بازنشســتگان عضــو طــرح و یــا ذینفعــان باشــد. برخــی از وظایــف 
عملیاتــی نهــاد بازنشســتگی کــه بایســتی شناســایی و بــه آن هــا پرداختــه شــوند عبارت انــد 
ــن  ــت تأمی ــوری، سیاس ــبات آکچ ــوابق، محاس ــداری س ــا، نگه ــق بیمه ه ــول ح از وص
 ،)DC وجــه و حــق بیمــه، مدیریــت دارایــی و بدهــی )یــا مفاهیــم معــادل در برنامه هــای
ــرح و  ــای ط ــرای اعض ــازی ب ــا، شفاف س ــت دارایی ه ــرمایه گذاری، مدیری ــای س راهبرده
ــی. ایــن  ذینفعــان، مطابقــت رگوالتــوری )تنظیــم گــری( و در صــورت نیــاز آمــوزش مال
ــن  ــح و روش ــورت واض ــتگی به ص ــاد بازنشس ــناد نه ــد در اس ــف بای ـــولیت ها و وظای مس
بیــان شــوند و در صــورت برون ســپاری ایــن وظایــف بایســتی از طریــق توافق نامــه ســطح 

خدمــات مــورد نظــارت قــرار گیرنــد.
حکمرانــی خــوب در صنــدوق بازنشســتگی بایــد »مبتنــی بــر ریســک« باشــد و تقســیم 
مســـولیت ها بایســتی بتوانــد ماهیــت و میــزان خطــرات پیشــروی صنــدوق را منعکس ســازد. 
ــری  ــد، به کارگی ــرمایه گذاری دارن ــده س ــرد پیچی ــه راهب ــی ک ــال، در صندوق های ــرای مث ب
ــه و  ــی برنام ــش حام ــع شــود. نق ــر واق ــد مؤث ــه فرعــی ســرمایه گذاری می توان ــک کمیت ی
حق وحقــوق اعضــای برنامه/صنــدوق و ذینفعــان در رابطــه بــا حکمرانــی صنــدوق بایــد بــا 
شــفافیت و به صــورت مســتند ثبــت شــود. انتصــاب اعضــای هیـــت عامــل نیــز بایســتی بــر 
ــن امــکان وجــود  ــا مقــررات حقوقــی انجــام شــود. ای ــه احــکام نهــاد بازنشســتگی و ی پای
دارد کــه حامــی طــرح برخــی از اعضــای هیـــت عامــل را انتصــاب کنــد. اعضــای برنامــه 
ــا دیگــر ســازمان های نماینــده آن هــا نیــز  بازنشســتگی/صندوق بازنشســتگی و ذینفعــان ی
ممکــن اســت در انتصــاب اعضــای هیـــت عامــل صنــدوق بازنشســتگی ایفــای نقــش کنند. 
اگــر برنامــه ای به عنــوان یــک توافــق جمعــی تأســیس شــود، مســـولیت انتصــاب هیـــت 
عامــل از طــرف اعضــای طرح/صنــدوق و ذینفعــان بــا اتحادیه)هــای( اصنــاف اســت. وقتــی 
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ــی مســتقل تأســیس می شــود، برخــی از  ــوان یــک نهــاد قانون صنــدوق بازنشســتگی به عن
کارکنــان حرفــه ای ایــن نهــاد از قبیــل آکچوئرهــا و مدیــران دارایــی ممکــن اســت از میــان 
کارکنــان یــا مشــاوران خارجــی حامــی برنامــه انتخــاب شــوند. باوجودایــن، به طورکلــی ایــن 
مســـولیت هیـــت عامــل اســت کــه کارکنــان تخصصــی و ارائه دهنــدگان خدمــات بیرونــی را 

در نهــاد بازنشســتگی انتصــاب کنــد.
زمانــی کــه صنــدوق بازنشســتگی به عنــوان یــک حســاب مجــزا کــه توســط مؤسســات 
مالــی اداره می شــود تأســیس شــد، مســـولیت هایش بایــد در برنامــه یــا قــرارداد به وضــوح 
ــای  ــا نهاده ــراردادی ب ــه بایســتی ق ــان برنام ــغلی1، حامی ــای ش ــوند. در برنامه ه ــان ش بی
ــداف  ــه در آن اه ــد ک ــا کنن ــتگی امض ــدوق بازنشس ــت صن ــرای مدیری ـــول ب ــی مس مال
صنــدوق نیــز به وضــوح مشخص شــده اســت و در برنامه هــای شــخصی2 قــرارداد 

ــی امضــا می شــود. ــه و موسســه مال ــن اعضــای برنام مســتقیمًا بی

2. هیئت عامل

همان طــور کــه قبــاًل ذکــر شــد، صندوق هــای بازنشســتگی توســط یــک هیـــت عامــل 
ــت  ــوند. هیـ ــرل می ش ــت کنت ــا اس ــن صندوق ه ــرد ای ــر عملک ــارت ب ـــول نظ ــه مس ک
عامــل همچنیــن ممکــن اســت مســـولیت جنبه هــای دیگــر )و یــا درواقــع همــه جوانــب( 
مدیریــت یــک طــرح بازنشســتگی را بــر عهــده گیــرد. ایــن هیـــت عامــل ممکــن اســت 
متشــکل از یــک فــرد، یــک کمیتــه یــا کمیته هایــی از افــراد )ماننــد هیـت امنــا( یــا یــک 
نهــاد حقوقــی باشــد. در یــک نظــام دوالیــه، بــه هیـت مدیــره ای که مســـولیت اتخــاذ کلیه 
تصمیمــات راهبــردی را دارد هیـــت عامــل گفتــه می شــود. در برخــی کشــورها نهادهــای 
مختلفــی وظایــف امانــی3 دارنــد؛ بنابرایــن ممکــن اســت آن هــا درواقــع هم ســطح هیـــت 
ــی  ــی و نظارت ـــولیت های عملیات ــیم مس ــرای تقس ــوند. در کل ب ــه ش ــل درنظرگرفت عام

1. Occupational plans
2. Personal Plans
3. Fiduciary duties
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بهتــر اســت کــه تمرکــز هیـــت عامــل صرفــًا بــر تصمیمــات راهبــردی و نظارتــی باشــد. 
وظایــف عملیاتــی بایــد بــه کارکنــان اجرایــی نهــاد بازنشســتگی یــا یــک کمیتــه فرعــی و 

یــا در صــورت لــزوم بــه ارائه دهنــدگان خدمــات بیرونــی واگــذار شــوند.
ــه نظــارت ممکــن اســت ایجــاد شــود کــه  ــا کمیت ــه ی ــی جداگان ــت نظارت یــک هیـ
ــت  ــن هیـ ــردی ای ــات راهب ــف و تصمیم ــر وظای ــی آن انتخــاب و نظــارت ب ــه اصل وظیف
باشــد. هیـــت نظــارت ممکــن اســت مســـولیت های دیگــری ماننــد انتصــاب حســابرس 
یــا آکچوئــر بــرای صنــدوق بازنشســتگی و کنتــرل تضــاد منافــع را نیــز بــر عهــده داشــته 
باشــد. هیـــت نظــارت ممکــن اســت بخشــی از ســاختار حکمرانی داخلــی نهاد بازنشســتگی 
را شــکل دهــد و یــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه بخشــی از ســاختار حکمرانــی داخلــی نهاد 
بازنشســتگی باشــد )ماننــد نظــام دوالیــه( و یــا به صــورت خارجــی ایجــاد شــود. اعضــای 
ایــن هیـــت ممکــن اســت توســط حامیــان برنامــه و اعضــای برنامه/صنــدوق و ذینفعــان 
انتخــاب شــوند. در صندوق هــای بازنشســتگی کــه حالــت صنفــی دارنــد، جلســه عمومــی 
اعضــای برنامه/صنــدوق و ذینفعــان نیــز عهــده دار برخــی کارهــای نظارتــی هســتند. اگــر 
هیـــت عامــل یــک نهــاد تجــاری باشــد، نظــارت مــداوم و مســتقل توســط هیـــت نظــارت 

ــی می شــود.  ــری ضــروری تلق ام
اگرچــه ممکــن اســت هیـــت عامــل وظایــف عملیاتــی خــود را بــه کارمنــدان داخلــی 
ــت  ــا درنهای ــد، ام ــذار کن ــی واگ ــات خارج ــدگان خدم ــا ارائه دهن ــتگی و ی ــاد بازنشس نه
ــت  ــه پرداخ ــدوق بازنشســتگی ک ــی صن ــدف اصل ــرآورده شــدن ه ــن ب مســـولیت تضمی
ــت.  ــل اس ــت عام ــود هیـ ــده خ ــر عه ــت ب ــدوق اس ــع صن ــتگی از مناب ــای بازنشس مزای
هیـــت عامــل مخصوصــًا بایــد مســـولیت پیگیــری و نظــارت بــر ارائه دهنــدگان خدمــات 
را ترجیحــًا از طریــق توافق نامه هــای ســطح خدمــات بــر عهــده گیــرد. وظایــف اصلــی از 
ــر ریســک نیــز به طورمعمــول توســط  قبیــل تنظیــم سیاســت ســرمایه گذاری و نظــارت ب
هیـــت عامــل و بــا مشــاوره کمیتــه فرعــی انجــام می شــود، اگرچــه گاهــی ایــن امــکان 
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ــرد. ــز صــورت بگی ــی نی ــت مشــاوره های بیرون ــه درخواســت دریاف وجــود دارد ک
ــده  ــت کم دربرگیرن ــد دس ــل بای ــت عام ــردی هیـ ــی و کارب ــی نظارت ـــولیت های اصل مس

مــوارد زیــر باشــند:
ــایی  ● ــتگی، شناس ــدوق بازنشس ــی صن ــت اصل ــا مأموری ــدی ی ــداف کلی ــن اه تعیی

ریســک های اصلــی، اتخــاذ سیاســت های اصلــی از قبیــل سیاســت ســرمایه گذاری 
)شــامل راهبــرد تخصیــص دارایــی(، سیاســت تأمیــن منابع مالــی و سیاســت مدیریت 

ریســک؛
ــداف  ● ــه اه ــان از اینک ــول اطمین ــتگی و حص ــدوق بازنشس ــر اداره صن ــارت ب نظ

تعیین شــده در صنــدوق طبــق آیین نامه هــا، قراردادهــا، احــکام و امانــت نامــه یــا 
دیگــر اســناد مربــوط بــه هــر یــک از ایــن مــوارد تنظیــم شــده اند )بــرای مثــال 
وعــده پرداخــت به موقــع مزایــای بازنشســتگی یــا مدیریــت مناســب ریســک کــه 
شــامل تخصیــص متنــوع دارایــی، کارایــی مدیریــت، پرداخــت مناســب مخــارج 

ــوند(؛ ــت می ش ــواردی ازاین دس ــدوق و م ــع صن ــه از مناب برنام
انتخــاب، اعطــای پــاداش، نظــارت و در صــورت نیــاز جایگزینــی کارکنــان اجرایی  ●

ــی  ــال جایگزین ــرای مث ــی )ب ــات بیرون ــدگان خدم ــن ارائه دهن ــی و همچنی داخل
مدیــران دارایــی، آکچوئرهــا ، متولیــان، حسابرســان و غیــره(؛ الزم بــه ذکــر اســت 
ــدگان  ــاب ارائه دهن ـــولیت انتص ــه، مس ــره دوالی ــام هیـت مدی ــک نظ ــه در ی ک

خدمــات بیرونــی )مثــل آکچوئرهــا و حسابرســان( بــا هیـــت نظــارت اســت؛
ــن بازنشســتگی و  ● ــا قوانی ــاد بازنشســتگی ب ــاق فعالیت هــای نه ــان از انطب اطمین

ــزارش  ــه گ ــررات ســرمایه گذاری، ارائ ــال مق ــرای مث ــرا )ب ــکام قابل اج ــر اح دیگ
ــت از  ــتفاده نادرس ــع، اس ــاد مناف ــت تض ــرل وضعی ــازی، کنت ــرایط شفاف س و ش

اطالعــات خــاص و غیــره(؛
حکمرانــی در صندوق هــای بازنشســتگی بــا برنامــه DC، بــا وظایــف کلیــدی مکمــل 
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همــراه اســت کــه شــامل حصــول اطمینــان از مــوارد زیــر اســت: 
ــن  ــرد ای ــود، ب( عملک ــام ش ــا انج ــرای اعض ــب ب ــرمایه گذاری مناس ــاب س ــف( انتخ ال
صندوق هــا تحــت کنتــرل قــرار گیــرد، ج( هزینه هایــی کــه صــرف اعضــا شــده 
ــود و د(  ــام ش ــده انج ــب و تفکیک ش ــازی مناس ــا شفاف س ــرای آن ه ــوده و ب ــه ب بهین
ــزوم پیش بینی هــای  ــوند و در صــورت ل ــای الزم بــرای اعضــا فراهــم ش راهنمایی ه
الزم در خصــوص مزایــای مــورد انتظــار انجــام شــوند. بایســتی توجــه داشــت کــه بــرای 
ــر نقــش خــود، به کارگیــری  ــا کــردن هرچــه مؤث ــرای ایف توانمندســازی هیـــت عامــل ب

ــد. ــاب می آی ــب به حس ــه ای مناس ـــولیت گزین ــع مس ــن راف قوانی
انتظــاری کــه از هیـــت عامــل مــی رود ایــن اســت کــه بهتریــن خدمــت را بــه نفــع 
ــه دهــد، امــا گاهــی ممکــن اســت الزم باشــد کــه ایــن  اعضــای برنامــه و ذینفعــان ارائ
هیـــت از ایجــاد بــار مالــی غیرضــروری بــرای حامیــان طــرح اجتنــاب کنــد. مخــارج اداری 
ــن  ــه ای ــاید وقتی ک ــوند، ش ــت ش ــد مدیری ــورت کارآم ــد به ص ــتگی بای ــدوق بازنشس صن
ــاز داشــته باشــد  ــل نی ــت عام ــان طــرح متحمــل می شــوند هیـ ــًا حامی ــا را صرف هزینه ه

تــا هزینــه کارفرمایــان را بــه حداقــل برســاند. 

3. پاسخگویی 

پاســخگویی در قبــال عملکــرد حکمرانــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، زیــرا فرصتــی 
بــرای مقامــات نظارتــی، اعضــای طــرح و ذینفعــان فراهــم می کنــد تــا بــه هیـــت عامــل 
نظــم دهنــد و در صــورت برخــورد بــا ســوء مدیریــت در پــی راهــی بــرای جبــران خســارت 
باشــند. هیـــت عامــل بایســتی پاســخگوی حامیــان برنامــه هــم باشــد تــا مطمـــن شــود که 
ــد.  ــا انجــام می دهن ــده مزای ــوان فراهم کنن ــه نحــو احســن به عن ــف خــود را ب آن هــا وظای

ــتی  ــت بایس ــن هیـ ــل، ای ــت عام ــودن هیـ ــخگو ب ــان از پاس ــول اطمین ــرای حص ب
مســـولیت تخطــی از وظایــف خــود را بپذیــرد کــه در برخــی مــوارد شــامل التــزام مالــی 
شــخصی می شــود. در چنیــن مــواردی بیمــه ایــن التــزام موجــب تقویــت توانایــی صنــدوق 
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ــد.  ــران کن ــت را جب ــو مدیری ــی از س ــارت های ناش ــا خس ــوند ت ــتگی می ش بازنشس
ــد  ــش می کن ــای نق ــل ایف ــت عام ــوان هیـ ــرح به عن ــی ط ــه حام ــواردی ک در م
ــری  ــد، به کارگی ــت می کن ــه DC مدیری ــث را در برنام ــخص ثال ــرویس دهنده ش ــا س ی
اقدامــات رافــع مســـولیت بــرای تضمیــن پاســخگویی حامــی طــرح در قبــال تصمیمــات 
خــود امــری مناســب تلقــی می شــود امــا مســـولیت ایــن قوانیــن بایــد متناســب بــا حیطــه 
تصمیمــات باشــد. بــرای مثــال ایــن قوانیــن بــه حامیــان طــرح اجــازه می دهنــد در عیــن 
ــدگان  ــر ارائه دهن ــه انتخــاب و نظــارت مســتمر ب محــدود کــردن مســـولیت های خــود، ب

ــد. ــرض بپردازن ــن و پیش ف ــرمایه گذاری جایگزی ــای س ــی گزینه ه ــات، بررس خدم

هیـت عامل در امر پاسخگویی بایستی به موارد زیر هم توجه کند: 
برگزاری جلسات منظم در هیـت عامل؛ ●
ــر رأی  ● ــزام ب ــال، الت ــل )به عنوان مث ــت عام ــری در هیـ ــدرت تصمیم گی پخــش ق

ــری(؛ ــرای تصمیم گی ــت ب اکثری
ــرای  ● ــات ب ــده در جلس ــات اتخاذش ــوص تصمیم ــب در خص ــازی مناس شفاف س

ــان؛ ــرح و ذینفع اعضــای ط
ــه  ● ــم و قابل توج ــات مه ــم از اطالع ــای منظ ــه گزارش ه ــزوم ارائ ــورت ل در ص

ــه هیـــت نظــارت؛ ــدوق بازنشســتگی ب ــاره عملکــرد صن درب
ارائه گزارش درباره عملکرد صندوق بازنشستگی به مقامات نظارتی؛ ●
ــرای انتخــاب اعضــای هیـــت عامــل )کــه شــامل  ● ایجــاد ســازوکاری شــفاف ب

امــکان انتصــاب نماینــدگان اعضــای طــرح و ذینفعــان از طریــق نظــام گزینــش 
ــود( ــه می ش عادالن

تدارک دیدن فرآیندهای برنامه ریزی متوالی و مناسب؛ ●
ــرات  ــاد تغیی ــور ایج ــان به منظ ــرح و ذینفع ــای ط ــرای اعض ــات ب ــازی اطالع شفاف س
در برنامــه الزم اســت، البتــه تغییراتــی کــه تأثیــرات مثبتــی بــر مزایــای بازنشســتگی آینــده 
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داشــته باشــند، بــرای مثــال ایجــاد تغییــرات در شــرایط برنامه یــا اســتفاده از برنامــه. به منظور 
ــی  ــه ترتیب ــوان ب ــات را می ت ــل، شفاف ســازی اطالع ــت عام ــر هیـ کاهــش فشــار اداری ب

ــار پــس از جلســه. معیــن انجــام داد، بــرای مثــال ســالی یک مرتبــه به جــای هــر ب
ــاب  ــات انتصاب/انتخ ــه اصطالح ــتی ب ــزی بایس ــی برنامه ری ــاب و توال ــاختار انتخ س
ــا عــزل اعضــای هیـــت عامــل صنــدوق بازنشســتگی رســیدگی کنــد. شــرط انتصــاب  ی
اعضــای هیـــت عامــل ممکــن اســت بــا توجــه بــه نــوع و موقعیــت برنامه هــا تغییــر کنــد.

ــب  ــد موج ــل می توان ــت عام ــان در هیـ ــه و ذینفع ــای برنام ــدگان اعض ــور نماین حض
ــوان بخشــی  ــه بازنشســتگی به عن ــه برنام ــود. هنگامی ک ــت پاســخگویی ش ــای کیفی ارتق
ــامل بســتن  ــواًل ش ــد شــدن معم ــد کاندی ــود، فرآین ــی ایجــاد می ش ــق جمع ــک تواف از ی
قــرارداد بــا اتحادیه هــای صنفــی می شــود. در برخــی کشــورها حضــور متــوازن نماینــدگان 
کارفرمایــان و کارگــران در هیـــت عامــل ازلحــاظ قانونــی الزامــی اســت و ایــن کار موجــب 
حصــول اطمینــان از مطرح شــدن نقطــه نظــرات آن هــا می شــود. در دیگــر کشــورها، بــر 
اســاس قوانیــن کار مربــوط بــه روابــط حکمرانــی و مدیریــت اتحادیه هــا، حضــور نماینــده 
کارگــران در صنــدوق بازنشســتگی الزامــی اســت. انتصــاب متخصصــان مســتقل در هیـــت 

عامــل نیــز یــک روش مؤثــر بــرای ارتقــای حکمرانــی خــوب اســت.
انتخابــات از طریــق یــک نظــام رأی گیــری عادالنــه )مثــل اکثریــت آراء( در مــواردی 
ــای  ــی از اعض ــاب برخ ــق انتخ ــان ح ــرح و ذینفع ــای ط ــه اعض ــود ک ــه می ش توصی
ــد  ــه می خواه ــت ک ــه ای عضــو هیـ ــات زندگینام ــند. اطالع ــته باش ــل را داش ــت عام هیـ
ــش  ــد گزین ــده دار فراین ــه عه ــانی ک ــار کس ــتی در اختی ــد بایس ــرکت کن ــات ش در انتخاب
انتخابــات هســتند قــرار گیــرد. اطالعــات بایســتی به موقــع آمــاده شــده و دارای جزییــات 
ــدوق در  ــا صن ــرد ب ــه ف ــی ک ــن، مدت زمان ــر س ــی نظی ــامل اطالعات ــد و ش ــی باش کاف
ارتبــاط بــوده، صالحیــت و تجربــه باشــد. بــا ایــن توضیــح، انجمن هــای کارگــری موجــود 
)مثــل اتحادیه هــای صنفــی( نظام هــای انتخاباتــی داخلــی خــود را دارنــد و ممکــن اســت 
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نیــازی بــه برگــزاری ایــن نــوع از انتخابــات نداشــته باشــند.

4. شایستگی

اعضــای هیـــت عامــل بایــد دارای حداقــل معیارهــای اســتاندارد از قبیــل »مناســب بــودن 
و شایســته بــودن« باشــند. رد صالحیــت خــودکار می توانــد بــه خاطــر محکومیــت ناشــی 
از کاله بــرداری، ســرقت یــا دیگــر جرائــم جنایــی و سوءاســتفاده از صنــدوق بازنشســتگی یا 
صندوق هــای دیگــر کــه منجــر بــه جریمه هــای قابل توجــه مدنــی و یــا در برخــی مــوارد 

بــه ورشکســتی شــخصی منجــر شــده، اتفــاق بیفتــد.
ــی از مهارت هــا کمــک  ــه تقویــت مجموعــه متعادل ــد ب هــر عضــو هیـــت عامــل بای
کنــد کــه هیـت مدیــره را قــادر می ســازد تــا به صــورت یــک ارگان جمعــی فعالیــت کنــد 
و بــا موفقیــت تعهــدات خــود را بــه اجــرا درآورد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، هیـــت 
عامــل ممکــن اســت یــک الگــو از مهارت هــای موردنیــاز را ایجــاد کــرده و شــکاف های 
ــه  ــت ب ــن هیـ ــای ای ــاز اعض ــه موردنی ــت و تجرب ــد. صالحی ــایی کن ــود را شناس موج
ــل برخــی از اعضــای  ــه حداق ــه می شــود ک ــد. توصی ــا بســتگی دارن مســـولیت های آن ه
باصالحیــت و باتجربــه بــرای کمــک بــه اتخــاذ تصمیمــات کلیــدی ماننــد طراحــی راهبــرد 
ســرمایه گذاری بــکار گرفتــه شــوند. درمجمــوع بهتــر اســت کلیــه اعضــای هیـــت عامــل 
از دانــش و تجربــه کافــی برخــوردار باشــند تــا توانایــی درک تصمیمــات افــراد متخصصــی 
ــامل  ــی ش ــاختار حکمران ــه س ــی ک ــند. جای ــته باش ــد داش ــدوق را اداره می کنن ــه صن ک
مجمــع عمومــی اعضــای برنامــه و ذینفعــان )مثــل صندوق هــای بازنشســتگی کــه گاهــی 
ــار  ــه دو معی ــی ب ــور بدیه ــا به ط ــود، این ه ــوند( می ش ــاد می ش ــی ایج ــورت صنف به ص

مناســب بــودن و شایســته بــودن بســتگی نخواهنــد داشــت. 
ــرده و  ــری ک ــم بازنگ ــور منظ ــود را به ط ــی خ ــارت جمع ــد مه ــل بای ــت عام هیـ
ــزوم بایــد  ــا خیــر. در صــورت ل ــا از کفایــت الزم برخــوردار اســت ی بررســی کنــد کــه آی
از طریــق آمــوزش مناســب کــه هزینــه آن توســط نهــاد بازنشســتگی پرداخــت می شــود 
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ــوط  ــه افزایــش مجموعــه دانــش جمعــی خــود در خصــوص موضوعــات و مســائل مرب ب
ــن اســت  ــدف ممک ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــردازد. ب ــای بازنشســتگی بپ ــه صندوق ه ب
فهرســت مهارت هــا و برنامه هــای آموزشــی ســاالنه تهیــه شــود. در کل آمــوزش 
ــود  ــه می ش ــداوم توصی ــور م ــت به ط ــه فعالی ــن در ادام ــاب و همچنی ــدای انتص در ابت
)حداقــل هــر دو ســال یــک بــار(. چنیــن دوره هــای آموزشــی می تواننــد توســط نهادهــای 
نظارتــی و رگوالتــوری )تنظیــم گــری( صنــدوق بازنشســتگی )مثــاًل از طریــق دوره هــای 
آنالیــن رایــگان( پشــتیبانی شــوند و یــا مقامــات نظارتــی ممکــن اســت دوره هــای مناســب 
ــل  ــت عام ــه هیـ ــان از اینک ــول اطمین ــرای حص ــد. ب ــکار گیرن ــد و ب ــایی، تأیی را شناس
ــاز  ــد، شــاید نی ــل درک می کن ــی را به طــور کام ــده مال ــای پیچی ســرمایه گذاری در ابزاره

ــد. ــرفته تر باش ــای پیش ــه آموزش ه ب

5. تفویض اختیار )نمایندگی( و مشاوره تخصصی

در صــورت تشــخیص نیــاز، هیـــت عامــل ممکــن اســت بــه دنبــال مشــاوره تخصصــی 
باشــد و وظایفــی را بــه کمیته هــای فرعــی، کارکنــان اجرایــی داخلــی و یــا ارائه دهنــدگان 
ــل ممکــن اســت در  ــت عام ــه هیـ ــی ک ــد. برخــی از وظایف ــذار کن ــی واگ ــات بیرون خدم
انجــام آن نیازمنــد توصیــه مشــاوران بیرونــی و دیگــر ارائه دهنــدگان حرفــه ای )تخصصــی( 
خدمــات باشــد شــامل سیاســت های ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی )بودجــه( و مدیریــت 
دارایی-بدهــی اســت. هیـــت عامــل بایــد قــدرت و توانایــی انتصــاب، تشــخیص و عــزل 
ایــن مشــاوران را داشــته باشــد و همچنیــن بایــد مراقــب باشــد کــه منحصــراً بــر یــک منبع 
اطالعــات اعتمــاد نکــرده و از مســتقل و بــدون تعــارض بــودن مشــاوره اطمینــان حاصــل 
ــی،  ــرت دارای ــر مدی ــی نظی ــف عملیات ــت وظای ــن اس ــت ممک ــن هیـ ــن ای ــد. همچنی کن
ــدگان  ــا ارائه دهن ــی و ی ــی داخل ــان اجرای ــه کارکن ــا را ب ــت مزای ــوابق و پرداخ ــت س ثب
خدمــات تخصصــی واگــذار کنــد. ایــن امــکان هــم وجــود دارد کــه ایــن هیـــت از منابــع 
حامیــان برنامــه اســتفاده کنــد، هرچنــد بــرای انجــام وظایــف خــاص از قبیــل تحلیل هــای 
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آکچوئــری برخــی کارکنــان ممکــن اســت همیشــه واجــد شــرایط نباشــند. هیـــت عامــل 
ــات  ــدگان خدم ــزوم، ارائه دهن ــورت ل ــان و در ص ــام کارکن ــه تم ــود ک ــن ش ــد مطمـ بای
ــرای انجــام وظایــف خــود در راســتای اهــداف نهــاد  ــه الزم ب بیرونــی صالحیــت و تجرب

بازنشســتگی و برنامــه بازنشســتگی را دارنــد.

6. حسابرس 

یــک حســابرس مســـولیت بازبینــی حســاب های مالــی برنامه هــای بازنشســتگی/
ــدازه و  ــده دارد. ان ــر عه ــب را ب ــی مناس ــای زمان ــتگی در دوره ه ــدوق بازنشس ــا صن ی
ــتگی/ ــه بازنشس ــدازه برنام ــی و ان ــت، پیچیدگ ــه ماهی ــه ب ــا توج ــی ب ــی حسابرس فراوان

صنــدوق بازنشســتگی تغییــر می کنــد. همچنیــن حســابرس ممکــن اســت مســـول تأییــد و 
ــد. ــع باش ــاد مناف ــک و تض ــت ریس ــا مدیری ــط ب ــای مرتب کنترل ه

ــر  ــد. اگ ــش کنن ــای نق ــف« ایف ــدگان تخل ــزارش دهن ــد »گ ــد مانن ــان بای حسابرس
ــدوق  ــی صن ــت مال ــرای وضعی ــی ب ــد مهم ــر تهدی ــود از ه ــف خ ــام وظای ــن انج در حی
بازنشســتگی یــا اداره و یــا ســازمان حســابداری خــود مطلــع شــدند، بایــد مســتقیمًا هیـــت 
ــات الزم را انجــام  ــل اقدام ــت عام ــه هیـ ــد و درصورتی ک ــرار دهن ــان ق ــل را در جری عام
ــات  ــر اقدام ــد. اگ ــزارش دهن ــر گ ــه باالت ــات مربوط ــات ذیصــالح و مقام ــه مقام ــداد ب ن
اصالحــی مناســب صــورت نگرفــت، حســابرس بایــد آن را در صــدور نظــرات حسابرســی 
خــود در نظــر بگیــرد. مقامــات و نهادهــای ذیصــالح تخصصــی بایــد بــرای حسابرســان 
ــا  ــق ب ــه مطاب ــی ک ــیت فعالیت های ــت و حساس ــوص اهمی ــای الزم را در خص راهنمایی ه
آیین نامــه و مقــررات صنــدوق بازنشســتگی یــا قوانیــن فعلــی آن نیســتند، فراهــم کننــد. 
در بعضــی از کشــورها، برخــی وظایــف معمــول کــه توســط حسابرســان انجــام می شــوند 

ــه افــراد دیگــری ماننــد متولیــان واگــذار شــوند. ممکــن اســت ب
بازنشســتگی، هیـــت عامــل و حامیــان برنامــه  از نهــاد  اســتقالل حســابرس 
بازنشســتگی بــرای اطمینــان از بی طرفــی حسابرســی امــری بســیار مهــم تلقــی می شــود. 
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ــه ای  ــتگی به گون ــاد بازنشس ــل نه ــت عام ــط هیـ ــد توس ــابرس بای ــول حس به طورمعم
منصــوب شــود کــه بــا وظایــف امانــی وی مطابــق باشــد. در یــک سیســتم هیـت مدیــره 
دوالیــه، نهــاد نظارتــی ممکــن اســت حســابرس را تعییــن کنــد و در برخــی مــوارد هــم 

ــود. ــام می ش ــی انج ــام نظارت ــک مق ــط ی ــتقیمًا توس ــن کار مس ای

7. آکچوئر )بیمه سنج(

ــد  ــد، بای ــت می کنن ــا حمای ــه از برنامه ه ــتگی ک ــای بازنشس ــام صندوق ه ــل تم ــت عام هیـ
ــل ریســک های  ــان برنامــه اعضــای برنامــه را در مقاب ــا حامی ــد ت ــر تعییــن کنن یــک آکچوئ
ســرمایه گذاری و بیومتریــک بیمــه کنــد. در یــک سیســتم هیـت مدیــره دوالیــه، هیـــت عامــل 
 DB ــد. بااین حــال حتــی ممکــن اســت در برنامه هــای ــر را تعییــن کن ممکــن اســت آکچوئ
ــد بازنشســتگان  ــت دارایی هــای ناشــی از درآم ــر اســاس کفای ــه ســرمایه گذاری ب ازآنجایی ک

ــا نقــش محــدود توصیــه می شــود. ــر ب ایجــاد می شــود، انتصــاب یــک آکچوئ
آکچوئــر همیشــه از میــان کارمنــدان رســمی نهــاد بازنشســتگی یــا موسســه مالــی کــه 
ــر ممکــن  ــک آکچوئ ــال، ی ــرای مث ــود. ب ــد انتخــاب نمی ش ــت می کنن ــدوق را مدیری صن
اســت مســتقیم توســط کارفرمــا یــا حامیــان برنامــه اســتخدام شــود و یــا ممکــن اســت 
یــک ارائه دهنــده خدمــات بیرونــی باشــد )بــرای مثــال یــک آکچوئــر تخصصــی یــا یــک 
شــرکت مشــاوره مزایــا(. اعضــای هیـــت عامــل معمــواًل نبایــد به عنــوان آکچوئــر برنامــه/

ــا  ــا ی ــر مســتقیمًا توســط کارفرم ــدوق بازنشســتگی منصــوب شــوند. وقتی کــه آکچوئ صن
حامیــان برنامــه اســتخدام می شــود، تضــاد منافــع ممکــن بایــد به درســتی مدیریــت شــود.

ــای  ــود و بدهی ه ــای موج ــی بدهی ه ــامل ارزیاب ــد ش ــت کم بای ــر دس ــش آکچوئ نق
برنامــه  مالــی  اطمینــان  تعییــن ضریــب  به منظــور  بازنشســتگی  آینــده صنــدوق 
ــر  ــد. آکچوئ ــال باش ــابداری و آکچوئری ــده حس ــای شناخته ش ــق روش ه ــتگی طب بازنشس
همچنیــن بایــد نیازهــای مالــی برنامــه بازنشســتگی را شناســایی کــرده و ســطح مشــارکت 
ــتگی را  ــه بازنشس ــدات برنام ــت تعه ــه ماهی ــه ب ــا توج ــی( را ب ــای پرداخت ــق بیمه ه )ح
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ــرده  ــا ک ــز ایف ــف« را نی ــده تخل ــزارش دهن ــد نقــش »گ ــن وی بای ــد. همچنی ــرآورد کن ب
ــل  ــب عم ــی متناس ــات قانون ــق الزام ــدوق طب ــه صن ــود ک ــه می ش ــه متوج ــی ک و زمان
نمی کنــد، بالفاصلــه بــه هیـــت عامــل گــزارش دهــد )بــرای مثــال حداقــل الــزام مالــی(. 
اگــر هیـــت عامــل اقدامــات مناســب را انجــام ندهــد )بــرای مثــال برنامــه ای بــرای از بیــن 
ــه مقامــات واجــد شــرایط و دیگــر  ــر بایــد ب ــردن کســری بودجــه تهیــه نکنــد(، آکچوئ ب
ــد  ــر بای ــراد ذیصــالح گــزارش دهــد. اگــر اقدامــات مناســبی صــورت نگرفــت، آکچوئ اف
درصــدد صــدور گــزارش آکچوئریــال و یــا هــر راهــکار مرتبــط دیگــری برآیــد. مقامــات 
ــت  ــوص اهمی ــای الزم را در خص ــتی راهنمایی ه ــالح بایس ــه ای ذیص ــای حرف ــا نهاده ی
ــا قوانیــن جــاری صنــدوق منطبــق نیســتند فراهــم کننــد. ــا احــکام و ی اقداماتــی کــه ب

8. متولیان

ــا  ــرون از نهــاد بازنشســتگی ی ــی، بی ــاز باشــد کــه یــک متول ــزوم، شــاید نی در صــورت ل
ــل منصــوب  ــت عام ــدوق بازنشســتگی، توســط هیـ ــده صن ــت کنن ــی مدیری شــرکت مال
شــود. انتصــاب متولــی مســتقل یــک روش مؤثــر بــرای حفاظــت یکپارچگــی فیزیکــی و 

ــت. ــتگی اس ــدوق بازنشس ــای صن ــی دارایی ه قانون
ــی  ــد در موقعیت ــرده و بای ــداری ک ــتگی را نگه ــدوق بازنشس ــای صن ــی دارایی ه متول
ــات  ــت خدم ــن اس ــن ممک ــد. و همچنی ــن کن ــا را تضمی ــت آن ه ــد امنی ــه بتوان ــد ک باش
بیشــتری از قبیــل وام هــای اوراق قرضــه، مدیریــت وجــه نقــد، حســابداری ســرمایه گذاری 
و گــزارش دهــی و اندازه گیــری عملکــرد را فراهــم کنــد. در برخــی مــوارد، متولــی ممکــن 
اســت نقــش گــزارش دهنــده بیرونــی تخلــف را هماننــد وظیفــه ای کــه حســابرس انجــام 

ــتگی. ــای بازنشس ــرمایه گذاری دارایی ه ــد س ــد، مانن ــا کن ــد ایف می ده
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ب( سازوکارهای حکمرانی
9. کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک

محــدوده و پیچیدگــی اقدامــات کنتــرل داخلــی بایــد مبتنــی بــر ریســک باشــد و مطابــق با 
نــوع و انــدازه برنامــه، صنــدوق و نهــاد بازنشســتگی و همچنیــن مطابــق بــا نــوع و انــدازه 
ــرو شــده اند باشــد. بااین حــال، روندهــای اداری و ســازمانی  ــا آن روب ــه ب ریســک هایی ک
پایــه ای خاصــی وجــود دارنــد کــه بــرای مدیریــت و کنتــرل ریســک و اقدامــات تجــارِی 

مناســب بســیار مهــم تلقــی می شــوند:
ــر  ● ــی کــه در اداره کــردن و نظــارت ب ــراد و نهادهای ــی منظــم عملکــرد اف ارزیاب

ــت  ــه هیـ ــورادی ک ــژه در م ــتند، به وی ــل هس ــتگی دخی ــای بازنشس صندوق ه
عامــل یــک موسســه تجــاری اســت؛

ــن  ● ــه ای ــان از اینک ــرای حصــول اطمین ــاداش ب ــازوکارهای پ ــم س ــی منظ بازبین
پاداش هــا بــرای مســـولین انگیــزه صحیــح بــرای اداره کــردن و نظــارت 

می کننــد؛ ایجــاد  بازنشســتگی  صندوق هــای 
نرم افــزاری  ● نظام هــای  اطالعــات،  پــردازش  فرآیندهــای  منظــم  بازبینــی 

عملیاتــی و نظام هــای حســابداری و ارائــه گــزارش مالــی.
ــع و  ● ــاد مناف ــای تض ــالح موقعیت ه ــزوم اص ــورت ل ــارت و در ص ــایی، نظ شناس

ــاص؛ ــای خ ــن موقعیت ه ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ــک سیاســت ب ــن ی ــر گرفت در نظ
به کارگیــری ســازوکارهای مجــازات بــرای اســتفاده نادرســت از اطالعــات  ●

ــه؛ محرمان
ــتفاده از  ● ــا اس ــک ب ــت ریس ــری و مدیری ــب اندازه گی ــام مناس ــری نظ به کارگی

ــی. ــر داخل ــی( مؤث ــی )حسابرس بازرس
ارزیابی منظم نظام های تطبیق رگوالتوری  ●

ســازوکارهایی بــرای ارزیابــی منظــم عملکــرد کارکنــان داخلــی نهــاد بازنشســتگی و 
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ــل  ــاوره، تحلی ــانی که مش ــال کس ــرای مث ــی )ب ــات بیرون ــدگان خدم ــن ارائه دهن همچنی
ــام  ــتگی انج ــاد بازنشس ــرای نه ــات ب ــر خدم ــا و دیگ ــت دارایی ه ــال، مدیری آکچوئری
ــت  ــر اس ــل بهت ــت عام ــر، هیـ ــردی بهت ــتن عملک ــرای داش ــت. ب ــاز اس ــد( نی می دهن
ــازمان های  ــا س ــرد و ی ــن از ف ــد و همچنی ــی بزن ــی داخل ــودکاوی و ارزیاب ــه خ ــت ب دس
ــا عهــده دار بازبینــی  ــا در صــورت وجــود هیـــت نظــارت( بخواهــد ت خارجــی مســتقل )ی
ــن  ــت همچنی ــن هیـ ــود. ای ــل بش ــت عام ــتگی و هیـ ــاد بازنشس ــی نه ــای داخل کنترل ه
ــه  ــوط ب ــدی مرب ــناد کلی ــی و اس ــف حکمران ــود از وظای ــی خ ــاالنه آگاه ــد س می توانن
ــد. ــه و اعــالم کن ــوه را پذیرفت ــاد و تضــاد بالق ــه انتق ــح کــرده و هرگون ــدوق را تصری صن

ــدوق بازنشســتگی  ــردن صن ــه به نوعــی در اداره ک ــی ک ــراد و نهادهای ــه اف ــرای هم ب
ــا  ــرد آن ه ــری عملک ــرای اندازه گی ــت ب ــی و ثاب ــای عین ــد معیاره ــد، بای ــت می کنن فعالی
درنظرگرفتــه شــوند. به عنــوان نمونــه، در نظــر گرفتــن معیارهــای مناســبی بــرای 
ســنجش عملکــرد مدیــران دارایــی بیرونــی. عملکــرد صــورت گرفتــه بایــد به طــور منظــم 
ــه تصمیــم  ــه معیارهــای عینــی عملکــرد موردســنجش قرارگرفتــه و نتایــج ب ــا توجــه ب ب
ســازان مربوطــه و در صــورت لــزوم بــه هیـــت نظــارت، مســـول نظــارت و دیگــر اعضــای 
صنــدوق بازنشســتگی و ذینفعــان گــزارش داده شــود. ایــن معیارهــا نیــز بایــد مرتبــًا مــورد 
ــدوق بازنشســتگی  ــا اهــداف صن ــان حاصــل شــود کــه ب ــا اطمین ــد ت ــرار گیرن بازبینــی ق

ــرمایه گذاری(. ــرد س ــال راهب ــرای مث ــتند )ب ــگ هس هماهن
ــرای عملکــرد خــوب فراهــم کنــد.  ــد انگیزه هــای مناســبی ب ــاداش مناســب می توان پ
ــن  ـــول در ای ــخصی مس ــاب ش ــاداش( و انتص ــات )پ ــران خدم ــه جب ــک کمیت ــاد ی ایج
رابطــه )رئیــس( هــم می توانــد موجــب بهبــود فرآینــد ارزیابــی پــاداش )جبــران خدمــات( 
ــان،  ــی، متولی ــران دارای ــل مدی ــتگی از قبی ــدوق بازنشس ــارت صن ـــولین اداره و نظ مس

ــت عامــل شــود. ــن اعضــای هیـ آکچوئرهــا و همچنی
ــده طــرح بازنشســتگی  ــرای نیروهــای ارائه دهن ــران خدمــات( ب ــاداش )جب سیاســت پ
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ممکــن اســت از ســوی هیـــت عامــل مــورد ارزیابــی بســیار دقیــق قــرار گیــرد زیــرا کــه 
ــد.  ــش دهن ــتگی را کاه ــای بازنشس ــد مزای ــی می توانن ــور قابل توجه ــا به ط ــن هزینه ه ای
ــان  ــع اعضــای طــرح و ذینفع ــه نف ــروش ب ــان ف ــه کارکن ــود دارد ک ــز وج ــن خطــر نی ای
ــند.  ــب نباش ــاص مناس ــراد خ ــرای اف ــه ب ــد ک ــه کنن ــی را ارائ ــد و محصوالت ــل نکنن عم
ــان فــروش،  ــاداش کارکن ــد کــه ســاختار پ ــان حاصــل کن ــد اطمین ــن هیـــت بای پــس ای
ــای  ــه تصمیم گیری ه ــر ب ــرده و منج ــاد نک ــان ایج ــرای آن ــده ب ــای تحریف ش انگیزه ه

غیرعقالنــی مصرف کننــدگان نمی شــود.
سیاســت تضــاد منافــع بایــد درنظرگرفتــه شــود و اعضــای هیـت عامــل و کارکنــان باید 
ــای  ــد. موقعیت ه ــی کنن ــن را بررس ــن قوانی ــه ای ــوط ب ــای مرب ــب گزارش ه ــور مرت به ط
ــن  ــد. ای ــرار گیرن ــه شــیوه ای مناســب مــورد بررســی ق ــد شناســایی و ب ــع بای تضــاد مناف
ــره ثبــت شــوند و همچنیــن نقــش اشــخاص  ــد در صورت جلســات هیـت مدی تضادهــا بای
ثالــث در تنظیــم سیاســت/راهبرد صنــدوق ازجملــه سیاســت های تجــاری، حــق کمیســیون 
ــوند. در  ــت ش ــده و ثب ــدوق، شفاف سازی ش ــط صن ــی توس ــای پرداخت ــر هزینه ه و دیگ
ــا عهــده دار شــدن آن هــا  برخــی شــرایط خــاص کــه تجمــع وظایــف در یــک نهــاد و ی
توســط یــک فــرد موجــب بــروز تضــاد منافــع می شــود، جلوگیــری از وقــوع این گونــه از 
تجمــع راه حلــی مناســب تلقــی می شــود. در برخــی مــوارد دیگــر، ایجــاد شفاف ســازی نــزد 
هیـــت عامــل در مــورد تضــاد منافــع ممکــن اســت کافــی باشــد و شــخصی کــه عهــده دار 
ــته  ــرل داش ــت کنت ــک تح ــت را از نزدی ــواردی ازاین دس ــتی م ــود بایس ــن کار می ش ای
ــاد  ــور تض ــع ظه ــه مان ــوند ک ــاذ ش ــت هایی اتخ ــدوق سیاس ــت در صن ــر اس ــد. بهت باش
منافــع شــوند. یکــی از روش هــای مؤثــر در ایــن امــر، جلوگیــری از شــرکت افــراد ناســازگار 

ــت. ــز اس ــه برانگی ــای مناقش ــری در تصمیم گیری ه ــاد( در رأی گی )متض
هیـــت عامــل بایســتی بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای کنتــرل صحیــح باشــد تــا از ایــن 
طریــق بتوانــد اســتقالل و بی طرفــی را در اتخــاذ تصمیمــات ارتقــا بخشــد و بــا انجــام ایــن 
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کار چنــد امــر مهــم را تضمیــن کنــد: رفتــار عادالنــه بــا تمامــی اعضــای برنامــه، رعایــت 
ــه صنــدوق و جلوگیــری از سوءاســتفاده از  اصــل رازداری در خصــوص اطالعــات محرمان
اطالعــات محرمانــه. کارکنــان نهــاد بازنشســتگی هــم بایســتی هیـــت عامــل را در جریــان 
ــای  ــا قرارداده ــا ی ــض آیین نامه ه ــن، نق ــض قوانی ــل، نق ــد مث ــرار دهن ــائل ق ــی مس برخ
ــک  ــداف، ی ــن اه ــازی ای ــرای پیاده س ــد. ب ــا را پذیرفته ان ـــولیت آن ه ــه مس ــی ک عملیات
ــتانداردهای  ــه اس ــود ک ــته ش ــدان خواس ــود و از کارمن ــه ش ــد تهی ــی بای ــه اخالق نظام نام
ــرای بازبینــی  بــاالی وحــدت، صداقــت و انصــاف را رعایــت کننــد. ســازوکارهایی هــم ب

ــدارک دیــده شــوند. ــا نظام نامــه اخالقــی ت ــق ب داخلــی و تأییــد و تطاب
ــر  ــی مؤث ــراه حسابرس ــه هم ــک ب ــت ریس ــب اندازه گیری/مدیری ــام مناس ــک نظ  ی
داخلــی نیــز بایســتی ایجــاد شــود. سیســتم مدیریــت ریســک بایــد ریســک های اصلــی کــه 
ــک های  ــرمایه گذاری و ریس ــل س ــرار دارد از قبی ــرض آن ق ــتگی در مع ــدوق بازنشس صن
عملیاتــی و بیومتریــک را پوشــش دهــد. ایــن ســازوکارهای کنتــرل، اســاس رفتــار مناســب 
ــد و  ــکیل می دهن ــی را تش ــات مدیریت ــا تصمیم ــازگاری ب ــاال، س ــفافیت ب ــب وکار، ش کس
ــه  ــت محتاطان ــد. در مدیری ــت می کنن ــتگی حمای ــدوق بازنشس ــهامداران صن ــام س از تم
ــی  ــرات سیاس ــرات زیســت محیطی، تغیی ــد تغیی ــوس مانن ــل ریســک ناملم ریســک عوام
ــق  ــتی از طری ــتگی بایس ــازار بازنشس ــر ب ــوه ب ــرات بالق ــن تأثی ــوری و همچنی و رگوالت
ــد  ــت ریســک بای ــرد مدیری ــد. راهب ــرار گیرن ــورد بررســی ق ــات ســرمایه گذاری م تصمیم
ــات  ــن مالحظ ــح بی ــادل واض ــاد تع ــال و ایج ــایی فع ــال شناس ــه دنب ــه ب ــور فعاالن به ط

ــد. ــدت باش ــدت و کوتاه م بلندم
درنهایــت، نهادهــای بازنشســتگی بایــد ســازوکاری بــرای ارزیابــی تطابــق بــا قانــون 
داشــته باشــند. یــک کارمنــد ممکــن اســت مأمــور تطابــق ایــن فعالیــت شــده و ایــن کار را 
به طــور مســتمر انجــام دهــد. ارزیابــی تطابــق بایــد شــامل مســتندات مرتبــط بــا وظایفــی 

ــز واگــذار می شــود، باشــد. ــی نی ــدگان بیرون ــه ارائه دهن کــه ب
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10. ارائه گزارش

الزم بــه ذکــر اســت کــه فرایندهایــی بایــد تنظیــم شــوند تــا بتواننــد تضمیــن کننــد کــه 
اعضــای هیـــت عامــل اطالعــات مناســب، به موقــع، دقیــق، کامــل، منســجم و قابل فهــم 
ــاس  ــر اس ــود را ب ـــولیت های خ ــد مس ــر و کارآم ــور مؤث ــد به ط ــا بتوانن ــد ت ــت کنن دریاف
ــه  ــس مســـولیت های محول ــه از پ ــن شــوند ک ــد و مطمـ ــی انجــام دهن ــه اخالق نظام نام
برمی آینــد. هیـــت عامــل هــم به نوبــه خــود بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه آکچوئرهــا، 
ــز  ــی نی ــات تخصص ــدگان خدم ــر ارائه دهن ــان و دیگ ــاوران، متولی ــی، مش ــران دارای مدی
ــف  ــد وظای ــا بتوانن ــد ت ــت می کنن ــع دریاف ــت و به موق ــق، درس ــب، دقی ــات مناس اطالع

ــد. ــام دهن ــتی انج ــه را به درس محول

11. شفاف سازی

هیـــت عامــل بایــد اطالعــات مرتبــط را به وضــوح، دقیــق و به موقــع در اختیــار 
ــا  ــًا اعض ــد )مخصوص ــرار ده ــتند ق ــی هس ــر حکمران ــی درگی ــه به نوع ــانی ک ــام کس تم
ــره(.  ــی، حسابرســان و غی ــان طــرح، مقامــات نظارت ــان طــرح بازنشســتگی، حامی و ذینفع
اطالعــات خاصــی کــه اعضــا و ذینفعــان برنامــه بایــد دریافــت کننــد در دســتورالعمل های 
ــده  ــح داده ش ــت توضی ــان اس ــا و ذینفع ــوق اعض ــت از حق ــص حفاظ ــه مخت OECD ک

ــخصی  ــتگی ش ــای بازنشس ــه از برنامه ه ــتگی ک ــای بازنشس ــورد صندوق ه ــت. در م اس
حمایــت می کننــد نیــز نیــاز دارنــد تــا برخــی اطالعــات خــاص )ماننــد هزینه هــا و بــازده 
ســرمایه گذاری( را از طریــق ســازوکارهای مناســب )مثــل وب ســایت ها و مطالــب چاپــی( 
ــات زیســت محیطی، اجتماعــی  ــا التزام ــرار باشــد ت ــر ق ــد. اگ ــرار دهن ــار عمــوم ق در اختی
ــا  ــد ت ــاز باش ــاید نی ــود، ش ــده ش ــرمایه گذاری گنجان ــت س ــاذ سیاس ــی در اتخ و حکومت
هیـــت عامــل هــم شفاف ســازی عمومــی انجــام دهــد. دســتورالعمل های OECD بــرای 
ــوان دو  ــوان به عن ــرکتی OECD را می ت ــی ش ــول حکمران ــی و اص ــرکت های چندملیت ش

ــت. ــن موضــوع در نظــر گرف ــا ای ــتفاده در رابطــه ب ــد و قابل اس ــع مفی منب
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