






حکمرانی خوب

رهنمودهای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی - 2019

Good Governance
ISSA Guidelines 2019

ترجمه:
سمانه گالب

گروه مطالعاتی رفاه و تأمین اجتماعی

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
»نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری«

1399



حکمرانی خوب
رهنمودهای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی - 2019

ترجمه: سمانه گالب
نوبت چاپ: اول 1399
شماره مسلسل: 90

کد گزارش: 992120056
تاریخ انتشار: 1399/09/02

نشانی مؤسسه: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه محوی، پالک ۴، 
واحد 101 کدپستی: 193۴613781 تلفن: 22703۴65-021 دورنگار: 021-22702903

info@saba-psi.ir :پست الکترونیک             www.saba-psi.ir :تارنما

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا محفوظ است.



فهرست

چکیده ..................................................................................................................................ب
مقدمه ....................................................................................................................................1
1-رهنمودهای حکمرانی خوب برای هیئت مدیره و مدیریت................................................9
1-1- پاسخگویی ..................................................................................................................9
رهنمود 1: اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیریت.................................................9
رهنمود 2: تفویض اختیار و مسئولیت هیئت مدیره و مدیریت به شکل واضح....................10
رهنمود 3: استقالل سیاسی هیئت مدیره و مدیریت..........................................................11
رهنمود ۴: شایستگی و صالحیت اعضای هیئت مدیره و مدیریت.......................................13
رهنمود 5: مسئولیت قانونی اعضای هیئت مدیره و مدیریت................................................1۴
رهنمود 6: برنامه ریزی استراتژیک.................................................................................15
رهنمود 7: مدیریت ریسک..........................................................................................17
رهنمود 8: مدیریت سرمایه گذاری.................................................................................20
رهنمود 9: پایداری مالی برنامه........................................................................................22
رهنمود 10: حکمرانی دیجیتال......................................................................................2۴
رهنمود 11: مدیریت عملکرد..........................................................................................27
رهنمود 12: سیستم های کنترل داخلی و بیرونی...............................................................29



1-2- شفافیت........................................................................................................................31
رهنمود 13: سیاست افشای اطالعات..............................................................................31
رهنمود 1۴: آیین نامه رفتاری.........................................................................................32
رهنمود 15: ارتباط با ذی نفعان........................................................................................3۴
رهنمود 16: گزارش های عمومی...................................................................................36
1-3- پیش بینی پذیری...........................................................................................................37
رهنمود 17: وظایف و مسئولیت های اعضا و مزایا بگیران....................................................37
رهنمود 18: حقوق و امتیازات اعضا و مزایابگیران...............................................................39
رهنمود 19: مطلع نگه داشتن ذی نفعان............................................................................۴1
رهنمود 20: اعمال بدون تناقض تصمیمات هیئت مدیره....................................................۴2
1-۴- مشارکت.......................................................................................................................۴3
رهنمود 21: مشارکت ذی نفعان.....................................................................................۴3
رهنمود 22: مدیریت ابتکارات ذی نفعان..........................................................................۴5
1-5- پویایی...........................................................................................................................۴6
رهنمود 23: اجرای ضوابط و مقررات مندرج در قانون، سیاست یا احکام...........................۴6
رهنمود 2۴: رهبری و نوآوری در سازمان..........................................................................۴7
رهنمود 25: واکنش نشان دادن به نیازهای در حال تحول عموم و تغییرات محیطی......۴9
2- رهنمودهای مربوط به اداره حوزه های خاص تأمین اجتماعی............................................51
2-1- برنامه ریزی استراتژیک ..............................................................................................51
رهنمود 26: شروع روند برنامه ریزی استراتژیک..............................................................51
رهنمود 27: توسعه بیانیه چشم انداز.................................................................................53
رهنمود 28: تدوین استراتژی..........................................................................................5۴
رهنمود 29: اجرای استراتژی.........................................................................................56



رهنمود 30: تشخیص استراتژی و بازبینی عملکرد...........................................................57
2-2-مدیریت ریسک...........................................................................................................58
رهنمود 31: چارچوب مدیریت ریسک.........................................................................58
رهنمود 32: مدل فرایندی.............................................................................................61
رهنمود 33: شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک..........................................................6۴
رهنمود 3۴: آماده سازی برنامه های مدیریت ریسک...................................................65
رهنمود 35: برقراری ارتباط و نظارت بر ریسک..........................................................67
2-3-  حسابرسی داخلی..........................................................................................................69
رهنمود 36: منشور حسابرسی داخلی.............................................................................69
رهنمود 37: ارتباط بین حسابرس داخلی و اکچوئری.......................................................72
رهنمود 38: ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت...............................................................7۴
رهنمود 39: پیاده سازی و مدیریت یافته های حسابرسی..............................................75
2-۴- ارزیابی اکچوئریال پایداری مالی.................................................................................76
رهنمود ۴0: اقدامات اکچوئریال به منظور پایداری مالی برنامه تأمین اجتماعی...............76
رهنمود ۴1: ارزش گذاری های اکچوئریال برنامه تأمین اجتماعی...................................78
رهنمود ۴2: تغییر در نرخ حق بیمه و مزایای استحقاقی برای بازگرداندن پایداری مالی.....80
رهنمود ۴3: الگوها و عملکرد سرمایه گذاری...............................................................81
2-5- الزام به رعایت اصل شخص محتاط در سرمایه گذاری...............................................82
2-5-1- رهنمودهایی برای سازمان های دارای واحدهای درون سازمانی سرمایه گذاری.........83
رهنمود ۴۴: اصل شخص محتاط....................................................................................83
رهنمود ۴5: سیاست های سرمایه گذاری......................................................................85
رهنمود ۴6: اعتبارآزمایی.............................................................................................87
رهنمود ۴7: ارزش گذاری پرتفوی سرمایه گذاری...........................................................89



رهنمود ۴8: اقدامات حفاظتی برون سازمانی...............................................................90
2-5-2- رهنمودهایی برای نهادهایی با مدیران برون سازمانی ذخایر......................................91
رهنمود ۴9: فرایند انتخاب مدیران وجوه برون سازمانی..............................................91
رهنمود 50: هم سویی انگیزه ها......................................................................................93
رهنمود 51: حفاظت از دارایی های سرمایه گذاری.......................................................9۴
2-5-3- رهنمودهایی برای نهادهایی دارای نماینده در هیئت مدیره شرکت ها.....................95
رهنمود 52: اهداف نمایندگان عضو هیئت مدیره شرکت ها...........................................95
2-6-پیشگیری و کنترل خطا، فرار و تقلب در حق بیمه ها و مزایا.....................................................96
رهنمود 53: پیشگیری و کنترل خطا، فرار و تقلب در حق بیمه ها و مزایا........................96
2-7-استاندارد خدمات برای اعضا و مزایا بگیران.................................................................100
رهنمود 5۴: ارائه خدمات باکیفیت تأمین اجتماعی به اعضا و مزایابگیران.................100

رهنمود 55: خدمات تأمین اجتماعی، فناوری های اطالعات و ارتباطات و فناوری های 
مبتنی بر اینترنت........................................................................................................103
2-8- سیاست های سرمایه انسانی: توسعه، حفظ و جانشین پروری....................................105
رهنمود 56: سیاست های استخدام، انتخاب و ارتقا.....................................................105
رهنمود 57: ارزیابی عملکرد کارکنان..........................................................................108
رهنمود 58: توسعه و آموزش........................................................................................109
رهنمود 59: مدیریت و حفظ استعدادها........................................................................111
رهنمود 60: برنامه ریزی برای جانشین پروری................................................................113
رهنمود 61: روحیه و دلگرمی کارکنان، سیاست جبران خدمت و کار شایسته.............11۴
رهنمود 62: ارتقای ارزش های سازمانی........................................................................116
118..........................................................................................................ICT 2-9- حاکمیت
118.........................................................................ICT رهنمود 63: چارچوب حاکمیت



120.............................................................ICT رهنمود 6۴: اهداف استراتژیک کاربرد
رهنمود 65: نوآوری های مبتنی بر ICT و فناوری های نوظهور................................122
12۴.......................ICT رهنمود 66: هزینه های چرخه حیات کامل محصوالت و خدمات
126.......ICT رهنمود 67: سیاست ها و رویه های استاندارد برای سرمایه گذاری و عقد قرارداد
128...........................ICT از سرمایه گذاری های )Ex-post( رهنمود 68: ارزیابی پسین
رهنمود 69: ریسک های ICT و استمرار خدمات تأمین اجتماعی................................129





الف

پیشگفتار 

اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی )ISSA( بیش از یک دهه است به موضوع حکمرانی در 
پژوهشی  پروژه ای  در سال 2008  نهاد  این  نشان می دهد.  توجه  اجتماعی  تأمین  نهادهای 
را با موضوع حکمرانی آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد و هدف از آن ارائه رهنمودهای 
کاربردی با هدف تحقق حکمرانی خوب در نهادهای تأمین اجتماعی است. نسخه نخست این 
رهنمودها در دسامبر 2010 در کیپ تاون آفریقای جنوبی و نسخه دوم آن در نوامبر 2013 
در دوحه قطر ارائه شد. در اکتبر 2019 نیز از ویرایش سوم و آخرین ویرایش این سند تا این 
تاریخ در بروکسل رونمایی شد و در سطح گسترده در اختیار نهادهای تأمین اجتماعی عضو 

ISSA قرار گرفت. 

برای نهادهای  را  تأکید دارد که نمی توان یک روش حکمرانی  ISSA صراحتًا  هرچند 
اجتماعی،  سیاسی،  پیشینه  در  تفاوت  دلیل  به  و کشورها  داد  ارائه  اجتماعی  تأمین  مختلف 
اقتصادی و فرهنگی خود روش های حکمرانی متنوعی دارند، اما تصریح می کند درخصوص 
انجام  از:  است  عبارت  آن  و  داشت  برداشت مشترک  اهداف حکمرانی خوب می توان یک 
وظایف و تعهدات قانونی و کسب اطمینان از تأمین نیازهای فردی و جمعی. بر همین اساس 
تأمین  نهادهای  اهداف  به  توجه  با  از حکمرانی خوب  تعریفی  نخست  گام  در   ISSA نیز  
اجتماعی و نیازهای جامعه هدف آن ارائه می دهد و در ذیل آن چارچوبی را پیشنهاد می کند 

که از حکمرانی خوب با تعریف ارائه شده، پشتیبانی کند. 
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رهنمودهای   )2019( ویرایش سوم  از  ترجمه ای  دارد  قرار  خوانندگان  روی  پیش  آنچه 
حکمرانی خوب ISSA است. ویرایش قبلی این رهنمودها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
که  آنجایی  از  است.  شده  ترجمه  جداگانه  پروژه  دو  در  پژوهش  عالی  موسسه  و  اجتماعی 
ابتدایی رهنمودها در نسخه فعلی همانند نسخه پیشین است در ترجمه  مقدمات و مباحث 
جدید از تکرار مقدمات و تعاریف اولیه پرهیز و تنها به ترجمه رهنمودها اکتفا شده است. البته 
برای درک بهتر خوانندگان از تغییرات کلی ویرایش جدید نسبت به ویرایش قبلی، در مقدمه 
مهم ترین تغییرات نسخه فعلی نسبت به نسخه 2013 خالصه شده است. این بخش حاصل 
کار انجام شده در مؤسسه است و در رهنمودهای ISSA چنین سرفصلی وجود ندارد. این 
مقایسه کمک می کند درک بهتری از جهت گیری های ISSA در مسئله حکمرانی و نتایج 

حاصل از تجربیات موفق کشورها در حکمرانی نهادهای تأمین اجتماعی به دست آید. 
امید است توجه به این رهنمودها که حاصل سال ها پژوهش در سطح بین المللی است، 
مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد تا از این طریق گام هایی به سمت بهبود حکمرانی در 

نهادهای تأمین اجتماعی برداشته شود. 



1 

مقدمه 

اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی سومین نسخه از رهنمودهای خود را درخصوص حکمرانی 
خوب برای نهادهای تأمین اجتماعی در سال 2019 منتشر کرد. از طریق ارائه این رهنمودها 
که به نوعی حاصل تجربه یک دهه ای این نهاد در حوزه حکمرانی خوب است، ISSA تالش 
دارد مرجعی جامع و البته کاربردی را در اختیار نهادهای عضو قرار دهد تا از این طریق بتوانند 

خدمات خود را گسترش داده و به شیوه بهتر ارائه دهند. 
نسخه جدید رهنمودهای حکمرانی خوب همانند نسخه قبلی در دو بخش تنظیم شده 
است. بخش نخست شامل رهنمودهایی مربوط به حوزه هیئت مدیره و مدیریت می شود. هدف 
از رهنمودهای ارائه شده در این بخش تحقق 5 اصل پاسخگویی، شفافیت، پیش بینی پذیری، 
مشارکت و پویایی است. این 5 اصل به نوعی اصول عمومی در تحقق حکمرانی خوب هستند. 
از قدرت  از: »روش بهره برداری مسئوالن  بر اساس تعریف ISSA حکمرانی عبارت است 
نوآوری در  و  اجرا  قبیل طراحی،  از  اهداف سازمانی  اختیارات خود در تحقق  به کارگیری  و 
سیاست ها، ضوابط، سیستم ها و فرایندهای سـازمان و همچنین نحوۀ مشارکت و همکاری 
ذی نفعان« و زمانی این حکمرانی به شیوه »خوب« اتفاق می افتد که 5 اصل نامبرده شده در 

بهره برداری از قدرت رعایت شوند. 
 در نسخه 2013، رهنمودهای بخش نخست به تفکیک هیئت مدیره و مدیریت ارائه شده 
بود به طوری که 21 رهنمود به هیئت مدیره و 23 رهنمود به مدیریت اختصاص داشت؛ اما در 
نسخه 2019 این دو بخش تلفیق شده و در مجموع 25 رهنمود برای هیئت مدیره و مدیریت 
ارائه شده است. شایان ذکر است منظور از هیئت مدیره )Board( در این رهنمودها گروهی 
از افراد است که دو وظیفه اصلی را بر عهده دارند: حکمرانی )Governance( برنامه های 
تأمین اجتماعی و نظارت بر اداره و اجرای برنامه ها )Administration(. انجام این وظایف 
می تواند در قالب یک دپارتمان یا وزارتخانه دولتی، یک دستگاه قانونی یا یک واحد خصوصی 
محقق شود. در مقابل، مدیریت )Management( متشکل از افرادی است که مسئولیت اداره 
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عملیات روزانه برنامه های تأمین اجتماعی را به عهده گرفته اند. 
و  مدیریت  مسئولیت های  و  اختیارات  به  ناظر  اول  بخش  در  رهنمودها  عمومًا  هرچند 
هیئت مدیره است اما در مواردی به وظایف نهادهای ناظر بیرونی و اعمال اختیارات قانونی 

آنها نیز توجه شده است. 
انجمن 9  این  اجتماعی است.  تأمین  به حوزه های خاص  بخش دوم رهنمودها مربوط 
حوزه تخصصی را در این بخش تعریف می کند که به دنبال تحقق 5 هدف نهایی هستند. این 

اهداف و حوزه های تخصصی عبارت اند از: 

بهبود مدیریت اجرایی:

برنامه ریزی استراتژیک -
مدیریت ریسک -
حسابرسی داخلی -

 پایداری مالی:

ارزیابی های اکچوئریال -

 سرمایه گذاری صحیح:

رعایت اصل شخص محتاط -

 بهبود وصول حق بیمه ها، پوشش اعضا و خدمات و مزایای اعضا:

پیشگیری و کنترل خطا، فرار و تقلب در حق بیمه و مزایا -
استاندارد خدمات برای ذی نفعان -

 مدیرت منابع به ویژه سرمایه انسانی و زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات: 

سیاست های سرمایه انسانی: توسعه، حفظ و جانشین پروری  -
- ICT حاکمیت
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 در نسخه 2013 این بخش شامل ۴1 رهنمود بود که در نسخه جدید به ۴۴ رهنمود 
افزایش پیدا کرده است. در این بخش نیز اختیارات و مسئولیت ها به هیئت مدیره، مدیریت، 
نیز  مواردی  در  است.  در هر حوزه محول شده  کمیته های تخصصی  و  مدیرعامل  شخص 

نهادهای بیرونی عهده دار وظایف نظارتی یا ارائه مشاوره هستند. 
برای آشنایی بهتر با شیوه ارائه رهنمودها در اسناد ISSA الزم است توضیحاتی نیز دربار 
ویژگی های شکلی این رهنمودها ارائه شود. هر رهنمود ISSA با یک عنوان تعریف می شود 
که ذیل آن توضیحی درباره اهداف رهنمود ارائه شده است. این توضیحات به گونه ای است 
این  از  این رهنمود اجرایی شود چه اهدافی محقق خواهد شد. پس  اگر  که نشان می دهد 
توصیف، ساختارها1 و سازوکارهای2 پیشنهادی برای تحقق رهنمود ارائه می شود. ساختارها 
عمومًا آرایش سازمانی الزم برای تحقق هدف و سازوکارها روال انجام فعالیت)ها( را نشان 
می دهند. این مرزبندی به گونه ای است که ممکن است در یک نهاد ساختارهای الزم برای 
تحقق رهنمود وجود داشته باشد، اما روال انجام کار متناسب با تحقق امر نباشد )برای مثال 
در  باشد(؛  نداشته  استراتژیک  در جهت گیری های  نقشی  اما  باشد  داشته  وجود  هیئت مدیره 
از  متفاوت  ساختاری  در  اما  باشد  داشته  وجود  نهاد  در  کار  انجام  روال  است  ممکن  مقابل 
ساختار پیشنهادی اجرایی شود )برای مثال ارزیابی ریسک انجام شود اما واحدی برای این 
امر تخصیص داده نشده باشد(. در هر صورت اگر نهاد تأمین اجتماعی بخواهد در راستای 
تحقق اهداف حکمرانی خوب گام بردارد الزم است هم ساختارهای الزم را تعبیه کند و هم 
سازوکارهای الزم را تحقق بخشد. همچنین باید توجه داشت این ساختارها و سازوکارها ثابت 
نیستند و در طول زمان با توجه به تغییرات محیطی و سازمانی و آموزه های مبتنی بر تجارب 
جدید، ممکن است تغییر کند. مقایسه نسخه 2019 و 2013 رهنمودهای ISSA می تواند 

تاحدی این تحوالت را بازنمایی کند. 

1. Structure
2. Mechanism
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تفاوت های نسخه 2019 و 2013

همان طور که اشاره شد نسخه 2019 به لحاظ شکل ارائه رهنمود در بخش اول، متفاوت با نسخه 
قبلی است و وظایف هیئت مدیره و مدیریت در کنار هم و ذیل رهنمودهای مشخص ارائه شده 
است؛ با این وجود تفاوت بین دو نسخه به همین تغییر محدود نیست. برخی رهنمودها در نسخه 
جدید اضافه شده اند، برخی تغییر عنوان داشته اند و برخی نیز با یکدیگر تلفیق شده اند. بررسی 
محتوای این تغییرات می تواند نشان دهنده جهت گیری های اصلی ISSA در حوزه حکمرانی طی 

سال های اخیر باشد. در ادامه به برخی از این تحوالت کلیدی اشاره شده است. 

الف: توجه بیشتر به اطالع رسانی عمومی و ارتباط با ذی نفعان

ارتباط با ذی نفعان، اطالع رسانی عمومی و شفافیت از پایه  های اصلی حکمرانی خوب از منظر 
رهنمودهای  ذیل  نسخه جدید  در  اما  است؛  بوده  رهنمودها  مختلف  نسخه های  در   ISSA

مختلف، به اطالع رسانی و ارتباط بیش از پیش توجه شده است؛ به طوری که حتی رهنمود 
جدیدی با عنوان ارتباط با ذی نفعان به مجموعه رهنمودها اضافه شده است. در این رابطه 
عزل  دالیل  مهم تر  آن  از  و  انتخاب  مکانیسم های  درخصوص  اطالع رسانی  مانند  مسائلی 
مانند  فنی  و مدیرعامل؛ اطالع رسانی عمومی درخصوص گزارش های  اعضای هیئت مدیره 
از  مردم  عموم  اطالع  و  فهم؛  قابل  و  ساده  زبان  با  حسابرسی  و  اکچوئریال  گزارش های 
وضعیت مالی نهاد و احتمال تغییرات در نرخ حق بیمه یا مزایا از جمله مواردی است که در 
رهنمودهای جدید به آن توجه شده است. همچنین در این نسخه تأکید شده گزارش دهی به 
ذی نفعان باید از نظم دقیق پیروی کند و در این راستا باید تقویم انتشار گزارش وجود داشته 
باشد. ارتباط علنی هیئت مدیره و مدیریت با ذی نفعان، ایجاد واحدی برای ارتباط با ذی نفعان، 
استفاده از ابتکارات ذی نفعان برای بهبود ارائه خدمات، ارتباط دائم با ذی نفعان و نیازسنجی از 
آنها، تنوع شیوه ارائه خدمات مطابق با نیاز گروه های مختلف و ایجاد امکان طراحی مشترک 
 ISSA در شیوه های نوین ارائه خدمات از دیگر موضوعاتی است که در رهنمودهای جدید

بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. 
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ب: توجه به تقسیم کار و تخصص در حوزه  های مختلف

نشان   2013 و   2019 نسخه  در  اجتماعی  تأمین  تخصصی  حوزه   9 در  رهنمودها  مقایسه 
می دهد در عموم حوزه ها مفاهیم، دغدغه ها و مسائل جدیدی مطرح شده اند. این تغییرات که 
احتمااًل ناشی از تجربیات اخیر در هریک از این حوزه  هاست نشان می دهد نهادهای تأمین 
اجتماعی باید در سیر ارتقای خود به چه مفاهیم و اصولی بیشتر توجه داشته باشند. برخی از 

این تغییرات کلیدی به تفکیک حوزه های تخصصی در ادامه معرفی شده اند.
مانند  جدید  تخصصی  مفاهیم  برخی  ریسک  مدیریت  حوزه  در  ریسک:  مدیریت  حوزه 
تعیین میزان اشتهای ریسک نهاد، ایجاد دفتر ثبت ریسک، ارتباطات ریسک به صورت فعال و 
ایجاد فرهنِگ ریسِک نهاد، موضوعاتی است که برای نخستین بار و در نسخه جدید رهنمودها 
مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر این هم در ساختار و هم در سازوکارها واحد مدیریت 
از  ریسک نقش پررنگ تری پیدا کرده است. این تغییر باعث شده ساختار مدیریت ریسک 
به حالت  )تصویب سیاست ها(  و هیئت مدیره  اجرا(  و  پیشنهاد  )ارائه  حالت دوالیه: مدیریت 
)تنظیم  هیئت مدیره  سیاست ها(،  )تصویب  مدیریت  )اجرا(،  ریسک  مدیریت  واحد  سه الیه: 
اصول راهنما( تغییر پیدا کند. مستندسازی تجارب در حوزه مدیریت ریسک موضوع دیگری 
است که در رهنمودهای جدید به آن اشاره شده است. توجه به ارتباطات ریسک و لزوم تقویت 
از مشاوره ها و تخصص های بیرونی برای مدیریت  ارتباط درون و برون سازمانی و استفاده 

ریسک به اندازه ای بوده که ISSA رهنمود مجزایی را به این حوزه اختصاص داده است. 
سرمایه گذاری: در حوزه سرمایه گذاری نیز مانند مدیریت ریسک، توجه به نقش واحدهای 
در سطح  کمیته سرمایه گذاری  ایجاد  راستا  این  در  و  است  بوده  از گذشته  بیش  تخصصی 
هیئت مدیره توصیه شده است. این کمیته در کنار مدیریت می تواند اهداف و بنچمارک های 
سرمایه  گذاری را تعیین کند و درنهایت به تصویب هیئت مدیره برساند. در نسخه جدید همچنین 
ایجاد یک آیین نامه رفتاری برای افشا و مدیریت تضاد منافع در سرمایه گذاری ها از سطوح 
برون سازمانی  متخصصان  از  استفاده  است.  تبدیل شده  الزام  به یک  کارمندان  تا  مدیریتی 
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حال  در   ISSA که  است  امکانی  پیشنهادهای سرمایه گذاری  اعتبارسنجی  و  مشاوره  برای 
حاضر آن را برای نهادهای تأمین اجتماعی مطرح کرده است. موضوع مهم دیگر در حوزه 
سرمایه گذاری، توجه به سرمایه گذاری مسئوالنه است؛ اگرچه ISSA در این زمینه توصیه ای 
به انجام یا دوری گزیدن از این سیاست ندارد اما امکان این رویکرد سرمایه گذاری را نفی 
نکرده است و تأکید دارد زمانی که نهاد تأمین اجتماعی رویکرد سرمایه گذاری با مسئولیت 
اجتماعی )SRI( و حاکمیت زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی )ESG( را اتخاذ کرده است 
این موضوع باید در تنظیم سیاست های سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد به 
ویژه در مواردی که نهاد سهامدار عمده شرکت هاست مورد تأکید قرار گرفته و در این زمینه 
مراجعه به اصول سرمایه گذاری مسئوالنه ملل متحد )PRI( به عنوان یک مرجع مفید مطرح 

شده است. 
پایداری مالی: در حوزه پایداری مالی عموم رهنمودها از همان روال پیشین پیروی می کند 
اما موضوعات مهمی نیز برای نخستین بار مطرح شده اند و/یا تأکید بیشتری بر اجرای آنها 
دیده می شود. تعیین سیاست تأمین مالی به صورت رسمی و مستند برای هر برنامه اجرایی از 
جمله این موارد است. همچنین در نسخه جدید تأکیده شده است ارزشگذاری های اکچوئریال 
بازنشستگی  برنامه های  )برای  انجام گیرد  و در دوره های مشخص  متناوب  به صورت  باید 
حداقل هر 5 سال و برای برنامه های مراقبت های بهداشتی، آسیب های شغلی و برنامه های 
بیمه بیکاری، به صورت ساالنه(. عالوه بر این هر تغییری در برنامه صورت گیرد، نهاد تأمین 
اجتماعی ملزم به انجام محاسبات اکچوئریال برای ارزیابی نتایج مالی آن تغییر است. الزام 
به گزارش دهی به مراجع ذی صالح و ارائه پیشنهاد از طریق هیئت مدیره و مدیریت موضوع 
دیگری است که در نسخه 2019 به آن توجه بیشتر شده و این روند را از یک امکان و توصیه 
به یک الزام برای نهاد تأمین اجتماعی تبدیل کرده است. همچنین به دلیل اثرگذاری مهم 
مفروضات اکچوئریال در نتایج نهایی، تأکید شده است که هیئت مدیره و مدیریت باید درک 
کاملی از این مفروضات داشته باشند. به کارگیری مکانیسم های ماشه و تنظیم خودکار برای 
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دستیابی به پایداری مالی نیز در نسخه جدید مورد توجه قرار گرفته است. 
فناوری اطالعات و ارتباطات: این حوزه از جمله مورادی است که تغییرات در آن نسبت به 
نسخه پیشین بسیار مشهود است؛ به طوری که تعداد رهنمودها در حوزه ICT از 3 رهنمود به 
7 رهنمود افزایش یافته که می تواند نشان دهنده توجه بیشتر ISSA به این حوزه و نقش آن 
در بهبود حکمرانی خوب باشد. عالوه براین، رعایت اصول راهنما در حوزه ICT به عنوان یکی 
از رهنمودها، ذیل اصل پاسخگویی، نیز مورد توجه قرار گرفته است. هماهنگی اهداف استفاده 
از ICT با اهداف برنامه ریزی استراتژیک و هماهنگی با سیستم دولت الکترونیک و چارچوب 
ارائه خدمات یکپارچه دولت به صورت محتاطانه و با لحاظ مسائلی مانند حفاظت از اطالعات 
افراد از جمله توصیه  هایی است که ISSA بر آن تأکید دارد. این نهاد همچنین در نسخه جدید 
ایجاد کمیته ای در سطح هیئت مدیره و/یا مدیریت را توصیه می  کند تا از این طریق ارزیابی و 
استفاده از فناوری های جدید به صورت حرفه ای انجام شود. رصد دائم تحوالت ICT، تشکیل 
پرتفویی از محصوالت مختلف ICT که می تواند در تحقق اهداف نهاد کمک کننده باشد، 
از رویکرد چرخه حیات  استفاده  این موارد  این حوزه است. در تمامی  از دیگر رهنمودهای 
کامل برای ارزیابی استراتژی ها و محصوالت مختلف ICT توصیه می شود. در سیر تمامی 
این فعالیت ها نیز نقش کمیته ICT در پیشبرد سیاست ها بسیار با اهمیت تعیین شده است. 
آموزش و ارتقای مهارت کارکنان برای استفاده از فناوری های نوظهور نیز در نسخه فعلی با 

تأکید بیشتر مطرح شده است. 
نسخه  همانند  رهنمودها  عموم  انسانی  منابع  مدیریت  درحوزه  انسانی:  منابع  مدیریت 
پیشین است. با این وجود، موضوع برابری جنسیتی در تمام رهنمودها به عنوان یک از اهداف 
و اصول مبنایی سیاست های این حوزه مطرح شده که این تأکید در نسخه های پیشین وجود 

نداشت. 
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ج: ارتقای محیط سازمانی و تقویت پیوندهای درون  و برون  سازمانی

درکنار تغییرات فوق، برخی تغییرات نیز نه به عنوان یک پیشنهاد ذیل حوزه تخصصی خاص 
که به عنوان رویکرد کلی در بیشتر رهنمودها به چشم می خورد. ارتقای فرهنگ یادگیری 
مثبت از اشتباهات ازجمله این موارد است. این موضوع به ویژه در حوزه مدیریت ریسک، 
حسابرسی و مدیریت عملکرد مورد توجه قرار دارد. همچنین ذیل رهنمودهای مختلف توصیه 
شده که واحدهای مختلف تخصصی با یکدیگر ارتباط فعال داشته باشند. ارتباط واحدهای 
مختلف با واحد برنامه ریزی استراتژیک و هماهنگی رویکرد هر واحد با رویکرد کلی برنامه 
ارتباط متقابل  تبادل اطالعات،  با واحدهای تخصصی برای   ICT ارتباط واحد  استراتژیک، 
و  یکدیگر  با  اکچوئریال  واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی، سرمایه گذاری و محاسبات 
اطالع از یافته ها و داده های هر واحد مواردی است که ذیل رهنمودهای گوناگون می توان 
ردپایی از آن را شاهد بود. عالوه بر این ارتباط نهاد با سازمان های بیرونی در سطوح محلی، 
ملی و بین المللی به ویژه برای کنترل خطا، فرار و تقلب در رهنمودهای جدید توصیه شده 
تأمین  فرهنگ  ارتقای  برای  اجتماعی  تأمین  نهاد  فعلی  رهنمودهای  در  همچنین  است. 

اجتماعی بین عموم مردم مسئول شناخته شده است. 
درنهایت شایان ذکر است که ISSA مجموعه رهنمودهای متنوعی در حوزه های مختلف 
تخصصی تأمین اجتماعی تدوین کرده است که در جای جای رهنمودهای حکمرانی خوب، 
رجوع به این رهنمودها توصیه شده است. بدیهی است مطالعه کامل نسخه جدید رهنمودهای 
ISSA در حوزه حکمرانی خوب می تواند درک بهتری از الزامات بهبود حکمرانی در تأمین 

اجتماعی ارائه دهد. 
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1-رهنمودهای حکمرانی خوب برای هیئت مدیره و مدیریت

1-1-پاسخگویی
اصل پاسخگویی جوهره حاکمیت خوب است. این اصل در سطح سیاسی، به معنای پاسخگو 
ساختن حاکمان در حوزه ای است که بر آن حکمرانی می کنند. برای تحقق پاسخگویی، ساختارها 
و سازوکارهای حاکمیتی نیاز است که از طریق آن مدیران عالی رتبه این اختیار را داشته باشند که 

متولیان تعیین شده را در برابر اقدامات و تصمیماتشان به صورت قانونی مسئول بدانند.

رهنمود 1: اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیریت

قانون، سیاست یا احکام اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیریت را مشخص می کند. 
اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره به وضوح از اختیارات و مسئولیت های مدیریت تفکیک 

شده است. هیچ زمینه ای از ابهام، پیچیدگی یا تعارض منافع وجود ندارد.
ساختار

و  ● اختیارات  تفکیک  از  که  باشد  داشته  وجود  برون سازمانی  ناظر  یک مرجع  باید 
مسئولیت های تفویضی هیئت مدیره و مدیریت اطمینان حاصل کند.

باید یک مرجع ناظر برون سازمانی وجود داشته باشد تا از عملکرد مناسب هیئت مدیره  ●
اطمینان حاصل کند.

مرجع ناظر برون سازمانی یا هیئت مدیره، آن طور که مقرر شده است، باید بر مدیریت  ●
نظارت کند.

سازوکار

مرجع ناظر برون سازمانی باید بازبینی های منظم و دوره ای انجام دهد تا از عملکرد  ●
مناسب هیئت مدیره و درصورتی که مقرر شده است، از عملکرد مدیریت، اطمینان 
حاصل کند. برای این منظور باید از استانداردها و بنچمارک های مقرر استفاده کند.

مرجع ناظر باید تفکیک اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره و مدیریت را مورد  ●
بازبینی قرار دهد.
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رهنمود 2: تفویض اختیار و مسئولیت هیئت مدیره و مدیریت به شکل واضح

اگر هیئت مدیره برخی کارها را به زیرگروهی از خود، زیرگروهی از مقاماتی در سطح مدیریت 
کاماًل  تفویض شده ای  وظایف  چنین  کند،  واگذار  برون سازمانی  خدمات  ارائه دهندگان  و/یا 
بازبینی می کند.  آنها را تصویب و  مشخص، مستند و زمان بندی شده هستند و هیئت مدیره 
وظایفی که مدیرعامل به مقامات ارشد تفویض می کند نیز به همین ترتیب کاماًل مشخص، 

مستند و زمان بندی شده است و به تصویب و بازبینی مدیرعامل می رسد.

ساختار

باید یک مرجع ناظر برون سازمانی وجود داشته باشد تا از مسئولیت پذیری هیئت مدیره  ●
نسبت به وظایف تفویضی اطمینان حاصل کند.

کرده،  ● انتخاب  تفویض  برای  که  وظایفی  قبال  در  را  مدیرعامل  باید  هیئت مدیره 
پاسخگو نگه دارد.

هیئت مدیره و مدیرعامل، به ترتیب، باید از عدم تعارض منافع در انتصاب مقامات  ●
برای انجام وظایف متقارن و هم زمان اطمینان حاصل کنند.

سازوکار

مرجع ناظر برون سازمانی باید بازبینی های منظم و دوره ای از عملکرد هیئت مدیره  ●
درخصوص وظایف تفویضی داشته باشد و از مسئولیت پذیری هیئت مدیره در این 

راستا اطمینان حاصل کند.
هیئت مدیره باید بازبینی های منظم و دوره ای از عملکرد مدیرعامل درخصوص وظایف  ●

تفویضی داشته باشد و از مسئولیت پذیری مدیرعامل در این راستا اطمینان حاصل کند.
وظایف تفویض شده از طرف هیئت مدیره، باید مورد بازبینی هیئت مدیره در هر زمان  ●

قرار بگیرد؛ همین امر درباره مدیرعامل نیز مصداق دارد.
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رهنمود 3: استقالل سیاسی هیئت مدیره و مدیریت

تعریف  و  مأموریت  دوره  تعیین  انتخاب،  فرایند  تعیین  طریق  از  احکام  یا  سیاست  قانون، 
استقالل  است،  ممکن  محکمه پسند  دالیل  داشتن  دست  در  با  صرفًا  که  عزل  زمینه های 

سیاسی هیئت مدیره و مدیرعامل را در عمل کردن به مأموریت نهاد تأمین می کنند.

ساختار

یک مرجع برون سازمانی، مستقل و دارای صالحیت باید اطمینان حاصل کند که  ●
نفوذ  به  نسبت  که  است  مقرر  فرایند  یک  با  مطابق  هیئت مدیره  عزل  یا  انتخاب 

سیاسی محافظت شده است.
اطمینان  ● باید  دارای صالحیت  و  مستقل  برون سازمانی  مرجع  یک  یا  هیئت مدیره 

حاصل کند که انتخاب یا عزل مدیرعامل مطابق با یک فرایند مقرر است که نسبت 
به نفوذ سیاسی محافظت شده است.

که  ● باشد  داشته  وجود  صالحیت  دارای  و  مستقل  برون سازمانی  مرجع  یک  باید 
شکایات علیه اعضای هیئت مدیره و مدیریت را قضاوت کند. هیئت مدیره ممکن 

است مسئول رسیدگی به شکایات علیه مدیریت باشد.

سازوکار  

فرایند مشخص وجود  ● باید یک  اعضای هیئت مدیره  جایگاه  در  گرفتن  قرار  برای 
داشته باشد. این فرایند ممکن است یک روند رقابتی باشد یا از طریق نمایندگی 
ذی نفعان صورت گیرد. ذی نفعان شامل دولت، انجمن های کارفرمایی، سازمان های 

کارگری و اعضای مزایابگیر می شود.
مقام مدیرعامل می تواند از طریق یک فرایند رقابتی کسب شود. ●
باید فرایندی مقرر برای عزل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل وجود داشته باشد. ●
موردنیاز  ● زمینه های  در  که  باشد  داشته  مستقلی  اعضای  است  ممکن  هیئت مدیره 
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برای برنامه های تأمین اجتماعی تخصص دارند.
دوره کاری اعضای هیئت مدیره ممکن است به صورت متناوب باشد. ●
ممکن است منابعی برای دفاع قانونی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در نظر  ●

گرفته شود.
باید به اطالع  ● انتخاب و عزل و زمینه های عزل هیئت مدیره و مدیرعامل  مراحل 

عمومی برسد.
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رهنمود 4: شایستگی و صالحیت اعضای هیئت مدیره و مدیریت

یک فرایند انتخاب مقرر وجود دارد که شایستگی و صالحیت اعضای هیئت مدیره و مدیریت 
را تضمین می کند.

ساختار

باید اطمینان حاصل کند که  ● یک مرجع برون سازمانی مستقل و دارای صالحیت 
و  مقرر صالحیت  استانداردهای  با  مدیریت  و  اعضای هیئت مدیره  گزینش  فرایند 

شایستگی مطابقت دارد.

سازوکار

باید استانداردهای واضح، شفاف و مستند تعیین شایستگی و صالحیت برای تصدی  ●
کرسی های هیئت مدیره وجود داشته باشد.

باید در مورد چگونگی بازبینی و به روزرسانی این استانداردها سیاستی مقرر وجود  ●
داشته باشد.

اعضای هیئت مدیره  ● گزارش شایستگی و صالحیت  باید  برون سازمانی  این مرجع 
منتخب و مدیریت را تهیه کند. چنین گزارش هایی باید به اطالع عمومی برسد.
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رهنمود 5: مسئولیت قانونی اعضای هیئت مدیره و مدیریت

قانون، سیاست یا احکام مسئولیت حقوقی اعضای هیئت مدیره و مدیریت را در قبال کوتاهی 
در انجام وظایفشان تعیین می کند.

ساختار

باید یک مرجع برون سازمانی مستقل و دارای صالحیت وجود داشته باشد که در  ●
اقدامات قانونی را علیه اعضای هیئت مدیره و مدیریت  صورت لزوم وظیفه انجام 

نهاد تأمین اجتماعی بر عهده بگیرد.

سازوکار

این مرجع برون سازمانی باید اختیار تحقیق و تفحص داشته باشد. این مرجع باید  ●
یک پروسه شکایت حقوقی برقرار سازد که حل وفصل پرونده ها علیه هیئت مدیره و 

مدیریت را تسهیل کند.
ممکن است منابعی برای دفاع حقوقی هیئت مدیره و/ یا مدیرعامل در نظر گرفته  ●

شود.
ذی نفعان باید نسبت به روند شکایت حقوقی علیه اعضای هیئت مدیره و مدیریت  ●

آگاه باشند.
افراد  ● از  حقوقی  دفاع  و  حفاظت  برنامه  یک  است  ممکن  برون سازمانی  مرجع 

افشاکننده تخلفات تدوین کند.
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رهنمود 6: برنامه ریزی استراتژیک

یک برنامه استراتژیک وجود دارد که اهداف، استراتژی های اصلی و برنامه های عملیاتی را به 
منظور عمل به مأموریت قانونی این نهاد مستند می کند.

ساختار

هیئت مدیره برای پشتیبانی از تدوین برنامه استراتژیک برای دوره مربوط که معمواًل  ●
یک دوره سه تا پنج ساله است، باید راهنمایی هایی در سطوح باال به مدیریت ارائه 

دهد.
اهداف  ● کلی،  اهداف  برنامه  این  کند؛  تدوین  را  استراتژیک  برنامه  باید  مدیریت 

باید  مختلف  حوزه های  در  که  را  مشخصی  دستاوردهای  و  عطف  نقاط  عملیاتی، 
مالی  پایداری  الف(  از:  عبارت اند  حوزه ها  این  می کند.  تعیین  یافت  دست  آن  به 
برنامه های اجرایی، ب( سرمایه گذاری های صندوق، ج( پوشش اعضا، حق بیمه ها، 
مزایا و خدمات و د( سرمایه انسانی و زیرساخت های ICT. برنامه استراتژیک باید از 
طریق برنامه های ساالنه که طی دوره مربوط به طور دقیق تنظیم می شوند، تفسیر 

و تدقیق بیشتری پیدا کند.
مدیریت باید برنامه استراتژیک نهاد را برای تصویب به هیئت مدیره ارائه کند. ●
نگه  ● پاسخگو  استراتژیک  برنامه  اجرای مطلوب  برای  را  باید مدیریت  هیئت مدیره 

دارد.

سازوکار

مدیریت باید به طور منظم هیئت مدیره را در مورد اجرای برنامه استراتژیک و برنامه  ●
ساالنه پشتیبان آن به روز نگه دارد. این به روز نگه داشتن باید شامل اطالعات مربوط 
و  نقاط عطف  عملیاتی،  اهداف  کلی،  اهداف  مقابل  در  واقعی  عملکرد  ارزیابی  به 
دستاوردهای مشخص تعیین شده و توصیه هایی در مورد سیاست ها و اقدامات برای 
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بهبود بیشتر عملکرد یا تنظیم دقیق برنامه استراتژیک نسبت به پیشرفت های فعلی 
باشد.

هیئت مدیره باید بر اجرای برنامه استراتژیک را نظارت و بازبینی داشته باشد و باید  ●
رهنمودهایی را به مدیریت در مورد چگونگی بهبود عملکرد ارائه دهد.

بیشتری  توصیه های  خوب،  حکمرانی  خصوص  در   ISSA رهنمودهای   1-2 بخش  در 
درباره فرایند برنامه ریزی استراتژیک همراه با ساختارها و سازوکارهای مرتبط با هدف تسهیل 

کاربرد عملی رهنمودها ارائه می شود.
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رهنمود 7: مدیریت ریسک

یک چارچوب مدیریت ریسک مستند و به خوبی تعریف شده وجود دارد که از برنامه استراتژیک 
پشتیبانی می کند. این چارچوب شامل مجموعه ای هماهنگ از اصول، سیاست ها، فرایندها، 

نقش ها، مسئولیت ها و زیرساخت ها برای هدایت اقدامات نهاد در مقابله با ریسک هاست.
این امر شناسایی، ارزیابی، تعدیل شیوه برخورد، نظارت و ارتباط گیری به موقع در زمینه 
و خود  متعادل کرده  باال  در  را  فضا  مدیرعامل  تسهیل می کند.  را  آن  تأثیرات  و  ریسک ها 
به عنوان یک الگو عمل می کند تا از این طریق فرهنگ ریسک نهاد را تقویت کرده و ارتقا 

دهد.

ساختار

هیئت مدیره باید چارچوب مدیریت ریسک را زیر نظر داشته باشد و اصول راهنما در  ●
مدیریت ریسک؛ اشتهای ریسک1 سازمان؛ و سیاست ها، رویه ها و اقدامات موردنیاز 
برای مدیریت ریسک را تنظیم کند. هیئت مدیره ممکن است یک کمیته را برای 
الزامات  با  انطباق  از  و  دهد  اختصاص  ریسک  مدیریت  عملکرد  داشتن  نظر  زیر 

رگوالتوری مربوط به ریسک اطمینان حاصل کند.
مدیریت باید واحدی تعیین کند که وظیفه کلی مدیریت ریسک را بر عهده داشته  ●

برنامه استراتژیک  از عناصر مختلف  باشد و یک چارچوب مدیریت ریسک را که 
پشتیبانی می کند تدوین و هماهنگ کند.

واحد مسئول مدیریت ریسک باید از طریق مدیرعامل به طور مرتب هیئت مدیره را از  ●
ریسک هایی که عناصر مختلف برنامه استراتژیک در معرض آن هستند آگاه سازد؛ 
از  تصویب شده  اقدامات  و  رویه ها  اجرای سیاست ها،  و  دهد؛  پیشنهاد  را  راهکارها 
سوی هیئت مدیره را برای مدیرت ریسک و تأثیرات آن بر موارد زیر هماهنگ سازد: 

1. Risk appetite
اندازه و انواع ریسک هایی که یک فرد یا سازمان حاضر است برای رسیدن به اهداف خود بپذیرد.
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الف( پایداری مالی برنامه های اجرایی، ب( سرمایه گذاری های صندوق، ج( پوشش 
اعضا، حق بیمه ها، مزایا و خدمات و د( سرمایه انسانی و زیرساخت های ICT نهاد.

هیئت مدیره و مدیریت باید فرهنگ یادگیری مثبت از اشتباهات و مسائلی را که در  ●
آن ریسک با مسئولیت مشترک کل نهاد ایجاد شده است، ارتقا دهد.

سازوکار

چارچوب مدیریت ریسک باید موارد زیر را شامل شود: ●
تجزیه و تحلیل محیط های درون سازمانی و برون سازمانی مربوط؛ ■
شناسایی ریسک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی احتمال ریسک و تأثیر آن؛ ■
تعیین میزان اشتهای سازمان؛ ■
واکنش نشان دادن به ریسک، تعدیل و کنترل اندازه آن؛ ■
مشاوره و ارتباط گیری به موقع؛ ■
نظارت و بازبینی فعالیت های مدیریت ریسک؛ ■
ایجاد فرهنگ ریسک سازمان. ■

باید داده های ورودی ویژه شناسایی،  ● ازجمله اکچوئری  مسئول واحدهای مختلف 
اندازه گیری و تعدیل ریسک های مختلفی که نهاد با آن روبه روست، فراهم کنند.

مدیریت ریسک شامل برنامه ریزی از قبل برای تحقق اموری است که وقتی ریسک  ●
اتفاق می افتد باید انجام شود و مشخص می کند چه کسی باید اقدام کند، چه زمانی 

اقدام کند، چه کاری و به چه مقدار باید انجام شود.
فعال.  ● ریسک  مدیریت  در  به ویژه  دارد،  اهمیت  به موقع  ارتباط گیری  و  مشاوره 

از ایفای نقش  نقش ها، مسئولیت ها و سلسله مراتب فرماندهی باید روشن باشد تا 
به موقع مقامات مسئول در صورت تشدید ریسک، اطمینان حاصل شود.
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بخش 2-2 از رهنمودهای ISSA درخصوص حکمرانی خوب و بخش E از رهنمودهای 
ISSA-ILO درخصوص اقدامات اکچوئریال در تأمین اجتماعی، راهنمایی های بیشتری را 

درباره مدیریت ریسک با ساختارها و سازوکارهای مربوط به منظور تسهیل کاربرد رهنمودها، 
ارائه می دهد.



20  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

رهنمود 8: مدیریت سرمایه گذاری

یا احکام  قانون، سیاست  اجتماعی که مأموریت سرمایه گذاری دارند،  تأمین  برای نهادهای 
اصول  با  همسویی  و  محتاط  فرد  اصل  به  پایبندی  سرمایه گذاری،  سیاست  کلی  جهت 
پایداری را تعیین می کند. هیئت مدیره و مدیریت برای تصمیم گیری در مورد انواع ابزارهای 
نیاز به تنوع برای تعدیل ریسک، و مزایا و ریسک های یک پیشنهاد  سرمایه گذاری مجاز، 
را  سودآوری  و  امنیت  تصمیم گیری ها  در  آنها  هستند.  فنی  تخصص  دارای  سرمایه گذاری 
به عنوان مبنای اصلی برای تعهدات سرمایه گذاری لحاظ می کنند. قانون، سیاست یا احکام 
مسئولیت حقوقی هیئت مدیره، مدیریت و کارگزاران تعیین شده آنها را برای سرمایه گذاری های 

متقلبانه تعیین می کند.

ساختار

نقش هیئت مدیره و مدیریت در فرایند تصمیمات سرمایه گذاری باید واضح و روشن  ●
باشد.

باید یک مرجع برون سازمانی، با اختیار اعمال قانون یا قضاوت حقوقی علیه اعضای  ●
صورت  در  تا  باشد  داشته  وجود  تعیین شده  کارگزاران  و  مدیریت  هیئت مدیره، 

سرمایه گذاری متقلبانه و سودجویانه اقدام به دعوی کند.
و وظایف  ● نقش ها  تا  هیئت مدیره می تواند یک کمیته سرمایه گذاری تشکیل دهد 

خاصی را به آنها واگذار کند.

سازوکار

عملکرد  ● ارزیابی  برای  را  استانداردهایی  است  ممکن  مذکور  برون سازمانی  مرجع 
سرمایه گذاری صندوق تعیین کند.

برای  ● مناسبی  نماینده  که  چیزی  یا  آن  تعهدات  با  پیوند  در  باید  نهاد  دارایی های 
دارایی/تعهدات ممکن  الگوی  کاربرد  بنابراین،  داده شود؛  آن است شکل  تعهدات 
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است بخش مهمی از فرایند مدیریت و حکمرانی نهاد را تشکیل دهد.
گزارش  های عملکردی که توسط هیئت مدیره به مرجع برون سازمانی ارائه می شود  ●

باید به صورت برون سازمانی اعتبارسنجی شده باشد.
مرجع برون سازمانی همچنین ممکن است یک برنامه محافظت و دفاع حقوقی برای  ●

افشاگران ایجاد کنند.
گزارش عملکرد سرمایه گذاری باید در دسترس عموم قرار گیرد. ●

در بخش 2-5 از رهنمودهای ISSA درخصوص حکمرانی خوب، راهنمایی هایی برای 
نهادهای تأمین اجتماعی با شرایط زیر ارائه شده اند:

مدیران  با  نهادهایی  ب-  سرمایه گذاری؛  درون سازمانی  واحدهای  با  نهادهایی  الف- 
برون سازمانی ذخایر؛ و ج-نهادهایی که دارای نمایندگانی در هیئت مدیره شرکت ها بوده و از 

سهامداران عمده هستند.
ساختارها و سازوکارهای مربوطه جهت سهولت در اجرای دستورالعمل ها ارائه شده است. 
رهنمودهای ISSA درخصوص سرمایه گذاری ذخایر تأمین اجتماعی راهنمایی های دقیق تری 

در مورد سرمایه گذاری ارائه می دهد.
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رهنمود 9: پایداری مالی برنامه

هیئت مدیره مدیریت را به اجرای ارزیابی های منظم از پایداری مالی هر یک از برنامه های 
مقرر  اقدامات  از  استفاده  با  مالی  پایداری  ارزیابی  می کند.  هدایت  اجتماعی  تأمین  اجرایی 

اکچوئریال انجام می شود.

ساختار

قانون، سیاست یا احکام باید مرجع ذی صالح را برای تعیین اصول پایداری مالی  ●
شامل تعریف پایداری مالی برنامه های اجرایی، دوره تناوب ارزیابی های پایداری و 

اقدامات اکچوئریال در حوزه پایداری مالی مشخص کند.
مرجع ذی صالح باید برای همه برنامه های اجرایی، یک سیاست تأمین مالی رسمی  ●

کتبی ایجاد کند که عوامل مرتبط با برنامه و بستر اقتصادی و اجتماعی کشور را 
در نظر بگیرد.

مرجع ذی صالح باید مطابق با اصول پایداری مالی در مورد هرگونه تغییر پیشنهادی  ●
در ویژگی های برنامه تصمیم بگیرد.

بین مرجع تعیین کننده اصول پایداری مالی و اقدامات اکچوئریال و مرجعی که این  ●
اقدامات را اجرایی می کند، نباید هیچ تعارض منافعی وجود داشته باشد.

باید یک اکچوئری داخلی یا بیرونی وجود داشته باشد که بازبینی های اکچوئریال  ●
منظم و دوره ای از برنامه های اجرایی نهاد انجام می دهد. اکچوئری به هیئت مدیره 

گزارش می دهد و مدیریت را از بررسی ها و نتایج مطلع می کند.
زمانی که تغییراتی در اعضای هیئت مدیره و/یا مدیرعامل نهاد ایجاد می شود ازجمله  ●

مواردی که ناشی از تغییر در رهبری سیاسی دولت است، مقامات تازه وارد باید از 
هرگونه تغییر اساسی در پایداری مالی برنامه های اجرایی که در زمان تصدی مقام 

قبلی رخ داده است، مطلع شوند.
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سازوکار

مفهوم پایداری مالی و دوره های تناوب بازبینی پایداری مالی و اقدامات اکچوئریال  ●
باید برای تمام برنامه های اجرایی نهاد به خوبی تعریف و مستند شود.

برای مؤسساتی که برنامه هایی مالی را از طریق وجوه ذخیره سرمایه گذاری اداره  ●
سرمایه گذاری  بازده  نرخ  درخصوص  بنچمارک هایی  و  استانداردها  باید  می کنند، 

موردنیاز جهت حمایت از پایداری مالی آنها تعیین شود.
اقدامات  ● و  مالی  پایداری  اصول  که  ذی صالح  مرجع  به  است  ملزم  هیئت مدیره 

اکچوئریال برنامه های اجرایی نهاد را تنظیم می کند، گزارش دهد.
هنگامی که تغییراتی در اعضای هیئت مدیره و/یا مدیرعامل نهاد ایجاد شده است،  ●

مدیریت باید مقام تازه وارد را از پایداری مالی برنامه های اجرایی سازمان، آن گونه 
که گزارش های ارزیابی اکچوئریال مربوطه ثابت می کنند، مطلع کند.

مدیریت باید از طریق هیئت مدیره به مقام ذی صالح تغییراتی در برنامه را پیشنهاد  ●
دهد. این تغییرات بایستی مبتنی بر نتایج ارزیابی های اکچوئریال و موقعیت کسانی 

که پایداری مالی شان در خطر است باشد.
اکچوئری داخلی و اکچوئری بیرونی ممکن است ملزم باشند به مرجع ذی صالحی  ●

که دارای اختیارات قضایی در حوزه نهاد است گزارش دهد.
گزارش های اکچوئریال باید مطابق با استانداردهای ملی حرفه ای، یا در صورت نبود  ●

انجمن  توسط  آنچه  مانند  استانداردهایی  شود؛  تهیه  بین المللی  استانداردهای  آن، 
بین المللی اکچوئریال ارائه می شود.

در بخش 2-۴ از رهنمودهای ISSA درخصوص حکمرانی خوب راهنمایی های بیشتری در 
مورد ارزیابی های اکچوئریال از پایداری مالی همراه با ساختارها و سازوکارهای مربوطه برای تسهیل 
استفاده از رهنمودها ارائه شده است. راهنمایی های دقیق تر در مورد ارزیابی اکچوئریال از پایداری 

مالی در رهنمودهای ISSA-ILO درخصوص اقدامات اکچوئریال در تأمین اجتماعی وجود دارد.
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رهنمود 10: حکمرانی دیجیتال

هیئت مدیره و مدیریت چشم انداز مشترکی از آینده دیجیتالی نهاد ارائه می دهند و استانداردهای 
گسترده و جهانی دیجیتال را برای خدمات تعریف می کنند. این موضوع شامل یک چارچوب 
حکمرانی دیجیتال است که نیازهای کاربر را در اولویت قرار می دهد درحالی که بین نیازهای 
از داده های شخصی تعادل برقرار می سازد. این  کاری نهاد، اشتراک اطالعات و محافظت 
چارچوب راهکارهای دیجیتالی را در اولویت قرار داده و اطمینان حاصل می کند که شکاف 

دیجیتالی ایجاد نمی شود.

ساختار

هیئت مدیره باید استاندارد جهانی دیجیتال را برای ارائه خدمات تعریف کند. بر اساس  ●
باال در مورد استانداردهای  بین المللی، اصول راهنمایی در سطوح  بهترین تجارب 

دیجیتال به رسمیت شناخته می شود که عبارت اند از:
با همراهی کاربر طراحی کتید؛ ■
به طور متناوب بهبود دهید و تکرار کنید؛ ■
به صورت پیش فرض در یک فضای شفاف و علنی فعالیت کنید؛ ■
از استانداردها و راه حل های باز استفاده کنید؛ ■
ریسک های امنیتی و حریم خصوصی را شناسایی کنید؛ ■
از ابتدا قابلیت دسترسی را ایجاد کنید؛ ■
کارکنان را برای ارائه خدمات بهتر توانمند کنید؛ ■
در حوزه اطالعات مباشر خوبی باشید؛ ■
خدمات را مطابق با اصول اخالقی طراحی کنید؛ و ■
به طور گسترده همکاری کنید. ■

هیئت مدیره باید یک چارچوب حاکمیت دیجیتالی را ایجاد کند که نهاد را برای حضور  ●
دیجیتالی توانمند می کند و به آن اجازه می دهد بخشی از اکوسیستم یکپارچه ارائه خدمات 
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دولتی باشد. این چارچوب هماهنگی قوانین و استانداردها را بین اعضای اکوسیستم ترویج 
می کند و از یکپارچگی، حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده ها اطمینان می دهد.

هیئت مدیره باید سیاستی را تعیین کند که نهاد را به سمت استفاده از کالن داده ها  ●
و هوش مصنوعی هدایت می کند. هدف اصلی باید اجرای مأموریت با کارایی باالتر 

و دستیابی به برابری بیشتر باشد.
مدیرعامل با حمایت همه واحدهای ذی ربط باید: ●

یک استراتژی دیجیتالی را پیشنهاد دهد؛ این استراتژی رویکرد نهاد را برای اعمال  ■
قابلیت های فناوری های ICT و فناوری های مبتنی بر اینترنت و وب به طور مفصل 

شرح می دهد و هدف از آن مواجهه با نیازهای کاری و خدماتی نهاد است.
ساختارها، محافظت ها و اقدامات حاکمیتی ای ایجاد کند تا اطمینان یابد از داده های  ■

بزرگ و هوش مصنوعی استفاده اخالقی می شود؛ از حریم خصوصی داده ها و 
سوءاستفاده، سوگیری های  مانند  از خطراتی  و  می شود؛  محافظت  آنها  امنیت 

الگوریتمی و پیامدهای ناخواسته جلوگیری شده و مدیریت می شوند.
یک استراتژی نوآورانه ایجاد کند که در آن ICT و داده ها هم تراز با اهداف  ■

کاری و تحول خواهانه نقش اصلی را ایفا می کنند.
ارائه  ■ برای تعیین مناسب بودن و امکان دستیابی به رویکردهای نوآورانه در 

کاربران  و  ذی نفعان  کاری،  حوزه های   ،ICT واحد  اجتماعی،  تأمین  خدمات 
نهایی را به ایفای نقش وادارد.

برای ارائه و ارتباطات رویکرد چند کانالی ایجاد کند تا از محرومیت دیجیتالی  ■
و  مشتریان  با  تعامل  برای  روش ها  مناسب ترین  اتخاذ  از  و  کند  جلوگیری 

نیازهای آنها اطمینان حاصل کند.
واحدهای مختلف را در مدیریت جنبه های مختلف چارچوب حاکمیت دیجیتال  ■

و اجرای استانداردهای دیجیتالی در کنار هم قرار دهد.
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سازوکار

مدیریت باید به طور مستمر بهترین درک ممکن را از انتظارات، نیازها و خواسته های  ●
اعضا و مزایابگیران ایجاد کند. این روند مدیریت را قادر می سازد استراتژی دیجیتالی 

خود را به روشی مشتری مدار تنظیم کند.
مدیریت باید آمادگی و بلوغ نهاد را برای دیجیتالی شدن ارزیابی کند و تشخیص  ●

دهد. برنامه ها باید از منظر چشم انداز عملکرد کاری بازبینی شوند تا موقعیتی کلی 
برای مهندسی مجدد آنها فراهم شده و مسیری برای معماری ICT تعیین شود.

استراتژی دیجیتالی شدن نهاد باید شامل اهداف عملیاتی، نقاط عطف و دستاوردهای  ●
مشخص الزم برای سنجش رشد و پیشرفت آن باشد. این کار بسته به آمادگی و 

بلوغ نهاد، ممکن است از طریق رویکرد فازبندی شده انجام شود. برای مثال:
ایجاد شبکه داخلی نهاد؛ ■
توانمند کردن مشتریان با اطالعات اولیه و فراهم کردن دسترسی آنها به حساب هایشان؛ ■
امکان پذیر کردن ارائه درخواست ها، سؤاالت و سایر خدمات اساسی به صورت آنالین؛ ■
امکان پذیر کردن معامالت تجاری آنالین مانند پرداخت حق بیمه و مزایا؛ و ■
امکان پذیر کردن ارائه خدمات یکپارچه به طور فزاینده در برنامه ها، نهادها و  ■

خدمات دولتی مختلف در حوزه تأمین اجتماعی.
واحد ICT باید اطمینان حاصل کند که تمامی تنظیمات مربوط به یکپارچگی، حفظ  ●

حریم خصوصی و محافظت داده ها در روند و کلیت اطالعات و به محض اشتراک 
داده ها و سوابق اجرا می شود. اکوسیستم باید مجموعه مشترکی از معیارهای کیفیت 
داده شامل آن دسته از مواردی که مربوط به ورود داده ها، تأیید داده ها و به روزرسانی 

و نگهداری آنها می شود، داشته باشد.
●  ICT قابلیت همکاری زیرساخت های  استانداردها و  از هماهنگی  باید   ICT واحد 

تأمین اجتماعی با نهادهای شریک و واحدهای دولتی اطمینان حاصل کند.
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رهنمود 11: مدیریت عملکرد

هیئت مدیره اطمینان می دهد که نهاد مأموریت خود را به طور کارا انجام می دهد. مجموعه ای از 
اهداف، استانداردها و بنچمارک ها را برای ارزیابی عملکرد مدیریت در اجرای برنامه های تأمین 
اجتماعی تعیین می کند. مدیریت تضمین می کند که این اهداف، استانداردها و بنچمارک ها به طور 
مؤثر تعیین و ابالغ می شوند به گونه ای که همه کارکنان بدون در نظر گرفتن رتبه می توانند مستقیمًا 

دستیابی به اهداف فردی و مشخص را به اهداف و عملکرد نهادی متصل کنند.

ساختار

هیئت مدیره باید از مدیریت بخواهد گزارش های منظمی را ارائه دهد که عملکرد  ●
نهاد را نسبت به مأموریتش ارزیابی می کند. این ارزیابی باید بر مبنای مجموعه ای 
از استانداردها و بنچمارک های تعیین شده توسط هیئت مدیره و بر اساس موارد زیر 
اجرایی، ب( سرمایه گذاری های صندوق، ج(  برنامه های  مالی  پایداری  الف(  باشد: 
پوشش اعضا، وصول حق بیمه، مزایا و خدمات و د( سرمایه انسانی و زیرساخت های 

ICT نهاد.

مدیرعامل باید در خصوص عملکرد کلی نهاد پاسخگو باشد. ●
مدیریت باید هر واحد نهاد را ملزم به ارائه گزارش های منظم در مورد عملکرد واقعی  ●

واحد در مقابل عملکرد هدفگذاری شده آن کند.

سازوکار

باید برای حوزه های اصلی عملیات نهاد استانداردها و بنچمارک های  ● هیئت مدیره 
برنامه های  مالی  پایداری  از:  عبارت اند  حوزه ها  این  ازجمله  کند.  تجویز  عملکرد 
اجرایی، کارایی پوشش و وصول، کفایت مزایا و کیفیت خدمات تأمین اجتماعی، 
بازده سرمایه گذاری، جلوگیری از کاله برداری، سطح هزینه های عملیاتی و توسعه 

.ICT سرمایه انسانی و زیرساخت های
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کلیه  ● تعهد  و  نهاد  ساالنه  و  استراتژیک  برنامه های  مؤثر  ارتباط  از  باید  مدیریت 
کارکنان به تحقق اهداف کلی، اهداف عملیاتی، نقاط عطف و دستاوردهای مشخص 

اطمینان حاصل کند.
مدیریت باید بازخورد و پشتیبانی الزم را ارائه دهد تا همه کارکنان بتوانند در جایگاه  ●

خود موفق شوند. این روند باید فرهنگ یادگیری مثبت را ارتقاء دهد؛ فرهنگی که 
به عنوان فرصت های  و شکست ها  به رسمیت شناخته می شوند  دستاوردها  آن  در 

یادگیری که بخشی از مسیر دستیابی به اهداف است، تلقی می شوند.
باید یک برنامه ریزی مقرر و بودجه تنظیم شده و یک سیستم منظم نظارت و بازبینی  ●

وجود داشته باشد که کلیه کارکنان را قادر سازد عملکرد فردی را به عملکرد نهادی 
متصل کنند و به طور مداوم به کار تیمی، بهبود و تعالی انگیزه دهد.

سازمان باید حداقل سالی یک بار عملکرد خود را به اطالع مردم برساند. ●
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رهنمود 12: سیستم های کنترل داخلی و بیرونی

ایجاد سیستم های کنترل داخلی و بیرونی برای نهاد تأمین اجتماعی از طریق قانون، سیاست 
یا احکام فراهم شده است.

ساختار

گزارش  ● به هیئت مدیره  باشد که مستقیمًا  داشته  داخلی وجود  باید یک حسابرس 
دهد.

باشد که مستقیمًا به هیئت مدیره گزارش  ● بیرونی وجود داشته  باید یک حسابرس 
دهد.

به  ● مستقیمًا  که  باشد  داشته  وجود  دو(  هر  یا  بیرونی  )داخلی،  اکچوئری  یک  باید 
هیئت مدیره گزارش دهد.

حسابرسان داخلی و بیرونی و اکچوئری )داخلی، بیرونی یا هر دو( باید مدیریت را از  ●
کار و نتیجه گیری مربوطه مطلع کنند.

تأمین  ● طرح  دارایی های  امنیت  که  دارد  وجود  مستقل  برون سازمانی  امین1  یک 
اجتماعی را تأمین و تضمین می کند.

سازوکار

حسابرسان داخلی و بیرونی هر دو ممکن است موظف باشند گزارش خود را به نهاد  ●
ناظر برون سازمانی، نهادی که تأمین اجتماعی در حوزه قضایی آن است، گزارش دهند.

استانداردهای  ● با  مطابق  را  خود  کارهای  باید  دو  هر  بیرونی  و  داخلی  حسابرسان 
بین المللی  استاندارد  مانند:  استانداردهایی  دهند.  انجام  بین المللی  پذیرفته شده 
حسابرسی )IAS( که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان دهی 
)IAASB( تهیه شده؛ چارچوب بین المللی کار حرفه ای )IPPF( انجمن حسابرسان 

1. Custodian
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برای  بین المللی  استانداردهای  و  اخالق  قانون  داخلی،  حسابرسی  تعریف  داخلی؛ 
کار حرفه ای حسابرسی داخلی؛ اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی )GAAP(؛ 
استانداردهای  و  )IPSAS(؛  عمومی  بخش  حسابداری  بین المللی  استانداردهای 
باید  داخلی  حسابرسی  واحد  این،  بر  )IFRS(. عالوه  مالی  گزارشگری  بین المللی 
به سیاست ها و رویه های مربوط به نهاد و دفترچه راهنمای عملکرد استاندارد واحد 

حسابرسی داخلی پایبند باشد.
امین برون سازمانی باید به طور منظم، دارایی های تحت حفاظت )مسئولیت( خود را  ●

با ثبت حسابداری معامالت، تراکنش ها و ترازنامه ها، کنترل کند.
توصیه ای  ● عملکردهای  و  حسابرسان  یافته های  بر  مبتنی  اقدامات  باید  مدیریت 

اصالحی را اجرایی کند.

در بخش های 2-3 و 2-۴ از رهنمودهای پیش رو، به ترتیب، راهنمایی های بیشتری در 
مورد حسابرسی داخلی و ارزیابی های اکچوئریال همراه با ساختارها و سازوکارهای مربوطه 

برای تسهیل کاربرد رهنمودها ارائه شده است.
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1-2-شفافیت

انتشار علنی اطالعات کلیدی در مورد نهاد تأمین اجتماعی لزومًا به معنای شفافیت نیست. 
به منظور شفافیت، چنین اطالعاتی که حق اصلی ذی نفعان، اعضا و مزایابگیران تأمین 

اجتماعی است، باید به موقع، قابل اعتماد، مرتبط، دقیق و هدفمند باشد.

رهنمود 13: سیاست افشای اطالعات

هیئت مدیره سیاستی را در مورد افشای اطالعات تعیین می کند که از این مأموریت حراست 
کرده و از اعتبار نهاد محافظت کند. این سیاست به طور واضح مبنایی را مشخص می کند که 
هیئت مدیره و مدیریت بر اساس آن می توانند در ارائه اطالعات به ذی نفعان درون سازمانی و 

برون سازمانی و عموم مردم اختیار عمل داشته باشند.

ساختار

سیاست نهاد در مورد افشا و اهداف آن باید برای عموم شناخته شود. ●
وجود  ● مراجع ذی صالح ذی ربط  و  مدیریت  هیئت مدیره،  بین  کاملی  شفافیت  باید 

داشته باشد.
مرجع ناظر برون سازمانی می تواند سیاست افشای اطالعات را تأیید کند. این موضوع  ●

شامل مواردی که هیئت مدیره و مدیریت تصمیم به رعایت احتیاط در ارائه اطالعات 
به ذی نفعان دارد نیز می شود.

سازوکار

افشای  ● در  خود  اختیار  از  می کند  انتخاب  مدیریت  و/یا  هیئت مدیره  که  هنگامی 
زمانی  برون سازمانی می تواند یک محدودیت  ناظر  مرجع  کنند،  استفاده  اطالعات 
را برای تحریم اطالعات تحمیل کند. فراتر از این محدوده زمانی هیئت مدیره و/یا 

مدیریت ممکن است مجبور به افشای اطالعات شوند.
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رهنمود 14: آیین نامه رفتاری

خود،  برای  رفتاری  آیین نامه  یک  نهاد  کل  در  اخالقی  رفتارهای  ترویج  برای  هیئت مدیره 
مدیریت و کارکنان ایجاد می کند. این آیین نامه مبتنی بر اصول شفافیت و پاسخگویی است، 
قوانینی را برای رفتارهای شغلی و شخصی تعیین می کند و هسته اصلی ارزش های شرکتی 
مانند صداقت، تعالی و احترام به حقوق فردی را بدون توجه به جنسیت، نژاد یا عقاید ترویج 

می کند.

ساختار

مرجع ناظر برون سازمانی باید از تطابق ]عملکرد[ هیئت مدیره با آیین نامه رفتاری  ●
اطمینان حاصل کند. این مرجع باید گزارش های مربوط به اتفاقات را دریافت کرده 
و موارد نقض واقعی و احتمالی آیین نامه رفتاری را که اعضای هیئت مدیره در آن 

دخیل هستند برطرف کند.
هیئت مدیره یا کمیته هیئت مدیره باید از اینکه مدیریت و کلیه کارکنان از آیین نامه  ●

رفتاری پیروی می کنند اطمینان حاصل کنند. هیئت مدیره یا کمیته هیئت مدیره باید 
بر نحوه اجرای آیین نامه نظارت کنند، مرتبًا آیین نامه را مورد بازبینی قرار داده و در 

صورت لزوم تغییرات الزم را ارائه دهند.
هیئت مدیره یا کمیته هیئت مدیره باید گزارش وقایع را دریافت کرده و موارد نقض  ●

است،  کرده  درگیر  را  کارکنان  و  مدیریت  که  را  رفتاری  آیین نامه  بالقوه  و  بالفعل 
برطرف سازند.

آیین نامه رفتاری باید به اطالع عموم برسد و نهاد باید به طور گسترده آن را از طریق  ●
وب سایت و سایر ابزار، منتشر کند.

سازوکار

به محض  ● را  رفتاری  آیین نامه  به طور رسمی  باید  کارکنان  و  هیئت مدیره، مدیریت 
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استخدام امضا کنند. انطباق با آیین نامه باید هرسال به تأیید برسد و باید بخشی از 
ارزیابی عملکرد ساالنه همه کارکنان باشد.

مدیریت باید بر اثرگذاری و اثربخشی سیاست ها و اقدامات خود روی برابری و تنوع  ●
جنسیتی نظارت داشته باشد؛ این کار از طریق مجموعه ای از شاخص های کمی و 

کیفی که به خوبی تعریف شده اند و مرتبًا به روز می شوند صورت می گیرد.
رفتاری  ● آیین نامه  با  نهاد  انطباق  به  مربوط  گزارش های  به  می توانند  مردم  عموم 

دسترسی داشته باشند.
باید یک مکانیسم قوی برای افشاسازی1 وجود داشته باشد به طوری که ارائه گزارش  ●

از سوءرفتارهای واقعی و یا احتمالی و نقض آیین نامه رفتاری توسط هیئت مدیره، 
مدیریت یا کارکنان را به مقامات مربوطه به صورت ناشناس امکان پذیر کند.

1. Whistle-blowing
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رهنمود 15: ارتباط با ذی نفعان

یک کارویژه ارتباطی مؤثر وجود دارد به طوری که باعث ایفای نقش ذی نفعان درون سازمانی 
و برون سازمانی در اجرای مأموریت نهاد می شود و به عنوان ابزاری استراتژیک برای توسعه 

فرهنگ تأمین اجتماعی که مبتنی بر حقوق و مسئولیت هاست عمل می کند.

ساختار

برنامه ریزی  ● در  ارتباطات  حوزه  وظایف  که  کند  حاصل  اطمینان  باید  مدیریت 
باید  همچنین  است.  شده  تعبیه  ریسک  مدیریت  فرایندهای  و  نهاد  استراتژیک 
ارتباطات درون سازمانی، فرهنگ شرکتی را  اطمینان داشته باشد که سیاست های 
در حوزه های شفافیت، اشتراک دانش، کار تیمی، تعالی عملکرد و خدمات عمومی 

ارتقا می بخشد.
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که سیاست های ارتباطات برون سازمانی، فرهنگ  ●

در  را  مزایابگیران  و  اعضا  آن  در  که  فرهنگی  می کند،  تقویت  را  اجتماعی  تأمین 
اعمال حقوق و مسئولیت های خود توانمند می سازد.

و  ● اجرا  وظیفه  که  باشد  داشته  وجود  مدیرعامل  به  گزارش دهی  واحد  یک  باید 
هماهنگی امور ارتباطات نهاد را بر عهده دارد. این واحد باید اطمینان حاصل کند 
برنامه ها،  خط مشی ها،  تمامی  برای  موقعی  به  و  مناسب  ارتباطاتی  پشتیبانی  که 

اقدامات و تصمیمات نهاد فراهم شده است.

سازوکار

مدیریت باید اعضا و مزایابگیران نهاد را با اطالعات منظم، کامل و مرتبط و اظهارات  ●
قابل فهم در مورد مزایایشان تجهیز کند. این کار از طریق عملیات آموزشی و هر 
اعضا  درخواست  به محض  می شود.  انجام  است  اختیار  در  که  دیگر  مناسب  ابزار 

اطالعات فوراً فراهم می شود.
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مدیریت باید اطمینان حاصل کند که اعضا حقوق و مسئولیت های خود، ویژگی های  ●
برنامه و هرگونه تغییراتی که بر تکالیف فعلی و/یا مزایای آینده آنها تأثیر می گذارد 

درک کنند و به طور منظم به آنها اطالع رسانی  شود.
و  ● کند  استفاده  مداوم  و  آشکارا  درون سازمانی  ارتباطات  از سیستم  باید  مدیرعامل 

مقامات ارشد را به انجام همین کار ترغیب کند.
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رهنمود 16: گزارش های عمومی

مدیریت به طور منظم، دقیق و به موقع، ذی نفعان و عموم مردم را از وضعیت نهاد، عملکرد آن 
و پایداری مالی برنامه های اجرایی آگاه می کند.

ساختار

هیئت مدیره باید مدیریت را ملزم کند به طور مرتب گزارش های به موقع ارائه دهد؛  ●
گزارش هایی که اطالعاتی دقیق و جامع در مورد وضعیت نهاد در اختیار می گذارد.

گزارش های  ● مرتب  به طور  تا  کند  ملزم  را  مدیریتی  مهم  واحدهای  باید  مدیرعامل 
به موقع ارائه دهند؛ گزارش هایی که اطالعات دقیق و جامع در مورد حوزه های کاری 

آنها در اختیار می گذارد.

سازوکار

بازبینی های اکچوئریال، یافته ها و توصیه های اصلی آن باید از طریق نشست های  ●
به  و وب سایت  اجتماعی  رسانه های  اجرایی،  و گزارش ها، خالصه های  مطبوعاتی 

زبان غیرتخصصی خالصه شود.
مدیریت باید برای ذی نفعان و عموم مردم گزارش های کامل و قابل فهم درباره  ●

وضعیت سازمان، عملکرد آن و پایداری مالی برنامه ها تهیه کند. ارائه گزارش ها از 
طریق کمپین های آموزشی و تمامی کانال های ارتباطی مناسب در دسترس نهاد 

ازجمله رسانه های اجتماعی و وب سایت به روز شده انجام می شود.
گزارش ها باید با بهره بردن از استانداردهای مناسب پذیرفته شده بین المللی مانند اصول  ●

حسابداری پذیرفته شده عمومی )GAAP(، استانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی )IPSAS( و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( تهیه شود.

گزارش ها باید به طور مرتب توسط حسابرس داخلی و مراجع مستقل تأیید شود. ●
باید یک تقویم به طور منظم به روز شده از انتشارات در دسترس عموم وجود داشته  ●

باشد که انواع گزارش ها و تاریخ انتشار را ذکر می کند.
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1-3-پیش بینی پذیری

مقررات  و  ضوابط  ازجمله  قانون  یکسان  و  تناقض  بدون  اعمال  به  بودن  پیش بینی پذیر 
اجرای آن اطالق می شود. ذی نفعان به طورکلی نسبت به تغییرات ناگهانی یا اعالم نشده در 
حق بیمه ها و مزایای برنامه موضع منفی دارند. اعمال بدون تناقض برنامه ها باعث تقویت 

اعتماد ذی نفعان و افزایش اعتماد عمومی می شود.

رهنمود 17: وظایف و مسئولیت های اعضا و مزایا بگیران

اعضا و مزایابگیران به طور منظم و دوره ای از وظایف و مسئولیت های خود مطلع می شوند. 
یا احکام مربوط به برنامه های اجرایی تأمین  این وظایف و مسئولیت ها در قانون، سیاست 

اجتماعی، تعیین شده اند.

ساختار

هیئت مدیره باید اطمینان حاصل کند که مدیریت به طور منظم و دوره ای اعضا و  ●
مزایابگیران را از وظایف و مسئولیت هایشان مطلع می کند.

مدیریت باید اقداماتی را اتخاذ و اجرا کند که اعضا و مزایا بگیران طرح های مختلف  ●
را به التزام عملی به وظایف و مسئولیت هایشان وادار سازد. 

باید یک دادرس )بازپرس( یا یک اداره دارای اختیار مشابه وجود داشته باشد تا در  ●
تشکیل پرونده و حل وفصل شکایات علیه این نهاد به اعضا و مزایا بگیران کمک کند.

سازوکار

عملکرد  ● بر  نظارت  برای  را  بنچمارک هایی  و  استانداردها  می تواند  هیئت مدیره 
مدیریت در التزام عملی به برنامه های اجرایی تنظیم کند.

مدیریت باید استانداردها و بنچمارک هایی را برای ارزیابی کارایی، مقرون به صرفه  ●
به  مزایابگیران  و  اعضا  عملی  التزام  هدف  با  انجام شده  اقدامات  انسجام  و  بودن 

برنامه های اجرایی اتخاذ کند.
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باید یک سیستم برنامه ریزی، نظارت و بازبینی برای هدایت و ارزیابی عملکرد واقعی  ●
در برابر عملکرد هدف گذاری شده در زمینه التزام عملی تعیین شود.
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رهنمود 18: حقوق و امتیازات اعضا و مزایابگیران

این  امتیازات خود مطلع می شوند.  و  از حقوق  و دوره ای  به طور منظم  مزایابگیران  و  اعضا 
حقوق و امتیازات در قانون، سیاست یا احکام مربوط به برنامه های اجرایی تأمین اجتماعی، 
تعیین شده اند. نهاد تأمین اجتماعی به حق تحت پوشش قرارگرفتن زنان و گروه هایی که به 

دشواری تحت پوشش قرار می گیرند توجه الزم را دارد.

ساختار

هیئت مدیره باید اطمینان حاصل کند که مدیریت به طور منظم و دوره ای اعضا و  ●
مزایا بگیران را از حقوق و امتیازاتشان مطلع می کند.

نهاد  ● که  تعهداتی  اجرای  در  مدیریت  که  کند  حاصل  اطمینان  باید  هیئت مدیره 
درخصوص دامنه پوشش دارد، حقوق زنان و گروه هایی که به دشواری تحت پوشش 

قرار می گیرند را اعمال می کند.
اعضا  ● امتیازات  و  حقوق  تناقض  بدون  اعمال  برای  را  اقدامات الزم  باید  مدیریت 

و مزایابگیران برنامه های اجرایی اتخاذ و اجرا کند؛ ازجمله مواردی که مربوط به 
جنسیت و گروه هایی است که به دشواری تحت پوشش قرار می گیرند.

باید یک دادرس )بازپرس( یا یک اداره دارای اختیار مشابه وجود داشته باشد تا در  ●
تشکیل پرونده و حل وفصل شکایات علیه این نهاد به اعضا و مزایا بگیران کمک 

کند.

سازوکار

هیئت مدیره می تواند استانداردها و بنچمارک هایی را برای ارزیابی کارایی و اعمال  ●
بدون تناقض حقوق و امتیازات اعضا و مزایابگیران تعیین کند.

مدیریت باید بر کارایی حل وفصل شکایات اعضا و مزایابگیران علیه نهاد نظارت  ●
داشته باشد.



40  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

مدیریت باید استانداردها و بنچمارک هایی را برای ارزیابی کارایی، مقرون به صرفه  ●
بودن و اعمال بدون تناقض اقدامات برای احقاق حقوق و امتیازات اعضای و مزایا 

بگیران اتخاذ کند.
الزم است یک سیستم برنامه ریزی، نظارت و بازبینی برای هدایت و ارزیابی عملکرد  ●

واقعی در برابر عملکرد هدف گذاری شده تعیین شود تا الزام به اجرایشان به وجود 
آید.

رهنمودهای ISSA در مورد راه حل های اجرایی برای گسترش دامنه پوشش درخصوص 
توجه به نیازهای گروه هایی که به دشواری تحت پوشش قرار می گیرند راهنمایی هایی را ارائه 

می دهد که برای مقابله با ابعاد جنسیتی حق پوشش مفید است.
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رهنمود 19: مطلع نگه داشتن ذی نفعان

اعتماد و  تا اطالعات دقیق، قابل  ایجاد می کند  ارتباطی  مدیریت یک سیستم اطالعاتی و 
به موقع را در مورد برنامه های اجرایی برای ذی نفعان فراهم کند. هدف از این کار توانمندساختن 
ذی نفعان از طریق درک کامل نسبت به برنامه و نحوه اداره آن است تا امکان مشارکت مؤثر 

و تصمیم گیری آنها فراهم شود.

ساختار

با  ● اثربخش  و  کارا  ارتباط  برای  ارتباطی  و  اطالعاتی  سیستم  یک  باید  مدیریت 
ذی نفعان نهاد و در سطح وسیع تر، عموم مردم ایجاد کند.

را درک  ● اداره آن  برنامه و نحوه  اطمینان حاصل کند که ذی نفعان،  باید  مدیریت 
می کنند تا از این طریق امکان مشارکت مؤثر آنها فراهم شود.

سازوکار

اثربخشی  ● و  کارایی  ارزیابی  برای  را  بنچمارک هایی  و  استانداردها  باید  مدیریت 
سیستم اطالعات و ارتباطات خود اتخاذ کند.

باید یک سیستم برنامه ریزی، نظارت و بازبینی برای هدایت و ارزیابی عملکرد واقعی  ●
در برابر عملکرد هدف گذاری شده تعیین شود.
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رهنمود 20: اعمال بدون تناقض تصمیمات هیئت مدیره

تصمیمات هیئت مدیره به صورت بدون تناقض اعمال می شود.

ساختار

هنگامی که تصمیمات هیئت مدیره تأثیر مستقیمی بر حق بیمه یا مزایای هر یک  ●
از برنامه های اجرایی تأمین اجتماعی دارد، هیئت مدیره باید مدیریت هدایت کند تا 
این گونه تصمیمات به صورت عادالنه، بدون تناقض و با روشی غیر تبعیض آمیز اجرا 

شوند.

سازوکار

مدیریت باید اقدامات حفاظتی و عملی را برای اطمینان از اعمال منصفانه، بدون  ●
تناقض و غیر تبعیض آمیز تصمیمات هیئت مدیره انجام دهد.

اطالعات در مورد تغییرات در حق بیمه و/یا مزایا باید از قبل در اختیار عموم قرار  ●
گیرد.

باید یک دادرس )بازپرس( یا یک اداره دارای اختیار مشابه وجود داشته باشد تا در  ●
تشکیل پرونده و حل وفصل شکایات علیه این نهاد به اعضا و مزایا بگیران کمک 

کند.
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1-4-مشارکت

مشارکت به ایفای نقش مؤثر ذی نفعان در فرایند تصمیم گیری نهاد برای محافظت از منافع 
آنها و حمایت از برنامه های تأمین اجتماعی اشاره دارد. این روشی برای ایجاد مشارکت بین 
هیئت مدیره و ذی نفعان نهاد است که سیاست گذاری بهتر، بهبود اعتماد در بین ذی نفعان 

و افزایش شفافیت را ممکن می سازد.

رهنمود 21: مشارکت ذی نفعان

در  مختلف  ذی نفعان  نمایندگان  متوازن  برای عضویت  را  شرایط  احکام  یا  سیاست  قانون، 
هیئت مدیره نهاد فراهم می کند.

ساختار

 یک مرجع ناظر برون سازمانی باید از رعایت الزامات مربوط به ترکیب هیئت مدیره  ●
و انطباق گزینش اعضا با استانداردهای شایستگی و صالحیت، اطمینان حاصل کند.

چارچوب حقوقی یا قانونی برنامه تأمین اجتماعی باید دوره تناوب احراز مقام را برای  ●
اعضای هیئت مدیره تعیین کند.

عضو جدید هیئت مدیره بایستی به محض ورود در خصوص وظایف و مسئولیت های  ●
مقام احراز شده و روابط کاری با مدیریت، دفاتر برون سازمانی و ذی نفعان اطمینان 

حاصل کند.
سایر  ● و  مزایابگیران  اعضا،  که  باشد  داشته  نهاد  در  را  ویژه ای  واحد  باید  مدیریت 

ذی نفعان را به تبادل نظر فعاالنه در خصوص نحوه بهبود خدمت رسانی نهاد به آنها 
تشویق کند.

سازوکار

ذی نفعان ممکن است از طریق نمایندگان خود در هیئت مدیره بر تصمیمات آنها  ●
درخصوص مدیریت و اداره برنامه ها تأثیر بگذارند.
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این  ● از  تا  کنند  برقرار  ذی نفعان  با  علنی  ارتباطات  باید  مدیریت  و  هیئت مدیره 
طریق آنها را تشویق کنند درخصوص چگونگی پاسخگویی بیشتر نهاد به نیازها و 

خواسته های آنها تبادل نظر داشته باشند و پیشنهاد ارائه دهند. 
تا  ● ببیند  تدارک  هیئت مدیره  جدید  اعضای  برای  آشناسازی  برنامه  یک  باید  نهاد 

اقدامات  و  مالی  پایداری  اصول  نهاد،  تعهدات  از  ]آن ها[  مناسب  دانش  سطح  از 
و  استراتژیک  برنامه های  کلیدی،  سیاست های  اجرایی،  برنامه های  اکچوئریال 
مدیریت ریسک و حوزه های عملیاتی آن اطمینان حاصل کند. برنامه آشناسازی باید 
این اطمینان را به وجود آورد که اعضای هیئت مدیره در مورد وظایف، مسئولیت ها 

و آیین نامه رفتاری نهاد آگاه هستند.
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رهنمود 22: مدیریت ابتکارات ذی نفعان

این  مدیریت  و  یابد  بهبود  نهاد  خدمات  چگونه  دهند  پیشنهاد  می شوند  تشویق  ذی نفعان 
به  تصویب  و  مالحظه  برای  دارند  شایستگی  که  مواردی  می کند.  ارزیابی  را  ابتکارات 

هیئت مدیره ارائه می شوند.

ساختار

دریافت  ● برای  را  فرایندی  باید  مدیریت  اعضا،  با  تعامل  فرایند  از  بخشی  به عنوان 
بازخورد و پیشنهادهای ذی نفعان و ارزیابی شان تعیین کند با این هدف که اطمینان 
خواسته های  و  نیازها  پاسخگوی  و  بوده  استفاده  قابل  ابتکارات  این  شود  حاصل 

ذی نفعان هستند.

سازوکار

 مدیریت ممکن است برای تشویق ذی نفعان به نوآوری در خدمات تأمین اجتماعی،  ●
سیستم طراحی مشترک را معرفی کند.

اولیه آزمایش شود.  ● بالقوه ممکن است از طریق نمونه های پایلوت و  نوآوری های 
استانداردها و بنچمارک هایی برای ارزیابی کارایی و اثربخشی تغییرات پیشنهادی 

وجود دارد.
عموم مردم باید از ابتکار عمل ذی نفعان مطلع شوند. ●
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1-5-پویایی

اثربخشی و کارایی  بهبود  بر  تغییر مثبت در حکمرانی است که  نوآوری و  پویایی عنصر 
سازمان اثرگذار است.

رهنمود 23: اجرای ضوابط و مقررات مندرج در قانون، سیاست یا احکام

می دهد  اجازه  نهاد  به  به طوری که  دارد  وجود  حقوقی  چارچوب  در  کافی  انعطاف پذیری 
نوآوری ها و پیشرفت ها را در اداره و اجرای برنامه ها اشاعه دهد؛ بدون آنکه نیاز به اصالح 

قانون، سیاست یا احکام اجرایی آنها باشد.

ساختار

با آگاهی از مدت زمان موردنیاز برای اعمال تغییرات در قوانین، سیاست ها یا احکامی  ●
که برنامه های تأمین اجتماعی را تعیین می کنند، مرجع ذی ربط می تواند ضوابط و 
مقررات اجرایی جداگانه ای را برای پوشش جزئیات عملیاتی و اداری ترسیم کند با 
این هدف که از چارچوب قانونی طرح های تأمین اجتماعی پشتیبانی به عمل آورد.

سازوکار

 ضوابط و مقررات اجرای برنامه تأمین اجتماعی از طریق مصوبات قوه مجریه یا در  ●
سطح وزرای دولت تعریف می شوند.
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رهنمود 24: رهبری و نوآوری در سازمان

مدیرعامل در نهاد انگیزه و الهام ایجاد می کند تا در اجرای مأموریت ها و برنامه های اجرایی 
خود نوآوری مستمر داشته باشد. سیاست ها، مشوق ها و فرایندهایی برای توانمندکردن سرمایه 
باشند.  مثبت  تغییر  عوامل  می کند  ترغیب  را  کارکنان  همه  به طوری که  دارد  وجود  انسانی 
مدیریت فرهنگ شرکتی را به همراه فرهنگی که بر محور مشتری مداری، اطالعات و تبحر 

فنی است ارتقا می دهد و از خالقیت، نوآوری و همکاری پشتیبانی می کند.

ساختار

هیئت مدیره و مدیریت باید نوآوری و تحوالت مثبت را در نهاد ارتقا دهند. مدیرعامل  ●
برای ایجاد نوآوری مداوم در اجرای مأموریت و برنامه های اجرایی خود به نهاد انگیزه 
سرمایه  توانمندسازی  برای  فرایندهایی  و  مشوق ها  سیاست ها،  می بخشد.  الهام  و 
انسانی، وجود دارد که کلیه کارکنان را ترغیب می کند تا عوامل تغییر مثبت باشند. 
مشتری مداری،  محور  بر  که  فرهنگی  می دهد؛  ارتقا  را  شرکتی  فرهنگ  مدیریت 
اطالعات محور و تبحر فنی است و از خالقیت، نوآوری و همکاری پشتیبانی کند.

بر  ● مبتنی  تصمیم گیری  دانش،  اشتراک گذاری  فعاالنه،  به طور  باید  مدیرعامل 
شود  تعیین  مشوق هایی  باید  دهد.  ارتقا  را  اشتباهات  از  فعال  یادگیری  و  شواهد 
تا به نوآوری هایی که باعث بهبود چابکی و ظرفیت نهاد برای اجرای تعهدات و 

برنامه های اجرایی اش می شود، پاداش دهد.

سازوکار

نمایندگان ذی نفعان در سطح هیئت مدیره باید دسترسی بنیادی فراهم کنند که از  ●
طریق آن ذی نفعان بتوانند نوآوری های پیشنهادی در مورد برنامه های اجرایی نهاد 

داشته باشند.
که  ● کند، محیطی  تشویق  را  بر همکاری  مبتنی  باید یک محیط  ساختار سازمانی 
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به کارکنان برای به اشتراک گذاری ایده ها، بینش ها و یادگیری از اشتباهات اختیار 
می دهد و یک رویکرد مجموعه محور را برای حل مسائل و چالش ها امکان پذیر 

می سازد.
سازمان باید دارای یک سیاست قوی باشد که از پیشرفت حرفه ای و ارتقای مداوم  ●

مهارت های مقامات و کارکنان خود پشتیبانی کند.
که  ● آنهایی  به  را  الزم  اعتبار  که  باشد  شناسایی  سیستم  یک  دارای  باید  مدیریت 

نوآوری ها را به نهاد معرفی می کنند، می دهد.
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رهنمود 25: واکنش نشان دادن به نیازهای در حال تحول عموم و تغییرات محیطی

نیازهای  به  نسبت  داشتن  حساسیت  درخصوص  منظم  ارزیابی  به  را  مدیریت  هیئت مدیره 
اجتماعی   - اقتصادی  محیط  و  کار  بازار  شرایط  تغییر  بستر  در  اجرایی  برنامه های  عمومی 
مشاوره های  می دهد،  پیشنهاد  را  ضروری  اصالحی  اقدامات  هیئت مدیره  می کند.  هدایت 
سیاستی برای مقامات ذی صالح فراهم می کند و نسبت به حمایت ذی نفعان برنامه متعهد 

می شود.

ساختار

هیئت مدیره و مدیریت باید با ذی نفعان و مقامات ذی صالح در مورد اقدامات اصالحی  ●
حساس بودن  از  اطمینان  منظور  به  که  اقداماتی  باشند؛  داشته  مشورت  و  تعامل 
برنامه های اجرایی نسبت به محیط در حال تغییر و نیازهای در حال تحول عموم 
مردم انجام می شود، ازجمله مواردی که در مأموریت پوشش سازمان، کفایت مزایا، 

سیاست اندوخته گذاری برنامه ها و پایداری مالی آنها اثر می گذارد.
پاسخ می دهد،  ● ریسک جدید  به  که  اجتماعی  تأمین  برنامه جدید  در طراحی یک 

هیئت مدیره و مدیریت باید تعیین کنند که آیا برنامه جدید در مأموریت قانونی نهاد 
قرار دارد یا اینکه الزم است مأموریت قانونی نهاد تصحیح شود.

در  ● همچنین  و  ذی صالح  مقامات  و  ذی نفعان  با  گفت وگو  و  بحث  در  باید  نهاد 
پیشنهاد یا ارزیابی اقدامات توصیه ای اصالحات، اکچوئری های داخلی و بیرونی را 
مداخله دهد. در قسمت G رهنمودهای ISSA-ILO در مورد اقدامات اکچوئریال 
برای تأمین اجتماعی، رهنمودهای بیشتری در خصوص طراحی برنامه های جدید 

تأمین اجتماعی ارائه شده است.
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سازوکار

این  ● از  تا  ارتقا دهد   ISSA فعالیت های  در  را  نهاد  فعال  باید مشارکت  مدیرعامل 
حوزه  در  عملکردهای صحیح  و  تجربیات  روندها،  و  پیشرفت ها  آخرین  با  طریق 

تأمین اجتماعی در سراسر جهان همراه شود.
برنامه ها در نه شاخه  ● نهاد ممکن است برای راهنمایی در مورد پوشش و کفایت 

تأمین اجتماعی به کنوانسیون ها و توصیه نامه های ILO مراجعه کند. این نه شاخه 
بازماندگان، مراقبت های پزشکی،  از کارافتادگی و  از: سالمندی، مزایای  عبارت اند 

بیماری، زایمان، بیکاری، آسیب های اشتغال و خانواده.
مدیریت باید از انجام تحقیقات منظم و فعاالنه با هدف پیش بینی تأثیر تحوالت بازار  ●

کار و تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر اثربخشی برنامه های اجرایی به منظور تأمین 
پوشش و مزایای کافی برای عموم اطمینان حاصل کند.

باید در مورد اقدامات اصالحی مدنظر، پیامدهای آن، نقاط عطف و برنامه زمانی،  ●
ارتباط شفافی با کارکنان و همه ذی نفعان برقرار باشد.
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2- رهنمودهای مربوط به اداره حوزه های خاص تأمین اجتماعی

2-1-برنامه ریزی استراتژیک

بیانگر  برنامه  این  می کنند.  ارائه  به تفصیل  را  استراتژیک  برنامه  مدیریت،  و  هیئت مدیره 
استراتژی های کلیدی و طرح های عملیاتی ای است که در جهت انجام مأموریت قانونی نهاد اجرا 
می شوند. یک برنامه استراتژیک معمواًل یک دوره سه تا پنج ساله به طول می انجامد و به صورت 

دوره ای، بازبینی و تنظیم می شود و با جزئیات و دقیق تر در برنامه های ساالنه، ارائه می گردد.
این پنج رهنمود از فعالیت های برنامه ریزی استراتژیک نهاد پشتیبانی می کنند. رهنمودها 
بر مبنای یک چرخه فرایند برنامه ریزی، بودجه بندی، اجرا، نظارت و بازبینی پی ریزی می شود. 
کانال های ارتباطی باز در تسهیل و حفظ توافق با ذی نفعان و هم سویی اقدامات، حائز اهمیت 
هستند. ابزارهای ردیابی و سنجش، نظارت مستمر و در صورت ضرورت، مداخله به موقع را 

میسر می سازند. مرحله بازبینی، درباره چرخه بعدی برنامه ریزی استراتژیک اطالع می دهد.

رهنمود 26: شروع روند برنامه ریزی استراتژیک

هیئت مدیره مدیریت را در تنظیم اولویت ها و تعریف مباحث استراتژیک برای دوره برنامه ریزی 
راهنمایی می کند. مدیریت در تدوین برنامه استراتژیک با ذی نفعان اصلی مشورت می کند. 
عوامل درون سازمانی و برون سازمانی ازجمله ریسک ها در بستر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 

و تهدیدهای نهادی )SWOT( تحلیل می شوند.

ساختار

 هیئت مدیره باید در تدوین برنامه استراتژیک مدیریت را راهنمایی کند. ●
را  ● برون سازمانی  و  درون سازمانی  ذی نفعان  با  مشورت  فرایند  یک  باید  مدیریت 

آغاز کند تا تحوالت و چالش های کلیدی را که الزم است در برنامه استراتژیک 
موردتوجه قرار گیرند، شناسایی کند.

تازه، تحلیل  ● دیدگاه های  ارائه  برای  برون سازمانی  از کارشناسان  مدیریت می تواند 
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سناریو و اطالعات به روز و مرتبط دعوت کند.
مدیرعامل باید اطمینان حاصل کند واحدی وجود دارد که وظیفه مدیریت کلی و  ●

هماهنگی فرایند برنامه ریزی استراتژیک را بر عهده دارد و کلیه واحدهای ذی ربط 
به طور فعال در فرایند برنامه ریزی استراتژیک برای تهیه داده های ورودی، بازخورد 

و ایده های جدید نقش دارند.

سازوکار

مدیریت باید فرایند برنامه ریزی را رهبری کند و از وجود روند مشاوره ای در سطح  ●
نهاد طی دوره آماده سازی برنامه استراتژیک اطمینان حاصل کند.

مدیریت برای ورود به مباحث برنامه استراتژیک باید با ذی نفعان درون و برون سازمانی  ●
در  باید  ذی نفعان  خواسته های  و  نیازها  شده،  پیش بینی  چالش های  کند.  مشورت 

محیطی با شفافیت کامل مورد بحث قرار گیرد.
برنامه ریزی  ● فعالیت های  باید  می دهد  گزارش  مدیرعامل  به  مستقیمًا  که  واحدی 

استراتژیک واحدهای اصلی نهاد ازجمله مواردی را که با مدیریت ریسک و مدیریت 
تغییر سروکار دارند، مدیریت و هماهنگ کند. باید میان واحدهای اصلی رایزنی های 
قوت،  نقاط  آنالیز  و  استراتژیک  برنامه ریزی  فعالیت های  اداره  درخصوص  متقابل 

ضعف، فرصت ها و تهدیدات )SWOT( آنها انجام گیرد.
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که فرایند برنامه ریزی استراتژیک مسئولیت های  ●

اصلی نهاد را پوشش می دهد. ازجمله مسئولیت های اصلی نهاد عبارت اند از: پایداری 
مالی و کفایت مزایای برنامه های اجرایی؛ مدیریت سرمایه گذاری؛ پوشش اعضا، حق 
بیمه ها، مزایا و خدمات؛ و سرمایه انسانی و منابع فناوری اطالعات و ارتباطات. تجزیه 
و تحلیل جداگانه SWOT واحدهای اصلی می تواند به عنوان یک داده ورودی برای 

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در سطح نهاد به کار رود.
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رهنمود 27: توسعه بیانیه چشم انداز

تدوین می کند.  برنامه ریزی  دوره  برای  نهاد  از چشم انداز  بیانیه صریحی  استراتژیک  برنامه 
اساس  بر  بیانیه  این  است.  آسان  آن  با  گرفتن  ارتباط  و  بوده  الهام بخش  چشم انداز  بیانیه 

مأموریت نهاد تنظیم می شود.

ساختار

مدیریت باید بیانیه چشم انداز را همسو با مأموریت قانونی نهاد تدوین کند. ●

سازوکار

 مدیریت باید با ذی نفعان درون و برون سازمانی مشورت کند تا از تناسب زمانی و  ●
ارتباط محتوایی بیانیه چشم انداز اطمینان حاصل کند.

و  ● درون  ذی نفعان  حمایت  تا  باشد  باز  ارتباطی  کانال های  دارای  باید  مدیریت 
برون سازمانی را جلب و تسهیل کند. مدیریت مسئول ایجاد یک روند تصمیم گیری 

شفاف و مشارکتی در تدوین چشم انداز است.
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رهنمود 28: تدوین استراتژی

برنامه استراتژیک برنامه عملیاتی، اهداف کلی، اهداف عملیاتی، نقاط عطف و دستاوردهای 
مشخص نهاد را با هدف دستیابی به چشم انداز آن بیان می کند. برنامه استراتژیک برنامه های 
جزئی و فعالیت های اجرایی و محیط مدیریتی که انسجام را تضمین می کند و هم افزایی را 
در نهاد به حداکثر می رساند، به تفصیل شرح می دهد. فرایند تدوین برنامه سازگاری برنامه 

استراتژیک با مأموریت نهاد را تضمین می کند و محیط ریسک نهاد را در نظر می گیرد.

ساختار

مدیریت باید واحدی را برای مدیریت و هماهنگی فرایند برنامه ریزی استراتژیک  ●
تعیین کند.

این  ● باشند.  استراتژی  تدوین  فرایند  از  بخشی  باید  نهاد  اصلی  واحدهای  کلیه 
موضوع شامل واحدهایی می شود که در پایداری مالی برنامه های اجرایی؛ مدیریت 
سرمایه گذاری؛ پوشش اعضا، حق بیمه ها، مزایا و خدمات؛ و سرمایه انسانی و منابع 

ICT دخیل هستند.

واحدهایی که مسئولیت مدیریت ریسک و مدیریت تغییر را بر عهده دارند نیز باید  ●
در این روند نقش داشته باشند. این شامل واحدهایی می شود که مسئولیت مدیریت 
و حسابرسی  اکچوئری  مالی،  امور  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  انسانی،  سرمایه 

داخلی را بر عهده دارند.
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که فرایند تدوین استراتژی با مشاوره، هماهنگی و  ●

ارتباط مؤثر با ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی پشتیبانی می شود.
مدیریت باید برنامه استراتژیک پیشنهادی را برای تصویب به هیئت مدیره ارائه کند.  ●

این برنامه باید اهداف کلی، اهداف عملیاتی، نقاط عطف و دستاوردهای مشخص 
که به خوبی تعریف شده اند را شامل شود. این برنامه باید توسط یک برنامه مدیریت 
ریسک، یک برنامه مدیریت تغییر )در صورت لزوم( و یک برنامه بودجه )که منابع 
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الزم برای پشتیبانی از اجرا مانند کارکنان، شایستگی ها و تخصیص آنها و ICT را 
شناسایی می کند(، پشتیبانی شود.

سازوکار

و  ● عطف  نقاط  عملیاتی،  اهداف  کلی،  اهداف  به صورت  باید  چشم انداز  بیانیه 
دستاوردهای مشخص که قابل سنجش، دستیابی، مرتبط و زمان بندی1 شده است، 

تفسیر و بیان شود.
هر بخش از برنامه استراتژیک باید مبتنی بر مدارک و شواهد بوده، از طریق کار  ●

هماهنگی،  و  مشاوره  تحلیل،  و  تجزیه  تحقیق،  شامل  کارکنان  کامل  و  شایسته 
پشتیبانی شود.

اهداف عملیاتی، نقاط عطف، دستاوردهای مشخص و برنامه های عملیاتی باید به  ●
منظور تحلیل میزان حساسیت به ریسک با آزمون تنش، سنجیده شود.

حس تعلق و پاسخگویی درخصوص اهداف کلی، اهداف عملیاتی، نقاط عطف و  ●
تعیین  به وضوح  و  تعریف  به خوبی  باید  استراتژیک  برنامه  مشخص  دستاوردهای 

شوند.

1. Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound (SMART)
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رهنمود 29: اجرای استراتژی

برنامه استراتژیک به تمامی واحدهای نهاد ابالغ می شود. اجرا به طور منظم کنترل و ارزیابی 
قرار  دقیق  تنظیم  و  ارزیابی  بازنگری،  مورد  استراتژیک  برنامه  لزوم،  صورت  در  می شود. 
می گیرد. مدیریت، عملکرد سه گانه استراتژی و چشم انداز؛ رهبری و مدیریت؛ و فرهنگ و 

ارزش های نهادی را در اجرای برنامه استراتژیک همسو می کند.

ساختار

هیئت مدیره باید مدیریت را در قبال اجرای برنامه استراتژیک پاسخگو نگه دارد. ●
مدیریت باید برنامه استراتژیک را به همه واحدهای نهاد ابالغ کند. سلسله مراتب  ●

باید  بازبینی  و  گزارش دهی  هماهنگی،  اختیار،  تفویض  تصمیم گیری،  مسئولیت، 
به وضوح، تعریف و تفهیم شوند.

به  ● مستقیمًا  که  متمرکز شود  واحدی  در  باید  استراتژیک  برنامه  اجرای  بر  نظارت 
مدیرعامل گزارش می دهد.

مدیریت باید کانال های ارتباطی باز داشته باشد تا نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک  ●
را تسهیل کند.

سازوکار

مدیریت باید اطمینان حاصل کند برنامه استراتژیک به برنامه های واضح و قابل فهم  ●
در سطح ادارات و حوزه مسئولیت های کارکنان، تفسیر شده است.

مدیریت باید به طور منظم هیئت مدیره را از روند اجرای برنامه استراتژیک در مقابل  ●
اهداف کلی، اهداف عملیاتی، نقاط عطف و دستاوردهای مشخص به روز نگه دارد.

مدیریت باید بررسی های دوره ای انجام دهد تا از اجرای مطلوب برنامه استراتژیک،  ●
مقرون به صرفه بودن بودجه برنامه، کارایی استفاده از منابع و در صورت لزوم تنظیم 

دقیق برنامه استفاده کند.
عملکرد بخشی و کلی نهاد باید یک بخش جدایی ناپذیر از سیستم ارزیابی عملکرد  ●

کارکنان باشد.
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رهنمود 30: تشخیص استراتژی و بازبینی عملکرد

آموخته شده  ارزیابی می شود. دروس  نهاد  مأموریت  پیشبرد  در  استراتژیک  برنامه  اثربخشی 
از اهداف کلی تحقق یافته، اهداف عملیاتی ارائه شده و استراتژی های اثبات شده و همچنین 
بازبینی عملکرد به عنوان داده ورودی برای چرخه بعدی  ارزیابی می شود.  ناموفق  ابتکارات 

فعالیت های برنامه ریزی است.

ساختار

مدیرعامل باید مدیریت و هماهنگی در بازبینی عملکرد دوره ای برنامه استراتژیک  ●
را در یک واحد متمرکز کند و باید اطمینان حاصل کند که همه واحدهای ذی ربط 

در بازبینی نقش دارند.
توصیه های  ● با  همراه  را  استراتژیک  برنامه  عملکرد  بازبینی  گزارش  باید  مدیریت 

واضح در خصوص سیاست ها و اقدامات، مبتنی بر نتایج و درس های آموخته شده، 
به هیئت مدیره ارائه کند.

هیئت مدیره باید گزارش مدیریت را بازبینی و در زمان معین به توصیه ها عمل کند. ●

سازوکار

 مدیریت باید از شاخص ها، استانداردها و بنچمارک های مناسب برای ارزیابی روند  ●
اجرای برنامه استراتژیک از منظر کارایی و مقرون به صرفه بودن هزینه های مرتبط 

با اهداف عملیاتی، نقاط عطف و دستاوردهای مشخص به دست آمده، استفاده کند.
سازوکارهای مشارکتی و کنترل - تراز باید به منظور کسب اطمینان از شفافیت و  ●

هدفمندی در بازبینی عملکرد، تعیین شود.
مدیریت باید ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی را از نتایج بازبینی عملکرد آگاه  ●

کند. باید کانال های ارتباطی و بازخورد با ذی نفعان وجود داشته باشد.
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2-2-مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مستلزم برخورداری از سیاست ها، اقدامات و رویکردهایی برای مدیریت، 
تعدیل یا پیشگیری از اثرات زیان آور ریسک های پیش روی نهاد است. صرف نظر از اینکه 
ریسک  مدیریت  از  هدف  است،  برون سازمانی  یا  درون سازمانی  عوامل  از  ناشی  ریسک 
خنثی کردن اثرات منفی بر اجرای طرح های تأمین اجتماعی است که شامل پایداری مالی؛ 
سرمایه گذاری ذخایر؛ مدیریت حق بیمه ها، دامنه پوشش، ارائه مزایا و خدمات به اعضا؛ و 

ظرفیت های سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات می شود.
 این پنج رهنمود چارچوبی عمومی در مدیریت ریسک ارائه می دهد که دغدغه روزانه 
پایه ریزی  فرایندی  مدل  یک  وسیله  به  رهنمودها  این  است.  اجتماعی  تأمین  نهادهای 
می شوند. نهاد باید با شناسایی نقاط بالقوه آسیب پذیری در خدمات و فرایندهای اصلی خود، 
برای هر نقطه، یک سیستم واکنشی جهت اقدام فعال، به موقع و مناسب به منظور پیشگیری 

از تأثیرگذاری ریسک های مرتبط لحاظ کند.

رهنمود 31: چارچوب مدیریت ریسک

اجرای  از  که  دارد  وجود  ریسک  مدیریت  چارچوب  یک  و  ریسک  مدیریت  عملکرد  یک 
برنامه های استراتژیک و ساالنه، استراتژی های کاری و اهداف عملیاتی نهاد پشتیبانی می کند.

ساختار

و  ● ریسک  مدیریت  بر عملکرد  که  باشد  داشته  وجود  کمیته هیئت مدیره  باید یک 
چارچوب مدیریت ریسک نهاد نظارت می کند.

گزارش می دهد،  ● مدیرعامل  به  مستقیم  به طور  که  باشد  داشته  وجود  واحدی  باید 
واحدی که چارچوب مدیریت ریسک و فعالیت های مدیریت ریسک را )به شرح زیر( 

هماهنگ می کند:
تجزیه و تحلیل محیط  درون و برون سازمانی مرتبط؛ ■
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شناسایی ریسک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی احتمال ریسک و تأثیر آن؛ ■
تعیین میزان اشتهای ریسک نهاد؛ ■
تعریف اقدامات واکنشی، تعدیلی و کنترلی در مقابل ریسک؛ ■
مشاوره و ارتباط گیری به موقع؛ ■
نظارت و بازبینی فعالیت های مدیریت ریسک؛ ■
بناکردن فرهنگ ریسِک سازمان ■

سازوکار

و  ● درون سازمانی  ریسک های  که  کند  حاصل  اطمینان  باید  ریسک  مدیریت  واحد 
برون سازمانی مرتبط در چارچوب اشتهای ریسک نهاد شناسایی و مدیریت شده اند. 

این ریسک ها باید شامل موارد زیر باشند هرچند محدود به آنها نیستند:
ریسک دامنه پوشش و انطباق  ■
ریسک کفایت مزایا ■
ریسک های استراتژیک؛ ■
ریسک های عملیاتی؛ ■
ریسک های مؤثر بر پایداری مالی برنامه های اجرایی، آن طور که به وسیله اقدامات  ■

اکچوئریال مقرر سنجیده شده است.
ریسک های سرمایه گذاری برای نهادهایی که مأموریت سرمایه گذاری دارند؛ ■
ریسک های سرمایه انسانی؛ ■
ریسک های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات؛ و ■
ریسک سیاسی و اعتباری ]تأثیر منفی بر شهرت[ ■

واحدی که مسئولیت عملکرد مدیریت ریسک را بر عهده دارد، باید هماهنگی الزم  ●
انواع مختلفی  این دفتر ثبت  باشد. در  ایجاد »دفتر ثبت ریسک1« داشته  را برای 

1. Risk register
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از ریسک هایی که ممکن است نهاد با آن روبه رو باشد مشخص می شود و شامل 
اطالعاتی از قبیل بدترین عواقب ریسک؛ شاخص هایی که باید مورد بررسی قرار 
گیرد؛ توصیف اینکه چه کسی-چه کاری را-در چه زمانی -و-چگونه برای تعدیل 
ریسک انجام دهد؛ و سلسله مراتب در مدیریت فعال ریسک است. این دفتر ثبت 
باید به عنوان یک سند زنده که حافظه نهاد را در مدیریت ریسک ایجاد و ضبط 
می کند و همچنین به عنوان مرجع اصلی برای کلیه کارکنان در ساخت و پشتیبانی 

از فرهنگ ریسک نهاد باشد.
بخش E رهنمودهای ISSA-ILO درخصوص اقدامات اکچوئریال در تأمین اجتماعی، 

رهنمودهای بیشتری در مورد اجرای چارچوب مدیریت ریسک ارائه می دهد.
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رهنمود 32: مدل فرایندی

برای  را  فرایندی  مدل های  توسعه  ذی ربط،  واحدهای  هماهنگی  با  ریسک  مدیریت  واحد 
تمام حوزه های اجرایی و عملیاتی برنامه های اجرایی تسهیل می کند. هدف ساده سازی کلیه 
برون سازمانی  یا  درون سازمانی  وقایع  شکست،  یا  ضعف  احتمالی  نقاط  شناسایی  فرایندها، 
که می تواند ریسک ایجاد کند و اقدامات اصالحی است که باید اجرا شود. برای مدل های 

فرایندی تعهد و حس تعلق نسبت به مسئولیت وجود دارد.

ساختار

واحد مدیریت ریسک با هماهنگی واحدهای مربوطه باید ریسک های بالقوه ای که  ●
نهاد طی یک بازه زمانی مشخص با آن روبه روست شناسایی و ارزیابی کند و یک 
مدل فرایندی را برای مدیریت ریسک هر یک از حوزه های اجرایی و عملیاتی تهیه 

کند.
متخصصان برون سازمانی در مدیریت ریسک ممکن است به واحد مدیریت ریسک  ●

در توسعه و بازبینی مدل های فرایندی مشاوره دهند.
ارائه  ● باید مدل های فرایندی را برای تصویب به مدیرعامل  واحد مدیریت ریسک 

دهد. این مدل ها شامل اقدامات واکنشی پیشنهادی برای مدیریت ریسک ها ازجمله 
سلسله مراتب و ارتباطات نیز می شوند.

هیئت مدیره باید از ویژگی های اصلی مدل های فرایندی آگاهی کافی داشته باشد. ●

سازوکار

کند.  ● بررسی  مداوم  به طور  را  فرایندی  مدل های  کلیه  باید  ریسک  مدیریت  واحد 
کلیه  استمرار  بر  که  را  و شکست هایی  بالقوه  نقاط ضعف  باید  فرایندی  مدل های 

فرایندهای اجرایی و عملیاتی تأثیر می گذارد، شناسایی کند. ازجمله:
دامنه پوشش و انطباق  ■
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کفایت مزایا ■
فعالیت های استراتژیک؛ ■
فعالیت های عملیاتی؛ ■
پایداری مالی برنامه های اجرایی، آن طور که به وسیله اقدامات اکچوئریال سنجیده شده  ■

است؛
مدیریت سرمایه گذاری برای نهادهایی که مأموریت سرمایه گذاری دارند؛ ■
مدیریت سرمایه انسانی؛ ■
مدیریت ICT؛ و ■
مدیریت روابط سیاسی و شهرت نهادی. ■

اندازه گیری ریسک باید با استفاده از فرضیات و روش های مناسب پیش برده شود.  ●
برای نظارت بر نحوه ارزیابی و مدیریت ریسک باید یک فرایند بازبینی وجود داشته 

باشد.
مدل های فرایندی باید آزمون تنش را بگذرانند و با سناریوها و تحلیل های مختلف  ●

به چالش کشیده شوند.
و  ● نوع ریسک  برابر هر  ارتقا در واکنش های هماهنگ  باید  واحد مدیریت ریسک 

مدل های فرایندی را هدایت و رهبری کند.
واحد مدیریت ریسک با همکاری واحدهای ذی ربط باید اقدامات واکنشی در برابر  ●

ریسک را مطابق با اشتهای ریسک نهاد و احتمال و پیامدهای مورد انتظار از ریسک 
کالیبره کند:

انتقال ریسک درصورتی که امکان انتقال به یک منبع برون سازمانی وجود دارد؛  ■
تحمل ریسک در مواردی که احتمال وقوع کم یا تأثیر آن ناچیز است؛ ■
خاتمه دادن به ریسک اگر فعالیت مرتبط با ریسک قابل کنار گذاشتن باشد؛ یا ■
انجام اقدامات برای تعدیل ریسک. ■



حکمرانی خوب؛ رهنمودهای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی - 2019    / 63

ارزیابی ریسک از طریق مدل های فرایندی ممکن است به صورت خودکار باشد تا  ●
مدیریت را به سیستم هشدار زودهنگام مجهز کند.

اقدامات مدیریت  ● به  مربوط  کارایی هزینه  و  اثربخشی  باید  واحد مدیریت ریسک 
ریسک را نظارت و بازبینی کند.
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رهنمود 33: شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک

با هدف مدیریت کردن یا جلوگیری بی درنگ از ریسک ها در زمان وقوع، واحد مدیریت ریسک 
باید نظارت مستمر بر محیط درون و برون سازمانی داشته باشد. سناریوهای ریسک تحلیل 

می شوند تا نهاد به طور مداوم در حالت آماده باش و هشیار نگه داشته شود.

ساختار

واحد مدیریت ریسک برای ارزیابی ریسک های مختلفی که نهاد با آن مواجه است،  ●
باید از پایش مداوم محیط و تحلیل سناریو ریسک اطمینان حاصل کند.

هیئت مدیره و مدیرعامل باید سطح مناسبی از نظارت را بر نتایج پایش محیطی و  ●
تحلیل سناریو ریسک اعمال کنند.

سازوکار

از  ● تا  ایجاد کند  را  از شاخص های ریسک  باید مجموعه ای  واحد مدیریت ریسک 
طریق آنها به طور مداوم ریسک های پیش روی نهاد را رصد کند. این شاخص ها 
زودهنگام  هشدار  سیستم  به  را  مدیریت  تا  باشند  خودکار  به صورت  است  ممکن 

مجهز کند.
واحد مدیریت ریسک با هماهنگی واحدهای ذی ربط باید مسئولیت سیستم هشدار  ●

زودهنگام را بر عهده گیرد تا از طریق آن، دفتر ثبت ریسک را تهیه و تهدیدهای 
متناظر پیش روی نهاد و احتمال وقوع ریسک ها را ارزیابی کند. این دفتر ثبت باید 

به طور مستمر به روزرسانی شود.
اقدامات اصالحی، مدل های فرایندی و  ● از مناسب ترین راهبردها و  برای اطمینان 

سناریوهای ریسک باید به طور مداوم تحت آزمون تنش قرار بگیرند و بازبینی شوند.
پایش محیطی و تحلیل سناریو ریسک باید در هماهنگی با برنامه ریزی و اجرای  ●

برنامه استراتژیک نهاد باشد.
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رهنمود 34: آماده سازی برنامه های مدیریت ریسک

سلسله مراتب اختیارات و تصمیم گیری و نقش ها و مسئولیت های کارکنان واضح است تا از 
این طریق نسبت به عکس العمل های هماهنگ، مناسب و به موقع در برابر ریسک اطمینان 
حاصل شود. درک روشنی از ریسک هایی که قرار است مدیریت شوند و اقداماتی که قرار 

است انجام  گیرند وجود دارد.

ساختار

مدیرعامل باید اطمینان حاصل کند که واحد مدیریت ریسک و دیگر مدیران صف،  ●
به طور  را  کارکنان  مسئولیت های  و  نقش  تصمیم گیری،  و  اختیارات  سلسله مراتب 
به  را  مناسبی  و هماهنگی  کرده اند  ایجاد  آن  از  کرده، درک خوبی  تعریف  واضح 

وجود آورده اند.
هیئت مدیره باید بر عملکرد مدیریت درخصوص انجام اقدامات مصوب در واکنش  ●

به ریسک نظارت کند. مدیریت باید هیئت مدیره را از جزئیات هرگونه مداخله کاماًل 
آگاه سازد و در صورت لزوم برای راهنمایی با هیئت مدیره مشورت کند.

سازوکار

از  ● چک لیست  یک  باید  ذی ربط  واحدهای  هماهنگی  با  ریسک  مدیریت  واحد 
مداخالت ریسک برای هر یک از حوزه های اجرایی و عملیاتی تهیه کند. چک لیست 
باید به طور دوره ای توسط مدیرعامل بازبینی شود و به تصویب هیئت مدیره برسد. 

این کار بخشی از روند تهیه دفتر ثبت ریسک نهاد است.
در چک لیست باید به طور واضح حس تعلق/ مالکیت و پاسخگویی در قبال اجرا و  ●

نظارت بر اقدامات واکنشی در برابر ریسک تعریف شود.
کارکنان مسئول در رویه های مداخله باید کاماًل آگاه و آموزش دیده باشند تا اقدامات  ●

مناسب برای واکنش به ریسک را اجرا کرده و بر آن نظارت کنند.
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بخشی از برنامه مدیریت ریسک باید یک برنامه استمرار باشد تا عملیات حتی در  ●
شرایط نامساعد نیز تضمین شود.

واحد مدیریت ریسک باید مسئولیت ارتباط و مشاوره به موقع را بر عهده داشته باشد؛  ●
به ویژه زمانی که مدیریت ریسک فعال دارد.

واحد مدیریت ریسک با هماهنگی واحدهای ذی ربط باید نتایج مداخالت ریسک را  ●
مستند سازد تا بازبینی و یادگیری نهادی را تسهیل کند.
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رهنمود 35: برقراری ارتباط و نظارت بر ریسک

ارتباطات ریسک1 بخشی جدایی ناپذیر از چارچوب مدیریت ریسک برای اطمینان از تعامل 
به موقع و فعال در تصمیم گیری، اجرای تصمیمات و نظارت است. هدف اصلی حفظ خدمات 
عمومی و شهرت نهادی و به حداقل رساندن اختالل در فعالیت و تأثیرات نامطلوب بر عملکرد 

نهاد است.

 ساختار

هیئت مدیره یا کمیته هیئت مدیره باید بر فعالیت های مدیریت ریسک نهاد ازجمله  ●
وظیفه ارتباطات ریسک نظارت داشته باشد.

از اجرای مدیریت  ● ارتباطات مؤثر ریسک  باید اطمینان حاصل کند که  مدیرعامل 
ریسک حمایت می کند.

مدیریت باید به طور منظم فعالیت های مربوط به مدیریت ریسک را در بستر برنامه  ●
استراتژیک نهاد به اطالع برساند و در صورت لزوم، در مدیریت ریسک ها راهنمایی 

هیئت مدیره را طلب کند.
را  ● بر ریسک  ارتباط، مشاوره و نظارت  برقراری  باید ]روند[  واحد مدیریت ریسک 

از مدیریت به موقع و خردمندانه ریسک ها اطمینان حاصل شود.  تا  هماهنگ کند 
ارتباطات ریسک مؤثر، از فرهنگ ریسک نهاد پشتیبانی کرده و آن را تقویت می کند.

سازوکار

و  ● ارتباط  سیستم  یک  باید  ریسک  مدیریت  فعالیت های  اجرای  از  پشتیبانی  برای 
نظارت مؤثر وجود داشته باشد.

مدیرعامل باید از در اختیار داشتن سرمایه انسانی و منابع ICT کافی برای اجرا و  ●
حمایت از چارچوب مدیریت ریسک به صورت مؤثر و به موقع اطمینان حاصل کند.

1. Risk communication
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واحد مدیریت ریسک باید به طور مرتب اثربخشی و مقرون به صرفه بودن فعالیت های  ●
مدیریت ریسک را ارزیابی کرده و آن را به مدیرعامل گزارش دهد.

آموزشی  ● فعالیت های  باید  ذی ربط  واحدهای  هماهنگی  با  ریسک  مدیریت  واحد 
مدیریت  چارچوب  و  ریسک  مورد  در  نهاد  اجزای  تمام  آگاهی  از  تا  باشد  داشته 
ریسک اطمینان حاصل شود. آموختن از اشتباهات یک عنصر مهم برای ساختن 

فرهنگ ریسک نهاد است.
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2-3- حسابرسی داخلی

هدفمند  و  مستقل  بازبینی  به  متعهد  که  است  اصلی  واحد  داخلی یک  بخش حسابرسی 
مربوطه  مقررات  و  قوانین، ضوابط  رعایت همه  و  است  نهاد  در همه حوزه های عملیاتی 
را تأیید و تصدیق می کند. حوزه کاری این واحد، جامع و فراگیر است. این واحد رویکرد 
انضباطی را برای مدیریت کلی نهاد ارتقا می دهد و این کار را از طریق تعهد به بازبینی های 
فرایندها، کنترل های داخلی،  و  اجرایی، سیستم ها  مستقل و هدفمند سیاست ها، عملیات 
مدیریت ریسک، مدیریت اطالعات، سیستم های فناوری اطالعات و ارتباطات و فرایندهای 

حکمرانی انجام می دهد.
چارچوب بین المللی کار حرفه ای )IPPF( انجمن حسابرسان داخلی چارچوبی مفهومی 
و معتبر است که راهنمایی های معتبری را به ویژه در حوزه تأمین اجتماعی به متخصصان 
کارکرد  جنبه های خاص  مبحث،  این  ذیل  رهنمود  چهار  می کند.  ارائه  داخلی  حسابرسی 
متخصص  بین  ارتباط  ازجمله  را  اجتماعی  تأمین  امور  اداره  با  مرتبط  داخلی  حسابرسی 

اکچوئری و حسابرس داخلی، با دقت شرح می دهد.

رهنمود 36: منشور حسابرسی داخلی

نقش،  ماهیت،  منشور  این  می کند.  تدوین  را  داخلی  حسابرسی  واحد  منشور  هیئت مدیره 
مسئولیت، موقعیت و قدرت واحد حسابرسی داخلی و دامنه کار آن را مشخص می کند.

ساختار

باید یک واحد به انجام وظیفه حسابرسی داخلی اختصاص یابد. سرپرستی این واحد  ●
باید بر عهده یک مدیر ارشد دارای مهارت حرفه ای و تجربه مناسب باشد.

دفتر حسابرسی داخلی باید به صورت عملکردی به هیئت مدیره و به طور اجرایی به  ●
نهاد  از مدیریت و سایر واحدهای  باید مستقل  این واحد  مدیرعامل گزارش دهد. 
باشد که فعالیت آنها مشمول حسابرسی است. در صورت انتصاب حسابرس داخلی 
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توسط یک دفتر حسابرسی دولتی یا یک نهاد نظارتی برون سازمانی، کلیه ارتباطات 
بین آنها و دفتر حسابرسی داخلی باید از طریق هیئت مدیره یا کمیته هیئت مدیره 

انجام شود.
هیئت مدیره باید بر دفتر حسابرسی داخلی نظارت داشته باشد. هیئت مدیره می تواند  ●

یک کمیته حسابرسی هیئت مدیره با تخصص در امور مالی، حسابداری و حسابرسی 
برای نظارت بر دفتر حسابرسی داخلی به صورت دائم تشکیل دهد. کمیته حسابرسی 
هیئت مدیره باید وظیفه حفظ رابطه کاری بین هیئت مدیره و مدیریت را بر عهده 

داشته باشد.
مدیریت باید مسئول اجرای کلیه سیاست ها، سیستم ها و فرایندهای کنترل داخلی  ●

باشد.

سازوکار

دفتر حسابرسی داخلی باید یک برنامه حسابرسی داخلی را برای بازبینی و تصویب  ●
هیئت مدیره ارائه کند. این طرح باید حداقل هرسال توسعه یابد و با رویکرد انطباق 

و بهبود عملکرد باشد.
این برنامه باید حوزه های اصلی ریسک نهاد را شناسایی کند، ازجمله مواردی که  ●

مربوط است به: پایداری مالی؛ سرمایه گذاری ذخایر؛ امور مربوط به دامنه پوشش، 
انطباق، وصول حق بیمه ها، مزایای و خدمات برنامه، سرمایه انسانی و منابع ICT؛ 
و رعایت کلیه قوانین، ضوابط و مقررات قابل اجرا ازجمله استانداردهای تدارکات و 

حسابداری، همچنین ریسک های سیاسی و سایر موارد مربوط به این نهاد.
واحد حسابرسی داخلی باید کفایت و اثربخشی سیاست ها و اقدامات کنترلی را برای  ●

استانداردهای  با  مطابق  باید  وظایف  این  کند.  ارزیابی  اصلی  ریسک های  تعدیل 
بین المللی کاربردی باشد، مانند: چارچوب بین المللی کار حرفه ای )IPPF( انجمن 
استانداردهای  )GAAP(؛  همگانی  پذیرفته  حسابداری  اصول  داخلی؛  حسابرسان 
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بین المللی  استانداردهای  و  )IPSAS(؛  عمومی  بخش  حسابداری  بین المللی 
.)IFRS( گزارشگری مالی

رتبه بندی ارزیابی مدیریت باید تابع ضوابط حاکم بر نهاد باشد. تخلفات یا لغزش ها  ●
باید در رتبه بندی لحاظ شود.

دفتر حسابرسی داخلی باید به طور مرتب گزارش ها و توصیه های خود را از طریق  ●
مدیرعامل و کمیته حسابرسی هیئت مدیره به هیئت مدیره ارائه دهد.

توصیه های مصوب هیئت مدیره برای واحد حسابرسی داخلی باید محدود به دوره  ●
زمانی بوده و بر رعایت آنها نظارت شود. موارد تأخیر و/یا مشکالت اجرایی باید از 

طریق کمیته حسابرسی هیئت مدیره به هیئت مدیره گزارش شود.
منشور  ● از  دوره ای  و  برون سازمانی  مستقل،  کیفی  ارزیابی  یک  باید  هیئت مدیره 

حسابرسی داخلی )مثاًل هر سه تا پنج سال( را در نظر داشته باشد.
کند.  ● اتخاذ  را  مرتبط  حوزه های  از  »مستمر«  حسابرسی  رویکرد  باید  هیئت مدیره 

این امر به قابلیت آنی یا نزدیک به آنی در کنترل و اشتراک اطالعات مالی اشاره 
دارد. این اطالعات به طور مستمر برای یافتن موارد خطا، تقلب و ناکارآمدی، کنترل 
می شود. این روند موجب می شود که فرایند حسابرسی از حالت واکنشی و کنترل 
محور به حالت کنشی و ریسک محور تغییر کند. این اطالعات همچنین حسابرس 
داخلی را قادر می سازد نه تنها موضوعات جاری، بلکه نگرانی های احتمالی آتی را 

نیز شناسایی کند.
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رهنمود 37: ارتباط بین حسابرس داخلی و اکچوئری

هنگام ممیزی گزارش های نهاد، حسابرس داخلی و اکچوئری به صورت شفاف و اثربخش 
نمی آورد؛  پیش  آنها  استقالل  در  خللی  آنها  بین  اطالعات  تبادل  می کنند.  برقرار  ارتباط 

به طوری که نه با یکدیگر مصالحه می کنند و نه مناقشه دارند.

 ساختار

نقش های حسابرس داخلی و متخصص اکچوئری باید به صراحت بیان شده باشد. ●
باید شفافیت کاملی بین هیئت مدیره، مدیریت، حسابرس داخلی و اکچوئری وجود  ●

داشته باشد، ازجمله در تبادل اطالعات بین حسابرس داخلی و اکچوئری.

سازوکار

در صورت ضرورت، حسابرس داخلی و اکچوئری برای کسب اطمینان از درک و  ●
ثبات در حوزه های کاری دارای تعامل، باید به تبادل اطالعات با یکدیگر بپردازند. 
این امر به ویژه در کاربرد استانداردهای حرفه ای، فنی و اخالقی در تهیه گزارش های 
سازمانی که در آنها از روش ها و/ یا ورودی های اکچوئریال استفاده می شود، بسیار 
حائز اهمیت است. برای مثال، حسابرس داخلی ممکن است به تصریح و شفاف سازی 
نکات خاص مرتبط با مفروضات اکچوئریال، روش شناسی، ورودی ها و داده ها برای 
رسیدن به برآوردهای مالی و ارزش گذاری ها نیاز داشته باشد. یا اکچوئری ممکن 
است به تصریح و شفاف سازی نکات خاص مرتبط با روش ها و استانداردهای جاری 

حسابداری نیاز داشته باشد.
تبادل اطالعات بین حسابرس داخلی و اکچوئری باید مستند و مطابق با بهترین  ●

در  پذیرفته شده  کلی  استانداردهای  و  اصول  و  رفتاری  آیین نامه های  تجارب، 
حرفه های مربوطه باشد.

اکچوئری  ● یک  است  ممکن  مدیریت  حسابرس،  نظر  استقالل  از  اطمینان  برای 
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و  روش ها  بودن  مدلل  ارزیابی  جهت  داخلی  حسابرس  به  کمک  برای  را  بیرونی 
فرضیات اکچوئریال مورداستفاده اکچوئری داخلی استخدام کند. این ارزیابی جدا از 
ارزش گذاری اکچوئریال از طریق داوری تخصصی1 درخصوص برنامه های اجرایی 
درخصوص   ISSA-ILO رهنمودهای  از   11 رهنمود  در  دوم  حالت  این  است. 

اقدامات اکچوئریال در تأمین اجتماعی ارائه شده است.

1. Peer review
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رهنمود 38: ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت

از شاخص های  دارد. مجموعه ای  داخلی وجود  واحد حسابرسی  از عملکرد  دوره ای  ارزیابی 
اندازه گیری  نهاد  عملکرد  بهبود  در  را  بخش  این  اثربخشی  و  کارایی  تعریف شده،  به وضوح 

می کند.

ساختار

دوره ای  ● ارزیابی  انجام  به  را  هیئت مدیره  حسابرسی  کمیته  می تواند  هیئت مدیره 
عملکرد و تضمین کیفیت واحد حسابرسی داخلی موظف کند.

و  ● داخلی  منشور حسابرسی  از  دوره ای  ارزیابی  باید  بیرونی مستقل  یک حسابرس 
عملکرد حسابرس داخلی داشته باشد.

سازوکار

کمیته حسابرسی هیئت مدیره باید شاخص های کلیدی عملکرد را که برای سنجش  ●
عملکرد دفتر حسابرسی داخلی استفاده می شود، برای تصویب به هیئت مدیره ارائه 
دهد. شاخص ها شامل مواردی مانند تناسب زمانی، هزینه و کارایی فرایندها؛ کیفیت 

تجزیه و تحلیل؛ و سودمندی و تأثیرات توصیه ها می شود.
برنامه های  ● و  توصیه ها  یافته ها،  از  خالصه ای  شامل  داخلی،  حسابرسی  گزارش 

عملیاتی، باید به طور گسترده به صورت درون سازمانی منتشر شود.
ارزیابی عملکرد می تواند کاماًل به صورت برون سازمانی انجام شود )برای مثال توسط  ●

داوری تخصصی( یا بر اساس خودارزیابی واحد حسابرسی داخلی صورت گیرد که 
در این صورت باید یک حسابرس برون سازمانی مستقل آن را اعتبارسنجی کند.

که  ● کند  حاصل  اطمینان  توسعه ای  و  آموزشی  برنامه های  طریق  از  باید  مدیریت 
مهارت های دفتر حسابرسی داخلی با استانداردها و شیوه های پذیرفته شده بین المللی 

مطابقت دارد.
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رهنمود 39: پیاده سازی و مدیریت یافته های حسابرسی

اجرای توصیه ها و یافته های حسابرسی محدود به دوره زمانی بوده و بر آن نظارت می شود.

ساختار

یافته ها و توصیه های حسابرسی برای تصویب باید به هیئت مدیره ارسال شود. ●
مدیریت باید از اجرای توصیه های حسابرسی در بازه های زمانی مشخص اطمینان  ●

یابد.
واحد مدیریت ریسک باید از یافته های حسابرسی مطلع شود. ●

سازوکار

 دفتر حسابرسی داخلی باید دارای سیستم نظارت باشد که اقدامات مدیریتی و زمان  ●
تکمیل آنها را پیگیری می کند.

مدیریت باید توصیه های حسابرسی را برای اجرا به واحدهای ذی ربط ازجمله واحد  ●
مدیریت ریسک ابالغ کند. کارکنان باید کاماًل از نقش ها و مسئولیت های خود و 

چارچوب زمان اجرای آن آگاه باشند.
دفتر حسابرسی داخلی می تواند گزارش های نظارتی منظم را درباره وضعیت اجرای  ●

توصیه های مصوب هیئت مدیره، به هیئت مدیره ارسال کند.
مدیرعامل باید واحد مدیریت ریسک را به نظارت بر یافته های ریسک حسابرسی  ●

حتی مواردی که ریسک بسیار کمی دارند، مأمور کند. دفتر ثبت ریسک نهاد باید 
بر این اساس به روز شود.
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4-2- ارزیابی اکچوئریال پایداری مالی

می کند،  تعیین  را  اجتماعی  تأمین  برنامه های  که  مصوبه ای  یا  سیاست  قانون،  اساس  بر 
ممکن است هیئت مدیره و مدیریت نهاد تأمین اجتماعی ملزم به حفظ سطح کافی از ذخایر 
از  به اعضا و مزایابگیران و اطمینان  ارائه مزایا و خدمات وعده داده شده  با هدف  الزم 

مقرون به صرفه بودن هزینه ها در اجرای برنامه های تأمین اجتماعی باشد.
برنامه های  مالی  پایداری  حفظ  و  تعریف  شامل  اصلی  چالش های  رابطه،  این  در 
اجرایی می شود. چهار رهنمود در این مبحث به جنبه های خاصی از اقدامات اکچوئریال، 

ارزش گذاری های اکچوئریال و پایداری مالی برنامه اشاره می کند.
رهنمودهای ISSA-ILO درخصوص اقدامات اکچوئریال در تأمین اجتماعی راهنمای 
به  رهنمودها  این  که  چرا  می دهد  ارائه  کارشان  در  مختلف  ذی نفعان  به  را  جامع تری 

برنامه ریزی، مدیریت، تأمین مالی و تدارک مزایای تأمین اجتماعی مربوط می شوند.

رهنمود 40: اقدامات اکچوئریال به منظور پایداری مالی برنامه تأمین اجتماعی

اقدامات اکچوئریال به منظور پایداری مالی برنامه تأمین اجتماعی با هدف افزایش پاسخگویی، 
برنامه های نهاد به خوبی تعریف و مستند  از  شفافیت و پیش بینی پذیری در اجرای هر یک 

شده است.

ساختار

مصوبات، سیاست ها یا احکام باید مرجع ذی صالحی را برای تعیین تعریف پایداری  ●
مالی برنامه تأمین اجتماعی، دوره تناوب ارزیابی پایداری و اقدامات اکچوئریال برای 

تشخیص و ارزیابی پایداری مالی شناسایی کند. 
 بر اساس مصوبات، سیاست ها یا احکام باید مرجعی به منظور نظارت بر رعایت این  ●

اقدامات و تفکر و تصمیم گیری درباره هرگونه تغییر پیشنهادی در اقدامات تعیین 
شود.
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هیئت مدیره باید برای هر یک از برنامه های اجرایی، یک سیاست تأمین مالی کتبی  ●
را تعیین کند؛ سیاستی که فاکتورهای مربوط به هر برنامه و همچنین بستر اقتصادی 

و اجتماعی کشور را در نظر می گیرد.

سازوکار

مورد  ● اجرایی  برنامه های  ارزیابی  برای  که  اکچوئریال  اقدامات  و  مالی  پایداری 
 ISSA-ILO  استفاده قرار می گیرد باید به خوبی تعریف و مستند شود. رهنمودهای
درخصوص اقدامات اکچوئریال در تأمین اجتماعی مثال هایی از این اقدامات را ارائه 

می دهد.
وجوه  ● از طریق  و  می کنند  اجرا  را  اجتماعی  تأمین  برنامه های  که  نهادهایی  برای 

ذخیره سرمایه گذاری تأمین مالی می شوند، باید استانداردها و بنچمارک هایی برای 
نرخ بازده موردنیاز با هدف حمایت از پایداری مالی چنین برنامه هایی تعیین شود.

نهاد باید از اکچوئری که سیاست های تأمین مالی برنامه های اجرایی را ارزش گذاری  ●
اکچوئریال می کند اطالع داشته باشد.

دوره  ● در  تا  شود  اجرایی  رسمی  رویه های  عنوان  به  باید  شده  تعیین  سیاست های 
ارزش گذاری به آنها پایبندی وجود داشته باشد. 

مرجع ذی صالح باید برای عمل به یافته ها و توصیه های گزارش های اکچوئریال  ●
یک دوره زمانی را برای هیئت مدیره و مدیریت تعیین کند.

به روشنی  ● باید  اکچوئری  نقش  و  اکچوئریال  ورودی  داده های  به  مربوط  الزامات 
مشخص شود.

اقدامات اکچوئریال برای پایداری مالی برنامه های اجرایی باید به زبانی قابل فهم  ●
برای اطالعات کلیه ذی نفعان منتشر شود، به ویژه، با اشاره به نحوه تعیین مزایای 

استحقاقی در مقابل حق بیمه اعضا.
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رهنمود 41: ارزش گذاری های اکچوئریال برنامه تأمین اجتماعی

در قانون، سیاست یا احکام باید از انجام ارزش گذاری های منظم اکچوئریال برنامه های تأمین اجتماعی 
اطمینان حاصل شود تا از این طریق بر پایداری مالی نظارت شود و از آن ارزیابی وجود داشته باشد.

ساختار

سازمان باید ارزش گذاری های اکچوئریال منظم از برنامه های اجرایی داشته باشد و هر زمان  ●
که یک برنامه دچار تغییرات اساسی شد، باید ارزش گذاری های اکچوئریال انجام دهد.

مطابق  ● منظم  اکچوئریال  ارزش گذاری های  انجام  از  باید  مدیریت  یا  هیئت مدیره 
قانون، سیاست یا احکام اجرایی اطمینان حاصل کنند. در صورت نبود دوره های زمانی 
مقرر همان طور که در رهنمودهای ISSA-ILO درخصوص اقدامات اکچوئریال در 
تأمین اجتماعی توصیه شده، ارزش گذاری های مربوط به برنامه های بازنشستگی باید 
و  بهداشتی، آسیب های شغلی  برنامه های مراقبت های  برای  و  حداقل هر 5 سال 

برنامه های بیمه بیکاری، به صورت ساالنه انجام شود.
نهاد باید قبل از شروع و اجرای برنامه های جدید تأمین اجتماعی ارزش گذاری های  ●

اکچوئریال انجام دهد.
باید یک اداره برون سازمانی وجود داشته باشد که ارزش گذاری های اکچوئریال برنامه های  ●

اجرایی را به وسیله کارشناس یا داوری تخصصی به انجام برساند. در این ارزش گذاری 
اکچوئری مسئول است که همکاری کاملی با بازبین های مستقل انجام دهد.

نتایج  ● درخصوص  برنامه  ذی نفعان  با  که  کند  حاصل  اطمینان  باید  مدیرعامل 
و  به موقع  دقیق،  به صورت  و  غیرتخصصی  زبان  به  اکچوئریال  ارزش گذاری های 

روشن مراوده برقرار می شود.

سازوکار

صورت  ● به  که  اجرایی  برنامه های  اکچوئریال  بازبینی های  انجام  برای  باید  نهاد 
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برون سازمانی،  یا  درون  شایسته،  اکچوئری  خدمات  به  می شود،  انجام  دوره ای 
دسترسی داشته باشد.

ملی  ● استانداردهای  با  مطابق  باید  اکچوئریال  ارزش گذاری  گزارش های  تهیه 
اکچوئریال یا در صورت نبود آنها، استانداردهای بین المللی باشد مانند آنچه انجمن 
 ISSA-ILO بین المللی اکچوئریال مقرر کرده است، همچنین باید از رهنمودهای

درخصوص اقدامات اکچوئریال در تأمین اجتماعی پیروی کند.
نهاد و به طور ویژه واحد اکچوئری و ICT باید درک کاملی از نیازهای داده ای داشته  ●

اعتبارسنجی  مراحل  و  کرده  را حفظ  اعتماد  قابل  و  کافی  داده  بانک  یک  باشند، 
داده ها را به طور منظم انجام دهند.

هیئت مدیره و مدیریت باید درک جامعی از مفروضات اکچوئریال، روش ارزش گذاری  ●
و مدل طرح ریزی مورداستفاده داشته باشند.

درخصوص  ●  ISSA-ILO رهنمودهای  از  باید  اکچوئریال  گزارش های  محتوای 
اقدامات اکچوئریال در تأمین اجتماعی پیروی کند و مواردی ازجمله نتایج اصلی 
مالی، به رسمیت شناختن ارزش اقدامات حوزه پایداری، شاخص های مالی و سایر 
در  ریسک  تحلیل  و  تجزیه  و  فعلی؛  و  قبلی  ارزش گذاری های  بین  مربوط  نتایج 

میان مدت و بلندمدت را شامل شود. 
هیئت مدیره یا مدیریت باید یک کارشناس مستقل برون سازمانی و/یا داور تخصصی  ●

را برای گزارش های اکچوئریال به کار گیرد.
مرجع ذی صالح باید یک دوره زمانی را برای هیئت مدیره و مدیریت تعیین کند تا  ●

بر اساس یافته ها و توصیه های گزارش های اکچوئریال عمل کند.
نهاد باید یافته های گزارش های اکچوئریال و یافته های مربوط به بازبینی مستقل  ●

برون سازمانی را به ذی نفعان گزارش دهد. برای این کار می توان به صورت ترکیبی 
از انتشار توسط وب سایت یا نشر کاغذی استفاده کرد.
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رهنمود 42: تغییر در نرخ حق بیمه و مزایای استحقاقی برای بازگرداندن پایداری مالی

برای حفظ پایداری مالی، نرخ حق بیمه و مزایای برنامه های اجرایی ممکن است تعدیل شود.

ساختار

 همان گونه که در مباحث پایداری مالی و اقدامات اکچوئریال برنامه های اجرایی  ●
تعریف شده است، این وظیفه هیئت مدیره و مدیریت است که اطمینان حاصل کنند 
مزایای وعده داده شده با نرخ حق بیمه ای که تأمین کننده پایداری سیستم است 

حمایت می شود.
بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی اکچوئریال و اقدامات اکچوئریال مقرر، مدیریت  ●

باید از طریق هیئت مدیره به مقامات ذی صالح تغییر در نرخ حق بیمه و/ یا مزایا را 
برای اطمینان از پایداری مالی برنامه های اجرایی پیشنهاد دهد.

نهاد باید اطالعات مربوط به تغییرات برنامه ها و دالیل تغییرات را قبل از اجرا به  ●
ذی نفعان ارائه دهد.

سازوکار

 نهاد می تواند سازوکارهای تنظیم خودکار را مطابق با قوانین و مقررات حاکم بر  ●
برنامه های اجرایی اعمال کند.

نهاد باید اقدامات اکچوئریالی را که اکچوئری پیشنهاد می دهد و ممکن است شامل  ●
بنچمارک ها، شاخص های پیشرو یا مکانیسم های ماشه باشد، تجزیه و تحلیل کند تا 
مشخص شود چه موقع و با چه میزان نرخ حق بیمه و/یا مزایای استحقاقی باید به 

تعدیل برسد تا از پایداری مالی برنامه های اجرایی اطمینان حاصل گردد.
گزارش اشاره شده باید اثرات مالی و اثرات بر مزایا و کفایت مزایا را که در نتیجه  ●

تغییرات پیشنهادی اتفاق می افتد به مرجع ذی صالح و کلیه ذی نفعان ارائه دهد.
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رهنمود 43: الگوها و عملکرد سرمایه گذاری

برای  بنچمارک هایی  و  استانداردها  دارند،  اندوخته سرمایه گذاری  برای مؤسساتی که وجوه 
بازده وجوه سرمایه گذاری شده تعیین می شود؛ این استانداردها برای پشتیبانی از پایداری مالی 

برنامه های اجرایی موردنیاز است.

ساختار

هیئت مدیره یا مرجع ذی صالح برون سازمانی باید مدیریت را برای تعیین استانداردها  ●
و بنچمارک ها جهت ارزیابی، نظارت و بازبینی عملکرد سرمایه گذاری وجوه هدایت 

کند.
چارچوب حکمرانی سرمایه گذاری باید شامل فعالیت هایی باشد که برای حمایت از  ●

برنامه های اجرایی طراحی شده است. به طور خاص، استراتژی های  پایداری مالی 
سرمایه گذاری باید با سیاست های اندوخته گذاری برنامه های اجرایی مطابقت داشته 

باشد.
اکچوئری باید در تعیین استانداردها، الگوها و عملکرد مورد انتظار مشارکت داشته  ●

باشد.

سازوکار

یا هر  ● برون سازمانی  درون سازمانی،  از  اعم  را  مدیران وجوه  باید عملکرد  مدیریت 
بازده وجوه اعضا و  تا اطمینان حاصل شود که  بازبینی کند  ارزیابی، نظارت و  دو 
هزینه خدمات مدیریت وجوه برای اعضا در محدوده استانداردها و بنچمارک های 

تعیین شده قرار دارد.
بازده  ● نرخ  برای  حداقلی  باید  اجرایی  برنامه های  مالی  پایداری  از  حمایت  برای 

سرمایه گذاری وجوه تعیین شود.
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2-5- الزام به رعایت اصل شخص محتاط در سرمایه گذاری

تأمین  ذخیره  وجوه  سرمایه گذاری  مدیریت  مأموریت  که  اجتماعی  تأمین  نهادهای  برای 
اجتماعی را از طریق مدیران درون و/یا برون سازمانی دارند، هیئت مدیره و مدیریت موظف 
هستند از سرمایه گذاری ذخایر مطابق با ضوابط احتیاطی پایه همچون سودآوری، امنیت، 

نقدینگی و تنوع اطمینان حاصل کنند.
حوزه های بسیاری هستند که الزام به رعایت اصل شخص محتاط در سرمایه گذاری ذخایر 
تأمین اجتماعی باید در آنها مورد توجه قرار گیرد. 9 رهنمود ذیل این مبحث، راهنمایی هایی 
را برای الف- نهادهای دارای واحدهای درون سازمانی سرمایه گذاری؛ ب- نهادهای دارای 
مدیران برون سازمانی ذخایر؛ و ج- نهادهایی که دارای نمایندگانی در هیئت مدیره شرکت ها 

بوده و از سهامداران عمده هستند، پیشنهاد می دهد.
توصیه هایی  اجتماعی،  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  خصوص  در   ISSA رهنمودهای 
ایجاد  با  که  می دهد  ارائه  سرمایه گذاری  حکمرانی  پیشگام  فرایندهای  مورد  در  دقیقی 
با فرایند سرمایه گذاری و تعریف نقش ها و چگونگی تعامل  ساختارهای گوناگون مرتبط 
آنها آغاز می شود و با تنظیم فرایندهایی برای کسب اطمینان از تحقق اهداف حکمرانی، 

پایان می یابد.
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2-5-1- رهنمودهایی برای سازمان های دارای واحدهای درون سازمانی 
سرمایه گذاری

در  باید  اجتماعی  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  در  محتاط  اصل شخص  رعایت  به  الزام   
دارای  سازمان های  مختص  رهنمودها  این  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بسیاری  حوزه های 

واحدهای درون سازمانی سرمایه گذاری هستند. 

رهنمود 44: اصل شخص محتاط

و  اداره  در  مدیریت  و  هیئت مدیره  امانت داری  در  جدایی ناپذیر  جزئی  محتاط  اصل شخص 
مدیریت ذخایر نهاد است. واحد سرمایه گذاری در مدیریت ذخایر نهاد به اصل شخص محتاط 

پایبند است.

ساختار

مدیریت باید به روشنی تعریف کند که اصل شخص محتاط در عمل به چه معناست. ●
کلیه کارکنان واحد سرمایه گذاری باید حداقلی از استانداردهای شایستگی را داشته  ●

باشند.
کلیه کارکنان باید موظف به رعایت آیین نامه رفتاری نهاد باشند. ●
باید یک اداره خارج از واحد سرمایه گذاری وجود داشته باشد که بر رعایت حداقل  ●

استانداردهای شایستگی و آیین نامه رفتاری نظارت کند.
باید  ● سرمایه گذاری  واحد  سازمانی  ساختار  شفاف،  مسئولیت پذیری  ایجاد  برای 

سیستم  باید  و  باشد  سرمایه گذاری  حوزه  در  تصمیم گیری  فرایند  منعکس کننده 
کنترل-تراز را تعبیه کند.

داشته  ● باورهای سرمایه گذاری مستند و خوب فکر شده وجود  از  باید مجموعه ای 
باشد که به اصل فرد محتاط پایبند باشد و اهداف و مأموریت های سرمایه گذاری 

را تعیین کند.
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سازوکار

مدیریت باید استانداردها و بنچمارک هایی را برای ارزیابی عملکرد واحد سرمایه گذاری  ●
تعیین کند در این زمینه باید توجه داشت که دوره ارزیابی عملکرد باید با توجه به 

ماهیت دارایی های سرمایه گذاری شده تعیین شود.
مسئولیت ها و رویه های مربوط به نحوه اجرای سیاست های سرمایه گذاری مطابق با  ●

اصل شخص محتاط باید به خوبی مستند و رعایت شود.
انطباق با رویه های سرمایه گذاری باید تحت نظارت و بازبینی باشد. ●
نظام جبران خدمت کارکنان باید انگیزه الزم را برای عملکرد صحیح و اجتناب از  ●

عملکرد نادرست ایجاد کند.
رهنمودهای ISSA در خصوص سرمایه گذاری ذخایر تأمین اجتماعی، راهنمایی بیشتری 

در مورد اجرای اصل فرد محتاط ارائه می دهد.
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رهنمود 45: سیاست های سرمایه گذاری

واحد سرمایه گذاری سیاست های سرمایه گذاری را که هیئت مدیره و مدیریت تنظیم کرده اند 
به طور کارآمد اجرا می کند. وقتی مأموریت نهاد اصول سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی1 
)SRI( و حاکمیت زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی2 )ESG( را شامل شود، هیئت مدیره و 

مدیریت در تنظیم سیاست های سرمایه گذاری این موارد را در نظر می گیرند.

 ساختار

تصویب  ● برای  را  سرمایه گذاری  استراتژی  باید  سرمایه گذاری  کمیته  یا  مدیریت   
نهاد و  با اهداف و مأموریت  باید مطابق  استراتژی  این  ارائه دهد.  به هیئت مدیره 

مدل سازی مناسب و مبتنی بر رویه های بودجه ریزی ریسک باشد.
باید یک اداره بیرون از واحد سرمایه گذاری وجود داشته باشد تا ریسک کلی پرتفوی  ●

سرمایه گذاری را رصد و گزارش کند. عملکرد و ریسک باید به طور دوره ای توسط 
یک واحد مستقل گزارش و جمع شود. این واحد ممکن است دفتر حسابرسی داخلی 

و/یا بیرونی باشد.

سازوکار

باید اهداف عملیاتی و بنچمارک هایی که برای  ●  مدیریت یا کمیته سرمایه گذاری 
ارزیابی عملکرد و ریسک سرمایه گذاری های نهاد به کار می رود برای تصویب به 
هیئت مدیره ارائه دهد. اهداف عملیاتی و بنچمارک ها باید متناسب و مرتبط با نوع 

مأموریت سرمایه گذاری و طبقه بندی دارایی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیریت باید عملکرد کل پرتفوی سرمایه گذاری را در برابر تحوالت پیش بینی شده  ●

دارایی ها و تعهدات و با معیار قرار دادن مأموریت و استراتژی سرمایه گذاری ارزیابی، 
خدمات  هزینه  و  ریسک ها  که  شود  حاصل  اطمینان  باید  کند.  بازبینی  و  نظارت 

1. Socially responsible investing
2. Environmental, social and corporate governance
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مدیریت ذخایر در محدوده اهداف عملیاتی و بنچمارک های تعیین شده قرار دارند.
مستند  ● را  سرمایه گذاری  سیاست های  اجرای  شیوه  باید  راهنما1  دستورالعمل های 

کنند.
رعایت دستورالعمل های راهنما باید تحت نظارت و بازبینی قرار گیرد. ●
مسئولیت مقامات و کارکنان واحد سرمایه گذاری باید به وضوح مشخص شود. ●
استفاده از الگوی دارایی/تعهدات ممکن است بخشی از فرایند حکمرانی و مدیریت  ●

نهاد باشد.
یا کمیته سرمایه گذاری فاقد منابع و تخصص  ● در جایی که هیئت مدیره، مدیریت 

کافی برای ارزیابی کیفیت مدل دارایی/تعهدات و/یا تجزیه و تحلیل بودجه ریسک 
هستند، باید به دنبال مشاوره تخصصی باشند یا متخصصان برون سازمانی را برای 

پیش بردن این عملیات منصوب کنند.
راهنمایی های  اجتماعی  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  درخصوص   ISSA رهنمودهای 

بیشتری برای طراحی و اجرای سیاست های سرمایه گذاری ارائه می دهد.

1. Manuals of procedures



حکمرانی خوب؛ رهنمودهای اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی - 2019    / 87

رهنمود 46: اعتبارآزمایی1

سرمایه گذاری  پیشنهادهای  آیا  اینکه  تعیین  برای  فنی  تخصص  مدیریت  و  هیئت مدیره 
اعتبارآزمایی شده اند یا خیر دارند و بر اساس تصمیمی که گرفته اند عمل می کنند.

 ساختار

اعتبارآزمایی  ● معنای  به  آنچه  از  تحقیق پذیر  و  عملی  واضح،  تعریف  باید  سازمان 
به طور  سرمایه گذاری  ابزار  نوع  هر  برای  باید  و  باشد  داشته  است،  کلی  به صورت 

خاص رهنمودهای اعتبارآزمایی تعیین کند.
اجرای  ● برای  تحقیق پذیر  و  شفاف  واضح،  روش های  باید  سرمایه گذاری  واحد 

رهنمود های اعتبارآزمایی که توسط هیئت مدیره و/یا مدیریت تنظیم می شود، داشته 
باشد.

یک اداره دارای صالحیت بیرون از واحد سرمایه گذاری باید پیروی از رهنمود های  ●
یا   / و  داخلی  حسابرسی  دفتر  می تواند  اداره  این  کند.  رصد  را  آزمایی  اعتبار 

برون سازمانی باشد.

سازوکار

مسئولیت ها و رویه های مربوط به اینکه چگونه اعتبارآزمایی هدایت شود، در مورد  ●
هر نوع ابزار سرمایه گذاری مجاز، باید به خوبی مستند و رعایت شود.

مدیریت باید اطمینان حاصل کند که نظام جبران خدمات کارکنان، انگیزه الزم را  ●
برای عملکرد صحیح و اجتناب از عملکرد نادرست به دست می دهد.

هیئت مدیره و مدیریت باید آیین نامه رفتاری ای را ایجاد و رعایت کنند که شامل  ●
سیاستی در مورد افشا و مدیریت )شناسایی، پیش بینی و درمان( تعارض منافع از 

طرف هر یک از اعضای هیئت مدیره، مقامات مدیریتی و کارکنان است.

1. Due diligence
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در جایی که هیئت مدیره، مدیریت یا کمیته سرمایه گذاری فاقد منابع و تخصص کافی  ●
برای سنجش کیفیت کار در اعتبار آزمایی هستند، باید به دنبال مشاوره تخصصی 

باشند یا متخصصان برون سازمانی را برای پیش بردن این عملیات منصوب کنند.
راهنمایی های  اجتماعی  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  درخصوص   ISSA رهنمودهای 

بیشتری برای هدایت اعتبار آزمایی ارائه می دهد.
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رهنمود 47: ارزش گذاری پرتفوی سرمایه گذاری

استانداردهای  با  مطابق  سرمایه گذاری  پرتفوی  ارزش گذاری  که  می کند  تضمین  مدیریت 
حرفه ای ملی و بین المللی است.

 ساختار

مدیریت باید اطمینان حاصل کند که واحد سرمایه گذاری در ارزش گذاری پرتفوی  ●
دارد  اختیار  در  که  غیرنقدی  دارایی های  واگذاری  و  مدیریت  در  و  سرمایه گذاری 

مطابق استانداردهای حرفه ای ملی و بین المللی عمل می کند.

سازوکار

 مدیریت باید استفاده از اصول حسابداری پذیرفته همگانی )GAAP(؛ استانداردهای  ●
بین المللی حسابداری بخش عمومی )IPSAS(؛ و استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی )IFRS( را برای ارزش گذاری دارایی های سرمایه گذاری نهاد تجویز کند.
تجربیات  ● بهترین  با  مطابق  راهنما  دستورالعمل  یک  باید  سرمایه گذاری  واحد 

بین المللی درخصوص ارزش گذاری دارایی های سرمایه گذاری و مدیریت و واگذاری 
دارایی های غیرنقدی داشته باشد.

به  ● درخصوص  بین المللی  تجربیات  بهترین  با  مطابق  راهنمایی  دستورالعمل  باید 
برقراری کمک هزینه  بازار درآوردن1 دارایی های سرمایه گذاری شده نهاد و  ارزش 

برای ضررهای احتمالی وجود داشته باشد.
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که ارزش گذاری های پرتفوی سرمایه گذاری در  ●

گزارش های عمومی به ذی نفعان درج شده است. دوره تناوب و قالب گزارش باید 
هم راستا با بهترین تجربیات باشد.

رهنمودهای ISSA در سرمایه گذاری ذخایر تأمین اجتماعی راهنمایی های بیشتری در 
ارزش گذاری پرتفوی سرمایه گذاری ارائه می کند.

1. Making to market
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رهنمود 48: اقدامات حفاظتی برون سازمانی

هیئت مدیره از حفاظت حرفه ای از دارایی های سرمایه گذاری نهاد اطمینان حاصل می کند.

ساختار

باید یک امین مستقل وجود داشته باشد که مستقیمًا به هیئت مدیره و/یا مدیریت  ●
گزارش دهد با این هدف که از امنیت فیزیکی دارایی های نهاد اطمینان حاصل شود.

سازوکار

ثبت حسابداری  ● با  قیاس  در  را  دارایی های تحت حفاظت  منظم  به طور  باید  امین 
تبادالت و ترازها کنترل کند.

برای تعیین امین مستقل باید ضوابط انتخاب مورد تأیید هیئت مدیره وجود داشته  ●
باشد.

راهنمایی های  اجتماعی  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  درخصوص   ISSA رهنمودهای 
بیشتری درخصوص اقدامات برون سازمانی برای حفاظت ارائه می دهد.
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2-5-2- رهنمودهایی برای نهادهایی با مدیران برون سازمانی ذخایر

در  باید  اجتماعی  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  در  محتاط  شخص  اصل  رعایت  به  الزام 
مدیران  با  نهادهایی  مختص  رهنمودها  این  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بسیاری  حوزه های 

برون سازمانی ذخایر است.

رهنمود 49: فرایند انتخاب مدیران وجوه برون سازمانی

هیئت مدیره و/یا مدیریت با رجوع به بهترین سوابق عملکردی، مدیران ذخایر را برای وجوه 
ذخیره سرمایه گذاری انتخاب می کنند.

 ساختار

مکتوب  ● روند  یک  باید  پیش بینی پذیری،  و  شفافیت  پاسخگویی،  تقویت  هدف  با 
ذخایر  برون سازمانی  مدیران  آن  اساس  بر  که  شود  تدوین  نهاد  قوانین  با  مطابق 

انتخاب و نوع مأموریتی که به آنها داده می شود، تعیین گردد.
هیئت مدیره باید مدیریت را جهت مستندسازی و اجرای سیاست ها، ضوابط و الزامات  ●

با هدف پشتیبانی از رویه تعیین شده راهنمایی کند.
دفتر حسابرسی داخلی باید بخشی از روند کنترل و حفاظت به منظور کسب اطمینان  ●

از رعایت این فرایند باشد.

سازوکار

سابقه  ● الزامات  شایستگی،  استانداردهای  حداقل  باید  مدیریت  و/یا  هیئت مدیره 
عملکرد و آیین نامه رفتاری را برای مدیران برون سازمانی وجوه تعیین کند.

هیئت مدیره و/یا مدیریت همچنین باید زمینه های مسئولیت پذیری و سوء مدیریت  ●
مدیران برون سازمانی ذخایر را تعریف کند.

مدیر  ● هر  عملکرد  ارزیابی  هدف  با  بنچمارک ها  و  استانداردها  عملیاتی،  اهداف 
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برون سازمانی ذخایر باید تعیین شود. در این زمینه باید توجه داشت که دوره ارزیابی 
عملکرد باید با توجه به ماهیت دارایی های سرمایه گذاری شده تعیین شود.

راهنمایی های  اجتماعی  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  درخصوص   ISSA رهنمودهای 
بیشتری درباره فرایند انتخاب مدیر برون سازمانی ذخایر ارائه می دهد.
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رهنمود 50: هم سویی انگیزه ها

هیئت مدیره و/یا مدیریت همسویی انگیزه های مدیران برون سازمانی ذخایر را با اهداف کلی 
سرمایه گذاری نهاد تضمین می کنند.

ساختار

هیئت مدیره باید سیاستی را برای تعیین استانداردها، ضوابط و بنچمارک های ارزیابی  ●
مدیران برون سازمانی ذخایر تنظیم می کند. این ارزیابی از نظر متغیرهایی مانند بازده، 
ترکیب پرتفوی و حق الزحمه ها و ازجمله یک افق زمانی مناسب برای سنجش است.

برون سازمانی  ● مدیران  توسط  سیاست  این  که  کند  حاصل  اطمینان  باید  مدیریت 
ذخایر اجرا می شود و به آن وفادار هستند.

سازوکار

هیئت مدیره و/یا مدیریت باید اهداف عملیاتی، استانداردها و بنچمارک ها را برای  ●
ارزیابی عملکرد مدیران برون سازمانی وجوه تعیین کنند.

متناسب  ● یا جریمه  پاداش  پرداخت  از سیاست  مدیریت می توانند  و/یا  هیئت مدیره 
باالتر  سطح  در  داشتن  قرار  به  توجه  با  ذخایر  برون سازمانی  مدیران  عملکرد  با 
این  برند. در  بهره  تنظیم شده،  از پیش  بنچمارک های  یا  استانداردها  از  پایین تر  یا 
زمینه باید توجه داشت که دوره ارزیابی عملکرد باید با توجه به ماهیت دارایی های 

سرمایه گذاری شده تعیین شود.
دلیل  ● به  دادن  پاداش  از  تا  تعیین شود  دقت  با  باید  عملکرد  با  مرتبط  حق الزحمه 

بازدهی که ناشی از عملکرد بازار است و نه مرتبط با مهارت مدیر برون سازمانی 
ذخایر، جلوگیری شود.

راهنمایی های  اجتماعی  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  درخصوص   ISSA رهنمودهای 
بیشتری در زمینه هم سویی انگیزه های مدیران برون سازمانی ذخایر می دهد.
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رهنمود 51: حفاظت از دارایی های سرمایه گذاری

دارایی های سرمایه گذاری که توسط مدیران ذخایر  به تفکیک  اجتماعی نسبت  تأمین  نهاد 
تا  می کند  حاصل  اطمینان  خود،  عملیاتی  دارایی های  از  می شود  مدیریت  برون سازمانی 

پاسخگویی و شفافیت را افزایش دهد.

 ساختار

باید یک امین منصوب یا مورد تأیید هیئت مدیره وجود داشته باشد تا از دارایی های  ●
نهاد حفاظت کند.

امین باید مستقل بوده و با منافع تجاری مدیران برون سازمانی ذخایر ارتباطی نداشته  ●
باشد.

سازوکار

 امین باید دارایی های حفاظت شده را در قیاس با ثبت حسابداری تبادالت و ترازها  ●
به صورت منظم کنترل کند و گزارش مربوطه را به هیئت مدیره و/یا مدیریت، ارائه 

کند.
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2-5-3- رهنمودهایی برای نهادهایی دارای نماینده در هیئت مدیره شرکت ها

در  باید  اجتماعی  تأمین  ذخایر  سرمایه گذاری  در  محتاط  شخص  اصل  رعایت  به  الزام 
که  است  سازمان هایی  مختص  رهنمودها  این  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بسیاری  حوزه های 

نمایندگانی در هیئت مدیره شرکت ها دارند و سهامدار عمده هستند.

رهنمود 52: اهداف نمایندگان عضو هیئت مدیره شرکت ها

هیئت مدیره اطمینان می دهد که نمایندگانش در هیئت مدیره شرکت ها منافع نهاد را نمایندگی 
می کنند. برای جلوگیری از تعارض های بالقوه منافع، همسویی و سازگاری قبلی بین اهداف 

نهاد و اهداف شرکت وجود دارد.

ساختار

باید یک سیاست شفاف و مکتوب در خصوص نقش نهاد در هیئت مدیره شرکت هایی  ●
که سهامدار عمده آنهاست وجود داشته باشد.

سازوکار

تأیید هم سویی و سازگاری اهداف عینی نهاد با اهداف عینی شرکت باید بخشی از  ●
فرایند اعتبارآزمایی هیئت مدیره و مدیریت باشد.

حکمرانی  ● شیوه های  و   )SRI( اجتماعی  مسئولیت  با  سرمایه گذاری  شیوه های 
زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی )ESG( باید بخشی از نقش نهاد تأمین اجتماعی 
 )PRI( در شرکت های سرمایه گذار باشد. اصول سرمایه گذاری مسئوالنه ملل متحد

یک مرجع مفید است.
هیئت مدیره  ● اعضای  که  سودهایی  و/یا  درآمدها  مورد  در  مشخصی  سیاست  باید 

وجود  )در صورت  می شوند  برخوردار  شرکت ها  هیئت مدیره  در  عضویت  به واسطه 
سود یا درآمد(، وجود داشته باشد.
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2-6-پیشگیری و کنترل خطا، فرار و تقلب در حق بیمه ها و مزایا

هیئت مدیره و مدیریت موظف به پیشگیری و کنترل هرگونه خطا، فرار و تقلب در وصول 
حق بیمه های تأمین اجتماعی و پرداخت مزایا و خدمات هستند. خطا، فرار و تقلب اعتبار 

نهادی را تضعیف می کند که می تواند منجر به از دست دادن اعتماد عمومی شود.
رهنمودهای ISSA در وصول حق بیمه و انطباق و رهنمودهای ISSA در مورد خطا، 
فرار و تقلب در سیستم های تأمین اجتماعی راهنمایی های دقیق تری در این مبحث ارائه 

می دهند.

رهنمود 53: پیشگیری و کنترل خطا، فرار و تقلب در حق بیمه ها و مزایا

هیئت مدیره و مدیریت از نهاد در برابر انواع اشکال خطا، فرار و تقلب در وصول حق بیمه و 
پرداخت مزایای برنامه محافظت می کنند.

 ساختار

 هیئت مدیره ملزم است سیاست ها و اقداماتی را تعیین کند که مدیریت باید به کار  ●
گیرد تا از خطا، فرار و تقلب در وصول حق بیمه و پرداخت مزایا پیشگیری و کنترل 
شود؛ این شامل مواردی می شود که به نهاد اختیار می دهد با سازمان های بیرونی در 

سطح محلی، ملی و بین المللی همکاری کند.
مدیریت باید واحدی را برای هماهنگی کلیه فعالیت های ضد تقلب تعیین کند. ●
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که کلیه واحدهای ذی ربط ازجمله واحدهایی که  ●

مسئول وصول، انطباق و پرداخت مزایا، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت ریسک 
هستند اهدافی عملیاتی قابل سنجشی را در زمینه پیشگیری و کنترل خطا، فرار و 

تقلب در حق بیمه ها و پرداخت مزایا تعیین و اجرا می کنند.
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که کلیه واحدهای ذی ربط ازجمله مدیران حسابداری  ●

و بازرس میدانی از پشتیبانی، دسترسی و امکانات الزم برای دسترسی سریع و بررسی 
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متقابل )کراس چک( اطالعات کارفرمایان، کارکنان و سایر موارد مرتبط برخوردار هستند.
مدیریت از طریق واحد روابط عمومی خود باید فرهنگی را در بین اعضا و عموم  ●

و  توانمندساز  عامل  یک  به عنوان  اجتماعی  تأمین  برای  که  بخشد  ارتقا  مردم 
محافظت کننده در برابر شرایط احتمالی زندگی ارزش قائل است و همه اشکال خطا، 

فرار و تقلب را رد می کند.
مدیریت باید اطمینان حاصل کند که کلیه واحدهای ذی ربط ازجمله واحد حقوقی  ●

برای ضمانت های اجرایی جریمه ای متناسب در موارد خطا، فرار و تقلب، سیاست ها 
و رویه هایی را تعیین کرده اند.

دفتر حسابرسی داخلی باید بر عملکرد فعالیت های کنترلی در برابر همه اشکال خطا،  ●
فرار و تقلب نظارت و حسابرسی داشته باشد.

سازوکار

مدیریت باید سیاست ها و رویه هایی را برای تضمین درستی، کیفیت و اعتبار اطالعات  ●
جمع آوری شده، از همان زمان شروع روند ثبت نام، اعالم اشتغال و درآمد و از طریق 

سوابق مربوط به حق بیمه ها، مزایای استحقاقی، مطالبات و پرداخت ها فراهم کند.
واحد مدیریت ریسک با همکاری واحدهای داخلی و بیرونی ذی ربط باید مدل های  ●

فرایندی را برای فرایندهای کاری ایجاد کند؛ فرایندهایی که در مورد دامنه پوشش، 
وصول و پرداخت مزایا اعمال شود. نقاط اصابت ریسک یا شکست باید شناسایی 
شوند و اقدامات پیشگیرانه و اصالحی متناظر باید به کار رود. یک سیستم نظارت و 
بازبینی باید یک از وجود حلقه بازخورد بین یادگیری و بهبود اطمینان حاصل کند.

واحد مسئول مبارزه با تقلب با همکاری کلیه واحدهای ذی ربط ازجمله واحدهای مسئول  ●
وصول، انطباق، مدیریت ریسک و ICT باید از ظرفیت ها و منابع الزم برای استفاده از 
تجزیه و تحلیل داده ها، تطبیق داده ها، داده کاوی و سایر رویه های مبتنی بر اطالعات 

برخوردار باشند تا از این طریق خطا و الگوهای فرار و کاله برداری تشخیص داده شود.
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واحد ICT باید یک بستر داده )دیتا پلتفرم( را برای به اشتراک گذاشتن اطالعات  ●
مربوط به تشخیص خطا، فرار و تقلب در سطح محلی، ملی و بین المللی، مشمول 

مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده ها، ایجاد کند.
واحد روابط عمومی باید به طور مستمر اعضا و عموم مردم را از خطرات و عواقب  ●

ارتکاب خطا، فرار و کاله برداری در حق بیمه و مزایا و همچنین راه حل های الزم 
مطلع سازد. این واحد باید از کلیه فرم های رسانه )چاپ، انتشار گسترده و اینترنت( 
استفاده کند تا پیام هایی مرتبط بفرستند؛ پیام هایی که از انطباق حق بیمه ها و توزیع 

مزایا حمایت می کند و نسبت به خطا، فرار و کالهبرداری دلسردی ایجاد می کند.
سازوکارهای زیر باید ایجاد شود: ●

یک سیستم ضد نفوذ و مداخله برای شناسایی اعضا و مزایابگیران؛ ■
کنترل و تراز نکات کلیدی در فرایند ثبت نام، وصول حق بیمه و پرداخت مزایا؛ ■
صورت  ■ آن  بر  مبتنی  مزایا  استحقاق  که  مزایابگیران  شرایط  منظم  بررسی 

می گیرد؛
مستند کردن، ساده سازی کردن و در صورت امکان اتوماسیون روندها جهت  ■

حداقل سازی زمینه های مداخله و اختیار کارکنان؛
اوتوماسیون فرایند وصول حق بیمه و پرداخت مزایا با هدف تسهیل پرداخت  ■

مستقیم حق بیمه و مزایا و حداقل سازی مداخله نیروی انسانی؛
تبلیغ فرایندهای پرداخت جهت افزایش هوشیاری اعضای بیمه پرداز در برابر  ■

اقدامات متقلبانه؛
ارسال منظم صورت حساب به اعضا به منظور تأیید صحت سوابق حق بیمه  ■

آنها و به مزایابگیران به منظور تأیید مزایای استحقاقی؛
پیگرد قانونی آنهایی که در فعالیت های متقلبانه و فرار مشارکت دارند؛ ■
التزام عملی به قانون از طریق تقویت بازرسی؛ ■
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بررسی متقابل )کراس چک( داده های مرتبط از طریق مراجع محلی، ملی و  ■
بین المللی مربوط؛

و  ■ اعضا  به  کمک  برای  مشابه  مرجع  یا  دادرس  وکیل  یک  به  دسترسی 
مزایابگیران در تشکیل پرونده و حل وفصل شکایات علیه نهاد؛ و

تطبیق حساب های بانکی که در آن مزایای پرداختی سپرده گذاری شده است  ■
تا اطمینان حاصل شود که وجوه دریافتی از نهاد بابت توزیع پرداخت ها مطابق 

با پرداخت های بانک است.
اجتماعی  تأمین  سیستم های  در  تقلب  و  فرار  خطا،  درخصوص   ISSA رهنمودهای 

دستورالعمل های دقیق تری برای جلوگیری و کنترل خطا، فرار و تقلب ارائه می دهد.
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2-7- استاندارد خدمات برای اعضا و مزایا بگیران

علت ایجاد نهاد تأمین اجتماعی، ادای حقوق اعضا و مزایا بگیران و انجام وظایف است. 
اجرای کارآمد و مؤثر و ارائه خدمات باکیفیت، اعتبار نهاد را تقویت می کند و پشتیبانی اعضا 

و مزایا بگیران را افزایش می دهد.
رهنمودهای ISSA در خصوص کیفیت خدمات، دستورالعمل های دقیق تری در مورد 

چگونگی بهبود عملکرد خدمات نهاد تأمین اجتماعی ارائه می دهد.

رهنمود 54: ارائه خدمات باکیفیت تأمین اجتماعی به اعضا و مزایابگیران

تأمین  خدمات  همه  می کند  حاصل  اطمینان  که  دارد  وجود  خدمات  کیفیت  چارچوب  یک 
اجتماعی در دسترس، مشتری مدار، قابل اعتماد، کارآمد، همدالنه و بدون تناقض هستند. این 
چارچوب امکان پاسخ دهی سریع، فعال و متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتری را فراهم 
و  اطمینان  و  قابل اعتماد  شریک  یک  به عنوان  را  نهاد  شهرت  مشتری  هر  تجربه  می کند. 

همیشه آماده به خدمت تقویت می کند.

ساختار

این  ● درحالی که  باشد.  پاسخگو  نهاد  خدمات  کیفیت  خصوص  در  باید  مدیرعامل 
هیئت مدیره است که سیاست های مربوط به کیفیت خدمات را تنظیم می کند، اما 
مدیرعامل درنهایت مسئول اجرای سیاست هاست. این بدان معنا نیست که مدیرعامل 
مسئولیت های مستقیمی در تصویب عناصر کیفیت خدمات دارد. پاسخگویی در مورد 
مؤلفه های کیفیت مطابق با چارچوب کیفیت خدمات به طیف وسیعی از مقامات و 

واحدهای ذی ربط تفویض می شود.
آینده دیجیتالی  ● پیشنهاد دهد که در آن چشم انداز  را  استراتژی ای  باید  مدیرعامل 

نهاد و استانداردهای دیجیتالی گسترده و جهانی را برای پشتیبانی از این چشم انداز 
بیان کند.
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مدیرعامل در اجرا و مدیریت جنبه های مختلف چارچوب کیفیت خدمات واحدهای  ●
مختلف را گرد هم می آورد.

سازوکار

 از سطوح باال و میانی مدیریتی فضا باید به گونه ای باشد که فرهنگ ارائه خدمت  ●
را ارتقا بخشد به طوری که کیفیت خدمات یک تعهد و مسئولیت در کل نهاد قلمداد 

شود.
ارائه  ● را  خدمات  کیفیت  چارچوب  خدمات،  کیفیت  مورد  در   ISSA رهنمودهای 

می دهد که شامل موارد زیر است: 
الف( صدای مشتری، ب( لحاظ کردن کیفیت در هر مرحله ای از توسعه محصول، از 
نیت سیاست گذاری تا ارائه مزایا یا خدمات، ج( پرداختن به مبانی خدمت، یعنی رفتار با 
مشتری به صورت محترمانه با حفظ کرامت و خوش رویی، د( اقدام و بازخورد، ه( توسعه 

فرهنگ خدمت و( بهبود مستمر.
و  ● نیازها  نهاد  که  کند  حاصل  اطمینان  باید  مربوطه  واحدهای  طریق  از  مدیریت 

انتظارات اعضا و مزایابگیران را در تعیین روش های مختلف ارائه خدمات فهمیده 
است.

ازآنجاکه گروه های مختلف نیازها و خواسته های متفاوتی خواهند داشت، مدیریت  ●
باید از طریق واحدهای مربوطه خدمات را متناسب با بخش های مختلف مشتریان 

ارائه دهد.
از دفاتر خدمات یکجا1، میزهای راهنما و خدمات آنالین 2۴ ساعته در  ● شبکه ای 

هفت روز هفته باید خدمت رسانی به اعضا را ازجمله پاسخ به سؤاالت و پرداخت و 
پردازش مطالبات مزایا تسریع بخشد.

برای  ● را  چابک سازی  رویکرد  و/یا  طراحی  تفکر-  رویکرد  یک  می تواند  مدیریت 

1. One-stop shops
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از این  ایده این است که  توسعه و بهبود محصوالت و خدمات نهاد استفاده کند. 
طریق نیازها و خواسته های مشتری را کشف کنید، ایده هایی را برای راه حل های 
نوآورانه طراحی کنید، نمونه سازی اولیه و آزمایش ایده ها قبل از رسمی سازی راه حل 

مشتری مدار داشته باشید.
از  ● بهبود مستمر  یادگیری و  بازخورد کلیدهای  ارتباط و  سنجش رضایت مشتری، 

سوی نهاد است. مدیریت باید استانداردها و بنچمار ک  هایی را برای سنجش کیفیت 
خدمات، ازجمله شاخص های پسین و پیشین1 تعیین کند تا اقدامات اصالحی ماشه 
را هنگامی که کیفیت خدمات به پایین تر از سطح موردنظر افت می کند، در دستور 

کار قرار دهد.
برای اطمینان از یکپارچه بودن و تسریع در تعیین مزایای استحقاقی افراد، باید یک  ●

لینک جدایی ناپذیر بین بانک های اطالعاتی حق بیمه ها و مزایا وجود داشته باشد.

1. Leading/lagging
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رهنمود 55: خدمات تأمین اجتماعی، فناوری های اطالعات و ارتباطات و فناوری های 
مبتنی بر اینترنت

نهاد تأمین اجتماعی در راستای مشتری مداری، درک خود را از انتظارات، نیازها و خواسته های 
مشتری به طور مداوم توسعه می دهد. فناوری های اطالعات و ارتباطات )ICT( و فناوری های 
مبتنی بر اینترنت و وب امکان ارائه بسیاری از خدمات تأمین اجتماعی را با هزینه کمتر و 
راحتی بیشتر مشتری فراهم می کنند. برای انواع خاصی از خدمات ممکن است بهترین گزینه 

این باشد که با روش های متداول دیگر ارائه شود.

ساختار

و چارچوب حاکمیت  ● نهاد  کیفیت خدمات  از هم راستایی چارچوب  باید  مدیرعامل 
دیجیتال اطمینان حاصل کند.

مدیریت باید یک آزمایشگاه نوآوری ایجاد کند؛ جایی که واحد ICT با واحدهای  ●
 ICT ذی ربط، ذی نفعان و کاربران نهایی با هدف تعیین، امکان سنجی و استفاده از
و فناوری های مبتنی بر اینترنت و وب برای ارائه خدمات تأمین اجتماعی همکاری 

می کند.
تأمین  ● خدمات  از  خاصی  انواع  برای  که  باشد  داشته  را  آگاهی  این  باید  مدیریت 

اجتماعی ممکن است بهترین گزینه این باشد که این خدمات با روش های دیگری 
مانند جلسات تلفنی و حضوری یا مجازی ارائه شوند.

مدیرعامل باید در هنگام نوآور کردن کیفیت خدمات، واحدهای ذی ربط را به ایفای  ●
نقش وادارد.

سازوکار

مدیریت باید به طور مستمر بهترین درک ممکن را از انتظارات، نیازها و خواسته های  ●
اعضای نهاد و مزایابگیران به وجود آورد.

از سطوح باال و سطوح میانی مدیریتی فضا باید به گونه ای باشد که فرهنگ ارائه  ●



104  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

خدمات را ارتقا بخشد به طوری که کیفیت خدمات یک تعهد و مسئولیت در کل نهاد 
قلمداد شود.

یک  ● و  مشخص  دستاوردهای  و  عطف  نقاط  عملیاتی،  اهداف  کلی،  اهداف  باید 
سیستم نظارت و بازبینی واضح وجود داشته باشد تا عملکرد کیفیت خدمات نهاد را 

اندازه گیری کند.
با نوآوری در  ● باید کارکنان را برای همراه شدن  مدیریت تغییر و آموزش دوره ای 

کیفیت خدمات فعال و سازگار سازد.
مدیریت باید به طور مرتب از اعضا نظرسنجی به عمل آورد تا میزان رضایتشان را  ●

از کیفیت خدمات نهاد بسنجد.
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2-8- سیاست های سرمایه انسانی: توسعه، حفظ و جانشین پروری

افراد - و استعداد، تجربه و ظرفیت هایی که دارند – عنصری کلیدی در عملکرد، انعطاف پذیری 
و پویایی یک سازمان هستند. هیئت مدیره و مدیریت باید به طور مداوم اطمینان حاصل کنند 
که سیاست های نهاد در مورد سرمایه انسانی قادر به جذب، توسعه و حفظ کارکنان شایسته و 
وفاداری کارکنان به نهاد است. مدیریت مؤثر سرمایه انسانی - استخدام، جبران خدمات، حفظ، 

آموزش، راهنمایی و توسعه - برای حکمرانی موفق هر سازمانی کلیدی است.
هفت رهنمود ذیل این مبحث بر استخدام، ارزیابی عملکرد، توسعه، حفظ، جانشینی، 

کار شایسته و ارتقا ارزش های شرکتی متمرکز است.

رهنمود 56: سیاست های استخدام، انتخاب و ارتقا

به خوبی  بی طرفانه،  منصفانه،  نهاد  انسانی  سرمایه  به  مربوط  مقررات  و  ضوابط  سیاست ها، 
از  تا  داده می شود  اشاعه  کارکنان  بین همه  به طور گسترده  و  و مستند هستند  تعریف شده 
یکپارچگی فرایند استخدام محافظت کند، مالحظات سیاسی را به حداقل برساند و شفافیت 
و پیش بینی پذیری را افزایش دهد. این موارد شامل سیاستی در حوزه برابری اشتغال، برابری 

جنسیتی و محافظت در برابر آزار و اذیت است.

ساختار

 هیئت مدیره باید سیاست های استخدام، انتخاب و ارتقا را که توسط مدیریت برای  ●
کلیه سمت های نهاد اجرایی می شود، تعیین کند.

هیئت مدیره باید اطمینان حاصل کند که سیاست مربوط به برابری جنسیتی جریان  ●
اصلی و جزء جدایی ناپذیر کلیه سیاست های مربوط به استخدام، انتخاب و ارتقا است.

هیئت مدیره و/یا مدیریت باید دفتری را ایجاد کنند با این هدف که سیاست های  ●
درآورد؛  اجرا  به  کرده  طراحی  را  جنسیتی  سیاست های  و  ارتقا  انتخاب،  استخدام، 
حریم امنیتی برای محافظت از یکپارچگی این روند ایجاد کند؛ و از اینکه ارزیابی ها 
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مبتنی بر شایستگی بوده و از البی گری یا اعمال نفوذ محافظت می شود اطمینان 
حاصل کند.

هیئت مدیره و/یا مدیرعامل باید به عنوان مرجع تأیید برای انتصاب و ارتقای کارکنان  ●
تعیین شوند.

دفتر حسابرسی داخلی باید بخشی از مسئولیت کنترل و حفظ امنیت فرایند استخدام،  ●
انتخاب و ارتقا کارکنان را بر عهده بگیرد.

تعیین  ● و حل وفصل شکایات  دریافت  برای  برون سازمانی  مرجع  است یک  ممکن 
شود.

سازوکار

سیاست های سرمایه انسانی در مورد استخدام، انتخاب و ارتقا، پست های خالی و  ●
معیارهای انتخاب و جابه جایی باید مستند شده و به طور گسترده اشاعه داده شود.

مدیریت باید برابری جنسیتی را از طریق یک برنامه عملی به یک جریان اصلی  ●
تبدیل کند. این برنامه عملی مبتنی بر آنالیز شرایط فعلی، اهداف کالن مورد نظر و 
ارزش افزوده پیش بینی شده درنتیجه اعمال برابری جنسیتی است. این برنامه عملی 

باید جزء جدایی ناپذیر برنامه استراتژیک نهاد باشد.
حوزه  ● در  را  خود  اقدامات  و  سیاست ها  اثربخشی  و  تأثیرگذاری  بر  باید  مدیریت 

برابری و تنوع جنسیتی از طریق مجموعه ای از شاخص های کمی و کیفی به خوبی 
تعریف شده و مرتبًا به روز شده نظارت کند.

در  ● برابری  به  مربوط  سیاست های  و  کارکنان  توسعه  و  آموزش  برنامه  یک  باید 
استخدام، برابری جنسیتی و محافظت در برابر آزار و اذیت وجود داشته باشد.

اگر مواردی وجود داشته باشد که هیئت مدیره یا مدیریت ممکن است از سیاست های  ●
انتخابشان  برای  از حق ویژه خود  ارتقا چشم پوشی کنند و  انتخاب و/یا  استخدام، 
تعریف شده،  به خوبی  تابع یک سیاست واضح،  باید  قانونی  این حق  استفاده کنند، 
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مستند و منتشرشده باشد. باید پاسخگویی، شفافیت و افشای کامل در استفاده از 
این حق ویژه وجود داشته باشد.

واحد  ● اثربخشی  از  ارزیابی منظمی  بخواهد  کلیه کارکنان  از  است  مدیریت ممکن 
مدیریت سرمایه انسانی نهاد داشته باشند.
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رهنمود 57: ارزیابی عملکرد کارکنان

می کنند.  پیروی  نهاد  رفتاری  قوانین  از  کارکنان  همه  است.  شده  نهادینه  عملکرد  ارزیابی 
عملکرد بر اساس دستاوردهای مشخص، جدول زمانی و استاندارد مورد توافق قبلی ارزیابی 

می شود. اهداف تک تک کارکنان به وضوح با اهداف استراتژیک نهاد همسو است.

 ساختار

هیئت مدیره باید مدیریت را هدایت کند تا یک سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان ایجاد کند. ●
مدیریت باید اداره ای را برای هماهنگی اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان تعیین کند. ●
دفتر حسابرسی داخلی باید بخشی از روند بررسی و حفظ امنیت سیستم ارزیابی را  ●

بر عهده بگیرد.
ممکن است یک مرجع برون سازمانی برای دریافت و حل وفصل شکایات تعیین شود. ●

سازوکار

عملکرد  ● در  تعالی  ارتقای  برای  را  مناسبی  انگیزه های  باید  عملکرد  ارزیابی  نظام 
کارکنان فراهم کند.

نظام ارزیابی باید مستند باشد، به خوبی تفهیم شود و در سطح وسیعی اشاعه یابد. کارکنان  ●
باید با نظام ارزیابی آشنایی داشته باشند و آموزش الزم را در این خصوص ببینند. 

ارزیابی  ● بررسی،  قابل  و  واقع گرایانه  عملکردی  ضوابط  شامل  باید  ارزیابی  نظام 
واضح نیازها و خواسته های توسعه ای کارکنان و یک سازوکار بازخورد، حداقل بین 

ارزیابی کننده و کارکنان باشد.
رتبه بندی عملکرد باید با نظام جبران خدمت، آموزش و توسعه کارکنان و برنامه  ●

ارتقا و/یا برنامه جانشین پروری کارکنان نهاد، مرتبط باشد.
هیئت مدیره و/یا مدیریت باید اطمینان حاصل کنند که انگیزه کارکنان و روند ارتقا،  ●

مستقل از هرگونه البی گری یا نفوذ سیاسی صورت می گیرد.
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رهنمود 58: توسعه و آموزش

برای اطمینان از داشتن نیروی کار شایسته، پویا و متعهد، هیئت مدیره سیاست ها و برنامه هایی 
را فراهم می کند.  ارتقای مهارت ها و آموزش کارکنان  تعیین می کند که توسعه مستمر،  را 

سیاست توسعه و آموزش نهاد با سیاست آن در زمینه برابری جنسیتی مطابقت دارد.

ساختار

مدیریت باید برنامه ساالنه توسعه کارکنان که هدف ارتقای مهارت های نیروی کار  ●
را دنبال می کند برای تصویب به هیئت مدیره ارائه کند.

توسعه  ● برنامه  که  کنند  حاصل  اطمینان  باید  هیئت مدیره  کمیته  یا  هیئت مدیره 
با  مطابق  و  می دهد  پاسخ  نهاد  انسانی  سرمایه  خواسته های  و  نیازها  به  کارکنان 

اصول برابری، انصاف، بی طرفی و برابری جنسیتی است.
مدیریت باید برنامه توسعه کارکنان را از طریق واحد سرمایه انسانی خود اجرا کند. ●

سازوکار

مدیریت باید در پرتو برنامه استراتژیک نهاد و ]در پرتو مسائلی مانند[ تعادل جنسیتی،  ●
سالمند شدن نیروی کار و پیشرفت های فناوری، مرتبًا ارزیابی مهارت - نیازهای 
این  نتیجه  مبنای  بر  را  خود  استراتژیک  برنامه ریزی  و  دهد  انجام  را  کار  نیروی 

ارزیابی پایه ریزی کند.
معیارهای احراز صالحیت و فرایند انتخاب برای برنامه توسعه کارکنان ازجمله انواع  ●

برنامه های توسعه موجود باید به صورت مستند درآید و به طور گسترده اشاعه داده 
شود.

انتخاب چشم پوشی کردند، اعمال  ● از معیارها و فرایند  یا مدیریت  اگر هیئت مدیره 
باید  باشد.  منتشرشده  و  مستند  تعریف شده،  کاماًل  سیاستی  با  باید  ویژه  حق  این 

پاسخگویی، شفافیت و افشای کامل در اجرای این حق ویژه وجود داشته باشد.
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باید  ● باشد.  مرتبط  کارکنان  ارزیابی عملکرد  با سیستم  باید  کارکنان  توسعه  برنامه 
سیاست های واضحی برای اعمال بر کارکنانی که به طور مداوم عملکرد ضعیف یا 

کمتر از سطح رضایت بخش داشته اند وجود داشته باشد.
پشتیبانی  ● توسعه کارکنان  برنامه  توسط  را که  تعهد خدمت کارکنان  باید  مدیریت 

می شوند، تضمین کند.
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رهنمود 59: مدیریت و حفظ استعدادها

هیئت مدیره سیاست های سرمایه انسانی را تعیین می کند؛ سیاست هایی که مدیریت را قادر 
می سازد کارکنان مستعدی را که می توانند مسئولیت های بیشتری در نهاد به عهده بگیرند، 
شناسایی و حفظ کند و آنها را توسعه دهد. سیاست های مبتنی بر اصول شفافیت و شایستگی 
مسئله  رضایتمندی شخصی یک  و  کارکنان  روحیه  حرفه ای،  به صورت  وظیفه  انجام  برای 
بنیادی است. شهرت نهادی و فرهنگ شرکتی، محیط کار و رضایتمندی شغلی و شخصی 

ازجمله عوامل مهمی است که افراد ماهر و بااستعداد را در نهاد حفظ می کند.

ساختار

مدیریت باید سیاست های حمایت از جذب، توسعه و حفظ افراد بااستعداد را برای  ●
تصویب به هیئت مدیره ارائه دهد. این سیاست ها باید بر اساس اصول شفافیت و 

شایستگی پایه گذاری شوند.
واحد سرمایه انسانی باید کارکنانی را که مهارت های مهمی دارند و مسیرهای شغلی  ●

آنها ممکن است توسعه یابد، به مدیریت معرفی کند. هیئت مدیره نیز باید بر همین 
اساس مطلع شود.

سازوکار

به طور  ● و  مستند  باید  استعداد  با  کارکنان  و حفظ  مدیریت  به  مربوط  سیاست های 
گسترده اشاعه داده شود. اجرای این سیاست ها باید مطابق با اصل شفافیت باشد تا 

جایی برای ارتقا، جابه جایی یا قدرت عزل و نصب خودسرانه کارکنان باقی نماند.
سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان باید مشوق های مالی و غیرمالی مناسبی را برای  ●

ارزیابی  با سیستم  باید  توسعه شغلی  و  آموزش  فراهم کند.  تعالی عملکرد  ارتقای 
عملکرد کارکنان مرتبط باشد.

منظم  ● به طور  عملکرد،  ارزیابی  سیستم  از  صحیح  استفاده  در  باید  کارکنان  کلیه 
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باید  قرار می گیرد  ارزیابی  ارزیابی کننده و هم فردی که مورد  ببینند. هم  آموزش 
درک کاملی از کلیه پارامترهای درگیر داشته باشند.

مدیریت باید تعهد خدمت کارکنانی را که توسط برنامه توسعه کارکنان پشتیبانی  ●
می شوند، تضمین کند.
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رهنمود 60: برنامه ریزی برای جانشین پروری

مدیریت به طور هدفمند ظرفیت های رهبری کارکنان بااستعداد را پرورش می دهد. مدیریت 
یک برنامه جانشین پروری را مبتنی بر اصول شفافیت، شایستگی و برابری جنسیتی، با هدف 

توسعه گزینه های جایگزین برای پست های مهم سازمانی تعریف می کند.

ساختار

مدیریت باید سیاست های مربوط به برنامه ریزی جانشین پروری را برای تصویب به  ●
هیئت مدیره ارائه دهد. این سیاست ها ممکن است شامل مفادی باشد که به مدیریت 
رقابت های  برای  جانشین پروری  برنامه  در  را  سازمانی  پست  هر  تا  می دهد  اجازه 

برون سازمانی آزاد کند.
مدیریت باید برنامه جانشین پروری نهاد را برای تصویب به هیئت مدیره ارائه دهد.  ●

این برنامه باید به طور مرتب بازبینی شود و به همین ترتیب هیئت مدیره باید مطلع 
نگه داشته شود.

سازوکار

مبنای اصول شفافیت،  ● بر  باید  برنامه ریزی جانشین پروری  به  سیاست های مربوط 
شایستگی و برابری جنسیتی پایه گذاری شود.

به طور  ● و  مستند  تعریف،  به خوبی  باید  انتخاب  فرایندهای  و  صالحیت  معیارهای 
گسترده اشاعه داده شوند.

شایستگی  ● به  مربوط  مشخصات  انسانی،  سرمایه  واحد  همکاری  با  باید  مدیریت 
معین  زمانی  بازه  در یک  آنها،  نقش  و  قابلیت  مسئولیت،  نظر  از  را  آینده  رهبران 

تعیین کند.
آموزش و توسعه رهبران آینده باید سنجیده و به موقع باشد. مدیریت باید تعهد خدمت  ●

کارکنانی را که توسط برنامه توسعه کارکنان پشتیبانی می شوند، تضمین کند.



114  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

رهنمود 61: روحیه و دلگرمی کارکنان، سیاست جبران خدمت و کار شایسته

هیئت مدیره اطمینان حاصل می کند که سیاست های سرمایه انسانی نهاد شرایط کار شایسته 
را فراهم می کند، شرایطی که توسط سازمان بین المللی کار )ILO( تعریف شده است و مبتنی 
بر این تفاهم است که کار منبع عزت شخصی، ثبات خانواده و صلح در جامعه است. این 
برای خانواده،  استراحت و وقت کافی  امکان  امن،  آوردن محیط کار  موضوع شامل فراهم 
جبران خدمات کافی و دسترسی به حمایت تأمین اجتماعی و احترام به حقوق نیروی کار 

بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد و عقاید است.

ساختار

هیئت مدیره باید اطمینان حاصل کند سیاست های سرمایه انسانی که مدیریت برای  ●
تصویب ارائه می دهد شرایط کار شایسته در نهاد را ارتقا می بخشد.

ارائه  ● و  انسانی  سرمایه  سیاست های  به  مربوط  موارد  تمامی  می تواند  هیئت مدیره 
توصیه های مربوطه برای اقدام هیئت مدیره را به کمیته هیئت مدیره واگذار کند. این 
زیرگروه باید همکاری نزدیک با مدیریت در تدوین و بازبینی سیاست های سرمایه 

انسانی نهاد داشته باشد.

سازوکار

هیئت مدیره باید اختیارات و مسئولیت های کمیته اش در حوزه سیاست های سرمایه  ●
انسانی را به روشنی تعریف و مستند کند.

درخصوص  ● کیفی  و  کمی  شاخص های  توسعه  برای  را  مدیریت  باید  هیئت مدیره 
نظارت بر روحیه و دلگرمی کارکنان و شرایط کاری نهاد هدایت کند.

کار  ● به شرایط  نسبت  انسانی  واحد سرمایه  که  کند  اطمینان حاصل  باید  مدیریت 
شایسته از منظر سازمان بین المللی کار دارای تخصص است و سیاست های سرمایه 

انسانی با آن مطابقت دارد.
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داده های منتشرشده در بازار ممکن است به عنوان یک مرجع برای بسته های جبران  ●
خدمات،  جبران  به  مربوط  ضوابط  و  سیاست ها  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خدمات 
انگیزه های غیرمالی، تشویق و پاداش باید برای همه کارکنان به خوبی تعریف شده، 

مستند و شفاف باشد.

رهنمودهای ISSA درخصوص ارتقا سالمت محیط کار و رهنمودهای ISSA درخصوص 
پیشگیری از خطرات شغلی سایر توصیه ها مربوط به شرایط کار مناسب را ارائه می دهند.
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رهنمود 62: ارتقای ارزش های سازمانی

مدیریت اطمینان می دهد که نهاد، فرهنگی را ترویج و پرورش می دهد که مبتنی بر شفافیت، 
و  مأموریت  برابر  در  نهاد  کلیت  باشد.  پویایی  و  پیش بینی پذیری  مشارکت،  پاسخگویی، 

چشم انداز آن مسئولیت و تعهد دارد.

ساختار

مدیریت سطوح عالی با همکاری مدیریت میانی باید بکوشند تا یک محیط کاری  ●
مثبت ایجاد کنند که پرورش دهنده وفاداری، کار تیمی و ارتباطات باز است.

نمونه  ● با  و  دهد  ارتقا  را  شرکتی  ارزش های  از  مشترکی  مجموعه  باید  مدیریت 
مشخص آن را رهبری کند. این ارزش ها جزء جدایی ناپذیر از آیین نامه رفتاری است.

مدیرعامل از طریق واحد سرمایه انسانی باید روش هایی را تعیین کند که از طریق  ●
و  آموزشی  نیازهای  شغلی،  رضایت(  )عدم  رضایت  کارکنان،  انتظارات  بتوان  آن 

شخصی و سایر مسائل مربوط به کارکنان را برطرف و رفع کرد.
بهزیستی کارکنان،  ● ارتقای  برای  را  فعالیت های شرکتی  باید  انسانی  واحد سرمایه 

کاهش استرس در محل کار و تقویت روحیه کارکنان سازمان دهی و پشتیبانی کند.
دفتر حسابرسی داخلی باید اطمینان حاصل کند که سیستم ها و اقدامات الزم برای  ●

ترویج فرهنگ مثبت شرکتی در نهاد وجود دارد.

سازوکار

محیط  ● مداوم  به طور  و  دهد  تشخیص  را  کارکنان  قابل ستایش  کار  باید  مدیریت 
نوآوری و یادگیری مثبت از اشتباهات را ارتقا بخشد.

پاسخگویی  ● برای  را  شغلی  فرصت های  و  مزایا  شرکتی،  انگیزه های  باید  مدیریت 
به عنوان  باید  اقدامات  این  کند.  فراهم  کارکنان  شخصی  و  حرفه ای  نیازهای  به 
سرمایه گذاری در بهزیستی کارکنان تلقی شود که تعهد و فداکاری کارکنان برای 
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نهاد را تقویت می کند.
برای کلیه کارکنان نهاد باید یک آیین نامه رفتاری وجود داشته باشد. جزء جدایی ناپذیر  ●

آیین نامه رفتاری مجموعه ای متداول از ارزش های شرکتی است که وفاداری به نهاد 
را ارتقا می بخشد. همه کارکنان به پیروی از آیین نامه رفتاری متعهد هستند.
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ICT 2-9- حاکمیت

ICT یک عامل توانمندساز بسیار ضروری در اداره برنامه های تأمین اجتماعی است. این 

عامل است که اغلب تعیین می کند آیا خدمات و فرایندها درون نهاد و بین نهاد با شرکای 
بیرونی آن قابل انجام هستند یا نه. به همین دلیل، حاکمیت ICT مسئولیتی اصلی برای 

هیئت مدیره و مدیریت است.
رهنمودهای ISSA درخصوص فناوری اطالعات و ارتباطات راهنمایی جامعی در مورد 
ارائه  اجتماعی  تأمین  ICT در نهادهای  موضوعات کلیدی در حوزه حاکمیت و مدیریت 

می دهد.

ICT رهنمود 63: چارچوب حاکمیت

یک چارچوب واحد و یکپارچه برای حاکمیت ICT وجود دارد که حس تعلق نسبت به وظایف 
و مسئولیت ها را در باالترین سطوح هیئت مدیره و مدیریت تعیین می کند.

ساختار

و  ●  ICT حاکمیت  چارچوب  باید   ICT واحد  و  مدیریت  همکاری  با  هیئت مدیره 
فرایندهای مدیریت پیامد/خروجی را با هدف تعریف استراتژی ICT، نوآوری ها و 

پیاده سازی ICT ایجاد کند.
هیئت مدیره می تواند در سطح خود کمیته حاکمیت ICT را ایجاد کند و این کمیته  ●

مختص موضوعات مربوط به ICT ازجمله تصویب سیاست، استراتژی و نوآوری 
در حوزه ICT باشد.

مدیریت باید کمیته ICT را در سطح خود ایجاد کند تا تمام فرایندهای حاکمیت و  ●
 ICT ازجمله تدوین و اجرای سیاست، استراتژی و نوآوری در حوزه ICT مدیریت

را هماهنگ کند.
چارچوب حاکمیت ICT باید از اصول تعیین شده در رهنمودهای ISSA درخصوص  ●
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 ICT مورد  در  بین المللی  شیوه های  و  استانداردها  و   )A )قسمت  حکمرانی خوب 
.)®COBIT و ISO / IEC 38500 پیروی کند )به عنوان مثال

سازوکار

هیئت مدیره باید سیاستی را رواج دهد که چارچوب حاکمیت ICT را ایجاد می کند. این  ●
چارچوب شامل اصول راهنما، سلسله مراتب مسئولیت و تصمیم گیری و فرایندهای 
مدیریتی است. هدف از این کار تعیین کاربرد ICT در حمایت از برنامه استراتژیک 
نهاد و نوآوری خدمات برای ارائه به ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی است. 
بین نهادی  همکاری های  و  مشارکت ها  به  مربوط  ضوابط  همچنین  چارچوب  این 
ازجمله در حوزه هایی مانند تبادل داده، پلتفرم های مشترک ICT و خدمات مبتنی 

بر موبایل را تعریف می کند.
پاسخگویی  ●  ICT حاکمیت  چارچوب  که  کند  حاصل  اطمینان  باید  هیئت مدیره 

و  وظایف  به  نسبت  تعلق  از طریق شفاف سازی حس  کار  این  تقویت می کند.  را 
مسئولیت ها انجام می شود تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود که ICT به صورت 
مورد  مؤسسات  عینی  اهداف  به  رسیدن  و  تحقق  جهت  در  خالقانه  و  محتاطانه 

استفاده قرار می گیرد.
چارچوب حاکمیت ICT واحدهای تخصصی را برای مدیریت جنبه های مهم این  ●

حوزه مانند سرمایه گذاری درICT، تنظیم قرارداد و خریداری محصوالت و خدمات 
مشخص  فعالیت  استمرار  و  ریسک  مدیریت  داده ها،  از  حفاظت  و  امنیت   ،ICT

می کند.
هیئت مدیره باید از ظرفیت فنی و/یا دسترسی به مشاوره فنی شایسته برای انجام  ●

مؤثر وظایف و مسئولیت هایش در حوزه ICT برخوردار باشد.
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ICT رهنمود 64: اهداف استراتژیک کاربرد

اهداف استراتژیک کاربرد ICT با برنامه استراتژیک کلی نهاد مطابقت دارد و امکان تحقق 
و  استراتژیکی است که مدیریت  نشان دهنده جهت گیری  اهداف  این  فراهم می کند.  را  آن 

هیئت مدیره برای استفاده از ICT، اینترنت و شبکه جهانی وب تعیین می کنند.

ساختار

هیئت مدیره و مدیریت با حمایت کمیته مدیریت در حوزه حاکمیت ICT باید اهداف  ●
استراتژیک کاربرد ICT را تعریف کنند به طوری که از برنامه استراتژیک کلی نهاد 

حمایت کند و امکان تحقق آن را فراهم آورد.
و  ● نوظهور  فناوری های   ،ICT فناوری های  حوزه  در  تحوالت  از  باید   ICT واحد 

مدیریت  و  به هیئت مدیره  باید  و  باشد  آگاه  و وب  اینترنت  بر  مبتنی  فناوری های 
توصیه هایی ارائه کند مبنی بر اینکه چگونه می توان از این تحوالت با هدف بهبود 
فرایندها و خدمات کاری برای ارائه به ذی نفعان اعم از درون سازمانی و برون سازمانی 

بهره برد.
هیئت مدیره و مدیریت باید در تعیین جایگاه نهاد در اکوسیستم نوظهور ارائه خدمات  ●

اجتماعی، محتاط  تأمین  ازجمله خدمات  در حوزه خدمات عمومی  یکپارچه دولت 
بوده و دوراندیشی داشته باشد.

سازوکار

اهداف استراتژیک کاربرد ICT باید کاماًل هم راستا با برنامه استراتژیک کلی نهاد  ●
باشد و دیدگاه استراتژیک هیئت مدیره و مدیریت را منعکس کند.

و  ● هیئت مدیره  مالحظه  برای   ICT پروژه های  از  پرتفوی  یک  باید   ICT واحد 
مدیریت ایجاد کند. برای این منظور باید از یک رویکرد چرخه حیات استفاده کند 
که دوره عمر هر دارایی ICT، ارزش افزوده و مزایای آن و هزینه های مستقیم و 
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غیرمستقیم، ارزیابی ریسک و ارزیابی معماری ICT نهاد را می سنجد. این پرتفوی 
از اهداف استراتژیک کاربرد ICT شامل طرح هایی در مورد چگونگی بهره بردن از 

پیشرفت های ICT و فناوری های نوظهور پشتیبانی می کند.
ارتقای سطح سواد کارکنان در زمینه فناوری های جدید  ● با هدف  باید   ICT واحد 

ICT اقداماتی در راستای ظرفیت سازی آنها پیش ببرد و چابکی نهاد را در مدیریت 

تغییر ارتقا دهد.
مدیریت باید به طور واضح در مورد اهداف استراتژیک کاربرد ICT و اینکه چگونه  ●

می تواند از کلیت برنامه استراتژیک نهاد حمایت کند گفت وگو داشته باشد. اهداف 
عینی و پاسخگویی به اهداف به خوبی تعریف شده اند و سازگار با برنامه های کاری 

هستند.
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رهنمود 65: نوآوری های مبتنی بر ICT و فناوری های نوظهور

چارچوب حاکمیت ICT نهاد را قادر می سازد تا در استفاده از ICT، اینترنت و شبکه جهانی 
وب نوآوری داشته باشد. فرایندهای مدیریتی معین برای نظارت بر فناوری های نوظهور و 

ارزیابی پتانسیل های آنها برای بهبود فرایندهای کاری نهاد و ارائه خدمات وجود دارد.

ساختار

هیئت مدیره و مدیریت باید از طریق استفاده مناسب از پیشرفت های ICT، اینترنت،  ●
داشته  را  خود  استراتژیک  جهت گیری  نوظهور  فناوری های  و  وب  جهانی  شبکه 

باشند. هدف از این کار پایه گذاری و توسعه حضور دیجیتالی نهاد است.
واحد ICT باید یک برنامه استراتژیک ICT را به هیئت مدیره و مدیریت پیشنهاد  ●

دهد که شامل پیشنهادی در مورد چگونگی پایه گذاری و توسعه حضور دیجیتالی در 
بستر برنامه استراتژیک کلی نهاد است.

مداوم  ● به طور  نوظهور  فناوری های  و  تکنولوژی  پیشرفت های  بر  باید   ICT واحد 
نظارت داشته باشد و آنها را ارزیابی کند. این امر باید چابکی نهاد را تقویت کند و 
از سواد و ظرفیت کارکنان برای اجرای نوآوری های مبتنی بر پیشرفت های ICT و 

فناوری های نوظهور اطمینان حاصل کند.
مراکز  ● ازجمله  نهادها  سایر  با  تعامل  هدف  با  را  نهاد  باید  مدیریت  و  هیئت مدیره 

تحقیقاتی توانمند کنند تا از این طریق همکاری و اکوسیستم ارائه یکپارچه خدمات 
عمومی ازجمله خدمات تأمین اجتماعی را توسعه دهند. باید انعطاف پذیری در محیط 
از  و  شود  فراهم  مختلف  مقررات  و  ضوابط  هماهنگی  تا  آید  وجود  به  سیاستی 

یکپارچگی، حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده ها اطمینان حاصل شود.

سازوکار

سودمندی  ● منظم  به طور  باید  مربوطه  کاری  واحدهای  همکاری  با   ICT واحد   
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فناوری های نوظهور را برای نوآوری فرایندها و خدمات کاری ارزیابی کند. برخی از 
زمینه های اصلی برای نوآوری عبارت اند از:

نوآوری مبتنی بر داده با استفاده از کالن داده ها و دانش تجزیه و تحلیل؛ ■
نوآوری مبتنی بر دستگاه و اینترنت اشیاء؛ ■
تعامل کاربران با دستگاه های شخصی خود؛ ■
اتوماسیون فرایندها از طریق کنترل و ارزیابی هوشمند؛ ■
اتوماسیون فرانت-اند1 از طریق دستیاران هوشمند و شناسه الکترونیکی برای  ■

افرادی که از هوش مصنوعی بهره می برند؛
مدل های کاری با مشارکت شرکا )مانند پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن  ■

همراه(؛
عملیات مشترک چند شریکی با زنجیره بلوکی. ■

و  ●  ICT پیشرفت های  با  رابطه  در  را  ظرفیت سازی  فعالیت های  باید   ICT واحد 
باید شامل جلسات آموزشی و  فناوری های نوظهور پیش ببرد. چنین فعالیت هایی 

فنی و فعالیت های آزمایشی در آزمایشگاه های نوآوری باشد.

1. Front-end automation
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ICT رهنمود 66: هزینه های چرخه حیات کامل محصوالت و خدمات

و خدمات  غیرمستقیم، محصوالت  و  مستقیم  هزینه های  ازجمله  هزینه کل،  تخمین  برای 
عملیاتی  و  توسعه ای  خدمات  نرم افزاری،  و  سخت افزاری  زیرساخت های  مانند  نهاد   ICT

از  جامع  ارزیابی  یک  مدل  این  می شود.  استفاده  کامل  حیات  چرخه  مدل  یک  از  غیره  و 
هزینه در طول دوره حیات دارایی های ICT است. این مدل مبنای مهمی برای تعیین ارزش 

و خریداری پروژه های ICT است.

ساختار

از  ● استفاده  باید  خود   ICT حاکمیت  کمیته های  طریق  از  مدیریت  و  هیئت مدیره 
رویکرد چرخه حیات کامل را برای برآورد هزینه کلی ازجمله هزینه های مستقیم 
و  محصوالت  انواع  شامل  برآورد  این  کنند.  تعیین   ICT ابتکارات  غیرمستقیم  و 
برنامه های  توسعه  خدمات  نرم افزار،  و  سخت افزار  به  دستیابی  ازجمله  خدمات، 
کاربردی، خدمات عملیاتی، مدیریت و پشتیبانی، ارتباطات، هزینه های کاربر نهایی 

و هزینه فرصت خرابی، آموزش و سایر ضررهای تولیدی می شود.
مدل چرخه حیات کامل هزینه های خرید و هزینه های نصب، استقرار، استفاده، ارتقا  ●

و نگهداری دارایی های مشابه را پوشش می دهد.
واحد ICT باید یک پرتفوی از پروژه های بالقوه ICT را با استفاده از یک الگوی  ●

چرخه حیات کامل تشکیل دهد. این کار به هیئت مدیره و مدیریت یک دید جامع 
درباره هزینه های مربوط به دستیابی، استفاده و حفظ دارایی ICT می دهد.

و غیرمستقیم  ● برآورد هزینه های مستقیم  برای  رویکرد چرخه حیات کامل  اجرای 
ICT باید از مدل های بین المللی مانند هزینه کل مالکیت پیروی کند و مطابق با 

رهنمودهای ISSA درخصوص فناوری اطالعات و ارتباطات بخش سرمایه گذاری 
ICT و مدیریت ارزش باشد.
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سازوکار

با  ● را   ICT باید واحد  ICT خود  از طریق کمیته حاکمیت  هیئت مدیره و مدیریت 
پشتیبانی سایر واحدهای تخصصی هدایت کنند تا از یک رویکرد چرخه حیات کامل 
 ICT ابتکارات  غیرمستقیم  و  مستقیم  هزینه های  شامل  کلی  هزینه  برآورد  برای 
پیاده سازی،  برای  را  غیرمستقیم  و  مستقیم  هزینه های  رویکرد  این  کند.  استفاده 
بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری، ارتقا یا گسترش و از رده خارج کردن محصوالت 
هزینه های  شامل  باید  همچنین  رویکرد  این  می گیرد.  نظر  در   ICT خدمات  و 
کاربردی  برنامه های  خدمات  هزینه های  گذشته،  سال های  به  مربوط  ازدست رفته 
در سال جاری و هزینه های احتمالی قبل از آنکه خدمات و محصوالت از رده خارج 

شوند، باشد.
مدل چرخه حیات کامل باید شامل تهیه سخت افزار و نرم افزار، مدیریت و پشتیبانی،  ●

ارتباطات، مخارج کاربر نهایی و هزینه فرصت برای خرابی، آموزش و افت های دیگر 
در بهره وری باشد.

به عنوان بخشی از روش های کاربردی، مدل چرخه حیات کامل باید با فرایندهای  ●
خریداری و سرمایه گذاری ICT و مدیریت ارزش یکپارچه شود.

اطمینان  ● تا  ارتقا بخشد  را  به مدل چرخه حیات کامل  نهاد  پایبندی  باید  مدیریت 
حاصل شود که اهداف و مسئولیت های مرتبط با آن در کل نهاد درک می شود.
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ICT رهنمود 67: سیاست ها و رویه های استاندارد برای سرمایه گذاری و عقد قرارداد

بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  نیازهای  به   ICT حوزه  در  قراردادها  و  سرمایه گذاری ها 
هزینه  مدل  اساس  بر  و  هم راستاست  استراتژیک  برنامه  با  همیشه  می دهد،  پاسخ  نهاد 
مورد  در  تصمیم گیری  و  ارزیابی  برای  مدیریت  است.  شده  پایه ریزی  کامل  حیات  چرخه 
پاسخگویی،  افزایش  هدف  با   ،ICT بر  مبتنی  ابتکارات  در  سرمایه گذاری  پیشنهادهای 
شفافیت، پیش بینی پذیری، مشارکت و پویایی، یک چارچوب استاندارد از سیاست ها و رویه ها 

را بر اساس مدل هزینه چرخه حیات کامل تعیین می کند.

ساختار

هیئت مدیره و/یا مدیریت با همکاری واحد ICT باید سیاست ها و رویه های استاندارد  ●
ازجمله ضوابط مربوط به خریداری و سیستم ارزیابی و تأیید را بر اساس مدل هزینه 
و  )مستقیم  کلی  هزینه های  برآورد  برای  کار  این  کند.  تعیین  کامل  حیات  چرخه 
خدمات  و  محصوالت  برای  سرمایه گذاری  پیشنهادهای  درخصوص  غیرمستقیم( 

جدید ICT انجام می شود.
به منظور تحقق پاسخگویی الزم است نقش ها و مسئولیت های مربوط به مدیریت  ●

و  تعریف  به خوبی  تأیید  و  ارزیابی  روند  و  کامل  حیات  مدل چرخه  به روزرسانِی  و 
مستند شود.

واحد ICT باید پیاده سازی چارچوب این سیستم را عملیاتی و هماهنگ کند. ●
اداره حسابرسی داخلی باید بخشی از مسئولیت کنترل و حفاظت را به عهده گیرد.  ●

انجام  تأیید  و  ارزیابی  مقرر  با سیستم  آن  انطباق  میزان  بررسی  با هدف  کار  این 
می شود.
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سازوکار

برای اطمینان از اینکه کارکنان بر روی طرح پیشنهادی سرمایه گذاری ICT به طور  ●
جامع کار می کنند، مدیریت باید مجموعه استانداردی از اسناد را برای پشتیبانی از 
این پیشنهاد تنظیم کند. این بسته بر اساس رویکرد هزینه چرخه حیات کامل است 

و باید موارد زیر در آن مورد توجه قرار گیرد:
برنامه های ساالنه و استراتژیک سازمان؛ ■
استراتژی  ■ ازجمله  استراتژیک،  و  تکنیکال  برنامه های   ،ICT استانداردهای 

تکامل فناوری، برای جلوگیری از منسوخ شدن؛
ضوابط مربوط به خریداری و انعقاد قرارداد برای انواع مختلف زیرساخت ها و  ■

خدمات مرتبط؛
قالب ها و رهنمودها برای مشخص کردن مزایا و خدمات پیش بینی شده؛ و ■
قالب ها و رهنمودها برای تحلیل هزینه - فایده. ■

بلندمدت و میان مدت و  ● با طرح های  باید نحوه تناسب سرمایه گذاری ها  مستندات 
پروژه ای و چگونگی مشارکت آنها در تحقق اهداف عینی را با جزئیات شرح دهند.

و  ● پنهان  هزینه های  قبیل  از  مواردی   ،ICT سرمایه گذاری های  ارزش گذاری  در 
غیرمستقیم، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. این موضوع به ویژه در اخذ مجوز 
و قراردادهای خدماتی بلندمدت، انتقال داده ها و برنامه های کاربردی و سایر تأثیرات 

بر پلتفرم ICT اهمیت دارد. 
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ICT از سرمایه گذاری های )Ex-post( رهنمود 68: ارزیابی پسین

و  قرارداد  پسین  ارزیابی  برای  را  رویه ها  و  سیاست ها  از  استاندارد  سیستم  یک  مدیریت 
سرمایه گذاری در ICT بر اساس مدل هزینه چرخه حیات کامل تعیین می کند. هدف از این 
کار اطمینان از ارائه مزایای وعده داده شده، خدمات و پیشرفت ها با توجه به اهداف توجیه شده 

پروژه است.

ساختار

واحد ICT با هماهنگی سایر واحدهای نهاد باید اهداف عملکردی خدمات را در بستر  ●
برنامه های ساالنه و استراتژیک نهاد با هدف بهبود خدمات تأمین اجتماعی تعریف کند.

دفتر حسابرسی داخلی باید ارزیابی های قبل و بعد از قراردادها و سرمایه گذاری های  ●
ICT را بر اساس الگوی هزینه چرخه حیات کامل انجام دهد تا اطمینان حاصل 

بازه زمانی پیش بینی شده، طبق طرح  شود که مزایا و خدمات وعده داده شده در 
پیشنهادی توجیهی، ارائه می شوند.

کاربران، مزایابگیران و/یا ذی نفعان هدف باید به عنوان بخشی از روند ارزیابی های  ●
قبل و بعد در خصوص قراردادهای جدید ICT و سرمایه گذاری، بازخورد ارائه دهند.

سازوکار

در  ● بعد  و  قبل  ارزیابی های  انجام  برای  را  استاندارد  روشی  است  ممکن  مدیریت 
چرخه  هزینه  الگوی  یک  اساس  بر   ICT )جدید(  سرمایه گذاری های  و  قراردادها 
و  عملکرد  در  که  است  وظایفی  کلیه  شامل  روش  این  کند.  تنظیم  کامل  حیات 
استفاده از ICT دخیل هستند. با این روش خدمات واقعی در مقابل خدمات مورد 

انتظار )همان طور که در طرح پیشنهادی موجود است( ارزیابی می شود.
به منظور تسهیل این ارزیابی ها، اهداف مشخص پروژه ازجمله توافق نامه های مربوط به 

سطح خدمات زیرساخت باید از قبل مشخص شود.
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رهنمود 69: ریسک های ICT و استمرار خدمات تأمین اجتماعی

نهاد ریسک های مربوط به ICT را مدیریت کرده و از استمرار کلیه فرایندها و خدمات مبتنی 
بر ICT و همچنین یکپارچگی سیستم های ICT اطمینان حاصل می کند. هدف، اطمینان از 

دسترسی باال به خدمات تأمین اجتماعی است.

ساختار

ریسک،  ● مدیریت  برای  ملی  استراتژی های  و  از سیاست ها   ICT واحد  و  مدیریت 
امنیت سایبری و مدیریت احتماالت پیروی می کنند.

پیاده سازی  ● هدف  با  تسهیالت  اشتراک گذاری  برای  مدیریت  و  هیئت مدیره 
برقرار  سازمانی  بین  همکاری  توافق نامه  باال،  دسترسی  با  توزیعی  پیکربندی های 

می کنند.
مدیریت باید در نظر داشته باشد که معماری و زیرساخت ICT نهاد به طور دوره ای  ●

توسط متخصصان برون سازمانی با مهارت های مناسب مورد بازرسی قرار گیرد. واحد 
ICT باید برنامه هایی برای استمرار فعالیت تدوین کند تا از دسترسی به خدمات در 

هر زمان اطمینان حاصل شود.
از  ● باید  اجتماعی  تأمین  استمرار خدمات  از  اطمینان  و  ریسک ها  مدیریت  عملکرد 

مدیریت  بخش  خوب،  حکمرانی  درخصوص   ISSA رهنمودهای  و  استانداردها 
ریسک و رهنمودهای ISSA درخصوص فناوری اطالعات و ارتباطات پیروی کند.

سازوکار

مدیریت باید واحد ICT را مأمور کند که یک سیستم مدیریت ریسک ایجاد نماید  ●
پیاده سازی  در  حیاتی  عوامل  و  باشد  داشته  نظارت  ریسک ها  بر  که  این هدف  با 
ICT در فعالیت های تأمین اجتماعی را مدیریت کند. ازجمله این موارد عبارت اند از: 

امنیت سایبری، داده و کیفیت داده، اختالل در برق /نیرو، زیرساخت های ارتباطات، 
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طبیعی،  فجایع  فیزیکی،  موارد  و  ساختمان  به  مربوط  خطرات  و  زیرساخت های 
آتش سوزی و غیره.

مدیریت باید واحد ICT را مأمور کند که برنامه استمرار و احتماالت فعالیت را ایجاد  ●
کند با این هدف که احتماالت ممکن را برای تشخیص ریسک در سیستم مدیریت 

ریسک پیش بینی کند.
برنامه های  ● و  فعالیت  استمرار  برنامه های  کند  مأمور  را   ICT واحد  باید  مدیریت 

اقتضایی را ایجاد کند تا اتفاقات احتمالی را پیش بینی کند و عمر مفید زیرساخت ها 
و مهلت پشتیبانی فنی را در نظر بگیرد. برنامه های استمرار فعالیت نهاد باید موارد 

زیر را تعریف کند:
سیاست های  ■ شامل  سیستم  برای  باال  دسترسی  قابلیت  با  پیکربندی هایی 

پویای  تکامل  و  باال  دسترسی  قابلیت  با  خدمات  هزینه-پیامد  چندگانه. 
فناوری ها و تأثیرات متقابل بین تولیدات مختلف؛

برنامه های دسترسی خدمات شامل یک سیستم تهیه پشتیبان یا برنامه بازیابی  ■
از حادثه برای کلیه سوابق و بانک های اطالعاتی؛ و

همکاری های بین المللی برای اجرای پیکربندی های با دسترسی باال از طریق  ■
سایت.

به طور اکید توصیه می شود رویه های مدیریت زیرساختی مانند روش های ارائه شده  ●
در کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات )ITIL( به کار رود و برنامه های میان مدت 

برای مدیریت ICT تعریف شود.
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