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مقدمه
تغییرات روزافزون در ســطوح مختلف سازمان ها که ناشی از تغییرات پیاپی در محیط های 
اقتصادی و تجاری اســت، همواره با چالش های گوناگونی همراه بوده اســت. چالش هایی 
همچون حوزه های کسب وکار، توسعه فن آوری های جدید، رقابت، قوانین و مقررات، انتظارات 
مشتریان و انواع تقلبات و تخلفات، که سازمان ها را به سوی یکپارچگی و هماهنگی بیشتر 
سوق می دهد. بستر کسب وکار امروزی بر محور شرکت های هلدینگ بزرگی شکل گرفته 
است که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورها در آن ها جریان پیدا می کند. با پررنگ شدن 
نقش هلدینگ ها به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی تاثیر گذار در اقتصاد کشــور، موضوع 
حکمرانی شــرکتی اثربخش، مدیریت ریسک و اســتقرار نظام کنترل های داخلی در این 
سازمان ها امری مهم و اجتناب ناپذیر به شمار می رود. ایجاد نظام های کارآمد از جمله نظام 
کنترل های داخلی مناسب، منجر به حصول اطمینان از دستیابی به اهداف سازمان خواهد شد. 
صندوق های بازنشستگی در کشــورهای توسعه یافته سازوکاری دارند که شاید نتوان 
آن هــا را در قالب یــک هلدینگ اقتصادی با تمام ملزومات بنگاه داری دســته بندی کرد 
اما صندوق های بازنشســتگی ایران عالوه بر کارکردهای خود و ویژگی های مشــترک با 
صندوق های بازنشســتگی در دیگر کشورها در حوزه هایی چون مسئولیت های اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی، کلیه ملزومات، چارچوب ها و باید و نباید های یک سازمان اقتصادی 
را دارا هســتند. در طول سالیان گذشــته این صندوق ها با بحران های جدی در تراز منابع 
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و مصارف خود مواجه شــدند که عدم ســودآوری به علت عدم بهره وری مطلوب از منابع 
مهم ترین علت آن است. بحران صندوق های بازنشستگی به عنوان یک چالش پیش روی 
اقتصاد، ضرورت مدیریت مطلوب و نظارت بر هدایت آن ها در بلندمدت را ضروری ساخته 
است و راه  حل این چالش استقرار درست سازوکار حکمرانی شرکتی در آن ها است. حکمرانی 
شرکتی با تبیین اصول کلی ضمن تسهیل راهبری و هدایت، بستر الزم را برای تأمین منافع 
کلیه ذی نفعان، ارتقاء عملکرد مالی و شفافیت فراهم می آورد. دستیابي به مهم ترین هدف 
و فلســفه وجودي این صندوق ها مبني بر تحقق اصول و سیاســت هاي کلي نظام جامع 
رفاه و تأمین اجتماعي، نیازمند استقرار ساختارهاي مناسب اجرایي، گزارشگري و نظارتي 
است. ساختارهای مناسب اجرایی ، گزارشــگری و نظارتی طرح های بازنشستگی تنها در 
صورت تبیین سازوکارهای مناسب کارآمد خواهند بود. به عبارت دیگر اثربخش بودن ارکان 
تصمیم گیری، نیازمند اجرای درســت و به موقع ارکان اجرایی و نهایتاً شفافیت ، بازنگری و 
ارزیابی منظم عملکرد توســط ارکان نظارتی است. به همین دلیل دولت ها به طور معمول ، 
برقراری مجموعه ای از پیش شرط های اساسی جهت استقرار مطلوب ساختارهای فوق را در 
حوزه مدیریت صندوق های بازنشستگی چه به طور مستقیم و چه در چارچوب رهنمودهای 
انجمن های حرفه ای برای چنین سازمان هایی الزامی می نمایند. بررسی تعاریف و مفاهیم 
حکمرانی شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران مبین این نکته است که هدف نهایی 
حکمرانی شرکتی در صندوق هاي بازنشستگي دستیابی به چهار مورد پاسخگویی ، شفافیت ، 
عدالت و رعایت حقوق بیمه شــدگان در صندوق است. لذا چنانچه در صندوق بازنشستگی 
به موضوع اصول حکمرانی شرکتی توجه مناسب شود چارچوبی منطقی برای ایجاد اعتماد 

بلندمدت میان تصمیم گیران صندوق و ذی نفعان فراهم خواهد شد. 
در همین راستا سازمان ها و انجمن های بین المللی گوناگونی از جمله سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی )OECD(، شبکه بین المللی حکمرانی شــرکتی )ICGN( و اتحادیه 
بین المللی تأمین اجتماعی )ISSA( اصولی را پیشنهاد داده اند که استقرار و اجرای این اصول 
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مسیر دستیابی به این چهار هدف را تسهیل می کند. در این بین، سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی ) OECD ( که در ســال های اخیر هدایت کشورهای عضو در زمینه سیاست های 
بازنشســتگی را برعهده گرفته، در ســال 2004 اصول حکمرانی شــرکتی صندوق های 
بازنشستگی و در سال 2009 راهبرد حاکمیت صندوق های بازنشستگی را در دو بخش ساختار 
حاکمیت و سازوکارهای مدیریت تدوین نموده است که این اقدام سازمان، اهمیت استقرار 
حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی را بیش از پیش نمایان می سازد. ازآنجایي کـه 
سـاختارسـازماني، تعیین کننـدة نحـوة ارتباطـات، جایـگاه تصمیم گیـري، نحـوه گزارش دهي 

و سلسـله مراتـب مربوط اسـت، شناسـایي آن از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت.
وجود سـاختار مناسـب با اهداف و نیازهاي سـازمان از این جهت ضـرورت دارد که همه 
تصمیمات مدیریـت در زمینة برنامه ریزي، سـازماندهي، هماهنگي و کنترل روي سـاختار 
پیاده مي شـــود و ســـاختار باید قدرت اعمال این تصمیمات 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 ذی نفعان، ارتقاء عملکرد مالی و شــفافیت فراهم می ســازد. عملکرد صحیح فنی و 
اجرایی )مدیریتی( و استقرار مجموعه اصول ناظر بر راهبری فعاالن نظام تأمین اجتماعی 
و بازنشســتگی مستلزم تبیین مسئولیت ها و تعهدات نهادهای تأمین اجتماعی، بیمه های 
بازنشســتگی عمومی، هلدینگ ها و شرکت های تابعه است. توجه به ساختار صندوق های 
بازنشستگی در کشور و به طور خاص صندوق بازنشستگی کشوری در مسیر بنگاه داری و 
خلق ارزش به نفع ذی نفعان که همان بازنشســتگان و مستمری بگیران هستند، اهمیت 

توجه به اصول و قواعد حکمرانی شرکتی را بیش از پیش روشن می نماید.
مطالعه حاضر به بررســی شرایط موجود و مطلوب این اصول در صندوق بازنشستگی 
کشوری در شش فصل می پردازد. در فصل اول وضعیت مطلوب حکمرانی شرکتی مطابق 
با استانداردهای جهانی که مهم ترین آن اصول پیشنهادی توسط سازمان توسعه همکاری 
اقتصادی )OECD( است ارائه می شود. در فصل دوم وضعیت حکمرانی شرکتی در ایران 
و مدل مناسب این اصول با توجه به شرایط اقتصادی و ساختار بنگاه داری در کشور تشریح 
می شــود. در فصل سوم وضعیت حکمرانی شــرکتی موجود در صندوق های بازنشستگی 
و به طور 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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می شود. فصل چهارم به بررسی مشکالت و چالش های سال های گذشته که در نتیجه عدم 
اســتقرار اصول حکمرانی شرکتی مناسب در صندوق ایجاد شده است می پردازد. 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 حوزه های مختلف ارائه می شود. در نهایت در فصل ششم 
دستورالعملی پیشنهاد می شود که اصول حکمرانی شرکتی در صندوق  بازنشستگی کشوری 
را با توجه به شــرایط و ساختار قانونی اقتصادی و بنگاه داری تبیین می کند. 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 الزام آور می کند.

واژه های کلیدی: 

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



فصل اول
 

بنیان های نظری 





1-1- حکمرانی شرکتی1
اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت زمانی شکل گرفت که ظهور شرکت های بزرگ با تعداد 
زیادی سرمایه گذار، باعث پیدایش افرادی به عنوان مدیران کارآمد و حرفه ای شد. با تبدیل 
کارگاه های کوچک به کارخانه های بزرگ و نیز شکل گیری و رشد صنایع جدید به تدریج، 
مدیریت به فعالیتی تخصصی تبدیل شــد و مالکان کسب وکار، یا به علت محدودیت دانش 
تخصصی و یا به خاطر گستردگی و مقیاس فعالیت ها، وادار شدند از مدیران حرفه ای استفاده 
کنند. اما جدایی مالکیت از مدیریت باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران به عنوان گردانندگان 
واحدهاي تجاري و مالکان یا دارندگان بنگاه هاي اقتصادي نیز شد، به این صورت که مدیران 
می توانســتند اقداماتی انجام دهند که به هزینه سهامدار و به نفع خود آنان تمام شود. عدم 
تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران به طور قابل مالحظه ای تصمیمات سرمایه گذاری 
شــرکت را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به تشــدید مشکالت نمایندگی می شود2. واژه 
حکمرانی شــرکتی در دهه 1980 با 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 ذی نفعان مختلف شرکت فراهم 
می آورد. در واقع حکمرانی شرکتی رعایت اصولی را پیشنهاد می کند که توازن مناسبی بین 
آزادی عمل مدیریت و پاســخگویی در مقابل ذی نفعان مختلف از جمله حمایت از حقوق 
1. Corporate Governance

2. جیانگ و همکاران، 2010
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سهامداران عمده و خرد، رفتار یکسان با کلیه سهامداران، توجه به نقش ذی نفعان، شفافیت 
و افشای اطالعات و تعیین مسئولیت های هیئت مدیره برقرار می کند.1 

شکل 1-1: جدایی مالکیت از مدیریت

تفویض کنترل

شرکت

ذی نفعان مدیران

مالکیت کنترل

اهداف اهداف

2-1- تعریف حکمرانی شرکتی
حکمرانی شرکتی، مفهومي  است که طي دهه 1990 شکل گرفت و توسط اکثر بورس هاي 
جهاني مورد تأیید قرار گرفته است. یکي از اصلي ترین حامیان حکمرانی شرکتی سازمان 
توســعه همکاري اقتصادي )OECD( بوده که متشکل از 30 اقتصاد پیشتاز جهاني است. 
در سال 1999 این ســازمان، مجموعه اي از پیشنهادها را تحت عنوان »اصول حکمرانی 
شــرکتی« توسعه داد که این اصول بعدها توسط وزراي دارایي G7 مورد تأیید قرار گرفت 
و در قالب رهنمودهاي OECD براي بنگاه هاي چند ملیتي در فصلي با عنوان افشــاء و 
شفاف ســازي ارائه شد. پس از آن، بســیاري از سازما ن های بین المللی و دولت ها اصول و 

رهنمودهاي مشابهي را تحت عنوان حکمرانی شرکتی اتخاذ نموده اند.
سازمان توسعه همکاري اقتصادي OECD حکمرانی شرکتی را چنین تعریف مي نماید:

»حکمرانـی شـرکتی مجموعه اي از روابط بین هیئت مدیره، سـهامداران و سـایر   

1. Corporate Governance and Pension Fund Performance-Oskar Kowalewski 2010
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ذي نفعان سازمان است. حکمرانی شرکتی ساختاري را فراهم مي آورد که از طریق 
آن اهـداف سـازمان تدوین و ابزارهاي دسـتیابي به این اهـداف و همچنین نحوه 
نظارت بر عملکرد مدیران مشـخص می شـود. حکمرانی شرکتي خوب یا مناسب 
باید براي هیئت مدیره و مدیریت انگیزه هاي مناسبي را ایجاد نماید تا اهدافي را که 
به نفع سازمان و سهامداران آن است دنبال کرده و همچنین نظارت موثر و کارآمد 
را تسـهیل کند. وجود حکمرانی شرکتی کارآمد و موثر درون یک سازمان، کمک 
می کند تا میزانی از اعتماد فراهم آید که براي عملکرد مناسب اقتصاد الزم است.«
حکمرانی شرکتي یکي از ابزارهاي حفظ منافع سهامداران و کاهش هزینه هاي نمایندگي 
است. ساختار حکمرانی شرکتی یک سازمان به وسیله منشور، آیین نامه ها و خط مشي رسمي  
تعریف می شود. چارچوب حکمرانی شرکتی باید ضمن ارتقاء کارایی و شفافیت، با قوانین 
و مقررات ســازگار باشد. همچنین می بایست تقســیم مسئولیت ها بین نهادهای نظارتی، 
قانون گذاری و اجرایی را به صورت شــفاف مشــخص نماید. حکمرانی شرکتی همچنین، 
ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تعیین شده و ابزار دستیابی به این 
اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. حکمرانی شرکتی خود باید انگیزه های مالی را 
برای هیئت مدیره و مدیریت در جهت پیگیری اهدافی که به نفع شرکت و سهامداران است 
فراهم نماید و با تســهیل نظارت موثر، شرکت ها را به استفاده اثربخش تر از منابع تشویق 
کند. در واقع، حکمرانی شــرکتی نظامی است که شرکت ها به وسیله آن تحت هدایت و 

کنترل قرار می گیرند. تعاریف دیگر از حکمرانی شرکتی به شرح زیر است:
سـاختاری از روابط و مسـئولیت های موجود میان گروهی از سـهامداران، اعضای   -
هیئت مدیـره و مدیرعامـل، تـا از آن طریق بتـوان با ارائه عملکـرد رقابتی اهداف 

مشترک میان این گروه ها را محقق کرد.1
فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران   -

1. صندوق بین المللی پول، 2001
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عمل می کند.1
حکمرانی شـرکتی مربوط به اداره عملیات شـرکت نیست، بلکه مربوط به هدایت   -
بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام 

ذی نفعان شرکت است.2

3-1- اهداف حکمرانی شرکتی
بررسی تعاریف و مفاهیم حکمرانی شــرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران 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 ذی نفعان مختلف شرکت را فراهم 
 آورد. از عمده اهداف حکمرانی شــرکتی می توان شفافیت، انصاف، راستی، رعایت حقوق 
تمام ذی نفعان، مســئولیت پذیری 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.

4-1- مکانیزم های حکمرانی شرکتی
با توجه به تعامالت موجود بین ســازمان و محیط بیرونــی برای طراحی نظام حکمرانی 
شرکتی اثربخش، مکانیزم های مورد استفاده برای پیاده سازی حکمرانی شرکتی را می توان 
در دو دســته قرار داد : »مکانیزم های درون  سازمانی« و »مکانیزم های برون  سازمانی«. از 
جمله مکانیزم های برون  سازمانی می توان به الزامات و نظارت های قانونی، الزامات حقوقی، 
ملزم نمودن شرکت ها برای انجام حسابرسی مستقل و اجبار به استفاده از خدمات مؤسسه 
رتبه بندی اشاره نمود. از جمله مکانیزم های درون سازمانی نیز می توان به چگونگی انتخاب 

1. پارکینسون، 1994
2. آگوئرا و همکاران، 2015
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هیئت مدیره و مدیران اجرایی سازمان و کنترل های داخلی درنظرگرفته اشاره نمود. استفاده 
از کمیته های تخصصی نظیر کمیته حسابرســی، کمیته مدیریت ریســک، کمیته مالی و 
کمیته حقوقی از دیگر مواردی است که می توان آن را در زمره مکانیزم های درون سازمانی 
مربوط به حکمرانی شرکتی طبقه بندی نمود. مکانیزم های برون  سازمانی از سوی دولت ها 
و سازمان های نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار در کشور و سایر نهادهای نظارتی 
تدوین و به اجرا گذاشــته می شــود، درحالی  که معماری و پیاده سازی مکانیزم های درون  

سازمانی بر عهده سازمان است.

شکل 1-2: مکانیزم های درون سازمانی و برون سازمانی

یی
گو

سخ
پا

نظارتنظارت

مکانیزم های
درون  سازمانی

- هیئت مدیره
- مدیریت اجرایی

- مدیریت غیر اجرایی
- کنترل های داخلی
- اخالق سازمانی

مکانیزم های
برون  سازمانی
- نظارت قانونی
- نظام حقوقی

- کارایی بازار سرمایه
- نظارت سهامداران عمده

مدیریت- سهامداران نهادی

ذی نفعان

5-1- تئوری های رایج در حکمرانی شرکتی
1-5-1- تئوري نمایندگي

هــدف تئوری نمایندگی ارائه  راهکارهایی در جهت حفظ منافع و ارتقاء ســطح بهره مندی 
سهامداران از سوی کارگزاران است و به دنبال حل مشکالتی است که امکان بروز در روابط 
کارگزاری دارند. اولین مشــکل، تداخل تمایالت کارفرما با تمایالت کارگزار اســت. دومین 
مشکل اختالف نظر در رابطه با نحوه تقسیم ریسک بین مباشر و عامل است. فرضیات تئوری 

نمایندگی براي برطرف کردن موانع رابطه بین کارگزار و موکل بر مبناي اهداف زیر است:
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ایجاد همگرایی در شرایط وجود اختالف بین منافع موکلین و کارگزاران  -
چاره اندیشی جهت نظارت بر عملکرد کارگزاران به گونه اي کم هزینه  -

کمک به موکلین براي کسب اطالعاتی در رابطه با عملکرد کارگزاران  -
دو شکل تئوری نمایندگی عبارتند از:

اقدامات پنهانی کارگزاران  -
اطالعات پنهانی و محرمانه  -

2-5-1- تئوري هزینه مبادله
در تئوري هزینه مبادله ســازمان از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف تشکیل شده است و 
سازمان ها آنقدر بزرگ هستند که مي توانند تولید را هدایت و بازار معامالت را متعادل کنند. 
همچنین مي توان از طریق بازار یا درون بنگاه، مبادالت را سازماندهی کرد. انتخاب راه حل 
مناسب برای انجام معامله با فرض »عقالنیت محدود« و »فرصت طلبی« به ویژگی های 
مبادله بستگي دارد. فرصت طلبی به معني تمایل کارگزار در به کارگیری روش های موجود 

جهت افزایش منافع شخصی تعریف مي شود.

3-5-1- تئوري ذي نفعان
در حالت کلي ذي نفعان گروه های منتفع و متأثر از فعالیت یک شــرکت هستند که شامل 
ســهامداران، مدیران، کارگران، مشــتریان، دولت و حتی نســل های آینده است. تئوری 
ذی نفعان یک تئوری مدیریتی، اخالقی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی درباره بنگاه است و 
به نحوه کارکرد موفق آن جهت ایجاد ارزش می پردازد. اساس این تئوري بر این مبنا است 
که تأثیر شرکت  ها بر جامعه آنچنان عمیق است که بایستي عالوه بر سهامداران، به سایر 

بخش های منتفع جامعه نیز پاسخگو باشند.
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6-1- الگوهای حکمرانی شرکتی
تأمین سالمت مالی سازمان ها و فراهم آوردن حداکثر منافع با رعایت عدالت و انصاف برای 

همه ذی نفعان، داراي چهار نوع الگوی حکمرانی شرکتی به شرح زیر است:

شکل 1-3: الگوهای حکمرانی شرکتی

الگــو، گروه های  این  در 
تجاری و خانواده هایی که 
اجدادی  مالکیــت  داراي 
بوده انــد حاکم هســتند. 
ویژگی هــای ایــن الگو 

عبارتند از:
- بازار سرمایه فعال 

- تبدیل موفق شرکت های 
دولتی به خصوصی 

مبتنی  الگوهای  وجود   -
بر روابط و بازار

- وجود بازارهای نوظهور 
مدیریــت و نظام هــای 

حقوقی رسمی
- وجــود شــرکت های 

خانوادگی و عمومي

در این الگو تقسیم حقوق 
سهامداران  بین  مالکیت 
مقطعی اســت و ویژگي 
نقدینگی  زیادبــودن  آن 
در بازار سرمایه است. در 
برای  الگو مدیــران  این 
نفع حداکثــري افق دید 
این  که  دارند  کوتاه مدت 
در  اقداماتی  باعــث  امر 
خالف جهت ایجاد ارزش 
برای سهامداران مي شود. 
مزیت این الگو جمع آوری 
توزیع  و  ســرمایه  آسان 
ســرمایه گذاران  ریسک 

است.

بازارهای  الگــو،  این  در 
سرمایه ضعیف و غیرفعال 
شــرکت ها  و  هســتند 
از شــکل دولتــی بــه 
تبدیل  ســهامداران جزء 
می شــوند. ایــن الگــو 
در کشــورهاي اروپــاي 
و  شــرقي  و  مرکــزي 
استقالل  تازه  کشورهاي 
ســابق  شــوروي  یافته 

مشاهده شده است.

این الگو بر مبناي تمرکز 
مالکیــت و بازار ســیال 
سرمایه است و سهامداران 
دارند.  بلندمدت  دید  افق 
حکمرانی  الگــو  این  در 
روابط  مبناي  بر  شرکتی 
اســت و بانک ها بخش 
زیادي از سهام شرکت ها 
و  مي شــوند  مالــک  را 
بدین طریق مستقیما در 
شــرکت  تصمیم گیری 
سرمایه گذاری  مي کنند. 
از  درون گروهــی 
ویژگی هــای ایــن الگو 

پیروي مي کند.

الگوی 
نوظهور

الگوی 
مبتنی بر 

بازار

الگوی 
مبتنی بر 

روابط

الگوی 
در حال

گذار
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7-1- مدل های حکمرانی شرکتی
مدل های مختلف ارائه شده برای حکمرانی شرکتی عبارتند از:

الف( مدل اروپای قاره ای
به این مدل، مدل درون  سازمانی هم گفته مي شود. اتحاد مالکیت و کنترل، تأمین سرمایه 
از منابع داخلی، هزینه نمایندگی پایین تر و سطح پایین افشای اطالعات از ویژگي هاي این 

مدل است. این مدل در کشورهاي ژاپن و آلمان مشاهده شده است. 

ب( مدل آنگلو- آمریکایی
این مدل نخستین بار در کشــورهاي آمریکا و بریتانیا شکل گرفت و بازیگران اصلی آن 
هیئت مدیره و سهامداران هستند. تفکیک مالکیت از کنترل، تأمین سرمایه از منابع خارجی، 
دارا بودن ضوابط اســتاندارد افشای اطالعات، قوي بودن سرمایه گذاران نهادی و حمایت 

قابل توجه از سرمایه گذاران از ویژگي هاي این مدل است.

ج( مدل همگرایی بین المللی
در این مدل سازمان ها تالش می کنند از طریق جذب سرمایه گذاران خارجی تأمین مالی کنند.
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جدول 1-1: مقایسه ویژگی ها و نقد مدل های انگلو- امریکایی و اروپای قاره ای

مدل اروپای قاره ایمدل انگلو- امریکاییمدل

ویژگی ها

اتحاد مالکیت و کنترلتفکیک مالکیت از کنترل

تأمین سرمایه از طریق منابع داخليتأمین سرمایه از طریق منابع خارجي

سطح پایین افشاي اطالعاتبرخورداري از قواعد افشای اطالعات استاندارد

قدرت در حال افزایش سرمایه گذاران حرفه اي و 
هزینه نمایندگي کمترسرمایه گذاران نهادي

حمایت قوي از سرمایه گذاران

نقد مدل

جدایي مالکیت از کنترل و پراکندگي ســهام: این 
موضوع منجر به مشــکل و معضل نمایندگي شده 
است. جدایي مالکیت از کنترل وضعیتي را ایجاد کرده 
است که سهامداران بر مدیریت شرکت تأثیرگذاري 
اندکي داشته و سهامداران به واسطه پراکندگي سهام و 
بي تفاوتي نسبت به فعالیت هاي مدیریتي شرکتي که 
در آن سرمایه گذاري نموده اند، از اعمال کنترل ناتوان 
شده اند و اساس مشکل البته در پراکندگي سهام است.

امکان سوءاستفاده از قدرت و اختیارات: 
به واسطه سطح پایین و ناچیز تفکیک 
مالکیت کنترل، در بسیاري از کشورها 
امکان سوءاستفاده از قدرت و اختیارات 
وجود دارد. وجود سهامداران عمده که 
کنترل کننده هســتند موجب مي شود 
که سهامداران اقلیت نتوانند از عملیات 

شرکت آگاه شوند.

تحمیل هزینه هــای نمایندگی: تفکیــک مالکیت از 
کنترل یا پراکندگي ســهام این است که نماینده لزومًا 
در جهت منافع اصیل )ســهامداران( و اهداف شرکت 
عمل نمي نماید. مشکل اساسي اینجاست که نماینده 
)مدیر( نوعاً اطالعات بیشــتري از اصیل )سهامداران( 
در خصوص وضعیت شــرکت دارد و اصلي نمي تواند 
بدون هیچ هزینه اي از عملکرد نماینده )مدیر( اطمینان 
حاصل نماید. لذا اصیل براي وصول اطمینان از کیفیت 
عملکرد نماینده باید متحمل هزینه هایي براي نظارت و 
کنترل بر رفتار و عملکرد نماینده شود. هر اندازه وظایف 
تفویضي نماینده پیچیده تر و اختیارات وســیع تر باشد، 
هزینه هاي نمایندگي همچون هزینه هاي نظارت بیشتر 
مي شود که از آن تعبیر به هزینه هاي نمایندگي مي شود.

معامالت  مالی:  معامالت  در  ابهام 
مالي مبهم و غیرشــفاف اســت و 
افزایش سوءاســتفاده از منابع مالي 
نمونه هایي از سوء جریان ها در این 

مدل به شمار مي آید.
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مدل اروپای قاره ایمدل انگلو- امریکاییمدل

نقد مدل

تضاد منافــع بین اصیل )ســهامداران( و نماینده 
)مدیران(: هدف اولیه در شــرکت ها این است که 
مدیران دارایي ســهامداران را به حداکثر برسانند اما 
در عمل ضرورتاً چنین موضوعي صادق نیست. این 
احتمــال وجود دارد که مدیران منافع خود را ترجیح 
دهند و این موضــوع مي تواند منجر به بروز تمایل 
مدیران به تمرکز سرمایه گذاري بر طرح هایي شود 

که داراي منافع کوتاه مدت هستند.

شــفافیت ضعیــف: از دیگر نقاط 
ضعــف این مدل شــفافیت پایین 
اســت. اطالعات چندانــي به بازار 
و ســهامداران و بازار سرمایه ارائه 
نمي کند. فقدان شــفافیت، احتمال 
سوءاستفاده هاي مالي مکرر در این 

مدل را افزایش مي دهد.

 تصاحب خصمانه: اعمال کنتــرل خصمانه صرفًا 
در این مــدل نقش مهمي ایفــا مي کند. تصاحب 
خصمانه زماني اتفــاق مي افتد که اقدامات مدیران 
نمي شود  منافع ســهامداران  موجب حداکثرسازي 
و ارزش ســهام کاهش مي یابد؛ ایــن امر به دیگر 
شــرکت کنندگان در بازار اجازه مي دهد تا ســهام 
بیشــتري را به دست آورند یا پیشنهاد خصمانه ارائه 

کنند و مدیریت فعلي را از صحنه خارج کنند.

 

هر چند در راســتاي همگرایي بین المللي حکمرانی شــرکتي اقداماتي صورت گرفته 
است؛ از جمله این اقدامات، اصول حکمرانی شرکتي OECD، اظهارنظر شبکه بین المللي 
حکمرانی شــرکتي ICGN که مدل OECD را به عنوان سنگ بناي حکمرانی شرکتي 
خوب تأیید نموده است و نیز اصول کالپر که به  عنوان گامی مهم در راستاي هماهنگ سازي 
استانداردها و حکمرانی شرکتي محسوب مي شود. اما به عقیده برخي محققین به کارگیري 
موفق اصول کاري بین المللي بســتگي به میزان رعایت سیســتم هاي مختلف حکمرانی 
شرکتي از دستورالعمل هاي فوق دارد و هر کشوري یک سیستم حکمرانی شرکتي داراي 
مشخصه و ساختار قانوني کاماًل متفاوت، سیستم مالي و ساختار مالکیت شرکتي، فرهنگ 
و عوامل اقتصادي خاص خود را دارد. چنین چارچوب هاي متفاوتي در حکمرانی شــرکتي، 
اســتفاده از اصول کاري عمومي را بسیار مشکل مي کند. در نتیجه با وجود موانع یاد شده، 
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امکان همگرایي حکمرانی شــرکتي وجود نداشته یا حداقل در حال  حاضر و آینده نزدیک 
امکان پذیر نیســت. به همین دلیل مدل حکمرانی شرکتي ترکیبي به عنوان مدل نوظهور 
کمتر با ایراد مواجه شــده اســت. مطالعات حاکي از آن است که بهترین مدل حکمرانی 
شرکتي وجود ندارد. هر دو مدل مزایاي قابل مقایسه متفاوتي دارند. مدل حکمرانی شرکتي 
آنگلو- آمریکایي از شرکت ها در بخش هایي بهتر حمایت مي کند که نیازمند حرکت سریع 
براي ورود یا خروج به بازارهاي جدید است. مدل اروپای قاره ای از شرکت ها در بخش هایي 
حمایت مي کند که نیاز به سرمایه گذاري در پروژه هاي درازمدت دارد. مدل ترکیبي حاکمیت 
شرکتي مبتني بر فرضیه ارجاع متقابل )اقتباس مدل ها از یکدیگر( است که پیش فرض خود 
را بر این قرار مي دهد که نظام هاي حکمرانی شرکتي تجزیه پذیر هستند. این بدان معناست 
که مؤلفه هاي یک مدل را مي توان از یکدیگر جدا کرد و آن ها را براي استفاده براي مدل 
جدید، بدون دربرداشتن آثاری نامطلوب، سازگار نمود. یک مشخصه خاص با یک نوآوري 
باید امکان جدایي از مدل و سازگار شدن با مدل هاي دیگر را داشته باشد. لذا فرضیه ارجاع 
زماني منطقي اســت که آن نظام ها در کشــور عماًل تجزیه پذیر باشند. به عبارتي قابلیت 

پذیرش آن مؤلفه با مشخصه را داشته باشند.

د( مدل ترکیبی
پیش فرض این مدل بر تجزیه پذیر بودن نظام های حکمرانی شــرکتی اســت و این مدل 

مبتنی بر فرضیه ارجاع متقابل است. 
در توجیه نظري مدل حکمرانی شــرکتي ترکیبي قانع کننده ترین توجیه اصل »رقابت 
کامل می کند« اســت. رقابت هاي جهاني این معنا را در پي دارد که بازار بزرگتر، ســرمایه 
بیشتر و تولیدکنندگان سرمایه دارهای متخصص تري مي طلبد و مستلزم مشارکت فرا مرزي 
میان سازمان هاي تولیدکننده کنوني است. فناوري هاي نوآورانه تولید نیز مانند حوزه سرمایه 
به سرعت در حال گسترش در بنگاه هاي سراسري جهان شد. همین مسیر باید در خصوص 



حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری28

حکمرانی شرکتي دنبال شود. در مدل غالب که در بازارهاي بین المللي به طور تنگاتنگي با 
یکدیگر ارتباط دارند تحت فشــار جهاني سازي نظام شرکت تالش خواهند کرد تا مزایاي 
متقابــل یکدیگر را جذب نمایند. هر مدل حکمرانی شــرکتي به کمک تحقیقات داخلي 
آکادمیــک و شــواهد و تجربیات عملي تالش مي کند تا موضــوع جدیدي از مدل دیگر 
اقتباس کند تا مدل خود را تکامل بخشد. مدل مبتني بر سهامدارمحور با تأکید بر تعهدات 
درازمدت، تمایل بیشتر بر حمایت از سهامداران دارد و مدل مبتني بر ذي نفع بیشتر بر بازار 
تکیه دارد. ناکامي هاي احتمالي مدل بازارمدار را مي توان از طریق راهکار مالکیت متمرکز 
سهام بهبود بخشید. در مقابل مدل هاي سهامدارمحور نیز مي تواند مزایا و راهکارهاي معتبر 
نظام بازارمدار را اقتباس کند. این نوع بهبود متقابل مسلماً منجر به مدل ترکیبي در نظام 

حکمرانی شرکتي مي شود.
برنامه هاي سیاسي بسیاري از دولت ها در سرتاسر اروپا تمرکز بر روش ترکیبي است. 
در بریتانیا، طبق قانون شــرکت های Section 172-174( 2006(، مدیران به  موجب قانون 
ملزم مي باشند تا منافع اشخاص ذي نفع را به منظور تقویت موفقیت شرکت در نظر بگیرند. 
همچنین دولــت رفاه فعال در بلژیک Polder model و آلمــان نیز Neuemitte مدل 
ترکیبي حکمرانی شــرکتي را ترویج نموده اند که اینها همه حاکي از گرایش به ســمت 
یک مدل ترکیبي حکمرانی شــرکتي است که بر شــماري از مکانیزم هاي رایج از قبیل 

هیئت مدیره هاي مستقل، افشای اطالعات، پاسخگویي و غیره تکیه دارند.
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شکل 1-4: انواع الگوهای ترکیبی حکمرانی شرکتی

دولت هــا الگــوي ترکیبي را 
عناصر  کــه  مي کنند  طراحي 
عناصر  و  الگوهاي خودشــان 
یک الگــو در نقطه مقابل را با 

یکدیگر ترکیب مي کنند.

از دولت ها خواســته مي شــود 
تا الگوهایــی ترکیبي طراحي 
کنند که عناصر الگوی برتری 
الگوی گروه های  ســهامدار و 
ذی نفــع را با مشــخصه های 

کشور خودشان ترکیب کنند.

این نوع الگوي ترکیبي براي کشورهایي 
مناســب اســت که قباًل نظام حکمرانی 
شــرکتي محکم و یکپارچه اي داشته اند 
که برای مدتی طوالنی شــرکت ها را از 
طریق مقررات قانونی شرکت ها کنترل و 

سازماندهی می کردند.

ایــن نوع الگو در کشــورهایی پذیرفته 
می شــود که هنوز در مرحلــه ایجاد یک 
الگــوی مطمئن و یا ثبات برای توســعه 

اقتصادی خویش هستند.

الگوی 
ترکیبی
ایستا

الگوی 
ترکیبی

پویا

8-1- اسناد حکمرانی شرکتی
مراجع فراملیتی از قبیل ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اتحادیه بین المللی تأمین 
اجتماعی، شبکه بین المللی حکمرانی شرکتی و کمیته بال بر مبناي مشورت با دولت ها و 
ذی نفعان، مجموعه ای از استانداردها و رهنمودها را در خصوص موضوع حکمرانی شرکتی 

ایجاد کرده اند.

)OECD( 1-8-1- سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
دســتورالعمل های این ســازمان در رابطه با اصول حکمرانی شرکتی صندوق های بیمه و 
بازنشستگی در ســال 2004 تدوین شد و اســتانداردی بین المللی برای سرمایه گذاران و 
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ذی نفعان به حســاب مي آیند. اصول ارائه شــده برنامه ای برای حکمرانی شرکتی است و 
راهکارهایي براي ارتقاء حکمرانی شــرکتی و حمایت بهتــر از ذی نفعان به قانون گذاران 

کشورهای عضو و غیرعضو ارائه مي دهد. دستورالعمل های این سازمان عبارتند از:

)OECD( شکل 1-5: اجزای دستورالعمل حکمرانی شرکتی

اطمینان 
دادن نسبت به وجود 

زیربنایی برای چارچوب راهبری 
شرکتی اثربخش

نقش ذی نفعان
در راهبری شرکتی

اصول 
حکمرانی شرکتی

)OECD(

حقوق 
سهامداران و برخورد 

برابر با آنها و کارکردهای 
کلیدی مالکیتی

سرمایه گذارهای 
نهادی، بازارهای سهام و 

سایر واسطه ها

مسئولیت های 
هیئت مدیره

افشاء و شفافیت

در جمهوری اســالمی ایران نیز مقام معظم رهبري )ســال 1383( در رابطه با اصول 
این سازمان فرمودند: اصول این سازمان چارچوبی را برای کمک به شرکت ها در تمهید و 
استقرار یک سیستم حکمرانی شرکتی مطابق با قانون و مقررات آن ها فراهم می کنند. این 
این اصول تعهدآور نبوده و به دنبال صدور نســخه ای دستوری برای قوانین ملی نیستند و 
منظور شناسایی اهداف و پیشنهاد روش های گوناگون دستیابی به آن هاست. سیاست گذاران 
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می توانند از این اصول در تدوین چارچوب های قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با 
شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعاالن بازار در تدوین رویه های 
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 شــرکت ها در تمهید و استقرار یک سیستم حکمرانی شرکتی مطابق با محیط قانونی، 
سازمانی و مقرراتی خود فراهم می کنند، با این حال تعهدآور نبوده و به دنبال صدور نسخه ای 
دســتوری برای قوانین ملی نیستند، بلکه منظور شناســایی اهداف و پیشنهاد روش های 
گوناگون دستیابی به آنها است. این اصول به عنوان عناصر مرجع کاربرد دارند. سیاست گذاران 
می توانند از این اصول در تدوین چارچوب های قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با 
شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعاالن بازار در تدوین رویه های 
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.

2-8-1- اتحادیه بین المللي تأمین اجتماعي
این اتحادیه یک سازمان راهبردی برای نمایندگی ها و سازمان های تأمین اجتماعی و بیمه 
 ISSA بازنشستگی اســت که در 4 اکتبر سال 1927 تاسیس شد. مجموعه رهنمودهای
در زمینــة حکمرانی خوب )طاهری بهروز، حاجی قربانی، 1395( بر اســاس چارچوب راهبردی 
تنظیم گردیده و مؤلفه های پاســخگویی، شفافیت، مشارکت، پویایی و قابلیت پیش بینی 
را به عنــوان ارکان اصلی از میان اصول پذیرفته شــده در حکمرانی خوب عنوان می کند. 

مجموعه رهنمودها در دو گروه زیر تهیه و تدوین شده اند:
دستورالعمل های حکمرانی خوب در حوزه هیئت مدیره  -

دستورالعمل های حوزه های خاِص تأمین اجتماعی )مانند برنامه ریزی استراتژیک،   -
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مدیریت ریسک و حسابرسي(

)ICGN( 3-8-1- شبکه بین المللي حکمراني شرکتي
مؤسســه ای غیرانتفاعی است که از سرمایه گذاران نهادی، شــرکت ها، سیاست گذاران و 
مشاوران حرفه ای تشکیل شده اســت و در زمینه اصول حکمرانی شرکتی بین المللی در 

سطح غیردولتی دارای بیانیه الزام آور تری است.
شــبکه بین المللی حکمرانی شرکتی، اصول ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی را 
به عنوان 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 به کارگیری این اصول در 

کشورهایی با چارچوب ضعیف حکمرانی شرکتی ارائه نشده است.
 اهداف این شبکه عبارتند از:

برقراری ارتباط میان اعضا، بررسی اصول و ضوابط شبکه، توسعه معیارهای صحیح   
حکمرانی شرکتی، جذب عضو.

اصول شبکه بین المللی حکمرانی شرکتی عباتند از:
رهبری و استقالل، نظارت بر ریسک، فرهنگ شرکتی، مسئولیت های هیئت مدیره،   

ترکیب و انتصاب، گزارش دهی و ممیزی، حقوق سهامداران، پاداش.

4-8-1- کمیته بال
رهنمود های کمیته بال از اصول حکمرانی شــرکتی ســازمان همکاری های اقتصادی و 
توسعه استنباط شده است. هدف اصول حکمرانی شرکتی کمیته بال، کمک به دولت ها در 
تالش برای ارزیابی و بهبود چارچوب های حکمرانی شرکتی خود و ارائه رهنمودهایی برای 

شرکت کنندگان و ناظران بازارهای مالی و پولی است.
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5-8-1- جدول مقایسه اسناد حکمرانی شرکتی

جدول 1-2: مقایسه اسناد حکمرانی شرکتی از سه منظر ویژگی، محتوا و محدودیت ها

عنوان 
مقایسه

)ICGN( شبکه بین المللی حکمرانی شرکتی)OECD( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

گی
ویژ

اصول ICGN عناصری از حکمرانی شرکتی 
را برجســته می کند که اعضای سرمایه گذار 
ICGN هنــگام تصمیم گیــری در مــورد 
تخصیص دارایی و تصمیمات سرمایه گذاری، 

آنها را در نظر می گیرند.

این اصول بیانگر اولین ابتکار یک سازمان بین 
دولتی برای توســعه عناصــر اصلی یک نظام 

حکمرانی شرکتی خوب است.

اصــول ICGN عمدتا در مــورد حکمرانی 
شــرکتی شرکت های ســهامی عام است اما 
بسیاری از موارد این اصول در دیگر شرکت ها 

نیز قابل بهره برداری است. 

ایــن اصول برای کمک بــه دولت های عضو 
OECD و غیــر عضــو OECD در تــالش 
برای ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، نهادی 
و نظارتــی بــرای حکمرانی شــرکتی و ارائه 
راهنمایی و پیشــنهادات برای بورس ســهام، 
سرمایه گذاران، شرکت ها و دیگر احزاب در نظر 
گرفته شده است که در روند توسعه حکمرانی 

شرکتی خوب نقش دارند.

اصول ICGN حوزه های نظارتی را تشــویق 
می کند تا سیاست های نظارتی گسترده تری را 
در زمینه های شرکتی و نظارتی در نقاطی که 

خارج از اختیارات شرکت است اعمال کنند.

این اصول بر شــرکت های تجاری عمومی، 
اعــم از مالی و غیر مالــی تمرکز دارد. با این 
حــال، تا حدی که کاربردی تشــخیص داده 
شوند، ممکن اســت ابزاری مفید برای بهبود 
حکمرانی شرکتی در شرکت های غیر تجاری 

نیز باشد.

اصــول ICGN برای ســازگاری با ســایر 
کدهای شناخته شده حکمرانی شرکتی تهیه 
شده اســت، اگرچه در برخی شرایط، اصول 

ICGN ممکن است سخت گیرانه تر باشد.

این اصول مبنای مشترکی را نشان می دهد که 
کشــورهای عضو OECD آن ها را برای توسعه 

شیوه های حکمرانی خوب ضروری می دانند.
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عنوان 
مقایسه

)ICGN( شبکه بین المللی حکمرانی شرکتی)OECD( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

گی
ویژ

ICGN بر این باور اســت کــه بهبود حاکمیت 
بایــد هدف کلیــه شــرکت کنندگان در فرایند 
حکمرانی شرکتی باشد، از جمله سرمایه گذاران، 
هیئت مدیره، مدیران شرکت ها و سایر سهامداران 
و همچنیــن نهادهای قانون گــذاری. بنابراین، 
ICGN قصــد دارد ایــن اصــول را برای همه 

شرکت کنندگان در فرآیند حکمرانی بیان کند.

ایــن اصول به طــور خالصه، قابــل فهم و در 
دســترس برای جامعه بین المللی در نظر گرفته 

شده است.

ایــن اصول بــرای این منظــور در نظر گرفته  
نشــده اند که جایگزین ابتکارات بخش دولتی، 
نیمه دولتی یا خصوصی برای توسعه “بهترین 

روش” در حکمرانی شرکتی شوند.

حتوا
م

اطمینان دادن نســبت به وجود زیربنایی برای هدف شرکت: افزایش بازدهی ذی نفعان
چارچوب راهبری شرکتی اثربخش

حقــوق ســهامداران و برخورد برابر بــا آنها و شفافیت و افشاء
کارکردهای کلیدی مالکیتی

سرمایه گذارهای نهادی، بازارهای سهام و سایر حسابرسی
واسطه ها

مالکیت سهامداران، مسئولیت ها، حق رأی و 
روش های اصالح

نقش ذی نفعان در راهبری شرکتی

افشاء و شفافیتهیئت مدیره

مسئولیت های هیئت مدیرهسیاست های حقوقی شرکت ها

تابعیت شــرکتی1، روابط ذی نفعــان و رفتار 
اخالقی تجارت

 

تابعیت شرکتی به مســئولیت های یک شرکت در قبال جامعه اشاره دارد. هدف تولید استانداردهای باالتر زندگی و کیفیت   -1
زندگی برای جوامعی است که آنها را احاطه کرده و همچنان سودآوری سهامداران را حفظ می کند.
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عنوان 
مقایسه

)ICGN( شبکه بین المللی حکمرانی شرکتی)OECD( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

ت ها
ودی

حد
همه اصول داوطلبانه هستند و از نظر قانونی قابلیت اجرا ندارند، مگر اینکه در قوانین تدوین م

اساسنامه توسط کشورهای خاص ذکر شده باشد.

ممکن است به دلیل 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.

9-1- خالصه 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، پیش نیاز بومی سازی این چارچوب، بررسی و اجرای آن در صندوق 
بازنشستگی کشوری است. فلسفه  وجودی حکمرانی شرکتی از جدایی مالکیت و مدیریت 
نشــئت می گیرد و در واقع حکمرانی شرکتی رعایت اصولی را پیشنهاد می کند که توازن 
مناســبی بین آزادی عمل مدیریت و پاســخگویی در مقابــل ذی نفعان مختلف از جمله 
حمایت از حقوق سهامداران عمده و خرد، رفتار یکسان با کلیه سهامداران، توجه به نقش 
ذی نفعان، شفافیت و افشای اطالعات و تعیین مسئولیت های هیئت مدیره برقرار می کند. 
نهادهای مختلفی در خصوص حکمرانی شــرکتی در سطح جهانی نقش آفرینی می کنند 
که مهم ترین آنها سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، 

شبکه بین  اللمللی حکمرانی شرکتی و کمیته بال )بازل( است. 
یکي از اصلي ترین حامیان حکمرانی شــرکتی سازمان توســعه همکاري اقتصادي 
)OECD( است. این سازمان، مجموعه اي از پیشنهادها را تحت عنوان »اصول حکمرانی 
شــرکتی« توســعه داد که این اصول در قالب رهنمودهاي OECD براي بنگاه هاي چند 
ملیتي در فصلي با عنوان افشاء و شفاف سازي 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 ذی نفعان مختلف شــرکت را فراهم  آورد. مجموعه اصول حکمرانی 
شرکتی را می توان در مکانیزم های درون سازمانی، از جمله چگونگی انتخاب هیئت مدیره و 
مدیران اجرایی سازمان و کنترل های داخلی و مکانیزم های برون سازمانی، از جمله الزامات 
و نظارت های قانونی، الزامات حقوقی، ملزم نمودن شرکت ها 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 ذی نفعان است. هدف تئوری نمایندگی ارائه 
راهکارهایی در جهت حفظ منافع و ارتقاء سطح بهره مندی سهامداران از سوی کارگزاران 
است. در تئوري هزینه مبادله شــرکت از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف تشکیل شده 
است و شرکت ها آنقدر بزرگ هستند که مي توانند تولید را هدایت و بازار معامالت را متعادل 
کنند. تئوری ذی نفعان یک تئوری مدیریتی، اخالقی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی درباره 
بنگاه است و به نحوه کارکرد موفق آن جهت ایجاد ارزش می پردازد. مطابق با تئوری های 
مطرح شــده، چهار مدل رایج برای حکمرانی شرکتی ارائه شده است که شامل مدل های 

اروپای قاره ای، آنگلو- امریکایی، همگرایی بین المللی و مدل ترکیبی است.
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1-2-مدل حکمرانی شرکتی در ایران 
نظام حقوقي شرکت هاي کشورها، حسب سیستم هاي حقوقي خاص خود تابع یکي از این 
مدل هاي حاکمیت شرکتي مي باشند. نظام حاکمیت شرکتي در ایران مبتني بر مدل اروپاي 
قاره اي )درون ســازماني( است و شاید دلیل عمده آن اقتباس از ساختار حاکمیت شرکتي 
اروپاي قاره اي است. زیرا قانون تجارت ایران در باب مقررات شرکت هاي سهامي از قانون 
تجارت فرانسه اقتباس شده اســت و فرانسه نیز جزء کشورهاي تابع نظام اروپاي قاره اي 
و مبتني بر مدل حاکمیت شــرکتي اروپاي قاره اي است. البته عواملي وجود داشت که چرا 
قانون گذار در زمان اقتباس اولیه ســاختار حاکمیت شرکتي، مدل اروپاي قاره اي را انتخاب 
نموده است که یکي عامل سیاسي است و دیگري عامل اقتصادي. از نظر سیاسي بر این 
توجیه استوار اســت که چنین مدلي کنترل دولت بر بخش خصوصي را تضمین مي کرد. 
توجیه دیگر درآمدزایي و تأمین استقالل مالي دولت است. کنترل دولت بر بخش خصوصی 
مي توانست درآمدزا باشد و دولت را از وابستگي به بخش خصوصي رها سازد. )رحمانی 1388(
هر چند در ایران در ســال هاي اخیر موضوع خصوصي ســازي مطرح شده اما باز هم 
قسمت عمده اقتصاد در اختیار دولت است. با توجه به این مي توان انتظار داشت که عملکرد 
این نوع بنگاه ها با توجه به مباحث نظري خصوصي ســازي، تحولي اساســي در کار این 
شرکت ها ایجاد نموده باشد چرا که کماکان کنترل و مدیریت بنگاه در اختیار بخش عمومي 
قرار دارد ولو این که مالکیت به بخش خصوصي منتقل شده باشد. این چیزي است که از 
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آن در حال حاضر تعبیر به شرکت هاي نیمه دولتی می شود. )شقاقی شهری، 1391(
عامل بعدی که در اقتباس از مدل اروپاي قاره اي مربوط بوده اســت عامل اقتصادي 
)بهره وري( است. با این توضیح که مدل مزبور مي توانست بیشتر از مدل آنگلو- آمریکایي 
به تأمین هدف بهره وري شرکتي کمک کند. از طرفي مدل اخیر در آن زمان به اندازه کافي 
در دنیا شــناخته شده نبود یا حداقل قانون گذار ایران در زمان اقتباس نسبت به آن آگاهي 
نداشت. )رحمانی، 1388( مضافاً به این که مدل آنگلو- آمریکایي تا انتهاي دهه 1930 میالدي 
صرفاً در آمریکا تثبیت شــده بود و استقرار آن در کشور انگلستان تا انتهاي سال 1979 به 
طول انجامید. )Chefins, 2002( در نتیجه اقتباس از مدل آنگلو آمریکایي مي توانست موجب 
صرف هزینه هاي اضافي در خصوص جستجو، یادگیري و تمرین باشد. از طرفي مجاورت 
ایران با اروپاي قاره اي و معامالت تجاري گســترده اش با آن و نیز موفقیت شــرکت هاي 
اروپایي با مدل حاکمیت شــرکتي، این مدل را براي قانون گذار و ایران جذاب نمود. مضافًا 
این که این مدل به مفهوم سنتي شرکت مدني که براي ایرانیان کاماًل شناخته شده بود از 

این حیث که در آن ارتباط بین مالکیت و کنترل حفظ مي شد نزدیکتر بود. )رحمانی، 1388(
در ایران به طور عمده شــرکت هاي سهامي توسط شــرکت هاي کوچک خانوادگي و یا 
شرکت هاي بزرگ دولتي انجام مي گیرد و بازار سرمایه گذاري و بازارهاي رقابت تا حدودي در 
ایران یا وجود نداشته یا ضعیف است و معامالت سهام نیز گسترده نبود و مردم نیز با این فرهنگ 
آشنا نبودند. در نتیجه اقتباس از مدل آنگلو- امریکایي مي توانست منجر به نتایج زیان باري شود.

قوانین مربوط به راهبری شرکتی در ایران را می توان از باب سوم قانون تجارت ایران 
که همان باب »شرکت های تجاری« است جستجو کرد. مطابق این قانون، ارکان راهبری 

شرکتی در شرکت های سهامی به این شرح است: 
مؤسسان اولیه و مجمع عمومی مؤسسان اولیه  -1

بازرسان  -2
مجمع عمومی عادی یا همان سالیانه  -3
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مجمع عمومی فوق العاده  -4
هیئت مدیره شرکت  -5

رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره  -6
مدیرعامل شرکت  -7

معامالت با اشخاص وابسته  -8
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 آیین نامه راهبری شــرکتی را در سال 1383 تنظیم و در سامانه اطالعاتی بورس 
اوراق بهادار قرار داد. این آیین نامه که در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شــده بود، شــامل 
تعاریف، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطالعات، پاسخگویی و حسابرسی بود. 
آیین نامه مذکور با توجه به ســاختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه ایران و با لحاظ کردن 
قانون تجارت ایران تنظیم شــد. بررسی شرکت ها و بازار سرمایه در ایران بیانگر آن است 
که برخی از مکانیزم های برون سازمانی )محیطی( نیز تا حدودی برقرار است که از جمله 
می توان به نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت، به ویژه مواد 144 تا 156، قوانین و 
مقررات بورس اوراق بهادار، قانون بازار سرمایه، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون 
و مقررات جامعه حســابداران رسمی اشاره کرد. لزوم حسابرسی مستقل صورت های مالی 
شرکت های پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران نیز از دیگر مصادیق به کارگیری 

مکانیزم های برون سازمانی راهبری شرکتی در ایران است. )حساس یگانه، 1385(
در سال 1386 شرکت بورس اوراق بهادار با تشکیل کارگروهی تحت عنوان »کارگروه 
حکمرانی شــرکتی« اقدام به تدوین دستورالعملی برای به کارگیری اصول راهبری شرکتی 
توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس کرد. در این کارگاه با الگوبرداری از اصول راهبری 
شــرکتی در کشورهای پیشرفته و نیز اصول راهبری شرکتی سازمان توسعه همکاری های 
اقتصادی )OECD(، ســعی در بومی سازی آن بر اساس ویژگی های خاص ایران و قوانین 



حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری42

حاکم در آن، از جمله قانون تجارت شــد. در اردیبهشــت 1392 پس از فراز و نشیب های 
بسیار، پیش نویس دستورالعمل راهبری شرکتی برای شرکت های بورسی و فرابورسی جهت 
نظرخواهی عمومی در سامانه اطالع رسانی بورس اوراق بهادار قرار داده شد. این دستورالعمل 
که در پنج بخش و بیست و نه ماده تهیه شده بود، الزاماتی را در خصوص هیئت مدیره، مجامع 
عمومی صاحبان سهام، نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و پاسخگویی و افشای اطالعات 
برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعیین می کرد. در 
نهایت، در تاریخ 12 آبان 1397 »دســتورالعمل حکمرانی شرکتی ناشران پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران« توســط سازمان بورس اوراق بهادار ابالغ شد. 
این دستورالعمل در 6 فصل، 44 ماده و 24 تبصره به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و 
اوراق بهادار رســیده است. البته ذکر این نکته ضروری است که در دستورالعمل کنترل های 
داخلی مصوب اردیبهشــت 1391 که رعایت مفاد آن برای ناشران پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران الزامی اســت، برخی از اصول پایه ای راهبری شرکتی 
مورد نظر بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شده است. به عنوان مثال مطابق ماده 10 از فصل 
دوم این دســتورالعمل، مدیریت ارشد شرکت باید کمیته حسابرسی را زیر نظر هیئت مدیره 
شرکت تشکیل دهد و یا مطابق ماده 17 از فصل سوم همان دستورالعمل، حسابرس مستقل 
شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص استقرار و 
به کارگیری سیستم کنترل های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت، با توجه به چارچوب 
کنترل های داخلی ذکر شــده در فصل دوم این دستورالعمل، اظهار نظر کند. همان طور که 
مالحظه می شــود، در این دو ماده، دو مکانیزم بســیار مهم راهبری شرکتی، یعنی کمیته 
حسابرسی و نیز حسابرس مستقل مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. قبل از این دستورالعمل نیز 
در پاییز 1390 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تصدی پست ریاست هیئت مدیره و 
مدیریت عاملی به طور همزمان توسط یک نفر را در تمامی بانک های غیر دولتی منع کرد. 
در نهایت باید عنوان داشت که علی رغم 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 می باشد. 

2-2-ویژگی های حکمرانی شرکتی ایران
جدول 2-1 ویژگی های حکمرانی شرکتی در ایران را از سه منظر سطح افشاء، مالکیت و 

کنترل و تأمین سرمایه بررسی می کند.

جدول 2-1: ویژگی های حکمرانی شرکتی در ایران

شرحعنوان

اتحاد مالکیت 
و کنترل

ســاختار مالک - مدیر حاکم است و مالکیت سهام در ســطح باالیي متمرکز است. 
مطابق ماده 107 ل. ا. ق. ت مدیران از بین صاحبان سهام انتخاب مي شوند، بنابراین 
ســهامداران به طور غیرمستقیم اداره و کنترل شرکت را در اختیار دارند. نتیجه آن این 
است که مشکالت نمایندگي و هزینه هاي کنترل بر مدیران شرکت توسط سهامداران 

منتفي است یا حداقل کمتر است.

تأمین سرمایه 
از طریق منابع 

داخلي

برخالف کشــورهایي چون آلمان و ژاپن که بانک محور است و بانک ها و مؤسسات 
مالي نقش اساســي در تأمین سرمایه شرکت هاي سهامي دارند، در ایران این موضوع 
کمتر اتفاق مي افتد و تأمین سرمایه صرفاً سوي منابع داخلي و نه بازار صورت مي پذیرد. 
مطابق مقررات الیحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت 1347 مقنن براي سهامداران 
حق تقدم در خرید سهام را در زمان افزایش سرمایه پیش بیني نموده است )ماده 166(. 
در نتیجه شرکت به بازار رقابتي وابسته نیست و این خود معلول عدم وجود بازار رقابتي 

قوي در ایران است.

سطح پایین 
افشاي 
اطالعات

مقررات شــرکت هاي ســهامي از حیث ارائه اطالعات کارآمد نیست. با توجه به این 
که حســب اصول OECD ارائه اطالعات دقیق و مناســب براي سهامداران فعلي و 
سرمایه گذاران آتي و نیز تمامي ذي نفعان ضروري است، در نظام شرکت هاي سهامي 
ایران شاید سهامداران اکثریت به لحاظ نقش کنترلي امکان دسترسي به اطالعات الزم 
را داشته اما این امکان براي سهامداران اقلیت وجود نداشته یا پایین است. در صورتي که 

یکي از بنیادي ترین اصول حمایت از سهامداران اقلیت است.
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در شکل 2-1 معایب حکمرانی شرکتی در ایران به طور موردی تبیین شده است.

شکل 2-1: معایب حکمرانی شرکتی در ایران

فقدان مقررات 
کارآمد در خصوص 
گزارش های مالی و 

وضعیت شرکت

فقدان مقررات 
کارآمد در خصوص 
گزارش های مالی و 

وضعیت شرکت

عدم برخورد یکسان 
و منصفانه با کلیه 

سهامداران

عدم مقررات 
در باب افشاي 

اطالعات کافي، دقیق، 
مناسب و به موقع

عدم تفکیک 
بین وظایف 
هیئت مدیره و
مدیرعامل

عدم مطابقت 
مقررات شرکت های 

سهامی با نیازهای
تجاری مدرن

حمایت ضعیف از 
سهامداران اقلیت

شاخصه های 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 مسئولیت پذیری مدیران در شکل 2-2 بیان شده است.
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شکل 2-2: شاخصه های الزم حکمرانی شرکتی در ایران

بر مدیران الزم است که 
امکان ایفاي همزمان 
وظایفشان نسبت به 

سهامداران و گروه هاي ذینفع 
پي برند. مدیران مي توانند 
به دنبال به حداقل رساندن 

هزینه هاي گروه هاي ذي نفع 
باشند و در عین حال ثروت 

و دارایي سهامداران را به 
حداکثر برسانند.

در خصوص هدف 
حداکثرسازي موجودي و 

گسترش و توسعه ثروت و 
دارایي موجود، مدیران باید 

تالش کنند تا ارزش بازاري 
درازمدت شرکت را افزایش 

دهند و سرمایه گذاري صورت 
گرفته توسط گروه هاي 

مختلف را مورد توجه قرار 
دهند.

هدف نهایي تأسیس 
شرکت ها باید ترویج موفقیت 
درازمدت شرکت باشد. 
هدف از تصمیم گیري هاي 
شرکت باید هماهنگ با 
اصول بنیادین شرکتي 
در خصوص انصاف، 
پاسخگویي، شفاف سازي و 
مسئولیت پذیری مقرر شده 
باشد.

باید تدابیر تکمیلي قابل 
اجرایي براي محقق ساختن 
و اجراي این اصول در جهت 
حمایت از منافغ گروه هاي 
ذي نفع در سطح شرکت 
ایجاد گردد.

ایجاد بازار رقابتی 
قوی در جهت 

تأمین سرمایه از 
طریق بازار

مسئولیت پذیری 
مدیران

جدایی مالکیت از 
کنترل

شفافیت
و افشای اطالعات 

استاندارد
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1-3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق های  بازنشستگی 
کشوری

مطابق ماده )11( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 وزارت رفاه 
و تأمین اجتماعی با اهداف زیر تشکیل شد:

شکل 3-1: اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

زمینه سازي 
براي تحقق 

اصول فراگیري 
جامعیت 
و کفایت 

نظام و بسط 
پوشش هاي 

بیمه اي 

زمینه سازي 
براي تحقق 

اصول فراگیري 
جامعیت 
و کفایت 

نظام و بسط 
پوشش هاي 

بیمه اي 

زمینه سازي 
براي تحقق 

اصول فراگیري 
جامعیت 
و کفایت 

نظام و بسط 
پوشش هاي 

بیمه اي 

زمینه سازي 
براي تحقق 

اصول فراگیري 
جامعیت 
و کفایت 

نظام و بسط 
پوشش هاي 

بیمه اي 

نظارت بر 
عملکرد 

صندوق هاي 
بیمه اي

ایجاد 
هماهنگي در 
برنامه هاي 

اجرایي 
قلمروهاي 

سه گانه نظام 
جامع تامین 

اجتماعي 

بند د ماده 
16 قانون 

ساختار نظام 
جامع رفاه 
و تأمین 
اجتماعي

بند ز ماده 3 
قانون ساختار 
نظام جامع 

رفاه و تأمین 
اجتماعي

بند ب ماده 
3 قانون 

ساختار نظام 
جامع رفاه 
و تأمین 
اجتماعي

بند ط ماده 
3 قانون 

ساختار نظام 
جامع رفاه 
و تأمین 
اجتماعي

بند ح ماده 
16 قانون 

ساختار نظام 
جامع رفاه 
و تأمین 
اجتماعي

بند الف 
ماده 16 

قانون ساختار 
نظام جامع 

رفاه و تأمین 
اجتماعي

با تصویب این قانون سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و متعاقبًا 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روســتاییان و عشایر زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین 
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اجتماعی به فعالیت خود ادامه دادند. مطابق ماده )17( قانون مذکور ارکان کلیه صندوق ها 
و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی شــامل هیئت 
امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت است و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی 
در حکم هیئت امنا یا مجمع ســایر صندوق های بازنشســتگی تابعه )وزارت رفاه و تأمین 
اجتماعی( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری نیز است. 
در سال 1390 با تصویب قانون ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه 
و تأمین اجتماعی کلیه وظایف و اختیاراتی که مطابق قوانین برعهده وزارتخانه ها و وزیران 

مربوط بود به وزارتخانه تازه تأسیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر آن منتقل شد. 

1-1-3- نقش و اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وفق قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اساســنامه های ســازمان تأمین 
اجتماعی و صندوق های بازنشســتگی تابعه اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

شرح زیر است:
پیشنهاد شش نفر از اعضاء هیئت امناء به شوراي عالي رفاه و تامین اجتماعي  -

صدور حکم انتصاب رئیس و اعضاي هیئت امناء  -
ریاست هیئت امناء در صورتي که یکي از اعضاي هیئت امناء شخص وزیر تعاون،   -

کار و رفاه اجتماعي باشد
تأیید نصب و عزل مدیرعامل صندوق بازنشستگي و صدور حکم آن  -

بررسي پیشنهاد هیئت امناء در خصوص اصالح اساسنامه و در صورت تأیید، ارسال   -
آن جهت تصویب نهایي در هیئت وزیران

صدور احکام اعضاء و رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگي  -
انتخاب رئیس هیئت نظارت از میان اعضاء هیئت توسط رئیس هیئت امناء یا وزیر   -

تعاون، کار و رفاه اجتماعي
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صدور حکم رئیس و اعضاي هیئت نظارت  -
تأیید اعضاي هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدینگ هاي   -

زیرمجموعه
تأیید پیشنهاد هیئت امناء براي نصب و عزل مدیرعامل  -

تعیین و انتصاب سرپرسـت براي سـازمان براي حداکثر شـش ماه به منظور انجام   -
مسئولیت هاي مدیرعامل سازمان )در صورت ضرورت(
تأیید نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استاني  -

تصویب آیین نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امناء پس از تشکیل اولین جلسه.  -

2-1-3- اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به منظور رعایت قوانین و مقررات و در اجرای برخی از آنها، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
به طور مســتقیم مقرراتی را در قالب بخشــنامه و آیین نامه به سازمان تأمین اجتماعی و 
صندوق های بازنشستگی و شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش آن ابالغ می نماید که موارد 

زیر از آن جمله اند:
منشور شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی )نامه شماره 201943 مورخ 92/11/16(  -

بخشـنامه ممنوعیت تصدی همزمان هیئت مدیره بیش از یک شرکت )نامه شماره   -
56357 مورخ 95/3/31(

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

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

بخشنامه ممنوعیت به کارگیری منسوبین به افراد سیاسی در بنگاه ها و هلدینگ های   -
وابسته )نامه شماره 196311 مورخ 96/10/10(
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آیین نامه حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره  -
دستورالعمل سطح بندی بنگاه های اقتصادی تابعه  -

دستورالعمل ضوابط انتخاب مدیران  -
اسـتقرار شایسته ساالری در دستگاه ها و سـازمان های تابعه )بخشنامه شماره 13273   -

مورخ 96/1/30(

بخشـنامه هماهنگی در انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت ها و   -
هلدینگ ها )نامه شماره 99655 مورخ 97/5/23(

بخشنامه نقشه راه شفافیت )نامه شماره 67046 مورخ 1399/4/23(  -
با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی شرکتی در صندوق  بازنشستگی کشوری و لزوم 
ارتقاء انضباط مالی و افزایش شـفافیت در مجموعه های اقتصادی تابعه، منشـور شـفافیت 
و مسـئولیت پذیری اجتماعـی توسـط وزیر محتـرم تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی در تاریخ 
1392/11/16 به صندوق  بازنشسـتگی کشـوری ابالغ گردید. اهم موضوعات مطروحه در 

این بخشنامه به شرح زیر می باشد:
تأکیـد بـر مسـئولیت خطیر حفظ و نگهداری و ارتقاء ذخایر و سـرمایه سـازمان و   -

صندوق های بازنشستگی تابعه
ابالغ بخشنامه نقشه راه شفافیت در راستای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی که یکی   -

از مهم ترین اصول حکمرانی شرکتی است
ابالغ دسـتورالعمل پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل   -
بنگاه هـای اقتصـادی تابعه و پیرو آن ابالغ دسـتورالعمل سـطح بندی بنگاه های 

اقتصادی تابعه
لزوم پاسخگویی، شفافیت اطالعات و مسئولیت پذیری 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   -

هیئت مدیره یک شرکت 
لزوم انتصاب اعضای هیئت مدیره بر اساس قاعده مشخص و روشن  -

پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره بر اساس آیین نامه سالمت هزینه ها  -
تأکیـد بر گسـترش مدیریت علمی و به کارگیری افـراد متفکر و نخبگان جوان در   -

سازمان و صندوق های بازنشستگی تابعه
تدویـن برنامه هـای دقیـق و تنظیم سیاسـت های الزم برای تضمین سـودآوری   -

شرکت ها
تکلیف شرکت ها به تدوین آیین نامه نظام حکمرانی شرکتی  -

تشکیل کارگروه ارتقاء سالمت مالی در سازمان و صندوق های بازنشستگی تابعه  -

دیگر بخشـنامه های ابالغی وزیر محترم تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق های 
بازنشستگی کشوری مرتبط با موضوع حکمرانی شرکتی به شرح زیر است:

بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیئت مدیره شرکت ها  -
ابالغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  -

متمم ضوابط مرتبط با انتخاب مدیران شـرکت ها به همراه دسـتورالعمل ضوابط   -
انتخاب و انتصاب مدیران 

دسـتورالعمل ممنوعیـت به کارگیـری منسـوبین بـه افـراد سیاسـی در بنگاه ها و   -
هلدینگ های وابسته

نقشه راه شفافیت  -
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2-3- صندوق بازنشستگي کشوری
به استناد بند »ز« و »ط« ماده )3( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نظارت 
بر عملکرد صندوق های بیمه ای و تعادل منابع و مصارف صندوق ها بر مبناي علم محاسبات 
بیمه ای ، از اهــداف و وظایف حوزه بیمه ای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اســت. به 
استناد ماده )11( همان 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 
تبصره های قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت 
مصوب 1390/4/8 مجلس شورای اسالمی ، کلیه تعهدات و اختیارات وزارتخانه های پیشین 
از جمله وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت متبوع منتقل شــده اســت. لذا اختیارات و 
مسئولیت های نظارت بر عملکرد صندوق های بازنشستگی تعادل منابع و مصارف آن ها بر 

اساس علم محاسبات بیمه ای نیز بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است.
منابع صندوق بازنشستگی کشوری عمدتا از طریق دریافتی ها از محل حق بیمه های 
پرداختی کارکنان و کارفرمایان، ســرمایه گذاری ها و درآمد غیر مســتقیم و از محل بودجه 
عمومی )دولت( تأمین می شود. همچنین مصارف اصلی صندوق شامل پرداخت مستمری 
بازنشستگی، مستمری بازماندگان کارکنان، مســتمری ازکارافتادگی و مصارف عملیاتی 

جاری می شود.
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شکل 3-2: منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری

مستمری
از کارافتادگی 

دریافتی ها
از محل حق بیمه های 

پرداختی کارکنان
مستمریو کارفرمایان

بازنشستگی

مستمری
بازماندگان کارکنان 

سرمایه گذاری ها

مصارف عملیاتی
جاری

درآمد غیر مستقیم و از 

محل بودجه عمومی )دولت( 

مصارف
منابع

طبق اطالعات ســامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری هم اکنون 5 هلدینگ 
تخصصی سرمایه گذاری آتیه صبا، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، صنایع شیر 
ایران، گروه مدیریت ارزش سرمایه، عمران و ساختمان تراز پی ریز تحت مدیریت صندوق 
قرار دارند و حدود 100 شرکت کنترلی و مدیریتی زیرمجموعه صندوق هستند که از این 
تعداد 60 شــرکت طی سال های 1390–1378 تحت عنوان واگذاری و یا دیون دولتی به 

این صندوق منتقل گردیده است.
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شکل 3-3: هلدینگ های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت 
عمران و ساختمان 

تراز پی ریز

شرکت 
گروه مدیریت 
ارزش سرمایه 

صندوق

شرکت 
صنایع شیر

ایران

شرکت 
سرمایه گذاری 

صندوق بازنشستگی 
کشوری

شرکت 
سرمایه گذاری

آتیه صبا

صندوق بازنشستگی کشوری

به موجب ماده )17( قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ارکان سازمان 
تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی شامل هیئت امنای تأمین اجتماعی، هیئت مدیره 
سازمان/ صندوق، مدیرعامل ســازمان/ صندوق و هیئت نظارت سازمان/ صندوق تعیین 
می شود. یکی از نکات حائز اهمیت در ترکیب هیئت امنا رعایت اصل سه جانبه گرایی است، 

یعنی هیئت امنا شامل نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران )بیمه شدگان( است. 

شکل 3-4: سه جانبه گرایی در ترکیب هیئت امنا

نمایندگان 
کارگران

نمایندگان 
کارفرمایان

نمایندگان
دولت
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1-2-3- ارکان 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 3-5: ارکان صندوق بازنشستگی کشوری

ارکان
صندوق بازنشستگی 

کشوری

هیئتامنا

هیئتنظارتهیئتمدیره

مدیرعامل

2-2-3- هیئت امناء
با توجه به قسمت اخیر بند )ب( ماده واحده قانون اصالح ماده )113( قانون مدیریت خدمات 
کشوری، هیئت امنا باالترین رکن صندوق است و طبق ماده )7( اساسنامه سازمان تأمین 
اجتماعی، هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی عالوه بر سازمان در حکم هیئت امنای 
کلیه صندوق ها 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 هیئت امناء صندوق بر اساس قانون اصالح ماده )113( قانون مدیریت خدمات 
کشوري و چگونگي تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي و 

بیمه هاي درماني )مصوب 1388( جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین مي  شوند:
شش نفر با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تصویب شوراي عالي رفاه و   -

تأمین اجتماعي
سه نفر باقي مانده مطابق جزء )2( بند )الف( ماده )17( قانون ساختار نظام جامع رفاه   -

و تامین اجتماعي به شرح ذیل انتخاب مي گردند:
»مابقي اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط خدمت گیرندگان متشکل   
و سـازمان یافته آنها بر اسـاس آیین نامه اي که به تصویب هیئت وزیران مي رسد، 
تعیین خواهند شـد و در صورت عدم وجود تشـکل هاي رسمي  موصوف و تا زمان 
شکل گیري آنها، اعضاي مزبور به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تأیید 
شوراي عالي رفاه و تأمین اجتماعي و تصویب هیئت وزیران انتخاب خواهند شد.«

در صورتي که یکي از اعضاي هیئت امناء شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي   -
باشد، ریاست هیئت امناء به عهده وي خواهد بود. حکم انتصاب رییس و اعضاي 

هیئت امناء توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي صادر مي شود.
چنانچـه هریـک از اعضـاي هیئت امناء برکنار شـده، فـوت یا اسـتعفا نماید یا با   -
تشـخیص رییس هیئت امناء بیش از سـه جلسه متوالي غیبت کند، جانشین او به 
نحو مذکور در قانون اصالح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوري و چگونگي 
تعیین مدیریت سـازمان تأمین اجتماعي و صندوق هاي بازنشسـتگي و بیمه هاي 

درماني )مصوب 1388( انتخاب خواهد شد.

1-2-2-3- شرایط عضویت در هیئت امناء
طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شرایط عضویت در هیئت امناء دارا بودن 
حداقل مدرک کارشناسي ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصي در رشته هاي مدیریت، حسابداري، 
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بیمه، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشــکي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز 
شرایط سمت از سوي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري نافذ است.

2-2-2-3- وظایف و اختیارات هیئت امناء
تصویب خط مشي و راهبردهاي کالن صندوق  -

تصویب برنامه و بودجه، صورت هاي مالي و عملکرد ساالنه صندوق  -
نصب و عزل اعضاي هیئت  مدیره و هیئت نظارت  -

»نصـب و عـزل مدیرعامل صندوق با پیشـنهاد هیئت امناء و تأییـد و حکم وزیر   -
تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام مي پذیرد.«

تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاي هیئت مدیره، مدیرعامل و حق الزحمه هیئت   -
نظارت بر اساس مصوبات شوراي حقوق و دستمزد 

تصویب آیین نامه هاي مالي، معامالتي، اداري، اسـتخدامي  و سـایر آیین نامه هاي   -
مورد نیاز صندوق

بررسي و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره  -
پیشـنهاد اصالح اساسـنامه صندوق بـه وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعي جهت   -

بررسي و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایي در هیئت وزیران
بررسي و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردي که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره   -

صندوق در هیئت امناء مطرح مي شود
پیشـنهاد تغییـر یـا اصـالح قوانین بازنشسـتگي )از جملـه نرخ حق بیمه و سـن   -
بازنشسـتگي( بر اساس شاخص هاي جمعیتي امید به زندگي و محاسبات بیمه اي 

جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانوني
اتخـاذ تصمیـم ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول گزارشـات عملکرد سـاالنه و   -

صورت هاي مالي و تلفیقي
نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امناء به موجب آیین نامه اي خواهد بود که پس   -
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از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امناء مي رسد
مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره با دعوت هیئت امناء بدون حق رأي در جلسات   -

هیئت امناء شرکت مي کنند
هیئـت امنـاء بـراي بررسـي و اظهارنظر در خصوص مسـائل صنـدوق مي توانند   -
کارگروه هاي تخصصي داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات کارگروه هاي تخصصي 
طبـق آیین نامـه اي خواهد بود که ظرف سـه ماه پس از تشـکیل اولین جلسـه به 

تصویب هیئت امناء مي رسد.

3-2-2-3- نحوه تشکیل جلسات هیئت امناء
جلسات هیئت امناء حداقل با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأي 

موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.

3-2-3- هیئت مدیره
 مدیریت اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده یک هیئت مدیره تمام وقت است که 
از سوی هیئت امنا برای مدت 4 سال انتخاب می شوند. صدور احکام اعضای هیئت مدیره بر 
عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اعضای هیئت مدیره صندوق مطابق بند )ب( و 
تبصره )1( ماده )17( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از 5 یا 7 نفر 
دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز و موظف )بدون پذیرش مسئولیت اجرایی( است. 
هیئت مدیره در اولین جلســه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب 
رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید. مسئولیت هاي هیئت مدیره باید با اصلي ترین هدف 
طرح بیمه بازنشستگي یعني استمرار حمایت ها و ارائه خدمات تعهد شده، هماهنگ باشد. این 
هیئت باید از طریق نظارت و کنترل و به عبارت دیگر مدیریت بر همه ریسک هاي طرح بیمه 
و بازنشستگي خصوصا ریسک هاي مالي و اقتصادي ناشي از تصمیمات اتخاذ شده و به ویژه 

تغییرات جمعیتي بکوشد تا پایداري مالي طرح را حفظ کند.
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1-3-2-3- شرایط عضویت در هیئت مدیره
شــرط عضویت در هیئت مدیره صندوق بازنشستگي، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي 
ارشــد با پنج سال سابقه کار تخصصي در رشــته هاي مدیریت، حسابداري، بیمه، اقتصاد، 
انفورماتیک و گروه پزشکي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت 

از سوي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري نافذ مي باشد.

2-3-2-3- رئیس هیئت مدیره
هیئت مدیره در اولین جلســه از بین اعضای خــود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره 

انتخاب خواهند کرد.

3-3-2-3- وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره
دعوت از اعضاي هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات  -

اداره جلسات هیئت مدیره  -
انعکاس پیشـنهادهاي هیئت مدیره به هیئت امناء و ابالغ مصوبات هیئت امناء و   -

هیئت مدیره به مدیرعامل
انجام مکاتبات الزم با دستگاه ها و مراجع ذي صالح در حدود وظایف و اختیارات خود  -

»در غیاب رئیس هیئت مدیره، تمامي  وظایف وی بر عهده نایب رئیس خواهد بود.«

4-3-2-3- دبیر هیئت مدیره
اداره دبیرخانه بر عهده دبیر هیئت مدیره است که با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب 
هیئت مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه مي نماید. دبیرخانه مسئولیت 
اجرایي تشــکیل جلسات هیئت مدیره، جمع آوري اطالعات و دستور جلسات و دیگر موارد 
درخواســتي اعضاء هیئت مدیره را بر عهده دارد. دبیر هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره 
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حضور یافته و مسئول تدوین مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره و هماهنگي مصوبات است. 
مدیرعامل نیز موظف است اطالعات مورد تقاضاي دبیر را تهیه و در اختیار وي قرار دهد. 
دبیرخانه موظف اســت گزارش اقدامات انجام شده در زمینه اجراي مصوبات را تهیه و به 

رئیس هیئت مدیره ارائه نماید.

5-3-2-3- وظایف و اختیارات اعضاي هیئت مدیره
شکل 3-6 مهم ترین وظایف و اختیارات هیئت مدیره صندوق بازنشستگی را نشان می دهد.

شکل 3-6 :وظایف و اختیارات اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری

انتخاب نمایندگان 
صندوق جهت حضور 
در جلسات مجامع 

مؤسسات و شرکت هایی 
که تمام یا قسمتی از 
سهام آنها متعلق به 

صندوق است

بررسی و تأیید خط 
مشی، راهبردهای کالن 

و برنامه های اجرایی 
الزم برای دستیابی به 
اهداف صندوق جهت 

ارائه به شورا

تصویب سازوکارهای 
عملیاتی نمودن 
تصمیمات شورا

بررسی و اتخاذ 
تصمیم در خصوص 
سایر مواردی که با 

رعایت قوانین و مقررات 
مربوط بنا به پیشنهاد 

هیئت مدیره صندوق در 
شورا مطرح می شود

بررسی و تأیید بودجه، 
صورت های مالی و 

عملکرد ساالنه
صندوق جهت ارائه 

به شورا

بررسی و تأیید 
آیین نامه های مالی، 
معامالتی، اداری و 
استخدامی و سایر 

آیین نامه ها و ضوابط 
مورد نیاز و ارائه آن ها 

به شورا

پیشنهاد نصب و عزل 
مدیرعامل صندوق 

به شورا

پیشنهاد ضوابط 
مربوط به قراردادهای 
بیمه های تکمیلی و 

سایر قراردادهای توافقی 
به شورا

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

صندوق 

بررسی و تأیید نحوه 
استفاده و بهره برداری از 
وجوه و ذخایر صندوق و 
سرمایه گذاری و پیشنهاد 

آن به شورا

وظایف
و اختیارات اعضای 

هیئت مدیره

6-3-2-3- مقایسه وظایف و اختیارات هیئت امنا و هیئت مدیره
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در جدول 3-1 وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری 
در موضوعات مختلف با یکدیگر مقایسه شده است:

جدول 3-1: مقایسه وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیرهاعضای هیئت امناءموضوع

خط  مشی و 
راهبرد کالن 

صندوق

تصویب خط مشي و راهبردهاي کالن 
صندوق

بررسي و تدوین خط مشي، راهبردهاي کالن 
و برنامه هاي اجرایي الزم براي دستیابي به 

اهداف صندوق جهت ارائه به هیئت امناء

 برنامه عملیاتی
تدوین برنامه عملیاتــي با رعایت اصول 
بهره وري جهت تحصیل اهداف راهبردي 
و خط مشي به صورت ساالنه و پنج ساله

تصویب برنامه و بودجه، صورت هاي مالي برنامه و بودجه
و عملکرد ساالنه صندوق

بررسي و تدوین بودجه، صورت هاي مالي 
و عملکرد ساالنه صندوق جهت ارائه به 

هیئت امناء

نصب و عزل

نصب و عزل اعضاي هیئت مدیره و هیئت 
نظارت

شرکت ها  هیئت مدیره  اعضاء  پیشــنهاد 
و مؤسســات تابعــه بــدون واســطه و 
هلدینگ هــاي زیرمجموعه جهت صدور 
حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعي

نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد 
هیئت امناء و تأیید و حکم وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعي انجام مي پذیرد.

حقوق و مزایا

تعییــن حقوق و مزایا و پــاداش اعضاي 
هیئت مدیــره، مدیرعامــل و حق الزحمه 
هیئت نظارت بر اساس مصوبات شوراي 

حقوق و دستمزد

 

آیین نامه مالی 
معامالتی

مالي، معامالتي،  آیین نامه هــاي  تصویب 
اداري، استخدامي  و ســایر آیین نامه هاي 

مورد نیاز صندوق

بررســي و تدوین آیین نامه هــاي مالي، 
معامالتي، اداري و اســتخدامي  و ســایر 
آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارائه آنها 

به هیئت امناء
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اعضای هیئت مدیرهاعضای هیئت امناءموضوع

تشکیالت 
کالن صندوق

بررسي و تصویب تشکیالت کالن صندوق 
 به پیشنهاد هیئت مدیره

اصالح 
اساسنامه 
صندوق

پیشنهاد اصالح اساسنامه صندوق به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي جهت بررسي و 
در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب 

نهایي در هیئت وزیران

 

پیشنهاد اصالح 
قوانین

پیشنهاد تغییر یا اصالح قوانین بازنشستگي 
)از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگي( 
بر اساس شــاخص هاي جمعیتي امید به 
زندگي و محاسبات بیمه اي جهت تصویب 

در هیئت وزیران و سیر مراحل قانوني

 

گزارش عملکرد 
ساالنه و 

صورت های 
مالی

اتخاذ تصمیــم ظرف مدت یــک ماه از 
تاریخ وصول گزارشــات عملکرد ساالنه و 

صورت هاي مالي و تلفیقي

تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر 
سال و ارائه آن به همراه ارزیابي عملکرد 

صندوق به هیئت امناء

نحوه تشــکیل و اداره جلسات هیئت امناء 
به  موجب آیین نامه اي خواهد بود که پس 
از تشــکیل اولین جلسه به تصویب هیئت 

امناء مي رسد.

 

مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره با دعوت 
هیئــت امناء بدون حق رأي در جلســات 

هیئت امناء شرکت مي کنند.

بررسی گزارشات واصله از مدیرعامل در 
خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات 
تابعه صندوق و ارائه گــزارش نهایی به 

هیئت امناء

هیئت امناء بــراي بررســي و اظهارنظر 
در خصوص مســائل صنــدوق مي توانند 
کارگروه هاي تخصصي داشته باشد. ترتیب 
تشکیل جلســات کارگروه هاي تخصصي 
طبق آیین نامه اي خواهد بود که ظرف سه 
ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب 

هیئت امناء مي رسد.
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اعضای هیئت مدیرهاعضای هیئت امناءموضوع

سایر
بررسي و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر 
مــواردي که بنا به پیشــنهاد هیئت مدیره 

صندوق در هیئت امناء مطرح مي شود.

بررسي و تأیید نحوه استفاده و بهره برداري 
از وجوه ذخایر صندوق و پیشــنهاد آن به 

هیئت امناء

انجام سایر امور الزم براي صندوق جهت 
حضور در جلســات مجامع مؤسســات و 
شرکت هایي که تمام یا قسمتي از سهام 

آنها متعلق به صندوق مي باشد.

پیشــنهاد ضوابط مربوط به قراردادهاي 
بیمه هــاي تکمیلي و ســایر قراردادهاي 

توافقي به هیئت امناء

انتخــاب نماینده یا نماینــدگان صندوق 
جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات 
و شرکت هایي که تمام یا قسمتي از سهام 

آنها متعلق به صندوق مي باشد.

7-3-2-3- نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره
جلســات هیئت مدیره با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رســمیت یافته و تصمیمات با رأي 
موافق حداقل 3 نفر از اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. نحوه تشــکیل و اداره جلســات 
هیئت مدیره به  موجب آیین نامه نحوه تشــکیل و اداره جلسات هیئت مدیره خواهد بود که 
توسط هیئت مدیره هر صندوق، با توجه به ویژگي ها و خصوصیات آن ها تهیه و به تصویب 

هیئت مدیره خواهد رسید.

4-2-3- مدیرعامل
مدیرعامل صندوق  بازنشستگی کشوری با پیشنهاد هیئت امناء و تأیید و حکم وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی انتخاب می شــود. به  موجب اساسنامه صندوق  بازنشستگی کشوری، 
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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 صندوق های بازنشستگی است.
نصب و عزل مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با پیشنهاد هیئت امناء و تأیید و 
حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي مدت چهار ســال صورت مي پذیرد. در صورت 
ضرورت و به منظور انجام مسئولیت هاي مدیرعامل صندوق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

مي تواند حداکثر برای مدت شش ماه براي صندوق  سرپرست تعیین و منصوب نماید.

1-4-2-3- شرایط انتخاب مدیرعامل
الف- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد

ب- داشـتن پنج سال سـابقه کار تخصصي در یکي از امور مدیریتي، اقتصادي، مالي، 
حسابداري، انفورماتیک و یا گروه پزشکي

منظور از امور مدیریتي شامل موارد به شرح ذیل مي باشد:
مدیریت دولتي شـامل وزراء، معاونین و مشـاورین و مدیران کل و همتراز آنها در   -

دستگاه هاي اجرایي
مدیریت بازرگاني و صنعتي شامل اعضاي هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت هاي   -
دولتي و شـرکت هاي فعال در حوزه بازرگاني و صنعتي و تجارت پذیرفته شـده در 

بورس و فرابورس
مدیریت حقوقي و قضایي شامل معاونین و مدیران ستادي قوه  قضاییه و روساي   -
کل دادگسـتري ها و دادسـتان هاي مرکزي استان و معاونین حقوقي دستگاه هاي 

اجرایي در سطح معاونین وزیر
سـایر مدیریت ها از جمله روسـاي دانشـگاه ها، دانشـکده ها و مراکز آموزش عالي   -

حسب مورد پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئیس جمهور
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احراز شرایط مدیرعامل منتخب موضوع تبصره هاي )2( و )3( اصالح اساسنامه سازمان 
تامین اجتماعي مصوب 1391/5/15 با معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انساني رئیس 

جمهور و تأیید نهایي رئیس شوراي عالي رفاه و تأمین اجتماعي خواهد بود.

2-4-2-3- وظایف و اختیارات مدیرعامل
اداره امـور جـاري صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط مشـي ها، برنامه ها و   -

دستورالعمل هاي مصوب هیئت امناء و هیئت مدیره
تهیـه و تنظیـم برنامه و بودجه، گزارش هـا و صورت هاي مالي و عملکرد صندوق   -

جهت ارائه به هیئت مدیره
استقرار و عملیاتي نمودن ساختار و تشکیالت مصوب  -

نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیئت مدیره  -
پاسخگویي به هیئت مدیره در خصوص مأموریت هاي محول شده  -

صدور احکام نصب و عزل اعضاي هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش   -
پس از تصویب هیئت مدیره صندوق

صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بي واسطه   -
پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکت ها و تصویب هیئت مدیره صندوق

نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی  -
نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي   

امکان پذیر است.
مدیرعامـل در مقابل اشـخاص حقیقـي و حقوقي در مراجـع قانوني، نماینده   
صنـدوق می باشـد و مي توانـد این اختیار را شـخصاً یا به وسـیله نمایندگان یا 
وکالیـي کـه تعیین مي کند، اعمـال نماید. این تفویض، رافع مسـئولیت هاي 

قانوني وي نخواهد بود.
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مکاتبـات، قراردادهاي صندوق در چارچـوب ضوابط، مقررات و آیین نامه هاي   
مربوط با امضاء مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

مدیرعامـل مي تواند با مسـئولیت خود، قسـمتي از وظایـف و اختیاراتش را به   
مدیران اجرایي صندوق تفویض نماید.

اسناد تعهدآور و چک ها با امضاي مدیرعامل و یکي از اعضاي هیئت مدیره و   
مهر صندوق و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و 
مهر صندوق معتبر خواهد بود. امضای چک ها از محل اعتبارات عمومي  باید 

به امضای ذي حساب برسد.

شکل 3-7: وظایف و اختیارات مدیرعامل

صدور احکام 
نصب و عزل اعضاي 
هیئت مدیره شرکت ها 

و مؤسسات تحت 
پوشش پس از تصویب 

هیئت مدیره صندوق

پاسخگویي
به هیئت مدیره
در خصوص 
مأموریت هاي
محول شده

اداره امور جاري 
صندوق در چارچوب 
قوانین و مقررات، 
خط مشي ها، برنامه ها
و دستورالعمل هاي 
مصوب هیئت امناء

و هیئت مدیره

تهیه و تنظیم
برنامه و بودجه، 

گزارش ها و صورت هاي 
مالي و عملکرد صندوق

جهت ارائه به 
هیئت مدیره

نصب و عزل
معاونان مدیرعامل
و مدیران استانی

استقرار و عملیاتي 
نمودن ساختار
و تشکیالت

مصوب

صدور احکام نصب و 
عزل مدیرعامل شرکت ها 
و مؤسسات تحت پوشش 
بي واسطه پس از پیشنهاد 
هیئت مدیره آن شرکت ها 
و تصویب هیئت مدیره 

صندوق

نظارت بر عملکرد 
شرکت ها و مؤسسات 

تابعه صندوق
و ارائه گزارش به 

هیئت مدیره

وظایف و اختیارات 
مدیرعامل
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5-2-3- هیئت نظارت
به  موجب اساســنامه صندوق های بازنشستگی تابعه، برای هیئت نظارت سه نفر دارای 
تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز است که از سوی هیئت امناء انتخاب می شوند 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 می باشــد. هیئت نظارت مي تواند در هر زمان هرگونه رسیدگي 
و بازرســي الزم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوط به صندوق را مطالبه 
کرده و مورد رســیدگي قرار دهد. هیئت نظارت حــق هیچ گونه دخالتي در امور اجرایي 
صندوق را نخواهد داشت. هیئت مدیره و مدیرعامل مکلفند هرگونه مدارک یا توضیحاتي 
را که مورد درخواست کتبي هیئت نظارت باشد، در مهلت قانوني یا تعیین شده در اختیار 

آنان قرار دهند.

1-5-2-3- شرایط انتخاب هیئت نظارت
اعضاي هیئت نظارت مرکب از سه نفر داراي تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز است 
که از ســوي هیئت امناء براي چهار ســال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع 

مي باشد.

2-5-2-3- وظایف و اختیارات
اهم وظایف و اختیارات هیئت نظارت در شکل 3-8 بیان شده است.
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شکل 3-8: وظایف و اختیارات اعضای هیئت نظارت

پیگیري مصوبات
و تکالیف هیئت امناء

تا حصول نتیجه

انجام سایر وظایفي
که به موجب قوانین

و مقررات در صالحیت 
هیئت نظارت است

نظارت بر حسن 
اجراي کلیه قوانین
و مقررات و ضوابط،

مفاد اساسنامه
و تطبیق عملیات 
صندوق با مقررات 

قانوني

اظهارنظر
نسبت گزارش بازرس 

قانونی صندوق

اظهارنظر در 
خصوص صورت هاي 

مالي، عملکرد 
هیئت مدیره و مدیرعامل 

و گزارشات عملکرد 
پیش نویس قبل از ارائه 

به هیئت امناء

وظایف و اختیارات 
اعضای هیئت

نظارت

3-5-2-3- نحوه تشکیل جلسات هیئت نظارت
اداره امور داخلي هیئت نظارت و طرز تشــکیل جلســات آن و نحوه انجام رسیدگي طبق 

آیین نامه اي خواهد بود که توسط هیئت یاد شده تدوین و تصویب خواهد شد.

4-5-2-3- رئیس هیئت نظارت
انتخاب رئیس هیئت نظارت از میان اعضاي هیئت نظارت، بر عهده رئیس هیئت امناء بوده 
و احــکام اعضاء و رئیس هیئت نظارت نیز توســط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي صادر 
مي شــود. وظایف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي مي باشد و گزارش خود را به 

هیئت نظارت جهت بررسي و اظهار نظر ارائه خواهد نمود.

6-2-3- مقررات مترتب بر صندوق  بازنشستگی کشوری
ارکان صندوق  بازنشســتگی کشوری و همچنین شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش آن 
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ملزم به رعایت مقرراتی هســتند که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به حوزه عملکرد 
آنها مربوط می شــوند. مصوبات هیئت وزیران، مصوبات ابالغی هیئت امنا، بخشنامه ها و 
آیین نامه های ابالغی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و البته در برخی موارد مصوبات و 
بخشنامه ها، آیین نامه ها و برخی از دستورالعمل های ابالغی سایر وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی نیز برای ارکان صندوق  بازنشســتگی کشوری و همچنین شرکت ها و مؤسسات 

تحت پوشش آن الزم االجرا است. 

شکل 3-9: مقررات مترتب بر صندوق بازنشستگی کشوری

مقررات مترتب 
بر صندوق بازنشستگی 

کشوری

مصوبات
هیئت وزیران

مصوبات
هیئت امنا

مصوبات
و آیین نامه های 

برخی وزارتخانه ها
و دستگاه های اجرایی 

دیگر

بخشنامه ها و 
آیین نامه های وزارت 
تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
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7-2-3- کمیته های تخصصی هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری
در صندوق بازنشســتگی، هیئت مدیره با تشــکیل کمیته های تخصصــی و در چارچوب 

آیین نامه ها و ضوابط مصوب نسبت به راهبری کلیه امور اقدام می نماید.
مهم ترین کمیته های تخصصی هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری عبارتند از:

کمیته ارزیابی و انتصابات  -
کمیته ریسک  -

کمیته سرمایه گذاری   -
کمیته حسابرسی  -
کمیته راهبردی  -
کمیته امالک   -

کمیته سامان دهی  -
کمیته تدوین استراتژی های صندوق در حوزه اقتصادی  -

کمیته ساماندهی شرکت های مشترک با سازمان تأمین اجتماعی   -
کمیته ساماندهی شرکت های زیان ده و کم بازده   -

کمیته وصول مطالبات  -

8-2-3- آیین نامه ها و بخشنامه های ابالغی در صندوق بازنشستگی کشوری
آیین نامه انتصابات  -

دستورالعمل افشای اطالعات   -
دستورالعمل اجرایی کمیته سرمایه گذاری  -

دستورالعمل تهیه و تدوین بودجه شرکت ها  -
آیین نامه معامالت   -

آیین نامه استفاده و بهره برداری از وجوه و منابع صندوق   -
آیین نامه کمیته فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان   -
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آیین نامه ارتباط   -
آیین نامه هلدینگ ها  -

دسـتورالعمل نحوه انتخـاب اعضای هیئت مدیره و عضو مسـتقل هیئت مدیره در   -
مجامع عمومی در چارچوب ضوابط حکمرانی شرکتی

منشور فعالیت حسابرسی داخلی  -
منشور کمیته حسابرسی  -

دستورالعمل نظارت بر خانه های امید بازنشستگان  -
هنجارها و اصول رفتاری مدیران  -

همچنین صندوق بازنشســتگی کشوری در راستای اســتقرار حکمرانی شرکتی در 
شرکت های تابعه خود نسبت به تصویب و ابالغ موارد زیر اقدام نموده است:

تدویـن دسـتورالعمل حرفه ای ابالغ سیاسـت های معـاون سـرمایه گذاری و امور   -
اقتصـادی صندوق در بخـش بنگاه های اقتصادی )نشـریه سیاسـت گذاری نظام 

حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری(
تصویـب دسـتورالعمل اجرایـی انتصابـات اعضـای هیئت مدیـره و مدیرعامـل   -

هلدینگ های تخصصی و شرکت های تحت پوشش
تشکیل کمیته های تخصصی هیئت مدیره   -

الزام هلدینگ ها و شرکت های تابعه به رعایت اصول رفتاری مدیران و ناشران غیر   -
نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تدوین منشور کمیته حسابرسی، منشور حسابرسی داخلی، دستورالعمل حسابرسی داخلی  -
معیار عمل قرارگرفتن دستورالعمل حکمرانی شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار   -

و چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی در هلدینگ ها
ابالغ دستورالعمل حکمرانی شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار  -

افزایـش سـطح نظـارت صنـدوق بـر سـرمایه گذاری ها و عملکـرد هلدینگ ها و   -
شرکت های تابعه از طریق ابالغ آیین نامه ها و دستورالعمل ها:
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دستورالعمل برگزاری مجامع و ثبت صورت جلسات   
دستورالعمل اجرای فرآیندهای عملیاتی مرتبط با معاونت امور سرمایه گذاری و   

امور اقتصادی
آیین نامه استفاده و بهره برداری از وجوه و منابع صندوق  

دستورالعمل مراحل تنظیم و انعقاد قرارداد در هلدینگ های تخصصی   
دستورالعمل بودجه ساالنه شرکت های تحت پوشش  

دستورالعمل نحوه ارائه گزارش های شرکت های تحت پوشش صندوق   
دستورالعمل اجرایی کمیته امور سرمایه گذاری ها و سرمایه برداری ها  

اقدام به منظور استقرار حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی در هلدینگ ها و   -
شرکت های زیرمجموعه

تشکیل تیم پروژه ساماندهی و استقرار نظام IT درهلدینگ ها و شرکت های مهم   -
)BI( با محوریت هوش تجاری

آیین نامه انضباطی کارکنان شرکت ها  -
آیین نامه معامالت هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش  -

آیین نامه استفاده و بهره برداری از وجوه و منابع  -
دستورالعمل افشای اطالعات شرکت های تابعه  -

تهیه فرمت قرارداد فروش سهام شرکت  -
آیین نامه انتصابات اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل   -

آیین نامه ارتباطات در صندوق بازنشستگی کشوری  -
آیین نامه هلدینگ ها شامل:  -

دستورالعمل اجرای فرآیندهای عملیاتی مرتبط با معاونت سرمایه گذاری و امور   
اقتصادی صندوق بازنشستگی و هلدینگ هاي تخصصي

دسـتورالعمل نحـوه و ارائه گزارش هاي شـرکت های تحت پوشـش صندوق   
بازنشستگی کشوری
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دستورالعمل آیین نامه استفاده و بهره برداری از وجوه و منابع صندوق بازنشستگی   
کشوری

دستورالعمل مراحل تنظیم و انعقاد قرارداد در هلدینگ هاي تخصصي  
دستورالعمل بودجه ساالنه شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی  

دستورالعمل برگزاری مجامع و ثبت صورت جلسات  
توصیه های عمومی و ساختار کلی گزارش هیئت مدیره  

9-2-3- اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه شفافیت
شکل 3-10 ارکان شفافیت را طبق تعاریف و استانداردها نشان می دهد.

شکل 3-10: ارکان شفافیت

ارکان شفافیت

دستاوردهای 
ناشی از فرآیندها 

و اقدامات در حوزه 
شفافیت

زمان در 
دسترس قرارگرفتن 

اطالعات

موضوع
اطالعات

کیفیت
اطالعات

مخاطبین
)عموم مردم، 

ذی نفعان، نهادهای 
نظارتی(
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مطابق با ارکان حوزه شــفافیت، صندوق بازنشستگی اقداماتی را در حوزه شفافیت و 
انتشار و افشای اطالعات انجام می دهد که در جدول 3-2 تبیین شده است.

جدول 3-2: اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه شفافیت

مخاطبین اطالعاتاطالعات مورد انتشارردیف
نتایج و دستاوردهای 

حاصل از فرآیند 
شفاف سازی

1
الف( انتشار اســناد تأسیس و اطالعات 
راجع به ســاختار سازمان ها، مؤسسات و 

شرکت هاي تابعه یا وابسته
انتشار عمومی

جلب اعتماد عمومي، 
رضایتمندي عمومي، 
ارتقاء سالمت اداري

2
ب( وظایــف و اختیــارات و فرایندهاي 
اداري، برنامه هــا و طرح هاي مصوب و 

گزارش عملکرد
انتشار عمومی

جلب اعتماد عمومي، 
رضایتمندي عمومي، 
ارتقاء سالمت اداري

3

انتشار صورت هاي مالي و اطالعات راجع 
به اموال، دارایي ها، درآمدها و هزینه ها، 
مشخصات امالک و ساختمان ها )تحت 
تملــک، در اختیــار و مورد اســتفاده یا 
بهره برداري(، تسهیالت، هدایا، موقوفات 
و همچنیــن کمک هــا و واگذاري هاي 

بالعوض اعم از دریافتي و اعطایي

انتشار عمومی
جلب اعتماد عمومي، 
افزایش سوددهي 

شرکت ها

انتشار تمامي اسناد باال دستي، قوانین و 4
بهبود مستمر انتشار عمومیمقررات حوزه فعالیت خود

خدمت رساني

5
انتشــار فرصت هاي ســرمایه گذاري و 
همکاري در قالب مشــارکت و شرایط 

استفاده از این فرصت ها

سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی

افزایش مشارکت 
عمومي و مشارکت 

اقتصادي

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

و متوسط

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

ارتقاء سالمت 
اداري، پیشگیري از 
شکل گیري فساد، 

ایجاد فرصت هاي برابر



77فصل سوم: بررسی حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری

مخاطبین اطالعاتاطالعات مورد انتشارردیف
نتایج و دستاوردهای 

حاصل از فرآیند 
شفاف سازی

7

انتشــار مبالــغ تعرفه ها و عــوارض و 
هزینه هــاي ارائه خدمــات، مصوبات و 
مرجع تصویب آنها و مســتندات مربوط 

به صالحیت تصویب

افزایش رضایتمندی انتشار عمومی
شهروندان

8
انتشار آراي قطعي و تصمیمات صادره از 
مراجع قضایي و غیر قضایي له یا علیه خود 
به استثناي داده هاي شخصي طرفین دعوا

سرمایه گذاران آتي، 
سهامداران،وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی

ارتقاء اعتماد عمومي، 
شفافیت، رعایت عدالت

9
انتشــار قراردادها و مناقصات، مزایده ها، 
و  فهرســت خریــداران محصــوالت 

تأمین کنندگان عمده شرکت ها
انتشار عمومی

ایجاد فرصت هاي 
 مساوي براي کلیه

متقاضیان عقد قرارداد، 
ارتقاء سالمت اداري

انتشار اظهارنامه مالیاتي تأییدشده توسط 10
دوایر مالیاتي شرکت هاي تحت پوشش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
شفافیت مالیاجتماعی

انتشار و روزآمدسازي اطالعات مربوط به 11
جلب اعتماد عمومیانتشار عمومیاعضاي هیئت مدیره شرکت ها

مصوبــات 12 مجامــع،  صورت جلســات 
هیئت مدیره

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

انتشار فهرست طرح هاي سرمایه گذاری 13
پیش از انعقاد قرارداد

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

ایجاد فرصت هاي برابر 
براي کلیه متقاضیان، 
اطالع از فرصت هاي 

مساوي براي دسترسي 
به اطالعات

14
انتشار حقوق، مزایاي مستمر و 

غیرمستمر و پاداش هاي مدیران، اعضا 
هیئت مدیره، هیئت عامل و رؤسا

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و گسترش انتشار آن 
به محدوده عموم مردم بنا به 
تشخیص مقام عالي وزارت

جلب اعتماد عمومی
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چالش ها و مشکالت
ناشی از عدم رعایت اصول
حکمرانی شرکتی 





1-4- چالش ها و مشـکالت ناشـی از عدم رعایـت اصول حکمرانی 
شرکتی

یکی از روش های بررســی میزان توجه و اراده هلدینگ ها و شرکت های تابعه در استقرار 
و اجرای اصول حکمرانی شــرکتی، بررسی گزارشات نهادهای نظارتی همچون سازمان 
بازرسی کل کشــور و... است. علی رغم وجود قوانین و مقررات متعدد در خصوص برخی 
اصول حکمرانی شــرکتی و ابالغ آنها به شــرکت ها که این امر در برخی موارد از سوی 
مراجع مختلف صورت گرفته است و اهمیت موضوع را نشان می دهد اما برخی گزارشات 
حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات از ســوی شــرکت ها است که در ادامه به بررسی 

آن ها می پردازیم.

2-4- طبقه بندی موضوعی تخلفات، مشکالت و چالش ها
جدول 4-1 نتیجه بررســی گزارشات نهادهای نظارتی اســت که چالش ها و مشکالت 
صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری را در موضوعات مختلف 
نشان می دهد. شایان ذکر است تمام موارد ذکر شده در این جدول متوجه صندوق بازنشستگی 
کشوری نیست، بلکه این موارد چالش های بالقوه ای برای صندوق های بازنشستگی هستند 

که برخی از آنها در صندوق بازنشستگی کشوری مصداق دارد.
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جدول 4-1: طبقه بندی موضوعی مشکالت و چالش های ناشی از عدم رعایت اصول 
حکمرانی شرکتی

مشکالتضروریات راهبردی و الزامات قانونی موضوعردیف

1

انتخاب و 
انتصاب 
اعضای 

هیئت مدیره 
و مدیرعامل 
و مسائل 

اداری

بخشــنامه های صــادره در خصــوص معیار 
شایسته گزینی مدیران

عدم اخذ استعالم های الزم قبل 
از هرگونه انتصاب افراد جدید در 

پست های مدیریتی

آیین نامه نظام انتخاب و انتصاب مدیران

عدم توجه انتصاب برخی مدیران در 
شرکت های تابعه به مدرک تحصیلی 
و عــدم توجــه مــدرک تحصیلی 
غیرمرتبط بــا موضوع فعالیت برخی 
مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت 

اصلی و شرکت های تابعه

2

پرداخت 
حقوق و 

مزایا و سایر 
پرداخت ها

مــاده 84 قانون الحاق برخی مــواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

پرداخت هــای مازاد بــه مدیران و 
اعضای هیئت مدیره و عدم استرداد 

آن

عدم محاسبه و اقدام جهت استراداد تبصره اصالحی ماده 241 قانون تجارت
وجوه در اختیار مدیران عامل

پرداخت های بدون ضابطه به ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری
مشاوران

3
مشکالت 

مالی 
معامالتی

قانون نحوه برگزاری مناقصات

بروز برخی تخلفات و سوء جریان 
مالی و مدیریتی

آیین نامه مالی و معامالتی مصوب هیئت 
وزیران

آیین نامه تضامین دولتی

عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه آیین نامه مالی و معامالتی تیپ
انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر

آیین نامه های مالی و معامالتی شرکت ها
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مشکالتضروریات راهبردی و الزامات قانونی موضوعردیف

مطالبات4

بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که 
قانون مشــخصی در این خصوص وجود ندارد 
ولی با لحاظ عمومات قانون مدنی از باب وصول 
دین و قانون تجارت به خصوص در فصل اوراق 
تجاری، نیاز به ارجاع خاصی به قانون وجود ندارد.

عــدم ارائه گزارش جامــع از میزان 
مطالبات شــرکت و اقدامات انجام 

شده برای وصول مطالبات

مجامع5
عدم برگزاری مجامع شرکت ها در ماده 72 قانون تجارت

موعد قانونی مقرر

آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی )وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1387/3/12(

عدم رعایت حقوق سهامداران خرد 
در برگزاری مجامع

6
عملکرد و 

ارائه گزارش 
آن

قانون مدیریت خدمات کشوري )مواد 81، 
)83 ،82

عدم ارائه گزارش جامع در ارتباط با 
وصول و تعیین و تکلیف مطالبات 
هلدینگ از شرکت های وابسته و 

فرعی 

تصمیم نامه شماره 44327/44225 مورخ 
1389/1/14 هیئت وزیران

دســتورالعمل اجرایی اســتقرار نظام مدیریت 
عملکرد موضوع بند )ه( ماده 3 آیین نامه اجرایی 
مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری 

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط 
تمدید قرارداد کارمندان غیر رســمی )موضوع 
بخشنمه شماره 140521 مورخ 1393/11/13 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(
گزارش عملکرد صندوق در انعقاد 

قرار داد بیمه تکمیلی درمان 
بازنشستگان، مستمری بگیران و 

افراد تحت تکلف

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان 
به شماره 200/11942 تاریخ 1390/5/22

بخشنامه ساماندهی روابط واحدهای تابعه 
با وزارت از طریق معاونت امور اقتصادی 
به منظور راهبری فرآیند پاسخگویی به 

سازمان های نظارتی
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مشکالتضروریات راهبردی و الزامات قانونی موضوعردیف

قراردادها7

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

عدم ارائه گزارش جامع از وضعیت 
قراردادها

تصویب نامه در خصوص عقد قرارداد با 
شرکت هاي خصوصي و تعاوني براي وظایف 

پشتیباني و خدماتي
اتخاذ تمهیدات الزم در انعقاد 

قراردادها از جمله اخذ تضامین معتبر 
و نظارت مستمر بر نحوه انعقاد و 

اجرای آن آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون 
بودجه سال 1398 کل کشور

 حقوقی8

عدم اقدامات قانونی و قضایی در 
صورت تضییع حقوق شرکت مربوط 

به تعهدات ارزی ایجاد شده 

اختالف فی مابین شرکت ها 

3-4- علل بروز تخلفات احتمالی و مشکالت و چالش ها
در بررســی چرایی بروز مشکالت این سوال مطرح می شود که آیا قوانین و مقررات الزم 
در این حوزه ها وجود دارد یا خیر؟ با توجه به قوانین و مقررات متعدد موجود در این حوزه 
این طور به نظر می رســد که وقوع مشکالت عمدتاً 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 هیئت مدیره 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 می تواند یک یا ترکیبی از موارد 

شکل 4-1 باشد.
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شکل 4-1: علل بروز تخلفات احتمالی، مشکالت و چالش ها

نظارت 
ضعیف یا عدم 

نظارت مرجع باالتر
بر هلدینگ یا

شرکت 

قوانین
و مقررات

فاقد ضمانت
اجرایی الزم

دخالت
مرجع
باالتر

عدم 
التزام به شفافیت 

و ارائه گزارش  های 
ماهانه یا فصلی مربوط به 

دوره عملکرد

فقدان 
کفایت و صالحیت

مدیران

 در صورتی که عدم رعایت قوانین و مقررات ناشــی از فقدان ضمانت اجرایی باشــد، 
راهکار پیشنهادی پیش بینی 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 4-2 است.

شکل 4-2: منشاء بروز تخلفات احتمالی، مشکالت و چالش  ها
در شرایط نظارت ضعیف و یا عدم نظارت

دخالت
مرجع باالتر

عدم 
اراده مرجع 

باالدستی برای نظارت و 
یا نظارت ضعیف به منظور 

کسب منفعت 

فقدان 
توان اجرایی

و ساختاری برای
نظارت

فقدان 
توانایی و دانش 

الزم در امر
نظارت

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 می تواند 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 می باشد. چنانچه دخالت 
مرجع باالتر علت بروز تخلف باشد منشاء آن به عدم تبیین وظایف و اختیارات ارکان یا حفظ 
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منافع شخصی، عدم پیش بینی سازوکارهای الزم جهت نظارت بر رفتار ارکان باالدستی و 
عدم دخالت وی بر هلدینگ یا شرکت و عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مربوط به دخالت 
ارکان در هلدینگ ها و شرکت هاست منتسب می شود. در ادامه به برخی از موضوعات به طور 

مجزا و با جزئیات بیشتر پرداخته می شود.

1-3-4- انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره و ترکیب و ساختار آن
فقدان بانک اطالعاتی مدیران، عدم رعایت معیارهای لیاقت و شایستگی )دانش، تخصص، 
تجربه( در انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه از مشکالت این حوزه 
می باشد. غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره، عدم رعایت بخشنامه های نظارتی 
)بخشنامه عدم تصدی همزمان هیئت مدیره بیش از یک شرکت، بخشنامه عدم به کارگیری 
بازنشســتگان در هیئت مدیره، بخشــنامه عدم انتصاب کارمندان دولت به عنوان اعضای 
هیئت مدیره( و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از مشکالت عدیده موضوع انتخاب و 

انتصاب به شمار می روند. 
علی رغم وجود مقررات بســیار در خصوص انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره از 
جمله منشــور شفافیت و مسئولیت پذیری ابالغی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شاهد برخی عدم رعایت معیار شایستگی اعضای هیئت مدیره و حداقل استانداردهای الزم 
در شرکت های تابعه هستیم. فارغ از شیوه انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران 
عامل شرکت ها، مشکالت دیگری نیز در خصوص اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل به 

شرح زیر وجود دارد:
عدم رعایت بخشنامه های ابالغی در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران  -

عدم وجود بانک اطالعاتی مناسب از مدیران شرکت اصلی و شرکت های تابعه در   -
هلدینگ

عدم شرایط احراز صالحیت مالی اعضای هیئت مدیره  -
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عدم رعایت آیین نامه کمیته انتصابات   -
عدم انتخاب عضو هیئت مدیره و تکمیل آن  -

فقدان پست سازمانی اعضای موظف هیئت مدیره  -
عدم ثبت انتصاب اعضای هیئت مدیره در اداره ثبت شرکت ها  -

محدود بودن دوره تصدی برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل  -
اداره شرکت توسط سرپرست به مدت طوالنی  -

عدم برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره   -
عـدم اجـرای مفـاد فصل دوم و چهارم دسـتورالعمل کمیته انتصابـات در انتصاب   -

مدیران
عدم توجه به مدارک تحصیلی در انتصاب برخی مدیران   -

عـدم اخـذ اسـتعالم های الزم قبل از هرگونـه انتصاب افراد جدید در پسـت های   -
مدیریتی

عدم تدوین فهرست و مشخصات حرفه ای مدیران  -
در بررسی علل بروز این مشکالت ابتدا به وجود یا فقدان قوانین و مقررات الزم در این 
حوزه پرداخته می شود که بررسی های صورت گرفته حاکی از وجود قوانین و مقررات مرتبط 

با انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل به شرح زیر است:
بخشنامه های صادره در خصوص معیار شایسته گزینی مدیران  -

آیین نامه نظام انتخاب و انتصاب مدیران  -
اسناد باالدستی در خصوص رعایت اصول شایسته ساالری  -

کمیته انتصابات  -
بنابراین فرض بروز تخلــف به دلیل 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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می توانــد به عدم اجــرای قوانین و مقررات بیانجامد که هر مــورد به تفصیل در ادامه 
بررسی می شود.

الف- ضعف یا فقدان نظارت در انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:
بــه موجب قوانین و مقــررات مربوط، نظارت بر شــرکت های تحت پوشــش صندوق  
بازنشستگی کشــوری از هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری باالدستی شروع شده و 
به صورت عمودی به صندوق منتهی می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نقش 
نظارت عالیه را ایفا می نماید. ضعف نظارت یا فقدان نظارت هر یک از ارکان باالدســتی 
می تواند 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 صورتی که علی رغم 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 نمی دهد 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 
هیئت مدیره و مدیرعامل و ضرورت رعایت آنها ضمانت اجراهای قوی و محکمی به چشم 
نمی خورد. منشاء این امر فقدان سازوکارهای الزام آور جهت رعایت قوانین و مقررات مرتبط 
است. پیش بینی امکان عزل مدیران فاقد صالحیت، عدم اعتبار جلسات هیئت مدیره، معرفی 
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مدیران متخلف به هیئت تخلفات و اعمال تنبیهات متناسب می تواند ضامن رعایت حداقلی 
مقررات باشد.

ج- دخالت ارکان باالتر در انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:
انتخــاب و انتصاب اعضــای هیئت مدیره و مدیرعامل بدون رعایــت معیارهای لیاقت و 
شایستگی و به دور از اصول حرفه ای چنانچه با توصیه و پیشنهاد ارکان باالتر صورت پذیرد 
به منزله دخالت ایشــان در امور رکن پایین دستی 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 به صورت 
مشخص تبیین نشده باشد و یا برخی ارکان اختیارات گسترده ای داشته باشند زمینه دخالت 
ارکان باالتــر در امور غیر مربوط فراهم می شــود. از طرفی عدم توجه به موضوع تعارض 
منافع و به تبع آن حفظ منفعت شخصی می تواند به بروز دخالت رکن باالتر در انتخاب و 

انتصاب منجر شود.

2-3-4- امور مالی، اداری و استخدامی شرکت
طبق گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی برخی از مشکالت به امور مالی، اداری و 

استخدامی شرکت مربوط می شود که در ادامه به آنها اشاره شده است:
فقدان تشکیالت موسوم به کمیسیون معامالت  -

عدم رعایت آئین نامه معامالت به هنگام انعقاد برخی قراردادها   -
فقدان نظارت یا نظارت غیرمؤثر بر انبارها و ورود و خروج موجودی آنها   -

ضابطه مند نبودن استفاده از وسایل نقلیه و ساختمان ها  -
فقدان چارت مصوب سازمانی در شرکت ها  -

عـدم توجـه اعضـای هیئت مدیره نسـبت به عدم دریافـت تسـهیالت و اعتبار از   -
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شرکت ها و معامله با اشخاص وابسته
فقدان نظارت کافی در ورود و خروج کارکنان و ضعف سیستم مربوط  -

عدم استقرار نظام مالی مدون و ضابطه مند نبودن حقوق و مزایای مدیران، معاونین   -
و مشاورین در شرکت ها

عـدم رعایـت ماده 84 قانـون الحاق برخی مواد به قانون تنظیـم )2( در خصوص   -
پرداختی مدیران

عدم رعایت ماده 241 قانون 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 شرکت ها با وجود قدمت قوانین مربوط  -

هزینه کردن برخی مبالغ در اختیار مدیران بدون ضابطه روشن  -
فقدان بایگانی منسجم در سیستم شرکت ها  -

3-3-4- اتخاذ تصمیمات استراتژیک
یکی از الزامات استقرار حکمرانی شرکتی اتخاذ تصمیم استراتژیک و برمبنای برنامه ریزی 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت توسط هیئت مدیره شرکت است. به نظر می رسد برخی از 
مشکالتی که شرکت ها با آنها مواجه اند به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات مناسب و استراتژیک 

در شرکت ها 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 شرکت ها بدون اخذ مصوبه هیئت مدیره و ضابطه مند   -

نبودن آن ها
فقدان نظام بودجه بندی 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 شرکت ها با وجود زیان ده بودن آن ها  -
تمرکز دفاتر مرکزی شرکت ها در تهران علی رغم فعالیت آن ها در شهرستان  -

شروع پروژه ها بدون مطالعه و ارزیابی فنی و اقتصادی  -
ناتمام ماندن برخی پروژه ها  -

فقدان ناظر و مشاور پروژه در برخی پروژه ها   -
فقدان نیروهای مجرب و متخصص در تجزیه و تحلیل بازار سرمایه و سرمایه گذاری   -

دستوری
اخذ تسهیالت بدون طی مراحل مطالعاتی و ارزیابی فنی و اقتصادی  -

اخذ تسهیالت برای پرداخت سود سهام  -

4-3-4- نظام کنترل داخلی در شرکت
فقــدان کمیته انضباطــی و آئین نامه مربوط در برخی هلدینگ ها و شــرکت ها و کارکرد 
نامناسب کمیته حسابرسی داخلی بیانگر اشکال در نظام کنترل داخلی شرکت است. برخی 

از مشکالت که نهادهای نظارتی به آنها اشاره نموده اند به شرح زیر است:
انجام وظایف حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی توسط یک مؤسسه حسابرسی  -

فقدان حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در برخی شرکت ها  -
انتخاب بازرسان بدون ارزیابی عملکرد آنها و به صورت سلیقه ای  -

فقدان تخصص الزم متصدیان حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی  -

5-3-4- برگزاری مجامع 
عدم بهره مندی از افراد متخصص دارای دانش و تجربه در مجامع   -
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عدم ثبت برخی صورتجلسات مجامع در اداره ثبت شرکت ها  -
عدم انجام تکالیف مجامع و تکرار سالیانه آن  -

عدم برگزاری مجامع مطابق با اساسنامه شرکت و یا تأخیر طوالنی مدت  -

6-3-4- عدم 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 صرافی های غیرمجاز برای نقل و انتقال ارز   -

فقدان طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت ها و یا عدم اجرای آن  -
عدم استعالم قانونی و ضابطه مند برای تعیین نرخ انتقال ارز و انتخاب صراف   -

تصویب برخی موارد خالف قانون و مقررات کشور در جلسات هیئت مدیره  -
وجود قراردادهای استخدامی غیر متعارف در برخی شرکت ها  -

فقـدان آیین نامـه و دسـتورالعمل های الزم در برخـی شـرکت ها بـرای اجـرای   -
فعالیت های جاری

عدم کنترل موضوع کد اقتصادی و گواهی افزایش افزوده در شـرکت های طرف   -
حساب

عدم امضاء برخی قراردادها توسط دارندگان امضاء مجاز  -

7-3-4- ضعف سیستم حقوقی 
وجود مشکالت قراردادی در اکثر شرکت ها   -

عدم اخذ تضامین الزم جهت اقدامات مقتضی  -
عدم وصول مطالبات شرکت ها   -

عدم پیگیری های مناسب حقوقی پرونده ها  -
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عدم تهیه و تصویب اساسنامه متعاقب تغییر مالکیت شرکت ها  -
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 پیش بینی ضمانت اجراهای الزم در قراردادها   -
عدم اخذ توثیق و تضمین الزم و کافی   -

منطبق نبودن اسناد و شرایط مناقصه با مفاد قراردادهای منعقده  -

8-3-4- پرداخت حقوق و مزایا به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
طبق گزارش  مستند نهادهای نظارتی برخی از مهم ترین مصادیق تخلف در خصوص فقدان 

نظام پرداخت حقوق و مزایا به شرح زیر است:
عدم بررسی حقوق و مزایای مدیران شرکت  -

عدم گزارش مازاد پرداختی به اعضای غیر موظف هیئت مدیره 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 پرداختی  -
در بررسی علل بروز این تخلفات ابتدا به وجود یا فقدان قوانین و مقررات الزم در این 
حوزه پرداخته می شود که بررسی های صورت گرفته حاکی از وجود قوانین و مقررات مرتبط 
با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل به شرح 

زیر است:
ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  -

تبصره اصالحی ماده 241 قانون تجارت  -
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ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری  -
بنابراین فرض بروز تخلف به دلیل 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 هیئت مدیره، میزان 
حقوق و مزایای دریافتی ایشان است لذا چنانچه فرد ذی نفع در فرایند تصمیم گیری مؤثر 
باشد مصداق تعارض منافع خواهد بود. بنابراین اولین نکته حائز اهمیت در خصوص چنین 
مواردی عدم دخالت ذی نفع در فرایند تصمیم گیری بوده و با فرض رعایت این نکته ضعف 
یا فقدان نظارت، فقدان ضمانت اجرایی الزم، دخالت ارکان باالدستی و عدم التزام به ارائه 
گزارش می تواند به عدم اجرای قوانین و مقررات بیانجامد که هر مورد به تفصیل در ادامه 

بررسی می شود.

الف- ضعف یا فقدان نظارت در شـیوه محاسـبه و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای 
هیئت مدیره و مدیرعامل:

ضعف یا فقدان نظارت هر یک از ارکان باالدســتی می تواند به بروز تخلف منجر شــود. 
چنانچه ارکان باالدستی به مسئولیت خود مبنی بر نظارت بر شیوه محاسبه و پرداخت حقوق 
و مزایا به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل واقف نباشــند در واقع فقدان صالحیت ارکان 
باالدستی منشاء ضعف نظارتی خواهد بود. اما در صورتی که علی رغم 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 
به دلیل مالحظات سیاسی و یا عدم ثبات مدیریتی وظایف نظارتی خود را انجام نمی دهد که 
در این صورت دخالت مرجع باالتر منشاء ضعف نظارتی بوده و چنانچه ارکان باالتر به دلیل 
حفظ منافع رکن پایین تر 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 78 قانون مدیریت خدمات 
کشوری ضمانت اجراهای الزم پیش بینی شــده است. عمده اشکاالت این حوزه می تواند 
ناشــی از عدم آگاهی مدیران و اعضاء هیئت مدیره 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 
هیئت مدیره 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 
رکن پایین  دستی و یا عدم استقالل ارکان است که عدم تعریف شفاف و روشن از وظایف 
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 به صورت مشخص 
تبیین نشده باشــد و یا برخی ارکان اختیارات گسترده ای داشته باشد، زمینه دخالت ارکان 
باالتر در امور غیر مربوط فراهم می شود. 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 می تواند 

به بروز دخالت رکن باالتر منجر شود.

د- عدم التزام به ارائه گزارش شـیوه محاسـبه و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای 
هیئت مدیره و مدیرعامل:

حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یکی از موضوعات اصلی منفعت 
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شخصی است که می تواند به بروز تخلف منجر شود که الزام ارکان تصمیم گیرنده و ارکان 
اجرایی به ارائه گزارش مســتمر در این خصوص می تواند بازدارنده باشد. یکی از علل بروز 
چنین تخلفاتی عدم الزام به ارائه گزارش و نادیده گرفتن 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 اراده ای بر انجام آن نداشــته باشند عدم رعایت اصل 

استقالل افراد در انتخاب و انتصاب ارکان منشاء آن است.

9-3-4- فعالیت های مالی و معامالتی
برخی از مهم ترین مصادیق تخلف در خصوص نظام جامع مالی و معامالتی به شرح زیر است:

عـدم انعقـاد قرارداد به رغم الزام قانونی مقرر شـده در آیین نامه معامالت برخی از   -
شرکت ها

عدم ساماندهی و به روزرسانی آیین نامه های مالی و معامالتی و فروش  -
فقدان برآورد اولیه در برگزاری مناقصات خصوصاً در اجرای پروژه های عمرانی که   -
مهم ترین آسیب و نتیجه آن فقدان شاخص و مبنای مشخص به منظور سنج مبانی 

قیمت های پیشنهادی مناقصه گران می باشد
عدم رعایت آیین نامه 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 آیین نامه معامالت برخی از   -

شرکت ها
بروز برخی تخلفات و سوء جریان مالی و مدیریتی  -

ضرورت ساماندهی و به  روزرسانی آیین نامه های مالی و معامالتی و فروش و تدوین   -
فرآیندها

اصالح و تصویب آیین نامه معامالت بخش مربوط به خریدهای خارجی  -
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ضـرورت اقدام شـرکت جهت ثبت نرم افزار مالی مورد اسـتفاده در شـورای عالی   -
انفورماتیک

هزینه کرد مبالغ در اختیار در محل های غیر مرتبط  -
در بررسی علل بروز این تخلفات ابتدا به وجود یا فقدان قوانین و مقررات الزم در این 
حوزه پرداخته می شود که بررسی های صورت گرفته حاکی از وجود قوانین و مقررات مرتبط 

با فعالیت مالی و معامالتی به شرح زیر است:
قانون نحوه برگزاری مناقصات  -

آیین نامه مالی و معامالتی مصوب هیئت وزیران  -
آیین نامه تضامین دولتی  -

آیین نامه مالی و معامالتی تیپ  -
آیین نامه های مالی و معامالتی شرکت ها  -

بنابراین فرض بروز تخلف به دلیل 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 هیئت مدیره و مدیرعامل با رویکرد 
به کارگیری افراد متخصص در امور مالی ضرورت داشــته و چنانچه این مهم در انتخاب و 
انتصاب لحاظ نشود، در واقع می توان انتظار داشت که بروز تخلفات حوزه مالی و معامالتی 
افزایش یابد که فقدان دانش مالی و عدم به کارگیری مشــاور متخصص مالی منشــاء آن 
خواهد بود. با فرض اداره شرکت و هلدینگ با بهره مندی از متخصص مالی در پست های 
هیئت مدیره 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 می تواند به عدم اجرای قوانین و مقررات بیانجامد که هر مورد 

به تفصیل در ادامه بررسی می شود.
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الف- ضعف یا فقدان نظارت بر امور مالی و معامالتی:
ضعف یا فقدان نظارت هر یک از ارکان باالدســتی می تواند 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 
صورتی که علی رغم 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 به دلیل مالحظات سیاسی و یا عدم ثبات 
مدیریتــی وظایف نظارتی خود را انجــام نمی دهد که در این صورت دخالت مرجع باالتر 
منشــاء ضعف نظارتی بوده و چنانچه ارکان باالتر به دلیل حفظ منافع رکن پایین تر 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 الزام آوری در قانون تجارت پیش بینی 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 پایین تر سهل انگاری 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 می باشد. 

ج- دخالت ارکان باالتر در امور مالی و معامالتی:
عــدم رعایــت آیین نامه مالی و معامالتــی و آیین نامه های مربوط و عدم ســاماندهی و 
به روزرســانی آنها چنانچه با توصیه و پیشنهاد ارکان باالتر یا با مالحظات سیاسی صورت 
پذیرد به منزله دخالت ایشــان در امور رکن پایین دستی 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 
می تواند به بروز دخالت رکن باالتر در امور مالی و معامالتی ارکان پایین دستی منجر شود.

د- عدم التزام به ارائه گزارش فعالیت های مالی و معامالتی:
فعالیت های مالی و معامالتی شــرکت/هلدینگ یکی از مهم ترین گلوگاه های فساد است 
که چنانچه مورد توجه قرار نگیرد می تواند منشاء تعارض منافع واقع شده و به بروز تخلف 
منجر شــود، لذا الزام ارکان تصمیم گیرنده 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 
نادیده گرفتن 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 اراده ای 
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 هیئت مدیره و مدیرعامل بر مبنای اصول شایسته  ساالری 
و منطبق با معیارهای کفایت و صالحیت حساســیت موضوع مالی و معامالتی شرکت و 
هلدینگ می باشــد. انتخاب و انتصاب مدیرانی که از سالمت حرفه ای و دانش مالی الزم 
برخوردار نبوده و بر اهمیت موضوع واقف نیستند عمداً یا سهواً منجر به شکل گیری 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 می باشد.
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10-3-4- مطالبات و تعهدات
برخی از مهم ترین مصادیق تخلف در خصوص وصول مطالبات و تعهدات به شرح زیر است:

اتخاذ تدابیر الزم جهت تشـکیل کمیته وصول مطالبات سـنوات گذشته شرکت و   -
پیگیری جهت وصول آنها

عدم اتخاذ تدابیر الزم برای وصول مطالبات  -
عدم وجود سازوکار مناسب جهت وصول مطالبات  -

عدم اقدام قانونی هیئت مدیره شرکت نسبت به افزایش تضامین و وصول مطالبات   -
با احتساب خسارات و جرایم مطابق قرارداد فیمابین 

عدم پیگیری هیئت مدیره شـرکت با تشـکیل کمیته وصول مطالبات، با توجه به   -
حجم باالی مطالبات شرکت و شرکت های تابعه

در بررسی علل بروز این تخلفات ابتدا به وجود یا فقدان قوانین و مقررات الزم در این 
حوزه پرداخته می شود که بررسی های 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 به خصوص در فصل اوراق تجاری، نیاز به ارجاع خاصی به قانون وجود ندارد.
بنابراین به منظور 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 هیئت مدیره و مدیرعامل برای رشد و تعالی، افزایش بهره وری و 
سودآوری شرکت/هلدینگ است که البته عدم توجه به موضوع استقالل اعضای هیئت مدیره 
و مدیرعامل می تواند موجب شکل گیری تعارض منافع شده و مدیریت وصول مطالبات از 
سوی هیئت مدیره 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 می تواند به تجمیع مطالبات وصول نشــده و شــکل گیری مطالبات 

مشکوک الوصول بیانجامد که هر مورد به تفصیل در ادامه بررسی می شود.
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الف- ضعف یا نبود نظارت بر مدیریت وصول مطالبات: 
ضعف یا فقدان نظارت هر یک از ارکان باالدســتی می تواند 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 
صورتی که علی رغم 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 نمی خورد لیکن در مقررات عام حقوق مدنی و 
قانون تجارت موضوع لزوم وصول مطالبات از باب رعایت صرفه و صالح شرکت پیش بینی 

گردیده است. 

ج- عدم کفایت و صالحیت الزم مدیران: 
یکی از علل اهمیت انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر مبنای اصول شایسته ساالری 
و منطبق با معیارهای کفایت و صالحیت حساسیت موضوع مالی و وصول مطالبات شرکت 
و هلدینگ می باشد. انتخاب و انتصاب مدیرانی بی انگیزه که از سالمت حرفه ای 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 شــکل گیری 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: 
فعالیت های مالی و معامالتی شــرکت/هلدینگ یکی از مهم ترین گلوگاه های فساد است 
که چنانچه مورد توجه قرار نگیرد می تواند منشاء تعارض منافع واقع شده و به بروز تخلف 
منجر شــود، لذا الزام ارکان تصمیم گیرنده 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 
نادیده گرفتن 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 اراده ای 
بر انجام آن نداشته باشند عدم رعایت اصل استقالل افراد در انتخاب و انتصاب ارکان منشاء 

آن است.

4-4- خالصه مهم ترین مشکالت گزارش شده 
1-4-4- حقوق و مزایا

1. عدم ارائه گزارش در خصوص 
نحوه محاسبه حقوق و مزایای 

مدیران
2. فقدان دستورالعمل مرتبط با 

حقوق و مزایا
3. عدم ارائه گزارش از وضعیت 

استرداد وجوه مازاد پرداختی
4. پرداخت پاداش ها و وام های 
رفاهی نامتعارف و بدون ضابطه

بانکی  5. مشکالت تسهیالت 
پرداختی

1. ماده 84 قانون الحاق 
برخی مــوارد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت
2. مــاده 241 قانــون 

تجارت )اصالحی(
قانــون  مــاده 74   .3
خدمــات  مدیریــت 

کشوری

1. کسب منافع شخصی
2. فقدان صالحیت
3. ساختار نامناسب

4. دخالت مرجع باالتر

1. عدم التــزام به ارائه 
گزارش

2. ضعف یا عدم نظارت
3. دخالت مراجع باالتر

ضمانــت  فقــدان   .4
اجرایی الزم

مصادیق قوانین و مقررات علت عدم اجرا منشاء
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2-4-4- انتخاب و انتصاب

3-4-4- مالی و معامالتی

1. عدم انتخاب عضو هیئت مدیره 
و تکمیل آن

2. عدم تهیه و تدوین آیین نامه 
انتصابات

و  فهرســت  ارائــه  عــدم   .3
مشخصات حرفه ای مدیران

وضعیــت  تعییــن  عــدم   .4
به کارگیری مشاورین

5. عدم رعایت آیین نامه کمیته 
انتصابات

6. عدم شرایط احراز صالحیت 
مالی اعضای هیئت مدیره

7. عدم رعایت بخشنامه های ابالغی 
در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران

8. عدم رعایت مراتب و نظامات 
اداری

1. اســناد باالدســتی 
درخصــوص رعایــت 

شایسته ساالری
2. آیین نامه نظام انتخاب 

و انتصاب مدیران
3. بخشنامه های صادره 
معیارهای  خصوص  در 

شایسته گزینی کشوری

1. کسب منافع شخصی
2. فقدان صالحیت
3. ساختار نامناسب

4. دخالت مرجع باالتر

1. ضعف یا عدم نظارت
3. دخالت مراجع باالتر

ضمانــت  فقــدان   .4
اجرایی الزم

مصادیق قوانین و مقررات علت عدم اجرا منشاء

1. عدم ســاماندهی و به روزرســانی 
آیین نامه های مالی و معامالتی و فروش

2. عدم رعایت آیین نامه تعیین 
کارشناس رسمی در معامالت

3. عدم ارائه گزارش در ارتباط با 
محل مصرف مبالغ در اختیار

4. هزینه کرد مبالغ در اختیار در 
محل های غیرمرتبط

5. عدم به روزرســانی اطالعات 
حسابداری مربوط به بهای تمام 

شده
6. عدم رعایت قوانین و مقررات 
مربوط به برگزاری مزایده و مناقصه

7. عدم ثبت جرایم و هزینه های 
افزایش در دفاتر قانونی

8. عدم تشکیل کمیسیون معامالت
9. عدم پیش بینی سازوکار خرید 

خارجی در آیین نامه معامالت

1. قانون نحوه برگزاری 
مناقصات

2. آیین نامــه مالــی و 
معامالتی مصوب هیئت 

وزیران
آیین نامــه تضامین   .3

دولتی
4. آیین نامــه مالــی و 

معامالتی تیپ
5. آیین نامه های مالی و 

معامالتی شرکت ها

1. تعارض منافع
2. فقدان صالحیت
3. ساختار نامناسب

4. دخالت مرجع باالتر

1. ضعف یا عدم نظارت
2. دخالت مراجع باالتر

ضمانــت  فقــدان   .3
اجرایی الزم

4. عدم تشکیل کمیته 
معامالت

و  کفایــت  عــدم   .5
صالحیت مدیران

6. عدم التــزام به ارائه 
گزارش

مصادیق قوانین و مقررات علت عدم اجرا منشاء
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4-4-4- وصول مطالبات و تعهدات

1. عدم وجود ســازوکار مناسب 
جهت وصول مطالبات

2. عــدم وجود گــزارش جامع 
مطالبــات یا عدم ارائــه آن در 

صورت وجود
3. عــدم تعییــن قطعی میزان 

مطالبات
4. عدم اتخاذ تدابیر الزم جهت 

وصول مطالبات
5. عــدم انجام اقدامات حقوقی 

الزم جهت وصول مطالبات
6. فقدان سازوکار مناسب جهت 

اعتبارسنجی مشتریان

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

قانون وجود ندارد. 

1. تعارض منافع
2. فقدان صالحیت

3. عدم رعایت صرفه و 
صالح

4. فقدان ساختار نظارتی 
الزم

1. ضعف یا عدم نظارت
ضمانــت  فقــدان   .2

اجرایی الزم
3. عــدم انگیــزه الزم 

جهت وصول مطالبات
و  کفایــت  عــدم   .4

صالحیت
5. عدم التــزام به ارائه 

گزارش

مصادیق قوانین و مقررات علت عدم اجرا منشاء



فصل پنجم
 

تطبیق اصول
حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی
با اصول حکمرانی شرکتی سازمان

 )OECD( همکاری های اقتصادی





1-5- چارچوب سـازمان توسـعه همکاری اقتصادی برای حکمرانی 
شرکتی در صندوق های بازنشستگی

صندوق های بازنشستگی برای اینکه قادر به ایفای تعهدات خود باشند، می بایست از طریق 
سرمایه گذاری بر منابع خود درآمد کسب نمایند. با افزایش جمعیت تحت پوشش و به تبع آن 
افزایش منابع مالی صندوق ها، به  تدریج دولت ها و حامیان طرح های بازنشستگی دریافتند 
که برای اداره صندوق های بازنشستگی به مدیران حرفه ای خصوصاً در حوزه سرمایه گذاری 
نیاز دارند. مدیرانی توانمند و حرفه ای که با اداره صحیح صندوق و ســرمایه گذاری مناسب 
بتوانند زمینه الزم جهت ایفای تعهدات صندوق های بازنشستگی را فراهم سازند. حامیان 
طرح های بازنشستگی با یا بدون مشارکت ذی نفعان اقدام به انتخاب و انتصاب مدیران غیر 
اجرایی )هیئت مدیره( نموده و هیئت مدیره به منظور اداره امور صندوق نســبت به انتخاب 
و انتصاب مدیرعامل اقدام می نماید. جدایی مالکین صندوق های بازنشســتگی از مدیران، 
تعارض منافع مدیران به عنوان اداره کنندگان صندوق و بیمه شــدگان و ذی نفعان به عنوان 
مالکان صندوق را در پی خواهد داشــت. لذا بیم آن می رود که مدیران برای تحقق اهداف 
شــخصی خود، منافع بیمه شــدگان را هزینه نموده و یا از منافع بیمه شدگان چشم پوشی 
 کنند. با گذشت زمان و عبور صندوق های بازنشستگی از دوره جوانی به دوره بلوغ و شروع 
مرحله ایفای تعهدات، زنگ خطری برای دولت ها یا حامی طرح/صندوق بازنشســتگی به 
صدا در می آید تا به منظور پیشگیری از به هم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق های 
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بازنشستگی و بروز بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چاره اندیشی نماید. این چاره  
اندیشی می تواند از طریق وضع قوانین و مقررات و تدوین اصول و چارچوب ها ایجاد شده، 
منافع مدیران و ذی نفعان را همسو نماید. امروزه حکمرانی شرکتی یکی از ابزارهای توفیق 

در همسو نمودن منافع مدیران و ذی نفعان صندوق های بازنشستگی است. 
ســازمان همکاری و توســعه اقتصــادی ) OECD ( که در ســال های اخیر هدایت 
کشورهای عضو در زمینه سیاست های بازنشستگی را بر عهده گرفته، در سال 2004 اصول 
حکمرانی شرکتی صندوق های بازنشستگی و در سال 2009 راهبرد حاکمیت صندوق های 
بازنشستگی را در دو بخش ساختار حاکمیت و سازوکارهای مدیریت تدوین نموده است که 
این اقدام سازمان، اهمیت استقرار حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی را بیش 
از پیش نمایان می سازد. ازآنجایي کـه سـاختار سـازماني، تعیین کننـدة نحـوة ارتباطـات، 
جایـگاه تصمیم گیـري، نحـوه گزارش دهي و سلسـله مراتـب مربوط اسـت، شناسـایي آن 

از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت.
وجود سـاختار مناسـب با اهداف و نیازهاي سـازمان از این جهت ضـرورت دارد که همه 
تصمیمات مدیریـت در زمینة برنامه ریزي، سـازماندهي، هماهنگي و کنترل روي سـاختار 
پیاده مي شـــود و ســـاختار باید قدرت اعمال این تصمیمات را داشـته باشـد. کارآمدي و 

اثربخشـي مستلزم تعریف ساختار سازمانی مناسب است. 
جدول زیر مهم ترین موضوعات مطروحه در چارچوب سازمان توسعه همکاری اقتصادی 
در خصوص حکمرانی شــرکتی در صندوق ها را نشان می دهد. در این جدول توصیه هایی 
که این سازمان به منظور استقرار حکمرانی شرکتی مطلوب در صندوق های بازنشستگی و 
الزامات تحقق آن ها بیان می کند با وضعیت موجود این موضوعات در صندوق بازنشستگی 

مقایسه شده است. 
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جدول 5-1: تطبیق وضعیت موجود اصول حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی 
 OECD کشوری با اصول حکمرانی شرکتی

ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

1
ها

ت 
ولی

سئ
ن م

عیی
ت

1- تعریف اهداف 
اصلی صندوق

1- تشریح اهداف و ساختار داخلی در 
اساسنامه صندوق

1- اهداف و ساختار داخلی 
در اساسنامه صندوق تبیین 

شده است.

2- تعریف و تبیین 
ساختار قانونی 

صندوق

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

2- ساختار قانونی صندوق در 
قوانین و مقررات تبیین شده 

است.

3- تعریف 
و تفکیک 

مسئولیت های 
اجرایی، عملیاتی و 

نظارتی

3- تنظیم قرارداد شفاف و روشن با 
خدمات  دهندگان بیرونی و نظارت 

صحیح بر آن

3- مسئولیت های اجرایی، 
عملیاتی و نظارتی در قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و 

اساسنامه صندوق دیده شده 
است.

4- تقسیم وظایف 
به نحوی که 

ماهیت و میزان 
ریسک مترتب بر 

صندوق را منعکس 
کند

4- تشکیل کمیته فرعی سرمایه گذاری 
در صورت پیچیده بودن استراتژی 

سرمایه گذاری

4- کمیته ها در صندوق در 
حوزه های مختلف از جمله 
حوزه سرمایه گذاری فعال 

است.

 

5- تشریح نحوه انتصاب اعضای 
هیئت مدیره در اساسنامه

5-  نحوه انتخاب اعضای 
هیئت مدیره در اساسنامه ذکر 

شده است

6- ایفای نقش اساسی صندوق و 
ذی نفعان آن در انتصاب اعضای 

هیئت مدیره

6- در هیئت مدیره نماینده 
اعضای طرح و یا نماینده 

کارگری و کارفرمایی نداریم. 
این موضوع در هیئت امنا دیده 

شده است.
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ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

ها
ت 

ولی
سئ

ن م
عیی

ت

7- در صورت فعالیت صندوق به عنوان 
یک نهاد حقوقی مستقل، استخدام 
کارکنان حرفه ای مانند متخصصان 

اکچوئری و مدیران مالی و جذب مشاور 
برای حامی طرح

7- ماده )23( اساسنامه 
صندوق: آیین نامه های مالی، 
معامالتی، اداری و استخدامی 

 به همراه آیین نامه های
نحوه تشکیل و اداره جلسات 
شورا، هیئت مدیره و هیئت  
نظارت و سایر آیین نامه های 

موردنیاز صندوق.

8- تعیین مسئولیت کارکنان حرفه ای 
و خدمات دهندگان بیرون از صندوق 

توسط هیئت مدیره

8- این سازوکار در صندوق 
دیده شده است.

2

ت(
ظار

ت ن
هیئ

ی 
ارا

ی د
یعن

یه 
 ال

 دو
ره

دی
ت م

هیئ
ه )

یر
مد

ت 
هیئ

1- دارای قدرت 
اداره صندوق

1- هیئت مدیره مسئول نظارت بر 
عملکرد صندوق

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

هیئت نظارت است.

2- پاسخگو
2- در نظام مدیریتی دوالیه، 

هیئت مدیره مسئول تمام تصمیمات 
استراتژیک مدیریتی است.

 2- در صندوق هیئت مدیره 
مسئول تصمیمات صندوق و 
در مقام پاسخگویی به هیئت 

نظارت و هیئت امناء است.

3- تناسب 
مسئولیت های 
هیئت مدیره با 
اهداف صندوق

3- محول نمودن وظایف عملیاتی به 
کارکنان اجرایی یا کمیته های فرعی 

نهاد بازنشستگی و یا خدمات دهندگان 
بیرونی

3- مطابق ماده )11( اساسنامه 
صندوق این تناسب وجود دارد.

4- مسئولیت نهایی 
اداره صندوق و 

پاسخگوی نهایی 
)دریافت خدمات از 
ارائه کنندگان بیرونی(

4- استقرار هیئت نظارت یا کمیته 
نظارت جداگانه برای عملکرد 

هیئت مدیره

4- مطابق ماده )15( اساسنامه 
صندوق صندوق هیئت نظارت 

در صندوق وجود دارد.
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ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

ت(
ظار

ت ن
هیئ

ی 
ارا

ی د
یعن

یه 
 ال

 دو
ره

دی
ت م

هیئ
ه )

یر
مد

ت 
هیئ

 

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

منافع

5- محاسبات اکچوئری در 
صندوق انجام می شود اما 
انتخاب حسابرس بر عهده 

هیئت نظارت نیست.

6- هیئت نظارت می تواند بخشی 
از ساختار حکمرانی داخلی نهاد 

بازنشستگی باشد.

6- مطابق ماده )16( اساسنامه 
صندوق، هیئت نظارت بخشی 

از ساختار حکمرانی داخلی 
صندوق است.

7- هیئت مدیره مسئول نهایی تحقق 
اهداف صندوق است.

7- در ماده )11( اساسنامه 
صندوق تحقق اهداف صندوق 

بر عهده هیئت مدیره است.

8- هیئت مدیره مسئول تنظیم 
سیاست های سرمایه گذاری و نظارت بر 

ریسک با بهره گیری از مشاوره تخصصی 
کمیته های فرعی و مشاور بیرونی است.

8- کمیته های سرمایه گذاری 
و ریسک در صندوق ایجاد 

شده و فعال است.

 9- استراتژی اصلی هیئت مدیره شامل:
• پیاده سازی اهداف و مأموریت های 

 کلیدی صندوق
 • شناسایی ریسک

• تعیین اولویت بندی سیاست های اصلی 
مانند سیاست سرمایه گذاری و تخصیص 

استراتژیک دارایی و سیاست های 
بودجه ای و سیاست های مدیریت ریسک

9- در ماده )11( اساسنامه 
صندوق این الزامات دیده شده 
است و همچنین کمیته های 

ریسک، استراتژی و 
سامان دهی در صندوق مستقر 

و فعال هستند.

10- مسئولیت هیئت مدیره: نظارت بر 
تطابق اهداف صندوق با قوانین و مقررات 
و حصول اطمینان از انطباق فعالیت های 
نهاد با قوانین و مقررات از جمله مقررات 

سرمایه گذاری، گزارشگری و الزامات افشاء، 
کنترل تضاد منافع و استفاده از اطالعات

10- در ماده )11( اساسنامه 
صندوق این الزامات دیده شده 
است و همچنین کمیته های 
سرمایه گذاری، استراتژی و 

سامان دهی در صندوق مستقر 
و فعال هستند.



حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری112

ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

3
یی

گو
سخ

پا

1- پاسخگویی 
هیئت مدیره در برابر 
اعضا، ذی نفعان و 

هیئت نظارت

1- پاسخگویی هیئت مدیره در برابر 
حامی طرح متناسب با مسئولیت های 

خود

1- به نظر می رسد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

)هیئت امنای تأمین 
اجتماعی( حامی طرح 

بازنشستگی باشد.

2- پاسخگویی 
هیئت مدیره در برابر 

حامی طرح

2- پاسخگویی هیئت مدیره در قبال 
اقداماتی که تخطی از وظایف وی تلقی 

می شود.

2- تبصره ذیل بند )ر( 
ماده )12( اساسنامه به این 
موضوع اشاره کرده است.

3- هیئت مدیره 
به صورت قانونی 
مسئول عملکرد 

خود باشد.

3- بیمه مسئولیت اعضای هیئت مدیره 
برای جبران خسارت ناشی از سوء 

مدیریت در مواردی که مسئولیت مالی 
در بین باشد.

3- بیمه مسئولیت اعضای 
هیئت مدیره در اساسنامه و 
مقررات مترتب بر صندوق 
بازنشستگی کشوری دیده 

نشده است.

 

4- پاســخگویی هیئت مدیــره نیازمند 
قدرت  هیئت مدیــره،  منظم  جلســات 
تصمیم گیــری در هیئت مدیره از طریق 
آراء،  اکثریت  اســاس  بر  تصمیم گیری 
افشای مناســب تصمیمات اتخاذ شده 
منظم  گــزارش  هیئت مدیره،  توســط 
اطالعــات مهم و قابــل توجه در مورد 
عملکرد صنــدوق به هیئــت نظارت، 
گــزارش عملکرد صنــدوق به مقامات 
انتخاب  اتخاذ مکانیســم های  نظارتی، 
شــفاف برای اعضــای هیئت مدیره و 
اعضای  نماینــدگان  انتصــاب  امکان 
طرح و ذی نفعان از طریق یک سیستم 
انتخــاب عادالنه، فرآینــد برنامه ریزی 

متوالی مناسب است.

4 - نماینده اعضای طرح در 
هیئت امناء عضویت دارند 
و عضویت اعضای طرح در 
هیئت مدیره طبق اساسنامه 

مورد نظر نبوده است.



113فصل پنجم: تطبیق اصول حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی با...

ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

یی
گو

سخ
پا

5- افشاء و گزارش دهی در خصوص 
هرگونه تغییر در طرح که بر منافع آتی 
صندوق موثر است به اعضای طرح و 

ذی نفعان.

5 – تغییرات در طرح بدون 
نظر و تصویب هیئت امناء 

انجام نمی شود.

6- افشاء و گزارش دهی به صورت 
ساالنه بعد از جلسه هیئت مدیره 

به منظور کاهش بار اداری

 6 – مصوبات هیئت مدیره به 
هیئت امناء گزارش می شود.

7- افزایش پاسخگویی هیئت مدیره 
از طریق عضویت اعضای طرح و 
ذی نفعان )از طریق اتحادیه های 

کارگری( در هیئت مدیره در طرح های 
کارگری- کارفرمایی

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

است.

8- انتصاب افراد حرفه ای مستقل 
به عنوان هیئت مدیره و در صورت 

انتخاب هیئت مدیره توسط اعضای طرح 
و ذی نفعان

8- ماده )17( قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تبصره )1( 
این قانون در سطح صندوق 
و بررسی در کمیته انتصابات 
و مطابق با آیین نامه انتصاب 
و انتخاب در سطح هلدینگ 

و بنگاه

4

ی(
دگ

ازن
)بر

ی 
تگ

س
شای

1- معیارهای 
حداقلی: 

شایستگی، تجربه، 
حرفه ای گری، 
مهارت و دانش 

الزم برای نظارت 
بر عملکرد صندوق

1- دارا بودن حداقل معیار لیاقت و 
شایستگی برای اعضای هیئت مدیره

1- ماده )17( قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تبصره )1( 
این قانون در سطح صندوق 
و بررسی در کمیته انتصابات 
و مطابق با آیین نامه انتصاب 
و انتخاب در سطح هلدینگ 

و بنگاه
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ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

ی(
دگ

ازن
)بر

ی 
تگ

س
شای

2- ارتقاء دانش از 
طریق آموزش

2- عدم محکومیت به تقلب، سرقت و 
یا جرایم جنایی، سوء مدیریت صندوق

2- مواردی که منجر به عدم 
صالحیت فرد برای عضویت 
در هیئت مدیره می شود در 
اساسنامه قید نشده است و 

به نظر می رسد قانون تجارت 
مالک عمل باشد.

3- معیارهای 
محرومیت از 

انتصاب ذکر شود

3- دارا بودن دانش کافی، مهارت های 
الزم و شرایط و تجربه برای ایفای 

وظایف هیئت مدیره با توجه به 
مسئولیت های محوله

3- مواردی که منجر به عدم 
صالحیت فرد برای عضویت 
در هیئت مدیره می شود در 
اساسنامه قید نشده است و 

به نظر می رسد قانون تجارت 
مالک عمل باشد.

 

4- دارا بودن مدارک حرفه ای و 
تجربه مناسب برای تصمیم گیری های 
کلیدی از جمله طراحی استراتژیک 

سرمایه گذاری

4- ماده )17( قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تبصره )1( این 
قانون در سطح صندوق و بررسی 
در کمیته انتصابات و مطابق با 
آیین نامه انتصاب و انتخاب در 

سطح هلدینگ و بنگاه

5- جذب افراد با مهارت ها، دانش و 
تجربیات مختلف در هیئت مدیره

5- ماده )17( قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تبصره )1( این 
قانون در سطح صندوق و بررسی 
در کمیته انتصابات و مطابق با 
آیین نامه انتصاب و انتخاب در 

سطح هلدینگ و بنگاه

5

ص 
ص

تخ
ر م

شاو
و م

ده 
این

1- بهره مندی نم
از مشاوران 
و کمیته های 

تخصصی با اعضای 
داخلی یا بیرونی

1- بهره گیری هیئت مدیره از مشاوران 
بیرونی با تجربه برای انجام برخی 
از وظایف مانند تنظیم سیاست های 
سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی و 

مدیریت دارایی

1- هیئت مدیره و مدیرعامل 
از مشاورهای متخصص در 
حوزه های سرمایه گذاری، 
شناورسازی سهام پورتفو، 
حقوقی و... استفاده می کند.
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ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

ص 
ص

تخ
ر م

شاو
و م

ده 
این

نم

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

2- واگذاری برخی وظایف به 
کمیته های فرعی نهاد بازنشستگی، 
کارکنان اجرایی داخلی حرفه ای و یا 
ارائه دهندگان خدمات بیرونی دارای 

تجربه و شایستگی

2- ماده )23( اساسنامه 
صندوق: آیین نامه های 
مالی، معامالتی، اداری 
و استخدامی به همراه 

 آیین نامه های
نحوه تشکیل و اداره جلسات 
شورا، هیئت مدیره و هیئت  

نظارت و سایر آیین نامه های 
موردنیاز صندوق

 
3- واگذاری وظایف خاص مانند تجزیه 

و تحلیل اکچوئری به کارکنان واجد 
شرایط 

3- ماده )22( اساسنامه 
صندوق و همچنین کمیته 

اکچوئری و حسابرس

6

س 
ابر

س
ح

1- انتصاب 
حسابرس مستقل 
برای دوره مشخص

1- انتصاب حسابرس از سوی 
هیئت مدیره و در صورت وجود سیستم 
دوالیه، تعیین حسابرس به طور مستقیم 

از طرف هیئت نظارت

1- مطابق بند )د( ماده 
)17( قانون ساختار نظام 
جامع رفاه: وظایف بازرس 
قانونی به عهده  سازمان 

حسابرسی بوده که گزارش 
خود را به هیئت نظارت 

جهت بررسی و اظهارنظر 
ارائه  خواهد نمود.

2- ارائه گزارش 
حسابرسی به 
هیئت مدیره

2- استقالل حسابرس از نهاد 
بازنشستگی، هیئت مدیره و حامی طرح 

برای اطمینان از بی طرفی حسابرس

2- مطابق بند )د( ماده 
)17( قانون ساختار نظام 
جامع رفاه: وظایف بازرس 
قانونی به عهده  سازمان 

حسابرسی بوده که گزارش 
خود را به هیئت نظارت 

جهت بررسی و اظهارنظر 
ارائه  خواهد نمود.
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ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

س
ابر

س
ح

3- ارائه گزارش 
حسابرسی به مقام 

باالتر از هیئت مدیره 
در صورت عدم 
اقدام چاره جویانه

3- اقدام صندوق نسبت به تنظیم 
دستورالعمل حسابرس و بازبینی 

دستورالعمل حسابرسی یا سایر مقررات 
در صورت عملکرد نامطلوب صندوق

3- مطابق ماده )20( اساسنامه 
صندوق: ترازنامه ساالنه و 

گزارش مالی صندوق باید تا 
پایان تیرماه جهت ارائه به 

 مراجع قانونی ذی ربط تهیه و 
تسلیم گردد. همچنین گزارش 
مالی ساالنه صندوق مشتمل 
بر صورت های مالی تلفیقی 
حسابرسی شده به همراه 

گزارش باید حداکثر تا پایان 
مهر سال بعد به هیئت نظارت 

و شورا ارسال گردد.

 

4- حسابرسی حساب های مالی با 
دوره تناوب مناسب و بررسی و کنترل 
مدیریت ریسک و تضاد منافع و ارائه 

گزارش آن به هیئت مدیره

4- تبصره )1( ماده )20( 
اساسنامه صندوق

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

صندوق
5- ماده )20( اساسنامه 

صندوق

6- ارائه گزارش هرگونه تهدید 
قابل توجه وضعیت مالی صندوق 

بازنشستگی را به هیئت مدیره
 6- ماده )20( اساسنامه 

صندوق

7- در صورت عدم اقدام اصالحی ارائه 
گزارش مراتب به ارکان باالتر

مطابق تبصره ماده )16( 
اساسنامه صندوق: 

چنانچه هیئت نظارت در اداره 
امور صندوق عملی خالف قوانین 

و مقررات یا مغایر مفاد این 
اساسنامه مشاهده نماید مراتب را 

به اطالع شورا خواهد رساند.
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ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

7

وئر
کچ

ا

1- انتصاب اکچوئر

1- انتصاب اکچوئر توسط هیئت مدیره 
به نحوی که عضوی از کارکنان 

نهاد بازنشستگی و یا مدیریت مالی 
صندوق نباشد و عضو هیئت مدیره طرح 

بازنشستگی نباشد.

1- ماده )22( اساسنامه 
صندوق

2- ارائه گزارش 
اکچوئر به 
هیئت مدیره

2- تعیین اکچوئر توسط هیئت نظارت 
در یک سیستم دوالیه

 2- تبصره )6( ماده )15( 
اساسنامه صندوق

3- وظیفه اکچوئر: ارزیابی دارایی و 
ارزش فعلی تعهدات آتی و برآورد حق 

بیمه بر اساس روش های آماری و 
حسابداری

3- ماده )22( اساسنامه 
صندوق

4- ارائه گزارش اکچوئر به هیئت مدیره 
شامل شرایط صندوق و اقدامات چاره 
جویانه از جمله انجام اصالحات و یا 
کمک مالی در شرایط خاص و در 

صورت عدم اقدام چاره جویانه از سوی 
هیئت مدیره، گزارش تهدیدهایی که 
صندوق با آن مواجه است به ارکان 

باالتر

4- تبصره ماده )16( اساسنامه 
صندوق و ماده )22( اساسنامه 

صندوق

8

تی
اس

1- حفظ دارایی تر
صندوق

1- انتصاب متولی و امین دارایی خارج 
از نهاد بازنشستگی برای حفظ دارایی 

صندوق توسط هیئت مدیره برای 
حفاظت فیزیکی و قانونی دارایی های 

صندوق

 1- ماده )8( اساسنامه 
صندوق در خصوص وظایف و 

اختیارات هیئت امناء
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ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

9
ک 

س
 ری

 بر
نی

مبت
ی 

خل
 دا

ای
ل ه

تر
کن

1- وجود کنترل 
داخلی در تمام 

مراحل سازمانی و 
اداری

1- شاخص های کنترل داخلی مبتنی بر 
ریسک و با توجه به نوع و اندازه طرح 
بازنشستگی، صندوق و نهاد و نوع و 

میزان ریسک مواجه با آن 

1- کمیته حسابرسی و 
کنترل های داخلی

2- کنترل شامل 
ارزیابی عملکرد، 

سیستم اطالعاتی، 
فرآیندها و 

روش های مدیریت 
ریسک

2- برخی از رویه های اصولی و 
مقدماتی اداری و سازمانی برای 
مدیریت و کنترل ریسک: ارزیابی 
منظم عملکرد افراد و نهادهای 
اجرایی و نظارتی صندوق های 

بازنشستگی، بررسی منظم فرآیند های 
اطالعات، سیستم های نظم افراز 
عملیاتی و سیستم های حسابداری 
و گزارش مالی، شناسایی، نظارت 
بر تعارض منافع و اتخاذ سیاست 

مقابله با موقعیت تضاد منافع، مکانیزم 
پیشگیری و کنترل سوءاستفاده از 

اطالعات خاص، پیاده سازی ارزیابی 
ریسک متناسب و سیستم مدیریت 

شامل حسابرسی داخلی

2- ارزیابی عملکرد در 
صندوق انجام می شود. 

همچنین ارزیابی عملکرد 
صندوق توسط هیئت امناء و 
کمیته شفافیت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی انجام 

می شود. 

3- تدوین 
دستورالعمل کنترل 

تعارض منافع

3- تعیین مکانیسم های ارزیابی عملکرد 
کارکنان داخلی نهاد بازنشستگی و 

همچنین ارائه دهندگان خدمت خدمات 
دهندگان بیرونی، انجام خودارزیابی، 
انجام کنترل های داخلی بازنشستگی 

ضرورت دارد.

 3- دستورالعمل کنترل 
تعارض منافع در صندوق 

وجود ندارد.

4- اطمینان از 
محرمانه بودن 
اطالعات حساس

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

هیئت مدیره به صورت ساالنه

4- هم در سطح صندوق و هم 
در سطح هلدینگ و بنگاه در 
گزارش های عملکرد مدیریت 

به طور ساالنه ارائه می شود.



119فصل پنجم: تطبیق اصول حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی با...

ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
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5- پیشگیری 
از سوءاستفاده از 
اطالعات محرمانه

5- احراز میزان کارایی موردنظر )هدف( 
برای تمامی افراد و نهادهای مشمول 

اداره صندوق بازنشستگی. ارائه عملکرد 
و نتایج عملکرد به تصمیم گیرنده 

مربوطه و در صورت لزوم به هیئت 
نظارت، اعضای صندوق بازنشستگی و 
ذی نفعان به طور منظم. بررسی منظم 
معیار سازگاری با اهداف صندوق از 

جمله استراتژی سرمایه گذاری.

5- هم در سطح صندوق 
و هم در سطح هلدینگ و 

بنگاه در گزارش های عملکرد 
مدیریت به طور ساالنه ارائه 

می شود.

6- ارائه گزارش تعارض منافع توسط 
اعضای هیئت مدیره و کارکنان. 

شناسایی و برخورد مناسب با موقعیت 
تعارض منافع.

6- در گزارش های حسابرسی 
سالیانه و دوره ای هم در 

سطح صندوق و هم در سطح 
هلدینگ و بنگاه گزارش 

می شود.

7- افشاء و گزارش تعارض و نقش 
اشخاص ثالث در استراتژی ها/ 

سیاست ها از جمله سیاست های تجاری 
و هزینه آن توسط صندوق. عدم 

واگذاری وظایف متعدد به یک شخص 
یا یک نهاد به منظور جلوگیری از تضاد 

منافع.

7- بخش اول توسط 
حسابرس گزارش و افشاء 

می شود.

8- ضرورت نظارت دقیق تر در مواردی 
که افشای تضاد منافع به هیئت مدیره 

کافی نیست.

8- ماده )16( اساسنامه 
صندوق در خصوص وظایف و 

اختیارات هیئت نظارت

9- اتخاذ سیاست پیشگیرانه در بروز 
تضاد منافع و پرهیز از رأی دادن در 
موارد تصمیم گیری که منشاء تضاد 

منافع فردی

9- هیئت نظارت مصوبات 
هیئت مدیره را بررسی می کند 
و در صورت تخلف به هیئت 

امنا گزارش می دهد. 
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بازنشستگی کشوری
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10- تصمیم گیری توسط سایر اعضای 
هیئت مدیره درگیر تضاد منافع است و 
در صورت عدم توانایی هیئت مدیره به 
حل وفصل تضاد منافع ارائه گزارش به 

هیئت نظارت برای تصمیم گیری.

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

11- ایجاد کنترل های مناسب توسط 
هیئت مدیره برای ترویج استقالل و 
بی طرفی در تصمیمات اتخاذ شده- 
حصول اطمینان از رفتار برابر با همه 
اعضای طرح- اطمینان از محرمانه 
بودن اطالعات حساس صندوق 
و جلوگیری از استفاده نادرست از 

اطالعات خاص و یا محرمانه

11- در گزارشات حسابرسی و 
گزارشات عملکرد هیئت مدیره 
در سطح صندوق، هلدینگ و 

بنگاه گزارش می شود.

12- الزام کارمندان نهاد بازنشستگی 
به اعالم هرگونه نقض قوانین یا 

وظایف کاری که مسئول آن هستند به 
هیئت مدیره.

12- منشور اخالقی کارکنان

13- تدوین دستورالعمل رفتاری شامل 
الزام رعایت استاندارد صداقت و رفتار 

بی طرفانه کارکنان. پیشنهاد مکانیسم های 
داخلی تجدیدنظر به منظور ضمانت 
اجرایی انطباق با دستورالعمل رفتاری.

13- منشور اخالقی کارکنان

14- استقرار نظام مدیریت / اندازه گیری 
ریسک مناسب و حسابرسی داخلی 

مؤثر به نحوی که صندوق بازنشستگی 
را در برابر خطرات اصلی از جمله 
سرمایه گذاری، خطرات طبیعی و 

عملیاتی پوشش دهد.

14 – کمیته سرمایه گذاری 
و ریسک
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15- تعریف مکانیسم های کنترلی 
بر اساس افزایش شفافیت، ثبات 

تصمیم گیری های مدیریت و حفاظت 
منافع سهامداران صندوق بازنشستگی. 

شیوه های مدیریت ریسک محتاط 
باید عوامل ریسک نامحسوس مانند 
تغییرات محیطی، سیاسی و نظارتی را 
به خوبی و همچنین تأثیر بازار بالقوه 

صندوق بازنشستگی از طریق تصمیمات 
سرمایه گذاری خود را نیز در نظر بگیرد. 
استراتژی مدیریت ریسک باید به دنبال 
شناسایی فعاالنه و تعادل کوتاه مدت و 

بلندمدت باشد.

15– کمیته سرمایه گذاری و 
ریسک

16- اتخاذ مکانیسم ارزیابی انطباق با 
قوانین توسط نهادهای بازنشستگی و 
اختصاص فردی برای انجام مستمر و 

منظم این فعالیت.

16- کمیته حقوقی

10

ش
زار

گ

1- اطمینان از 
انتقال مؤثر و 

به موقع اطالعات

1- اجرای صحیح فرآیندها برای 
حصول اطمینان از اینکه اعضای 

هیئت مدیره اطالعات مناسب، به موقع، 
دقیق، کامل، سازگار و قابل فهم دریافت 

می کنند و حصول اطمینان از اجرای 
موثر وظایف واگذار شده.

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

شفافیت

2- ایجاد کانال های 
گزارشگری

2- حصول اطمینان هیئت مدیره از 
دریافت اطالعات الزم و دقیق و به موقع 

اکچوئرها، مدیران مالی، مشاوران، 
حسابرسان و دیگر خدمات دهندگان 

حرفه ای برای انجام وظایفی که 
هیئت مدیره به ایشان محول کرده است.

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

شفافیت
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ردیف

وع
وض

م

بررسی وضع موجود صندوق الزامات تحققتوصیه
بازنشستگی کشوری

11

شاء
اف

1- گزارش روشن، 
دقیق و به موقع 

اطالعات به اعضای 
طرح بازنشستگی و 
ذی نفعان، حامیان 
مالی طرح، مقامات 
نظارتی، حسابرسان 

و... توسط 
هیئت مدیره

1- افشای اطالعات مربوط به حامی 
طرح، هیئت نظارت و اعضای طرح 
بازنشستگی و ذی نفعان به صورت 

روشن، دقیق و به موقع

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

شفافیت

2- افشای اطالعات خاص از جمله 
هزینه و بازده سرمایه گذاری نیز الزم 
است از طریق مکانیسم های مناسب 
مثل وب سایت ها و رسانه های جمعی 

برای عموم مردم در مورد صندوق های 
بازنشستگی با سیستم انفرادی.

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

شفافیت

3- افشای سیاست سرمایه گذاری با در 
نظر گرفتن کلیه مالحظات محیطی، 
اجتماعی و حاکمیتی توسط هیئت مدیره

3- نقشه راه شفافیت، 
مصوبات کمیته شفافیت 
وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سامانه های 

شفافیت

2-5- اقدامات پیشـنهادی در چارچوب حکمرانی شرکتی با توجه به 
اصول حکمرانی شرکتی و چالش های صندوق

با توجه به نتایج حاصل از بررســی مشکالت و چالش های صندوق بازنشستگی کشوری 
و بنگاه های اقتصادی تابعه و همچنین مقایســه تطبیقی اصول حکمرانی شرکتی موجود 
در صندوق بازنشستگی کشــوری و اصول حکمرانی شرکتی سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی )OECD(، پیشنهادهای جدول 5-2 در خصوص اصالح و بهبود این اصول در 

صندوق بازنشستگی کشوری ارائه می شود.
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جدول 5-2: اقدامات پیشنهادی جهت بهبود حکمرانی شرکتی
در صندوق بازنشستگی کشوری

اقدام اساسیسیاستراهبردمسئلههدف

ری
شو

ی ک
ستگ

زنش
ق با

ندو
 ص

 در
تی

شرک
ی 

مران
حک

ام 
 نظ

بود
 به

ح و
صال

ا

واگرایی قوانین 1
باالدستی 

بهبود محیط 
کسب وکار 
و تقویت 

رقابت پذیری 
)محیط 

توانمندساز(

سیاست یکپارچه در 
تدوین قوانین مرتبط 

با صندوق بازنشستگی 
کشوری

تنقیح قوانین و مقررات

عدم شفافیت2

اصل بر افشای 
اطالعات است، مگر آن 
که منجر به مخاطره 
منافع ذی نفعان شود.

تشکیل کمیته شفافیت 
در صندوق و پیگیری 

مصوبات کمیته شفافیت 
نهادهای باالدستی

3

فقدان ضمانت اجرایی 
الزم در خصوص قوانین 
و مقررات، بخشنامه ها و 

دستورالعمل ها

بهبود سیستم های 
کنترل داخلی

تشکیل کمیته ارزیابی 
و نظارت بر مبنای 

بهره وری

4

فقدان نظام ارزیابی و 
نظارت، عدم پاسخگویی 
و عدم وجود نظام تنبیه 

و پاداش

توسعه 
سرمایه 
انسانی

 انتصابات و ارزیابی 
عملکرد بر اساس 

شایسته ساالری

نظام رتبه بندی 
مدیران بر اساس 
شایسته ساالری و 

بهره وری و بازار رقابتی 
مدیران

ساختار نامطلوب 5
مالکیت در بنگاه ها

کاهش 
مالکیت های 

چندالیه

اصالح نظام مالکیت 
در بنگاه ها و خروج از 
بنگاه داری و حرکت به 

سوی سهامداری

بورسی شدن بنگاه های 
اقتصادی 

تعارض منافع6 

تدوین سازوکاری جهت 
پررنگ تر شدن نقش 
ذی نفعان در اداره امور 
صندوق و بنگاه های 

تابعه
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3-5- خالصه 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، آیین نامه ها، دستورالعمل ها 
و بخشــنامه های ابالغی همچون آیین نامه انتصابات، دســتورالعمل افشــای اطالعات، 
دستورالعمل اجرایی کمیته سرمایه گذاری، آیین نامه معامالت و... و کمیته های تخصصی 
همچون کمیته ارزیابی و انتصابات، کمیته سرمایه گذاری و سرمایه برداری، کمیته حسابرسی 
و... ارائه شــد. در واقع اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در راستای تحقق اهداف هر 
یک از این کمیته ها و قوانین و مقررات قدمی رو به جلو در راســتای اســتقرار حکمرانی 
شرکتی در این صندوق است. یکی از مهم ترین مسائل در حوزه حکمرانی شرکتی، ارکان 
مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت. این 
ارکان شامل هیئت امناء، هیئت مدیره، 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 مرحلة بعد به منظور کشف شکاف های فسادزا عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری 
از منظر گزارش ها نهادهای نظارتی )ســازمان بازرســی کل کشور( در خصوص تخلفات 
و مشــکالت بنگاه های اقتصادی تابعه مورد بررســی قرار گرفت. با توجه به طبقه بندی 
موضوعی تخلفات گزارش شــده، حوزه این تخلفات شامل مشکالت مربوط به انتصابات 
و امور اداری، مشکالت مربوط به پرداخت حقوق ومزایا و سایر پرداخت ها، مشکالت مالی 
معامالتی، مطالبات، پروژه ها، قراردادها و مشکالت حقوقی است. در تحلیل علل بروز این 
تخلفات این نتیجه حاصل شده است که وقوع تخلفات به علت 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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صندوق های 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 مقایســه ای بین شــرایط مطلوب )اســتاندارد جهانی( و شرایط موجود 
)حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری( است. این مقایسه در 11 موضوع اصلی 
حکمرانی شرکتی مطابق با چارچوب سازمان توسعه همکاری اقتصادی انجام شده است. 
توصیه های الزم سازمان توسعه همکاری اقتصادی برای هر موضوع و الزامات تحقق آن 
در صندوق های بازنشستگی کشوری مورد بررسی قرار گرفت و برای هر موضوع وضعیت 

موجود صندوق بازنشستگی کشوری بررسی و بیان شد. 





فصل ششم
 

دستورالعمل حکمرانی شرکتی
در صندوق بازنشستگی کشوری





دسـتورالعمل حکمرانی شـرکتی بنگاه های اقتصـادی تابعه صندوق 
بازنشستگی کشوری

به منظور تحصیل اهداف مورد انتظار و بهبود شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، کارایی 
و عدالت و در راســتای حمایت از حقوق بازنشســتگان، کسورپردازان و مستمری بگیران، 
پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سامان دهی بنگاه های اقتصادی تابعه صندوق بازنشستگی 
کشوری، دستورالعمل »حکمرانی شرکتی بنگاه های اقتصادی تابعه صندوق بازنشستگی 
کشوری« در تاریخ .................... در 8 فصل، 80 ماده و 54 تبصره توسط مدیرعامل صندوق 

بازنشستگی کشوری جهت اجرا ابالغ می شود.

1-6- تعاریف و کلیات
در این دستورالعمل، اصطالحات و واژه های به کاررفته به شرح زیر تعریف می شوند: ماده )1(: 

صندوق: صندوق بازنشستگی کشوری  -1

شــرکت: کلیه هلدینگ ها و بنگاه های اقتصادی تابعه که طبق قوانین و   -2

مقررات مربوطه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می کنند.
ذی نفعان: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که انتظار می رود به  واسطه   -3

خدمات، محصوالت و فعالیت های صندوق و شرکت های تابعه به شکل 
قابل توجهــی تحت تأثیر قرار بگیرند و یا اقدامــات آنها بر توانایی یک 
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ســازمان جهت پیاده ســازی موفقیت آمیز راهبردها و رسیدن به اهداف 
خود اثر بگذارد. همچنین طیف وسیعی از بازنشستگان، کسورپردازان و 
مستمری بگیران، کارکنان و خانواده های آنان، مشتریان، شرکاء تجاری و 
جوامع محلی، تأمین کنندگان، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، رسانه ها، 
ســازمان ها )دولتی و غیردولتی(، شــهروندان و دستگاه های اجرایی )و 

امثالهم( را شامل می شود.
نظام کنترل های داخلی: فرآیندی متأثر از هیئت مدیره، مدیران اجرایی   -4

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 می شود. 
هلدینگ: واحد اقتصادی اصلی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر   -5

جهت کســب انتفاع، به میزانی حق رأی کسب می کند که برای کنترل 
عملیات شــرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یــا در انتخاب اعضای 

هیئت مدیره مؤثر باشد.
شرکت مادر: شرکتی است که دارای منافع کنترل کننده یا اکثریت در یک   -6

شرکت دیگر باشد، که به آن حق کنترل فعالیت شرکت های تابعه را می دهد.
شــرکت اصلی: شرکتی که سهامدار اصلی آن مستقیماً صندوق بوده و   -7

می تواند دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد.
شرکت فرعی: یک شرکت که تحت کنترل یک شرکت دیگر )شرکت   -8

اصلی( است.
گروه: شرکت  اصلي  و کلیه  شرکت های فرعي  آن .  -9

شــرکت وابسته: یک شرکت ســرمایه پذیر که شــرکت سرمایه گذار   -10

در آن نفــوذ قابل مالحظــه ای دارد، اما شــرکت فرعی یا مشــارکت 
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خاص آن محسوب نمی شــود. نفوذ قابل مالحظه،  توانایي مشارکت  در 
تصمیم گیري هاي  مربوط  به سیاست هاي  مالي  و عملیاتي  یک شرکت، 

ولي  نه  در حد کنترل  یا کنترل مشترک سیاست هاي  مزبور است.
اشخاص وابسته: منظور اشخاص وابسته مندرج در »استاندارد حسابداری   -11

شــماره 12« و مفاد »دســتورالعمل جامع اجرایی افشای اطالعات در 
شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است«. 

سهامدار عمده: سهامداري که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه   -12

شــرکت های فرعی و وابســته، توانایي انتخاب حداقل یکي از اعضاي 
هیئت  مدیره شرکت را دارا است.

مشارکت خاص: عبارت است از توافقی قراردادی که به موجب آن دو یا   -13  

چند شخص، کنترل مشترک یک فعالیت اقتصادی را به عهده می گیرند. 
کنترل مشترک، مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادي به موجب یک 
توافق قراردادي اســت و تنها هنگامي وجود دارد که تصمیم گیری های 
مالي و عملیاتــي راهبردي مربوط به آن فعالیت، مســتلزم اتفاق آرای 

اشخاص دارای کنترل مشترک باشد.
سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به   -14

تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره باشد.
افشاء: انتشار عمومی و به موقع اطالعات مطابق قوانین، مقررات، ضوابط   -15

و دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات ســازمان بورس و اوراق بهادار 
)برای شــرکت های بورسی و فرابورســی(، بخشنامه نقشه راه شفافیت 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و ســایر مقــررات ذی ربط از جمله 

استاندارد حسابداری شماره 12 است.
اطالعات نهانی: هرگونه اطالعات افشاء نشده برای ذی نفعان که در صورت   -16
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افشــاء به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر ارزش سهام بنگاه اقتصادی و یا 
تصمیم سرمایه گذاران و منافع بازنشستگان و مستمری بگیران تأثیر می گذارد.
عضو موظف هیئت مدیره: شــخص حقیقی عضو هیئت مدیره که دارای   -17

مسئولیت اجرائی در شرکت است.
مســئولیت اجرایی شامل کلیه موقعیت های شغلی است که در سلسله مراتب  تبصره: 

سازمانی در نهایت به مدیرعامل ختم می شود و باید به ایشان پاسخگو باشند.
عضو غیرموظف هیئت مدیره: مدیری اســت که هیچگونه مســئولیت   -18

اجرائی در شرکت ندارد و در جلسات هیئت مدیره و کمیته های تخصصی 
حضور پیدا می کند.

عضو مستقل هیئت مدیره: شخص حقیقی عضو هیئت مدیره است که   -19

شرایط استقالل را دارا باشد.
شــرایط استقالل: فقدان هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم   -20

که بر تصمیم گیری مستقل و بی طرفانه شخص اثرگذار باشد به گونه ای 
که موجب جهت گیری 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 می تواند منجر به عدم تحقق شرایط استقالل برای شخص شود:
مالک بیش از پنج درصد سهام شرکت اصلی، شرکت های فرعی،  الف- 

وابسته، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد؛
بیش از سه دوره عضو هیئت مدیره باشد؛ ب- 

طی سه  سال اخیر )قبل از انتخاب(، طرف قرارداد یا دارای معامالت  ج- 
تجاری یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت 
اصلی، شــرکت های فرعی، وابسته، مشارکت خاص و سهامداران 
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عمده آن باشد؛
طی مدت دو سال اخیر )قبل از انتخاب(، دارای هرگونه مسئولیت  د- 
اجرایی و رابطه اســتخدامی در شرکت اصلی، شرکت های فرعی، 

وابسته، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد؛
دارای رابطة سببی یا نسبی )درجه اول از طبقات اول و دوم( با سایر  و- 
اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، مشــاوران یا کارکنان ارشد فعلی 

شرکت باشد؛
فعالیت در کسب وکاری که ماهیتاً مشابه شرکت اصلی، شرکت های  ز- 

فرعی، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن است؛
طی سه ســال اخیر جزء مدیران ارشد مؤسسه حسابرسی یا تیم  ح- 
حسابرســی مستقل شرکت اصلی، شــرکت های فرعی، وابسته، 

مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد؛
منتخب سهامدار عمده اعم از شــخص حقیقی و یا شرکت های  ط- 

فرعی، وابسته، مشارکت خاص یا سهامداران عمده وی باشد؛
منافــع یا رابطه مشــترک با اهمیتــی با مدیرعامــل یا اعضای  ی- 

هیئت مدیره شرکت، در سایر شرکت ها داشته باشد؛
جزء اشخاص مرتبط باشد. ک- 

تبصره )1(: شخصی که به عنوان عضو مستقل هیئت مدیره انتخاب می شود نباید )از تاریخ 

اولین عضویت در هیئت مدیره( بیش از سه دوره بیست و چهارماهه )متوالی یا 
متناوب( عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل هلدینگ، شرکت اصلی، شرکت های 

فرعی، وابسته، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد. 
نحوه انتخاب عضو مستقل هیئت مدیره باید در اساسنامه مشخص و ذکر شود. تبصره )2(: 

کنترل: توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی هلدینگ یا شرکت   -21
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به منظور کســب منافع اقتصــادی از فعالیت های آن اســت. موارد زیر 
مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به کنترل می شود:

در اختیار داشتن اکثریت حق رأی به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛ الف( 
داشتن مالکیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در اختیار داشتن حق  ب( 

انتصاب یا عزل اکثریت اعضای هیئت مدیره؛
برخورداری از حق تصمیم گیری در مورد امور مهم شرکت به طور  ج( 
مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مفاد مندرج در اساسنامه یا انعقاد 

قرارداد با شرکت؛
دارا بودن مالکیت )مســتقیم یا غیرمستقیم( و اکثریت حق رأی از  هـ( 

طریق توافق با سایر سهامداران.
اســتاندارد )GRI :GRI 102 )2018 محتــوای گزارش دهی پایدار   -22

مشتمل بر چشم انداز و استراتژی، ساختارهای حاکمیتی و شاخص های 
عملکردی در بخش راهبری را طبقه بندی و تبیین می نماید.

اصل احتیاط در اســتاندارد حسابداری: عبارت است از کاربرد درجه ای   -23

از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد 
نیاز اســت به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا 

بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.

2-6- اصول و راهبردهای حکمرانی شرکتی
هدف از استقرار اصول حکمرانی شرکتی در بنگاه های اقتصادی تابعه صندوق  ماده )2(: 

بازنشستگی کشوری:
صیانت از ذخایر خرد مشــترکان و ذی نفعان به خصوص بازنشستگان و   -1

مستمری بگیران؛
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نهادینه سازی شفافیت، افشاء و مسئولیت پذیری؛  -2
بهبود کارآیی و اثربخشی سرمایه گذاری ها، رشد پایدار و ثبات مالی نهادها؛  -3

افزایش میزان انطباق با مقررات قانونی و اعتمادسازی از طریق رعایت   -4
اصول کسب وکار منصفانه و ایجاد منافع عادالنه و متقابل اقتصادی است.

چارچوب حکمرانی شرکتی باید این اطمینان را فراهم کند که تمام موضوعات  تبصره )1(: 

بـا اهمیـت مرتبط با صنـدوق از جمله وضعیت مالی، عملکـرد، جریان نقدی، 
مالکیت و حکمرانی شرکتی به موقع و صحیح افشاء می شود.

دامنه شمول ماده )3(: 

کلیه هلدینگ ها و بنگاه های اقتصادی تابعه که طبق قوانین و مقررات مربوطه   
تحت پوشــش صندوق بازنشستگی کشــوری فعالیت می کنند، مشمول این 

دستورالعمل هستند.
راهبردها و سیاست ها ماده )4(: 

پایبندی به اصول پاســخگویی، شفافیت، رفتار اخالقی، احترام به منافع   -1
ذی نفعان، حاکمیت قانون، هنجارهای رفتاری بین المللی و حقوق بشر؛

همکاری فعاالنه شــرکت ها و سایر ذی نفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و   -2
پایداری منابع؛

استقرار سازوکارهای اثربخش به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق   -3
اصول حکمرانی شرکتی؛

توسعه و نظام مندی کارکردها و توانمندی های هلدینگ ها و شرکت ها در   -4
حوزه حکمرانی شرکتی.

چارچوب حکمرانی شــرکتی باید سطح شفافیت و منصفانه بودن فعالیت های  تبصره: 

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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3-6- هیئت مدیره و مدیرعامل
اعضای هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدینگ های  ماده )5(: 

زیرمجموعه توسط هیئت مدیره صندوق انتخاب و حکم آنان توسط مدیرعامل 
صندوق و پس از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود.

اعضای هیئت مدیره شرکت ها و مؤسســات تابعه هلدینگ های زیرمجموعه  ماده )6(: 

توسط هیئت مدیره هلدینگ انتخاب و حکم آنان توسط مدیرعامل هلدینگ و 
پس از تأیید مدیرعامل صندوق صادر می شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نباید فردی واحد باشند.  ماده )7(: 

رئیس هیئت مدیره با پیشــنهاد هیئت مدیره، تصویب مجمع عمومی و حکم  تبصره )1(: 

رئیس مجمع عمومی انتخاب می شود. 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در صورت وابستگی فامیلی باید آن را عیان نمایند. تبصره )2(: 

هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت ها در راستای ایفای نقش خود در راهبری  ماده )8(: 

باید متعهد به مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، خلق ارزش، رفتار اخالقی 
و حاکمیت قانون باشند.

هیئت مدیره مســئول تدوین و پیاده سازی اخالق ســازمانی در شرکت است  ماده )9(: 

و باید از ســازوکارهای اجرایی و الزام اجرایی شــدن اخالق سازمانی اطمینان 
حاصل نماید. اخالق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به 

ارزش های اخالقی سازمانی است.
اعضــای هیئت مدیره و مدیرعامل، به منظور ایفای مســئولیت ها و تعهدات  ماده )10(: 

خود در هلدینگ ها و شرکت های تابعه و در راستای رعایت و الزامات قانونی 
باید از شایســتگی، صالحیت، دانش و مهــارت الزم انجام وظیفه مطابق 
دســتورالعمل رتبه بندی مدیران ابالغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

برخوردار باشند.
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حداقل یکی از اعضای مستقل هیئت مدیره باید دارای تحصیالت مالی )مدیریت  تبصره )1(: 

مالی، اقتصاد، حسابداری یا مهندسی مالی( باشد.
در ترکیب اعضای هیئت مدیره از وجود تنوع تفکر، تحصیالت، تجربه، مهارت  تبصره )2(: 

و جنسیت اطمینان حاصل شود.
تبصره )3(: اعضــای هیئت مدیره و مدیران عامل باید حداقل به مدت یک ســال مالی 

انتخاب شوند.
اشخاصی که در نظر دارند به عنوان عضو مستقل هیئت مدیره انتخاب شوند باید  ماده )11(: 

اقرارنامه استقالل را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند.
در صورتی که مشــخص شود عضو مستقل هیئت مدیره شرایط استقالل را از  تبصره: 

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 دستورالعمل های انضباطی ناشران، آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون 
»توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساســی«، ماده )79( این دســتورالعمل و سایر قوانین و 

مقررات مرتبط، به تخلفات وی رسیدگی می شود.
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نباید از منابع مالی و وجوه امانی نزد خود به  ماده )12(: 

تأمین مالی فعالیت های سیاسی و رقابت های انتخاباتی کمک نمایند.
هیئت مدیره و مدیرعامل باید با ایجاد سازوکارهای الزم از دخالت های سیاسی  تبصره: 

در فرآیندهــای تصمیم گیری و فعالیت های عملیاتــی هیئت مدیره اجتناب و 
ممانعت به عمل آورند.

اکثریت اعضای هیئت مدیره باید غیرموظف باشــند. تعداد اعضای مســتقل  ماده )13(: 

هیئت مدیره حداقل یک سوم کل اعضای هیئت مدیره خواهد بود.
در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، عضو ذی نفع نباید در رأی گیری شرکت کند. تبصره )1(: 
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تعداد اعضای هیئت مدیره برای هلدینگ و شرکت های اصلی، حداقل هفت نفر  تبصره )2(: 

می باشد.
تعداد اعضای مســتقل در هلدینگ ها و شــرکت های اصلی و وابسته حسب  تبصره )3(: 

صالحدید صندوق قابل افزایش است.
امکان تبدیل وضعیت اعضای هیئت مدیره از غیرموظف به موظف، با رعایت  تبصره )4(: 

شــرایط این ماده و صرفا پس از تصویب هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود و 
عضو ذی نفع در این تصمیم گیری حق رأی ندارد.

عضویت رجال سیاســی )سابق/کنونی( ]اعم از وزراء، نمایندگان مجلس، و...[  تبصره )5(: 

و وابســتگان )سببی/نسبی( در هیئت مدیره هلدینگ ها و شرکت های اصلی و 
وابسته ممنوع است.

چنانچه عضو مستقل هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی شخص حقوقی باشد،  تبصره )6(: 

احراز شرایط استقالل برای نماینده وی نیز الزامی است.
اعضــای موظف هیئت مدیره مجاز به فعالیت در شــرکتی دیگر تحت عنوان  ماده )14(: 

مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره نیستند.
صالحیت اعضای هیئت مدیره: ماده )15(: 

اعضای هیئت مدیره باید دارای صالحیت علمی در زمینه های اقتصادی،  الف- 
حسابداری، بیمه، سرمایه گذاری، مالی، حقوقی و انفورماتیک باشند. 

در ترکیب هیئت مدیره باید حداقل یک عضو غیرموظف حضور داشــته  ب- 
باشــدکه دارای تحصیالت مالی )حســابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و 

مدیریت با گرایش مالی( و تجربه مرتبط باشد.
دارای صالحیت حرفه ای و تجربی الزم بر اساس دستورالعمل رتبه بندی  ج- 

مدیران باشند.
هیئت مدیره مکلف به: ماده )16(: 
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تعیین رویکرد راهبری، پایبندی به اصول و نظارت بر اجرای آن؛ الف- 
تصویب استراتژی اقتصادی و سرمایه گذاری کلی؛ ب- 

تصمیم گیری در مورد بودجه ریسک؛ ج- 
تدوین ســند راهبردی، خط مشــی اجرایی، منشــور اخالقی سازمانی،  د- 
آیین نامه های الزم جهت اداره امور و فعالیت ها از جمله آیین نامه استخدام، 
معامالت، حقوق و دستمزد، تعیین صالحیت، تعیین سمت و سایر مقررات 

شرکت؛
پیشنهاد بودجه ساالنه شرکت و نظارت بر اجرای آن؛ هـ- 

تبیین راهبرد مدیریت دارایی- بدهی در چارچوب دارایی- بدهی؛ و- 
استقرار سامانه های یکپارچه عملیاتی و اطالعاتی؛ ز- 

استقرار نظام های ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه طرح های سرمایه گذاری؛ ح- 
راه اندازی و بهره بــرداری از پورتال جامع حکمرانی شــرکتی در قالب  ط- 

آموزش، اطالع رسانی و انتشار گزارش های مربوطه، می باشد.
هیئت مدیره باید اقدامات الزم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش  ماده )17(: 

به منظور اطمینان بخشی معقول در خصوص حفاظت از دارایی ها 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.
هیئت مدیره مکلف اســت ترتیبی اتخاذ کند که واحد ســازمانی تحت عنوان  ماده )18(: 

»واحد حسابرســی داخلی« را مطابق با ضوابــط و مقررات مربوط با تصویب 
مجمع عمومی تشکیل و مورد نظارت قرار دهد. 

واحد حسابرسی وظیفه دارد عملکرد مالی نهاد را در مقاطع سه ماهه بررسی و نتایج  تبصره )1(: 

آن را در گزارشی تحت عنوان »گزارش کنترل های داخلی« درج و افشاء نماید. 
مدیرعامل موظف اســت یک نســخه از گزارش را بــه هیئت مدیره و کمیته  تبصره )2(: 
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حسابرسی ارائه نماید.
حسابرس مستقل مکلف است در گزارش خود به مجمع عمومی، در خصوص  تبصره )3(: 

رعایت استقرار و به کارگیری سیســتم کنترل های داخلی مناسب و اثربخش 
توســط هلدینگ یا شرکت اصلی و وابسته مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط 

اظهارنظر کند. 
هیئت مدیره باید ســازوکار مناسبی برای شناسایی افراد وابسته طبق قوانین و  ماده )19(: 

مقررات مربوط تدوین کند و معامالت با اشخاص وابسته به شکلی تأیید و اجرا 
شود که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود.

تضاد منافع در معامالت با اشــخاص وابســته باید توسط هیئت مدیره به نحو  تبصره )1(: 

مناسب نظارت و افشاء شود.
معامالت با اشــخاص وابسته در شرکت های بورســی و فرابورسی باید طبق  تبصره )2(: 

»دستورالعمل الزامات افشای اطالعات و تصویب معامالت با اشخاص وابسته 
ناشــران بورسی و فرابورسی« و در شــرکت های غیر بورسی باید با توجه به 
مفاد »دستورالعمل جامع اجرایی افشای اطالعات در شرکت های زیرمجموعه 
صندوق بازنشستگی کشوری است« شناسایی و مستندسازی شود و به تصویب 

هیئت مدیره برسد.
هر یک از مدیران اصلی باید داشــتن منافع با اهمیت به شــکل مســتقیم یا  ماده )20(: 

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 هیئت مدیره 

افشا کنند.
مدیرعامل موظف است اطالعات مربوط به تمامی پرداخت ها به هیئت مدیره  ماده )21(: 

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 ذی نفعان و بازرسان قانونی افشاء نماید.
هیئت مدیره موظف اســت با اتخاذ تدابیر الزم، واحد ســازمانی با عنوان »واحد  ماده )22(: 

مدیریت ریسک« تحت نظر مدیرعامل ایجاد کند. واحد مدیریت ریسک وظیفه 
دارد کلیه ریسک های مترتب بر فعالیت شرکت را کنترل و ارزیابی نماید و گزارش 

آن را در مقاطع سه ماهه به کمیته مدیریت ریسک و هیئت مدیره ارائه نماید.
وظایف هیئت مدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است: ماده )23(: 

انتخاب هیئت عامل، مدیرعامل و قائم مقام یا جانشــین وی، اعضای  الف- 
کمیته های ریســک، حسابرســی، انتصاب و جبران خدمات و ســایر 
کمیته های هیئت مدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان،
معرفی اعضای هیئت مدیره برای شرکت های اصلی، وابسته و فرعی و  ب- 
تعیین نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره در شرکت های وابسته و فرعی، 
تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کمیته  د- 
حسابرسی و سایر کمیته های هیئت مدیره که عضو هیئت مدیره 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 هیئت مدیره و مدیران عامل، ابالغی وزیر محترم 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی(،
حصول اطمینان از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، هـ- 

تصویب و افشای معامالت با اهمیت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط  و- 
و مقررات صندوق،

تصویب معامالت با اهمیت مربوط به دارایی های مشــهود و نامشهود،  ز- 
سرمایه گذاری ها و استقراض،

تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه و صلح اموال یا حقوق شرکت، ح- 
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تصویب سیاست های مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصوالت  ط- 
و ارائه خدمات با رعایت قوانین و مقررات.

رئیس هیئت مدیره باید ســازوکاری را اتخاذ نماید تا اطمینان حاصل گردد که  ماده )24(: 

تصمیمات هیئت مدیره بر اساس مبانی و اطالعات صحیح اخذ می شود. رئیس 
هیئت مدیره نباید در هیچ یک از کمیته های هیئت مدیره عضویت داشته باشد.

مدیرعامل مســئولیت اصلی امور اجرایی را برعهده دارد. در این راستا، وی باید  ماده )25(: 

طبق قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره را اجرا و گزارش های 
دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.

هیئت مدیره باید دارای یک دبیرخانه مســتقل باشد که مسئولیت هماهنگی و  ماده )26(: 

مستندسازی جلســات هیئت مدیره، جمع آوری اطالعات مورد نیاز و پیگیری 
انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از 

انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره در اختیار دبیر هیئت مدیره قرار گیرد.
مســتندات و اطالعات موضوع این ماده، شامل مستندات و اطالعات ارسالی  تبصره )1(: 

کمیته های تخصصی هیئت مدیره باید در اسرع وقت و بدون هیچ مانعی جهت 
ارائه به هیئت مدیره در اختار دبیر هیئت مدیره قرار گیرد.

تشکیالت و رویه های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره باید در قالب منشوری به  تبصره )2(: 

پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره، مدون و مستقر شود.
خالصه ای از موضوعاتی که قرار اســت در هر جلسه ای مطرح شود، باید طی  تبصره )3(: 

دستورجلسه ای همراه با دعوتنامه و مستندات مربوط، به نحو و با فاصله زمانی 
مناسب قبل از جلســه به اطالع اعضای هیئت مدیره برســد تا اعضا بتوانند 

تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند.
ریاســت دبیرخانه هیئت مدیره به عهده دبیر هیئت مدیره است که از بین افراد  ماده )27(: 

دارای صالحیت و ویژگی های الزم با پیشــنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب 
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هیئت مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه می کند.
انتخاب افراد خارج از هیئت مدیره به عنوان دبیر هیئت مدیره بالمانع است. تبصره: 

مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره، پیگیری مصوبات و  ماده )28(: 

تهیه گزارش از اجرای مصوبات بر عهده دبیر هیئت مدیره است؛ وی مسئولیت 
نگهداری تمامی مصوبات و صورت مذاکرات هیئت مدیره را به ترتیب شماره و 

تاریخ جلسه دارد.
جلســات هیئت مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ  ماده )29(: 

برگزاری جلسات هیئت مدیره باید در اولین جلسه هیئت مدیره برای دوره های 
سه ماهه به تصویب هیئت مدیره برسد.

هیئت مدیره باید تعداد جلســات برگزار شده طی ســال و جلسات کمیته های  تبصره: 

تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات را در گزارش 
ساالنه خود به مجمع عمومی ارائه و در سامانه اطالعاتی خود بارگذاری نماید.

هیئت مدیره مکلف است حداکثر 2 ماه پس از ابالغ این دستورالعمل کمیته ای  ماده )30(: 

تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در ذیل ساختار خود به منظور نظارت بر حسن 
اجرای قواعد و اصول مسئولیت اجتماعی تشکیل دهد.

4-6- کمیته های هیئت مدیره
هیئت مدیره موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کمیته  های حسابرسی، مدیریت  ماده )31(: 

ریسک، سرمایه گذاری، دارایی و بدهی، و انتصاب و جبران خدمات ایجاد شود.
تشکیل کمیته ها و انتصاب افراد مقرر در مفاد این دستورالعمل نافی مسئولیت ها  ماده )32(: 

و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل مطابق با قانون تجارت نخواهد بود. 
هیئت مدیره مکلف به استقرار فرآیند پایش اثربخشی هیئت مدیره و مدیرعامل،  ماده )33(: 

کمیته حسابرسی و ســایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره و مدیرعامل، به 



حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری144

همراه ارزیابی اعضای هیئت مدیره ذی ربط در هلدینگ، شرکت اصلی، فرعی و 
وابسته است.

پایش و ارزیابی ها باید به نحو مناسب مستندسازی و توسط شرکت به هلدینگ  تبصره: 

و توسط هلدینگ به صندوق گزارش شوند.
هیئت مدیره و مدیرعامل موظفند اطالعات مورد درخواست کمیته های موضوع  ماده )34(: 

ماده )31( این دستورالعمل را در اختیار آن ها قرار دهند.

الف( کمیته حسابرسی 
کمیته حسابرسی متشکل از حداقل 3 عضو غیرموظف هیئت مدیره است که  ماده )35(: 

اکثریت آنها )به ویژه رئیس کمیته حسابرسی( مستقل هستند. حداقل دو عضو 
کمیته، از جمله رئیس آن باید دارای تجربه یا تخصص اقتصاد، حســابداری یا 

مدیریت مالی مرتبط  باشند.
تبصره: کمیته می تواند در صورت نیاز و با تأیید هیئت مدیره از خدمات مشاوران مالی بیرونی 

استفاده نماید.
هیئت مدیره هلدینگ موظف اســت گــزارش نتایج بررســی عملکرد واحد  ماده )36(: 

حسابرسی داخلی مورد تأیید کمیته حسابرسی را حداکثر یک ماه پس از تهیه با 
امضاء رئیس هیئت مدیره به صندوق ارسال نماید.

وظایف کمیته حسابرسی عبارتند از: ماده )37(: 

بررســی و اظهارنظــر در خصوص عملکرد واحد حسابرســی داخلی و  الف- 
صورت های مالی شش ماهه و ساالنه، و ارائه نتایج به هیئت مدیره،

بررســی اظهار نظرات و موضوعات مهــم گزارش دهی مالی به منظور  ب- 
تضمین تمامیت صورت هــای مالی و هرگونــه اعالنیه های مرتبط با 

عملکرد مالی شرکت،
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بررســی ســاالنه کفایت و اثربخشی سیســتم های مدیریت ریسک و  ج- 
کنترل های داخلی شرکت،

بررسی میزان اطمینان مدیران ارشد اجرایی و مدیر ارشد مالی در خصوص  د- 
ثبت ها و صورت های مالی،

ارائه توصیه هایی به هیئت مدیره درباره:  هـ- 
پیشــنهادات ارائه شــده به ســهامداران درباره انتصاب یا عزل   -1

حسابرسان بیرونی
جبران خدمات و شرایط مشارکت حسابرسان بیرونی  -2

بررســی کفایت، اثربخشی، استقالل، دامنه و نتایج حسابرسی بیرونی و  و- 
وظیفه حسابرسی داخلی شرکت،

بررسی سیاست ها و ترتیبات مقتضی برای دغدغه های مربوط به وجود  ز- 
نادرستی های محتمل در گزارش دهی مالی یا دیگر موضوعات با هدف 

تحقیق مستقل و پیگیری مناسب. 
کمیته حسابرســی، مدیران یا همکاران پیشین طرف قرارداد شرکت )مؤسسه  ماده )38(: 

حسابرسی کنونی یا شرکت حسابرسی( با شرایط زیر را شامل نمی شود:
1( طی دوره 2 ســاله  پس از تاریخ خاتمه همکاری مؤسسه حسابرسی یا مدیر 

شرکت حسابرسی، و در همه موارد، 
2( تا زمانی که آنها دارای هرگونه منفعت مالی در مؤسسه حسابرسی یا شرکت 

حسابرسی باشند.
نخستین سطر گزارش دهی درباره عملیات حسابرسی داخلی خطاب به کمیته  ماده )39(: 

حسابرسی می باشد؛ که درباره انتصاب، خاتمه و جبران خدمات ریاست عملیات 
حسابرسی تصمیم می گیرد. عملیات حسابرسی داخلی دارای دسترسی بدون 
محدودیت به کلیه مدارک، ثبت ها، اموال و کارکنان، از جمله کمیته حسابرسی، 
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و دارای جایگاه ویژه ای می باشد.
جلســات کمیته حسابرسی با حسابرسان بیرونی، و با حسابرسان داخلی بدون  ماده )40(: 

حضور مدیریت برگزار می شود )حداقل سالی یکبار(.

ب( کمیته مدیریت ریسک
اعضای کمیته ریســک متشــکل از حداقل 3 عضو شامل یک عضو مستقل  ماده )41(: 

)رئیس کمیته( هیئت مدیره، یکی از مدیران اجرایی به انتخاب مدیرعامل و یک 
کارشناس خبره با تأیید هیئت مدیره است. 

رئیس کمیته مدیریت ریســک توسط هیئت مدیره و یا رأسا توسط خود کمیته  تبصره )1(: 

انتخاب می شود. کمیته دارای وضعیت مستقل در شرکت است و برای این منظور 
رئیس کمیته مدیریت ریسک مستقیما به رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد.

کمیته می تواند در صورت نیاز و با تأیید هیئت مدیره از خدمات مشاوران مالی  تبصره )2(: 

بیرونی استفاده نماید.
وظایف واحد مدیریت ریسک شامل موارد ذیل می باشد: ماده )42(: 

کمک به هیئت مدیره در عملکرد مؤثر سیستم مدیریت ریسک از طریق  الف- 
تجزیه و تحلیل تخصصی و بررسی های کیفی؛

حفظ دیدگاه کلی و گروهی در خصوص پروفایل ریسک سازمان عالوه  ب- 
بر دیدگاه انحصاری و فردی در خصوص ریسک؛

پایش منابع درون ســازمانی به منظور ارزیابــی ماهیت تعهدات، درک  ج- 
سیاست تأمین مالی و اندوخته گذاری؛

مدل سازی، تحلیل و ارائه توصیه در مورد بودجه و اشتهای ریسک؛ د- 
ارائه گزارش به هیئت مدیره در خصوص جزئیات مواجهه با ریســک و  هـ- 
اقداماتی که صورت گرفته اســت )یا بایــد صورت گیرد( برای مدیریت 
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مواجهه با ریسک؛
حصول اطمینان از شناســایی و پایش مستمر کلیه ریسک های کلیدی  و- 

سازمان و ارزیابی، افشاء و ارائه راهکارهای مربوط به هیئت مدیره؛
ارائه مشاوره به هیئت مدیره در خصوص تصمیمات مدیریت ریسک در  ز- 
ارتباط با مسائل راهبردی و عملیاتی همچون راهبرد شرکتی، ادغام ها و 

تملیک ها و پروژه ها و سرمایه گذاری های اصلی.
کمیته مدیریت ریسک نتیجه بررسی های خود را به صورت شش ماهه و ساالنه  ماده )43(: 

به هیئت مدیره گزارش می دهد. هلدینگ موظف است گزارش های فوق را حداکثر 
یک ماه پس از وصول در قالب گزارشی تحلیلی در اختیار صندوق قرار دهد. 

ج( کمیته سرمایه گذاری
کمیته ســرمایه گذاری متشــکل از حداقل دو عضو غیر موظف هیئت مدیره،  ماده )44(: 

مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر سرمایه گذاری، مدیر ارشد ریسک است.
وظایف کمیته سرمایه گذاری شامل موارد ذیل می باشد: ماده )45(: 

بررسی و اظهارنظر تخصصی راجع به سیاست و راهبرد سرمایه گذاری با  الف- 
توجه به مدت، قابلیت پیش بینی و سررسید تعهدات صندوق؛

نظارت بر سیاســت های تأمین مالی و سرمایه گذاری پروژه های در حال  ب- 
اجرا و در صــورت لزوم بازنگری آن ها از طریــق دریافت گزارش های 
دوره ای از شــرکت های تابعه به منظور تصمیم گیری در خصوص تداوم، 

تعدیل، توقف، واگذاری و انحالل طرح ها؛
تحلیــل بودجه ریســک و تخصیــص دارایی های تاکتیکــی با تأیید  ج- 

هیئت مدیره؛
نظارت بر پروفایل ریسک ســرمایه گذاری ها و تعیین رویکردهای کلی  د- 
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مدیریت ریسک؛
تدوین چارچوب عملیاتی برای فعالیت های سرمایه گذاری؛ هـ- 

بررسی و تجدیدنظر )عنداللزوم( در راهبردهای سرمایه گذاری همگام با  و- 
تغییرات فضای بازار؛

تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با درنظرگرفتن مأموریت سرمایه گذاری،  ز- 
باورهای ســرمایه گذاری، بودجه حکمرانی، بازده سود و بودجه ریسک 

متناظر، فرصت های موجود برای سرمایه گذاری و الزامات نقدینگی؛
پایش ریسک تغییرات ارزش اقتصادی دارایی ها و بدهی ها؛ ح- 

ظارت بر فعالیت هــای ســرمایه گذاری و فرایند عملیاتــی قراردادها و  ط-  
توافقنامه های تأمین مالی و سرمایه گذاری به همراه ارزیابی اثربخشی آن ها.

در دوره پایش عملکرد و ریسک باید ماهیت دارایی ها در نظر گرفته شود. تبصره )1(: 

اعضا و رئیس کمیته باید حداکثر شــفافیت و درک پذیری ممکن در خصوص  تبصره )2(: 

اطالعات مربوط به عملکرد سرمایه گذاری و ریسک را تضمین نمایند.
کمیته ســرمایه گذاری باید به طور دوره ای مطالعــات و گزارش ها در موضوع  ماده )46(: 

ســرمایه گذاری و ریســک های مربوط را در اختیار هیئت مدیــره قرار داده و 
سیاســت ها و اقدامات اتخاذ شده برای بهبود پرتفوی سرمایه گذاری و کاهش 

ریسک را ارائه دهد.
هر یک از عناصر فرآیند سرمایه گذاری باید با بودجه مناسبی از دانش، مهارت ها  تبصره: 

و توانمندی ها تأمین شوند.
مدیریت یا کمیته ســرمایه گذاری باید در فواصل سه ماهه، گزارش ریسک را  ماده )47(: 

به هیئت مدیره ارائه کند که عناصر ضروری مدل بودجه ریســک الزم برای 
تصمیم گیری کارآمد هیئت مدیره را در بر داشته باشد.

کمیته سرمایه گذاری باید با برگزاری منظم جلسات، نتایح فعالیت های خود را  ماده )48(: 
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به انضمام گزارشی مشتمل بر عناصر ضروری مدل بودجه ریسک در فواصل 
سه ماهه، به منظور تصمیم گیری کارآمد به هیئت مدیره ارائه نماید.

هیئت مدیره الزم است بر سرمایه گذاری های انجام شده در تسهیالت اجتماعی  ماده )49(: 

و اقتصادی جهت کســب اطمینان از تداوم منافــع اجتماعی یا اقتصادی آن 
نظارت کند.

د( کمیته انتصابات 
کمیته انتصابات در صندوق متشــکل از 7 عضو شامل سه عضو هیئت مدیره  ماده )50(: 

صندوق، ســه عضو منتخب کانون بازنشســتگان و یک عضــو مدیرعامل 
صندوق، به ریاست مدیرعامل صندوق و دبیری یکی از اعضای منتخب کانون 

بازنشستگان تشکیل می شود. 
اعضای کمیته انتصابات در شــرکت ها و مؤسســات تابعــه و هلدینگ های  تبصره: 

زیرمجموعه متشــکل از حداقل 3 عضو شامل دو عضو مستقل هیئت مدیره و 
مدیرعامل )رئیس کمیته( است.

هیئت مدیره، کمیته انتصاب را با هدف ارائه توصیه به هیئت مدیره در خصوص  ماده )51(: 

موارد زیر ایجاد می نماید:
بررسی برنامه های جانشین پروری جهت مدیران، به خصوص انتخاب و/یا  الف- 
جانشینی رئیس هیئت مدیره، مدیر ارشد اجرایی و پرسنل کلیدی مدیریتی 
)مدیر ارشــد اجرایی و دیگر افراد دارای اختیار و مسئولیت برنامه ریزی، 

راهبری و کنترل فعالیت های شرکت(؛
بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره، از جمله بررسی  ب- 
احراز شرایط ذکر شده در این دستورالعمل در خصوص استقالل نامزدها؛
پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ، شرکت  ج- 
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اصلی و اعضای هیئت مدیره شرکت های وابسته و فرعی به هیئت مدیره؛
فرآینــد و معیار ارزیابی عملکــرد هیئت مدیره، مدیــران و کمیته های  د- 

هیئت مدیره؛
بررسی برنامه های پیشــرفت حرفه ای و آموزشی جهت هیئت مدیره و  هـ- 

مدیران؛
انتخاب و انتصاب مجدد مدیران )شامل مدیران جانشین، عنداللزوم(. و- 

کمیته انتصاب الزم است ضمن تضمین اطالع و آگاهی اعضای هیئت مدیره  ماده )52(: 

از الزامات کاری و مســئولیت های خود، نســبت به ارتقاء پیوسته مهارت ها و 
آگاهــی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در زمینه کســب وکار و حکمرانی 
شرکتی اطمینان کسب نماید. نتایج بررسی ها به شکلی مناسب مستندسازی 

و ارائه شود.
فرآیند انتخاب، انتصاب و انتصاب مجدد مدیران در هیئت مدیره شــامل معیار  ماده )53(: 

شناســایی و ارزیابی مدیران بالقوه جدید و راه های مورد استفاده جهت یافتن 
کاندیداهای مناسب در گزارش ساالنه صندوق آشکار می شود.

اطالعــات مربوط به انتصاب یک مدیر خاص باید به مثابه بخشــی از فرآیند  تبصره: 

انتخاب به منظور اعتبارسنجی منطبق و رأی انتخاب و انتصاب مستندسازی شود.
کمیته انتصابات، به طور ساالنه و یا بر حسب مورد، استقالل مدیران را بررسی  ماده )54(: 

و تصمیم گیــری می نماید. مدیران عامل مکلفند ارتباطات خود را با شــرکت 
اصلی و ســایر شرکت های وابسته، سهامداران عمده و یا مدیران ارشد و یا هر 
فرد و نهادی که استقالل آنها را نقض می کند برای هیئت مدیره و دبیر کمیته 

انتصابات افشاء نمایند. 
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ه( کمیته جبران خدمات 
کمیته جبران خدمات توسط هیئت مدیره با هدف بررسی و ارائه توصیه به آنها  ماده )55(: 

در خصوص موارد زیر تشکیل می شود:
الف- چارچوب جبران خدمات هیئت مدیره و پرسنل کلیدی مدیریت؛

ب- بســته های ویژه جبران خدمات برای هر یک از مدیران و پرسنل کلیدی 
مدیریت.

کمیتــه تمامی ابعاد جبران خدمات از جمله شــرایط پایان فعالیت را به منظور  تبصره: 

تضمین عدالت و انصاف در نظر می گیرد.
کمیته جبران خدمات دارای حداقل ســه مدیر، با اعضای غیرموظف و رئیس  ماده )56(: 

مستقل می باشد.
هیئت مدیره باید مبنای حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره و مدیران  ماده )57(: 

ارشــد اجرایی را به گونه ای متناســب با عملکرد آنان تنظیم کند که با منافع 
بلندمدت صندوق/هلدینگ/شــرکت و سهامداران همسو باشد و نیز منجر به 

انگیزه بخشی به اعضای هیئت مدیره و تضمین موفقیت بلندمدت شود. 
اعضای هیئت مدیره نمی توانند برای ســمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره،  تبصره: 

وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه در مجمع عمومی 
تعیین شده، مقرر نمایند.

جبران خدمات مدیران غیرموظف متناسب با سطح مشارکت و لحاظ عامل هایی  ماده )58(: 

همانند تالش، صرف زمان و مسئولیت ها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
می باشد.

کمیته جبران خدمات باید بتواند در جذب، نگهداری و انگیزش مدیران با هدف  ماده )59(: 

تمهید مباشرت مناسب شــرکت و کارکنان کلیدی مدیریت به منظور توفیق 
بلندمدت مناسب عمل کند.
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5-6- مجامع عمومی
تصویب برنامه های راهبردی، عملیاتی و بودجه هلدینگ یا شرکت، مبتنی بر  ماده )60(: 

مدیریت عملکرد و اهداف کمی بر عهده مجمع عمومی است. 
اعضــای هیئت مدیره، مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرســی باید در مجامع  ماده )61(: 

عمومی بدون حق رأی حضور داشته باشند. در صورتی که تصویب صورت های 
مالی در دستور جلسه مجمع عمومی باشد، حضور باالترین مقام مالی هلدینگ 
یا شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورت های مالی بدون حق رأی الزامی 
اســت. در هر صورت هیئت مدیره باید ترتیبی اتخاذ نماید که اکثریت اعضای 

هیئت مدیره در مجمع حضور داشته باشند.
عدم حضور مدیران و رئیس کمیته حسابرسی، مانع از برگزاری مجمع نخواهد  تبصره: 

شد، لیکن دالیل عدم حضور باید در همان مجمع به اطالع اعضا برسد.
کلیه گزارش ها طبــق قوانین و مقررات از جمله صورت های مالی ســاالنه،  ماده )62(: 

گزارش تفســیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترل های 
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.
در مجمع عمومی باید تصمیمات الزم در خصوص بندهای گزارش حسابرس  تبصره )1(: 

مســتقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلســه مجمع یا صورت خالصه 
مذاکرات منعکس شود.

حــق حضور اعضای مســتقل و غیر موظف هیئت مدیره، بــا لحاظ قوانین و  تبصره)2(: 

مقررات و نحوه جبران خدمات اعضای هیئت مدیره عضو کمیته های تخصصی 
هیئت مدیره باید برابر قوانین و مقررات مربوط در مجمع عمومی صاحبان سهام 

تعیین و تصویب شود.
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طی برگزاری جلســات مجامع عمومی، باید فرصت کافی و معقول به منظور  تبصره )3(: 

پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره فراهم شود. 
هرگونه تغییر حســابرس مستقل و بازرس قانونی در مجمع عمومی، منوط به  ماده )63(: 

نظر کارگروه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
)کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 3300/ت/39037 ک مورخ 1387/1/19 

کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی( است.
در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از سوی کارگروه مورد اشاره  تبصره )1(: 

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 به منظور پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل به 
هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی، باید بررســی های انجام شــده در 
خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از قبیل استقالل، تناسب 
و میزان حق الزحمه و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند و به هیئت مدیره 

ارائه نماید.
عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نتایج کار آنها باید توسط کمیته  تبصره )2(: 

حسابرسی مورد پایش قرار گیرد.
در صورتی که هلدینگ/شــرکت قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و  تبصره )3(: 

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 

10 روز قبل از برگزاری مجمع به اطالع صندوق برسانند.
صندوق پس از بررسی دالیل تغییر و هماهنگی با کارگروه انتخاب حسابرس و  تبصره)4(: 

بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا 5 روز قبل از مجمع نظر خود 
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را در خصوص تأیید یا عدم تأیید اعالم می نمایند. در صورت عدم تأیید، باید از 
تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود.

6-6- افشاء و پاسخگویی
هیئت مدیره باید سازوکار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های  ماده )64(: 

مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در هلدینگ یا شرکت های اصلی 
و وابســته توسط اشخاص مختلف تدوین و اطالع رسانی کرده و بر اجرای آن 

نظارت داشته باشد. 
هیئت مدیره باید با طراحی و اســتقرار سازوکار مناسب، نسبت به رعایت کلیه  ماده )65(: 

قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطالعات نهانی اطمینان حاصل نماید. 
منظور از اطالعات نهانی به طور معمول اطالعات مهم، محرمانه و منتشر نشده 

برای عموم است.
هیئت مدیره مکلف است در مهلت قانونی مربوط به ارائه صورت های مالی به  ماده )66(: 

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.
حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است در گزارش خود نسبت به مقادیر  ماده )67(: 

و دالیل ارائه شــده در گزارش تطبیق ماده )66( این دســتورالعمل و نیز در 
خصوص تطبیق عملکرد با برنامه های راهبردی، ســرمایه گذاری 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 به صورت مجزا به مجمع 

عمومی گزارش نماید.
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هیئت مدیره ملزم به ایجاد و برقراری سیاســتی شــفاف است به نحوی که با  ماده )68(: 

رعایت اصل احتیاط، ذی نفعان در جریان عملکرد هلدینگ یا شرکت قرار گیرند.
سیاست افشای اطالعات باید به اطالع عموم برسد. تبصره: 

هیئت مدیره مکلف است با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات: ماده )69(: 

نسبت به ثبت و به روزرســانی اطالعات خود، هلدینگ ها، شرکت های  الف- 
اصلی/وابسته/فرعی از جمله صورت های مالی مصوب مجمع عمومی، 
بودجه تفصیلی مصوب و اصالحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری 
به تفکیک هر طرح و پروژه در موعد مقرر اقدام و در پایگاه اطالع رسانی 

خود ارائه نماید؛
اطالعات با اهمیت مالی و غیرمالی را در راستای استانداردهای حسابداری  ب- 
و قوانین و مقررات، برای نهادهای ناظر و ذی نفعان در چارچوب قوانین و 

مقررات مربوطه گزارش نماید؛
پس از تشکیل مجمع عمومی عادی ســاالنه، کلیه گزارش ها از جمله  ج- 
صورت های مالی ســاالنه، گزارش فعالیــت هیئت مدیره و مدیرعامل، 
گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و گزارش حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی را از طریق پایگاه اینترنتی شــرکت در اختیار 

عموم قرار دهد.
هر عامل ریسک قابل پیش بینی با اهمیت و اقدامات الزم برای مدیریت آن،  تبصره: 

هرگونه معامالت مهم و مسائل با اهمیت مربوط به کارکنان و سایر ذی نفعان 
باید در گزارش مربوط اعالم شود.

اطالعات با اهمیتی از قبیل مشــخصات کامل، تحصیالت، تجارب، مدارک  ماده )70(: 

حرفه ای و عملکرد اعضــای هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی 
هیئت مدیره و اعضای آن ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مســتقل بودن 
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آنان، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی، حقوق 
و مزایای مدیران اصلی، و رویه های 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 )1(: صالحیت های اعضای هیئت مدیره، فرآیند انتخاب از جمله سیاست های تنوع 

در ترکیب اعضای هیئت مدیره در این گزارش لحاظ شود.
هلدینگ یا شــرکت می تواند با رویکرد توســعه پایدار، ایجاد سازوکاری برای  تبصره )2(: 

سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت 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.
هیئت مدیره باید در گزارش تفســیری مدیریــت، ضمن ارزیابی میزان تحقق  ماده )71(: 

برنامه های راهبردی، گزارش اقدامات در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی 
موضوع این دستورالعمل را ارائه نماید. در این گزارش باید گزارش عضو مستقل 

هیئت مدیره در خصوص رعایت اصول حکمرانی شرکتی نیز درج شود.
در صورت تخلف مدیران درون یا برون سازمانی از رهنمودهای سرمایه گذاری،  ماده )72(: 

مدیریت یا کمیته سرمایه گذاری موظف به اعالم مکتوب موارد به صندوق است.
هیئت مدیره موظف اســت در بیانیه سیاست گذاری افزون بر مشخص نمودن  ماده )73(: 

اهداف، محدودیت ها، سیاســت ها و استراتژی های ســرمایه گذاری، بررسی 
عملکرد، شناسایی و کنترل ریســک های مترتب، میزان توجه به مالحظات 
اجتماعــی، زیســت محیطی و اخالقــی را در انتخاب، نگهــداری و تحقق 

سرمایه گذاری ها افشاء نماید.
مســئولیت نظارت و ارزیابی نحوه اجرای این دســتورالعمل بر عهده صندوق  ماده )74(: 

بازنشســتگی کشوری است. صندوق مکلف است گزارش ارزیابی را به صورت 
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ساالنه در پایگاه اینترنتی خود افشاء نماید.

7-6- سطوح گزارش دهی
هیئت مدیره موظف اســت در »بیانیة سیاست ســرمایه گذاری میزان توجه به  ماده )75(: 

مالحظات اجتماعی، زیست محیطی و اخالقی را در انتخاب، نگهداری و تحقق 
سرمایه گذاری ها« گزارش نماید.

چارچوب پایش شــرکت های تابعه از منظر حکمرانی شرکتی اجتماعی توسط  ماده )76(: 

صندوق حداکثر دو ماه پس از ابالغ این دستورالعمل تدوین و ابالغ می شود.
هلدینگ ها/شرکت ها باید در راستای مسئولیت اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار  ماده )77(: 

و ایجاد ســازوکاری برای ســنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت 
و بلندمدت، گزارش ســالیانه در ابعاد اقتصادی، زیســت محیطی و اجتماعی 
فعالیت ها، تولیدات و خدمات بر اســاس استاندارد GRI 2018، تهیه و پس از 
تأیید هیئت مدیره و ارائه در مجمع، نســخه ای را به صندوق ارسال و از طریق 

وب سایت شرکت نیز افشاء کنند. 

8-6- ضمانت اجرایی
هیئت مدیره شــرکت ها و مؤسســات تابعــه بدون واســطه و هلدینگ های  ماده )78(: 

زیرمجموعه موظفند ضمن پیگیری برنامه اجرایی این دســتورالعمل، گزارش 
عملکرد آن را هر شــش ماه یکبار بر اســاس چارچوب گزارش دهی ضمیمه 

دستورالعمل به صندوق ارسال کنند.
هیئت مدیره شرکت ها و مؤسســات تابعه هلدینگ ها موظفند ضمن پیگیری  تبصره: 

برنامه اجرایی این دســتورالعمل، گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یکبار بر 
اساس چارچوب گزارش دهی ضمیمه دستورالعمل به هلدینگ ارسال کنند.
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در صورت تخلف از رعایت کامل مفاد این دســتورالعمل و دســتورالعمل های  ماده )79(: 

مربوطــه از جمله عدم رعایت الزامات مطروحه در خصوص انتخاب و انتصاب 
اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل، عدم تشکیل کمیته های هیئت مدیره، عدم 
رعایت مفاد قانونی در خصوص تشکیل به موقع و با کیفت مجامع، عدم ارسال 
گزارش های مقرر، عدم ارائه اطالعات کامل، به موقع و معتبر توســط شرکت، 
واحدهای نظارتی در شرکت ها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدینگ های 
زیرمجموعه مکلفند ضمن ارائه گزارش تخلف به مدیرعامل صندوق با مدیران 
مربــوط برخورد نموده و در صــورت ضرورت از طریق ســایر مراجع قانونی 

پیگیری های متناسب را به عمل آورند.
در شرکت ها و مؤسسات تابعه هلدینگ ها گزارش تخلفات از سوی واحدهای  تبصره: 

نظارتی به مدیرعامل هلدینگ ارائه می شــود و مدیرعامل هلدینگ مســئول 
برخورد با مدیران متخلف و در صورت ضرورت پیگیری از طریق سایر مراجع 

قانونی است. 
مدیرعامل صندوق موظف اســت گزارش مربوط به ســوابق عملکردی کلیه  ماده )80(: 

شرکت ها و هلدینگ های زیرمجموعه صندوق و اعضای هیئت مدیره و مدیران 
عامل آن ها در رابطه با نحوه اجرای این دستورالعمل و اقدامات انجام شده را در 
اختیار معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

قرار دهد. 
معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در  تبصره: 

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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