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مقدمه
تغییرات روزافزون در ســطوح مختلف سازمانها که ناشی از تغییرات پیاپی در محیطهای
اقتصادی و تجاری اســت ،همواره با چالشهای گوناگونی همراه بوده اســت .چالشهایی
همچون حوزههای کسبوکار ،توسعه فنآوریهای جدید ،رقابت ،قوانین و مقررات ،انتظارات
مشتریان و انواع تقلبات و تخلفات ،که سازمانها را به سوی یکپارچگی و هماهنگی بیشتر
سوق میدهد .بستر کسبوکار امروزی بر محور شرکتهای هلدینگ بزرگی شکل گرفته
است که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورها در آنها جریان پیدا میکند .با پررنگشدن
نقش هلدینگها بهعنوان یکی از نهادهای اقتصادی تاثیرگذار در اقتصاد کشــور ،موضوع
حکمرانی شــرکتی اثربخش ،مدیریت ریسک و اســتقرار نظام کنترلهای داخلی در این
سازمانها امری مهم و اجتنابناپذیر به شمار میرود .ایجاد نظامهای کارآمد از جمله نظام
کنترلهای داخلی مناسب ،منجر به حصول اطمینان از دستیابی به اهداف سازمان خواهد شد.
صندوقهای بازنشستگی در کشــورهای توسعهیافته سازوکاری دارند که شاید نتوان
آنهــا را در قالب یــک هلدینگ اقتصادی با تمام ملزومات بنگاهداری دســتهبندی کرد
اما صندوقهای بازنشســتگی ایران عالوه بر کارکردهای خود و ویژگیهای مشــترک با
صندوقهای بازنشســتگی در دیگر کشورها در حوزههایی چون مسئولیتهای اجتماعی،
سیاســی و فرهنگی ،کلیه ملزومات ،چارچوبها و باید و نبایدهای یک سازمان اقتصادی
را دارا هســتند .در طول سالیان گذشــته این صندوقها با بحرانهای جدی در تراز منابع
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و مصارف خود مواجه شــدند که عدم ســودآوری بهعلت عدم بهرهوری مطلوب از منابع
مهمترین علت آن است .بحران صندوقهای بازنشستگی بهعنوان یک چالش پیش روی
اقتصاد ،ضرورت مدیریت مطلوب و نظارت بر هدایت آنها در بلندمدت را ضروری ساخته
است و راهحل این چالش استقرار درست سازوکار حکمرانی شرکتی در آنها است .حکمرانی
شرکتی با تبیین اصول کلی ضمن تسهیل راهبری و هدایت ،بستر الزم را برای تأمین منافع
کلیه ذینفعان ،ارتقاء عملکرد مالی و شفافیت فراهم میآورد .دستيابي به مهمترين هدف
و فلســفه وجودي اين صندوقها مبني بر تحقق اصول و سياســتهاي كلي نظام جامع
رفاه و تأمين اجتماعي ،نيازمند استقرار ساختارهاي مناسب اجرايي ،گزارشگري و نظارتي
است .ساختارهای مناسب اجرایی ،گزارشــگری و نظارتی طرحهای بازنشستگی تنها در
صورت تبیین سازوکارهای مناسب کارآمد خواهند بود .بهعبارت دیگر اثربخشبودن ارکان
تصمیمگیری ،نیازمند اجرای درســت و بهموقع ارکان اجرایی و نهایت ًا شفافیت ،بازنگری و
ارزیابی منظم عملکرد توســط ارکان نظارتی است .به همین دلیل دولتها بهطور معمول،
برقراری مجموعهای از پیششرطهای اساسی جهت استقرار مطلوب ساختارهای فوق را در
حوزه مدیریت صندوقهای بازنشستگی چه بهطور مستقیم و چه در چارچوب رهنمودهای
انجمنهای حرفهای برای چنین سازمانهایی الزامی مینمایند .بررسی تعاریف و مفاهیم
حکمرانی شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران مبین این نکته است که هدف نهایی
حکمرانی شرکتی در صندوقهاي بازنشستگي دستیابی به چهار مورد پاسخگویی ،شفافیت،
عدالت و رعایت حقوق بیمهشــدگان در صندوق است .لذا چنانچه در صندوق بازنشستگی
به موضوع اصول حکمرانی شرکتی توجه مناسب شود چارچوبی منطقی برای ایجاد اعتماد
بلندمدت میان تصمیمگیران صندوق و ذینفعان فراهم خواهد شد.
در همین راستا سازمانها و انجمنهای بینالمللی گوناگونی از جمله سازمان همکاری
و توســعه اقتصادی ( ،)OECDشبکه بینالمللی حکمرانی شــرکتی ( )ICGNو اتحادیه
بینالمللی تأمین اجتماعی ( )ISSAاصولی را پیشنهاد دادهاند که استقرار و اجرای این اصول
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مسیر دستیابی به این چهار هدف را تسهیل میکند .در این بین ،سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی ( )OECDکه در ســالهای اخیر هدایت کشورهای عضو در زمینه سیاستهای
بازنشســتگی را برعهده گرفته ،در ســال  2004اصول حکمرانی شــرکتی صندوقهای
بازنشستگی و در سال  2009راهبرد حاکمیت صندوقهای بازنشستگی را در دو بخش ساختار
حاکمیت و سازوکارهای مدیریت تدوین نموده است که این اقدام سازمان ،اهمیت استقرار
حکمرانی شرکتی در صندوقهای بازنشستگی را بیش از پیش نمایان میسازد .ازآنجاييکـه
سـاختارسـازماني،تعيينکننـدةنحـوةارتباطـات،جايـگاهتصميمگيـري،نحـوهگزارشدهي
و سلسـله مراتـب مربوط اسـت ،شناسـايي آن از اهمیت ویژهای برخوردار اسـت.
وجود سـاختار مناسـب با اهداف و نيازهاي سـازمان از این جهت ضـرورت دارد که همه
تصميمات مديريـت در زمينة برنامهريزي ،سـازماندهي ،هماهنگي و کنترل روي سـاختار
پياده ميشـــود و ســـاختار بايد قدرت اعمال اين تصميمات را داشـته باشـد .کارآمدي و
اثربخشـي مستلزم تعریف ساختار سازمانی مناسب است.

چکیده

اصول حکمرانی شــرکتی با تسهیل راهبری و هدایت ،بســتر الزم را برای تأمین منافع
کلیه ذینفعان ،ارتقاء عملکرد مالی و شــفافیت فراهم میســازد .عملکرد صحیح فنی و
اجرایی (مدیریتی) و استقرار مجموعه اصول ناظر بر راهبری فعاالن نظام تأمین اجتماعی
و بازنشســتگی مستلزم تبیین مسئولیتها و تعهدات نهادهای تأمین اجتماعی ،بیمههای
بازنشســتگی عمومی ،هلدینگها و شرکتهای تابعه است .توجه به ساختار صندوقهای
بازنشستگی در کشور و بهطور خاص صندوق بازنشستگی کشوری در مسیر بنگاهداری و
خلق ارزش به نفع ذینفعان که همان بازنشســتگان و مستمری بگیران هستند ،اهمیت
توجه به اصول و قواعد حکمرانی شرکتی را بیش از پیش روشن مینماید.
مطالعه حاضر به بررســی شرایط موجود و مطلوب این اصول در صندوق بازنشستگی
کشوری در شش فصل میپردازد .در فصل اول وضعیت مطلوب حکمرانی شرکتی مطابق
با استانداردهای جهانی که مهمترین آن اصول پیشنهادی توسط سازمان توسعه همکاری
اقتصادی ( )OECDاست ارائه میشود .در فصل دوم وضعیت حکمرانی شرکتی در ایران
و مدل مناسب این اصول با توجه به شرایط اقتصادی و ساختار بنگاهداری در کشور تشریح
میشــود .در فصل سوم وضعیت حکمرانی شــرکتی موجود در صندوقهای بازنشستگی
و بهطور خاص صندوق بازنشســتگی کشوری که شــامل اقدامات انجام شده و عملکرد
صندوق بازنشســتگی کشوری در راستای استقرار حکمرانی شرکتی است بررسی و تبیین
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میشود .فصل چهارم به بررسی مشکالت و چالشهای سالهای گذشته که در نتیجه عدم
اســتقرار اصول حکمرانی شرکتی مناسب در صندوق ایجاد شده است میپردازد .در فصل
پنج مطالعه و مقایســه تطبیقی میان اصول استاندارد حکمرانی شرکتی و وضعیت موجود
حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده و با توجه به این مقایسه و
نتایج حاصل از فصل چهارم پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء وضعیت حکمرانی شرکتی در
صندوق بازنشستگی کشوری در حوزههای مختلف ارائه میشود .در نهایت در فصل ششم
ق بازنشستگی کشوری
دستورالعملی پیشنهاد میشود که اصول حکمرانی شرکتی در صندو 
را با توجه به شــرایط و ساختار قانونی اقتصادی و بنگاهداری تبیین میکند .اگرچه قسمت
اعظم این اصول پیشــنهادی در حال حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری در حال اجرا
است ،اما تدوین چارچوبی منسجم در قالب دستورالعمل در این خصوص اعتبار بیشتری به
آن بخشیده و استقرار و اجرای این اصول را ساختارمند و الزامآور میکند.
واژههای کلیدی:

حکمرانی شرکتی -صندوق بازنشستگی کشوری -سازمان توسعه همکاری اقتصادی -دستورالعمل
حکمرانی شرکتی

فصل اول
بنیانهاینظری

 -1-1حکمرانی شرکتی

1

اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت زمانی شکل گرفت که ظهور شرکتهای بزرگ با تعداد
زیادی سرمایهگذار ،باعث پیدایش افرادی بهعنوان مدیران کارآمد و حرفهای شد .با تبدیل
کارگاههای کوچک به کارخانههای بزرگ و نیز شکلگیری و رشد صنایع جدید به تدریج،
مدیریت به فعالیتی تخصصی تبدیل شــد و مالکان کسبوکار ،یا بهعلت محدودیت دانش
تخصصی و یا به خاطر گستردگی و مقیاس فعالیتها ،وادار شدند از مدیران حرفهای استفاده
کنند .اما جدایی مالکیت از مدیریت باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران بهعنوان گردانندگان
واحدهاي تجاري و مالکان یا دارندگان بنگاههاي اقتصادي نیز شد ،به این صورت که مدیران
میتوانســتند اقداماتی انجام دهند که به هزینه سهامدار و به نفع خود آنان تمام شود .عدم
تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران بهطور قابل مالحظهای تصمیمات سرمایهگذاری
شــرکت را تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به تشــدید مشکالت نمایندگی میشود .2واژه
حکمرانی شــرکتی در دهه  1980با ظهور مســئله نمایندگی و جدایی دو مقوله مالکیت و
مدیریت از یکدیگر ،مطرح شد و هدف از آن اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن
مناسبی را میان آزادی عمل مدیریت ،پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف شرکت فراهم
میآورد .در واقع حکمرانی شرکتی رعایت اصولی را پیشنهاد میکند که توازن مناسبی بین
آزادی عمل مدیریت و پاســخگویی در مقابل ذینفعان مختلف از جمله حمایت از حقوق
 .2جیانگ و همکاران2010 ،

1. Corporate Governance
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سهامداران عمده و خرد ،رفتار یکسان با کلیه سهامداران ،توجه به نقش ذینفعان ،شفافیت
1
و افشای اطالعات و تعیین مسئولیتهای هیئتمدیره برقرار میکند.
شکل  :1-1جدایی مالکیت از مدیریت

مدیران

تفویض کنترل

کنترل
اهداف

شرکت

ذینفعان
مالکیت
اهداف

 -1-2تعریف حکمرانی شرکتی
حکمرانی شرکتی ،مفهومياست كه طي دهه  1990شكل گرفت و توسط اكثر بورسهاي
جهاني مورد تأييد قرار گرفته است .يكي از اصليترين حاميان حکمرانی شرکتی سازمان
توســعه همكاري اقتصادي ( )OECDبوده كه متشكل از  30اقتصاد پيشتاز جهاني است.
در سال  1999اين ســازمان ،مجموعهاي از پيشنهادها را تحت عنوان «اصول حکمرانی
شــرکتی» توسعه داد که اين اصول بعدها توسط وزراي دارايي  G7مورد تأیید قرار گرفت
و در قالب رهنمودهاي  OECDبراي بنگاههاي چند مليتي در فصلي با عنوان افشــاء و
شفافســازي ارائه شد .پس از آن ،بســياري از سازمانهای بینالمللی و دولتها اصول و
رهنمودهاي مشابهي را تحت عنوان حکمرانی شرکتی اتخاذ نمودهاند.
سازمان توسعه همكاري اقتصادي  OECDحکمرانی شرکتی را چنین تعريف مينمايد:
«حکمرانـی شـرکتی مجموعهاي از روابط بين هيئتمديره ،سـهامداران و سـاير
1. Corporate Governance and Pension Fund Performance-Oskar Kowalewski 2010
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ذينفعان سازمان است .حکمرانی شرکتی ساختاري را فراهم ميآورد كه از طريق
آن اهـداف سـازمان تدوين و ابزارهاي دسـتيابي به اين اهـداف و همچنين نحوه
نظارت بر عملكرد مديران مشـخص میشـود .حکمرانی شركتي خوب یا مناسب
بايد براي هيئتمديره و مديريت انگيزههاي مناسبي را ايجاد نمايد تا اهدافي را كه
به نفع سازمان و سهامداران آن است دنبال کرده و همچنين نظارت موثر و كارآمد
را تسـهيل كند .وجود حکمرانی شرکتی كارآمد و موثر درون يك سازمان ،كمك
میکند تا میزانی از اعتماد فراهم آید كه براي عملكرد مناسب اقتصاد الزم است».
حکمرانی شركتي يكي از ابزارهاي حفظ منافع سهامداران و كاهش هزينههاي نمايندگي
است .ساختار حکمرانی شرکتی يك سازمان بهوسيله منشور ،آييننامهها و خطمشي رسمي
تعريف میشود .چارچوب حکمرانی شرکتی باید ضمن ارتقاء کارایی و شفافیت ،با قوانین
و مقررات ســازگار باشد .همچنین میبایست تقســیم مسئولیتها بین نهادهای نظارتی،
قانونگذاری و اجرایی را بهصورت شــفاف مشــخص نماید .حکمرانی شرکتی همچنین،
ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن اهداف شرکت تعیین شده و ابزار دستیابی به این
اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین میشود .حکمرانی شرکتی خود باید انگیزههای مالی را
برای هیئتمدیره و مدیریت در جهت پیگیری اهدافی که به نفع شرکت و سهامداران است
فراهم نماید و با تســهیل نظارت موثر ،شرکتها را به استفاده اثربخشتر از منابع تشویق
کند .در واقع ،حکمرانی شــرکتی نظامی است که شرکتها به وسیله آن تحت هدایت و
کنترل قرار میگیرند .تعاریف دیگر از حکمرانی شرکتی به شرح زیر است:
 سـاختاری از روابط و مسـئولیتهای موجود میان گروهی از سـهامداران ،اعضایهیئتمدیـره و مدیرعامـل ،تـا از آن طریق بتـوان با ارائه عملکـرد رقابتی اهداف
1
مشترک میان این گروهها را محقق کرد.
 فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران .1صندوق بینالمللی پول2001 ،
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عمل میکند.
 حکمرانی شـرکتی مربوط به اداره عملیات شـرکت نیست ،بلکه مربوط به هدایتبنگاه اقتصادی ،نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام
2
ذینفعان شرکت است.
1

 -1-3اهداف حکمرانی شرکتی
بررسی تعاریف و مفاهیم حکمرانی شــرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران مبین این
نکته است که هدف از حکمرانی شرکتی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن
مناسبی بین آزادی عمل مدیریت ،پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف شرکت را فراهم
آورد .از عمده اهداف حکمرانی شــرکتی میتوان شفافیت ،انصاف ،راستی ،رعایت حقوق
تمام ذینفعان ،مســئولیتپذیری و پاسخگویی را برشمرد« .پاسخگویی» در واقع چکیده
حکمرانی شرکتی است و تعیین میزان دقیق اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی
به پاسخگویی،نیازمند بررسی همه جانبه متغیرهای فرهنگی،اقتصادی و ...است.

 -1-4مکانیزمهای حکمرانی شرکتی
با توجه به تعامالت موجود بین ســازمان و محیط بیرونــی برای طراحی نظام حکمرانی
شرکتی اثربخش ،مکانیزمهای مورد استفاده برای پیادهسازی حکمرانی شرکتی را میتوان
ن سازمانی» .از
در دو دســته قرار داد « :مکانیزمهای درونسازمانی» و «مکانیزمهای برو 
جمله مکانیزمهای برونسازمانی میتوان به الزامات و نظارتهای قانونی ،الزامات حقوقی،
ملزم نمودن شرکتها برای انجام حسابرسی مستقل و اجبار به استفاده از خدمات مؤسسه
رتبهبندی اشاره نمود .از جمله مکانیزمهای درون سازمانی نیز میتوان به چگونگی انتخاب
 .1پارکینسون1994 ،
 .2آگوئرا و همکاران2015 ،
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هیئتمدیره و مدیران اجرایی سازمان و کنترلهای داخلی درنظرگرفته اشاره نمود .استفاده
از کمیتههای تخصصی نظیر کمیته حسابرســی ،کمیته مدیریت ریســک ،کمیته مالی و
کمیته حقوقی از دیگر مواردی است که میتوان آن را در زمره مکانیزمهای درون سازمانی
ن سازمانی از سوی دولتها
مربوط به حکمرانی شرکتی طبقهبندی نمود .مکانیزمهای برو 
و سازمانهای نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار در کشور و سایر نهادهای نظارتی
تدوین و به اجرا گذاشــته میشــود ،درحالیکه معماری و پیادهسازی مکانیزمهای درون
سازمانی بر عهده سازمان است.
شکل  :2-1مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی

پاسخگویی

مکانیزمهای
برونسازمانی
 نظارت قانونی نظام حقوقی کارایی بازار سرمایه نظارت سهامداران عمده -سهامداران نهادی

ذینفعان

نظارت

مدیریت

نظارت

مکانیزمهای
درونسازمانی
 هیئتمدیره مدیریت اجرایی مدیریت غیر اجرایی کنترل های داخلی -اخالق سازمانی

 -1-5تئوریهای رایج در حکمرانی شرکتی
 -1-5-1تئوري نمايندگي

هــدف تئوری نمایندگی ارائ ه راهکارهایی در جهت حفظ منافع و ارتقاء ســطح بهرهمندی
سهامداران از سوی کارگزاران است و بهدنبال حل مشکالتی است که امکان بروز در روابط
کارگزاری دارند .اولين مشــكل ،تداخل تمایالت کارفرما با تمایالت کارگزار اســت .دومين
مشكل اختالف نظر در رابطه با نحوه تقسیم ریسک بين مباشر و عامل است .فرضيات تئوری
نمایندگی براي برطرفكردن موانع رابطه بين کارگزار و موکل بر مبناي اهداف زير است:
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 ایجاد همگرایی در شرايط وجود اختالف بين منافع موکلین و کارگزاران چارهاندیشی جهت نظارت بر عملکرد کارگزاران به گونهاي کمهزینه کمک به موکلین براي كسب اطالعاتی در رابطه با عملکرد کارگزاراندو شكل تئوری نمایندگی عبارتند از:
 اقدامات پنهانی کارگزاران اطالعات پنهانی و محرمانه -1-5-2تئوري هزينه مبادله

در تئوري هزينه مبادله ســازمان از افراد با دیدگاهها و اهداف مختلف تشكيل شده است و
سازمانها آنقدر بزرگ هستند که ميتوانند تولید را هدایت و بازار معامالت را متعادل کنند.
همچنين ميتوان از طریق بازار یا درون بنگاه ،مبادالت را سازماندهی کرد .انتخاب راهحل
مناسب برای انجام معامله با فرض «عقالنیت محدود» و «فرصتطلبی» به ویژگیهای
مبادله بستگي دارد .فرصتطلبی به معني تمایل کارگزار در بهکارگیری روشهای موجود
جهت افزایش منافع شخصی تعریف ميشود.
 -1-5-3تئوري ذينفعان

در حالت كلي ذينفعان گروههای منتفع و متأثر از فعالیت یک شــرکت هستند که شامل
ســهامداران ،مدیران ،کارگران ،مشــتریان ،دولت و حتی نســلهای آینده است .تئوری
ذینفعان یک تئوری مدیریتی ،اخالقی ،حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی درباره بنگاه است و
به نحوه کارکرد موفق آن جهت ایجاد ارزش میپردازد .اساس اين تئوري بر این مبنا است
تها بر جامعه آنچنان عمیق است که بایستي عالوه بر سهامداران ،به سایر
که تأثیر شرك 
بخشهای منتفع جامعه نیز پاسخگو باشند.

فصل اول :بنیانهای نظری
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 -1-6الگوهای حکمرانی شرکتی
تأمین سالمت مالی سازمانها و فراهم آوردن حداکثر منافع با رعایت عدالت و انصاف برای
همه ذینفعان ،داراي چهار نوع الگوی حکمرانی شرکتی به شرح زیر است:
شکل  :3-1الگوهای حکمرانی شرکتی
الگوی
نوظهور
در این الگــو ،گروههای
تجاری و خانوادههایی که
داراي مالكيــت اجدادی
بودهانــد حاکم هســتند.
ویژگیهــای ایــن الگو
عبارتند از:
 بازار سرمایه فعالتبدیلموفقشرکتهایدولتی به خصوصی
 وجود الگوهای مبتنیبر روابط و بازار
 وجود بازارهای نوظهورمدیریــت و نظامهــای
حقوقی رسمی
 وجــود شــرکتهایخانوادگی و عمومي

الگوی
در حال
گذار

الگوی
مبتنی بر
روابط

الگوی
مبتنی بر
بازار

در اين الگــو ،بازارهای
سرمایه ضعیف و غیرفعال
هســتند و شــرکتها
از شــکل دولتــی بــه
ســهامداران جزء تبدیل
میشــوند .ايــن الگــو
در كشــورهاي اروپــاي
مركــزي و شــرقي و
كشورهاي تازه استقالل
يافته شــوروي ســابق
مشاهده شده است.

این الگو بر مبناي تمرکز
مالکیــت و بازار ســیال
سرمایه است و سهامداران
افق ديد بلندمدت دارند.
در این الگــو حکمرانی
شرکتی بر مبناي روابط
اســت و بانکها بخش
زيادي از سهام شرکتها
را مالــك ميشــوند و
بدين طريق مستقيما در
تصمیمگیری شــركت
ميكنند .سرمایهگذاری
از
درونگروهــی
ویژگیهــای ايــن الگو
پيروي ميكند.

در اين الگو تقسيم حقوق
مالکیت بین سهامداران
مقطعی اســت و ويژگي
آن زیادبــودن نقدینگی
در بازار سرمایه است .در
اين الگو مدیــران برای
نفع حداكثــري افق دید
کوتاهمدت دارند كه اين
امر باعــث اقداماتی در
خالف جهت ایجاد ارزش
برای سهامداران ميشود.
مزیت این الگو جمعآوری
آسان ســرمایه و توزیع
ریسک ســرمایهگذاران
است.
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 -1-7مدلهای حکمرانی شرکتی
مدلهای مختلف ارائه شده برای حکمرانی شرکتی عبارتند از:
الف) مدل اروپای قارهای

به اين مدل ،مدل درونسازمانی هم گفته ميشود .اتحاد مالکیت و کنترل ،تأمین سرمایه
از منابع داخلی ،هزینه نمایندگی پایینتر و سطح پایین افشای اطالعات از ويژگيهاي اين
مدل است .اين مدل در كشورهاي ژاپن و آلمان مشاهده شده است.
ب) مدل آنگلو -آمریکایی

این مدل نخستين بار در کشــورهاي آمریکا و بریتانیا شکل گرفت و بازیگران اصلی آن
هیئتمدیره و سهامداران هستند .تفکیک مالکیت از کنترل ،تأمین سرمایه از منابع خارجی،
دارا بودن ضوابط اســتاندارد افشای اطالعات ،قوي بودن سرمایهگذاران نهادی و حمایت
قابلتوجه از سرمایهگذاران از ويژگيهاي اين مدل است.
ج) مدل همگرایی بینالمللی

در اين مدل سازمانها تالش میکنند از طریق جذب سرمایهگذاران خارجی تأمین مالیکنند.

فصل اول :بنیانهای نظری

25

جدول  :1-1مقایسه ویژگیها و نقد مدلهای انگلو -امریکایی و اروپای قارهای
مدل

ویژگیها

مدل انگلو -امریکایی

مدل اروپای قارهای

تفكيك مالكيت از كنترل

اتحاد مالكيت و كنترل

تأمين سرمايه از طريق منابع خارجي

تأمين سرمايه از طريق منابع داخلي

برخورداري از قواعد افشای اطالعات استاندارد

سطح پايين افشاي اطالعات

قدرت در حال افزايش سرمايهگذاران حرفهاي و
سرمايهگذاران نهادي

هزينه نمايندگي كمتر

حمايت قوي از سرمايهگذاران
جدايي مالكيت از كنترل و پراكندگي ســهام :این
موضوع منجر به مشــكل و معضل نمايندگي شده
است .جدايي مالكيت از كنترل وضعيتي را ايجاد كرده
است كه سهامداران بر مديريت شركت تأثيرگذاري
اندكي داشته و سهامداران بهواسطه پراكندگي سهام و
بيتفاوتي نسبت به فعاليتهاي مديريتي شركتي كه
در آن سرمايهگذاري نمودهاند ،از اعمال كنترل ناتوان
شدهاند و اساس مشكل البته در پراكندگي سهام است.

امکان سوءاستفاده از قدرت و اختیارات:

تحمیل هزینههــای نمایندگی :تفكيــك مالكيت از
كنترل يا پراكندگي ســهام اين است كه نماينده لزوم ًا
نقد مدل در جهت منافع اصيل (ســهامداران) و اهداف شركت
عمل نمينمايد .مشكل اساسي اينجاست كه نماينده
(مدير) نوع ًا اطالعات بيشــتري از اصیل (سهامداران)
در خصوص وضعيت شــركت دارد و اصلي نميتواند
بدون هيچ هزينهاي از عملكرد نماينده (مدير) اطمينان
حاصل نمايد .لذا اصیل براي وصول اطمينان از كيفيت
عملكرد نماينده بايد متحمل هزينههايي براي نظارت و
كنترل بر رفتار و عملكرد نماينده شود .هر اندازه وظايف
تفويضي نماينده پيچيدهتر و اختيارات وســيعتر باشد،
هزينههاي نمايندگي همچون هزينههاي نظارت بيشتر
ميشود كه از آن تعبير به هزينههاي نمايندگي ميشود.

ابهام در معامالت مالی :معامالت
مالي مبهم و غيرشــفاف اســت و
افزايش سوءاســتفاده از منابع مالي
نمونههايي از سوء جريانها در اين
مدل بهشمار ميآيد.

بهواسطه سطح پايين و ناچيز تفكيك
مالكيت كنترل ،در بسياري از كشورها
امكان سوءاستفاده از قدرت و اختيارات
وجود دارد .وجود سهامداران عمده كه
كنترلكننده هســتند موجب ميشود
كه سهامداران اقليت نتوانند از عمليات
شركت آگاه شوند.
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مدل

نقد مدل

مدل انگلو -امریکایی

مدل اروپای قارهای

تضاد منافــع بین اصیل (ســهامداران) و نماینده
(مدیران) :هدف اوليه در شــركتها اين است كه

شــفافیت ضعیــف :از ديگر نقاط
ضعــف اين مدل شــفافيت پايين
اســت .اطالعات چندانــي به بازار
و ســهامداران و بازار سرمايه ارائه
نميكند .فقدان شــفافيت ،احتمال
سوءاستفادههاي مالي مكرر در اين
مدل را افزايش ميدهد.

مديران دارايي ســهامداران را به حداكثر برسانند اما
در عمل ضرورت ًا چنين موضوعي صادق نيست .اين
احتمــال وجود دارد كه مديران منافع خود را ترجيح
دهند و اين موضــوع ميتواند منجر به بروز تمايل
مديران به تمركز سرمايهگذاري بر طرحهايي شود
كه داراي منافع كوتاهمدت هستند.
تصاحب خصمانه :اعمال كنتــرل خصمانه صرف ًا
در اين مــدل نقش مهمي ايفــا ميكند .تصاحب
خصمانه زماني اتفــاق ميافتد كه اقدامات مديران
موجب حداكثرسازي منافع ســهامداران نميشود
و ارزش ســهام كاهش مييابد؛ ايــن امر به ديگر
شــركتكنندگان در بازار اجازه ميدهد تا ســهام
بيشــتري را بهدست آورند يا پيشنهاد خصمانه ارائه
كنند و مديريت فعلي را از صحنه خارج كنند.

هر چند در راســتاي همگرايي بينالمللي حکمرانی شــركتي اقداماتي صورت گرفته
است؛ از جمله این اقدامات ،اصول حکمرانی شركتي  ،OECDاظهارنظر شبكه بينالمللي
حکمرانی شــركتي  ICGNکه مدل  OECDرا بهعنوان سنگ بناي حکمرانی شركتي
خوب تأييد نموده است و نيز اصول كالپر که بهعنوان گامی مهم در راستاي هماهنگسازي
استانداردها و حکمرانی شركتي محسوب ميشود .اما به عقيده برخي محققين بهكارگيري
موفق اصول كاري بينالمللي بســتگي به ميزان رعايت سيســتمهاي مختلف حکمرانی
شركتي از دستورالعملهاي فوق دارد و هر كشوري يك سيستم حکمرانی شركتي داراي
مشخصه و ساختار قانوني كام ً
ال متفاوت ،سيستم مالي و ساختار مالكيت شركتي ،فرهنگ
و عوامل اقتصادي خاص خود را دارد .چنين چارچوبهاي متفاوتي در حکمرانی شــركتي،
اســتفاده از اصول كاري عمومي را بسيار مشكل ميكند .در نتيجه با وجود موانع ياد شده،
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امكان همگرايي حکمرانی شــركتي وجود نداشته يا حداقل در حا ل حاضر و آينده نزديك
امكانپذير نيســت .به همين دليل مدل حکمرانی شركتي تركيبي بهعنوان مدل نوظهور
كمتر با ايراد مواجه شــده اســت .مطالعات حاكي از آن است كه بهترين مدل حکمرانی
شركتي وجود ندارد .هر دو مدل مزاياي قابل مقايسه متفاوتي دارند .مدل حکمرانی شركتي
آنگلو -آمريكايي از شركتها در بخشهايي بهتر حمايت ميكند كه نيازمند حركت سريع
براي ورود يا خروج به بازارهاي جديد است .مدل اروپای قارهای از شركتها در بخشهايي
حمايت ميكند كه نياز به سرمايهگذاري در پروژههاي درازمدت دارد .مدل تركيبي حاكميت
شركتي مبتني بر فرضيه ارجاع متقابل (اقتباس مدلها از يكديگر) است كه پيشفرض خود
را بر اين قرار ميدهد كه نظامهاي حکمرانی شركتي تجزيهپذير هستند .اين بدان معناست
كه مؤلفههاي يك مدل را ميتوان از يكديگر جدا کرد و آنها را براي استفاده براي مدل
جديد ،بدون دربرداشتن آثاری نامطلوب ،سازگار نمود .يك مشخصه خاص با يك نوآوري
بايد امكان جدايي از مدل و سازگار شدن با مدلهاي ديگر را داشته باشد .لذا فرضيه ارجاع
زماني منطقي اســت که آن نظامها در كشــور عم ً
ال تجزيهپذير باشند .بهعبارتي قابليت
پذيرش آن مؤلفه با مشخصه را داشته باشند.
د) مدل ترکیبی

پیشفرض اين مدل بر تجزیهپذیر بودن نظامهای حکمرانی شــرکتی اســت و اين مدل
مبتنی بر فرضیه ارجاع متقابل است.
در توجيه نظري مدل حکمرانی شــركتي تركيبي قانعكنندهترين توجيه اصل «رقابت
کامل میکند» اســت .رقابتهاي جهاني اين معنا را در پي دارد كه بازار بزرگتر ،ســرمايه
بيشتر و توليدكنندگان سرمايهدارهای متخصصتري ميطلبد و مستلزم مشاركت فرا مرزي
ميان سازمانهاي توليدكننده كنوني است .فناوريهاي نوآورانه توليد نيز مانند حوزه سرمايه
بهسرعت در حال گسترش در بنگاههاي سراسري جهان شد .همين مسير بايد در خصوص
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حکمرانی شركتي دنبال شود .در مدل غالب كه در بازارهاي بينالمللي بهطور تنگاتنگي با
يكديگر ارتباط دارند تحت فشــار جهانيسازي نظام شركت تالش خواهند كرد تا مزاياي
متقابــل يكديگر را جذب نمايند .هر مدل حکمرانی شــركتي به كمك تحقيقات داخلي
آكادميــك و شــواهد و تجربيات عملي تالش ميكند تا موضــوع جديدي از مدل ديگر
اقتباس كند تا مدل خود را تكامل بخشد .مدل مبتني بر سهامدارمحور با تأكيد بر تعهدات
درازمدت ،تمايل بيشتر بر حمايت از سهامداران دارد و مدل مبتني بر ذينفع بيشتر بر بازار
تكيه دارد .ناكاميهاي احتمالي مدل بازارمدار را ميتوان از طريق راهكار مالكيت متمركز
سهام بهبود بخشيد .در مقابل مدلهاي سهامدارمحور نيز ميتواند مزايا و راهكارهاي معتبر
نظام بازارمدار را اقتباس كند .اين نوع بهبود متقابل مسلم ًا منجر به مدل تركيبي در نظام
حکمرانی شركتي ميشود.
برنامههاي سياسي بسياري از دولتها در سرتاسر اروپا تمركز بر روش تركيبي است.
در بريتانيا ،طبق قانون شــرکتهای  ،)Section 172-174( 2006مدیران ب ه موجب قانون
ملزم ميباشند تا منافع اشخاص ذينفع را بهمنظور تقويت موفقيت شركت در نظر بگيرند.
همچنين دولــت رفاه فعال در بلژیک  Polder modelو آلمــان نیز  Neuemitteمدل
تركيبي حکمرانی شــركتي را ترويج نمودهاند كه اينها همه حاكي از گرايش به ســمت
يك مدل تركيبي حکمرانی شــركتي است كه بر شــماري از مكانيزمهاي رايج از قبيل
هيئتمديرههاي مستقل ،افشای اطالعات ،پاسخگويي و غيره تكيه دارند.
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شکل  :4-1انواع الگوهای ترکیبی حکمرانی شرکتی
الگوی
ترکیبی
ایستا

الگوی
ترکیبی
پویا

دولتهــا الگــوي تركيبي را
طراحي ميكنند كــه عناصر
الگوهاي خودشــان و عناصر
يك الگــو در نقطه مقابل را با
يكديگر تركيب ميكنند.

از دولتها خواســته ميشــود
تا الگوهايــی تركيبي طراحي
کنند که عناصر الگوی برتری
ســهامدار و الگوی گروههای
ذینفــع را با مشــخصههای
کشور خودشان ترکیب کنند.

این نوع الگوي تركيبي براي كشورهايي
مناســب اســت كه قب ً
ال نظام حکمرانی
شــركتي محكم و يكپارچهاي داشتهاند
که برای مدتی طوالنی شــرکتها را از
طریق مقررات قانونی شرکتها کنترل و
سازماندهی میکردند.

ایــن نوع الگو در کشــورهایی پذیرفته
میشــود که هنوز در مرحلــه ایجاد یک
الگــوی مطمئن و یا ثبات برای توســعه
اقتصادی خویش هستند.

 -1-8اسناد حکمرانی شرکتی
مراجع فراملیتی از قبیل ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،اتحادیه بینالمللی تأمین
اجتماعی ،شبکه بینالمللی حکمرانی شرکتی و کمیته بال بر مبناي مشورت با دولتها و
ذینفعان ،مجموعهای از استانداردها و رهنمودها را در خصوص موضوع حکمرانی شرکتی
ایجاد كردهاند.
 -1-8-1سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ()OECD

دســتورالعملهای اين ســازمان در رابطه با اصول حکمرانی شرکتی صندوقهای بیمه و
بازنشستگی در ســال  2004تدوين شد و اســتانداردی بینالمللی برای سرمایهگذاران و
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ذینفعان به حســاب ميآيند .اصول ارائه شــده برنامهای برای حکمرانی شرکتی است و
راهکارهایي براي ارتقاء حکمرانی شــرکتی و حمایت بهتــر از ذینفعان به قانونگذاران
کشورهای عضو و غیرعضو ارائه ميدهد .دستورالعملهای اين سازمان عبارتند از:
شکل  :5-1اجزای دستورالعمل حکمرانی شرکتی ()OECD

حقوق
سهامداران و برخورد
برابر با آنها و کارکردهای
کلیدی مالکیتی
سرمایهگذارهای
نهادی ،بازارهای سهام و
سایر واسطهها

اطمینان
دادن نسبت به وجود
زیربنایی برای چارچوب راهبری
شرکتی اثربخش

مسئولیتهای
هیئتمدیره

اصول
حکمرانی شرکتی
()OECD
افشاء و شفافیت
نقش ذینفعان
در راهبری شرکتی

در جمهوری اســامی ایران نيز مقام معظم رهبري (ســال  )1383در رابطه با اصول
اين سازمان فرمودند :اصول اين سازمان چارچوبی را برای کمک به شرکتها در تمهید و
استقرار یک سیستم حکمرانی شرکتی مطابق با قانون و مقررات آنها فراهم میکنند .اين
اين اصول تعهدآور نبوده و بهدنبال صدور نســخهای دستوری برای قوانین ملی نیستند و
منظور شناسایی اهداف و پیشنهاد روشهای گوناگون دستیابی به آنهاست .سیاستگذاران
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میتوانند از این اصول در تدوین چارچوبهای قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با
شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی و فرهنگی سود جویند و فعاالن بازار در تدوین رویههای
خاص خود از آن استفاده کنند .این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات
مهم در شرایط حاکم مورد بازبینی قرار گیرند.
به رغم اینکه اصول ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی ،چارچوبی را برای کمک
به شــرکتها در تمهید و استقرار یک سیستم حکمرانی شرکتی مطابق با محیط قانونی،
سازمانی و مقرراتی خود فراهم میکنند ،با این حال تعهدآور نبوده و بهدنبال صدور نسخهای
دســتوری برای قوانین ملی نیستند ،بلکه منظور شناســایی اهداف و پیشنهاد روشهای
گوناگون دستیابی به آنها است .این اصول بهعنوان عناصر مرجع کاربرد دارند .سیاستگذاران
میتوانند از این اصول در تدوین چارچوبهای قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با
شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی و فرهنگی سود جویند و فعاالن بازار در تدوین رویههای
خاص خود از آن استفاده کنند .این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات
مهم در شرایط حاکم مورد بازبینی قرار گیرند.
 -1-8-2اتحاديه بينالمللي تأمين اجتماعي

اين اتحادیه يك سازمان راهبردی برای نمایندگیها و سازمانهای تأمین اجتماعی و بیمه
بازنشستگی اســت كه در  4اکتبر سال  1927تاسيس شد .مجموعه رهنمودهای ISSA
در زمینــۀ حکمرانی خوب (طاهری بهروز ،حاجی قربانی )1395 ،بر اســاس چارچوب راهبردی
تنظیم گردیده و مؤلفههای پاســخگویی ،شفافیت ،مشارکت ،پویایی و قابلیت پیشبینی
را بهعنــوان ارکان اصلی از میان اصول پذیرفته شــده در حکمرانی خوب عنوان میکند.
مجموعه رهنمودها در دو گروه زیر تهیه و تدوین شدهاند:
 دستورالعملهای حکمرانی خوب در حوزه هیئتمدیرهخاص تأمین اجتماعی (مانند برنامهریزی استراتژیک،
 -دستورالعملهای حوزههای ِ
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مدیریت ریسک و حسابرسي)
 -1-8-3شبكه بينالمللي حكمراني شركتي ()ICGN

مؤسســهای غیرانتفاعی است كه از سرمایهگذاران نهادی ،شــرکتها ،سیاستگذاران و
مشاوران حرفهای تشكيل شده اســت و در زمينه اصول حکمرانی شرکتی بینالمللی در
سطح غیردولتی دارای بیانیه الزامآورتری است.
شــبکه بینالمللی حکمرانی شرکتی ،اصول ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی را
بهعنوان زیربنای اصلی پذیرفته است و رهنمودهای دیگری نیز در مورد نحوه به کارگیری
عملی آن اصول فراهم کرده است .اما شواهد کافی در مورد نحوه بهکارگیری این اصول در
کشورهایی با چارچوب ضعیف حکمرانی شرکتی ارائه نشده است.
اهداف اين شبكه عبارتند از:
برقراری ارتباط میان اعضا ،بررسی اصول و ضوابط شبكه ،توسعه معیارهای صحیح
حکمرانی شرکتی ،جذب عضو.
اصول شبكه بینالمللی حکمرانی شرکتی عباتند از:
رهبری و استقالل ،نظارت بر ریسک ،فرهنگ شرکتی ،مسئولیتهای هیئتمدیره،
ترکیب و انتصاب ،گزارشدهی و ممیزی ،حقوق سهامداران ،پاداش.
 -1-8-4كميته بال

رهنمودهای کمیته بال از اصول حکمرانی شــرکتی ســازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه استنباط شده است .هدف اصول حکمرانی شرکتی کمیته بال ،کمک به دولتها در
تالش برای ارزیابی و بهبود چارچوبهای حکمرانی شرکتی خود و ارائه رهنمودهایی برای
شرکتکنندگان و ناظران بازارهای مالی و پولی است.
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 -1-8-5جدول مقایسه اسناد حکمرانی شرکتی
جدول  :2-1مقایسه اسناد حکمرانی شرکتی از سه منظر ویژگی ،محتوا و محدودیتها
عنوان
مقایسه

شبکه بینالمللی حکمرانی شرکتی ()ICGN

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ()OECD

اصول  ICGNعناصری از حکمرانی شرکتی این اصول بیانگر اولین ابتکار یک سازمان بین
را برجســته میکند که اعضای سرمایهگذار دولتی برای توســعه عناصــر اصلی یک نظام
 ICGNهنــگام تصمیمگیــری در مــورد حکمرانی شرکتی خوب است.
تخصیص دارایی و تصمیمات سرمایهگذاری،
آنها را در نظر میگیرند.

ویژگی

اصــول  ICGNعمدتا در مــورد حکمرانی ایــن اصول برای کمک بــه دولتهای عضو
شــرکتی شرکتهای ســهامی عام است اما  OECDو غیــر عضــو  OECDدر تــاش
بسیاری از موارد این اصول در دیگر شرکتها برای ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی ،نهادی
و نظارتــی بــرای حکمرانی شــرکتی و ارائه
نیز قابل بهرهبرداری است.
راهنمایی و پیشــنهادات برای بورس ســهام،
سرمایهگذاران ،شرکتها و دیگر احزاب در نظر
گرفته شده است که در روند توسعه حکمرانی
شرکتی خوب نقش دارند.
اصول  ICGNحوزههای نظارتی را تشــویق این اصول بر شــرکتهای تجاری عمومی،
میکند تا سیاستهای نظارتی گستردهتری را اعــم از مالی و غیر مالــی تمرکز دارد .با این
در زمینههای شرکتی و نظارتی در نقاطی که حــال ،تا حدی که کاربردی تشــخیص داده
خارج از اختیارات شرکت است اعمال کنند .شوند ،ممکن اســت ابزاری مفید برای بهبود
حکمرانی شرکتی در شرکتهای غیر تجاری
نیز باشد.
اصــول  ICGNبرای ســازگاری با ســایر این اصول مبنای مشترکی را نشان میدهد که
کدهای شناخته شده حکمرانی شرکتی تهیه کشــورهای عضو  OECDآنها را برای توسعه
شده اســت ،اگرچه در برخی شرایط ،اصول شیوههای حکمرانی خوب ضروری میدانند.
 ICGNممکن است سختگیرانهتر باشد.
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شبکه بینالمللی حکمرانی شرکتی ()ICGN

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ()OECD

ویژگی

 ICGNبر این باور اســت کــه بهبود حاکمیت ایــن اصول بهطــور خالصه ،قابــل فهم و در
بایــد هدف کلیــه شــرکتکنندگان در فرایند دســترس برای جامعه بینالمللی در نظر گرفته
حکمرانی شرکتی باشد ،از جمله سرمایهگذاران ،شده است.
هیئتمدیره ،مدیران شرکتها و سایر سهامداران
و همچنیــن نهادهای قانونگــذاری .بنابراین،
 ICGNقصــد دارد ایــن اصــول را برای همه
شرکتکنندگان در فرآیند حکمرانی بیان کند.
ایــن اصول بــرای این منظــور در نظر گرفته
نشــدهاند که جایگزین ابتکارات بخش دولتی،
نیمه دولتی یا خصوصی برای توسعه “بهترین
روش” در حکمرانی شرکتی شوند.

محتوا

هدف شرکت :افزایش بازدهی ذینفعان

اطمینان دادن نســبت به وجود زیربنایی برای
چارچوب راهبری شرکتی اثربخش

شفافیت و افشاء

حقــوق ســهامداران و برخورد برابر بــا آنها و
کارکردهای کلیدی مالکیتی

حسابرسی

سرمایهگذارهای نهادی ،بازارهای سهام و سایر
واسطهها

مالکیت سهامداران ،مسئولیت ها ،حق رأی و نقش ذینفعان در راهبری شرکتی
روشهای اصالح
هیئتمدیره

افشاء و شفافیت

سیاستهای حقوقی شرکتها

مسئولیتهای هیئتمدیره

تابعیت شــرکتی ،1روابط ذینفعــان و رفتار
اخالقی تجارت
 -1تابعیت شرکتی به مســئولیتهای یک شرکت در قبال جامعه اشاره دارد .هدف تولید استانداردهای باالتر زندگی و کیفیت
زندگی برای جوامعی است که آنها را احاطه کرده و همچنان سودآوری سهامداران را حفظ میکند.

فصل اول :بنیانهای نظری
عنوان
مقایسه
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سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ()OECD

محدودیتها

همه اصول داوطلبانه هستند و از نظر قانونی قابلیت اجرا ندارند ،مگر اینکه در قوانین تدوین
اساسنامه توسط کشورهای خاص ذکر شده باشد.
ممکن است بهدلیل تفاوت در قوانین و سازوکارهای اقتصادی کشورهای مختلف برخی از این
اصول برای بعضی کشورها قابل اجرا و برای بعضی دیگر غیر قابل اجرا باشند.

 -1-9خالصه فصل
در این فصل مختصری از ساختار کلی ،تعاریف ،اهداف ،نهادها و الگوهای رایج حکمرانی
شــرکتی بیان شده است .شــناخت چارچوب و الگوهای رایج حکمرانی شرکتی مطابق با
استانداردهای جهانی ،پیشنیاز بومیسازی این چارچوب ،بررسی و اجرای آن در صندوق
بازنشستگی کشوری است .فلسف ه وجودی حکمرانی شرکتی از جدایی مالکیت و مدیریت
نشــئت میگیرد و در واقع حکمرانی شرکتی رعایت اصولی را پیشنهاد میکند که توازن
مناســبی بین آزادی عمل مدیریت و پاســخگویی در مقابــل ذینفعان مختلف از جمله
حمایت از حقوق سهامداران عمده و خرد ،رفتار یکسان با کلیه سهامداران ،توجه به نقش
ذینفعان ،شفافیت و افشای اطالعات و تعیین مسئولیتهای هیئتمدیره برقرار میکند.
نهادهای مختلفی در خصوص حکمرانی شــرکتی در سطح جهانی نقش آفرینی میکنند
که مهمترین آنها سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی،
ناللمللی حکمرانی شرکتی و کمیته بال (بازل) است.
شبکه بی 
يكي از اصليترين حاميان حکمرانی شــرکتی سازمان توســعه همكاري اقتصادي
( )OECDاست .اين سازمان ،مجموعهاي از پيشنهادها را تحت عنوان «اصول حکمرانی
شــرکتی» توســعه داد كه اين اصول در قالب رهنمودهاي  OECDبراي بنگاههاي چند
مليتي در فصلي با عنوان افشاء و شفافسازي ارائه شد .طبق این اصول ،هدف از حکمرانی
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شرکتی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت،
پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف شــرکت را فراهمآورد .مجموعه اصول حکمرانی
شرکتی را میتوان در مکانیزمهای درون سازمانی ،از جمله چگونگی انتخاب هیئتمدیره و
مدیران اجرایی سازمان و کنترلهای داخلی و مکانیزمهای برون سازمانی ،از جمله الزامات
و نظارتهای قانونی ،الزامات حقوقی ،ملزم نمودن شرکتها برای انجام حسابرسی مستقل
جستجو کرد.
مطابق با استانداردهای جهانی ،سه تئوری رایج حکمرانی شرکتی وجود دارد که شامل
تئوری نمایندگی ،تئوری هزینه مبادله و تئوری ذینفعان است .هدف تئوری نمایندگی ارائه
راهکارهایی در جهت حفظ منافع و ارتقاء سطح بهرهمندی سهامداران از سوی کارگزاران
است .در تئوري هزينه مبادله شــرکت از افراد با دیدگاهها و اهداف مختلف تشكيل شده
است و شرکتها آنقدر بزرگ هستند که ميتوانند تولید را هدایت و بازار معامالت را متعادل
کنند .تئوری ذینفعان یک تئوری مدیریتی ،اخالقی ،حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی درباره
بنگاه است و به نحوه کارکرد موفق آن جهت ایجاد ارزش میپردازد .مطابق با تئوری های
مطرح شــده ،چهار مدل رایج برای حکمرانی شرکتی ارائه شده است که شامل مدلهای
اروپای قارهای ،آنگلو -امریکایی ،همگرایی بینالمللی و مدل ترکیبی است.

فصل دوم
حکمرانی شرکتی در ایران

-2-1مدل حکمرانی شرکتی در ایران
نظام حقوقي شركتهاي كشورها ،حسب سيستمهاي حقوقي خاص خود تابع يكي از اين
مدلهاي حاكميت شركتي ميباشند .نظام حاكميت شركتي در ايران مبتني بر مدل اروپاي
قارهاي (درون ســازماني) است و شايد دليل عمده آن اقتباس از ساختار حاكميت شركتي
اروپاي قارهاي است .زيرا قانون تجارت ايران در باب مقررات شركتهاي سهامي از قانون
تجارت فرانسه اقتباس شده اســت و فرانسه نيز جزء كشورهاي تابع نظام اروپاي قارهاي
و مبتني بر مدل حاكميت شــركتي اروپاي قارهاي است .البته عواملي وجود داشت كه چرا
قانونگذار در زمان اقتباس اوليه ســاختار حاكميت شركتي ،مدل اروپاي قارهاي را انتخاب
نموده است كه يكي عامل سياسي است و ديگري عامل اقتصادي .از نظر سياسي بر اين
توجيه استوار اســت كه چنين مدلي كنترل دولت بر بخش خصوصي را تضمين ميكرد.
توجيه ديگر درآمدزايي و تأمين استقالل مالي دولت است .كنترل دولت بر بخش خصوصی
ميتوانست درآمدزا باشد و دولت را از وابستگي به بخش خصوصي رها سازد( .رحمانی )1388
هر چند در ايران در ســالهاي اخير موضوع خصوصيســازي مطرح شده اما باز هم
قسمت عمده اقتصاد در اختيار دولت است .با توجه به اين ميتوان انتظار داشت كه عملكرد
اين نوع بنگاهها با توجه به مباحث نظري خصوصيســازي ،تحولي اساســي در كار اين
شركتها ايجاد نموده باشد چرا كه كماكان كنترل و مديريت بنگاه در اختيار بخش عمومي
قرار دارد ولو اين كه مالكيت به بخش خصوصي منتقل شده باشد .اين چيزي است كه از

40

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

آن در حال حاضر تعبير به شركتهاي نيمه دولتی میشود( .شقاقی شهری)1391 ،

عامل بعدی كه در اقتباس از مدل اروپاي قارهاي مربوط بوده اســت عامل اقتصادي
(بهرهوري) است .با اين توضيح كه مدل مزبور ميتوانست بيشتر از مدل آنگلو -آمريكايي
به تأمين هدف بهرهوري شركتي كمك كند .از طرفي مدل اخير در آن زمان به اندازه كافي
در دنيا شــناخته شده نبود يا حداقل قانونگذار ايران در زمان اقتباس نسبت به آن آگاهي
نداشت( .رحمانی )1388 ،مضاف ًا به اين كه مدل آنگلو -آمريكايي تا انتهاي دهه  1930ميالدي
صرف ًا در آمريكا تثبيت شــده بود و استقرار آن در كشور انگلستان تا انتهاي سال  1979به
طول انجامید )Chefins, 2002( .در نتیجه اقتباس از مدل آنگلو آمريكايي ميتوانست موجب
صرف هزينههاي اضافي در خصوص جستجو ،يادگيري و تمرين باشد .از طرفي مجاورت
ايران با اروپاي قارهاي و معامالت تجاري گســتردهاش با آن و نيز موفقيت شــركتهاي
اروپايي با مدل حاكميت شــركتي ،اين مدل را براي قانونگذار و ايران جذاب نمود .مضاف ًا
اين كه اين مدل به مفهوم سنتي شركت مدني كه براي ايرانيان كام ً
ال شناخته شده بود از
اين حيث كه در آن ارتباط بين مالكيت و كنترل حفظ ميشد نزديكتر بود( .رحمانی)1388 ،
در ايران بهطور عمده شــركتهاي سهامي توسط شــركتهاي كوچك خانوادگي و يا
شركتهاي بزرگ دولتي انجام ميگيرد و بازار سرمايهگذاري و بازارهاي رقابت تا حدودي در
ايران يا وجود نداشته يا ضعيف است و معامالت سهام نيز گسترده نبود و مردم نيز با اين فرهنگ
آشنا نبودند .در نتيجه اقتباس از مدل آنگلو -امريكايي ميتوانست منجر به نتايج زيانباري شود.
قوانین مربوط به راهبری شرکتی در ایران را میتوان از باب سوم قانون تجارت ایران
که همان باب «شرکت هایتجاری» است جستجو کرد .مطابق این قانون ،ارکان راهبری
شرکتی در شرکتهای سهامی به این شرح است:
 -1مؤسسان اولیه و مجمع عمومی مؤسسان اولیه
 -2بازرسان
 -3مجمع عمومی عادی یا همان سالیانه

فصل دوم :حکمرانی شرکتی در ایران
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 -4مجمع عمومی فوقالعاده
 -5هیئتمدیره شرکت
 -6رئیس و نایبرئیس هیئتمدیره
 -7مدیرعامل شرکت
 -8معامالت با اشخاص وابسته
با این وجود ،مفهوم راهبری شرکتی در شکل امروزی آن از اوایل دهه هشتاد شمسی
مطرح شــده است .مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار اولین
ویرایش آییننامه راهبری شــرکتی را در سال  1383تنظیم و در سامانه اطالعاتی بورس
اوراق بهادار قرار داد .این آییننامه که در  22ماده و دو تبصره تنظیم شــده بود ،شــامل
تعاریف ،وظایف هیئتمدیره ،سهامداران ،افشای اطالعات ،پاسخگویی و حسابرسی بود.
آییننامه مذکور با توجه به ســاختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه ایران و با لحاظ کردن
قانون تجارت ایران تنظیم شــد .بررسی شرکتها و بازار سرمایه در ایران بیانگر آن است
که برخی از مکانیزمهای برون سازمانی (محیطی) نیز تا حدودی برقرار است که از جمله
میتوان به نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ،بهویژه مواد  144تا  ،156قوانین و
مقررات بورس اوراق بهادار ،قانون بازار سرمایه ،قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون
و مقررات جامعه حســابداران رسمی اشاره کرد .لزوم حسابرسی مستقل صورتهای مالی
شرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران نیز از دیگر مصادیق بهکارگیری
مکانیزمهای برون سازمانی راهبری شرکتی در ایران است( .حساس یگانه)1385 ،
در سال  1386شرکت بورس اوراق بهادار با تشکیل کارگروهی تحت عنوان «کارگروه
حکمرانی شــرکتی» اقدام به تدوین دستورالعملی برای بهکارگیری اصول راهبری شرکتی
توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس کرد .در این کارگاه با الگوبرداری از اصول راهبری
شــرکتی در کشورهای پیشرفته و نیز اصول راهبری شرکتی سازمان توسعه همکاریهای
اقتصادی ( ،)OECDســعی در بومیسازی آن بر اساس ویژگیهای خاص ایران و قوانین
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حاکم در آن ،از جمله قانون تجارت شــد .در اردیبهشــت  1392پس از فراز و نشیبهای
بسیار ،پیشنویس دستورالعمل راهبری شرکتی برای شرکتهای بورسی و فرابورسی جهت
نظرخواهی عمومی در سامانه اطالعرسانی بورس اوراق بهادار قرار داده شد .این دستورالعمل
که در پنج بخش و بیست و نه ماده تهیه شده بود ،الزاماتی را در خصوص هیئتمدیره ،مجامع
عمومی صاحبان سهام ،نحوه انتخاب اعضای هیئتمدیره و پاسخگویی و افشای اطالعات
برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعیین میکرد .در
نهایت ،در تاریخ  12آبان « 1397دســتورالعمل حکمرانی شرکتی ناشران پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» توســط سازمان بورس اوراق بهادار ابالغ شد.
این دستورالعمل در  6فصل 44 ،ماده و  24تبصره به تصویب هیئتمدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار رســیده است .البته ذکر این نکته ضروری است که در دستورالعمل کنترلهای
داخلی مصوب اردیبهشــت  1391که رعایت مفاد آن برای ناشران پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی اســت ،برخی از اصول پایهای راهبری شرکتی
مورد نظر بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شده است .بهعنوان مثال مطابق ماده  10از فصل
دوم این دســتورالعمل ،مدیریت ارشد شرکت باید کمیته حسابرسی را زیر نظر هیئتمدیره
شرکت تشکیل دهد و یا مطابق ماده  17از فصل سوم همان دستورالعمل ،حسابرس مستقل
شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص استقرار و
بهکارگیری سیستم کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت ،با توجه به چارچوب
کنترلهای داخلی ذکر شــده در فصل دوم این دستورالعمل ،اظهار نظر کند .همانطور که
مالحظه میشــود ،در این دو ماده ،دو مکانیزم بســیار مهم راهبری شرکتی ،یعنی کمیته
حسابرسی و نیز حسابرس مستقل مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند .قبل از این دستورالعمل نیز
در پاییز  1390بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،تصدی پست ریاست هیئتمدیره و
مدیریت عاملی بهطور همزمان توسط یک نفر را در تمامی بانکهای غیر دولتی منع کرد.
در نهایت باید عنوان داشت که علیرغم قدمت نسبی راهبری شرکتی در ایران ،این مفهوم
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به لحاظ قانونی در این کشــور هنوز بسیار جوان است و نیازمند تدوین و تصویب قوانین و
مقرراتی مناسب و نیز نظارت بر اجرای آنها توسط نهادهای ناظر میباشد.

-2-2ویژگیهای حکمرانی شرکتی ایران
جدول  1-2ویژگیهای حکمرانی شرکتی در ایران را از سه منظر سطح افشاء ،مالکیت و
کنترل و تأمین سرمایه بررسی میکند.
جدول  :1-2ویژگیهای حکمرانی شرکتی در ایران
عنوان

شرح

ســاختار مالك  -مدير حاكم است و مالكيت سهام در ســطح بااليي متمركز است.
مطابق ماده  107ل .ا .ق .ت مديران از بين صاحبان سهام انتخاب ميشوند ،بنابراين
اتحاد مالكيت
ســهامداران بهطور غيرمستقيم اداره و كنترل شركت را در اختيار دارند .نتيجه آن اين
و كنترل
است كه مشكالت نمايندگي و هزينههاي كنترل بر مديران شركت توسط سهامداران
منتفي است يا حداقل كمتر است.
برخالف كشــورهايي چون آلمان و ژاپن كه بانك محور است و بانكها و مؤسسات
مالي نقش اساســي در تأمين سرمايه شركتهاي سهامي دارند ،در ايران اين موضوع
تأمين سرمايه كمتر اتفاق ميافتد و تأمين سرمايه صرف ًا سوي منابع داخلي و نه بازار صورت ميپذيرد.
از طريق منابع مطابق مقررات اليحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت  1347مقنن براي سهامداران
داخلي
حق تقدم در خريد سهام را در زمان افزايش سرمايه پيشبيني نموده است (ماده .)166
در نتيجه شركت به بازار رقابتي وابسته نيست و اين خود معلول عدم وجود بازار رقابتي
قوي در ايران است.
سطح پايين
افشاي
اطالعات

مقررات شــركتهاي ســهامي از حيث ارائه اطالعات كارآمد نيست .با توجه به اين
كه حســب اصول  OECDارائه اطالعات دقيق و مناســب براي سهامداران فعلي و
سرمايهگذاران آتي و نيز تمامي ذينفعان ضروري است ،در نظام شركتهاي سهامي
ايران شايد سهامداران اكثريت به لحاظ نقش كنترلي امکان دسترسي به اطالعات الزم
را داشته اما اين امكان براي سهامداران اقليت وجود نداشته يا پايين است .در صورتيكه
يكي از بنياديترين اصول حمايت از سهامداران اقليت است.
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در شکل  1-2معایب حکمرانی شرکتی در ایران بهطور موردی تبیین شده است.
شکل  :1-2معایب حکمرانی شرکتی در ایران

عدم مقررات
در باب افشاي
اطالعات كافي ،دقيق،
مناسب و بهموقع

فقدان مقررات
کارآمد در خصوص
گزارشهای مالی و
وضعیت شرکت

فقدان مقررات
کارآمد در خصوص
گزارشهای مالی و
وضعیتشرکت

حمايت ضعيف از
سهامداران اقليت

عدم تفكيك
بين وظايف
هيئتمديره و
مديرعامل
عدم مطابقت
مقررات شرکتهای
سهامی با نیازهای
تجاری مدرن

عدم برخورد يكسان
و منصفانه با كليه
سهامداران

شاخصههای الزم حکمرانی شرکتی در ایران در چهار بعد شفافیت و افشای اطالعات
استاندارد ،جدایی مالکیت از کنترل ،ایجاد بازار رقابتی قوی در جهت تأمین سرمایه از طریق
بازار و مسئولیتپذیری مدیران در شکل  2-2بیان شده است.

فصل دوم :حکمرانی شرکتی در ایران

45

شکل  :2-2شاخصههای الزم حکمرانی شرکتی در ایران
بر مديران الزم است كه
امكان ايفاي همزمان
وظايفشان نسبت به
سهامداران و گروههاي ذينفع
پي برند .مديران ميتوانند
بهدنبال به حداقل رساندن
هزينههاي گروههاي ذينفع
باشند و در عين حال ثروت
و دارايي سهامداران را به
حداكثر برسانند.

در خصوص هدف
حداكثرسازي موجودي و
گسترش و توسعه ثروت و
دارايي موجود ،مديران بايد
تالش كنند تا ارزش بازاري
درازمدت شركت را افزايش
دهند و سرمايهگذاري صورت
گرفته توسط گروههاي
مختلف را مورد توجه قرار
دهند.

جدایی مالکیت از
کنترل

ایجاد بازار رقابتی
قوی در جهت
تأمین سرمایه از
طریق بازار

شفافیت
و افشای اطالعات
استاندارد

مسئولیتپذیری
مدیران

هدف نهايي تأسيس
شركتها بايد ترويج موفقيت
درازمدت شركت باشد.
هدف از تصميمگيريهاي
شركت بايد هماهنگ با
اصول بنيادين شركتي
در خصوص انصاف،
پاسخگويي ،شفافسازي و
مسئولیتپذیری مقرر شده
باشد.

بايد تدابير تكميلي قابل
اجرايي براي محقق ساختن
و اجراي اين اصول در جهت
حمايت از منافغ گروههاي
ذينفع در سطح شركت
ايجاد گردد.
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ی بازنشستگی
 -3-1وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوقها 
کشوری
مطابق ماده ( )11قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  1383وزارت رفاه
و تأمین اجتماعی با اهداف زیر تشکیل شد:
شکل  :1-3اهداف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
زمينهسازي
براي تحقق
اصول فراگيري
جامعيت
و كفايت
نظام و بسط
پوششهاي
بيمهاي

بند الف
ماده 16
قانون ساختار
نظام جامع
رفاه و تأمين
اجتماعي

ايجاد
هماهنگي در
برنامههاي
اجرايي
قلمروهاي
سهگانه نظام
جامع تامين
اجتماعي

بند د ماده
 16قانون
ساختار نظام
جامع رفاه
و تأمين
اجتماعي

نظارت بر
عملكرد
صندوقهاي
بيمهاي

بند ز ماده 3
قانون ساختار
نظام جامع
رفاه و تأمين
اجتماعي

زمينهسازي
زمينهسازي
زمينهسازي
براي تحقق
براي تحقق
براي تحقق
اصول فراگيري اصول فراگيري اصول فراگيري
جامعيت
جامعيت
جامعيت
و كفايت
و كفايت
و كفايت
نظام و بسط
نظام و بسط
نظام و بسط
پوششهاي
پوششهاي
پوششهاي
بيمهاي
بيمهاي
بيمهاي

بند ب ماده
 3قانون
ساختار نظام
جامع رفاه
و تأمين
اجتماعي

بند ط ماده
 3قانون
ساختار نظام
جامع رفاه
و تأمين
اجتماعي

بند ح ماده
 16قانون
ساختار نظام
جامع رفاه
و تأمين
اجتماعي

با تصویب این قانون سازمان تأمین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری و متعاقب ًا
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روســتاییان و عشایر زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین
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اجتماعی به فعالیت خود ادامه دادند .مطابق ماده ( )17قانون مذکور ارکان کلیه صندوقها
و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمهای ،حمایتی و امدادی شــامل هیئت
امنا ،هیئتمدیره ،مدیرعامل و هیئت نظارت است و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی
در حکم هیئت امنا یا مجمع ســایر صندوقهای بازنشســتگی تابعه (وزارت رفاه و تأمین
اجتماعی) وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری نیز است.
در سال  1390با تصویب قانون ادغام وزارتخانههای تعاون ،کار و امور اجتماعی و رفاه
و تأمین اجتماعی کلیه وظایف و اختیاراتی که مطابق قوانین برعهده وزارتخانهها و وزیران
مربوط بود به وزارتخانه تازه تأسیس تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزیر آن منتقل شد.
 -3-1-1نقش و اختیارات وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وفق قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساســنامههای ســازمان تأمین
اجتماعی و صندوقهای بازنشســتگی تابعه اختیارات وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
شرح زیر است:
 پيشنهاد شش نفر از اعضاء هيئت امناء به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي صدور حكم انتصاب رئيس و اعضاي هيئت امناء رياست هيئت امناء در صورتيكه يكي از اعضاي هيئت امناء شخص وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي باشد
 تأیید نصب و عزل مديرعامل صندوق بازنشستگي و صدور حكم آن بررسي پيشنهاد هيئت امناء در خصوص اصالح اساسنامه و در صورت تأیید ،ارسالآن جهت تصويب نهايي در هيئت وزيران
 صدور احكام اعضاء و رئيس هيئتمديره صندوق بازنشستگي انتخاب رئيس هيئت نظارت از ميان اعضاء هيئت توسط رئيس هيئت امناء يا وزيرتعاون ،كار و رفاه اجتماعي
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صدور حكم رئيس و اعضاي هيئت نظارت
تأیید اعضاي هيئت مديره شركتها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدينگهاي
زيرمجموعه
تأیید پيشنهاد هيئت امناء براي نصب و عزل مديرعامل
تعيين و انتصاب سرپرسـت براي سـازمان براي حداكثر شـش ماه بهمنظور انجام
مسئوليتهاي مديرعامل سازمان (در صورت ضرورت)
تأیید نصب و عزل معاونان مديرعامل و مديران استاني
تصويب آييننامه نحوه تشكيل و اداره جلسات هيئت امناء پس از تشكيل اولين جلسه.

 -3-1-2اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

بهمنظور رعایت قوانین و مقررات و در اجرای برخی از آنها ،وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
بهطور مســتقیم مقرراتی را در قالب بخشــنامه و آییننامه به سازمان تأمین اجتماعی و
صندوقهای بازنشستگی و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش آن ابالغ مینماید که موارد
زیر از آن جملهاند:
 منشور شفافیت و مسئولیتپذیری اجتماعی (نامه شماره  201943مورخ )92/11/16 بخشـنامه ممنوعیت تصدی همزمان هیئتمدیره بیش از یک شرکت (نامه شماره 56357مورخ )95/3/31

 بخشنامه ممنوعیت تصدی هیئتمدیره و مدیرعامل صندوق توسط کارکنان دولت(نامه شماره  56357مورخ )95/3/31

 بخشنامه ممنوعیت تصدی هیئتمدیره و مدیرعامل صندوق توسط بازنشستگان(نامه شماره  56479مورخ )95/3/31

 بخشنامه ممنوعیت بهکارگیری منسوبین به افراد سیاسی در بنگاهها و هلدینگهایوابسته (نامه شماره  196311مورخ )96/10/10
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آییننامه حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره
دستورالعمل سطحبندی بنگاههای اقتصادی تابعه
دستورالعمل ضوابط انتخاب مدیران
اسـتقرار شایستهساالری در دستگاهها و سـازمانهای تابعه (بخشنامه شماره 13273
مورخ )96/1/30

 بخشـنامه هماهنگی در انتصاب اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل شرکتها وهلدینگها (نامه شماره  99655مورخ )97/5/23
 بخشنامه نقشه راه شفافیت (نامه شماره  67046مورخ )1399/4/23ق بازنشستگی کشوری و لزوم
با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی شرکتی در صندو 
ارتقاء انضباط مالی و افزایش شـفافیت در مجموعههای اقتصادی تابعه ،منشـور شـفافیت
و مسـئولیتپذیری اجتماعـی توسـط وزیر محتـرم تعـاون ،کار و رفاه اجتماعـی در تاریخ
ق بازنشسـتگی کشـوری ابالغ گردید .اهم موضوعات مطروحه در
 1392/11/16به صندو 
این بخشنامه به شرح زیر میباشد:
 تأکیـد بـر مسـئولیت خطیر حفظ و نگهداری و ارتقاء ذخایر و سـرمایه سـازمان وصندوقهای بازنشستگی تابعه
 ابالغ بخشنامه نقشه راه شفافیت در راستای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی که یکیاز مهمترین اصول حکمرانی شرکتی است
 ابالغ دسـتورالعمل پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئتمدیره و مدیران عاملبنگاههـای اقتصـادی تابعه و پیرو آن ابالغ دسـتورالعمل سـطح بندی بنگاههای
اقتصادی تابعه
 لزوم پاسخگویی ،شفافیت اطالعات و مسئولیتپذیری اجتماعی ممنوعیت عضویت هر فرد در بیش از یک شرکت -ممنوعیت انتصاب افراد بر اساس معیارهای غیرتخصصی همچون مالک خانوادگی
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و سیاسی و...
ممنوعیت انتصاب افراد دارای خویشـاوندی سـببی و یا نسبی درجه اول یا دوم در
هیئتمدیره یک شرکت
لزوم انتصاب اعضای هیئتمدیره بر اساس قاعده مشخص و روشن
پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئتمدیره بر اساس آییننامه سالمت هزینهها
تأکیـد بر گسـترش مدیریت علمی و بهکارگیری افـراد متفکر و نخبگان جوان در
سازمان و صندوقهای بازنشستگی تابعه
تدویـن برنامههـای دقیـق و تنظیم سیاسـتهای الزم برای تضمین سـودآوری
شرکتها
تکلیف شرکتها به تدوین آییننامه نظام حکمرانی شرکتی
تشکیل کارگروه ارتقاء سالمت مالی در سازمان و صندوقهای بازنشستگی تابعه

دیگر بخشـنامههای ابالغی وزیر محترم تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی به صندوقهای
بازنشستگی کشوری مرتبط با موضوع حکمرانی شرکتی به شرح زیر است:
 بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیئتمدیره شرکتها ابالغ قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان متمم ضوابط مرتبط با انتخاب مدیران شـرکتها به همراه دسـتورالعمل ضوابطانتخاب و انتصاب مدیران
 دسـتورالعمل ممنوعیـت بهکارگیـری منسـوبین بـه افـراد سیاسـی در بنگاهها وهلدینگهای وابسته
 -نقشه راه شفافیت
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 -3-2صندوق بازنشستگي کشوری
به استناد بند «ز» و «ط» ماده ( )3قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نظارت
بر عملکرد صندوقهای بیمهای و تعادل منابع و مصارف صندوقها بر مبناي علم محاسبات
بیمهای ،از اهــداف و وظایف حوزه بیمهای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اســت .به
استناد ماده ( )11همان قانون ،در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و برای اجرای
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ،وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد.
پس از ادغام سه وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی ،تعاون و کار و امور اجتماعی ،به استناد
تبصرههای قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صنعت ،معدن و تجارت
مصوب  1390/4/8مجلس شورای اسالمی ،کلیه تعهدات و اختیارات وزارتخانههای پیشین
از جمله وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت متبوع منتقل شــده اســت .لذا اختیارات و
مسئولیتهای نظارت بر عملکرد صندوقهای بازنشستگی تعادل منابع و مصارف آنها بر
اساس علم محاسبات بیمهای نیز بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است.
منابع صندوق بازنشستگی کشوری عمدتا از طریق دریافتیها از محل حق بیمههای
پرداختی کارکنان و کارفرمایان ،ســرمایهگذاریها و درآمد غیرمســتقیم و از محل بودجه
عمومی (دولت) تأمین میشود .همچنین مصارف اصلی صندوق شامل پرداخت مستمری
بازنشستگی ،مستمری بازماندگان کارکنان ،مســتمری ازکارافتادگی و مصارف عملیاتی
جاری میشود.
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شکل  :2-3منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری
منابع

دریافت 
یها
از محل حق بیم ههای
پرداختی کارکنان
و کارفرمایان
سرمایهگذار 
یها
درآمد غیرمستقیم و از
مح
ل بودجه عمومی (دولت)

مصارف

مستمری
از کارافتادگی
مستمری
بازنشستگی
مستمری
بازماندگان کارکنان
مصارف عملیاتی
جاری

طبق اطالعات ســامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری هم اکنون  5هلدینگ
تخصصی سرمایهگذاری آتیه صبا ،سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری ،صنایع شیر
ایران ،گروه مدیریت ارزش سرمایه ،عمران و ساختمان تراز پیریز تحت مدیریت صندوق
قرار دارند و حدود  100شرکت کنترلی و مدیریتی زیرمجموعه صندوق هستند که از این
تعداد  60شــرکت طی سالهای  1378–1390تحت عنوان واگذاری و یا دیون دولتی به
این صندوق منتقل گردیده است.
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شکل  :3-3هلدینگهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت
سرمایهگذاری
آتیه صبا

شرکت
سرمایهگذاری
صندوقبازنشستگی
کشوری

شرکت
گروه مدیریت
ارزش سرمایه
صندوق

شرکت
صنایع شیر
ایران

شرکت
عمران و ساختمان
تراز پیریز

به موجب ماده ( )17قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ارکان سازمان
تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی شامل هیئت امنای تأمین اجتماعی ،هیئتمدیره
سازمان /صندوق ،مدیرعامل ســازمان /صندوق و هیئت نظارت سازمان /صندوق تعیین
میشود .یکی از نکات حائز اهمیت در ترکیب هیئت امنا رعایت اصل سه جانبهگرایی است،
یعنی هیئت امنا شامل نماینده دولت ،کارفرمایان و کارگران (بیمه شدگان) است.
شکل  :4-3سه جانبهگرایی در ترکیب هیئت امنا

نمایندگان
کارگران
نمایندگان
کارفرمایان

نمایندگان
دولت
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 -3-2-1ارکان صندوق بازنشستگی کشوری

در شکل زیر ارکان صندوق بازنشستگی کشوری نشان داده شده است که در خصوص هر
یک از این ارکان در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
شکل  :5-3ارکان صندوق بازنشستگی کشوری

هیئتامنا

ارکان
هیئتمدیره

صندوقبازنشستگی

هیئتنظارت

کشوری

مدیرعامل

 -3-2-2هيئت امناء

با توجه به قسمت اخیر بند (ب) ماده واحده قانون اصالح ماده ( )113قانون مدیریت خدمات
کشوری ،هیئت امنا باالترین رکن صندوق است و طبق ماده ( )7اساسنامه سازمان تأمین
اجتماعی ،هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی عالوه بر سازمان در حکم هیئت امنای
کلیه صندوقها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری ،صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر و مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد خواهد بود.
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اعضاي هيئت امناء صندوق بر اساس قانون اصالح ماده ( )113قانون مديريت خدمات
کشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و
يشوند:
بيمههاي درماني (مصوب  )1388جمع ًا نه نفر بوده و بهصورت زير تعيين م 
 شش نفر با پيشنهاد وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و تصويب شورايعالي رفاه وتأمين اجتماعي
 سه نفر باقيمانده مطابق جزء ( )2بند (الف) ماده ( )17قانون ساختار نظام جامع رفاهو تامين اجتماعي به شرح ذيل انتخاب ميگردند:
«مابقي اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط خدمت گيرندگان متشكل
و سـازمان يافته آنها بر اسـاس آييننامهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد،
تعيين خواهند شـد و در صورت عدم وجود تشـكلهاي رسميموصوف و تا زمان
شكلگيري آنها ،اعضاي مزبور به پيشنهاد وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و تأييد
شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيئت وزيران انتخاب خواهند شد».
 در صورتيكه يكي از اعضاي هيئت امناء شخص وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعيباشد ،رياست هيئت امناء به عهده وي خواهد بود .حكم انتصاب ریيس و اعضاي
هيئت امناء توسط وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي صادر ميشود.
 چنانچـه هريـك از اعضـاي هيئت امناء بركنار شـده ،فـوت يا اسـتعفا نمايد يا باتشـخيص ریيس هيئت امناء بيش از سـه جلسه متوالي غيبت كند ،جانشين او به
نحو مذكور در قانون اصالح ماده  113قانون مديريت خدمات کشوري و چگونگي
تعيين مديريت سـازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشسـتگي و بيمههاي
درماني (مصوب  )1388انتخاب خواهد شد.
 -3-2-2-1شرایط عضویت در هیئت امناء

طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شرايط عضويت در هيئت امناء دارا بودن
حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشتههاي مديريت ،حسابداري،
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بيمه ،اقتصاد ،انفورماتيك و گروه پزشــكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأييد احراز
شرايط سمت از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نافذ است.
 -3-2-2-2وظایف و اختیارات هيئت امناء

-

-

تصويب خطمشي و راهبردهاي كالن صندوق
تصويب برنامه و بودجه ،صورتهاي مالي و عملكرد ساالنه صندوق
نصب و عزل اعضاي هيئتمديره و هيئت نظارت
«نصـب و عـزل مديرعامل صندوق با پيشـنهاد هيئت امناء و تأیيـد و حكم وزير
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي انجام ميپذيرد».
تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره ،مديرعامل و حقالزحمه هيئت
نظارت بر اساس مصوبات شوراي حقوق و دستمزد
تصويب آييننامههاي مالي ،معامالتي ،اداري ،اسـتخداميو سـاير آييننامههاي
مورد نياز صندوق
بررسي و تصويب تشكيالت كالن صندوق به پيشنهاد هيئت مديره
پيشـنهاد اصالح اساسـنامه صندوق بـه وزارت تعـاون ،كار و رفاه اجتماعي جهت
بررسي و در صورت تأیید ،ارسال آن جهت تصويب نهايي در هيئت وزيران
بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ساير مواردي كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره
صندوق در هيئت امناء مطرح ميشود
پيشـنهاد تغييـر يـا اصلاح قوانين بازنشسـتگي (از جملـه نرخ حق بيمه و سـن
بازنشسـتگي) بر اساس شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي و محاسبات بيمهاي
جهت تصويب در هيئت وزيران و سير مراحل قانوني
اتخـاذ تصميـم ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول گزارشـات عملكرد سـاالنه و
صورتهاي مالي و تلفيقي
نحوه تشكيل و اداره جلسات هيئت امناء به موجب آييننامهاي خواهد بود كه پس
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از تشكيل اولين جلسه به تصويب هيئت امناء ميرسد
 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره با دعوت هيئت امناء بدون حق رأي در جلساتهيئت امناء شركت ميكنند
 هيئـت امنـاء بـراي بررسـي و اظهارنظر در خصوص مسـائل صنـدوق ميتوانندكارگروههاي تخصصي داشته باشد .ترتيب تشكيل جلسات كارگروههاي تخصصي
طبـق آييننامـهاي خواهد بود كه ظرف سـه ماه پس از تشـكيل اولين جلسـه به
تصويب هيئت امناء ميرسد.
 -3-2-2-3نحوه تشكيل جلسات هيئت امناء

جلسات هيئت امناء حداقل با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با رأي
موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعيت خواهد يافت.
 -3-2-3هيئت مديره

مدیریت اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده یک هیئتمدیره تمام وقت است که
از سوی هیئت امنا برای مدت  4سال انتخاب میشوند .صدور احکام اعضای هیئتمدیره بر
عهده وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است .اعضای هیئتمدیره صندوق مطابق بند (ب) و
تبصره ( )1ماده ( )17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از  5یا  7نفر
دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز و موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) است.
هیئتمدیره در اولین جلســه از بین اعضای خود یک نفر را بهعنوان رئیس ،یک نفر نایب
رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید .مسئوليتهاي هيئتمديره بايد با اصليترين هدف
طرح بيمه بازنشستگي يعني استمرار حمايتها و ارائه خدمات تعهد شده ،هماهنگ باشد .اين
هيئت بايد از طريق نظارت و كنترل و بهعبارت ديگر مديريت بر همه ريسكهاي طرح بيمه
و بازنشستگي خصوصا ريسكهاي مالي و اقتصادي ناشي از تصميمات اتخاذ شده و بهويژه
تغييرات جمعيتي بكوشد تا پايداري مالي طرح را حفظ كند.
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 -3-2-3-1شرایط عضویت در هیئتمدیره

شــرط عضويت در هيئتمديره صندوق بازنشستگي ،دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي
ارشــد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشــتههاي مديريت ،حسابداري ،بيمه ،اقتصاد،
انفورماتيك و گروه پزشكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأييد احراز شرايط سمت
از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نافذ ميباشد.
 -3-2-3-2رئيس هيئتمديره

هیئتمدیره در اولین جلســه از بین اعضای خــود یک نفر را بهعنوان رئيس هيئتمديره
انتخاب خواهند کرد.
 -3-2-3-3وظایف و اختیارات رئيس هيئتمديره

 دعوت از اعضاي هيئتمديره جهت تشكيل جلسات اداره جلسات هيئتمديره انعكاس پيشـنهادهاي هيئتمديره به هيئت امناء و ابالغ مصوبات هيئت امناء وهيئتمديره به مديرعامل
 انجام مكاتبات الزم با دستگاهها و مراجع ذيصالح در حدود وظایف و اختیارات خود«در غياب رئيس هيئتمديره ،تماميوظايف وی بر عهده نايب رئيس خواهد بود».
 -3-2-3-4دبير هيئتمديره

اداره دبيرخانه بر عهده دبير هيئتمديره است كه با پيشنهاد رئيس هيئتمديره و تصويب
هيئتمديره منصوب و زير نظر رئيس هيئتمديره انجام وظيفه مينمايد .دبيرخانه مسئوليت
اجرايي تشــكيل جلسات هيئتمديره ،جمعآوري اطالعات و دستور جلسات و ديگر موارد
درخواســتي اعضاء هيئتمديره را بر عهده دارد .دبير هيئتمديره در جلسات هيئتمديره
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حضور يافته و مسئول تدوين مذاكرات و مصوبات هيئتمديره و هماهنگي مصوبات است.
مديرعامل نيز موظف است اطالعات مورد تقاضاي دبير را تهيه و در اختيار وي قرار دهد.
دبيرخانه موظف اســت گزارش اقدامات انجام شده در زمينه اجراي مصوبات را تهيه و به
رئيس هيئتمديره ارائه نمايد.
 -3-2-3-5وظایف و اختیارات اعضاي هيئتمديره

شکل  6-3مهمترین وظایف و اختیارات هیئتمدیره صندوق بازنشستگی را نشان میدهد.
شکل : 6-3وظایف و اختیارات اعضای هیئتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری

بررسی و تأیید بودجه،
صورتهای مالی و
انتخابنمایندگان
عملکرد ساالنه
صندوق جهت حضور
صندوق جهت ارائه
در جلسات مجامع
به شورا
مؤسسات و شرکتهایی
که تمام یا قسمتی از
سهام آنها متعلق به
صندوق است

بررسی و تأیید
ساختار و تشکیالت
کالن صندوق و ارائه
آن به شورا و تصویب
تشکیالتتفصیلی
صندوق

وظایف
و اختیارات اعضای
هیئتمدیره

پیشنهاد نصب و عزل
مدیرعامل صندوق
به شورا

تصویب سازوکارهای
عملیاتی نمودن
تصمیمات شورا

بررسی و اتخاذ
بررسی و تأیید خط
تصمیم در خصوص
مشی ،راهبردهای کالن
سایر مواردی که با
بررسی و تأیید
و برنامههای اجرایی
رعایت قوانین و مقررات
الزم برای دستیابی به آییننامههای مالی،
پیشنهاد ضوابط
مربوط به قراردادهای مربوط بنا به پیشنهاد
اهداف صندوق جهت معامالتی ،اداری و
بیمههای تکمیلی و هیئتمدیره صندوق در
استخدامی و سایر
ارائه به شورا
نحوه
تأیید
و
بررسی
سایر قراردادهای توافقی شورا مطرح میشود
آییننامهها و ضوابط استفاده و بهرهبرداری از
به شورا
مورد نیاز و ارائه آنها وجوه و ذخایر صندوق و
به شورا
سرمایهگذاری و پیشنهاد
آن به شورا
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در جدول  1-3وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری
در موضوعات مختلف با یکدیگر مقایسه شده است:
جدول  :1-3مقایسه وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئتمدیره
موضوع

اعضای هیئت امناء

اعضای هیئتمدیره

خطمشی و
راهبرد کالن
صندوق

تصويب خطمشي و راهبردهاي كالن
صندوق

بررسي و تدوين خطمشي ،راهبردهاي كالن
و برنامههاي اجرايي الزم براي دستيابي به
اهداف صندوق جهت ارائه به هيئت امناء

برنامه عملیاتی

تدوين برنامه عملياتــي با رعايت اصول
بهرهوري جهت تحصيل اهداف راهبردي
و خطمشي بهصورت ساالنه و پنج ساله

بررسي و تدوين بودجه ،صورتهاي مالي
تصويب برنامه و بودجه ،صورتهاي مالي
و عملكرد ساالنه صندوق جهت ارائه به
برنامه و بودجه
و عملكرد ساالنه صندوق
هيئت امناء
نصب و عزل اعضاي هيئتمديره و هيئت پيشــنهاد اعضاء هيئتمديره شركتها
نظارت
و مؤسســات تابعــه بــدون واســطه و
نصب و عزل نصب و عزل مديرعامل صندوق با پيشنهاد هلدينگهــاي زيرمجموعه جهت صدور
هيئت امناء و تأیید و حكم وزير تعاون ،كار حكم توسط مديرعامل پس از تأیید وزير
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
و رفاه اجتماعي انجام ميپذيرد.
تعييــن حقوق و مزايا و پــاداش اعضاي
هيئتمديــره ،مديرعامــل و حقالزحمه
حقوق و مزایا
هيئت نظارت بر اساس مصوبات شوراي
حقوق و دستمزد
بررســي و تدوين آييننامههــاي مالي،
تصويب آييننامههــاي مالي ،معامالتي،
ي و ســاير
معامالتي ،اداري و اســتخدام 
آییننامه مالی
اداري ،استخداميو ســاير آييننامههاي
آييننامهها و ضوابط مورد نياز و ارائه آنها
معامالتی
مورد نياز صندوق
به هيئت امناء
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موضوع

اعضای هیئت امناء

اعضای هیئتمدیره

تشکیالت بررسي و تصويب تشكيالت كالن صندوق
به پيشنهاد هيئتمديره
کالن صندوق
اصالح
اساسنامه
صندوق

پيشنهاد اصالح اساسنامه صندوق به وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي جهت بررسي و
در صورت تأیید ،ارسال آن جهت تصويب
نهايي در هيئت وزيران

پيشنهاد تغيير يا اصالح قوانين بازنشستگي
(از جمله نرخ حق بيمه و سن بازنشستگي)
پیشنهاد اصالح
بر اساس شــاخصهاي جمعيتي اميد به
قوانین
زندگي و محاسبات بيمهاي جهت تصويب
در هيئت وزيران و سير مراحل قانوني
اتخاذ تصميــم ظرف مدت يــك ماه از تفريغ بودجه سال قبل تا پايان خرداد هر
تاريخ وصول گزارشــات عملكرد ساالنه و سال و ارائه آن به همراه ارزيابي عملكرد
صورتهاي مالي و تلفيقي
صندوق به هيئت امناء
نحوه تشــكيل و اداره جلسات هيئت امناء
بهموجب آييننامهاي خواهد بود كه پس
از تشــكيل اولين جلسه به تصويب هيئت
امناء ميرسد.
گزارش عملکرد
بررسی گزارشات واصله از مدیرعامل در
ساالنه و مديرعامل و اعضاي هيئتمديره با دعوت
خصوص عملكرد شركتها و مؤسسات
صورتهای هيئــت امناء بدون حق رأي در جلســات
تابعه صندوق و ارائه گــزارش نهایی به
هيئت امناء شركت ميكنند.
مالی
هيئت امناء
هيئت امناء بــراي بررســي و اظهارنظر
در خصوص مســائل صنــدوق ميتوانند
كارگروههاي تخصصي داشته باشد .ترتيب
تشكيل جلســات كارگروههاي تخصصي
طبق آييننامهاي خواهد بود كه ظرف سه
ماه پس از تشكيل اولين جلسه به تصويب
هيئت امناء ميرسد.
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موضوع
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بررسي و تأیید نحوه استفاده و بهرهبرداري
از وجوه ذخاير صندوق و پيشــنهاد آن به
هيئت امناء

سایر

انجام ساير امور الزم براي صندوق جهت
حضور در جلســات مجامع مؤسســات و
شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سهام
بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ساير
آنها متعلق به صندوق ميباشد.
مــواردي كه بنا به پيشــنهاد هيئتمديره
صندوق در هيئت امناء مطرح ميشود .پيشــنهاد ضوابط مربوط به قراردادهاي
بيمههــاي تكميلي و ســاير قراردادهاي
توافقي به هيئت امناء
انتخــاب نماينده يا نماينــدگان صندوق
جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات
و شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سهام
آنها متعلق به صندوق ميباشد.

 -3-2-3-7نحوه تشكيل جلسات هيئتمديره

جلســات هيئتمديره با حضور حداقل  4نفر از اعضا رســميت يافته و تصميمات با رأي
موافق حداقل  3نفر از اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .نحوه تشــكيل و اداره جلســات
هيئتمديره ب ه موجب آييننامه نحوه تشــكيل و اداره جلسات هيئتمديره خواهد بود كه
توسط هيئتمديره هر صندوق ،با توجه به ويژگيها و خصوصيات آنها تهيه و به تصويب
هيئتمديره خواهد رسيد.
 -3-2-4مديرعامل

ق بازنشستگی کشوری با پیشنهاد هیئت امناء و تأیید و حکم وزیر تعاون،
مدیرعامل صندو 
ق بازنشستگی کشوری،
کار و رفاه اجتماعی انتخاب میشــود .ب ه موجب اساسنامه صندو 

66

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

داشــتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار تخصصی در امور
مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی از شرایط انتصاب
مدیرعامل صندوقهای بازنشستگی است.
نصب و عزل مديرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با پيشنهاد هيئت امناء و تأييد و
حكم وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي براي مدت چهار ســال صورت ميپذيرد .در صورت
ضرورت و بهمنظور انجام مسئوليتهاي مديرعامل صندوق ،وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ق سرپرست تعيين و منصوب نمايد.
ميتواند حداكثر برای مدت شش ماه براي صندو 
 -3-2-4-1شرایط انتخاب مدیرعامل

الف -دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد
ب -داشـتن پنج سال سـابقه كار تخصصي در يكي از امور مديريتي ،اقتصادي ،مالي،
حسابداري ،انفورماتيك و يا گروه پزشكي
منظور از امور مديريتي شامل موارد به شرح ذيل ميباشد:
 مديريت دولتي شـامل وزراء ،معاونين و مشـاورين و مديران كل و همتراز آنها دردستگاههاي اجرايي
 مديريت بازرگاني و صنعتي شامل اعضاي هيئتمديره و مديران عامل شركتهايدولتي و شـركتهاي فعال در حوزه بازرگاني و صنعتي و تجارت پذيرفتهشـده در
بورس و فرابورس
 مديريت حقوقي و قضايي شامل معاونين و مديران ستادي قو ه قضاييه و روسايكل دادگسـتريها و دادسـتانهاي مركزي استان و معاونين حقوقي دستگاههاي
اجرايي در سطح معاونين وزير
 سـاير مديريتها از جمله روسـاي دانشـگاهها ،دانشـكدهها و مراكز آموزش عاليحسب مورد پس از تأیید معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
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احراز شرايط مديرعامل منتخب موضوع تبصرههاي ( )2و ( )3اصالح اساسنامه سازمان
تامين اجتماعي مصوب  1391/5/15با معاونت توســعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
جمهور و تأیيد نهايي رئيس شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود.
 -3-2-4-2وظایف و اختیارات مدیرعامل

-

اداره امـور جـاري صندوق در چارچوب قوانين و مقررات ،خطمشـيها ،برنامهها و
دستورالعملهاي مصوب هيئت امناء و هيئتمديره
تهيـه و تنظيـم برنامه و بودجه ،گزارشهـا و صورتهاي مالي و عملكرد صندوق
جهت ارائه به هيئتمديره
استقرار و عملياتي نمودن ساختار و تشكيالت مصوب
نظارت بر عملكرد شركتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هيئتمديره
پاسخگويي به هيئتمديره در خصوص مأموريتهاي محول شده
صدور احكام نصب و عزل اعضاي هيئتمديره شركتها و مؤسسات تحت پوشش
پس از تصويب هيئتمديره صندوق
صدور احكام نصب و عزل مديرعامل شركتها و مؤسسات تحت پوشش بيواسطه
پس از پيشنهاد هيئتمديره آن شركتها و تصويب هيئتمديره صندوق
نصب و عزل معاونان مديرعامل و مديران استانی
نصب و عزل مذكور در اين ماده پس از تأیيد وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
امكانپذير است.
مديرعامـل در مقابل اشـخاص حقيقـي و حقوقي در مراجـع قانوني ،نماينده
صنـدوق میباشـد و ميتوانـد اين اختيار را شـخص ًا يا بهوسـيله نمايندگان يا
وكاليـي كـه تعيين ميكند ،اعمـال نمايد .اين تفويض ،رافع مسـئوليتهاي
قانوني وي نخواهد بود.

68

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

مكاتبـات ،قراردادهاي صندوق در چارچـوب ضوابط ،مقررات و آييننامههاي
مربوط با امضاء مديرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
مديرعامـل ميتواند با مسـئوليت خود ،قسـمتي از وظايـف و اختياراتش را به
مديران اجرايي صندوق تفويض نمايد.
اسناد تعهدآور و چكها با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئتمديره و
مهر صندوق و در غياب مديرعامل با امضای دو نفر از اعضای هيئتمديره و
ي بايد
مهر صندوق معتبر خواهد بود .امضای چكها از محل اعتبارات عموم 
به امضای ذيحساب برسد.
شکل  :7-3وظایف و اختیارات مدیرعامل

صدور احكام
نصب و عزل اعضاي
هيئتمديرهشركتها
و مؤسسات تحت
پوشش پس از تصويب
هيئتمديره صندوق

صدور احكام نصب و
عزل مديرعامل شركتها
و مؤسسات تحت پوشش
بيواسطه پس از پيشنهاد
هيئتمديره آن شركتها
و تصويب هيئتمديره
صندوق

نصب و عزل
معاونان مديرعامل
و مديران استانی

اداره امور جاري
صندوق در چارچوب
قوانين و مقررات،
خطمشيها،برنامهها
و دستورالعملهاي
مصوب هيئت امناء
و هيئتمديره

وظایف و اختیارات
مدیرعامل

پاسخگويي
به هيئتمديره
در خصوص
مأموريتهاي
محول شده

نظارت بر عملكرد
شركتها و مؤسسات
تابعه صندوق
و ارائه گزارش به
هيئتمديره

استقرار و عملياتي
نمودن ساختار
و تشكيالت
مصوب

تهيه و تنظيم
برنامه و بودجه،
گزارشها و صورتهاي
مالي و عملكرد صندوق
جهت ارائه به
هيئتمديره
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 -3-2-5هيئت نظارت

ب ه موجب اساســنامه صندوقهای بازنشستگی تابعه ،برای هیئت نظارت سه نفر دارای
تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز است که از سوی هیئت امناء انتخاب میشوند و
حق دخالت در امور اجرایی سازمان یا صندوق را نخواهند داشت و در اجرای وظایف خود
جهت دریافت اطالعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل
اقــدام نمایند .انتخاب رئیس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت به عهده رئیس
هیئت امنای ســازمان یا صندوق بوده و صــدور احکام اعضاء و رئیس هیئت نظارت بر
عهده رئیس هیئت امناء میباشــد .هيئت نظارت ميتواند در هر زمان هرگونه رسيدگي
و بازرســي الزم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به صندوق را مطالبه
كرده و مورد رســيدگي قرار دهد .هيئت نظارت حــق هيچگونه دخالتي در امور اجرايي
صندوق را نخواهد داشت .هيئتمديره و مديرعامل مكلفند هرگونه مدارك يا توضيحاتي
را كه مورد درخواست كتبي هيئت نظارت باشد ،در مهلت قانوني يا تعيين شده در اختيار
آنان قرار دهند.
 -3-2-5-1شرایط انتخاب هیئت نظارت

اعضاي هيئت نظارت مركب از سه نفر داراي تخصصها و تجارب مختلف مورد نياز است
كه از ســوي هيئت امناء براي چهار ســال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع
ميباشد.
 -3-2-5-2وظایف و اختیارات

اهم وظایف و اختیارات هیئت نظارت در شکل  8-3بیان شده است.
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شکل  :8-3وظایف و اختیارات اعضای هیئت نظارت

پيگيري مصوبات
و تكاليف هيئت امناء
تا حصول نتيجه

اظهارنظر در
خصوص صورتهاي
مالي ،عملكرد
نظارت بر حسن
اجراي كليه قوانين هيئتمديره و مديرعامل
و گزارشات عملكرد
اظهارنظر
و مقررات و ضوابط،
پيشنويس قبل از ارائه نسبت گزارش بازرس
مفاد اساسنامه
انجام ساير وظايفي
به هيئت امناء
قانونی صندوق
و تطبيق عمليات
كه به موجب قوانين
صندوق با مقررات
و مقررات در صالحيت
قانوني
هيئت نظارت است

وظایف و اختیارات
اعضای هیئت
نظارت

 -3-2-5-3نحوه تشكيل جلسات هيئت نظارت

اداره امور داخلي هيئت نظارت و طرز تشــكيل جلســات آن و نحوه انجام رسيدگي طبق
آييننامهاي خواهد بود كه توسط هيئت ياد شده تدوين و تصويب خواهد شد.
 -3-2-5-4رئيس هيئت نظارت

انتخاب رئيس هيئت نظارت از ميان اعضاي هيئت نظارت ،بر عهده رئيس هيئت امناء بوده
و احــكام اعضاء و رئيس هيئت نظارت نيز توســط وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي صادر
ميشــود .وظايف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي ميباشد و گزارش خود را به
هيئت نظارت جهت بررسي و اظهار نظر ارائه خواهد نمود.
ق بازنشستگی کشوری
 -3-2-6مقررات مترتب بر صندو 

ق بازنشســتگی کشوری و همچنین شرکتها و مؤسسات تحت پوشش آن
ارکان صندو 
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ملزم به رعایت مقرراتی هســتند که بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم به حوزه عملکرد
آنها مربوط میشــوند .مصوبات هیئت وزیران ،مصوبات ابالغی هیئت امنا ،بخشنامهها و
آییننامههای ابالغی وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و البته در برخی موارد مصوبات و
بخشنامهها ،آییننامهها و برخی از دستورالعملهای ابالغی سایر وزارتخانهها و دستگاههای
ق بازنشســتگی کشوری و همچنین شرکتها و مؤسسات
اجرایی نیز برای ارکان صندو 
تحت پوشش آن الزماالجرا است.
شکل  :9-3مقررات مترتب بر صندوق بازنشستگی کشوری

مصوبات
هیئت وزیران

مصوبات
هیئت امنا

مقررات مترتب
بر صندوق بازنشستگی
کشوری
بخشنامهها و
آییننامههای وزارت
تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

مصوبات
و آییننامههای
برخی وزارتخانهها
و دستگاههای اجرایی
دیگر
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 -3-2-7کمیتههای تخصصی هیئتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری

در صندوق بازنشســتگی ،هیئتمدیره با تشــکیل کمیتههای تخصصــی و در چارچوب
آییننامهها و ضوابط مصوب نسبت به راهبری کلیه امور اقدام مینماید.
مهمترین کمیتههای تخصصی هیئتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری عبارتند از:
 کمیته ارزیابی و انتصابات کمیته ریسک کمیته سرمایهگذاری کمیته حسابرسی کمیته راهبردی کمیته امالک کمیته ساماندهی کمیته تدوین استراتژیهای صندوق در حوزه اقتصادی کمیته ساماندهی شرکتهای مشترک با سازمان تأمین اجتماعی کمیته ساماندهی شرکتهای زیانده و کم بازده کمیته وصول مطالبات -3-2-8آییننامهها و بخشنامههای ابالغی در صندوق بازنشستگی کشوری

-

آییننامه انتصابات
دستورالعمل افشای اطالعات
دستورالعمل اجرایی کمیته سرمایهگذاری
دستورالعمل تهیه و تدوین بودجه شرکتها
آییننامه معامالت
آییننامه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و منابع صندوق
آییننامه کمیته فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان
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آییننامه ارتباط
آییننامه هلدینگها
دسـتورالعمل نحوه انتخـاب اعضای هیئتمدیره و عضو مسـتقل هیئتمدیره در
مجامع عمومی در چارچوب ضوابط حکمرانی شرکتی
منشور فعالیت حسابرسی داخلی
منشور کمیته حسابرسی
دستورالعمل نظارت بر خانههای امید بازنشستگان
هنجارها و اصول رفتاری مدیران

همچنین صندوق بازنشســتگی کشوری در راستای اســتقرار حکمرانی شرکتی در
شرکتهای تابعه خود نسبت به تصویب و ابالغ موارد زیر اقدام نموده است:
 تدویـن دسـتورالعمل حرفهای ابالغ سیاسـتهای معـاون سـرمایهگذاری و اموراقتصـادی صندوق در بخـش بنگاههای اقتصادی (نشـریه سیاسـتگذاری نظام
حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری)
 تصویـب دسـتورالعمل اجرایـی انتصابـات اعضـای هیئتمدیـره و مدیرعامـلهلدینگهای تخصصی و شرکتهای تحت پوشش
 تشکیل کمیتههای تخصصی هیئتمدیره الزام هلدینگها و شرکتهای تابعه به رعایت اصول رفتاری مدیران و ناشران غیرنهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 تدوینمنشورکمیتهحسابرسی،منشورحسابرسیداخلی،دستورالعملحسابرسیداخلی معیار عمل قرارگرفتن دستورالعمل حکمرانی شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادارو چارچوب یکپارچه کنترلهای داخلی در هلدینگها
 ابالغ دستورالعمل حکمرانی شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار افزایـش سـطح نظـارت صنـدوق بـر سـرمایهگذاریها و عملکـرد هلدینگها وشرکتهای تابعه از طریق ابالغ آییننامهها و دستورالعملها:

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری
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-

دستورالعمل برگزاری مجامع و ثبت صورتجلسات
دستورالعمل اجرای فرآیندهای عملیاتی مرتبط با معاونت امور سرمایهگذاری و
امور اقتصادی
آییننامه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و منابع صندوق
دستورالعمل مراحل تنظیم و انعقاد قرارداد در هلدینگهای تخصصی
دستورالعمل بودجه ساالنه شرکتهای تحت پوشش
دستورالعمل نحوه ارائه گزارشهای شرکتهای تحت پوشش صندوق
دستورالعمل اجرایی کمیته امور سرمایهگذاریها و سرمایهبرداریها
اقدام بهمنظور استقرار حسابرسی داخلی و کمیتههای حسابرسی در هلدینگها و
شرکتهای زیرمجموعه
تشکیل تیم پروژه ساماندهی و استقرار نظام  ITدرهلدینگها و شرکتهای مهم
با محوریت هوش تجاری ()BI
آییننامه انضباطی کارکنان شرکتها
آییننامه معامالت هلدینگها و شرکتهای تحت پوشش
آییننامه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و منابع
دستورالعمل افشای اطالعات شرکتهای تابعه
تهیه فرمت قرارداد فروش سهام شرکت
آییننامه انتصابات اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل
آییننامه ارتباطات در صندوق بازنشستگی کشوری
آییننامه هلدینگها شامل:
دستورالعمل اجرای فرآیندهای عملیاتی مرتبط با معاونت سرمایهگذاری و امور
اقتصادی صندوق بازنشستگی و هلدینگهاي تخصصي
دسـتورالعمل نحـوه و ارائه گزارشهاي شـرکتهای تحت پوشـش صندوق
بازنشستگی کشوری
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دستورالعمل آییننامه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و منابع صندوق بازنشستگی
کشوری
دستورالعمل مراحل تنظیم و انعقاد قرارداد در هلدينگهاي تخصصي
دستورالعمل بودجه ساالنه شرکتهای تحت پوشش صندوق بازنشستگی
دستورالعمل برگزاری مجامع و ثبت صورتجلسات
توصیههای عمومی و ساختار کلی گزارش هيئتمديره
 -3-2-9اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه شفافیت

شکل  10-3ارکان شفافیت را طبق تعاریف و استانداردها نشان میدهد.
شکل  :10-3ارکان شفافیت

موضوع
اطالعات
مخاطبین

زمان در

(عموم مردم،

دسترسقرارگرفتن
اطالعات

ذینفعان ،نهادهای
نظارتی)

ارکان شفافیت

دستاوردهای
ناشی از فرآیندها
و اقدامات در حوزه
شفافیت

کیفیت
اطالعات
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مطابق با ارکان حوزه شــفافیت ،صندوق بازنشستگی اقداماتی را در حوزه شفافیت و
انتشار و افشای اطالعات انجام میدهد که در جدول  2-3تبیین شده است.
جدول  :2-3اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه شفافیت
مخاطبین اطالعات

نتایج و دستاوردهای
حاصل از فرآیند
شفافسازی

الف) انتشار اســناد تأسيس و اطالعات
 1راجع به ســاختار سازمانها ،مؤسسات و
شركتهاي تابعه يا وابسته

انتشار عمومی

جلب اعتماد عمومي،
رضايتمندي عمومي،
ارتقاء سالمت اداري

ب) وظايــف و اختيــارات و فرايندهاي
 2اداري ،برنامههــا و طرحهاي مصوب و
گزارش عملكرد

انتشار عمومی

جلب اعتماد عمومي،
رضايتمندي عمومي،
ارتقاء سالمت اداري

انتشار صورتهاي مالي و اطالعات راجع
به اموال ،داراييها ،درآمدها و هزينهها،
مشخصات امالك و ساختمانها (تحت
 3تملــك ،در اختيــار و مورد اســتفاده يا
بهرهبرداري) ،تسهيالت ،هدايا ،موقوفات
و همچنيــن كمكهــا و واگذاريهاي
بالعوض اعم از دريافتي و اعطايي

انتشار عمومی

جلب اعتماد عمومي،
افزايش سوددهي
شركتها

انتشار تمامي اسناد باال دستي ،قوانين و
4
مقررات حوزه فعاليت خود

انتشار عمومی

بهبود مستمر
خدمترساني

انتشــار فرصتهاي ســرمايهگذاري و
 5همكاري در قالب مشــاركت و شرايط
استفاده از اين فرصتها

سرمایهگذاران داخلی و
خارجی

افزايش مشاركت
عمومي و مشاركت
اقتصادي

انتشــار متن ،متمــم و الحاقات تمامي
 6قراردادهای مربــوط به معامالت بزرگ
و متوسط

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

ارتقاء سالمت
اداري ،پيشگيري از
شكلگيري فساد،
ايجاد فرصتهاي برابر

ردیف

اطالعات مورد انتشار
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ردیف

اطالعات مورد انتشار

انتشــار مبالــغ تعرفهها و عــوارض و
هزينههــاي ارائه خدمــات ،مصوبات و
7
مرجع تصويب آنها و مســتندات مربوط
به صالحيت تصويب

مخاطبین اطالعات

انتشار عمومی
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نتایج و دستاوردهای
حاصل از فرآیند
شفافسازی

افزایش رضایتمندی
شهروندان

سرمايهگذاران آتي،
انتشار آراي قطعي و تصميمات صادره از
ارتقاء اعتماد عمومي،
 8مراجع قضايي و غير قضايي له يا عليه خود سهامداران،وزارت تعاون ،کار
شفافيت ،رعايت عدالت
و رفاه اجتماعی
به استثناي دادههاي شخصي طرفين دعوا
انتشــار قراردادها و مناقصات ،مزايدهها،
 9فهرســت خريــداران محصــوالت و
تأمينكنندگان عمده شركتها

انتشار عمومی

ايجاد فرصتهاي
مساوي براي كليه
متقاضيان عقد قرارداد،
ارتقاء سالمت اداري

انتشار اظهارنامه مالياتي تأييدشده توسط
10
دواير مالياتي شركتهاي تحت پوشش

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

شفافیت مالی

انتشار و روزآمدسازي اطالعات مربوط به
11
اعضاي هيئتمديره شركتها

انتشار عمومی

جلب اعتماد عمومی

صورتجلســات مجامــع ،مصوبــات
12
هيئتمديره

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

انتشار فهرست طرحهاي سرمايهگذاری
13
پيش از انعقاد قرارداد

وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

14

ايجاد فرصتهاي برابر
براي كليه متقاضيان،
اطالع از فرصتهاي
مساوي براي دسترسي
به اطالعات

وزارت تعاون ،کار و رفاه
انتشار حقوق ،مزاياي مستمر و
اجتماعی و گسترش انتشار آن
جلب اعتماد عمومی
غيرمستمر و پاداشهاي مديران ،اعضا
به محدوده عموم مردم بنا به
هيئتمديره ،هيئت عامل و رؤسا
تشخيص مقام عالي وزارت

فصل چهارم
چالشها و مشکالت
ناشی از عدم رعایت اصول
حکمرانیشرکتی

 -4-1چالشها و مشـکالت ناشـی از عدم رعایـت اصول حکمرانی
شرکتی
یکی از روشهای بررســی میزان توجه و اراده هلدینگها و شرکتهای تابعه در استقرار
و اجرای اصول حکمرانی شــرکتی ،بررسی گزارشات نهادهای نظارتی همچون سازمان
بازرسی کل کشــور و ...است .علیرغم وجود قوانین و مقررات متعدد در خصوص برخی
اصول حکمرانی شــرکتی و ابالغ آنها به شــرکتها که این امر در برخی موارد از سوی
مراجع مختلف صورت گرفته است و اهمیت موضوع را نشان میدهد اما برخی گزارشات
حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات از ســوی شــرکتها است که در ادامه به بررسی
آنها میپردازیم.

 -4-2طبقهبندی موضوعی تخلفات ،مشکالت و چالشها
جدول  1-4نتیجه بررســی گزارشات نهادهای نظارتی اســت که چالشها و مشکالت
صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری را در موضوعات مختلف
نشان میدهد .شایان ذکر است تمام موارد ذکر شده در این جدول متوجه صندوق بازنشستگی
کشوری نیست ،بلکه این موارد چالشهای بالقوهای برای صندوقهای بازنشستگی هستند
که برخی از آنها در صندوق بازنشستگی کشوری مصداق دارد.
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جدول  :1-4طبقهبندی موضوعی مشکالت و چالشهای ناشی از عدم رعایت اصول
حکمرانی شرکتی
ردیف

موضوع

ضروریات راهبردی و الزامات قانونی

مشکالت

عدم اخذ استعالمهای الزم قبل
بخشــنامههای صــادره در خصــوص معیار
از هرگونه انتصاب افراد جدید در
انتخاب و
شایستهگزینی مدیران
پستهای مدیریتی
انتصاب
اعضای
عدم توجه انتصاب برخی مدیران در
مدیره
 1هیئت
شرکتهای تابعه به مدرک تحصیلی
و مدیرعامل
و عــدم توجــه مــدرک تحصیلی
آییننامه نظام انتخاب و انتصاب مدیران
و مسائل
غیرمرتبط بــا موضوع فعالیت برخی
اداری
مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکت
اصلی و شرکتهای تابعه

2

پرداختهــای مازاد بــه مدیران و
مــاده  84قانون الحاق برخی مــواد به قانون
اعضای هیئتمدیره و عدم استرداد
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آن
پرداخت
حقوق و
عدم محاسبه و اقدام جهت استراداد
مزایا و سایر تبصره اصالحی ماده  241قانون تجارت
وجوه در اختیار مدیران عامل
پرداختها
پرداختهای بدون ضابطه به
ماده  74قانون مدیریت خدمات کشوری
مشاوران
قانون نحوه برگزاری مناقصات

3

مشکالت
مالی
معامالتی

آییننامه مالی و معامالتی مصوب هیئت
وزیران

بروز برخی تخلفات و سوء جریان
مالی و مدیریتی

آییننامه تضامین دولتی
آییننامه مالی و معامالتی تیپ
آییننامههای مالی و معامالتی شرکتها

عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه
انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر
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4

موضوع

ضروریات راهبردی و الزامات قانونی

مشکالت

بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که
قانون مشــخصی در این خصوص وجود ندارد عــدم ارائه گزارش جامــع از میزان
مطالبات ولی با لحاظ عمومات قانون مدنی از باب وصول مطالبات شــرکت و اقدامات انجام
دین و قانون تجارت بهخصوص در فصل اوراق
شده برای وصول مطالبات
تجاری ،نیاز به ارجاع خاصی به قانون وجود ندارد.
ماده  72قانون تجارت

5

83

مجامع

عدم برگزاری مجامع شرکتها در
موعد قانونی مقرر

آئیننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (وزارت عدم رعایت حقوق سهامداران خرد
در برگزاری مجامع
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)1387/3/12 ،
قانون مدیریت خدمات کشوري (مواد ،81
)83 ،82
تصمیم نامه شماره  44327/44225مورخ عدم ارائه گزارش جامع در ارتباط با
وصول و تعیین و تکلیف مطالبات
 1389/1/14هیئت وزیران
هلدینگ از شرکتهای وابسته و
فرعی
دســتورالعمل اجرایی اســتقرار نظام مدیریت
عملکرد موضوع بند (ه) ماده  3آییننامه اجرایی
مواد  81و  82قانون مدیریت خدمات کشوری

عملکرد و
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط
 6ارائه گزارش
تمدید قرارداد کارمندان غیر رســمی (موضوع
آن
بخشنمه شماره  140521مورخ 1393/11/13
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)

گزارش عملکرد صندوق در انعقاد
قرار داد بیمه تکمیلی درمان
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان
به شماره  200/11942تاریخ  1390/5/22بازنشستگان ،مستمری بگیران و
افراد تحت تکلف
بخشنامه ساماندهی روابط واحدهای تابعه
با وزارت از طریق معاونت امور اقتصادی
بهمنظور راهبری فرآیند پاسخگویی به
سازمانهای نظارتی
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ردیف

موضوع

7

قراردادها

8

حقوقی

ضروریات راهبردی و الزامات قانونی

مشکالت

آییننامه اجرایی ماده ( )88قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت

عدم ارائه گزارش جامع از وضعیت
قراردادها

تصويبنامه در خصوص عقد قرارداد با
شركتهاي خصوصي و تعاوني براي وظايف اتخاذ تمهیدات الزم در انعقاد
قراردادها از جمله اخذ تضامین معتبر
پشتيباني و خدماتي
و نظارت مستمر بر نحوه انعقاد و
آییننامه اجرایی تبصره  19ماده واحده قانون
اجرای آن
بودجه سال  1398کل کشور
عدم اقدامات قانونی و قضایی در
صورت تضییع حقوق شرکت مربوط
به تعهدات ارزی ایجاد شده
اختالف فیمابین شرکتها

 -4-3علل بروز تخلفات احتمالی و مشکالت و چالشها
در بررســی چرایی بروز مشکالت این سوال مطرح میشود که آیا قوانین و مقررات الزم
در این حوزهها وجود دارد یا خیر؟ با توجه به قوانین و مقررات متعدد موجود در این حوزه
اینطور به نظر میرســد که وقوع مشکالت عمدت ًا ناشی از عدم رعایت آنها بوده است.
از طرفی ابالغ قوانین و مقررات توســط مراجع باالدستی فرضیه عدم آگاهی از قوانین را
منتفــی خواهد نمود ،ضمن اینکه عدم آگاهی مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره از قوانین
و مقررات مترتب بر حوزه تحت مدیریت ،دلیل عدم رعایت معیار شایســتگی و لیاقت در
انتخاب فرد مربوطه اســت .بنابراین علت بروز مشکالت میتواند یک یا ترکیبی از موارد
شکل  1-4باشد.
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شکل  :1-4علل بروز تخلفات احتمالی ،مشکالت و چالشها
عدم
فقدان
التزام به شفافیت
کفایت و صالحیت و ارائه گزارشهای
مدیران ماهانه یا فصلی مربوط به
دوره عملکرد

دخالت
مرجع
باالتر

قوانین
و مقررات
فاقد ضمانت
اجرایی الزم

نظارت
ضعیف یا عدم
نظارت مرجع باالتر
بر هلدینگ یا
شرکت

در صورتیکه عدم رعایت قوانین و مقررات ناشــی از فقدان ضمانت اجرایی باشــد،
راهکار پیشنهادی پیشبینی ضمانت اجرایی مناسب خواهد بود و چنانچه علت بروز تخلفات
نظارت ضعیف یا عدم نظارت مرجع باالتر باشد منشاء اصلی آن یکی از علل بیان شده در
شکل  2-4است.
شکل  :2-4منشاء بروز تخلفات احتمالی ،مشکالت و چالشها
در شرایط نظارت ضعیف و یا عدم نظارت
فقدان

فقدان

توانایی و دانش

توان اجرایی

الزم در امر

و ساختاری برای

نظارت

نظارت

عدم
اراده مرجع
باالدستی برای نظارت و
یا نظارت ضعیف بهمنظور
کسبمنفعت

دخالت
مرجع باالتر

نبود توانایی اجرایی و ســاختاری الزم برای نظــارت ،از طریق آموزش و ایجاد دانش
نظارتی برای مرجع باالدســتی و اصالح ساختار قابل رفع خواهد بود .اما عدم اراده مرجع
باالدستی برای نظارت میتواند ناشی از کسب منفعت شخصی باشد که علت آن نیز انتخاب
و انتصاب فرد بدون توجه به موضوع تعارض منافع بوده و راهکار پیشنهادی برای حل این
مسئله رعایت موضوع تعارض منافع در انتخاب و انتصاب ارکان میباشد .چنانچه دخالت
مرجع باالتر علت بروز تخلف باشد منشاء آن به عدم تبیین وظایف و اختیارات ارکان یا حفظ

86

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

منافع شخصی ،عدم پیشبینی سازوکارهای الزم جهت نظارت بر رفتار ارکان باالدستی و
عدم دخالت وی بر هلدینگ یا شرکت و عدم پیشبینی ضمانت اجرایی مربوط به دخالت
ارکان در هلدینگها و شرکتهاست منتسب میشود .در ادامه به برخی از موضوعات بهطور
مجزا و با جزئیات بیشتر پرداخته میشود.
 -4-3-1انتخاب و انتصاب اعضای هیئتمدیره و ترکیب و ساختار آن

فقدان بانک اطالعاتی مدیران ،عدم رعایت معیارهای لیاقت و شایستگی (دانش ،تخصص،
تجربه) در انتخاب و انتصاب اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه از مشکالت این حوزه
میباشد .غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئتمدیره ،عدم رعایت بخشنامههای نظارتی
(بخشنامه عدم تصدی همزمان هیئتمدیره بیش از یک شرکت ،بخشنامه عدم بهکارگیری
بازنشســتگان در هیئتمدیره ،بخشــنامه عدم انتصاب کارمندان دولت بهعنوان اعضای
هیئتمدیره) و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از مشکالت عدیده موضوع انتخاب و
انتصاب به شمار میروند.
علیرغم وجود مقررات بســیار در خصوص انتخاب و انتصاب اعضای هیئتمدیره از
جمله منشــور شفافیت و مسئولیتپذیری ابالغی وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شاهد برخی عدم رعایت معیار شایستگی اعضای هیئتمدیره و حداقل استانداردهای الزم
در شرکتهای تابعه هستیم .فارغ از شیوه انتخاب و انتصاب اعضای هیئتمدیره و مدیران
عامل شرکتها ،مشکالت دیگری نیز در خصوص اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل به
شرح زیر وجود دارد:
 عدم رعایت بخشنامههای ابالغی در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران عدم وجود بانک اطالعاتی مناسب از مدیران شرکت اصلی و شرکتهای تابعه درهلدینگ
 -عدم شرایط احراز صالحیت مالی اعضای هیئتمدیره

فصل چهارم :چالشها و مشکالت ناشی از عدم رعایت اصول حکمرانی شرکتی

87

 عدم رعایت آییننامه کمیته انتصابات عدم انتخاب عضو هیئتمدیره و تکمیل آن فقدان پست سازمانی اعضای موظف هیئتمدیره عدم ثبت انتصاب اعضای هیئتمدیره در اداره ثبت شرکتها محدود بودن دوره تصدی برخی از اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل اداره شرکت توسط سرپرست به مدت طوالنی عدم برگزاری منظم جلسات هیئتمدیره عـدم اجـرای مفـاد فصل دوم و چهارم دسـتورالعمل کمیته انتصابـات در انتصابمدیران
 عدم توجه به مدارک تحصیلی در انتصاب برخی مدیران عـدم اخـذ اسـتعالمهای الزم قبل از هرگونـه انتصاب افراد جدید در پسـتهایمدیریتی
 عدم تدوین فهرست و مشخصات حرفهای مدیراندر بررسی علل بروز این مشکالت ابتدا به وجود یا فقدان قوانین و مقررات الزم در این
حوزه پرداخته میشود که بررسیهای صورت گرفته حاکی از وجود قوانین و مقررات مرتبط
با انتخاب و انتصاب اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل به شرح زیر است:
 بخشنامههای صادره در خصوص معیار شایستهگزینی مدیران آییننامه نظام انتخاب و انتصاب مدیران اسناد باالدستی در خصوص رعایت اصول شایستهساالری کمیته انتصاباتبنابراین فرض بروز تخلــف بهدلیل فقدان قوانین و مقررات الزم منتفی بوده و در
واقع عدم اجرا و پایبندی به قوانین و مقررات منجر به بروز تخلفاتی در این حوزه شده
اســت .ضعف یا فقدان نظارت ،فقدان ضمانت اجرایی الزم و یا دخالت ارکان باالدستی
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میتوانــد به عدم اجــرای قوانین و مقررات بیانجامد که هر مــورد به تفصیل در ادامه
بررسی میشود.
الف -ضعف یا فقدان نظارت در انتخاب و انتصاب اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل:

بــه موجب قوانین و مقــررات مربوط ،نظارت بر شــرکتهای تحت پوشــش صندو 
ق
بازنشستگی کشــوری از هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری باالدستی شروع شده و
بهصورت عمودی به صندوق منتهی میشود .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز نقش
نظارت عالیه را ایفا مینماید .ضعف نظارت یا فقدان نظارت هر یک از ارکان باالدســتی
میتواند به بروز تخلف منجر شــود .چنانچه ارکان باالدســتی به مسئولیت خود مبنی بر
نظارت واقف نباشند در واقع فقدان صالحیت ارکان باالدستی منشاء ضعف نظارتی خواهد
بود .اما در صورتیکه علیرغم وقوف ارکان باالدســتی به نقش نظارتی و چگونگی انجام
وظایف خود با بروز تخلف مواجه باشــیم ،ساختار نامناسب و فقدان الزامات اجرایی برای
نظارت علت ضعف نظارتی اســت .در برخی موارد ارکان باالتر به دلیل مالحظات سیاسی
و یــا عدم ثبات مدیریتی وظایف نظارتی خود را انجام نمیدهد که در این صورت دخالت
مرجع باالتر منشاء ضعف نظارتی بوده و چنانچه ارکان باالتر به دلیل حفظ منافع شخصی
دچار تعارض منافع شده و از وظیفه نظارتی خود عدول نماید ،کسب منفعت شخصی منشاء
ضعف نظارت خواهد بود.
ب -فقدان ضمانت اجرایی الزم:

در خصــوص قوانین و مقررات مربوط بــه الزام نظام جامع انتخــاب و انتصاب اعضای
هیئتمدیره و مدیرعامل و ضرورت رعایت آنها ضمانت اجراهای قوی و محکمی به چشم
نمیخورد .منشاء این امر فقدان سازوکارهای الزامآور جهت رعایت قوانین و مقررات مرتبط
است .پیشبینی امکان عزل مدیران فاقد صالحیت ،عدم اعتبار جلسات هیئتمدیره ،معرفی
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مدیران متخلف به هیئت تخلفات و اعمال تنبیهات متناسب میتواند ضامن رعایت حداقلی
مقررات باشد.
ج -دخالت ارکان باالتر در انتخاب و انتصاب اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل:

انتخــاب و انتصاب اعضــای هیئتمدیره و مدیرعامل بدون رعایــت معیارهای لیاقت و
شایستگی و به دور از اصول حرفهای چنانچه با توصیه و پیشنهاد ارکان باالتر صورت پذیرد
به منزله دخالت ایشــان در امور رکن پاییندستی است که عدم تعریف شفاف و روشن از
وظایف و اختیارات ارکان و حفظ منفعت شخصی /هلدینگ /صندوق و( ...تعارض منافع)
منشاء آن اســت .چنانچه وظایف و اختیارات ارکان به موجب قوانین و مقررات بهصورت
مشخص تبیین نشده باشد و یا برخی ارکان اختیارات گستردهای داشته باشند زمینه دخالت
ارکان باالتــر در امور غیر مربوط فراهم میشــود .از طرفی عدم توجه به موضوع تعارض
منافع و به تبع آن حفظ منفعت شخصی میتواند به بروز دخالت رکن باالتر در انتخاب و
انتصاب منجر شود.
 -4-3-2امور مالی ،اداری و استخدامی شرکت

طبق گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی برخی از مشکالت به امور مالی ،اداری و
استخدامی شرکت مربوط میشود که در ادامه به آنها اشاره شده است:
 فقدان تشکیالت موسوم به کمیسیون معامالت عدم رعایت آئیننامه معامالت به هنگام انعقاد برخی قراردادها فقدان نظارت یا نظارت غیرمؤثر بر انبارها و ورود و خروج موجودی آنها ضابطهمند نبودن استفاده از وسایل نقلیه و ساختمانها فقدان چارت مصوب سازمانی در شرکتها -عـدم توجـه اعضـای هیئتمدیره نسـبت به عدم دریافـت تسـهیالت و اعتبار از
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-

شرکتها و معامله با اشخاص وابسته
فقدان نظارت کافی در ورود و خروج کارکنان و ضعف سیستم مربوط
عدم استقرار نظام مالی مدون و ضابطهمند نبودن حقوق و مزایای مدیران ،معاونین
و مشاورین در شرکتها
عـدم رعایـت ماده  84قانـون الحاق برخی مواد به قانون تنظیـم ( )2در خصوص
پرداختی مدیران
عدم رعایت ماده  241قانون تجارت دریافتی پاداش مدیران
امضاء افراد غیر مسئول در قراردادها
عدم برگزاری مناسب کمیسیون معامالت و عدم رعایت مقررات در آن
عدم بازنگری سقف معامالت در برخی شرکتها با وجود قدمت قوانین مربوط
هزینه کردن برخی مبالغ در اختیار مدیران بدون ضابطه روشن
فقدان بایگانی منسجم در سیستم شرکتها

 -4-3-3اتخاذ تصمیمات استراتژیک

یکی از الزامات استقرار حکمرانی شرکتی اتخاذ تصمیم استراتژیک و برمبنای برنامهریزی
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت توسط هیئتمدیره شرکت است .بهنظر میرسد برخی از
مشکالتی که شرکتها با آنها مواجهاند بهدلیل عدم اتخاذ تصمیمات مناسب و استراتژیک
در شرکتها است که برخی از مصادیق آن به شرح زیر است:
 عدم تأمین کاالها و خدمات مورد نیاز از واحدهای داخلی فقدان سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان پرداخت کمک هلدینگ به شرکتها بدون اخذ مصوبه هیئتمدیره و ضابطهمندنبودن آنها
 -فقدان نظام بودجهبندی منسجم
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عدم تسویه تسهیالت بدون طی مراحل مطالعاتی و ارزیابی فنی و اقتصادی
فقدان برنامه مدون و مصوب برای رسیدن به اهداف سازمانی
تورم نیروی انسانی در شرکتها با وجود زیانده بودن آنها
تمرکز دفاتر مرکزی شرکتها در تهران علیرغم فعالیت آنها در شهرستان
شروع پروژهها بدون مطالعه و ارزیابی فنی و اقتصادی
ناتمام ماندن برخی پروژهها
فقدان ناظر و مشاور پروژه در برخی پروژهها
فقدان نیروهای مجرب و متخصص در تجزیه و تحلیل بازار سرمایه و سرمایهگذاری
دستوری
اخذ تسهیالت بدون طی مراحل مطالعاتی و ارزیابی فنی و اقتصادی
اخذ تسهیالت برای پرداخت سود سهام

 -4-3-4نظام کنترل داخلی در شرکت

فقــدان کمیته انضباطــی و آئیننامه مربوط در برخی هلدینگها و شــرکتها و کارکرد
نامناسب کمیته حسابرسی داخلی بیانگر اشکال در نظام کنترل داخلی شرکت است .برخی
از مشکالت که نهادهای نظارتی به آنها اشاره نمودهاند به شرح زیر است:
 انجام وظایف حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی توسط یک مؤسسه حسابرسی فقدان حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در برخی شرکتها انتخاب بازرسان بدون ارزیابی عملکرد آنها و بهصورت سلیقهای فقدان تخصص الزم متصدیان حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی -4-3-5برگزاری مجامع

 -عدم بهرهمندی از افراد متخصص دارای دانش و تجربه در مجامع
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 عدم ثبت برخی صورتجلسات مجامع در اداره ثبت شرکتها عدم انجام تکالیف مجامع و تکرار سالیانه آن عدم برگزاری مجامع مطابق با اساسنامه شرکت و یا تأخیر طوالنی مدت -4-3-6عدم رعایت قوانین و مقررات

مصادیق عدم رعایت قوانین و مقررات طبق گزارشات نهادهای نظارتی به شرح زیر است:
 عدم تأیید برخی قراردادها توسط واحد حقوقی و مالی استفاده از صرافیهای غیرمجاز برای نقل و انتقال ارز فقدان طرح طبقهبندی مشاغل در شرکتها و یا عدم اجرای آن عدم استعالم قانونی و ضابطهمند برای تعیین نرخ انتقال ارز و انتخاب صراف تصویب برخی موارد خالف قانون و مقررات کشور در جلسات هیئتمدیره وجود قراردادهای استخدامی غیر متعارف در برخی شرکتها فقـدان آییننامـه و دسـتورالعملهای الزم در برخـی شـرکتها بـرای اجـرایفعالیتهای جاری
 عدم کنترل موضوع کد اقتصادی و گواهی افزایش افزوده در شـرکتهای طرفحساب
 عدم امضاء برخی قراردادها توسط دارندگان امضاء مجاز -4-3-7ضعف سیستم حقوقی

-

وجود مشکالت قراردادی در اکثر شرکتها
عدم اخذ تضامین الزم جهت اقدامات مقتضی
عدم وصول مطالبات شرکتها
عدم پیگیریهای مناسب حقوقی پروندهها
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عدم تهیه و تصویب اساسنامه متعاقب تغییر مالکیت شرکتها
عدم انجام موارد حقوقی توسط واحد حقوقی و سپردن آن به وکالی دادگستری
عدم طرح دعاوی جهت وصول مطالبات شرکت
عدم محاسبه جرائم متعلقه به تأخیر در اجرای قراردادها
عدم پیشبینی ضمانت اجراهای الزم در قراردادها
عدم اخذ توثیق و تضمین الزم و کافی
منطبق نبودن اسناد و شرایط مناقصه با مفاد قراردادهای منعقده

 -4-3-8پرداخت حقوق و مزایا به اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل

ش مستند نهادهای نظارتی برخی از مهمترین مصادیق تخلف در خصوص فقدان
طبق گزار 
نظام پرداخت حقوق و مزایا به شرح زیر است:
 عدم بررسی حقوق و مزایای مدیران شرکت عدم گزارش مازاد پرداختی به اعضای غیر موظف هیئتمدیره و استرداد مازاد پرداختی عدم محاسبه و در صورت نیاز اقدام الزم جهت استرداد وجوه در اختیار مدیران عامل عدم ارائه گزارش در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا عدم تهیه و تدوین دستورالعمل محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا عدم ارائه گزارش از وضعیت استرداد وجوه مازاد پرداختیدر بررسی علل بروز این تخلفات ابتدا به وجود یا فقدان قوانین و مقررات الزم در این
حوزه پرداخته میشود که بررسیهای صورت گرفته حاکی از وجود قوانین و مقررات مرتبط
با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل به شرح
زیر است:
 ماده  84قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -تبصره اصالحی ماده  241قانون تجارت
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 ماده  74قانون مدیریت خدمات کشوریبنابراین فرض بروز تخلف بهدلیل فقدان قوانین و مقررات الزم منتفی بوده و در واقع
عدم اجرا و پایبندی به قوانین و مقررات منجر به بروز تخلفاتی در این حوزه شده است .با
توجه به اینکه یکی از موضوعات منافع شخصی مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره ،میزان
حقوق و مزایای دریافتی ایشان است لذا چنانچه فرد ذینفع در فرایند تصمیمگیری مؤثر
باشد مصداق تعارض منافع خواهد بود .بنابراین اولین نکته حائز اهمیت در خصوص چنین
مواردی عدم دخالت ذینفع در فرایند تصمیمگیری بوده و با فرض رعایت این نکته ضعف
یا فقدان نظارت ،فقدان ضمانت اجرایی الزم ،دخالت ارکان باالدستی و عدم التزام به ارائه
گزارش میتواند به عدم اجرای قوانین و مقررات بیانجامد که هر مورد به تفصیل در ادامه
بررسی میشود.
الف -ضعف یا فقدان نظارت در شـیوه محاسـبه و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای
هیئتمدیره و مدیرعامل:

ضعف یا فقدان نظارت هر یک از ارکان باالدســتی میتواند به بروز تخلف منجر شــود.
چنانچه ارکان باالدستی به مسئولیت خود مبنی بر نظارت بر شیوه محاسبه و پرداخت حقوق
و مزایا به اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل واقف نباشــند در واقع فقدان صالحیت ارکان
باالدستی منشاء ضعف نظارتی خواهد بود .اما در صورتیکه علیرغم وقوف ارکان باالدستی
به نقش نظارتی و چگونگی انجام وظایف خود با بروز تخلف مواجه باشیم ،ساختار نامناسب
و فقدان الزامات اجرایی برای نظارت علت ضعف نظارتی است .در برخی موارد ارکان باالتر
بهدلیل مالحظات سیاسی و یا عدم ثبات مدیریتی وظایف نظارتی خود را انجام نمیدهد که
در این صورت دخالت مرجع باالتر منشاء ضعف نظارتی بوده و چنانچه ارکان باالتر به دلیل
حفظ منافع رکن پایینتر دچار تعارض منافع شده و از وظیفه نظارتی خود عدول نماید ،عدم
استقالل ارکان ،منشاء ضعف نظارت خواهد بود.
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ب -فقدان ضمانت اجرایی الزم:

در این خصوص قوانین و مقررات مربوط در قانون تجارت و ماده  78قانون مدیریت خدمات
کشوری ضمانت اجراهای الزم پیشبینی شــده است .عمده اشکاالت این حوزه میتواند
ناشــی از عدم آگاهی مدیران و اعضاء هیئتمدیره از مقررات یاد شده باشد .در مواردی نیز
که مدیران از مقررات فوق اطالع دارند عوامل دیگری ممکن است دخیل باشند .عدم اعمال
ضمانت اجراهای مذکور نیز ممکن است به بروز تخلف در این حوزه منجر شود.
ج -دخالـت ارکان باالتـر در شـیوه محاسـبه و پرداخـت حقوق و مزایـا به اعضای
هیئتمدیره و مدیرعامل:

پرداخــت حقوق و مزایا بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون ضابطه چنانچه با توصیه و
پیشنهاد ارکان باالتر یا با مالحظات سیاسی صورت پذیرد به منزله دخالت ایشان در امور
ندستی و یا عدم استقالل ارکان است که عدم تعریف شفاف و روشن از وظایف
رکن پایی 
و اختیارات ارکان و حفظ منفعت شخصی /هلدینگ /صندوق /سازمان و( ...تعارض منافع)
و همچنین عدم رعایت معیار استقالل ارکان در انتخاب و انتصاب هر یک از ارکان منشاء
آن است .چنانچه وظایف و اختیارات ارکان به موجب قوانین و مقررات بهصورت مشخص
تبیین نشده باشــد و یا برخی ارکان اختیارات گستردهای داشته باشد ،زمینه دخالت ارکان
باالتر در امور غیر مربوط فراهم میشود .از طرفی عدم توجه به موضوع تعارض منافع و به
تبع آن حفظ منفعت افراد وابسته و عدم رعایت معیار استقالل در انتخاب و انتصاب میتواند
به بروز دخالت رکن باالتر منجر شود.
د -عدم التزام به ارائه گزارش شـیوه محاسـبه و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای
هیئتمدیره و مدیرعامل:

حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل یکی از موضوعات اصلی منفعت
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شخصی است که میتواند به بروز تخلف منجر شود که الزام ارکان تصمیمگیرنده و ارکان
اجرایی به ارائه گزارش مســتمر در این خصوص میتواند بازدارنده باشد .یکی از علل بروز
چنین تخلفاتی عدم الزام به ارائه گزارش و نادیدهگرفتن مسئولیت پاسخگویی ارکان است
که چنانچه ارکان باالتر بر آن واقف نباشند ،فقدان صالحیت منشاء آن خواهد بود و چنانچه
بر اهمیت موضوع واقف بوده ولیکن ارادهای بر انجام آن نداشــته باشند عدم رعایت اصل
استقالل افراد در انتخاب و انتصاب ارکان منشاء آن است.
 -4-3-9فعالیتهای مالی و معامالتی

برخی از مهمترین مصادیق تخلف در خصوص نظام جامع مالی و معامالتی به شرح زیر است:
 عـدم انعقـاد قرارداد به رغم الزام قانونی مقرر شـده در آییننامه معامالت برخی ازشرکتها
 عدم ساماندهی و بهروزرسانی آییننامههای مالی و معامالتی و فروش فقدان برآورد اولیه در برگزاری مناقصات خصوص ًا در اجرای پروژههای عمرانی کهمهمترین آسیب و نتیجه آن فقدان شاخص و مبنای مشخص بهمنظور سنج مبانی
قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران میباشد
 عدم رعایت آییننامه تعیین کارشناس رسمی در معامالت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مزایده و مناقصه عـدم انعقـاد قرارداد به رغم الزام قانونی مقرر شـده در آییننامه معامالت برخی ازشرکتها
 بروز برخی تخلفات و سوء جریان مالی و مدیریتی ضرورت ساماندهی و ب هروزرسانی آییننامههای مالی و معامالتی و فروش و تدوینفرآیندها
 -اصالح و تصویب آییننامه معامالت بخش مربوط به خریدهای خارجی
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 ضـرورت اقدام شـرکت جهت ثبت نرمافزار مالی مورد اسـتفاده در شـورای عالیانفورماتیک
 هزینهکرد مبالغ در اختیار در محلهای غیر مرتبطدر بررسی علل بروز این تخلفات ابتدا به وجود یا فقدان قوانین و مقررات الزم در این
حوزه پرداخته میشود که بررسیهای صورت گرفته حاکی از وجود قوانین و مقررات مرتبط
با فعالیت مالی و معامالتی به شرح زیر است:
 قانون نحوه برگزاری مناقصات آییننامه مالی و معامالتی مصوب هیئت وزیران آییننامه تضامین دولتی آییننامه مالی و معامالتی تیپ آییننامههای مالی و معامالتی شرکتهابنابراین فرض بروز تخلف بهدلیل فقدان قوانین و مقررات الزم منتفی بوده و در واقع
عدم اجرا و پایبندی به قوانین و مقررات منجر به بروز تخلفاتی در این حوزه شــده است.
بــا توجه به اینکه یکی از موضوعات بســیار مهم در اداره شــرکت و هلدینگ امور مالی
و معامالتی آن اســت لذا انتخاب و انتصاب اعضــای هیئتمدیره و مدیرعامل با رویکرد
بهکارگیری افراد متخصص در امور مالی ضرورت داشــته و چنانچه این مهم در انتخاب و
انتصاب لحاظ نشود ،در واقع میتوان انتظار داشت که بروز تخلفات حوزه مالی و معامالتی
افزایش یابد که فقدان دانش مالی و عدم بهکارگیری مشــاور متخصص مالی منشــاء آن
خواهد بود .با فرض اداره شرکت و هلدینگ با بهرهمندی از متخصص مالی در پستهای
هیئتمدیره یا مدیرعامل ضعف یا فقدان نظــارت ،عدم اعمال ضمانت اجراهای قانونی،
دخالت ارکان باالدســتی ،عدم التزام به ارائه گزارش فقدان کفایت و صالحیت مدیران و
عدم تشکیل کمیته معامالت میتواند به عدم اجرای قوانین و مقررات بیانجامد که هر مورد
به تفصیل در ادامه بررسی میشود.
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الف -ضعف یا فقدان نظارت بر امور مالی و معامالتی:

ضعف یا فقدان نظارت هر یک از ارکان باالدســتی میتواند به بروز تخلف منجر شــود.
چنانچه ارکان باالدستی به مسئولیت خود مبنی بر نظارت بر امور مالی و معامالتی واقف
نباشــند در واقع فقدان صالحیت ارکان باالدستی منشاء ضعف نظارتی خواهد بود .اما در
صورتیکه علیرغم وقوف ارکان باالدستی به نقش نظارتی و چگونگی انجام وظایف خود
با بروز تخلف مواجه باشــیم ،ساختار نامناسب و فقدان الزامات اجرایی برای نظارت علت
ضعف نظارتی است .در برخی موارد ارکان باالتر بهدلیل مالحظات سیاسی و یا عدم ثبات
مدیریتــی وظایف نظارتی خود را انجــام نمیدهد که در این صورت دخالت مرجع باالتر
منشــاء ضعف نظارتی بوده و چنانچه ارکان باالتر بهدلیل حفظ منافع رکن پایینتر دچار
تعارض منافع شده و از وظیفه نظارتی خود عدول نماید ،عدم استقالل ارکان منشاء ضعف
نظارت خواهد بود.
ب -عدم اعمال ضمانت اجراهای قانونی:

در این خصوص قوانین و مقررات الزامآوری در قانون تجارت پیشبینی شــده است .وجود
مقــررات کیفری در حوزه مالی و معامالتی از جمله موضوع عنوان مجرمانه تحصیل مال
نامشروع در صورت تصرف در اموال و قراردادها ،قصور و در مرتبه پایینتر سهلانگاری و
فقدان کفایت و یا صالحیت کافی مدیران منجر به ضرر و زیان شرکت و عدم رعایت صرفه
و صالح شرکت در حوزه مالی و معامالتی از موارد بارز ضمانت اجراهای مورد نظر میباشد.
ج -دخالت ارکان باالتر در امور مالی و معامالتی:

عــدم رعایــت آییننامه مالی و معامالتــی و آییننامههای مربوط و عدم ســاماندهی و
بهروزرســانی آنها چنانچه با توصیه و پیشنهاد ارکان باالتر یا با مالحظات سیاسی صورت
پذیرد به منزله دخالت ایشــان در امور رکن پاییندستی و یا عدم استقالل ارکان است که
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اراده بر سوءاستفاده ،کسب منفعت شخصی و تعارض منافع علت آن بوده و فقدان کفایت و
صالحیت ارکان اعم از باالدستی و ...منشاء آن است .لذا عدم توجه به موضوع تعارض منافع
و به تبع آن حفظ منفعت افراد وابســته و عدم رعایت معیار استقالل در انتخاب و انتصاب
میتواند به بروز دخالت رکن باالتر در امور مالی و معامالتی ارکان پاییندستی منجر شود.
د -عدم التزام به ارائه گزارش فعالیتهای مالی و معامالتی:

فعالیتهای مالی و معامالتی شــرکت/هلدینگ یکی از مهمترین گلوگاههای فساد است
که چنانچه مورد توجه قرار نگیرد میتواند منشاء تعارض منافع واقع شده و به بروز تخلف
منجر شــود ،لذا الزام ارکان تصمیمگیرنده و ارکان اجرایی به ارائه گزارش مستمر در این
خصوص بازدارنده خواهد بود .یکی از علل بروز چنین تخلفاتی عدم الزام به ارائه گزارش و
نادیدهگرفتن مسئولیت پاسخگویی ارکان است که چنانچه ارکان باالتر بر آن واقف نباشند،
فقدان صالحیت منشاء آن خواهد بود و چنانچه بر اهمیت موضوع واقف بوده ولیکن ارادهای
بر انجام آن نداشته باشند عدم رعایت اصل استقالل افراد در انتخاب و انتصاب ارکان منشاء
آن است.
هـ -فقدان کفایت و صالحیت مدیران و عدم تشکیل کمیته معامالت:

یکی از علل اهمیت انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل بر مبنای اصول شایستهساالری
و منطبق با معیارهای کفایت و صالحیت حساســیت موضوع مالی و معامالتی شرکت و
هلدینگ میباشــد .انتخاب و انتصاب مدیرانی که از سالمت حرفهای و دانش مالی الزم
برخوردار نبوده و بر اهمیت موضوع واقف نیستند عمداً یا سهواً منجر به شکلگیری فساد
و سوءاستفاده مالی شده و منافع شرکت ،هلدینگ و سازمان/صندوق را تهدید خواهد نمود.
بنابراین منشاء بروز برخی تخلفات حوزه مالی و معامالتی فقدان صالحیت مدیران اجرایی
و غیر اجرایی میباشد.

100

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

 -4-3-10مطالبات و تعهدات

برخی از مهمترین مصادیق تخلف در خصوص وصول مطالبات و تعهدات به شرح زیر است:
 اتخاذ تدابیر الزم جهت تشـکیل کمیته وصول مطالبات سـنوات گذشته شرکت وپیگیری جهت وصول آنها
 عدم اتخاذ تدابیر الزم برای وصول مطالبات عدم وجود سازوکار مناسب جهت وصول مطالبات عدم اقدام قانونی هیئتمدیره شرکت نسبت به افزایش تضامین و وصول مطالباتبا احتساب خسارات و جرایم مطابق قرارداد فیمابین
 عدم پیگیری هیئتمدیره شـرکت با تشـکیل کمیته وصول مطالبات ،با توجه بهحجم باالی مطالبات شرکت و شرکتهای تابعه
در بررسی علل بروز این تخلفات ابتدا به وجود یا فقدان قوانین و مقررات الزم در این
حوزه پرداخته میشود که بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که قانون مشخصی
در این خصوص وجود ندارد ولی با لحاظ عمومات قانون مدنی از باب وصول دین و قانون
تجارت بهخصوص در فصل اوراق تجاری ،نیاز به ارجاع خاصی به قانون وجود ندارد.
بنابراین بهمنظور پیشگیری از بروز تخلفات در حوزه وصول دین ضرورتی برای وضع
قوانین و مقررات مربوط وجود ندارد .یکی از نکات حائز اهمیت در موضوع مدیریت وصول
مطالبات و تعهدات انگیزه هیئتمدیره و مدیرعامل برای رشد و تعالی ،افزایش بهرهوری و
سودآوری شرکت/هلدینگ است که البته عدم توجه به موضوع استقالل اعضای هیئتمدیره
و مدیرعامل میتواند موجب شکلگیری تعارض منافع شده و مدیریت وصول مطالبات از
سوی هیئتمدیره و مدیرعامل تعمداً مغفول ماند .ضعف یا فقدان نظارت ،فقدان ضمانت
اجرایی ،فقدان انگیزه الزم برای وصول مطالبات ،فقدان کفایت و صالحیت مدیران و عدم
التزام به ارائه گزارش میتواند به تجمیع مطالبات وصول نشــده و شــکلگیری مطالبات
مشکوک الوصول بیانجامد که هر مورد به تفصیل در ادامه بررسی میشود.
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الف -ضعف یا نبود نظارت بر مدیریت وصول مطالبات:

ضعف یا فقدان نظارت هر یک از ارکان باالدســتی میتواند به بروز تخلف منجر شــود.
چنانچه ارکان باالدستی به مسئولیت خود مبنی بر نظارت بر مدیریت وصول مطالبات واقف
نباشــند در واقع فقدان صالحیت ارکان باالدستی منشاء ضعف نظارتی خواهد بود .اما در
صورتیکه علیرغم وقوف ارکان باالدستی به نقش نظارتی و چگونگی انجام وظایف خود
با بروز تخلف مواجه باشیم ،ســاختار نامناسب و فقدان الزامات اجرایی برای نظارت علت
ضعف نظارتی است.
ب -فقدان ضمانت اجرایی:

موارد صریحی در خصوص ضمانت اجرایی برای رعایت قوانین و مقررات در حوزه مدیریت
وصول مطالبات در قوانین مشخص به چشم نمیخورد لیکن در مقررات عام حقوق مدنی و
قانون تجارت موضوع لزوم وصول مطالبات از باب رعایت صرفه و صالح شرکت پیشبینی
گردیده است.
ج -عدم کفایت و صالحیت الزم مدیران:

یکی از علل اهمیت انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل بر مبنای اصول شایستهساالری
و منطبق با معیارهای کفایت و صالحیت حساسیت موضوع مالی و وصول مطالبات شرکت
و هلدینگ میباشد .انتخاب و انتصاب مدیرانی بی انگیزه که از سالمت حرفهای و دانش
مالی الزم برخوردار نبوده و بر اهمیت موضوع واقف نیســتند عمداً یا سهواً از طریق عدم
پیگیری الزم برای وصول مطالبات منجر به شــکلگیری فســاد شــده و منافع شرکت،
هلدینگ و ســازمان/صندوق را تهدید خواهد نمود .بنابراین منشاء بروز قصور در مدیریت
وصول مطالبات فقدان صالحیت مدیران اجرایی و غیر اجرایی است.
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د -عدم التزام به ارائه گزارش مدیریت وصول مطالبات:

فعالیتهای مالی و معامالتی شــرکت/هلدینگ یکی از مهمترین گلوگاههای فساد است
که چنانچه مورد توجه قرار نگیرد میتواند منشاء تعارض منافع واقع شده و به بروز تخلف
منجر شــود ،لذا الزام ارکان تصمیمگیرنده و ارکان اجرایی به ارائه گزارش مستمر در این
خصوص بازدارنده خواهد بود .یکی از علل بروز چنین تخلفاتی عدم الزام به ارائه گزارش و
نادیدهگرفتن مسئولیت پاسخگویی ارکان است که چنانچه ارکان باالتر بر آن واقف نباشند،
فقدان صالحیت منشاء آن خواهد بود و چنانچه بر اهمیت موضوع واقف بوده ولیکن ارادهای
بر انجام آن نداشته باشند عدم رعایت اصل استقالل افراد در انتخاب و انتصاب ارکان منشاء
آن است.

 -4-4خالصه مهمترین مشکالت گزارش شده
 -4-4-1حقوق و مزایا
منشاء

علت عدم اجرا

قوانین و مقررات

مصادیق

 .1کسب منافع شخصی
 .2فقدان صالحیت
 .3ساختار نامناسب
 .4دخالت مرجع باالتر

 .1عدم التــزام به ارائه
گزارش
 .2ضعف یا عدم نظارت
 .3دخالت مراجع باالتر
 .4فقــدان ضمانــت
اجرایی الزم

 .1ماده  84قانون الحاق
برخی مــوارد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت
 .2مــاده  241قانــون
تجارت (اصالحی)
 .3مــاده  74قانــون
مدیریــت خدمــات
کشوری

 .1عدم ارائه گزارش در خصوص
نحوه محاسبه حقوق و مزایای
مدیران
 .2فقدان دستورالعمل مرتبط با
حقوق و مزایا
 .3عدم ارائه گزارش از وضعیت
استرداد وجوه مازاد پرداختی
 .4پرداخت پاداشها و وامهای
رفاهی نامتعارف و بدون ضابطه
 .5مشکالت تسهیالت بانکی
پرداختی
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 -4-4-2انتخاب و انتصاب
منشاء

علت عدم اجرا

قوانین و مقررات

مصادیق

 .1کسب منافع شخصی
 .2فقدان صالحیت
 .3ساختار نامناسب
 .4دخالت مرجع باالتر

 .1ضعف یا عدم نظارت
 .3دخالت مراجع باالتر
 .4فقــدان ضمانــت
اجرایی الزم

 .1اســناد باالدســتی
درخصــوص رعایــت
شایستهساالری
 .2آییننامه نظام انتخاب
و انتصاب مدیران
 .3بخشنامههای صادره
در خصوص معیارهای
شایستهگزینیکشوری

 .1عدم انتخاب عضو هیئتمدیره
و تکمیل آن
 .2عدم تهیه و تدوین آییننامه
انتصابات
 .3عــدم ارائــه فهرســت و
مشخصات حرفهای مدیران
 .4عــدم تعییــن وضعیــت
بهکارگیریمشاورین
 .5عدم رعایت آییننامه کمیته
انتصابات
 .6عدم شرایط احراز صالحیت
مالی اعضای هیئتمدیره
.7عدمرعایتبخشنامههایابالغی
در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران
 .8عدم رعایت مراتب و نظامات
اداری

منشاء

علت عدم اجرا

قوانین و مقررات

مصادیق

 .1تعارض منافع
 .2فقدان صالحیت
 .3ساختار نامناسب
 .4دخالت مرجع باالتر

 .1ضعف یا عدم نظارت
 .2دخالت مراجع باالتر
 .3فقــدان ضمانــت
اجرایی الزم
 .4عدم تشکیل کمیته
معامالت
 .5عــدم کفایــت و
صالحیت مدیران
 .6عدم التــزام به ارائه
گزارش

 .1قانون نحوه برگزاری
مناقصات
 .2آییننامــه مالــی و
معامالتی مصوب هیئت
وزیران
 .3آییننامــه تضامین
دولتی
 .4آییننامــه مالــی و
معامالتیتیپ
 .5آییننامههای مالی و
معامالتیشرکتها

 .1عدم ســاماندهی و بهروزرســانی
آییننامههایمالیومعامالتیوفروش
 .2عدم رعایت آییننامه تعیین
کارشناس رسمی در معامالت
 .3عدم ارائه گزارش در ارتباط با
محل مصرف مبالغ در اختیار
 .4هزینهکرد مبالغ در اختیار در
محلهایغیرمرتبط
 .5عدم بهروزرســانی اطالعات
حسابداری مربوط به بهای تمام
شده
 .6عدم رعایت قوانین و مقررات
مربوط به برگزاری مزایده و مناقصه
 .7عدم ثبت جرایم و هزینههای
افزایش در دفاتر قانونی
.8عدمتشکیلکمیسیونمعامالت
 .9عدم پیشبینی سازوکار خرید
خارجی در آییننامه معامالت

 -4-4-3مالی و معامالتی

104

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

 -4-4-4وصول مطالبات و تعهدات
منشاء

علت عدم اجرا

قوانین و مقررات

مصادیق

 .1تعارض منافع
 .2فقدان صالحیت
 .3عدم رعایت صرفه و
صالح
 .4فقدان ساختار نظارتی
الزم

 .1ضعف یا عدم نظارت
 .2فقــدان ضمانــت
اجرایی الزم
 .3عــدم انگیــزه الزم
جهت وصول مطالبات
 .4عــدم کفایــت و
صالحیت
 .5عدم التــزام به ارائه
گزارش

قانون مشخصی در این
خصوص وجــود ندارد،
لیکن با لحاظ عمومات
قانــون مدنــی از باب
وصول دیــن و قانون
تجارت بهخصوص در
فصــل اوراق تجاری
نیاز به ارجاع خاصی به
قانون وجود ندارد.

 .1عدم وجود ســازوکار مناسب
جهت وصول مطالبات
 .2عــدم وجود گــزارش جامع
مطالبــات یا عدم ارائــه آن در
صورت وجود
 .3عــدم تعییــن قطعی میزان
مطالبات
 .4عدم اتخاذ تدابیر الزم جهت
وصول مطالبات
 .5عــدم انجام اقدامات حقوقی
الزم جهت وصول مطالبات
 .6فقدان سازوکار مناسب جهت
اعتبارسنجیمشتریان

فصل پنجم
تطبیقاصول
حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی
با اصول حکمرانی شرکتی سازمان
همکاریهای اقتصادی ()OECD

 -5-1چارچوب سـازمان توسـعه همکاری اقتصادی برای حکمرانی
شرکتی در صندوقهای بازنشستگی
صندوقهای بازنشستگی برای اینکه قادر به ایفای تعهدات خود باشند ،میبایست از طریق
سرمایهگذاری بر منابع خود درآمد کسب نمایند .با افزایش جمعیت تحت پوشش و به تبع آن
افزایش منابع مالی صندوقها ،ب ه تدریج دولتها و حامیان طرحهای بازنشستگی دریافتند
که برای اداره صندوقهای بازنشستگی به مدیران حرفهای خصوص ًا در حوزه سرمایهگذاری
نیاز دارند .مدیرانی توانمند و حرفهای که با اداره صحیح صندوق و ســرمایهگذاری مناسب
بتوانند زمینه الزم جهت ایفای تعهدات صندوقهای بازنشستگی را فراهم سازند .حامیان
طرحهای بازنشستگی با یا بدون مشارکت ذینفعان اقدام به انتخاب و انتصاب مدیران غیر
اجرایی (هیئتمدیره) نموده و هیئتمدیره بهمنظور اداره امور صندوق نســبت به انتخاب
و انتصاب مدیرعامل اقدام مینماید .جدایی مالکین صندوقهای بازنشســتگی از مدیران،
تعارض منافع مدیران بهعنوان ادارهکنندگان صندوق و بیمهشــدگان و ذینفعان بهعنوان
مالکان صندوق را در پی خواهد داشــت .لذا بیم آن میرود که مدیران برای تحقق اهداف
شــخصی خود ،منافع بیمهشــدگان را هزینه نموده و یا از منافع بیمهشدگان چشمپوشی
کنند .با گذشت زمان و عبور صندوقهای بازنشستگی از دوره جوانی به دوره بلوغ و شروع
مرحله ایفای تعهدات ،زنگ خطری برای دولتها یا حامی طرح/صندوق بازنشســتگی به
صدا در میآید تا بهمنظور پیشگیری از به هم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوقهای
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بازنشستگی و بروز بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی چارهاندیشی نماید .این چار ه
اندیشی میتواند از طریق وضع قوانین و مقررات و تدوین اصول و چارچوبها ایجاد شده،
منافع مدیران و ذینفعان را همسو نماید .امروزه حکمرانی شرکتی یکی از ابزارهای توفیق
در همسو نمودن منافع مدیران و ذینفعان صندوقهای بازنشستگی است.
ســازمان همکاری و توســعه اقتصــادی ( )OECDکه در ســالهای اخیر هدایت
کشورهای عضو در زمینه سیاستهای بازنشستگی را بر عهده گرفته ،در سال  2004اصول
حکمرانی شرکتی صندوقهای بازنشستگی و در سال  2009راهبرد حاکمیت صندوقهای
بازنشستگی را در دو بخش ساختار حاکمیت و سازوکارهای مدیریت تدوین نموده است که
این اقدام سازمان ،اهمیت استقرار حکمرانی شرکتی در صندوقهای بازنشستگی را بیش
از پیش نمایان میسازد .ازآنجاييکـه سـاختار سـازماني ،تعيينکننـدة نحـوة ارتباطـات،
جايـگاه تصميمگيـري ،نحـوه گزارشدهي و سلسـله مراتـب مربوط اسـت ،شناسـايي آن
از اهمیت ویژهای برخوردار اسـت.
وجود سـاختار مناسـب با اهداف و نيازهاي سـازمان از این جهت ضـرورت دارد که همه
تصميمات مديريـت در زمينة برنامهريزي ،سـازماندهي ،هماهنگي و کنترل روي سـاختار
پياده ميشـــود و ســـاختار بايد قدرت اعمال اين تصميمات را داشـته باشـد .کارآمدي و
اثربخشـي مستلزم تعریف ساختار سازمانی مناسب است.
جدول زیر مهمترین موضوعات مطروحه در چارچوب سازمان توسعه همکاری اقتصادی
در خصوص حکمرانی شــرکتی در صندوقها را نشان میدهد .در این جدول توصیههایی
که این سازمان بهمنظور استقرار حکمرانی شرکتی مطلوب در صندوقهای بازنشستگی و
الزامات تحقق آنها بیان میکند با وضعیت موجود این موضوعات در صندوق بازنشستگی
مقایسه شده است.
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جدول  :1-5تطبیق وضعیت موجود اصول حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی
کشوری با اصول حکمرانی شرکتی OECD
ردیف

موضوع

1

تعیین مسئولیتها

توصیه

الزامات تحقق

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -1تعریف اهداف
اصلی صندوق

 -1تشریح اهداف و ساختار داخلی در
اساسنامه صندوق

 -1اهداف و ساختار داخلی
در اساسنامه صندوق تبیین
شده است.

 -2تعریف و تبیین
ساختار قانونی
صندوق

 -2شناسایی و تعیین وظایف عملیاتی
نهاد بازنشستگی در قوانین و مقررات

 -2ساختار قانونی صندوق در
قوانین و مقررات تبیین شده
است.

 -3تعریف
و تفکیک
مسئولیتهای
اجرایی ،عملیاتی و
نظارتی

 -3تنظیم قرارداد شفاف و روشن با
ت دهندگان بیرونی و نظارت
خدما 
صحیح بر آن

 -3مسئولیتهای اجرایی،
عملیاتی و نظارتی در قانون
ساختار نظام جامع رفاه و
اساسنامه صندوق دیده شده
است.

 -4تقسیم وظایف
به نحوی که
 -4تشکیل کمیته فرعی سرمایهگذاری
ماهیت و میزان
در صورت پیچیده بودن استراتژی
ریسک مترتب بر
سرمایهگذاری
صندوق را منعکس
کند

 -4کمیتهها در صندوق در
حوزههای مختلف از جمله
حوزه سرمایهگذاری فعال
است.

 -5تشریح نحوه انتصاب اعضای
هیئتمدیره در اساسنامه

 -5نحوه انتخاب اعضای
هیئتمدیره در اساسنامه ذکر
شده است

 -6ایفای نقش اساسی صندوق و
ذینفعان آن در انتصاب اعضای
هیئتمدیره

 -6در هیئتمدیره نماینده
اعضای طرح و یا نماینده
کارگری و کارفرمایی نداریم.
این موضوع در هیئت امنا دیده
شده است.
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ردیف

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری
توصیه

 -7ماده ( )23اساسنامه
صندوق :آییننامههای مالی،
 -7در صورت فعالیت صندوق بهعنوان
معامالتی ،اداری و استخدامی
یک نهاد حقوقی مستقل ،استخدام
به همراه آییننامههای
کارکنان حرفهای مانند متخصصان
نحوه تشکیل و اداره جلسات
اکچوئری و مدیران مالی و جذب مشاور
شورا ،هیئتمدیره و هیئت
برای حامی طرح
نظارت و سایر آییننامههای
موردنیاز صندوق.

تعیین مسئولیتها
هیئتمدیره (هیئتمدیره دو الیه یعنی دارای هیئت نظارت)

2

الزامات تحقق

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -8تعیین مسئولیت کارکنان حرفهای
و خدمات دهندگان بیرون از صندوق
توسط هیئتمدیره

 -8این سازوکار در صندوق
دیده شده است.

 -1دارای قدرت
اداره صندوق

 -1هیئتمدیره مسئول نظارت بر
عملکرد صندوق

 -1با توجه به نظام مدیریتی
دوالیه در صندوق ،نظارت
بر عملکرد صندوق بر عهده
هیئت نظارت است.

 -2پاسخگو

 -2در نظام مدیریتی دوالیه،
هیئتمدیره مسئول تمام تصمیمات
استراتژیک مدیریتی است.

 -2در صندوق هیئتمدیره
مسئول تصمیمات صندوق و
در مقام پاسخگویی به هیئت
نظارت و هیئت امناء است.

 -3تناسب
مسئولیتهای
هیئتمدیره با
اهداف صندوق
 -4مسئولیت نهایی
اداره صندوق و
پاسخگوینهایی
(دریافت خدمات از
ارائهکنندگانبیرونی)

 -3محول نمودن وظایف عملیاتی به
کارکنان اجرایی یا کمیتههای فرعی  -3مطابق ماده ( )11اساسنامه
نهاد بازنشستگی و یا خدمات دهندگان صندوق این تناسب وجود دارد.
بیرونی
 -4استقرار هیئت نظارت یا کمیته
نظارت جداگانه برای عملکرد
هیئتمدیره

 -4مطابق ماده ( )15اساسنامه
صندوق صندوق هیئت نظارت
در صندوق وجود دارد.
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ردیف

توصیه
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الزامات تحقق

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -5مسئولیت هیئت نظارت :تعیین
حسابرس یا اکچوئر و کنترل تعارض
منافع

 -5محاسبات اکچوئری در
صندوق انجام میشود اما
انتخاب حسابرس بر عهده
هیئت نظارت نیست.

 -6هیئت نظارت میتواند بخشی
از ساختار حکمرانی داخلی نهاد
بازنشستگی باشد.

 -6مطابق ماده ( )16اساسنامه
صندوق ،هیئت نظارت بخشی
از ساختار حکمرانی داخلی
صندوق است.

هیئتمدیره (هیئتمدیره دو الیه یعنی دارای هیئت نظارت)

 -7در ماده ( )11اساسنامه
 -7هیئتمدیره مسئول نهایی تحقق
صندوق تحقق اهداف صندوق
اهداف صندوق است.
بر عهده هیئتمدیره است.
 -8هیئتمدیره مسئول تنظیم
 -8کمیتههای سرمایهگذاری
سیاستهای سرمایهگذاری و نظارت بر
و ریسک در صندوق ایجاد
ریسک با بهرهگیری از مشاوره تخصصی
شده و فعال است.
کمیتههای فرعی و مشاور بیرونی است.
 -9استراتژی اصلی هیئتمدیره شامل:
 -9در ماده ( )11اساسنامه
• پیادهسازی اهداف و مأموریتهای
صندوق این الزامات دیده شده
کلیدی صندوق
است و همچنین کمیتههای
• شناسایی ریسک
ریسک ،استراتژی و
• تعیین اولویتبندی سیاستهای اصلی
مانند سیاست سرمایهگذاری و تخصیص ساماندهی در صندوق مستقر
و فعال هستند.
استراتژیک دارایی و سیاستهای
بودجهای و سیاستهای مدیریت ریسک
 -10مسئولیت هیئتمدیره :نظارت بر
تطابق اهداف صندوق با قوانین و مقررات
و حصول اطمینان از انطباق فعالیتهای
نهاد با قوانین و مقررات از جمله مقررات
سرمایهگذاری ،گزارشگری و الزامات افشاء،
کنترل تضاد منافع و استفاده از اطالعات

 -10در ماده ( )11اساسنامه
صندوق این الزامات دیده شده
است و همچنین کمیتههای
سرمایهگذاری ،استراتژی و
ساماندهی در صندوق مستقر
و فعال هستند.
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ردیف

موضوع

3

پاسخگویی

توصیه

الزامات تحقق

 -1پاسخگویی
 -1پاسخگویی هیئتمدیره در برابر
هیئتمدیره در برابر
حامی طرح متناسب با مسئولیت های
اعضا ،ذینفعان و
خود
هیئت نظارت

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -1به نظر میرسد وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
(هیئت امنای تأمین
اجتماعی) حامی طرح
بازنشستگی باشد.

 -2تبصره ذیل بند (ر)
 -2پاسخگویی
 -2پاسخگویی هیئتمدیره در قبال
هیئتمدیره در برابر اقداماتی که تخطی از وظایف وی تلقی ماده ( )12اساسنامه به این
موضوع اشاره کرده است.
حامی طرح
میشود.
 -3هیئتمدیره
بهصورت قانونی
مسئول عملکرد
خود باشد.

 -3بیمه مسئولیت اعضای هیئتمدیره
برای جبران خسارت ناشی از سوء
مدیریت در مواردی که مسئولیت مالی
در بین باشد.

 -3بیمه مسئولیت اعضای
هیئتمدیره در اساسنامه و
مقررات مترتب بر صندوق
بازنشستگی کشوری دیده
نشده است.

 -4پاســخگویی هیئتمدیــره نیازمند
جلســات منظم هیئتمدیــره ،قدرت
تصمیمگیــری در هیئتمدیره از طریق
تصمیمگیری بر اســاس اکثریت آراء،
افشای مناســب تصمیمات اتخاذ شده
توســط هیئتمدیره ،گــزارش منظم  - 4نماینده اعضای طرح در
اطالعــات مهم و قابــل توجه در مورد هیئت امناء عضویت دارند
عملکرد صنــدوق به هیئــت نظارت ،و عضویت اعضای طرح در
گــزارش عملکرد صنــدوق به مقامات هیئتمدیره طبق اساسنامه
نظارتی ،اتخاذ مکانیســمهای انتخاب
مورد نظر نبوده است.
شــفاف برای اعضــای هیئتمدیره و
امکان انتصــاب نماینــدگان اعضای
طرح و ذینفعان از طریق یک سیستم
انتخــاب عادالنه ،فرآینــد برنامهریزی
متوالی مناسب است.
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 -1معیارهای
حداقلی:
شایستگی ،تجربه،
حرفهایگری،
مهارت و دانش
الزم برای نظارت
بر عملکرد صندوق

پاسخگویی
شایستگی (برازندگی)

ردیف

توصیه
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الزامات تحقق

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -5افشاء و گزارشدهی در خصوص
هرگونه تغییر در طرح که بر منافع آتی
صندوق موثر است به اعضای طرح و
ذینفعان.

 – 5تغییرات در طرح بدون
نظر و تصویب هیئت امناء
انجام نمیشود.

 -6افشاء و گزارشدهی بهصورت
ساالنه بعد از جلسه هیئتمدیره
بهمنظور کاهش بار اداری

 – 6مصوبات هیئتمدیره به
هیئت امناء گزارش میشود.

 -7افزایش پاسخگویی هیئتمدیره
از طریق عضویت اعضای طرح و
ذینفعان (از طریق اتحادیههای
کارگری) در هیئتمدیره در طرحهای
کارگری -کارفرمایی

 - 7نماینده اعضای طرح
در هیئت امناء عضویت
دارند و عضویت اعضای
طرح در هیئتمدیره طبق
اساسنامه مورد نظر نبوده
است.

 -8ماده ( )17قانون ساختار
نظام جامع رفاه و تبصره ()1
 -8انتصاب افراد حرفهای مستقل
این قانون در سطح صندوق
بهعنوان هیئتمدیره و در صورت
و بررسی در کمیته انتصابات
انتخاب هیئتمدیره توسط اعضای طرح
و مطابق با آییننامه انتصاب
و ذینفعان
و انتخاب در سطح هلدینگ
و بنگاه

4

 -1دارا بودن حداقل معیار لیاقت و
شایستگی برای اعضای هیئتمدیره

 -1ماده ( )17قانون ساختار
نظام جامع رفاه و تبصره ()1
این قانون در سطح صندوق
و بررسی در کمیته انتصابات
و مطابق با آییننامه انتصاب
و انتخاب در سطح هلدینگ
و بنگاه
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ردیف
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شایستگی (برازندگی)

 -2ارتقاء دانش از
طریق آموزش

 -2مواردی که منجر به عدم
صالحیت فرد برای عضویت
 -2عدم محکومیت به تقلب ،سرقت و در هیئتمدیره میشود در
یا جرایم جنایی ،سوء مدیریت صندوق اساسنامه قید نشده است و
به نظر میرسد قانون تجارت
مالک عمل باشد.

 -3معیارهای
محرومیت از
انتصاب ذکر شود

 -3مواردی که منجر به عدم
 -3دارا بودن دانش کافی ،مهارتهای صالحیت فرد برای عضویت
در هیئتمدیره میشود در
الزم و شرایط و تجربه برای ایفای
اساسنامه قید نشده است و
وظایف هیئتمدیره با توجه به
به نظر میرسد قانون تجارت
مسئولیتهای محوله
مالک عمل باشد.
 -4ماده ( )17قانون ساختار
 -4دارا بودن مدارک حرفهای و
نظام جامع رفاه و تبصره ( )1این
تجربه مناسب برای تصمیمگیریهای قانون در سطح صندوق و بررسی
کلیدی از جمله طراحی استراتژیک
در کمیته انتصابات و مطابق با
سرمایهگذاری
آییننامه انتصاب و انتخاب در
سطح هلدینگ و بنگاه

 -5جذب افراد با مهارتها ،دانش و
تجربیات مختلف در هیئتمدیره

نماینده و مشاور متخصص

5

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -1بهرهگیری هیئتمدیره از مشاوران
 -1بهرهمندی
بیرونی با تجربه برای انجام برخی
از مشاوران
از وظایف مانند تنظیم سیاستهای
و کمیتههای
تخصصی با اعضای سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی و
مدیریت دارایی
داخلی یا بیرونی

 -5ماده ( )17قانون ساختار
نظام جامع رفاه و تبصره ( )1این
قانون در سطح صندوق و بررسی
در کمیته انتصابات و مطابق با
آییننامه انتصاب و انتخاب در
سطح هلدینگ و بنگاه
 -1هیئتمدیره و مدیرعامل
از مشاورهای متخصص در
حوزههای سرمایهگذاری،
شناورسازی سهام پورتفو،
حقوقی و ...استفاده میکند.

فصل پنجم :تطبیق اصول حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی با...
موضوع

ردیف

نماینده و مشاور متخصص
حسابرس

6
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توصیه

الزامات تحقق

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -2ارزیابی
کیفیت و استقالل
مشاورههای ارائه
شده و ارزیابی و
تأیید تخصص و
تجربه کارکنان و
مشاوران بیرونی

 -2واگذاری برخی وظایف به
کمیتههای فرعی نهاد بازنشستگی،
کارکنان اجرایی داخلی حرفهای و یا
ارائهدهندگان خدمات بیرونی دارای
تجربه و شایستگی

 -2ماده ( )23اساسنامه
صندوق :آییننامههای
مالی ،معامالتی ،اداری
و استخدامی به همراه
آییننامههای
نحوه تشکیل و اداره جلسات
شورا ،هیئتمدیره و هیئت
نظارت و سایر آییننامههای
موردنیاز صندوق

 -3واگذاری وظایف خاص مانند تجزیه
و تحلیل اکچوئری به کارکنان واجد
شرایط

 -3ماده ( )22اساسنامه
صندوق و همچنین کمیته
اکچوئری و حسابرس

 -1مطابق بند (د) ماده
( )17قانون ساختار نظام
جامع رفاه :وظایف بازرس
 -1انتصاب حسابرس از سوی
 -1انتصاب
هیئتمدیره و در صورت وجود سیستم قانونی به عهدهسازمان
حسابرس مستقل
دوالیه ،تعیین حسابرس بهطور مستقیم حسابرسی بوده که گزارش
برای دوره مشخص
خود را به هیئت نظارت
از طرف هیئت نظارت
جهت بررسی و اظهارنظر
ارائ ه خواهد نمود.

 -2ارائه گزارش
حسابرسی به
هیئتمدیره

 -2مطابق بند (د) ماده
( )17قانون ساختار نظام
جامع رفاه :وظایف بازرس
 -2استقالل حسابرس از نهاد
قانونی به عهدهسازمان
بازنشستگی ،هیئتمدیره و حامی طرح
حسابرسی بوده که گزارش
برای اطمینان از بیطرفی حسابرس
خود را به هیئت نظارت
جهت بررسی و اظهارنظر
ارائ ه خواهد نمود.
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بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -3مطابق ماده ( )20اساسنامه
صندوق :ترازنامه ساالنه و
گزارش مالی صندوق باید تا
پایان تیرماه جهت ارائه به
 -3ارائه گزارش
 -3اقدام صندوق نسبت به تنظیم مراجع قانونی ذیربط تهیه و
حسابرسی به مقام
دستورالعمل حسابرس و بازبینی
تسلیم گردد .همچنین گزارش
باالتر از هیئتمدیره
دستورالعمل حسابرسی یا سایر مقررات مالی ساالنه صندوق مشتمل
در صورت عدم
در صورت عملکرد نامطلوب صندوق بر صورتهای مالی تلفیقی
اقدام چاره جویانه
حسابرسی شده به همراه
گزارش باید حداکثر تا پایان
مهر سال بعد به هیئت نظارت
و شورا ارسال گردد.

حسابرس

 -4حسابرسی حسابهای مالی با
دوره تناوب مناسب و بررسی و کنترل
مدیریت ریسک و تضاد منافع و ارائه
گزارش آن به هیئتمدیره

 -4تبصره ( )1ماده ()20
اساسنامه صندوق

 -5دفعات حسابرسی بنا به ماهیت،
پیچیدگی و اندازه طرح بازنشستگی/
صندوق

 -5ماده ( )20اساسنامه
صندوق

 -6ارائه گزارش هرگونه تهدید
قابلتوجه وضعیت مالی صندوق
بازنشستگی را به هیئتمدیره

 -6ماده ( )20اساسنامه
صندوق

مطابق تبصره ماده ()16
اساسنامهصندوق:
چنانچه هیئت نظارت در اداره
 -7در صورت عدم اقدام اصالحی ارائه
امور صندوق عملی خالف قوانین
گزارش مراتب به ارکان باالتر
و مقررات یا مغایر مفاد این
اساسنامه مشاهده نماید مراتب را
به اطالع شورا خواهد رساند.

فصل پنجم :تطبیق اصول حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی با...
ردیف

موضوع

7

اکچوئر

8
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بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -1انتصاب اکچوئر توسط هیئتمدیره
به نحوی که عضوی از کارکنان
 -1انتصاب اکچوئر نهاد بازنشستگی و یا مدیریت مالی
صندوق نباشد و عضو هیئتمدیره طرح
بازنشستگی نباشد.

 -1ماده ( )22اساسنامه
صندوق

 -2تعیین اکچوئر توسط هیئت نظارت
در یک سیستم دوالیه

 -2تبصره ( )6ماده ()15
اساسنامه صندوق

 -3وظیفه اکچوئر :ارزیابی دارایی و
ارزش فعلی تعهدات آتی و برآورد حق
بیمه بر اساس روشهای آماری و
حسابداری

 -3ماده ( )22اساسنامه
صندوق

 -2ارائه گزارش
اکچوئر به
هیئتمدیره

 -4ارائه گزارش اکچوئر به هیئتمدیره
شامل شرایط صندوق و اقدامات چاره
جویانه از جمله انجام اصالحات و یا
 -4تبصره ماده ( )16اساسنامه
کمک مالی در شرایط خاص و در
صندوق و ماده ( )22اساسنامه
صورت عدم اقدام چاره جویانه از سوی
صندوق
هیئتمدیره ،گزارش تهدیدهایی که
صندوق با آن مواجه است به ارکان
باالتر

 -1حفظ دارایی
صندوق

 -1انتصاب متولی و امین دارایی خارج
از نهاد بازنشستگی برای حفظ دارایی
 -1ماده ( )8اساسنامه
صندوق توسط هیئتمدیره برای
صندوق در خصوص وظایف و
حفاظت فیزیکی و قانونی داراییهای
اختیارات هیئت امناء
صندوق
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ردیف

موضوع

9

کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک

توصیه

الزامات تحقق

 -1وجود کنترل  -1شاخصهای کنترل داخلی مبتنی بر
ریسک و با توجه به نوع و اندازه طرح
داخلی در تمام
مراحل سازمانی و بازنشستگی ،صندوق و نهاد و نوع و
میزان ریسک مواجه با آن
اداری

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -1کمیته حسابرسی و
کنترلهای داخلی

 -2برخی از رویههای اصولی و
مقدماتی اداری و سازمانی برای
مدیریت و کنترل ریسک :ارزیابی
منظم عملکرد افراد و نهادهای
اجرایی و نظارتی صندوقهای
 -2ارزیابی عملکرد در
 -2کنترل شامل
بازنشستگی ،بررسی منظم فرآیندهای
صندوق انجام میشود.
ارزیابی عملکرد،
اطالعات ،سیستمهای نظم افراز
همچنین ارزیابی عملکرد
سیستم اطالعاتی،
عملیاتی و سیستمهای حسابداری
صندوق توسط هیئت امناء و
فرآیندها و
و گزارش مالی ،شناسایی ،نظارت
کمیته شفافیت وزارت تعاون،
روشهای مدیریت
بر تعارض منافع و اتخاذ سیاست
کار و رفاه اجتماعی انجام
ریسک
مقابله با موقعیت تضاد منافع ،مکانیزم
میشود.
پیشگیری و کنترل سوءاستفاده از
اطالعات خاص ،پیادهسازی ارزیابی
ریسک متناسب و سیستم مدیریت
شامل حسابرسی داخلی
 -3تعیین مکانیسمهای ارزیابی عملکرد
کارکنان داخلی نهاد بازنشستگی و
 -3تدوین
همچنین ارائه دهندگان خدمت خدمات
دستورالعمل کنترل
دهندگان بیرونی ،انجام خودارزیابی،
تعارض منافع
انجام کنترلهای داخلی بازنشستگی
ضرورت دارد.
 -4اطمینان از
محرمانه بودن
اطالعات حساس

 -4اعالم تعهدات صندوق و موارد
مهم از جمله تعارض منافع توسط
هیئتمدیره بهصورت ساالنه

 -3دستورالعمل کنترل
تعارض منافع در صندوق
وجود ندارد.

 -4هم در سطح صندوق و هم
در سطح هلدینگ و بنگاه در
گزارشهای عملکرد مدیریت
بهطور ساالنه ارائه میشود.

فصل پنجم :تطبیق اصول حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی با...
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بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -5احراز میزان کارایی موردنظر (هدف)
برای تمامی افراد و نهادهای مشمول
اداره صندوق بازنشستگی .ارائه عملکرد  -5هم در سطح صندوق
و هم در سطح هلدینگ و
و نتایج عملکرد به تصمیمگیرنده
 -5پیشگیری
مربوطه و در صورت لزوم به هیئت بنگاه در گزارشهای عملکرد
از سوءاستفاده از
اطالعات محرمانه نظارت ،اعضای صندوق بازنشستگی و مدیریت بهطور ساالنه ارائه
میشود.
ذینفعان بهطور منظم .بررسی منظم
معیار سازگاری با اهداف صندوق از
جمله استراتژی سرمایهگذاری.

کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک

 -6ارائه گزارش تعارض منافع توسط
اعضای هیئتمدیره و کارکنان.
شناسایی و برخورد مناسب با موقعیت
تعارض منافع.

 -6در گزارشهای حسابرسی
سالیانه و دورهای هم در
سطح صندوق و هم در سطح
هلدینگ و بنگاه گزارش
میشود.

 -7افشاء و گزارش تعارض و نقش
اشخاص ثالث در استراتژیها/
سیاستها از جمله سیاستهای تجاری
و هزینه آن توسط صندوق .عدم
واگذاری وظایف متعدد به یک شخص
یا یک نهاد بهمنظور جلوگیری از تضاد
منافع.

 -7بخش اول توسط
حسابرس گزارش و افشاء
میشود.

 -8ضرورت نظارت دقیقتر در مواردی
 -8ماده ( )16اساسنامه
که افشای تضاد منافع به هیئتمدیره صندوق در خصوص وظایف و
کافی نیست.
اختیارات هیئت نظارت
 -9اتخاذ سیاست پیشگیرانه در بروز
تضاد منافع و پرهیز از رأی دادن در
موارد تصمیمگیری که منشاء تضاد
منافع فردی

 -9هیئت نظارت مصوبات
هیئتمدیره را بررسی میکند
و در صورت تخلف به هیئت
امنا گزارش میدهد.
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بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -10تصمیمگیری توسط سایر اعضای
هیئتمدیره درگیر تضاد منافع است و
در صورت عدم توانایی هیئتمدیره به
حلوفصل تضاد منافع ارائه گزارش به
هیئت نظارت برای تصمیمگیری.

 -10تبصره ( )3ماده ()20
اساسنامه صندوق

کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک

 -11ایجاد کنترلهای مناسب توسط
هیئتمدیره برای ترویج استقالل و
بیطرفی در تصمیمات اتخاذ شده -11 -در گزارشات حسابرسی و
حصول اطمینان از رفتار برابر با همه گزارشات عملکرد هیئتمدیره
اعضای طرح -اطمینان از محرمانه در سطح صندوق ،هلدینگ و
بودن اطالعات حساس صندوق
بنگاه گزارش میشود.
و جلوگیری از استفاده نادرست از
اطالعات خاص و یا محرمانه
 -12الزام کارمندان نهاد بازنشستگی
به اعالم هرگونه نقض قوانین یا
 -12منشور اخالقی کارکنان
وظایف کاری که مسئول آن هستند به
هیئتمدیره.
 -13تدوین دستورالعمل رفتاری شامل
الزام رعایت استاندارد صداقت و رفتار
بیطرفانهکارکنان.پیشنهادمکانیسمهای  -13منشور اخالقی کارکنان
داخلی تجدیدنظر بهمنظور ضمانت
اجرایی انطباق با دستورالعمل رفتاری.
 -14استقرار نظام مدیریت  /اندازهگیری
ریسک مناسب و حسابرسی داخلی
مؤثر به نحوی که صندوق بازنشستگی  – 14کمیته سرمایهگذاری
را در برابر خطرات اصلی از جمله
و ریسک
سرمایهگذاری ،خطرات طبیعی و
عملیاتی پوشش دهد.
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بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسکa

 -15تعریف مکانیسمهای کنترلی
بر اساس افزایش شفافیت ،ثبات
تصمیمگیریهای مدیریت و حفاظت
منافع سهامداران صندوق بازنشستگی.
شیوههای مدیریت ریسک محتاط
باید عوامل ریسک نامحسوس مانند
 –15کمیته سرمایهگذاری و
تغییرات محیطی ،سیاسی و نظارتی را
ریسک
به خوبی و همچنین تأثیر بازار بالقوه
صندوق بازنشستگی از طریق تصمیمات
سرمایهگذاری خود را نیز در نظر بگیرد.
استراتژی مدیریت ریسک باید به دنبال
شناسایی فعاالنه و تعادل کوتاهمدت و
بلندمدت باشد.
 -16اتخاذ مکانیسم ارزیابی انطباق با
قوانین توسط نهادهای بازنشستگی و
اختصاص فردی برای انجام مستمر و
منظم این فعالیت.

 -16کمیته حقوقی

 -1اجرای صحیح فرآیندها برای
حصول اطمینان از اینکه اعضای
هیئتمدیره اطالعات مناسب ،بهموقع،
دقیق ،کامل ،سازگار و قابلفهم دریافت
میکنند و حصول اطمینان از اجرای
موثر وظایف واگذار شده.

 -1نقشه راه شفافیت،
مصوبات کمیته شفافیت
وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سامانههای
شفافیت

 -2حصول اطمینان هیئتمدیره از
دریافت اطالعات الزم و دقیق و بهموقع
 -2ایجاد کانالهای اکچوئرها ،مدیران مالی ،مشاوران،
حسابرسان و دیگر خدمات دهندگان
گزارشگری
حرفهای برای انجام وظایفی که
هیئتمدیره به ایشان محول کرده است.

 -2نقشه راه شفافیت،
مصوبات کمیته شفافیت
وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سامانههای
شفافیت

 -1اطمینان از
انتقال مؤثر و
بهموقع اطالعات
گزارش
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ردیف

موضوع

11

افشاء

توصیه

الزامات تحقق

بررسی وضع موجود صندوق
بازنشستگی کشوری

 -1افشای اطالعات مربوط به حامی
طرح ،هیئت نظارت و اعضای طرح
بازنشستگی و ذینفعان بهصورت
روشن ،دقیق و بهموقع

 -1نقشه راه شفافیت ،کمیته
شفافیت وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و سامانههای
شفافیت

 -1گزارش روشن،
 -2افشای اطالعات خاص از جمله
دقیق و بهموقع
اطالعات به اعضای هزینه و بازده سرمایهگذاری نیز الزم
طرح بازنشستگی و است از طریق مکانیسمهای مناسب
ذینفعان ،حامیان مثل وبسایتها و رسانههای جمعی
مالی طرح ،مقامات برای عموم مردم در مورد صندوقهای
بازنشستگی با سیستم انفرادی.
نظارتی ،حسابرسان
و ...توسط
هیئتمدیره
 -3افشای سیاست سرمایهگذاری با در
نظر گرفتن کلیه مالحظات محیطی،
اجتماعی و حاکمیتی توسط هیئتمدیره

 -2نقشه راه شفافیت،
مصوبات کمیته شفافیت
وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سامانههای
شفافیت
 -3نقشه راه شفافیت،
مصوبات کمیته شفافیت
وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سامانههای
شفافیت

 -5-2اقدامات پیشـنهادی در چارچوب حکمرانی شرکتی با توجه به
اصول حکمرانی شرکتی و چالشهای صندوق
با توجه به نتایج حاصل از بررســی مشکالت و چالشهای صندوق بازنشستگی کشوری
و بنگاههای اقتصادی تابعه و همچنین مقایســه تطبیقی اصول حکمرانی شرکتی موجود
در صندوق بازنشستگی کشــوری و اصول حکمرانی شرکتی سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی ( ،)OECDپیشنهادهای جدول  2-5در خصوص اصالح و بهبود این اصول در
صندوق بازنشستگی کشوری ارائه میشود.
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جدول  :2-5اقدامات پیشنهادی جهت بهبود حکمرانی شرکتی
در صندوق بازنشستگی کشوری
مسئله

هدف

1

راهبرد

سیاست

اقدام اساسی

سیاست یکپارچه در
تدوین قوانین مرتبط
تنقیح قوانین و مقررات
با صندوق بازنشستگی
کشوری

واگرایی قوانین
باالدستی

اصالح و بهبود نظام حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

بهبود محیط
تشکیل کمیته شفافیت
اصل بر افشای
کسبوکار
و تقویت اطالعات است ،مگر آن در صندوق و پیگیری
عدم شفافیت
2
رقابتپذیری که منجر به مخاطره مصوبات کمیته شفافیت
نهادهای باالدستی
منافع ذینفعان شود.
(محیط
توانمندساز)
فقدان ضمانت اجرایی
تشکیل کمیته ارزیابی
بهبود سیستمهای
الزم در خصوص قوانین
و نظارت بر مبنای
3
کنترل داخلی
و مقررات ،بخشنامهها و
بهرهوری
دستورالعملها
فقدان نظام ارزیابی و
نظارت ،عدم پاسخگویی
4
و عدم وجود نظام تنبیه
و پاداش
5

ساختار نامطلوب
مالکیت در بنگاهها

6

تعارض منافع

توسعه
سرمایه
انسانی

انتصابات و ارزیابی
عملکرد بر اساس
شایستهساالری

نظام رتبهبندی
مدیران بر اساس
شایستهساالری و
بهرهوری و بازار رقابتی
مدیران
بورسی شدن بنگاههای
اقتصادی

اصالح نظام مالکیت
کاهش
در بنگاهها و خروج از تدوین سازوکاری جهت
های
مالکیت
بنگاهداری و حرکت به پررنگتر شدن نقش
چندالیه
ذینفعان در اداره امور
سوی سهامداری
صندوق و بنگاههای
تابعه
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 -5-3خالصه فصل
در این فصل وضعیت موجود حکمرانی شــرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری بررسی
شده است .در این بررسی ابتدا تصویری از چارچوب حکمرانی شرکتی موجود در صندوق
بازنشستگی کشوری با توجه به اسناد تأسیس ،قوانین و مقررات ،آییننامهها ،دستورالعملها
و بخشــنامههای ابالغی همچون آییننامه انتصابات ،دســتورالعمل افشــای اطالعات،
دستورالعمل اجرایی کمیته سرمایهگذاری ،آییننامه معامالت و ...و کمیتههای تخصصی
همچون کمیته ارزیابی و انتصابات ،کمیته سرمایهگذاری و سرمایهبرداری ،کمیته حسابرسی
و ...ارائه شــد .در واقع اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در راستای تحقق اهداف هر
یک از این کمیتهها و قوانین و مقررات قدمی رو به جلو در راســتای اســتقرار حکمرانی
شرکتی در این صندوق است .یکی از مهمترین مسائل در حوزه حکمرانی شرکتی ،ارکان
مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت .این
ارکان شامل هیئت امناء ،هیئتمدیره ،مدیرعامل و هیئت نظارت است .در این فصل کلیه
وظایف و اختیارات ،شــرایط انتخاب و انتصاب و عضویت و نحوه تشکیل جلسات ارکان
مختلف صندوق از باالترین رکن به پایین مورد بررســی قرار گرفت و با یکدیگر مقایسه
شد .در مرحلۀ بعد بهمنظور کشف شکافهای فسادزا عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
از منظر گزارشها نهادهای نظارتی (ســازمان بازرســی کل کشور) در خصوص تخلفات
و مشــکالت بنگاههای اقتصادی تابعه مورد بررســی قرار گرفت .با توجه به طبقهبندی
موضوعی تخلفات گزارش شــده ،حوزه این تخلفات شامل مشکالت مربوط به انتصابات
و امور اداری ،مشکالت مربوط به پرداخت حقوقومزایا و سایر پرداختها ،مشکالت مالی
معامالتی ،مطالبات ،پروژهها ،قراردادها و مشکالت حقوقی است .در تحلیل علل بروز این
تخلفات این نتیجه حاصل شده است که وقوع تخلفات بهعلت عدم وجود قوانین و مقررات
نیست ،بلکه عمدتا ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات است.
در پایان این فصل ،چارچوب ســازمان توسعه همکاری اقتصادی برای حکمرانی در
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صندوقهای بازنشستگی که در فصل اول به تفصیل در مورد آن صحبت شد با چارچوب
حکمرانی شــرکتی موجود در صندوق بازنشستگی کشوری مطابقت داده شد .این مقایسه
تطبیقی در واقع مقایســهای بین شــرایط مطلوب (اســتاندارد جهانی) و شرایط موجود
(حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری) است .این مقایسه در  11موضوع اصلی
حکمرانی شرکتی مطابق با چارچوب سازمان توسعه همکاری اقتصادی انجام شده است.
توصیههای الزم سازمان توسعه همکاری اقتصادی برای هر موضوع و الزامات تحقق آن
در صندوقهای بازنشستگی کشوری مورد بررسی قرار گرفت و برای هر موضوع وضعیت
موجود صندوق بازنشستگی کشوری بررسی و بیان شد.

فصل ششم
دستورالعملحکمرانیشرکتی
در صندوق بازنشستگی کشوری

دسـتورالعمل حکمرانی شـرکتی بنگاههای اقتصـادی تابعه صندوق
بازنشستگیکشوری
بهمنظور تحصیل اهداف مورد انتظار و بهبود شفافیت ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،کارایی
و عدالت و در راســتای حمایت از حقوق بازنشســتگان ،کسورپردازان و مستمریبگیران،
پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی بنگاههای اقتصادی تابعه صندوق بازنشستگی
کشوری ،دستورالعمل «حکمرانی شرکتی بنگاههای اقتصادی تابعه صندوق بازنشستگی
کشوری» در تاریخ  ....................در  8فصل 80 ،ماده و  54تبصره توسط مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری جهت اجرا ابالغ میشود.
 -6-1تعاریف و کلیات

ماده ( :)1در این دستورالعمل ،اصطالحات و واژههای بهکاررفته به شرح زیر تعریف میشوند:
 -1صندوق :صندوق بازنشستگی کشوری
 -2شــرکت :کلیه هلدینگها و بنگاههای اقتصادی تابعه که طبق قوانین و
مقررات مربوطه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت میکنند.
 -3ذینفعان :اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که انتظار میرود بهواسطه
خدمات ،محصوالت و فعالیتهای صندوق و شرکتهای تابعه به شکل
قابلتوجهــی تحت تأثیر قرار بگیرند و یا اقدامــات آنها بر توانایی یک
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ســازمان جهت پیادهســازی موفقیتآمیز راهبردها و رسیدن به اهداف
خود اثر بگذارد .همچنین طیف وسیعی از بازنشستگان ،کسورپردازان و
مستمریبگیران ،کارکنان و خانوادههای آنان ،مشتریان ،شرکاء تجاری و
جوامع محلی ،تأمینکنندگان ،سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ،رسانهها،
ســازمانها (دولتی و غیردولتی) ،شــهروندان و دستگاههای اجرایی (و
امثالهم) را شامل میشود.
 -4نظام کنترلهای داخلی :فرآیندی متأثر از هیئتمدیره ،مدیران اجرایی
و کارکنان اســت که با هدف پایش و حصــول اطمینان از تحقق کارا
و اثربخش اهداف مربوط به عملیات ،اتکاپذیری گزارشــگری و رعایت
قوانین و مقررات طراحی و اجرا میشود.
 -5هلدینگ :واحد اقتصادی اصلی که با سرمایهگذاری در شرکت سرمایهپذیر
جهت کســب انتفاع ،به میزانی حق رأی کسب میکند که برای کنترل
عملیات شــرکت ،هیئتمدیره را انتخاب کند و یــا در انتخاب اعضای
هیئتمدیره مؤثر باشد.
 -6شرکت مادر :شرکتی است که دارای منافع کنترلکننده یا اکثریت در یک
شرکت دیگر باشد ،که به آن حق کنترل فعالیت شرکتهای تابعه را میدهد.
 -7شــرکت اصلی :شرکتی که سهامدار اصلی آن مستقیم ًا صندوق بوده و
میتواند دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد.
 -8شرکت فرعی :یک شرکت که تحت کنترل یک شرکت دیگر (شرکت
اصلی) است.
ي آن.
ي و كلي ه شرکتهای فرع 
ت اصل 
 -9گروه :شرک 
 -10شــرکت وابسته :یک شرکت ســرمایهپذیر که شــرکت سرمایهگذار
در آن نفــوذ قابلمالحظــهای دارد ،اما شــرکت فرعی یا مشــارکت
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ت در
خاص آن محسوب نمیشــود .نفوذ قابلمالحظه ،توانايي مشارک 
ي يک شرکت،
ي و عمليات 
ي مال 
ط به سياستها 
ي مربو 
تصميمگيريها 
ي مزبور است.
ي ن ه در حد کنتر ل يا کنترل مشترک سياستها 
ول 
 -11اشخاص وابسته :منظور اشخاص وابسته مندرج در «استاندارد حسابداری
شــماره  »12و مفاد «دســتورالعمل جامع اجرایی افشای اطالعات در
شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است».
 -12سهامدار عمده :سهامداري كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به همراه
شــرکتهای فرعی و وابســته ،توانايي انتخاب حداقل يكي از اعضاي
هيئتمديره شرکت را دارا است.
 -13مشارکت خاص :عبارت است از توافقی قراردادی که به موجب آن دو یا
چند شخص ،کنترل مشترک یک فعالیت اقتصادی را به عهده میگیرند.
کنترل مشترک ،مشارکت در کنترل يک فعاليت اقتصادي به موجب يک
توافق قراردادي اســت و تنها هنگامي وجود دارد که تصميمگیریهای
مالي و عملياتــي راهبردي مربوط به آن فعاليت ،مســتلزم اتفاق آرای
اشخاص دارای کنترل مشترک باشد.
 -14سهام کنترلی :حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به
تعیین اکثریت اعضای هیئتمدیره باشد.
 -15افشاء :انتشار عمومی و بهموقع اطالعات مطابق قوانین ،مقررات ،ضوابط
و دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات ســازمان بورس و اوراق بهادار
(برای شــرکتهای بورسی و فرابورســی) ،بخشنامه نقشه راه شفافیت
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و ســایر مقــررات ذیربط از جمله
استاندارد حسابداری شماره  12است.
 -16اطالعات نهانی :هرگونه اطالعات افشاء نشده برای ذینفعان که در صورت
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افشــاء بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر ارزش سهام بنگاه اقتصادی و یا
تصمیم سرمایهگذاران و منافع بازنشستگان و مستمریبگیران تأثیر میگذارد.
 -17عضو موظف هیئتمدیره :شــخص حقیقی عضو هیئتمدیره که دارای
مسئولیت اجرائی در شرکت است.
مســئولیت اجرایی شامل کلیه موقعیتهای شغلی است که در سلسله مراتب
سازمانی در نهایت به مدیرعامل ختم میشود و باید به ایشان پاسخگو باشند.
 -18عضو غیرموظف هیئتمدیره :مدیری اســت که هیچگونه مســئولیت
اجرائی در شرکت ندارد و در جلسات هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی
حضور پیدا میکند.
 -19عضو مستقل هیئتمدیره :شخص حقیقی عضو هیئتمدیره است که
شرایط استقالل را دارا باشد.
 -20شــرایط استقالل :فقدان هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم
که بر تصمیمگیری مستقل و بیطرفانه شخص اثرگذار باشد بهگونهای
که موجب جهتگیری وی به ســمت منافع شــخص یا گروه خاصی از
سهامداران شرکت یا سایرین شــود ،و سبب عدم رعایت منافع یکسان
سهامداران یا صرفه و صالح شرکت گردد .موارد ذیل برخی از مصادیقی
است که میتواند منجر به عدم تحقق شرایط استقالل برای شخص شود:
الف -مالک بیش از پنج درصد سهام شرکت اصلی ،شرکتهای فرعی،
وابسته ،مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد؛
ب -بیش از سه دوره عضو هیئتمدیره باشد؛
ج -طی سهسال اخیر (قبل از انتخاب) ،طرف قرارداد یا دارای معامالت
تجاری یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت
اصلی ،شــرکتهای فرعی ،وابسته ،مشارکت خاص و سهامداران
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عمده آن باشد؛
د -طی مدت دو سال اخیر (قبل از انتخاب) ،دارای هرگونه مسئولیت
اجرایی و رابطه اســتخدامی در شرکت اصلی ،شرکتهای فرعی،
وابسته ،مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد؛
و -دارای رابطة سببی یا نسبی (درجه اول از طبقات اول و دوم) با سایر
اعضای هیئتمدیره ،مدیرعامل ،مشــاوران یا کارکنان ارشد فعلی
شرکت باشد؛
ز -فعالیت در کسبوکاری که ماهیت ًا مشابه شرکت اصلی ،شرکتهای
فرعی ،مشارکت خاص و سهامداران عمده آن است؛
ح -طی سه ســال اخیر جزء مدیران ارشد مؤسسه حسابرسی یا تیم
حسابرســی مستقل شرکت اصلی ،شــرکتهای فرعی ،وابسته،
مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد؛
ط -منتخب سهامدار عمده اعم از شــخص حقیقی و یا شرکتهای
فرعی ،وابسته ،مشارکت خاص یا سهامداران عمده وی باشد؛
ی -منافــع یا رابطه مشــترک با اهمیتــی با مدیرعامــل یا اعضای
هیئتمدیره شرکت ،در سایر شرکتها داشته باشد؛
ک -جزء اشخاص مرتبط باشد.
تبصره ( :)1شخصی که بهعنوان عضو مستقل هیئتمدیره انتخاب میشود نباید (از تاریخ
اولین عضویت در هیئتمدیره) بیش از سه دوره بیست و چهارماهه (متوالی یا
متناوب) عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل هلدینگ ،شرکت اصلی ،شرکتهای
فرعی ،وابسته ،مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد.
تبصره ( :)2نحوه انتخاب عضو مستقل هیئتمدیره باید در اساسنامه مشخص و ذکر شود.
 -21کنترل :توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی هلدینگ یا شرکت
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بهمنظور کســب منافع اقتصــادی از فعالیتهای آن اســت .موارد زیر
مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به کنترل میشود:
الف) در اختیار داشتن اکثریت حق رأی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم؛
ب) داشتن مالکیت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و در اختیار داشتن حق
انتصاب یا عزل اکثریت اعضای هیئتمدیره؛
ج) برخورداری از حق تصمیمگیری در مورد امور مهم شرکت بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مفاد مندرج در اساسنامه یا انعقاد
قرارداد با شرکت؛
هـ) دارا بودن مالکیت (مســتقیم یا غیرمستقیم) و اکثریت حق رأی از
طریق توافق با سایر سهامداران.
 -22اســتاندارد ( GRI :GRI 102 (2018محتــوای گزارشدهی پایدار
مشتمل بر چشمانداز و استراتژی ،ساختارهای حاکمیتی و شاخصهای
عملکردی در بخش راهبری را طبقهبندی و تبیین مینماید.
 -23اصل احتیاط در اســتاندارد حسابداری :عبارت است از کاربرد درجهای
از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد
نیاز اســت بهگونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا
بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.

 -6-2اصول و راهبردهای حکمرانی شرکتی
ماده ( :)2هدف از استقرار اصول حکمرانی شرکتی در بنگاههای اقتصادی تابعه صندوق
بازنشستگی کشوری:
 -1صیانت از ذخایر خرد مشــترکان و ذینفعان بهخصوص بازنشستگان و
مستمری بگیران؛
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 -2نهادینهسازی شفافیت ،افشاء و مسئولیتپذیری؛
 -3بهبود کارآیی و اثربخشی سرمایهگذاریها ،رشد پایدار و ثبات مالی نهادها؛
 -4افزایش میزان انطباق با مقررات قانونی و اعتمادسازی از طریق رعایت
اصول کسبوکار منصفانه و ایجاد منافع عادالنه و متقابل اقتصادی است.
تبصره ( :)1چارچوب حکمرانی شرکتی باید این اطمینان را فراهم کند که تمام موضوعات
بـا اهمیـت مرتبط با صنـدوق از جمله وضعیت مالی ،عملکـرد ،جریان نقدی،
مالکیت و حکمرانی شرکتی بهموقع و صحیح افشاء میشود.
ماده ( :)3دامنه شمول
کلیه هلدینگها و بنگاههای اقتصادی تابعه که طبق قوانین و مقررات مربوطه
تحت پوشــش صندوق بازنشستگی کشــوری فعالیت میکنند ،مشمول این
دستورالعمل هستند.
ماده ( :)4راهبردها و سیاستها
 -1پایبندی به اصول پاســخگویی ،شفافیت ،رفتار اخالقی ،احترام به منافع
ذینفعان ،حاکمیت قانون ،هنجارهای رفتاری بینالمللی و حقوق بشر؛
 -2همکاری فعاالنه شــرکتها و سایر ذینفعان در ایجاد ثروت ،اشتغال و
پایداری منابع؛
 -3استقرار سازوکارهای اثربخش بهمنظور کسب اطمینان معقول از تحقق
اصول حکمرانی شرکتی؛
 -4توسعه و نظاممندی کارکردها و توانمندیهای هلدینگها و شرکتها در
حوزه حکمرانی شرکتی.
تبصره :چارچوب حکمرانی شــرکتی باید سطح شفافیت و منصفانه بودن فعالیتهای
اقتصادی و تخصیص کارای منابع شرکت را بهبود دهد ،با سلسله مراتب قوانین
و مقررات سازگار باشد و از نظارت و اجرای مؤثر آنها پشتیبانی کند.
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 -6-3هیئتمدیره و مدیرعامل
ماده ( :)5اعضای هیئتمدیره شرکتها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدینگهای
زیرمجموعه توسط هیئتمدیره صندوق انتخاب و حکم آنان توسط مدیرعامل
صندوق و پس از تأیید وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صادر میشود.
ماده ( :)6اعضای هیئتمدیره شرکتها و مؤسســات تابعه هلدینگهای زیرمجموعه
توسط هیئتمدیره هلدینگ انتخاب و حکم آنان توسط مدیرعامل هلدینگ و
پس از تأیید مدیرعامل صندوق صادر میشود.
ماده ( :)7رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل نباید فردی واحد باشند.
تبصره ( :)1رئیس هیئتمدیره با پیشــنهاد هیئتمدیره ،تصویب مجمع عمومی و حکم
رئیس مجمع عمومی انتخاب میشود.
تبصره ( :)2رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل در صورت وابستگی فامیلی باید آن را عیان نمایند.
ماده ( :)8هیئتمدیره و مدیران ارشد شرکتها در راستای ایفای نقش خود در راهبری
باید متعهد به مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،شفافیت ،خلق ارزش ،رفتار اخالقی
و حاکمیت قانون باشند.
ماده ( :)9هیئتمدیره مســئول تدوین و پیادهسازی اخالق ســازمانی در شرکت است
و باید از ســازوکارهای اجرایی و الزام اجراییشــدن اخالق سازمانی اطمینان
حاصل نماید .اخالق سازمانی شامل التزام به صداقت ،درستکاری و پایبندی به
ارزشهای اخالقی سازمانی است.
ماده ( :)10اعضــای هیئتمدیره و مدیرعامل ،بهمنظور ایفای مســئولیتها و تعهدات
خود در هلدینگها و شرکتهای تابعه و در راستای رعایت و الزامات قانونی
باید از شایســتگی ،صالحیت ،دانش و مهــارت الزم انجام وظیفه مطابق
دســتورالعمل رتبهبندی مدیران ابالغی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
برخوردار باشند.
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تبصره ( :)1حداقل یکی از اعضای مستقل هیئتمدیره باید دارای تحصیالت مالی (مدیریت
مالی ،اقتصاد ،حسابداری یا مهندسی مالی) باشد.
تبصره ( :)2در ترکیب اعضای هیئتمدیره از وجود تنوع تفکر ،تحصیالت ،تجربه ،مهارت
و جنسیت اطمینان حاصل شود.
تبصره ( :)3اعضــای هیئتمدیره و مدیران عامل باید حداقل به مدت یک ســال مالی
انتخاب شوند.
ماده ( :)11اشخاصی که در نظر دارند بهعنوان عضو مستقل هیئتمدیره انتخاب شوند باید
اقرارنامه استقالل را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند.
تبصره :در صورتیکه مشــخص شود عضو مستقل هیئتمدیره شرایط استقالل را از
دســت داده و اقدام به اعالم فوری آن به شــرکت ننموده و یا مشخص شود
از زمان انتخاب فاقد شرایط اســتقالل بوده ،متخلف محسوب شده و حسب
مورد طبق دستورالعملهای انضباطی ناشران ،آییننامه اجرایی ماده  14قانون
«توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساســی» ،ماده ( )79این دســتورالعمل و سایر قوانین و
مقررات مرتبط ،به تخلفات وی رسیدگی میشود.
ماده ( :)12اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل نباید از منابع مالی و وجوه امانی نزد خود به
تأمین مالی فعالیتهای سیاسی و رقابتهای انتخاباتی کمک نمایند.
تبصره :هیئتمدیره و مدیرعامل باید با ایجاد سازوکارهای الزم از دخالتهای سیاسی
در فرآیندهــای تصمیمگیری و فعالیتهای عملیاتــی هیئتمدیره اجتناب و
ممانعت بهعمل آورند.
ماده ( :)13اکثریت اعضای هیئتمدیره باید غیرموظف باشــند .تعداد اعضای مســتقل
هیئتمدیره حداقل یکسوم کل اعضای هیئتمدیره خواهد بود.
تبصره ( :)1در تعیین سمت اعضای هیئتمدیره ،عضو ذینفع نباید در رأیگیری شرکت کند.
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تبصره ( :)2تعداد اعضای هیئتمدیره برای هلدینگ و شرکتهای اصلی ،حداقل هفت نفر
میباشد.
تبصره ( :)3تعداد اعضای مســتقل در هلدینگها و شــرکتهای اصلی و وابسته حسب
صالحدید صندوق قابل افزایش است.
تبصره ( :)4امکان تبدیل وضعیت اعضای هیئتمدیره از غیرموظف به موظف ،با رعایت
شــرایط این ماده و صرفا پس از تصویب هیئتمدیره امکانپذیر خواهد بود و
عضو ذینفع در این تصمیمگیری حق رأی ندارد.
تبصره ( :)5عضویت رجال سیاســی (سابق/کنونی) [اعم از وزراء ،نمایندگان مجلس ،و]...
و وابســتگان (سببی/نسبی) در هیئتمدیره هلدینگها و شرکتهای اصلی و
وابسته ممنوع است.
تبصره ( :)6چنانچه عضو مستقل هیئتمدیره منتخب مجمع عمومی شخص حقوقی باشد،
احراز شرایط استقالل برای نماینده وی نیز الزامی است.
ماده ( :)14اعضــای موظف هیئتمدیره مجاز به فعالیت در شــرکتی دیگر تحت عنوان
مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره نیستند.
ماده ( :)15صالحیت اعضای هیئتمدیره:
الف -اعضای هیئتمدیره باید دارای صالحیت علمی در زمینههای اقتصادی،
حسابداری ،بیمه ،سرمایهگذاری ،مالی ،حقوقی و انفورماتیک باشند.
ب -در ترکیب هیئتمدیره باید حداقل یک عضو غیرموظف حضور داشــته
باشــدکه دارای تحصیالت مالی (حســابداری ،مدیریت مالی ،اقتصاد و
مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد.
ج -دارای صالحیت حرفهای و تجربی الزم بر اساس دستورالعمل رتبهبندی
مدیران باشند.
ماده ( :)16هیئتمدیره مکلف به:
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الف -تعیین رویکرد راهبری ،پایبندی به اصول و نظارت بر اجرای آن؛
ب -تصویب استراتژی اقتصادی و سرمایهگذاری کلی؛
ج -تصمیمگیری در مورد بودجه ریسک؛
د -تدوین ســند راهبردی ،خطمشــی اجرایی ،منشــور اخالقی سازمانی،
آییننامههای الزم جهت اداره امور و فعالیتها از جمله آییننامه استخدام،
معامالت ،حقوق و دستمزد ،تعیین صالحیت ،تعیین سمت و سایر مقررات
شرکت؛
هـ -پیشنهاد بودجه ساالنه شرکت و نظارت بر اجرای آن؛
و -تبیین راهبرد مدیریت دارایی -بدهی در چارچوب دارایی -بدهی؛
ز -استقرار سامانههای یکپارچه عملیاتی و اطالعاتی؛
ح -استقرار نظامهای ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه طرحهای سرمایهگذاری؛
ط -راهاندازی و بهرهبــرداری از پورتال جامع حکمرانی شــرکتی در قالب
آموزش ،اطالعرسانی و انتشار گزارشهای مربوطه ،میباشد.
ماده ( :)17هیئتمدیره باید اقدامات الزم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش
بهمنظور اطمینانبخشی معقول در خصوص حفاظت از داراییها و منابع شرکت
در برابر اتالف ،تقلب و سوءاستفاده ،تحقق کارایی و اثربخشی عملیات ،کیفیت
گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات برقرار نماید.
ماده ( :)18هیئتمدیره مکلف اســت ترتیبی اتخاذ کند که واحد ســازمانی تحت عنوان
«واحد حسابرســی داخلی» را مطابق با ضوابــط و مقررات مربوط با تصویب
مجمع عمومی تشکیل و مورد نظارت قرار دهد.
تبصره ( :)1واحد حسابرسی وظیفه دارد عملکرد مالی نهاد را در مقاطع سه ماهه بررسی و نتایج
آن را در گزارشی تحت عنوان «گزارش کنترلهای داخلی» درج و افشاء نماید.
تبصره ( :)2مدیرعامل موظف اســت یک نســخه از گزارش را بــه هیئتمدیره و کمیته
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حسابرسی ارائه نماید.
تبصره ( :)3حسابرس مستقل مکلف است در گزارش خود به مجمع عمومی ،در خصوص
رعایت استقرار و بهکارگیری سیســتم کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش
توســط هلدینگ یا شرکت اصلی و وابسته مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط
اظهارنظر کند.
ماده ( :)19هیئتمدیره باید ســازوکار مناسبی برای شناسایی افراد وابسته طبق قوانین و
مقررات مربوط تدوین کند و معامالت با اشخاص وابسته به شکلی تأیید و اجرا
شود که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود.
تبصره ( :)1تضاد منافع در معامالت با اشــخاص وابســته باید توسط هیئتمدیره به نحو
مناسب نظارت و افشاء شود.
تبصره ( :)2معامالت با اشــخاص وابسته در شرکتهای بورســی و فرابورسی باید طبق
«دستورالعمل الزامات افشای اطالعات و تصویب معامالت با اشخاص وابسته
ناشــران بورسی و فرابورسی» و در شــرکتهای غیر بورسی باید با توجه به
مفاد «دستورالعمل جامع اجرایی افشای اطالعات در شرکتهای زیرمجموعه
صندوق بازنشستگی کشوری است» شناسایی و مستندسازی شود و به تصویب
هیئتمدیره برسد.
ماده ( :)20هر یک از مدیران اصلی باید داشــتن منافع با اهمیت به شــکل مســتقیم یا
غیرمســتقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث در یک معامله یا موضوع
تأثیرگذار بر صندوق ،هلدینگ یا شرکت را پیش از انجام معامله نزد هیئتمدیره
افشا کنند.
ماده ( :)21مدیرعامل موظف است اطالعات مربوط به تمامی پرداختها به هیئتمدیره
و مدیرعامل را (اعم از مســتمر و غیرمســتمر ،حقوق و مزایا اعم از نقدی و
غیرنقدی ،پاداش و )...طبق بخشنامه ابالغی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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به صندوق ارسال و برای ذینفعان و بازرسان قانونی افشاء نماید.
ماده ( :)22هیئتمدیره موظف اســت با اتخاذ تدابیر الزم ،واحد ســازمانی با عنوان «واحد
مدیریت ریسک» تحت نظر مدیرعامل ایجاد کند .واحد مدیریت ریسک وظیفه
دارد کلیه ریسکهای مترتب بر فعالیت شرکت را کنترل و ارزیابی نماید و گزارش
آن را در مقاطع سه ماهه به کمیته مدیریت ریسک و هیئتمدیره ارائه نماید.
ماده ( :)23وظایف هیئتمدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است:
الف -انتخاب هیئت عامل ،مدیرعامل و قائم مقام یا جانشــین وی ،اعضای
کمیتههای ریســک ،حسابرســی ،انتصاب و جبران خدمات و ســایر
کمیتههای هیئتمدیره ،مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان،
ب -معرفی اعضای هیئتمدیره برای شرکتهای اصلی ،وابسته و فرعی و
تعیین نماینده عضو حقوقی هیئتمدیره در شرکتهای وابسته و فرعی،
د -تعیین حقوق ،مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی ،اعضای کمیته
حسابرسی و سایر کمیتههای هیئتمدیره که عضو هیئتمدیره نیستند و
مدیر حسابرسی داخلی و مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی،
با رعایت قوانین و مقررات مربوط (با رعایت کامل آخرین دســتورالعمل
حقوق و مزایای اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل ،ابالغی وزیر محترم
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)،
هـ -حصول اطمینان از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک،
و -تصویب و افشای معامالت با اهمیت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط
و مقررات صندوق،
ز -تصویب معامالت با اهمیت مربوط به داراییهای مشــهود و نامشهود،
سرمایهگذاریها و استقراض،
ح -تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه و صلح اموال یا حقوق شرکت،
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ط -تصویب سیاستهای مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصوالت
و ارائه خدمات با رعایت قوانین و مقررات.
ماده ( :)24رئیس هیئتمدیره باید ســازوکاری را اتخاذ نماید تا اطمینان حاصل گردد که
تصمیمات هیئتمدیره بر اساس مبانی و اطالعات صحیح اخذ میشود .رئیس
هیئتمدیره نباید در هیچ یک از کمیتههای هیئتمدیره عضویت داشته باشد.
ماده ( :)25مدیرعامل مســئولیت اصلی امور اجرایی را برعهده دارد .در این راستا ،وی باید
طبق قوانین و مقررات ،تصمیمات و مصوبات هیئتمدیره را اجرا و گزارشهای
دقیق ،بهموقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیئتمدیره قرار دهد.
ماده ( :)26هیئتمدیره باید دارای یک دبیرخانه مســتقل باشد که مسئولیت هماهنگی و
مستندسازی جلســات هیئتمدیره ،جمعآوری اطالعات مورد نیاز و پیگیری
انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئتمدیره و اطمینانبخشی از
انجام تکالیف قانونی هیئتمدیره در اختیار دبیر هیئتمدیره قرار گیرد.
تبصره ( :)1مســتندات و اطالعات موضوع این ماده ،شامل مستندات و اطالعات ارسالی
کمیتههای تخصصی هیئتمدیره باید در اسرع وقت و بدون هیچ مانعی جهت
ارائه به هیئتمدیره در اختار دبیر هیئتمدیره قرار گیرد.
تبصره ( :)2تشکیالت و رویههای اجرایی دبیرخانه هیئتمدیره باید در قالب منشوری به
پیشنهاد رئیس هیئتمدیره و تصویب هیئتمدیره ،مدون و مستقر شود.
تبصره ( :)3خالصهای از موضوعاتی که قرار اســت در هر جلسهای مطرح شود ،باید طی
دستورجلسهای همراه با دعوتنامه و مستندات مربوط ،به نحو و با فاصله زمانی
مناسب قبل از جلســه به اطالع اعضای هیئتمدیره برســد تا اعضا بتوانند
تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند.
ماده ( :)27ریاســت دبیرخانه هیئتمدیره به عهده دبیر هیئتمدیره است که از بین افراد
دارای صالحیت و ویژگیهای الزم با پیشــنهاد رئیس هیئتمدیره و تصویب

فصل ششم :دستورالعمل حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

143

هیئتمدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیئتمدیره انجام وظیفه میکند.
تبصره :انتخاب افراد خارج از هیئتمدیره بهعنوان دبیر هیئتمدیره بالمانع است.
ماده ( :)28مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئتمدیره ،پیگیری مصوبات و
تهیه گزارش از اجرای مصوبات بر عهده دبیر هیئتمدیره است؛ وی مسئولیت
نگهداری تمامی مصوبات و صورت مذاکرات هیئتمدیره را به ترتیب شماره و
تاریخ جلسه دارد.
ماده ( :)29جلســات هیئتمدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود .ترتیب و تاریخ
برگزاری جلسات هیئتمدیره باید در اولین جلسه هیئتمدیره برای دورههای
سه ماهه به تصویب هیئتمدیره برسد.
تبصره :هیئتمدیره باید تعداد جلســات برگزار شده طی ســال و جلسات کمیتههای
تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئتمدیره در جلسات را در گزارش
ساالنه خود به مجمع عمومی ارائه و در سامانه اطالعاتی خود بارگذاری نماید.
ماده ( :)30هیئتمدیره مکلف است حداکثر  2ماه پس از ابالغ این دستورالعمل کمیتهای
تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در ذیل ساختار خود بهمنظور نظارت بر حسن
اجرای قواعد و اصول مسئولیت اجتماعی تشکیل دهد.

 -6-4کمیتههای هیئتمدیره
ماده ( :)31هیئتمدیره موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کمیتههای حسابرسی ،مدیریت
ریسک ،سرمایهگذاری ،دارایی و بدهی ،و انتصاب و جبران خدمات ایجاد شود.
ماده ( :)32تشكیل کمیتهها و انتصاب افراد مقرر در مفاد این دستورالعمل نافی مسئولیتها
و اختیارات هیئتمدیره و مدیرعامل مطابق با قانون تجارت نخواهد بود.
ماده ( :)33هیئتمدیره مکلف به استقرار فرآیند پایش اثربخشی هیئتمدیره و مدیرعامل،
کمیته حسابرسی و ســایر کمیتههای تخصصی هیئتمدیره و مدیرعامل ،به
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همراه ارزیابی اعضای هیئتمدیره ذیربط در هلدینگ ،شرکت اصلی ،فرعی و
وابسته است.
تبصره :پایش و ارزیابیها باید به نحو مناسب مستندسازی و توسط شرکت به هلدینگ
و توسط هلدینگ به صندوق گزارش شوند.
ماده ( :)34هیئتمدیره و مدیرعامل موظفند اطالعات مورد درخواست کمیتههای موضوع
ماده ( )31این دستورالعمل را در اختیار آنها قرار دهند.
الف) کمیته حسابرسی

ماده ( :)35کمیته حسابرسی متشکل از حداقل  3عضو غیرموظف هیئتمدیره است که
اکثریت آنها (بهویژه رئیس کمیته حسابرسی) مستقل هستند .حداقل دو عضو
کمیته ،از جمله رئیس آن باید دارای تجربه یا تخصص اقتصاد ،حســابداری یا
مدیریت مالی مرتبطباشند.
تبصره :کمیته میتواند در صورت نیاز و با تأیید هیئتمدیره از خدمات مشاوران مالی بیرونی
استفاده نماید.
ماده ( :)36هیئتمدیره هلدینگ موظف اســت گــزارش نتایج بررســی عملکرد واحد
حسابرسی داخلی مورد تأیید کمیته حسابرسی را حداکثر یک ماه پس از تهیه با
امضاء رئیس هیئتمدیره به صندوق ارسال نماید.
ماده ( :)37وظایف کمیته حسابرسی عبارتند از:
الف -بررســی و اظهارنظــر در خصوص عملکرد واحد حسابرســی داخلی و
صورتهای مالی ششماهه و ساالنه ،و ارائه نتایج به هیئتمدیره،
ب -بررســی اظهار نظرات و موضوعات مهــم گزارشدهی مالی بهمنظور
تضمین تمامیت صورتهــای مالی و هرگونــه اعالنیههای مرتبط با
عملکرد مالی شرکت،
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ج -بررســی ســاالنه کفایت و اثربخشی سیســتمهای مدیریت ریسک و
کنترلهای داخلی شرکت،
د -بررسی میزان اطمینان مدیران ارشد اجرایی و مدیر ارشد مالی در خصوص
ثبتها و صورتهای مالی،
هـ -ارائه توصیههایی به هیئتمدیره درباره:
 -1پیشــنهادات ارائه شــده به ســهامداران درباره انتصاب یا عزل
حسابرسان بیرونی
 -2جبران خدمات و شرایط مشارکت حسابرسان بیرونی
و -بررســی کفایت ،اثربخشی ،استقالل ،دامنه و نتایج حسابرسی بیرونی و
وظیفه حسابرسی داخلی شرکت،
ز -بررسی سیاستها و ترتیبات مقتضی برای دغدغههای مربوط به وجود
نادرستیهای محتمل در گزارشدهی مالی یا دیگر موضوعات با هدف
تحقیق مستقل و پیگیری مناسب.
ماده ( :)38کمیته حسابرســی ،مدیران یا همکاران پیشین طرف قرارداد شرکت (مؤسسه
حسابرسی کنونی یا شرکت حسابرسی) با شرایط زیر را شامل نمیشود:
 )1طی دوره  2ســال ه پس از تاریخ خاتمه همکاری مؤسسه حسابرسی یا مدیر
شرکت حسابرسی ،و در همه موارد،
 )2تا زمانیکه آنها دارای هرگونه منفعت مالی در مؤسسه حسابرسی یا شرکت
حسابرسی باشند.
ماده ( :)39نخستین سطر گزارشدهی درباره عملیات حسابرسی داخلی خطاب به کمیته
حسابرسی میباشد؛ که درباره انتصاب ،خاتمه و جبران خدمات ریاست عملیات
حسابرسی تصمیم میگیرد .عملیات حسابرسی داخلی دارای دسترسی بدون
محدودیت به کلیه مدارک ،ثبتها ،اموال و کارکنان ،از جمله کمیته حسابرسی،

146

حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

و دارای جایگاه ویژهای میباشد.
ماده ( :)40جلســات کمیته حسابرسی با حسابرسان بیرونی ،و با حسابرسان داخلی بدون
حضور مدیریت برگزار میشود (حداقل سالی یکبار).
ب) کمیته مدیریت ریسک

ماده ( :)41اعضای کمیته ریســک متشــکل از حداقل  3عضو شامل یک عضو مستقل
(رئیس کمیته) هیئتمدیره ،یکی از مدیران اجرایی به انتخاب مدیرعامل و یک
کارشناس خبره با تأیید هیئتمدیره است.
تبصره ( :)1رئیس کمیته مدیریت ریســک توسط هیئتمدیره و یا رأسا توسط خود کمیته
انتخاب میشود .کمیته دارای وضعیت مستقل در شرکت است و برای این منظور
رئیس کمیته مدیریت ریسک مستقیما به رئیس هیئتمدیره گزارش میدهد.
تبصره ( :)2کمیته میتواند در صورت نیاز و با تأیید هیئتمدیره از خدمات مشاوران مالی
بیرونی استفاده نماید.
ماده ( :)42وظایف واحد مدیریت ریسك شامل موارد ذیل میباشد:
الف -کمك به هیئتمدیره در عملكرد مؤثر سیستم مدیریت ریسك از طریق
تجزیه و تحلیل تخصصی و بررسیهای کیفی؛
ب -حفظ دیدگاه کلی و گروهی در خصوص پروفایل ریسك سازمان عالوه
بر دیدگاه انحصاری و فردی در خصوص ریسك؛
ج -پایش منابع درون ســازمانی بهمنظور ارزیابــی ماهیت تعهدات ،درک
سیاست تأمین مالی و اندوختهگذاری؛
د -مدلسازی ،تحلیل و ارائه توصیه در مورد بودجه و اشتهای ریسک؛
هـ -ارائه گزارش به هیئتمدیره در خصوص جزئیات مواجهه با ریســك و
اقداماتی که صورت گرفته اســت (یا بایــد صورت گیرد) برای مدیریت
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مواجهه با ریسك؛
و -حصول اطمینان از شناســایی و پایش مستمر کلیه ریسکهای کلیدی
سازمان و ارزیابی ،افشاء و ارائه راهکارهای مربوط به هیئتمدیره؛
ز -ارائه مشاوره به هیئتمدیره در خصوص تصمیمات مدیریت ریسك در
ارتباط با مسائل راهبردی و عملیاتی همچون راهبرد شرکتی ،ادغامها و
تملیكها و پروژهها و سرمایهگذاریهای اصلی.
ماده ( :)43کمیته مدیریت ریسک نتیجه بررسیهای خود را بهصورت شش ماهه و ساالنه
به هیئتمدیره گزارش میدهد .هلدینگ موظف است گزارشهای فوق را حداکثر
یک ماه پس از وصول در قالب گزارشی تحلیلی در اختیار صندوق قرار دهد.
ج) کمیته سرمایهگذاری

ماده ( :)44کمیته ســرمایهگذاری متشــکل از حداقل دو عضو غیر موظف هیئتمدیره،
مدیرعامل ،مدیر مالی ،مدیر سرمایهگذاری ،مدیر ارشد ریسک است.
ماده ( :)45وظایف کمیته سرمایهگذاری شامل موارد ذیل میباشد:
الف -بررسی و اظهارنظر تخصصی راجع به سیاست و راهبرد سرمایهگذاری با
توجه به مدت ،قابلیت پیشبینی و سررسید تعهدات صندوق؛
ب -نظارت بر سیاســتهای تأمین مالی و سرمایهگذاری پروژههای در حال
اجرا و در صــورت لزوم بازنگری آنها از طریــق دریافت گزارشهای
دورهای از شــرکتهای تابعه بهمنظور تصمیمگیری در خصوص تداوم،
تعدیل ،توقف ،واگذاری و انحالل طرحها؛
ج -تحلیــل بودجه ریســک و تخصیــص داراییهای تاکتیکــی با تأیید
هیئتمدیره؛
د -نظارت بر پروفایل ریسک ســرمایهگذاریها و تعیین رویکردهای کلی
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مدیریت ریسک؛
هـ -تدوین چارچوب عملیاتی برای فعالیتهای سرمایهگذاری؛
و -بررسی و تجدیدنظر (عنداللزوم) در راهبردهای سرمایهگذاری همگام با
تغییرات فضای بازار؛
ز -تشکیل پرتفوی سرمایهگذاری با درنظرگرفتن مأموریت سرمایهگذاری،
باورهای ســرمایهگذاری ،بودجه حکمرانی ،بازده سود و بودجه ریسک
متناظر ،فرصتهای موجود برای سرمایهگذاری و الزامات نقدینگی؛
ح -پایش ریسك تغییرات ارزش اقتصادی داراییها و بدهیها؛
ط -ظارت بر فعالیتهــای ســرمایهگذاری و فرایند عملیاتــی قراردادها و
توافقنامههای تأمین مالی و سرمایهگذاری به همراه ارزیابی اثربخشی آنها.
تبصره ( :)1در دوره پایش عملکرد و ریسک باید ماهیت داراییها در نظر گرفته شود.
تبصره ( :)2اعضا و رئیس کمیته باید حداکثر شــفافیت و درکپذیری ممکن در خصوص
اطالعات مربوط به عملکرد سرمایهگذاری و ریسک را تضمین نمایند.
ماده ( :)46کمیته ســرمایهگذاری باید بهطور دورهای مطالعــات و گزارشها در موضوع
ســرمایهگذاری و ریســکهای مربوط را در اختیار هیئتمدیــره قرار داده و
سیاســتها و اقدامات اتخاذ شده برای بهبود پرتفوی سرمایهگذاری و کاهش
ریسک را ارائه دهد.
تبصره :هر یک از عناصر فرآیند سرمایهگذاری باید با بودجه مناسبی از دانش ،مهارتها
و توانمندیها تأمین شوند.
ماده ( :)47مدیریت یا کمیته ســرمایهگذاری باید در فواصل سه ماهه ،گزارش ریسک را
به هیئتمدیره ارائه کند که عناصر ضروری مدل بودجه ریســک الزم برای
تصمیمگیری کارآمد هیئتمدیره را در بر داشته باشد.
ماده ( :)48کمیته سرمایهگذاری باید با برگزاری منظم جلسات ،نتایح فعالیتهای خود را
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به انضمام گزارشی مشتمل بر عناصر ضروری مدل بودجه ریسک در فواصل
سه ماهه ،بهمنظور تصمیمگیری کارآمد به هیئتمدیره ارائه نماید.
ماده ( :)49هیئتمدیره الزم است بر سرمایهگذاریهای انجام شده در تسهیالت اجتماعی
و اقتصادی جهت کســب اطمینان از تداوم منافــع اجتماعی یا اقتصادی آن
نظارت کند.
د) کمیته انتصابات

ماده ( :)50کمیته انتصابات در صندوق متشــکل از  7عضو شامل سه عضو هیئتمدیره
صندوق ،ســه عضو منتخب کانون بازنشســتگان و یک عضــو مدیرعامل
صندوق ،به ریاست مدیرعامل صندوق و دبیری یکی از اعضای منتخب کانون
بازنشستگان تشکیل میشود.
تبصره :اعضای کمیته انتصابات در شــرکتها و مؤسســات تابعــه و هلدینگهای
زیرمجموعه متشــکل از حداقل  3عضو شامل دو عضو مستقل هیئتمدیره و
مدیرعامل (رئیس کمیته) است.
ماده ( :)51هیئتمدیره ،کمیته انتصاب را با هدف ارائه توصیه به هیئتمدیره در خصوص
موارد زیر ایجاد مینماید:
الف -بررسی برنامههای جانشینپروری جهت مدیران ،بهخصوص انتخاب و/یا
جانشینی رئیس هیئتمدیره ،مدیر ارشد اجرایی و پرسنل کلیدی مدیریتی
(مدیر ارشــد اجرایی و دیگر افراد دارای اختیار و مسئولیت برنامهریزی،
راهبری و کنترل فعالیتهای شرکت)؛
ب -بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئتمدیره ،از جمله بررسی
احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقالل نامزدها؛
ج -پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ ،شرکت
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اصلی و اعضای هیئتمدیره شرکتهای وابسته و فرعی به هیئتمدیره؛
د -فرآینــد و معیار ارزیابی عملکــرد هیئتمدیره ،مدیــران و کمیتههای
هیئتمدیره؛
هـ -بررسی برنامههای پیشــرفت حرفهای و آموزشی جهت هیئتمدیره و
مدیران؛
و -انتخاب و انتصاب مجدد مدیران (شامل مدیران جانشین ،عنداللزوم).
ماده ( :)52کمیته انتصاب الزم است ضمن تضمین اطالع و آگاهی اعضای هیئتمدیره
از الزامات کاری و مســئولیتهای خود ،نســبت به ارتقاء پیوسته مهارتها و
آگاهــی اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل در زمینه کســبوکار و حکمرانی
شرکتی اطمینان کسب نماید .نتایج بررسیها به شکلی مناسب مستندسازی
و ارائه شود.
ماده ( :)53فرآیند انتخاب ،انتصاب و انتصاب مجدد مدیران در هیئتمدیره شــامل معیار
شناســایی و ارزیابی مدیران بالقوه جدید و راههای مورد استفاده جهت یافتن
کاندیداهای مناسب در گزارش ساالنه صندوق آشکار میشود.
تبصره :اطالعــات مربوط به انتصاب یک مدیر خاص باید به مثابه بخشــی از فرآیند
انتخاب بهمنظور اعتبارسنجی منطبق و رأی انتخاب و انتصاب مستندسازی شود.
ماده ( :)54کمیته انتصابات ،بهطور ساالنه و یا بر حسب مورد ،استقالل مدیران را بررسی
و تصمیمگیــری مینماید .مدیران عامل مکلفند ارتباطات خود را با شــرکت
اصلی و ســایر شرکتهای وابسته ،سهامداران عمده و یا مدیران ارشد و یا هر
فرد و نهادی که استقالل آنها را نقض میکند برای هیئتمدیره و دبیر کمیته
انتصابات افشاء نمایند.
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ه) کمیته جبران خدمات

ماده ( :)55کمیته جبران خدمات توسط هیئتمدیره با هدف بررسی و ارائه توصیه به آنها
در خصوص موارد زیر تشکیل میشود:
الف -چارچوب جبران خدمات هیئتمدیره و پرسنل کلیدی مدیریت؛
ب -بســتههای ویژه جبران خدمات برای هر یک از مدیران و پرسنل کلیدی
مدیریت.
تبصره :کمیتــه تمامی ابعاد جبران خدمات از جمله شــرایط پایان فعالیت را بهمنظور
تضمین عدالت و انصاف در نظر میگیرد.
ماده ( :)56کمیته جبران خدمات دارای حداقل ســه مدیر ،با اعضای غیرموظف و رئیس
مستقل میباشد.
ماده ( :)57هیئتمدیره باید مبنای حقوق و مزایای اعضای موظف هیئتمدیره و مدیران
ارشــد اجرایی را بهگونهای متناســب با عملکرد آنان تنظیم کند که با منافع
بلندمدت صندوق/هلدینگ/شــرکت و سهامداران همسو باشد و نیز منجر به
انگیزهبخشی به اعضای هیئتمدیره و تضمین موفقیت بلندمدت شود.
تبصره :اعضای هیئتمدیره نمیتوانند برای ســمت خود بهعنوان عضو هیئتمدیره،
وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین ،غیر از آنچه در مجمع عمومی
تعیین شده ،مقرر نمایند.
ماده ( :)58جبران خدمات مدیران غیرموظف متناسب با سطح مشارکت و لحاظ عاملهایی
همانند تالش ،صرف زمان و مسئولیتها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
میباشد.
ماده ( :)59کمیته جبران خدمات باید بتواند در جذب ،نگهداری و انگیزش مدیران با هدف
تمهید مباشرت مناسب شــرکت و کارکنان کلیدی مدیریت بهمنظور توفیق
بلندمدت مناسب عمل کند.
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 -6-5مجامع عمومی
ماده ( :)60تصویب برنامههای راهبردی ،عملیاتی و بودجه هلدینگ یا شرکت ،مبتنی بر
مدیریت عملکرد و اهداف کمی بر عهده مجمع عمومی است.
ماده ( :)61اعضــای هیئتمدیره ،مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرســی باید در مجامع
عمومی بدون حق رأی حضور داشته باشند .در صورتیکه تصویب صورتهای
مالی در دستور جلسه مجمع عمومی باشد ،حضور باالترین مقام مالی هلدینگ
یا شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورتهای مالی بدون حق رأی الزامی
اســت .در هر صورت هیئتمدیره باید ترتیبی اتخاذ نماید که اکثریت اعضای
هیئتمدیره در مجمع حضور داشته باشند.
تبصره :عدم حضور مدیران و رئیس کمیته حسابرسی ،مانع از برگزاری مجمع نخواهد
شد ،لیکن دالیل عدم حضور باید در همان مجمع به اطالع اعضا برسد.
ماده ( :)62کلیه گزارشها طبــق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی ســاالنه،
گزارش تفســیری مدیریت ،گزارش فعالیت هیئتمدیره ،گزارش کنترلهای
داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید در موعد مقرر و قبل از
برگزاری مجمع پس از ارائه به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و هیئت امناء
از طریق پایگاه اینترنتی (سامانه کدال) در اختیار عموم قرار داده شود.
تبصره ( :)1در مجمع عمومی باید تصمیمات الزم در خصوص بندهای گزارش حسابرس
مســتقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلســه مجمع یا صورت خالصه
مذاکرات منعکس شود.
تبصره( :)2حــق حضور اعضای مســتقل و غیر موظف هیئتمدیره ،بــا لحاظ قوانین و
مقررات و نحوه جبران خدمات اعضای هیئتمدیره عضو کمیتههای تخصصی
هیئتمدیره باید برابر قوانین و مقررات مربوط در مجمع عمومی صاحبان سهام
تعیین و تصویب شود.
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تبصره ( :)3طی برگزاری جلســات مجامع عمومی ،باید فرصت کافی و معقول بهمنظور
پرسش و پاسخ سهامداران و هیئتمدیره فراهم شود.
ماده ( :)63هرگونه تغییر حســابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی ،منوط به
نظر کارگروه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی
(کارگروه موضوع تصویب نامه شماره /3300ت 39037/ک مورخ 1387/1/19
کمیسیون موضوع اصل  138قانون اساسی) است.
تبصره ( :)1در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از سوی کارگروه مورد اشاره
در این ماده ،برای تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی،
الزم است موضوع در کمیته حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و دالیل
تغییر و نتایج بررسی به همراه پیشنهادهای کمیته حسابرسی به مجمع عمومی
اعالم شــود .کمیته حسابرسی بهمنظور پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل به
هیئتمدیره جهت طرح در مجمع عمومی ،باید بررســیهای انجام شــده در
خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از قبیل استقالل ،تناسب
و میزان حقالزحمه و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند و به هیئتمدیره
ارائه نماید.
تبصره ( :)2عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نتایج کار آنها باید توسط کمیته
حسابرسی مورد پایش قرار گیرد.
تبصره ( :)3در صورتیکه هلدینگ/شــرکت قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و
بازرس قانونی را قبل از پایان دوره تصدی ســمت حسابرس مستقل و بازرس
قانونی دارند ،باید مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی ،حداقل
 10روز قبل از برگزاری مجمع به اطالع صندوق برسانند.
تبصره( :)4صندوق پس از بررسی دالیل تغییر و هماهنگی با کارگروه انتخاب حسابرس و
بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،تا  5روز قبل از مجمع نظر خود
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را در خصوص تأیید یا عدم تأیید اعالم مینمایند .در صورت عدم تأیید ،باید از
تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود.

 -6-6افشاء و پاسخگویی
ماده ( :)64هیئتمدیره باید سازوکار مناسبی را جهت جمعآوری و رسیدگی به گزارشهای
مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در هلدینگ یا شرکتهای اصلی
و وابســته توسط اشخاص مختلف تدوین و اطالعرسانی کرده و بر اجرای آن
نظارت داشته باشد.
ماده ( :)65هیئتمدیره باید با طراحی و اســتقرار سازوکار مناسب ،نسبت به رعایت کلیه
قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطالعات نهانی اطمینان حاصل نماید.
منظور از اطالعات نهانی بهطور معمول اطالعات مهم ،محرمانه و منتشر نشده
برای عموم است.
ماده ( :)66هیئتمدیره مکلف است در مهلت قانونی مربوط به ارائه صورتهای مالی به
حسابرس مستقل و بازرس قانونی ،گزارش تطبیق عملیات شرکت با برنامه و
بودجه مصوب/اصالحی را با توجه به اهداف کمی و شــرح کامل و دقیق علل
انحرافات احتمالی با مستندهای مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
ارائه کنند.
ماده ( :)67حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است در گزارش خود نسبت به مقادیر
و دالیل ارائه شــده در گزارش تطبیق ماده ( )66این دســتورالعمل و نیز در
خصوص تطبیق عملکرد با برنامههای راهبردی ،ســرمایهگذاری و عملیاتی و
بودجه مصوب صندوق/هلدینگ اظهار نظر شــفاف و صریح خود را به مجمع
عمومی ارائه و نتایج کارایی و اثربخشی ناشی از آن را بهصورت مجزا به مجمع
عمومی گزارش نماید.
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ماده ( :)68هیئتمدیره ملزم به ایجاد و برقراری سیاســتی شــفاف است به نحوی که با
رعایت اصل احتیاط ،ذینفعان در جریان عملکرد هلدینگ یا شرکت قرار گیرند.
تبصره :سیاست افشای اطالعات باید به اطالع عموم برسد.
ماده ( :)69هیئتمدیره مکلف است با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات:
الف -نسبت به ثبت و بهروزرســانی اطالعات خود ،هلدینگها ،شرکتهای
اصلی/وابسته/فرعی از جمله صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی،
بودجه تفصیلی مصوب و اصالحی ،عملکرد بودجه ،اعتبارات سرمایهگذاری
به تفکیک هر طرح و پروژه در موعد مقرر اقدام و در پایگاه اطالعرسانی
خود ارائه نماید؛
ب -اطالعات با اهمیت مالی و غیرمالی را در راستای استانداردهای حسابداری
و قوانین و مقررات ،برای نهادهای ناظر و ذینفعان در چارچوب قوانین و
مقررات مربوطه گزارش نماید؛
ج -پس از تشکیل مجمع عمومی عادی ســاالنه ،کلیه گزارشها از جمله
صورتهای مالی ســاالنه ،گزارش فعالیــت هیئتمدیره و مدیرعامل،
گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و گزارش حسابرس
مســتقل و بازرس قانونی را از طریق پایگاه اینترنتی شــرکت در اختیار
عموم قرار دهد.
تبصره :هر عامل ریسک قابل پیشبینی با اهمیت و اقدامات الزم برای مدیریت آن،
هرگونه معامالت مهم و مسائل با اهمیت مربوط به کارکنان و سایر ذینفعان
باید در گزارش مربوط اعالم شود.
ماده ( :)70اطالعات با اهمیتی از قبیل مشــخصات کامل ،تحصیالت ،تجارب ،مدارک
حرفهای و عملکرد اعضــای هیئتمدیره و مدیرعامل ،کمیتههای تخصصی
هیئتمدیره و اعضای آنها ،موظف یا غیرموظف بودن آنان ،مســتقل بودن
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آنان ،عضویت در هیئتمدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی ،حقوق
و مزایای مدیران اصلی ،و رویههای حکمرانی شرکتی و ساختار آن باید به نحو
مناسب در پایگاه اینترنتی صندوق/هلدینگ/شرکت و در یک یادداشت جداگانه
در گزارش تفسیری مدیریت افشاء شود.
تبصره ( :)1صالحیتهای اعضای هیئتمدیره ،فرآیند انتخاب از جمله سیاستهای تنوع
در ترکیب اعضای هیئتمدیره در این گزارش لحاظ شود.
تبصره ( :)2هلدینگ یا شــرکت میتواند با رویکرد توســعه پایدار ،ایجاد سازوکاری برای
سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاهمدت و بلندمدت ،اطالعات الزم
در زمینه مســائل مالی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی را در قالب گزارشگری
یکپارچه تهیه و در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید.
ماده ( :)71هیئتمدیره باید در گزارش تفســیری مدیریــت ،ضمن ارزیابی میزان تحقق
برنامههای راهبردی ،گزارش اقدامات در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی
موضوع این دستورالعمل را ارائه نماید .در این گزارش باید گزارش عضو مستقل
هیئتمدیره در خصوص رعایت اصول حکمرانی شرکتی نیز درج شود.
ماده ( :)72در صورت تخلف مدیران درون یا برون سازمانی از رهنمودهای سرمایهگذاری،
مدیریت یا کمیته سرمایهگذاری موظف به اعالم مکتوب موارد به صندوق است.
ماده ( :)73هیئتمدیره موظف اســت در بیانیه سیاستگذاری افزون بر مشخص نمودن
اهداف ،محدودیتها ،سیاســتها و استراتژیهای ســرمایهگذاری ،بررسی
عملکرد ،شناسایی و کنترل ریســکهای مترتب ،میزان توجه به مالحظات
اجتماعــی ،زیســت محیطی و اخالقــی را در انتخاب ،نگهــداری و تحقق
سرمایهگذاریها افشاء نماید.
ماده ( :)74مســئولیت نظارت و ارزیابی نحوه اجرای این دســتورالعمل بر عهده صندوق
بازنشســتگی کشوری است .صندوق مکلف است گزارش ارزیابی را بهصورت
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ساالنه در پایگاه اینترنتی خود افشاء نماید.

 -6-7سطوح گزارشدهی
ماده ( :)75هیئتمدیره موظف اســت در «بیانیۀ سیاست ســرمایهگذاری میزان توجه به
مالحظات اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی را در انتخاب ،نگهداری و تحقق
سرمایهگذاریها» گزارش نماید.
ماده ( :)76چارچوب پایش شــرکتهای تابعه از منظر حکمرانی شرکتی اجتماعی توسط
صندوق حداکثر دو ماه پس از ابالغ این دستورالعمل تدوین و ابالغ میشود.
ماده ( :)77هلدینگها/شرکتها باید در راستای مسئولیت اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار
و ایجاد ســازوکاری برای ســنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاهمدت
و بلندمدت ،گزارش ســالیانه در ابعاد اقتصادی ،زیســتمحیطی و اجتماعی
فعالیتها ،تولیدات و خدمات بر اســاس استاندارد  ،GRI 2018تهیه و پس از
تأیید هیئتمدیره و ارائه در مجمع ،نســخهای را به صندوق ارسال و از طریق
وبسایت شرکت نیز افشاء کنند.

 -6-8ضمانت اجرایی
ماده ( :)78هیئتمدیره شــرکتها و مؤسســات تابعــه بدون واســطه و هلدینگهای
زیرمجموعه موظفند ضمن پیگیری برنامه اجرایی این دســتورالعمل ،گزارش
عملکرد آن را هر شــش ماه یکبار بر اســاس چارچوب گزارشدهی ضمیمه
دستورالعمل به صندوق ارسال کنند.
تبصره :هیئتمدیره شرکتها و مؤسســات تابعه هلدینگها موظفند ضمن پیگیری
برنامه اجرایی این دســتورالعمل ،گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یکبار بر
اساس چارچوب گزارشدهی ضمیمه دستورالعمل به هلدینگ ارسال کنند.
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ماده ( :)79در صورت تخلف از رعایت کامل مفاد این دســتورالعمل و دســتورالعملهای
مربوطــه از جمله عدم رعایت الزامات مطروحه در خصوص انتخاب و انتصاب
اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل ،عدم تشکیل کمیتههای هیئتمدیره ،عدم
رعایت مفاد قانونی در خصوص تشکیل بهموقع و با کیفت مجامع ،عدم ارسال
گزارشهای مقرر ،عدم ارائه اطالعات کامل ،بهموقع و معتبر توســط شرکت،
واحدهای نظارتی در شرکتها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدینگهای
زیرمجموعه مکلفند ضمن ارائه گزارش تخلف به مدیرعامل صندوق با مدیران
مربــوط برخورد نموده و در صــورت ضرورت از طریق ســایر مراجع قانونی
پیگیریهای متناسب را بهعمل آورند.
تبصره :در شرکتها و مؤسسات تابعه هلدینگها گزارش تخلفات از سوی واحدهای
نظارتی به مدیرعامل هلدینگ ارائه میشــود و مدیرعامل هلدینگ مســئول
برخورد با مدیران متخلف و در صورت ضرورت پیگیری از طریق سایر مراجع
قانونی است.
ماده ( :)80مدیرعامل صندوق موظف اســت گزارش مربوط به ســوابق عملکردی کلیه
شرکتها و هلدینگهای زیرمجموعه صندوق و اعضای هیئتمدیره و مدیران
عامل آنها در رابطه با نحوه اجرای این دستورالعمل و اقدامات انجام شده را در
اختیار معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
قرار دهد.
تبصره :معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میتواند در
صورت صالحدید و به استناد به گزارش مدیرعامل صندوق و گزارش نهادهای
نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور با مدیران خاطی برخورد نماید.
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