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 دیباچه
، های بازنشستگیها، صندوقها، بیمهگذاران نهادی )بانکافزایش دامنه فعالیت و تنوع طیف مخاطبان سرمایه

ر تهای استاندارد، نوین و پیشرفتهماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران( لزوم بکارگیری شیوه 22موضوع بند 

  مدیریت، نظارت و راهبری را با خود به همراه داشته است. هدف نهادهای بازنشستگی، تسهیل فرآیند

 زا حمایت نیز و معیشتی فقر از ممانعت ها،مستمری افزایش حال در مخارج تأمین برای گذاری ملیاندوخته

و نظارت بر  هاصندوق این مطلوب مدیریت بنابراین. است ملی یدرآمدها کردهزینه در بلندمدت مالحظات

ده از های حال و آیننسلی و انتفاع نسلبین عدالت یبرقرار تضمینمنجر به  ،مزبور در بلندمدت ینهادها یتهدا

با تبیین اصول کلی ضمن تسهیل راهبری و « حکمرانی شرکتی»شود. در این میان می ی ملیمنابع و درآمدها

 د. آورنفعان، ارتقای عملکرد مالی و شفافیت فراهم میمنافع کلیه ذی مدیریت، بستر الزم را برای تأمین

ای هروی اقتصاد ایران در کنار بحرانهای پیشهای بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالشامروزه از بحران صندوق

ئی از نظام زهای بازنشستگی به عنوان جشود. صندوقدیگری نظیر بحران آب، محیط زیست و اشتغال نام برده می

مزد انداز بخشی از حقوق و دستها تجمیع و پسدارای کارکردی صرفاً اقتصادی هستند؛ وظیفه آن تأمین اجتماعی

افراد در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی )یا ازکارافتادگی(، البته با حفظ قدرت خرید 

ردن خوبرهمهمچون  یبحران مؤثر هستند؛ عوامل یندر بروز ا یمتعدد شده در طی زمان است. عواملمبالغ انباشت

گذاری های مناسب سرمایهها، فقدان استراتژیهای )مالی و تعداد مشترکان( صندوقها و خروجیجریان ورودی

های سیاسی و پذیری، قوانین و مقررات باالدستی و مداخلهیسکر مدت و بلندمدت، مدیریت ناکارامدمیان

ی مربوط گیرها و فرآیندهای تصمیمکه حکمرانی داخلی به شیوه. از آنجائیهستندحاکمیتی از جمله مهمترین آنها 

متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و  ای)هیئت مدیره گرایی معمولجانبهبسیار فراتر از شیوه سه شودمی

از  توانهای بازنشستگی را میرو مدیریت کارآمد صندوقاز ایندولت(در سطح مدیریت سازمان/صندوق است. 

ذاری گچارچوبی برای سیاست»سه منظر استقرار اصول و قواعد حکمرانی خوب در سطح مدیریت کالن به عنوان 

و توجه به حضور « راهبری چارچوب»حکمرانی شرکتی به عنوان ، «تأمین برابری و کارآمدی درو اداره امور ملی 

  .ها و نهادهای مدنی مورد بررسی قرار دادفعان در قالب تشکلنذی
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 ای در کارکردها و برآورده نمودن انتظارات عالیه دارای تأثیرات قابل مالحظهساختارهای راهبری و مدیریت  

 ، به نحوی که با اتخاذ رفتاری فراکنشی امکان حفاظت از ارزش ذخایر امانی نزدهستندبازنشستگی  از نهادهای

مانی کنند. صیانت از ذخایر اهای سیاسی و اقتصادی فراهم میثباتیخود را در مواجهه با آثار و پیامدهای منفی بی

  اعم ازنفعان )راستایی منافع ذیهم پذیری هیأت راهبری و مدیریتی،بازنشستگی، پاسخگویی و مسئولیت

ازی و سالنسلی مستلزم پیادهو برقراری عدالت بینبگیران، کارکنان و در نهایت جامعه( پردازان، مستمریبیمه

فعان، ن)شفافیت، انصاف، راستی، رعایت حقوق تمامی ذی حکمرانی شرکتیرعایت قواعد و اصولی است که در 

پذیری و پاسخگویی( تعبیه و تبیین شده است. استقرار اصول و چارچوب حکمرانی نهادی با رعایت مسئولیت

عملکرد  سازینیازهای خروج از بحران، ارتقاء و شفافتی و فرهنگی کشور از اهم پیشمقتضیات اجتماعی، سیاس

 مالی و مدیریتی نهادهای بازنشستگی عمومی و کسب اعتماد جامعه و دیگر نهادهای مالی و اقتصادی است. 

 اقتصادی امور معاونت، «پژوهش و تحقیق بر متکی سازیتصمیم» فرهنگ تحقق هدف با و مهم این به توجه با

مبادرت به  تأمین اجتماعی نظام اقتصادی حوزه متولی و ناظر نهاد عنوان به اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

منامه نظا»همراه با تدوین « بازنشستگی هایصندوقحکمرانی شرکتی در  المللیتجارب ملی و بین» بررسی

 ردعملک بخش، این فعاالن به مساعدت است تا ضمننموده « های بازنشستگی ایرانپیشنهادی برای صندوق

 و تأمین اجتماعی نظام فعاالن راهبری بر ناظر اصول مجموعه استقرار و( یریتی)مد اجرایی و فنی صحیح

 ها،آن تیتا عالوه بر حفظ موجود نموده پایش حکمرانی شرکتی اصول با هاآن انطباق و بازنشستگی )نظامنامه(

 .شود رعایت و حفظ نیز مربوط نفعانذی و سهامداران منافع

 

 یئاله میرزاحجت                   

  ریزیو برنامه معاون امور اقتصادی                                          
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 مقدمه

 هشناخت سازوکارهای ساختارها، و نهادها اصول، از ایمجموعه طور کلی دربردارندهبه تأمین اجتماعی و رفاه نظام

 ادیاقتص و اجتماعی امنیت گسترش و تأمین هدف با که است عوامل و عناصر این میان روابط باالخره و شده،

 ی،اجتماع عدالت اقتصادی، رشد با که است ایپدیده تأمین اجتماعی. گرددمی اجرایی و تدوین آینده و حال در

 نظرانصاحب و ها(. امروزه دولت1322و همکاران،  ی)پناه دارد کامل پیوستگی ملی سرافرازی و انسانی کرامت

 شوریک هر اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، پایدار توسعه که اندرسیده نتیجه این به جهان در اجتماعی

 .نظام دارد ینخدمات ا یفیتو ک یتبا کم ناپذیرجدایی و مستقیم ارتباطی

اقتصادی، اجتماعی و  تعیین میزان توسعه برای به عنوان شاخصی تأمین اجتماعینظام  یو ارتقا یتبهبود، تقو

گسترش  یبرا یرانا یاسالم ینظام جمهور یراهبردها ینجمله مهمتراز  شود، کهسیاستی کشورها قلمداد می

  اندازچشم سند اساسی، قانون ونهبیست اصل در اجتماعی حق این است. فقرو مقابله با  یعدالت اجتماع

 قوانین سایر و کشور توسعه سالهپنج هایبرنامه ،تأمین اجتماعی و رفاه جامع نظام ساختار قانون کشور، سالهبیست

 .است شده تصریح (1354 سال مصوب) تأمین اجتماعی قانون جمله از کشور جاری مقررات و

 و بینش عمیق، کنکاش مستلزم فرادستی و عالیه نهادهای تصمیم در اتخاذ نظام، این ماهیت و ذات به توجه با

-استسی اصلی پلتفرم شده انجام هایپژوهش و تحقیقات از دستاوردهای حاصلبوده و در این خصوص  پژوهش

 هدف با و مهم این به عنایت با. کنندریزی میرا پایه ارشد مدیران هایسازیتصمیم و هامشیخط ها،گذاری

 رفاه و کار تعاون، وزارت اقتصادی امور معاونت، «پژوهش و تحقیق بر متکی سازیتصمیم» فرهنگ تحقق

 بخش این فعاالن به مساعدت با هدف تأمین اجتماعی نظام اقتصادی حوزه متولی و ناظر نهاد عنوان به اجتماعی

هتمام المللی ابا بررسی و تعمیق در تجارب داخلی و بین( یریتی)مد اجرایی و فنی صحیح عملکرد برو نظارت 

حکمرانی  ولاص با هاآن انطباق و بازنشستگی و تأمین اجتماعی نظام فعاالن راهبری بر ناظر اصول مجموعهبه تهیه 

 رعایت و حفظ نیز مربوط نفعانذی و سهامداران منافع ها،آن یتتا عالوه بر حفظ موجودنموده نظارت  1شرکتی

 .شود

                                              
1 Corporate Governance 
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 ،1(ISSA) تأمین اجتماعی المللیبین انجمن سند از جمله حکمرانی شرکتی پایه هاینظریهبا استناد به  در این راستا

ی هاکنترل دستورالعمل ،حکمرانی شرکتی موضوع در  (OECD)2اقتصادی و توسعه  همکاری سازمان اصول

 بورس سازمان حسابرسی کمیته منشور فرابورس، و تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته ناشران داخلی

حکمرانی )اسناد  تطبیقی مطالعات و ،بهادار اوراق و بورس سازمان داخلی حسابرسی فعالیت منشور بهادار، اوراق و

 بر اظرن راهبردهای، (و بازنشستگی تأمین اجتماعیدر قلمرو نظام  سنگاپورو  ترکیه آلمان، کشورهای شرکتی

 تدوین و تهیه )نظامنامه منبعث از مطالعه حاضر( ایران بازنشستگی و تأمین اجتماعی نظام در شرکتیحکمرانی 

 .است گردیده

 پردازد.می بنیادهای نظری عنوان و ابزارهای آن تحت حکمرانی شرکتیتعریف به بیان  این مطالعهنخست  فصل

در ایران، قوانین و مقررات مترتب با  تأمین اجتماعینظام بازنشستگی و  موجودوضعیت ساختار  ،دومفصل 

خرین ، آسوم کند. فصلتشریح میرا  آنگیران های بازنشستگی و تصمیمها، ارکان و ساختار صندوقصندوق

و صندوق بازنشستگی کشوری مورد بحث و  تأمین اجتماعیوضعیت استقرار حکمرانی شرکتی را در سازمان 

 و یهترک )آلمان،های بازنشستگی کشورهای منتخب در نظام شرکتی ساختارهای حکمرانیدهد. قرار می بررسی

های صندوق در شرکتی حکمرانینظامنامه » پنجمو نهایتاً در بخش  دنشوبررسی می چهارمسنگاپور( در فصل 

 شود.پیشنهاد می «ایران بازنشستگی

 از همکاری و مساعدت آقای اسماعیل طاهری و کارشناسان محترم دفتر نظارت و ارزیابی الزم است در انتها

ی به که دسترس نمایمتشکر و قدردانی  (عاون، کار و رفاه اجتماعیت ریزی وزارت)معاونت امور اقتصادی و برنامه

 سهیل نمودند.بازنشستگی کشوری را تو صندوق  تأمین اجتماعیها و اطالعات مربوط به سازمان داده

 

  

                                              
1 International Social Security 

2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 :اول فصل

 های نظرین بنیا 
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 مقدمه. 9

ی ها، رفته رفته اندیشه جدایهای بزرگ و طرح موضوعاتی مهم در رابطه با نحوه اداره آنبه دنبال تشکیل شرکت

حکمرانی بیستم در سطح جهان مطرح گردید. موضوع  قرنمالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل 

از عدم  حاصل( در واکنش به مشکالت 1993به شکل کنونی نخست در انگلستان، آمریکا و کانادا )دهه  شرکتی

حکمرانی آسیا، اهمیت  1992. بحران سال ظهور پیدا کردهای معظم در شرکت ت مدیرهئهیاثربخشی کارکردهای 

  کرد. نمودهای مربوط را بیش از پیش نمایاناز راهکارها و ره پیرویو  شرکتی

 نظریه قالب در که گردیدمی محدود سهامداران و شرکت بین رابطه به حکمرانی شرکتی قدیمی، و اولیه الگوی در

 یاد تعامالت و روابط از ایشبکه عنوان به حکمرانی شرکتی از امروزه لیکن. شدمی اجرا و طرح 1نمایندگی

 فعاننذی از توجهیقابل تعداد و شرکت میان بلکه)سهامداران(،  هاآن مالکان و هاشرکت بین تنها نه که کنندمی

 (.نفعانیذ یه)نظر است برقرار

 باعث شرکت سطح در نظام حکمرانی شرکتی اصول صحیح اجرای ،تجربی هایپژوهش بر اساس دستاوردهای

 تأمین تا کندمی فراهم را چارچوبینظام مذکور  همچنین. شودمی شرکت ارزش افزایش و مالی عملکرد بهبود

استقرار  .(Sloan, 2331) آورد خواهند بدست خود گذاریسرمایه از مناسبی بازده که سازد مطمئن را مالی کنندگان

 .باشد اقتصاد جهان در سرمایه جذب جهت رقابتی مزیت کسب در مهمی عامل تواندمی حکمرانی شرکتی

 از تا است درصدد و داده قرار هدف بلندمدت در را اقتصادی بنگاه حیات چیز، هر از پیش حکمرانی شرکتی

 حکمرانی شرکتی عبارتی به، (Keasey et al, 2335) کند حفاظت هاسازمان مدیریت مقابل در سهامداران منافع

 :از است عبارت

 ،پاسخگویی و شفافیت ارتقای و بهبود طریق از اقتصادی بنگاه ریسک کاهش 

 .اجرایی مدیریت پذیری مسئولیت عدم و خودکامگی از به واسطه ممانعت سازمان بلندمدت کارآیی بهبود 

زمینه  در کمبودهایی به گذشت مدت زمان طوالنی از تصویب قانون تجارت با توجه با نیز کشور ج.ا.ایران در

 مبادرت تهران بهادار اوراق سازمان بورس ها،نارسایی و هاضعفبه دلیل همین . مواجه هستیم سهامداران حقوق

                                              
1 Agency Theory 
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 وزارت طریق از 1324 سال در نامه آیین این نویسپیش. نامه نموددر قالب آیین حکمرانی شرکتی به ارائه نظام

 رسید. تصویب به تهران بهادار اوراق بورس سازمان  ت مدیرهئهی در 1326 سال در تهیه و دارایی و اقتصادی امور

 اقتصاد کل و بازار سرمایه صحیح عملکرد برای حکمرانی شرکتی کارآمد هایرویه»مذکور  نامهآیین بر اساس

 سلب موجب است ضعیف ممکن حکمرانی شرکتیاست.  عمومی اعتماد حفظ و جلب الزمه و حیاتی کشور

 بورس در هاقیمت سقوط و بحران نقدینگی یا منابع خروج به منجر تواندمی خود نوبه به که گردد بازار اعتماد

 اعضای سایر و گذارانسرمایه برابر در قبال سهامداران، در مسئولیت بر عالوه بورس سازمان حقیقت، شود. در

 اداره و هدایت برای ایشیوه حکمرانی شرکتی بهادار، بورس اوراق صنعت منظر دارد. از مسئولیت نیز خود

 تأثیر ت مدیرهئهی عمل نحوه بر تواندمی شیوه . ایناست ارشد و مدیریت ت مدیرههیئ توسط شرکت هایفعالیت

 .«باشد داشته

 حکمرانی شرکتیتعاریف . 9-9

متعدد  یحکمرانی شرکتنفعان، تعاریف ارائه شده از ها و گستره روابط شرکت با ذیبا توجه به تفاوت در نگرش

ثر شاهد متأها و احزاب لیکن در موضوع تأثیر آن بر توزیع درآمد، قدرت و ریسک در میان گروه دنباشو متنوع می

با « مدیران»از یک سو رابطه توان میاین نظام را  .(Oxford University Press, 2312) باشیماتفاق نظر می

در شکل محدود است و از سوی دیگر با نگرشی « تئوری نمایندگی»دانست که مبنای نظری آن « سهامداران»

وان در تکه پشتوانه نظری این دیدگاه را می گرفت در نظر «نفعانذی یشرکت با تمام»رابطه  به عنوانتر وسیع

 به شرح زیر است: تعاریف حکمرانی شرکتییافت. برخی از « اننفعتئوری ذی»

مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و  حکمرانی شرکتی 

 .(Aguilera, et al., 2315) نفعان شرکت استکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی

شرکتی   ستره  با اخالقی عملی ،حکمرانی  ست  سازمانی  گ سیعی  طیف که ا سهامداران،   نفعانذی از و (

 دهدمی قرار مدنظر یکپارچه چارچوبی در را...( و گذارانقانون مشتتتتریان، کارکنان، اعتباردهندگان،

(Al-Malkawi, et al. 2314). 

 ایجاد هایرویه همچنین و سازمانی سازوکارهای ها،توافق از گوناگونی انواع شامل شرکتیحکمرانی  

 در .(Lin & Liu, 2339) است کارکنان و ت مدیرهئهی مدیریت،سهامداران،  مسئولیت و قدرت در تعادل
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 مدیرعامل و ییو جدا ت مدیرهئهیاستقالل  ،ت مدیرهئهی اندازه سهامداران، ترکیب و ساختار ،میان این

 .(Liu & Sun, 2335)است  حکمرانی شرکتیترین عوامل مؤثر بر از مهم ت مدیرهئهیرئیس 

هایی است که موجب ها و سیستمقوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ شامل حکمرانی شرکتی 

 .(1325ه، یگانشود )حساس نفعان میپاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی اهدافدستیابی به 

 و همگانی فردی اهداف و ،اجتماعی و اقتصادی اهداف میان تعادل برقراری دنبال به حکمرانی شرکتی 

 به پاسخگویی الزام همچنین و منابع از کارامد استفاده تقویت برای حکمرانی شرکتی است. چارچوب

 جامعه و هاافراد، شرکت منافع تر کردننزدیک آن هدف است. شکل گرفته منابع آن از استفاده مورد در

 . (Cardon Report, 1992) باشدمی ممکن حد تا

های ها و شیوهولیتئمس شامل (IFAC)1 المللی حسابداراناز دیدگاه فدراسیون بینحکمرانی شرکتی  

ه دستیابی ب راهبردیظف است که با هدف مشخص کردن مسیر ؤت مدیره و مدیران مئهی مورد استفاده

 .شودوالنه منابع تعیین میئها و مصرف مسکنترل ریسک، اهداف

 ۀوسعت ۀاقتصادی، برنامو توسعه  یکتی از تعتاریف حکمرانی تعریفی است که بانک جهانی، سازمان همکاری

 سیستمحکمرانی » المللتی توستعه بتر آن اتفاق نظر دارند:های بتینسسات و سازمانؤم، ملل متحدسازمان 

 کته است هتا( و فرآینتدها )عملکردهتا(هتا، کارکردها )مسئولیتتعامالت بین ساختارها، ستنتای از پیچیده

 طور به خوب حکمرانی «.شودوستیله سته ارزش کلیتدی یعنتی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مشخص میبته

 ود.شمی مربوط النهعاد توزیع هایشیوه و پایدار اقتصادی ایجاد جهت عمومی منابع مدیریت موضوع به خاص

های اساسی حکمرانی خوب به بیان ویژگی ،6/2333 شمارۀ قطعنامه طی ملل، سازمان حقوقی همچنین کمیسیون

 پردازد.می« 2پذیریانعطاف و 6قانون حاکمیت ،5مشارکت ،4پاسخگویی ،3مسئولیت ،2شفافیت»به شرح 

                                              
1 International Federation of Accountants 
2 Transparency 
3 Responsibility 
4 Accountability 

5 Participation 
6 The rule of law 

2 Responsiveness 
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 حکمرانی شرکتیاهداف . 9-2

 اصلی اهداف پاسخگویی، و پذیریمسئولیت نفعان،ذی یتمام حقوق رعایت راستی، انصاف، شفافیت، تضمین

ر د یعموم یبازنشستگ یمهو ب تأمین اجتماعینظام  یتو مأمور یفهلحاظ وظ با. است حکمرانی شرکتی نظام

عات موضو ،النسلیبین تعهدات ایفای به الزام و( دریافتی هایبیمه)حق خرد هاییهسرما ارزش حفظو  یعتجم

 در یتافو شف پاسخگویی ،نفعانذی حقوق تضمین امانی، ذخایر از صیانت ،مدیریتیو  یراهبر تأیمعطوف به ه

 .گیردمی قرار هاحکمرانی و راهبری آن توجه کانون

  حکمرانی شرکتی سازوکارهای و چارچوب. 9-9

های اخیر هدایت کشورهای سال حکمرانی شرکتی بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که در

 و سهامداران هیئت مدیره، مدیریت، بین روابط»های بازنشستگی را بر عهده گرفته است عضو در زمینه سیاست

 اهداف آن طریق از که آوردفراهم می را ساختاری باشد. به تعبیری حکمرانی شرکتیمی« شرکت نفعانذی سایر

 د.شومی مشخص عملکرد مدیران بر نظارت نحوه همچنین و اهداف این به دستیابی ابزارهای و تدوین شرکت

 حقوق رعایت راستی، انصاف، شفافیت، آن براساس دربرگیرنده اصول و راهبردهایی است که حکمرانی شرکتی

 .شودمی اجرا و اعمال و بازنشستگی تأمین اجتماعیدر ساختارهای فعال  پاسخگویی و پذیریمسئولیت نفعان،ذی

و  تأمین اجتماعیبازیگران اصلی نظام  رفتاری برانطباق ناظر که است تدوین مقرراتی مستلزم اصول این رعایت

  .باشد حیث این از بازنشستگی

 معطوف هایدستورالعملبه انتشار  مبادرت اقتصادی توسعه و همکاری سازمان ،2335در سال به همین منظور 

 هاییستماز س یبی، ترک1999سال  ی)استانداردها حکمرانی شرکتی اصول مکمل عنوان به حکمرانی شرکتی به

 حکمرانی شرکتی بهبود و تعالی راهکارهای ارائه اب هادستورالعمل این .مودن خود( یو برون سازمان یدرون سازمان

 و همکاری سازمان اصلی هدفا. آورندمی فراهم را نفعانذی از مناسب حمایت یالزم برا زمینه ،هادولت به

 :استبه شرح زیر  هادستورالعملدر تهیه این  اقتصادی توسعه

و  گذاریمقررات طریق از حاضردرحال که حمایتی از فراتر سهامداران، و نفعاناز ذی حمایتبهبود  

 .شودمی اعمال جاری نظارت
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های شرکت برای به طورکلی و بوده حکمرانی شرکتی قوانین مکمل که بیمه بخش ویژه رهنمودهای ارائه 

 .هستند اعمال قابل نیز ایغیربیمه

 است سازوکارهایی یهتعب مستلزم ،تأمین اجتماعیرفاه و  یاقتصاد در قلمرو حکمرانی شرکتی اهداف به دستیابی

 :دهند پوشش را زیر موارد و اعمال آن بر حاکم هایو دستورالعمل مقررات ،قوانین در باید که

  ،پذیرمسئولیت و صالحیت صاحب مستقل، پاسخگو، ایمدیره تئهی استقرار 

 مدیران، مناسب هایمسئولیت و نقش تبیین 

تصاب ان یسک،و ر گذاریسرمایه داخلی، حسابرسی و ممیزی جمله ازمستقل  یکنترل هایگروه تشکیل 

 ...، و اجتماعی سئولیتمو جبران خدمات، 

 کنترلسازی و شفاف جهت -رعایت اصل احتیاطبا  -موقعدهی بهو گزارش اطالعات مناسب افشای 

 ،تداخل منافع

 ،ایحرفه اخالق منشور گسترش و تدوین 

 .حکمرانی شرکتی هایمکانیزم طریق نفعان ازذی کلیه حقوق رعایت 

 :است زیر موارد شامل «های بازنشستگی ایراندر صندوق حکمرانی شرکتی» پیشنهادی نظامنامه رئوس 

 ،ت مدیرههیئ هایمسئولیت و نقش 

 ،مدیرعامل و ت مدیرهئهی رئیس وظایف تفکیک 

 ،ت مدیرهئهی اعضای صالحیت و ترکیب 

 ،ت مدیرهئهی اعضای استقالل 

 ،نهاد ناظر و ت مدیرهئهی نظارتی هایمکانیزم ایجاد جهت ت مدیرهئهی هایکمیته از استفاده 

 منافع، تداخل از جلوگیری منظوربهریسک و ...(  حسابرسی، مالی،( اطالعات افشای عمق و ماهیت 

 نفعان،ذی کلیه حقوق رعایت 

 منافع، تداخل ریسک، مدیریت گذاری،سرمایه ارشد، مدیران پاداش و انتصاب بر ناظر هایسیاست 

 رسمی. اکچوئری و داخلی حسابرسی واحد هایمسئولیت و نقش رعایت مقررات،
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   حکمرانی شرکتیمبانی نظری . 9-4

 (یکارگزار) نمایندگیتئوری  .9-4-9

)صاحبان و سهامداران واقعی( حداکثر کردن ارزش خالص به صورت ارزش فعلی مورد  هدف واحد اقتصادی

گیرندگان واقعی نیستند، در اغلب اوقات سهامداران با حال، صاحبان واحد اقتصادی تصمیمانتظار است، با این

گیری دور هستند. سهامداران، به عنوان صاحبان روزانه تصمیمگیری به مدیران کارآمد از عملیات واگذاری تصمیم

تصمیمات مدیریت با اهداف سهامداران نیستند، بنابراین ممکن  راستاییهمواره قادر به پایش تطابق و هم ،غایب

 است مدیران به جای تالش در جهت حداکثرکردن ارزش خالص، تا حدودی اهداف شخصی خود را دنبال کنند

به طور عمده به روابط استخدامی  مطرح شده و نمایندگی. این مسئله تحت عنوان تئوری (1946ایوان، )داگالس، 

ود. شطور همزمان توسط درک موقعیت و تالش کارگزار مشخص میده بنگاه بهنشود. بر این مبنا، ستامربوط می

ی رفین قرارداد متقارن نیست. یعنشود که اطالعات طکارگزار از این واقعیت ناشی می-پیچیدگی رابطه کارفرما

 گریز بودن کارگزار تشدیدکارگزار اطالعاتی دارد که از چشم کارفرما مخفی است. این مشکل در صورت ریسک

  شود. می

موکلین و سهامداران از  مندیدرصدد ارائه راهکارهایی برای حفظ منافع و ارتقای سطح بهره نمایندگیتئوری 

در روابط کارگزاری  ممکن استاست که  تیتئوری درصدد حل مشکالاین  .(1323)الوانی،  سوی کارگزاران است

از  ست.ا )کارگزار( کارفرما یا صاحبکار با تمایالت عامل اهدافتمایالت و  تداخل ،مشکل ؛ نخستینبروز کنند

، برای کارفرما مشکل یا پرهزینه دهد یا خیرکه آیا عامل واقعاً کار مورد ادعا را انجام میاین کسب اطمینان از طرفی

 .باشدمینعاملین  غالباً قادر به تأیید جامعیت و تمامیت رفتار و عملکردکارفرما یا صاحبکار  بنابراینشود. می

 مورد عامل( در )مباشر، وی نماینده و یسئر میان  که دهدمی رخهنگامی  مشکل دومین ریسک به عنوان تسهیم

به  وی نماینده و یسئر که ممکن است شودمسئله از آنجا ناشی می. دهدرخ می نظر اختالف ریسک تقسیم نحوه

. موکلین (1326)رحمان سرشت،خواهان انجام اقدامات متفاوت باشند  ،پذیریریسکمختلف  هایپروفایل دلیل

 سودآور هایفرصت افزایش موجب خطرپذیری زیرا ،هستند کارگزاران جانب ی اززیاد خواستار خطرپذیری

بنا به عللی از خطرپذیری  همواره کارگزاران . اماکند برابر چند درازمدت در را آنان منافع و موکلین شده برای

 ارگزارانککه صرفاً به نتایج عملکرد  است نوع ارزیابی موکلین اند. یکی از علل خطرگریزی کارگزاران،گریزان بوده
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 هافرصت تعقیب به نسبت کارگزار تفاوتیبی دیگر، علت است؛ رسانیده حداقل به را خطرپذیری لذا و توجه دارند

توان گفت که مفروضات تئوری در مجموع می .(1323)الوانی، سید نقوی، است  دارریسک هایو موقعیت

  بر پایه سه هدف زیر شکل گرفته است:جهت رفع موانع رابطه میان کارگزار و موکل نمایندگی 

 ،گیردمی فاصله هم از کارگزاران و موکلین منافع که مواقعی در همگرایی ایجاد 

کارگزاران  عملکرد بر هزینهکم صورتیبه و کامل طوربه توانندنمی موکلین که مواقعی در اندیشیچاره 

 ،کنند نظارت

کارگزاران  زمینه در اطالعاتی هزینه، کم و کامل به طور توانندنمی موکلین که مواردی در طرفین به کمک 

 (. 1323آورند )الوانی، سیدنقوی،  دست به هاآن عملکرد و

آل یدهابوده و در حالت  یراجراییغ یستیبا یرهت مدیئه یاعضا یتکند که اکثریم یحتصر نمایندگی تئوری

 نگهداری دو فرد مختلف توسط یستیبا یرهت مدیئه یسعامل و رئ یرمد سمت ضمناً ،باشند مستقلآنان  یتاکثر

ود وج توازن قوا یرهت مدیئه یاعضا ینشده است که ب یهتوص ی(. در گزارش کادبر2333 یکالس،و ن یل)ک شود

 در شرکت نباشد. یریگیمتصم یندو شرط فرآ یدقیقادر به کنترل ب یچکسداشته باشد تا ه

یابد ینمایندگی افزایش مهای تر شدن ساختار مالکیت، هزینهبر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده با پیچیده

 هاییتوان به شرکتمیهای نمایندگی ضمن کاهش هزینه حکمرانی شرکتیگیری از سازوکارهای که با بهره

 ارزش آفرین دست یافت.  یمدیران همراه با پاسخگو و پذیرمسئولیت

 اقدامات .«محرمانه و پنهانی اطالعات »و «کارگزاران پنهانی اقدامات»از عبارتند نمایندگی تئوری عمده اشکال دو

 وجود آنها رفتار بر کنترل و نظارت امکان و بوده پنهان موکلین دید از کارگزاران عملکرد است که یتیوقعم پنهانی

 ممکن کارگزار و است کارگزاران اقدامات از موکلینکامل  و اطالع ناشی از عدم آگاهی ندارد. اقدامات پنهانی

 ،محرمانه و یپنهان اطالعاتدر موضوع  .بگیرد نادیده را موکل به متعلق امتیازات شخصی منفعت کسب برای است

 موکلین در نتیجه، کند.می خودداری هاآن افشاء از و تصاحب را موکلین دستیابی قابل غیر اطالعات کارگزار

 مطمئن وی از سوی شده اتخاذ تصمیمات صحت از و پرداخته کارگزار عملکرد ارزیابی به کامل طوربه توانندنمی



19 

 

 توانایی در و کنند اغراق منافع موکلین حفظ و توانایی مورد صالحیت، در کارگزاران است ممکن . حتیشوند

 (. 1323)الوانی، سید نقوی،  اغراق نمایند قرارداد عقد برای خود

 هاشرکت عادی سهام ارزش از بزرگی بخش داشتن اختیار با در نهادی گذارانسرمایه ،یهنظر این چارچوب در

 ی مزبورنهادها تاریخی سابقه. شوندبسیار مهم قلمداد می نظارت و پیگیری در به دلیل نقش آنها سهام بازار در

 استراتژی اتخاذ با مدیریت ها وشرکت عملکرد از آنها رضایت عدمکه  بیانگر آنست ترپیشرفته بازارهای در

دشوارتر  مستمراً هاآن مالکانه سهم افزایش دلیلبه امر این لیکن. دوشمی همراه شرکت آن سهام فروش یعنی خروج

 اندگرفته درپیش دارند مالکیت هاآن در که هاییشرکت بر خود نظارت در را تریفعال نقش سبب بدین و هشد

 موکلین بهتر نظارت جهت سیستماتیک هایکنترل و اطالعات مناسب افشای لزوم آن بر (. عالوه1322 ی،)مظلوم

 .شودمی استنباط تئوری این از کارگزاران بر

 مدیره از طریق افزایش تمرکز بر  ل اعضای هیئتالل کرد که استقالتوان بر طبق تئوری نمایندگی استدمی

اهی یابد. به دلیل آگعات افزایش میالدهد و کیفیت اطعاتی را کاهش میالهای مدیران میزان نابرابری اطفعالیت

و بازار هم با نقدشوندگی بیشتری  منتفع شده خود تالاز معام ، آنانعاتالگذاران از میزان شفافیت اطسرمایه

یابد و معامله در بهترین شرایط با افزایش بازدهی ت سهام کاهش میالشود. بر اثر این عوامل هزینه معامروبرو می

 (.1392)کامیابی،  همراه است

 مبادلهتئوری هزینه . 9-4-2

 در این تئوری، .(1925ای از اقتصاد، حقوق و سازمان است )ویلیامسن، د هزینه مبادله، رویکردی میان رشتهاقتصا

هداف ها و ابلکه متشکل از افراد با دیدگاهشود در نظر گرفته نمیبه عنوان یک واحد اقتصادی  صرفاًشرکت 

توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را  اند که باشده ها آنقدر بزرگ و پیچیدهشرکتهمچنین  ؛مختلف است

توان یا از مبادالت را میبه این ترتیب  .(1324)حساس یگانه،  کنندهدایت کرده و بازار معامالت را متعادل می

. 1طریق بازار یا در درون بنگاه و زیر نظر یک مالک )مدیر( واحد و از طریق سلسله مراتب سازماندهی کرد

                                              
ند و بهترین کباشتند. بتازار بیشتترین انگیتزه را برای کارگزاران ایجاد میمتی ار عام سازماندهی، و بنگاه سه نهاد یا سه ساختبتازار و بنگتاهبتازار، ترکیتب 1 

وجود ندارد و در مواردی که  در این ساختار امکتان استتفاده از نیتروی متدیریت و کنتترل اداری، لیکن های خودکتار استساختار سازماندهی برای تطبیق

تای مبتنتی بتر همکاری هستت. در مقابل، بنگاه با استفاده از قدرت مدیر بیشتترین قابلیتت را بترای تطبیقامد اهمکتاری نیتاز استت ناکاربه تطبیق مبتنی بر 
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های به ویژگی« 2طلبیفرصت»و « 1عقالنیت محدود»معامله با لحاظ دو فرض برای انجام  انتخاب راه مناسب

 ،امسونویلیبستگی دارد ) مبادله )اختصاصی بودن دارایی، عدم اطمینان، پیچیدگی، بسامد و حجم مبادالت، ...(

 و سازدمی متعادل نسبتاً را اطالعات توزیع مراتب، سلسله که گفت توانمی مجموع در(. 2339و  1929

 اقتصادی صرفاً هایانگیزه و تعهدات جای ،متقابل و اخالقی به ظاهر حداقل تعهدات شودباعث می خصوصهب 

 (. 1326بگیرد )رحمان سرشت،  مبادالت در را

وسعه تها بزرگتر شده یا به ها یا بنگاهشود که مؤسسهاز زمانی آغاز می سازماندهی سلسله مراتبیهای محدودیت

روی  نیاز خود( مورد اولیه مواد فروشنده هایبنگاه خرید یا کننده توزیع هایشرکت جذب با عمودی )مثالً

که در آن هزینه رسد سطحی میبه  مراتبیاین صورت هزینه انجام معامله در درون یک نظام سلسله  آورند درمی

 واحدها ها،گروه اهداف شود؛میمله در قلمرو بازار تدریجاً به مراتب بیش از انجام معا معامالتاضافی مدیریت 

ها در موقعیت متخصصاناستفاده از  هزینه ؛دنشومی داده ترجیح سازمانی مشترک اهداف به سازمان درون دوایر یا

 ادامه بر شده تلف هایهزینه ؛رودمی باال سودجویانه و طلبانهفرصت هایگرایشمهارکننده  حساسِ هایِو پست

 میان شود. فاصلهمی و دستکاری تحریف دستخوشو اطالعات ارتباطات  نظام و کندمی تأکید موجود وضع

 به دلیل نه وظیفه، انجام برای صرفاً افتد. همکاریمی اتفاق «کبوروکراتی انزوای»و بیشتر امر تحت افراد و مدیران

 را طلبیفرصت اساسی فرض ،بادلهم هزینه (. اقتصاد1326پذیرد )رحمان سرشت، می صورت همکاری، به تمایل

 -مدیران یطلببه تعبیری فرض فرصت ،کندمطرح می نیز با توجه به عدم تقارن اطالعات و عقالنیت محدود

 تمام کارگیریبه در کارگزار تمایل عنوان به طلبیفرصت .برقرار استدر برخی از مواقع  -افراد دیگرهمچون 

  و محدود عقالنیت مشکالت فرض با. است شده تعریف شخصی منافع افزایش برای موجود هایروش

چنین رفتارهای  .کنندمی ساماندهی خود شخصی نفع کردن حداکثر برای را معامالت مدیران طلبی،فرصت

                                              
هتای ستایر هتای خودکتار دارد. ویژگتیکند و کمترین توانتایی را بترای انطباقدارد و در عوض کمترین انگیزه را برای کارگزاران اقتصادی فراهم می

 . د کته کتدام ستاختار برای تعهد یک مبادله خاص کمترین هزینه را دربرداردنکنها تعیین میستاختارهای سازماندهی بینابین بازار و بنگاه است. این ویژگی
محدود ناقص بودن قراردادها  تیعقالن نیبه خاطر آوردن و پردازش اطالعات است. همچن ،یریادگی یافراد برا ییتوانا تیمحدود شامل محدود تیعقالن 1

 یگریباشد. عوامل د یباالتر یمبادالت یهانهیمولد هز تواندیم نیمبادله امکان درج در قرارداد را ندارند که خود ا یدارد چرا که تمام وجوه احتمال یرا در پ

 .و سنجش عملکرد و اطالعات نامتقارن حیمربوط به تصرباشند عبارتند از: مشکالت  داشته یناقص بودن قراردادها را در پ توانندیکه م

 خود مقاصد در کامالً افراد که دارد امکان مبادالت در گریبدست آورند. به عبارت د ررا با مک یاست که امکان دارد افراد نفع شخص یمعن نیفرض بد نیا 2

 .نباشند درستکار و صادق
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یاز به کنترل ن عملکردبرای شرکت و سهامداران به بار آورد در نتیجه این  تواند نتایج نامطلوبیای میطلبانهفرصت

  .(1324)حساس یگانه،  دارد

سی کنند و دسترعات، منابع شرکت را برای منافع شخصی منحرف میالدر واقع مدیران با داشتن محیط غنی اط

شوند و عات خصوصی شرکت باعث فراهم شدن معامله سودآور برای خود میالآسان و سریع مدیران به اط

شوند. به بیان دیگر، مدیران با تی را متحمل میالعات داخلی هزینه معامالاط گذاران بر اثر ناآگاهی ازسرمایه

-مایهعاتی را میان سرالعات ارزشمند شرکت و برای دستیابی به اهداف خود نابرابری اطالدسترسی ممتاز به اط

ن و مدیراف بین الی مالکیت مدیران منجر به اختالکنند. این بدان معنی است که سطح باگذاران تشدید می

ت سهام افزایش الدهد و در نتیجه هزینه معامعات را افزایش میالشود که نابرابری اطگذاران ناآگاه میسرمایه

شود. این موضوع نشان ت سهام میالمدیره باعث کاهش هزینه معام ل اعضای هیئتالهمچنین استق د.یابمی

 موجب جلوگیری یا کاهش تصمیمات فرصتمدیره بر امور شرکت  دهد که نظارت اعضای مستقل هیئتمی

 ود. شت میالطلبانه مدیران در معام

 نفعانذیتئوری  .9-4-9

یک تئوری مدیریتی، اخالقی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی درباره بنگاه است و به نحوه کارکرد 1نفعانذی تئوری

 که شرکت در پردازدمیهایی گروهبه بسط پردازد. این تئوری موفق آن به منظور ایجاد ارزش برای همگان می

شود  تلقیهایی ای از روابط میان گروهتواند به عنوان مجموعهکند که شرکت میمی ادعامقابل آنها مسئول است و 

ها و روابط، در موفقیت و پیشرفت بنگاه بسیار مهم که سهمی در فعالیت شرکت دارند و توجه ویژه به این گروه

 یا گروهی فرد به عنوان را نفعانذی است. فریمن، آمده عمل به نفعانذی واژه از متفاوتی تعاریف تاکنون. 2است

( 1992و جونز) . هیل3شوند ثرأمت آن از یا بگذارند تاثیر شرکت در تحقق اهداف توانندمی کند کهمی تعریف

 نفعان به تمامذی کل دارند. در شرکت روی قانونی حق که کنندمی تعریف نمایندگانی به عنوان را نفعانذی

                                              
ریف را به عنوان نمایندگانی تع نفعانذیتاثیر بگذارند یا از آن متاثر شوند. همچنین  اهدافشتوانند در رسیدن شرکت به : فرد یا گروهی که مینفعانذی 1

، شوند. شامل سهامدارانمی منتفعشود که از فعالیت یک  شرکت ا جهات مختلفی هایی اطالق میکنند که حق قانونی روی شرکت دارند و به تمام گروهمی

 های آینده.کاران، محیط و حتی نسلکنندگان، مشتریان، دولت، طلبمین أهیئت مدیره، مدیران، کارگران، تاعضای 

2 Matten &Visser & Pohl&Tolhurst,2313,pp.322-323 & Duesing,2313,p.22 

 1396مسئولیت اجتماعی شرکتی، اسمعیل طاهری بهروز، مریم حاجی قربانی، 3 
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ت ئهی سهامداران، اعضای شامل که شودمی گفته مختلف جهات از شرکت یک فعالیت ازو متأثر   های منتفعگروه

 اساس .استآینده  هاینسل حتی و محیط طلبکاران، دولت، مشتریان، کنندگان،تأمین کارگران، مدیران، مدیره،

 عمیق جامعه آنچنان بر آنها ثیرأت و اندشده بزرگ بسیار هاشرکت که استوار استبر این پایه ن نفعاذی تئوری

 و نموده توجه متقابل هستند نیز منافع دارای که جامعه هایبخش سایر  به سهامداران عالوه بر باید که است

 (.1329باشند )آراس و گروثر،  پاسخگو

ا همانند هکارفرمایان در راستای تحصیل منافع تمامی اشخاص و گروهناظر بر ایفای وظیفه مدیران و این تئوری 

در  ای که منافعکنندگان است، به گونهتأمینو  هاگذاران، سهامداران، بانکها، سرمایهکارکنان، مشتریان، اتحادیه

یت شود. اص مدیراشخاین  تمامیمسیری یکسان قرار گرفته و میان آنها تعادل ایجاد شود و نهایتاً شرکت به سود 

 .1شودنفعی نقض نمیاز اینرو، مدیران باید تضمین کنند که حقوق هیچ ذی

 وقحق رعایت به موظف را خود که است هاییشرکت از دسته آن توفیق از حاکی شدهانجام مطالعات هاییافته

 یسازنهیتوانند با بهیها ممسئول هستند. شرکت نفعانذیدر مقابل تمام  یبه عبارت یاد و داننیم نفعانذی کلیه

خود را به نحو مطلوب انجام  یفهوظ یترا حفظ و در نها نفعانذی یهدر درون خود، منافع کل حکمرانی شرکتی

 نفعانیاز ذ یککه هر  ی( باشند. با توجه به نقشیاصل نفعانذیسهامداران خود ) یبرا یساز سودآورینهدهند و زم

 قطعاً نشود ضایع شرکت توسط نفعانذی سایر منافع کههنگامی دارند شرکت شده تعریف اهداف تحقق در

 (.1325 یدی،)بنو شد خواهد تسهیل مذکور اهداف تحقق سمت به شرکت حرکت

 حکمرانی شرکتی هاینظامانواع . 9-6

یک مجموعه  دارای های مالیو سیستم شرکتی هایساختارهر کشور بر اساس عواملی نظیر چارچوب قانونی، 

فاوت را علیرغم وجود ت حکمرانی شرکتیهای منظاتوان ، لیکن میباشدمیمنحصر به خود  حکمرانی شرکتیرویه 

 (.1-5-1)جدول  کردتقسیم سازمانی سازمانی و درونبرونو تنوع جهانی به دو گروه عمده 

                                              
1 Nam, 2312, p. 12 
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ساختار به حق جریان نقدی و حق نظارت ، دارای ساختار مالکیت پراکنده است، این 1مدل برون سازمانی .1-5-1

گذار حق دارد سهم خود را از سود شرکت سرمایهبه عبارتی . )یک سهم، یک رأی قانونی( مالکیت اشاره دارد

تواند از طریق حق رأی بر دارایی شرکت نظارت داشته باشد گذار میدریافت کند )جریان نقدی(؛ همچنین سرمایه

ن های نظارتی یا حتی رأی دادکنندگان در هیأتستم مالکان با اعمال نظر بر انتخابدر این سی)نظارت مالکیت(. 

ای بزرگ هکنند. به عبارتی شرکتطور غیرمستقیم مدیریت شرکت را کنترل میبه برخی مدیران پیشنهادی، به

  هستند.سازمانی یا سهامداران خصوصی شوند و تحت مالکیت سهامداران برونتوسط مدیران کنترل می

 سازمانیسازمانی و برونهای مدل درونویژگی .9-6-9جدول 

 سازمانیبرون سازمانیدرون

مدیریت شرکت عمدتاً در اختیار سهامداران درونی بوده و 

 کنترل مدیریت را بر عهده دارند.

های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام شرکت

 آن با سهامداران بیرونی است.

شود و مسئله روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی مرز

 ای وجود ندارد.نمایندگی قابل مالحظه

مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندگی 

 یابد.اهمیت می

 تملک اجباری ندرتاً وجود دارد.
های اجباری به عنوان مکانیزم مؤثر بر مدیریت شرکت تملک

 وجود دارد.

های های کوچک سهامداران )خانوادهر گروهتمرکز مالکیت د

 هایی که ساختار هرمی دارند(مؤسس، دولت و شرکت
 مالکیت گسترده است.

کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران درونی اعمال 

 شود.می
 کنترل سهامداران محدود است.

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع 

 شود.می

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع 

 شود.نمی

گذاران ها )تجارت( حمایت کمی از سرمایهدر قانون شرکت

 شود.می

گذاران ها )تجارت( حمایت کمی از سرمایهدر قانون شرکت

 شود.می

 ران حاکم است.دموکراسی سهامدا احتمال سوءاستفاده از قدرت توسط اکثریت وجود دارد.

های خواهند نفوذ بیشتری در شرکتسهامداران عمده می

 پذیر داشته باشند.سرمایه

های توان اعمال نفوذ در شرکتاز طریق سهامداری نمی

 پذیر کرد.سرمایه

 .1324مأخذ: حساس یگانه، 

                                              
1 Outside 
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کنترل مدیریت را در دست  2، که گروه نسبتاً محدودی از سهامدارانِ صاحب نفوذ1مدل درون سازمانی .1-5-2

دارند؛ به عبارتی ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل در این مدل متداول است و نهایتاً به دلیل انحراف از قانون 

شود که حق نظارتی آنها بیش از نظارت به وسیله گروهی از سهامداران ناظر اعمال می «یک سهم، یک رأی»

 «4ژاپنی»و  «3آلمانی» نظامتوان با دو ساختار متفاوت تحت عناوین را میحقوق جریان نقدی است. چنین سیستمی 

 مشاهده نمود.

 حکمرانی شرکتیالگوهای . 9-1

های نفعان در فرآیند فعالیتهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذیامروزه با توجه به طرح تئوری

أمین ت هستند.رو روبه -سود سازیفراتر از حداکثر -فاز اهداتری ها و مؤسسات با دامنه وسیعاقتصادی، شرکت

های الزم برای مشارکت گذاری برای سهامداران و ایجاد زمینههای ناشی از ریسک سرمایهسالمت مالی فعالیت

 .(1393زاده،را معرفی کرده است )حسن حکمرانی شرکتیبخش خصوصی در اقتصاد، چهار نوع الگوی 

 مبتنی بر بازار الگوی  .9-1-9

 رتمنددمقطعی تقسیم گردیده است. بازارهای سرمایه ق ت که حقوق مالکیت بین سهامداران،ویژگی این الگو آنس

گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است. نظام حمایت از سرمایه

ی اموقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند. پس مدیران حرفهرا متنوع سازند و هیچکدام از آنها در 

آوری آیند. مزیت اصلی این الگو سهولت جمعبه نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی

 یرغم مشکالت زیاد، توسط بسیاربه حکمرانی شرکتیگذاران است. این الگوی سرمایه و توزیع ریسک سرمایه

 را کهچمدت هستند. شود. مدیران برای حداکثر کردن منافع خود دارای افق دید کوتاهاز محققین موفق قلمداد می

نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه است مدتاین کوتاه .گیرندمدت پاداش میبراساس عملکرد کوتاه

                                              
1 Inside 

 های دیگر یا دولت.های اعتباردهنده، شرکتهمانند بانک 2

 است. سویهیک نظارت این سیستم، در 3

 یک  همواره گروه این در. هستند مرتبط یکدیگر با( دیگری توسط شرکت هر سهام) متقابل مالکیت با و پیوسته هم به مدیریت طریق از شرکت چندین 4

 (.2335 برندل،) دارد هاشرکت نظارت هیأت در نمایندگانی بنابراین و داشته اختیار در را گروه هایشرکت سهام که دارد حضور اصلی بانک
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دهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای آنان پاداش میمدت به زیرا بازار سرمایه براساس عملکرد مناسب کوتاه

 شوند.نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خالف ایجاد ارزش برای سهامداران مرتکب میمدت میمنافع کوتاه

 الگوی مبتنی بر روابط .9-1-2

مدت طور طوالنیها بهکتاین الگو مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه است. در اینجا سهامداران شر

مایندگی های نلذا هزینه کنندرفتار مدیریت نظارت بر توانند گیرند که میدارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می

شوند ها مسلط میها بر مالکیت آنای از سهام شرکتها با نگهداری بخش عمدهدهد. در این الگو بانکرخ نمی

ر این د حکمرانی شرکتیکنند. گیری مشارکت میشرکت از جمله نظارت و تصمیمطور مستقیم در عملیات و به

 ید.آهای الگوی مذکور به شمار میگروهی از ویژگیهای درونگذاری. همچنین سرمایهاستالگو مبتنی بر روابط 

. گردید  مواجه مشکالتی با به مرور لیکن مطرح شد حکمرانی شرکتیترین الگوی مدکارآبه عنوان هرچند در ابتدا 

 بیش مداخله .نشود متخصص تربیت مدیریت که شودمی باعث هاشرکت گیریتصمیم فرآیند ها بربانک تسلط

دولت  .شودمی محسوب هاشرکت پیشرفت برای مانعی عنوان ها، بهشرکت امور در قوانین طریق از دولت حد از

 هابانک کنترل طریق از غیرمستقیم به طور و نمایدگذاری میسرمایه های تجاریفعالیت از خیلی در مستقیم طوربه

 کنترل به خصوصی بخش در بازنشسته دولتی مدیران انتصاب خصوصی و بخش بهدهنده وام مؤسسات مالی و

 .پردازدمی هاشرکت

 الگوی درحال گذار .9-1-9

در  .حاکم است یافته شوروی سابقکشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقالل این الگو در 

ها از شکل دولتی به تدریج به باشند و شرکتبازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می ،حال گذاری درالگو

های رقابتی درحال شوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای دارای سهامداران جزء تبدیل میشرکت

 د، سازوکارهای حمایت از نباشضعیف می حکمرانی شرکتی حرکت است، تشکیالت مقابله با مشکالت

د. ده را پشتیبانی کنهای زیانگذاران چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکتسرمایه

های دولتی به خصوصی پشت سر اقتصادهای درحال گذار، مشکالت زیادی را در طی دوران تبدیل شرکت

ساالری قبل از واگذاری را دارند زیرا کارکنان این شده همان مشکالت دیوانخصوصی هایاند. شرکتگذاشته
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اند و فقط مالکیت تغییر کرده است؛ اگرچه در بسیاری موارد، کنترل همچنان در دست دولت ها تغییر نکردهشرکت

 باقی مانده است.

 الگوی نوظهور .9-1-4

ارتند های این الگو عبرا از اقتصادهای موفق اقتباس کند. ویژگی حکمرانی شرکتیاین الگو سعی دارد سازوکار 

وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین  ،های دولتی به خصوصیاز بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکت

ای ههای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکتالگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظام

ور طهایی که بههای تجاری حاکم هستند و خانوادههای عمومی. در این الگوی اقتصادی، گروهانوادگی و شرکتخ

 نمایند.اند اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده میاجدادی دارای مالکیت بوده

ذاری گبخشی سرمایهه سمت تنوعاند با افزایش سود بگذاری کردههایی که در یک نوع تجارت سرمایهخانواده

اند. این گروه تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از ای از سهام را دراختیار گرفتهخود رفته و بخش عمده

اند اما برخالف آن و از طریق مشارکت در بازارهای سرمایه، الگوی مبتنی بر بازار را الگوی روابط اقتباس کرده

 اند.دادهنیز تا حدودی مدنظر قرار 

 حکمرانی شرکتیهای مدل. 9-7

رافیایی، جغ مقتضیاتو روابط آن با سایر متغیرها براساس  حکمرانی شرکتیهای گوناگونی برای تاکنون مدل

 باشند.های خاص خود میاقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارائه گردیده است که دارای ویژگی

 1آمریکایی-مدل آنگلو .9-7-9

آمریکا و بریتانیا شکل گرفت و پس از آن به کشورهای انگلیسی زبان همانند کانادا و  این مدل در دو کشور

مدیره و  هیئتبازیگران اصلی در این مدل شامل مدیریت،  ،.( ,2315Park and Shin) استرالیا تسری یافت

توان به تفکیک مالکیت از کنترل، تأمین سرمایه از طریق منابع های اصلی آن میباشند. از ویژگیسهامداران می

                                              
1 Anglo – American Model 
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ان گذارای و سرمایهگذاران حرفهخارجی، برخورداری از ضوابط استاندارد افشاء اطالعات، قدرت گرفتن سرمایه

 .گذاران اشاره کرددریغ از سرمایهنهادی، و حمایت بی

 آمریکایی-. نقد مدل آنگلو9-7-9جدول 

 نقاط ضعف قوتنقاط  ویژگی

 .ایاداره شرکت توسط مدیران حرفه تفکیک مالکیت از کنترل
ضاد منافع سهامداران و مدیران )بروز ت

 .مسئله نمایندگی(

تأمین سرمایه از طریق منابع 

 خارجی

امکان جذب سرمایه و نقدینگی باال در 

 .صورت عملکرد مناسب

گذاران فعلی یا عدم تمایل خروج سرمایه

گذاری در سرمایه گذاران بالقوه بهسرمایه

 .شرکت )در صورت عملکرد مالی نامناسب(

برخورداری از ضوابط استاندارد 

 افشاء اطالعات

ای خاص به ممانعت از دسترسی عده -

 اطالعات شرکت،

 ،امکان نظارت عالی بر عملکرد مدیران -

 .گذاریافزایش اقبال عمومی به سرمایه -

عدم تمایل گذاران فعلی یا خروج سرمایه

گذاری در گذاران بالقوه به سرمایهسرمایه

 .شرکت )درصورت عملکرد مالی نامناسب(

گذاران قدرت گرفتن سرمایه

 گذاران نهادیای و سرمایهحرفه

-همایرارزیابی عملکرد مدیران توسط س

 .گذاران

 ،مدت گراییتمایل به کوتاه -

نگاه صرف به حداکثرسازی سود و ثروت  -

 ،سهامدار

ده شدن مسئولیت پاسخگویی و مالکیت پیچی -

 .شرکت

 گذاراندریغ از سرمایهحمایت بی
 ،گذارانجلب اعتماد و جذب سرمایه -

 .توسعه بازارهای سرمایه -

نفع های ذیعدم توجه به منافع سایر گروه -

 ،غیرسهامدار

عدم توجه به منافع پایدار بلندمدت  -

 .سهامداران شرکت

 1ایمدل اروپای قاره .9-7-2 

توان در کشورهای ژاپن و آلمان ای نیز معروف است را میسازمانی یا رابطهای که به مدل درونمدل اروپای قاره

اتحاد مالکیت و کنترل، تأمین سرمایه از طریق های دارای ویژگی که ( ,2312Sheikh and Wang)مشاهده نمود 

 .استتر، سطح پایین افشای اطالعات منابع داخلی، هزینه نمایندگی پایین

                                              
1 Continental Europe Model 
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 ای. نقد مدل اروپای قاره2-7-9جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت ویژگی

 اتحاد مالکیت وکنترل

 ،فتهیا عدم نیاز به وجود بازار سیال و سرمایه توسعه -

 ،های نظارت بر مدیرانکاهش هزینه-

کاهش ریسک ناشی از انتقال سهام و ورود -

دلیل وجود رابطه بلندمدت سهامداران جدید به 

 .سهامداری

افزایش احتمال سوء استفاده از قدرت و  -

 ،امکانات موجود

 ،تضییع حقوق سهامداران اقلیت -

 .دای نیستنمالکان فعلی الزاماً مدیران حرفه -

تأمین سرمایه از طریق 

 منابع داخلی

 ،یل سهامداریتر شدن رابطه کنترلی به دلغنی -

 .مابین طلبکاران و سهامدارانفی ضکاهش تعار -

مختل شدن عملیات شرکت در صورت  -

 .هااختالل در ورودی

 .افزایش تعارض سهامداران اکثریت و اقلیت .سهامدار-کاهش تعارض مدیر هزینه نمایندگی پایین

سطح پایین افشای 

 اطالعات
 .امکان کنترل بهتر عملیات شرکت و مدیریت بحران

 ،گذاریکاهش رغبت به سرمایه -

 ،عدم آگاهی از عملیات شرکت -

های مالی و معامالت افزایش سوءاستفاده -

 .مالی بعضاً غیرشفاف

 المللیمدل همگرایی بین .9-7-9

ها و استانداردهای یکنواخت و المللی، ایجاد روشها و ادغام بازارهای سرمایه بینگذاریبه دلیل افزایش سرمایه

نند کها دیگر بر منابع داخلی اتکا نداشته و تالش میالملل ضرورت یافته است. شرکتقابل مقایسه در سطح بین

های زیادی بر همین اساس تالش. (Park and Shin, 2315)گذاران خارجی تأمین مالی کنند از طریق جذب سرمایه

توان به مدل میمله ج پذیرفته است که از آندر سطح جهانی جهت تدوین استانداردهای مورد اجماع صورت

 .اشاره نمود سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حکمرانی شرکتی

 المللی. نقد مدل همگرایی بین9-7-9جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت ویژگی

 استانداردهای

 المللیبین 

های امکان حضور در عرصه -

 ،المللی و بازارهای جهانیبین

 تأمین مالی آسان، -

 .المللیوحدت رویه بین -

 سیستم مالی و حسابداری متفاوت کشورهای مختلف، -

 ،ساختار سازمانی، فرهنگ و عوامل اقتصادی کشورهای مختلفتفاوت  -

 ،هاهای بیگانه به شرکترویه اعمالعدم امکان  -

 ،تهدید هویت بومی -

 .هاگیری شرکتعدم توجه به محیط شکل -
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 مدل ترکیبی .9-7-4

پذیر بودن فرض خود را بر تجزیهاست و پیش 1مبتنی بر فرضیه ارجاع متقابل حکمرانی شرکتیمدل ترکیبی 

های ک از اجزای مدلی توان هرمطابق این مدل می. (Jingchen, 2311) دهدقرار می حکمرانی شرکتیهای نظام

ل خود آرا به دلخواه تجزیه و بدون آنکه آثار و تبعاتی درپی داشته باشد در مدل ایده حکمرانی شرکتی مختلف

 کمرانی شرکتیحیافته در تقویت و استفاده از مدل ترکیبی در عصر کنونی گرایش اکثر کشورهای توسعه داد.قرار 

 .(Yeh, et al., 2314) ددولت بلژیک اشاره نمو حکمرانی شرکتیتوان به مدل ترکیبی جمله می از آن که است

 حکمرانی شرکتیانواع مدل ترکیبی . 4-7-9جدول 

 ضعف نقاط قوت نقاط ویژگی ترکیبی مدل نوع

 ترکیبیالگوی

 ایستا

 با کشور یک الگوهای عناصر الگو این در -

 دولت توسط مقابل طرف در الگو یک عناصر

 ،دنشومی ترکیب کشور آن

 نظام شورهای دارایک برای الگو این -

اسب من یکپارچه و مستحکم حکمرانی شرکتی

 است.

 ضعف نقاط از پرهیز -

 از استفاده و قبل هایمدل

 ،هاآن قوت نقاط

 مدل یک طراحی امکان -

 .آلایده

 پارامترهای به توجه عدم -

 و سیاسی تاریخی، فرهنگی،

 ،کشورها مذهبی

 ،مدل سازیپیاده یدشوار -

 تتبعا و آثار به توجه عدم -

 اجزای از استفاده یا حذف

 .مدل هر

 ترکیبی الگوی

 پویا

 و سهامدار برتر الگوهای عناصرالگو  یندر ا -

 کشور هایمشخصه با نفعذی هایگروه

 مذهب تمدن، تاریخ، فرهنگ، همانند پذیرنده

 ،شودمی ترکیب کشور آن دولت توسط...  و

گذار به  کشورهای در حال مناسب الگو این -

 حکمرانی شرکتیسمت اقتصاد باثبات و 

 است.مطمئن 

 ضعف نقاط از پرهیز -

و استفاده از  قبل هایمدل

 ،هانقاط قوت آن

 مدل یک طراحی امکان -

 .آلایده

 ،مدل سازیپیاده یدشوار -

ت تبعا و آثار به توجه عدم -

 یاستفاده از اجزا یاحذف 

 .هر مدل

                                              
1 Reference Hypothesis 
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 حکمرانی شرکتیاسناد . 9-0

تأمین المللی ، اتحادیه بین(OECD) مراجع فراملیتی از قبیل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

المللی حسابداران و کمیته بال ، فدراسیون بینICGN 1)( حکمرانی شرکتیالمللی بکه بین، ش(ISSA) اجتماعی

ها اند. اصول مزبور بر اساس مشورت با دولتدادهای از اصول، استانداردها و رهنمودها را ایجاد و توسعه مجموعه

 اند.های موفق جهانی تنظیم شدهگیری از تجارب و شیوهها و بهرهنگاری بحراننفعان، وقایعو ذی

 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی .9-0-9

ال در س یهای بیمه و بازنشستگصندوق حکمرانی شرکتیرا در خصوص اصول  هاییدستورالعمل این سازمان

 2332ال در س آن بیمه و مستمری بازنشستگی خصوصیتخصصی متعاقباً کمیته نمود؛ تدوین و ابالغ  2334

در دستور کار خود  را و توسعه اقتصادی همکاریشورای سازمان ی تدوینی هابررسی مجدد این دستورالعمل

گی بیمه و مستمری بازنشست مرتبط بابرای این منظور یک کارگروه برای بررسی اختصاصی مسائل قرار داد. 

 شکیلت گران )کارگروه کمیته بیمه و مستمری بازنشستگی خصوصی(بیمه حکمرانی شرکتیدر موضوع  خصوصی

خش بازنشستگی را در دو ب نهادهای بیمه حکمرانی شرکتی، راهبرد حکمرانی شرکتیاصول  مکملشد و به عنوان 

رای ب المللیها به عنوان استانداردی بین. این دستورالعملنمودوین و سازوکارهای مدیریت تد ساختار حاکمیت

 ایبرنامه ارائهاصول مزبور ضمن  .شونددر سراسر جهان محسوب می نفعانذیها و سایر گذاران، انجمنسرمایه

 و همکاری سازمان غیرعضو و عضو کشورهای گذارانقانون رایب را خاصی ، راهکارهایحکمرانی شرکتی برای

 )اصول است نفعاند که نتیجه آن حمایت بهتر از ذیننمایمی فراهم حکمرانی شرکتی ارتقاء جهت توسعه اقتصادی

 (.1جهانی، پیوست شماره سطح در اقتصادی توسعه و همکاری سازمان حکمرانی شرکتی

 د:کننفراهم میزیر ها و تدابیر الزم در شش بخش به شرح هایی را از طریق توصیهدستورالعمل ،این اصول

 مؤثر، حکمرانی شرکتیتضمین وجود زیربنای الزم برای چارچوب  

 ها و کارکردهای کلیدی مالکیتی، حقوق سهامداران و برخورد برابر با آن 

 های مالی،گذاران نهادی، بازارهای سهام و سایر واسطهسرمایه 

                                              
1 International Corporate Governance Network: ICGN 
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 ،حکمرانی شرکتیدر نفعاننقش ذی 

 افشا و شفافیت، 

 مدیره.  هیئتهای مسئولیت 

ک ی تمهید و استقرارها در ارچوبی را برای کمک به شرکتچ ،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصولکه رغم اینبهیادداشت: 

ال صدور و به دنببوده نتعهدآور  لیکن دنکنسیستم حاکمیت شرکتی مطابق با محیط قانونی، سازمانی و مقرراتی خود فراهم می

هاست. این بی به آنهای گوناگون دستیاشناسایی اهداف و پیشنهاد روش بلکه منظور ،برای قوانین ملی نیستند دستوریای نسخه

های قانونی و نظارتی مالکیت توانند از این اصول در تدوین چارچوبگذاران میمرجع کاربرد دارند. سیاست عناصر اصول به عنوان

ز آن های خاص خود اقانونی و فرهنگی سود جویند و فعاالن بازار در تدوین رویهشرکتی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، 

رهبری، ) دگیرن مورد بازبینی قرار حاکم استفاده کنند. این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات مهم در شرایط

1323.) 

 تأمین اجتماعیالمللی اتحادیه بین .9-0-2

و  ماعیتأمین اجتهای ها و سازمانالمللی برای نمایندگیسازمان راهبردی بین، تأمین اجتماعیالمللی بیناتحادیه 

 1922اکتبر سال  4رود. این نهاد در شمار میهب و بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعیدر حوزه  های دولتیدپارتمان

به اشتراک  با هدفدی از کشورهای اروپائی و بنا به درخواست تعدا  (ILO)المللی کارتحت نظارت سازمان بین

 های اجتماعی بنا نهاده شد. های بیمههای ملی در حوزه طرحگذاشتن تجارب، اطالعات و هماهنگی

( بر اساس چارچوب 1395در زمینۀ حکمرانی خوب )طاهری بهروز، حاجی قربانی،  ISSAمجموعه رهنمودهای 

ا به عنوان ارکان بینی رویی، شفافیت، مشارکت، پویایی و قابلیت پیشهای پاسخگراهبردی تنظیم گردیده و مؤلفه

کند. مجموعه رهنمودها در دو گروه زیر تهیه و اصلی از میان اصول پذیرفته شده در حکمرانی خوب عنوان می

 اند:تدوین شده

 و مدیریت، مدیره هیئت ههای حکمرانی خوب در حوزدستورالعمل 

ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک )برنامه تأمین اجتماعیهای خاص حوزههایی برای دستورالعمل 

عملیاتی، حسابرسی داخلی عملیات، صحت و سالمت اکچوئری، اعمال اصل احتیاطی در مدیریت 

اء ها و مزایا، استانداردهای سرویس برای اعضگذاری، پیشگیری و کنترل فساد و تقلب در حق بیمهسرمایه

 تکنولوژی اطالعات و ارتباطات(. ها در زیرساختگذاریهای منابع انسانی، سرمایهمشینفعان، خطو ذی
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 (ICGN) حکمرانی شرکتی المللیشبکه بین  .9-0-9

ها و شرکت ،گذاران حقیقیهمانند سرمایه المللیگذاران کلیدی بیناز سرمایه ای غیرانتفاعی متشکلمؤسسه

ی در سطح غیردولت المللیبین حکمرانی شرکتیرا در مورد اصول  آورتریبیانیه الزام که های مالی استواسطه

 (.2)پیوست شماره نموده است منتشر

 ، بررسی اصول وحکمرانی شرکتیو، برقراری ارتباط میان اعضا به منظور تبادل نظر در خصوص جذب عض

ها همراه با اشاعه بهترین و ترغیب اعضاء به رعایت آن حکمرانی شرکتیط آن، توسعه معیارهای صحیح ضواب

ربیات به دنبال تجمیع تج حکمرانی شرکتیالمللی رود. به عبارتی شبکه بینشمار میها از اهداف شبکه بهروش

. باشدمیالمللی مرتبط های بینها و سازمانبه آن حکمرانی شرکتیپیشنهاداتی در زمینه  تمهید با هدفاعضاء 

  .دهدای تشکیل میگذاران و مشاوران حرفهها، سیاستدی، مدیران شرکتگذاران نهارا سرمایه اعضای آن

 :حکمرانی شرکتیالمللی بینشبکه گانه اصول هشت

 ،مدیره هیئتهای نقش و مسئولیت 

 رهبری و استقالل، 

  ترکیب و انتصاب، 

 فرهنگ شرکتی، 

 نظارت بر ریسک، 

 پاداش، 

 دهی و ممیزی،گزارش 

 حقوق سهامداران.  

را به عنوان زیربنای اصلی پذیرفته است و رهنمودهای  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، اصولحکمرانی شرکتیالمللی شبکه بین: یادداشت

ا ب دیگری نیز در مورد نحوه به کارگیری عملی آن اصول فراهم کرده است. اما شواهد کافی در مورد نحوه بکارگیری این اصول در کشورهایی

 (.1392)دکتر ابولفضل شهرآبادی، ارائه نشده است ت شرکتیحاکمی چارچوب ضعیف
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 9(باسلکمیته بال )یا  .9-0-4

 شده است. ستنباطتوسعه ا و اقتصادی هایهمکاری سازمان شرکتی اصول حاکمیت از بال کمیته رهنمودهای 

 حاکمیت هایچارچوب بهبود و ارزیابی برای تالش در هابه دولت کمک ،کمیته بال شرکتی حاکمیت اصول دفه

)اصول کمیته بال،  ستو پولی ا مالی بازارهای ناظران و کنندگانبرای شرکت رهنمودهایی ارایه و خود شرکتی

 .(3 پیوست شماره

 بهادار اوراق و بورس سازمان حکمرانی شرکتی نظام نامهآیین .9-0-6

ر دها و اهدافی است که سازمان بورس مسئولیتترین شفافیت از مهم ن و ارتقاءگذاراحمایت از حقوق سرمایه

 .(11/32/1326)مصوب کند دنبال مینامه مزبور آیین

 

 

9.  

 
 

                                              
1 Basel Committee on Banking SupervisioN (BCBS) 
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 وم:دفصل 

 و  تأمین اجتماعینظام 

 در ایران بیمه بازنشستگی
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 قدمهم. 2

 به عنوان شاخص  کندمی ایفا اجتماعی هایحمایت و خدمات ارائه در که نقشی  به توجه با تأمین اجتماعی نظام

پیرو تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی     .شود می محسوب  جوامع توسعه  تضمین  و تحقق در مهمی معیار و

ضعیت     از قاعده تأمین اجتماعیمفهوم  سنتی به نوعی هنجار و مفهوم حقوقی تغییر و صرفاً حمایت اجتماعی  ای 

به جهت احترام به ارزش واالی انستتان و کرامت ذاتی بشتتر وظیفه دارند تا  ها در مقام تکلیف و یافته که دولت

، حداقل 2312المللی کار در سال  سازمان بین  2322نسبت به اجرا و استقرار آن اقدام نمایند )توصیه نامه شماره     

 حمایت اجتماعی(.  

و عدم تعادل اقتصادی و مورد   به عبارتی حق برخورداری افراد از امنیت و آسایش خاطر در مخاطرات اجتماعی 

اعالمیه جهانی حقوق بشتتر،  22حمایت قرار گرفتن در تنگناهای زندگی با پشتتتوانه قواعد حقوق بشتتری )ماده 
های مؤثر در برقراری عدالت اجتماعی و توستتتعه      ( و تحقق آن در قالب یک حق بشتتتری از شتتتاخص   11942

 المللی محستتوبها در تأمین صتتلح و ثبات امنیت بینالمللی دولتها و عامل همبستتتگی بیناقتصتتادی دولت

 شود.می

 در ایران و بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی. نظام 2-2

اجد ودولت رفاه،  بستیار اساستی و مهتمهای مؤلفه بازنشستگی به عنوانهای و بیمتته تأمین اجتماعی نظتتام

ویت موجب تق مرتبطهتای در انجام مأموریت هاآن توفیقباشتند که اجتماعی و اقتصادی می ارزشمندکارکردهای 

 شتود.تبع آن توستعه متوازن و پایدار کشور می و به تأمین اجتماعینظتام رفاه و 

انداز دوران کاری جهت زمان سالمندی در های حاصل از پسمندی از مزایا و مستمریمفهوم بازنشستگی و بهره

 زدیک به یک قرن در ایران دارد. ای نچارچوب نهادهای بازنشستگی، سابقه

 

 

                                              
کند که تأمین اجتماعی بخش مهمی از حقوق بشر است و هر فرد به عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارد. این ماده تأکید می1 

 در این مورد بین تمام ملل اجماع وجود دارد. 
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 به قرار ذیل است: تأمین اجتماعینظام جامع ارکان چهارگانه  ،( قانون ساختار12ماده )مطابق 

 

 

تأمین شورای عالی رفاه و  -1

 .اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تعاون، کار و رفاه  -2

 .اجتماعی

 

 

 

 

 . وظایف و ترکیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی1-2-2کادر 
 های اجتماعیهماهنگی سیاست

 برای حل مسائل اجتماعیتعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی 

  و میعمو هایسیاست   قالب در اجتماعی تامین و رفاه ساالنه  بودجه تایید و اصالح  بررسی، 

 وزیران هیات به آن پیشنهاد و کشور ای بودجه

شنهاد    ،اجرایی هایدستگاه  هایگذاریسرمایه  و ذخائر وجوه، مدیریت نحوه کلی ضوابط  پی

  تامین نظام مختلف قلمروهای در فعال هایصندوق و موسسات ها،سازمان عمومی، و دولتی

 با تصویب هیات وزیران اجتماعی

های رفاه و تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیات وزیران با   بررسی، اصالح و تایید سیاست    

 های کلی نظامرعایت سیاست

  :اعضا ترکیب     

 رئیس جمهور )رئیس شورا(

 )دبیر شورا( وزیر رفاه و تامین اجتماعی

 2)رئیس ستتازمان برنامه و بودجه( به همراه  رئیس ستتازمان مدیریت و برنامه ریزی کشتتور

  وزیر و سه نماینده مجلس به عنوان ناظر.  

 

های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی . وظایف و مسئولیت2-2-2کادر 

 تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگیمعطوف به نظام 
ها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تامین تدوین سیاست

های کلی نظام جهت تایید شورای عالی و تصویب  اجتماعی در چارچوب قانون و سیاست

 .هیات وزیران

های موردنیاز برای تحقق  تهتیه و تدوین پیش نویس لوایح و آئین نامه ها و دستورالعمل 

های نظام جامع تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط برای  اهداف و اصول سیاست

 .تایید و تصویب

تنظیم کالن بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، 

 .رفاه و تامین اجتماعیامور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی 

مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور متعادل  

 .سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی

یم و ارائه  سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تامین اجتماعی و تنظ

 .های مربوطه به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعیگزارش

بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی )منابع و مصارف( قلمروهای  

های الزم به  کارکردی نظام تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارش

 مراجع ذی ربط.

اطالعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطالعات تشکیل پایگاه 
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بیمه های »، «اجتماعیبیمه های »هریک از قلمروهای ی اصلی هامؤسسات و صندوق، هاسازمان، نهادها -3

 «.امور امدادی»و « امور حمایتی»، «خدمات درمانی

 .مؤسسات کارگزاری -4

ی و بازنشستگ تأمین اجتماعیصندوق نسبتاً کوچک متولی نظام  14در حال حاضر چهار صندوق بزرگ و حدود 

ده اصلی و شنفر بیمه 325و هزار  433و میلیون  14با  1تأمین اجتماعیباشند که در این بین سازمان در کشور می

شده نفر بیمه 32هزار و  222میلیون و  22، و نفر مستمری بگیر اصلی 926و هزار  932نزدیک به سه میلیون و 

از افراد جامعه را به عنوان بزرگترین صندوق درصد  53حدود ، 1392سال  ماهه منتهی به آذرماه 9پایان تا  تبعی

هزار  53داده است و صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از یک میلیون و بازنشستگی کشور تحت پوشش قرار 

شمار ترین صندوق بههزار نفر مستمری بگیر اصلی قدیمی 323شده اصلی و بیش از یک میلیون و نفر بیمه

 . 2رودمی

 های بازنشستگی تابعه وزارتو صندوق تأمین اجتماعی. قوانین و مقررات مترتب بر سازمان 2-9

های بازنشستگی تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مترتب بر آنها و طبق و صندوق تأمین اجتماعیان سازم

 :استنمایند. بخشی از قوانین و مقررات به شرح زیر اساسنامه خود فعالیت می

 تأمین اجتماعی.قانون ساختار نظام جامع رفاه و  -

 .قانون احکام دائمی برنامه های کشور -

 .های پنج ساله توسعهقانون برنامه -

 .قانون بودجه -

 .قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -

 .های بازنشستگی تابعهو صندوق تأمین اجتماعیاساسنامه سازمان  -

 .ت دولتأمصوبات هی -

 مصوبات هیأت امنا. -

 نامه، بخشنامه، دستور اداری و ... .آیین -

                                              
 میلیون نفر از جمعیت کشور را به صورت عضو اصلی و تبعی پوشش داده است. 44سازمان تأمین اجتماعی بیش از  1

 پردازان آن پیشی گرفته است.در حال حاضرتعداد مستمری بگیر آن از تعداد بیمه 2
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 بازنشستگی در ایرانو بیمه اجتماعیتأمین . ساختار نظام 9-2-2جدول 

 صندوق نام
تاریخ 

 تأسیس
 نوع تعهدات مشمولین )جامعه تحت پوشش(

 مرجع

 دهکننتصویب 

 1313 تأمین اجتماعی

 (،خصوصی بخش کارگران) تأمین اجتماعی قانون مشموالن -

 دولت، غیررسمی کارکنان -

 هب وابسته یا و دولتی موسسات و هاشرکت در شاغل کارکنان -

 دولت،

 آزاد، ومشاغل حرف صاحبان -

 فرمایان، خویش -

 ...و بیکاری بیمه بگیران مقرری -

 یبازنشستگ بیمه

 درمانی

 بیکاری

 مجلس

 بازنشستگی

 کشوری
1331 

 کشوری، خدمات مدیریت قانون مشمول رسمی کارکنان -

 استخدامی، نامه آیین مشمول رسمی کارکنان -

 عالی، آموزش موسسات و هادانشگاه علمی  هیئت اعضای -

 قضات، استخدامی مقررات مشمولین -

 خارجه، امور وزارت( سیاسی کادر) رسمی کارکنان -

 تهران، شهرداری بجز هاشهرداری ثابت کارکنان -

 ،(تمایل درصورت)  هادستگاه پیمانی کارکنان -

 (.تمایل)درصورت  فرمایان خویش -

 مجلس یبازنشستگ بیمه

 اجتماعی بیمه

 کشاورزان،

 و روستائیان

 عشایر

1323 
 نفر ارهز بیست زیر شهرهای و عشایری و روستایی نقاط ساکنین

 (هاصندوق سایر اجباری بیمه مشموالن جز به) 
 دولت یبازنشستگ بیمه

 دولت یبازنشستگ بیمه ذیربط اجرایی دستگاه کارکنان 1353 فوالد کارکنان

 هایصندوق

 یبازنشستگ

 یاختصاص

  مسلح نیروهای تأمین اجتماعی

 هابانک مشترک

 نفت صنعت

 مرکزی بانک

 دادگستری کارگشایان و وکال حمایت

 سیما و صدا

 هما هواپیمایی

 تهران شهرداری

 سازآینده

 ایران بیمه

 ایران مس ملی

 کشتیرانی و بنادر سازمان

 مرکزی بیمه

 اطالعات وزارت کارکنان
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 تأمین اجتماعی. سازمان 2-4

رفاه و  هایدر تأمین امنیت اقتصادی افراد تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه تأمین اجتماعیسازمان 

ده( شها )با مشارکت کارفرما و بیمهبیمهتوسعه اجتماعی نقش مؤثری دارد. درآمد اصلی این سازمان از محل حق

ن نقش مؤثری دارد. شود که مدیریت صحیح آن در تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات توسط سازماتأمین می

ذاری، گهای مختلف سیاستشدگان و دولت در عرصهجانبه کارفرمایان، بیمهگاه اصلی سازمان، مشارکت سهتکیه

راهبری  تحت تأمین اجتماعیسازمان  ،اساسنامه نظرنقطه  از باشد.های کالن و تأمین منابع مالی میگیریتصمیم

 (.1-4-2شکل ) باشدمدیرعامل و هیئت نظارت میهیأت امنا، هیئت مدیره، و نظارت 

  تأمین اجتماعی. ساختار عملیاتی و تشکیالتی سازمان 1-4-2شکل  

 

 

 

 

 

 

 

  معاونت

 مالی اداری

  معاونت

 امور درمان

معاونت امور  

 هااستان

فنی   معاونت

 و درآمد

 دبیرخانه هیأت امنا

 مدیرعامل

 هیئت مدیره

نظارتهیئت  هیأت امنا  

  و فنی دفتر

 مهندسی

  کل اداره

 حراست

  هیئت دفتر

 مدیره

  بازرسی دفتر

 مدیرعامل

  عمومی روابط کل اداره

 المللبین امور و

 هااداره کل استان مدیریت درمان استان

معاونت  

حقوقی و  

 امورمجلس

معاونت امور  

اجتماعی و  

 فرهنگی

معاونت  

ریزی برنامه

 اقتصادی
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( قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی 113براساس قانون اصالح ماده ) سازمانهیات امنای ترکیب اعضای 

با پیشنهاد  (1322مصوب )های درمانی های بازنشستگی و بیمهو صندوق تأمین اجتماعیتعیین مدیریت سازمان 

( بند )الف( ماده 2مطابق جزء ) نیزو  اجتماعیتأمین و تصویب شورای عالی رفاه و  تأمین اجتماعیوزیر رفاه و 

 .شودمیتعیین  تأمین اجتماعی( قانون ساختار نظام جامع رفاه و 12)

شوند سال انتخاب می 4برای مدت ( 1-4-2)کادر ، اعضای هیات امنا تأمین اجتماعیبر اساس اساسنامه صندوق 

 توسط امنا تأهی اعضای و رئیس انتصاب حکم و است  موعد و تجدید انتخاب آنها بالمانعو جایگزینی پیش از 

 .شودمی )تعاون، کار و رفاه اجتماعی( صادر تأمین اجتماعی و رفاه وزیر

                                                                                                                                            

 . هیأت امنا9-4-2کادر 

 وظایف و اختیارات برابر اساسنامه مصوب 

 .تصویب خط مشی و راهبردهای کالن صندوق
ساالنه های مالی و عملکرد صورت، تصویب برنامه و بودجه

 .دوقنص

نصب و عزل اعضای هیات مدیره و هیات عالی 

 .نظارت

 و مدیره و مدیرعامل هیات اعضای پاداش و مزایا و حقوق تعیین

 .نظارت هیات الزحمهحق

 اداری، معامالتی، مالی، هاینامهآیین تصویب

 .های مورد نیاز صندوقنامهیر آیینسا واستخدامی

 براساس اهداف و راهبردهایهای عملکرد تصویب شاخص

 .هیئت مدیرهپیشنهادی و تدوینی 

ررسی و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد ب

 .هئیت مدیره

دیره ت مئهی یپیشنهاد بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد

 .صندوق

پیشنهاد اصالح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین 

ال آن ارس اجتماعی جهت بررسی و در صورت تایید

 .ت وزیرانأجهت تصویب نهایی در هی

پیشنهاد تغییر یا اصالح قوانین و مقررات بازنشستگی )از جمله 

 .نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی(

 ترکیب اعضاء

عالی  یراشو یبو تصو یاجتماع ینرفاه و تأم یروز یشنهادشش نفر با پکه  باشدیجمعاً نه نفر م امنا هیأت اعضای تعداد

 یاجتماع ین( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم12( بند )الف( ماده )2مطابق جزء ) یماندهنفر باق سهرفاه و تأمین اجتماعی و

 . شوندمی یینتع
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 ئتیه یاعضا ؛(2-4-2)کادر  به عهده یک هیئت مدیره تمام وقت است تأمین اجتماعیمدیریت اجرایی سازمان 

ل از متشک تأمین اجتماعی و رفاه جامع نظام ساختار قانون( 12) ماده( 1) تبصره و( ب) بند مطابق سازمان رهیمد

باشد یم( ییاجرا تیمسئول رشیپذ بدون) مؤظف ومختلف مورد نیاز  بدارای تخصص و تجار نفر هفت ای پنج

 احکام صدور. باشدیم نعسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بالما 4برای مدت  ءکه از سوی هیات امنا

ت مدیره در ئاست. هی)تعاون، کار و رفاه اجتماعی(  تأمین اجتماعیمدیره به عهده وزیر رفاه و  ئتیه یاعضا

 .نمایدنفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب میاولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک 

 

 . هیئت مدیره2-4-2کادر 

 وظایف و اختیارات برابر اساسنامه مصوب 

شی، راهبرد    سی و تدوین خط م های  های کالن و برنامهبرر

اجرایی الزم برای دستتتیابی به اهداف صتتندوق جهت ارایه 

 .ت امناأبه هیا

سات      ضور در جل صندوق جهت ح مجامع  انتخاب نمایندگان 

هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق  موسسات و شرکت

 .باشدبه صندوق می

های مالی و عملکرد    بررستتتی و تدوین بودجه، صتتتورت   

 .ت امناأساالنه صندوق جهت ارایه به هی

تدوین آیین   مه   بررستتتی و  مالی،   نا عامالتی، اداری و   های  م

ستخدام  سایر آیین ی ا ضوابط مورد  نامهو  نیاز و ارایه آنها ها و 

 .ت امناأبه هی

بررستتتی و تایید نحوه استتتتفاده و بهره برداری از وجوه و 

 .ت امناأذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هی

ها و موسسات تابع صندوق و ارایه     نظارت بر عملکرد شرکت 

 .ت امناأگزارش به هی

بررسی و تدوین ساختار و تشکیالن کالن صندوق و ارایه      

امنا و تصتتویب تشتتکیالت تفصتتیلی صتتندوق  آن به هیات

 .ت امناأهای ابالغی هیبراساس اصول و معیار

ضای هی  شرکت أتعین اع سات تابع بدون    ت مدیره  س ها و مو

های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط    واسطه و هلدینگ 

   .مدیرعامل و پس از تایید وزیر رفاه و تامین اجتماعی

در چارچوب این   انجام ستتتایر امور الزم برای صتتتندوق   

 .اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط

ایر  های تکمیلی و س های بیمهپیشنهادضوابط مربوط به قرارداد  

 .ت امناأهای توافقی به هیقرارداد

تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصتتتول بهره وری جهت      .

ساالنه و       تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورت 

 .پنج ساله

ستتال قبل تا پایان خرداد هر ستتال و ارایه آن به   تفریغ بودجه

 .ت امناأهمراه ارزیابی عملکرد صندوق به هی

 ترکیب اعضا

سال انتخاب خواهند  4مدت  یامنا برا یأته یکه از سو باشدیم یازمختلف مورد ن بتخصص و تجار ینفر دارا 5تشکل از م

 .شد
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هت  ج یرهمد تئیه یعبارتند از: دعوت از اعضا  تأمین اجتماعیس اساسنامه صندوق    بر اسا  ظایف رئیس هیئت مدیرهو: یادداشت 

شک  سات     یلت سات، اداره جل شنهاد انعکاس پ یره،مد هیئتجل صوبات ه  یاتبه ه یرهمد هیئت هایی   ئتهیامنا و  تأیامنا و ابالغ م

ود  خ یاراتاز اخت یدر صورت لزوم بخش  تواندیم یرهت مدیئه صالح.  یها و مراجع ذعامل و مکاتبه الزم با دستگاه  یربه مد یرهمد

 .نخواهد بود یرهت مدهیئ مسئولیت رافع واگذاری این البته. یدنما یضعامل تفو یررا به مد

مدیره است که به   هیئتقانون ساختار، مدیرعامل فردی خارج از مجمع و   12. بر اساس بند )ج( ماده  مدیرعامل

خاب انتتصویب شورا یا مجمع یا هیأت امنا مربوط برای چهارسال انتخاب خواهد شد و     پیشنهاد هیئت مدیره و 

 .(3-4-2)کادر  باشدمجدد وی بالمانع می

( قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان اراده جدید 113ماده واحده قانون اصالح ماده )بر اساس  لیکن

 تأیه دایشنهبا پ یرعاملنصب و عزل مد، تأمین اجتماعیهمچنین اصالحیه اساسنامه سازمان ، قانونگذار می باشد

 گیرد.یمدت چهارسال صورت م یبرا تأمین اجتماعیرفاه و  یرو حکم وز ییدامنا و تأ

 قلمروهای در فعال عمومی و دولتی نهادهای و هاصندوق اجرایی، هایدستگاه کلیه ارکان ساختار قانون( 12) ماده وفق: یادداشت

 هب همچنین. باشندمی نظارت هیئت و عامل مدیر مدیره، هیئت ،امنا تأهی یا و مجمع یا شورا شامل نظام امدادی و حمایتی ای،بیمه

 11/35/1391 مورخ ( قانون مدیریت خدمات کشوری و اصالحیه113قسمت اخیر بند )ب( ماده واحده قانون اصالح ماده ) استناد

 . مدیرعامل9-4-2کادر 

 وظایف و اختیارات برابر اساسنامه مصوب 

چارچوب قوانین و          مان در  جاری ستتتتاز اداره امور 

های   ها و دستتتتورالعمل  ها، برنامه   مشتتتیمقررات، خط

 مصوب هیأت امنا و هیئت مدیره.

  هایها و صتورت تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و بودجه، گزارش

 مدیره.مالی و عملکرد صندوق جهت ارائه به هیئت 

 استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب.
شرکت  سازمان و ارائه       نظارت بر عملکرد  سات تابع  س ها و مؤ

 گزارش به هیئت مدیره.

ت مدیره   ئ نصتتتب وعزل اعضتتتای هی صتتتدور احکام  

صویب         ؤها و مشرکت  شش پس از ت سات تحت پو س

 .ت مدیره صندوقئهی

صب و عزل مدیر عامل     سات     شرکت صدور احکام ن س ها و مو

ت مدیره آن  ئ تحت پوشتتتش بی واستتتطه پس از پیشتتتنهاد هی    

   .مدیره صندوقئت ها و تصویب هیشرکت

های  پاستخگویی به هیئت مدیره در خصتوص مأموریت  

 محول.
 .نصب و عزل معاونان مدیر عامل و مدیران استانی

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی یروز ییدپس از تا ی،اجتماع ینصندوق تام یرعاملمد یاراتو اخت یف* نصب و عزل مذکور در وظا

.است یرامکان پذ  
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 کلیه امنای تأهی حکم در ین اجتماعیتأم سازمان بر عالوه سازمان امنای تأهی ،تأمین اجتماعی سازمان ( اساسنامه2موضوع ماده )

 خواهد بود.   یرو عشا یانروستائاجتماعی کشاورزان،   یمهو صندوق ب یکشور یاز جمله صندوق بازنشستگ هاصندوق

های سازمان، حسن اجرای قانون وجود دارد که بر فعالیت( 4-4-2)کادر در کنار هیئت مدیره یک هیئت نظارتی 

ای ههای خود را درباره ترازنامه و سایر گزارشو رعایت مفاد اساسنامه نظارت و نظرات و توصیه تأمین اجتماعی

  دهد.ارائه می -البته بدون دخالت در امور سازمان -عالیمالی قبل از طرح در شورای

خود جهت  یفوظا یصندوق نخواهد داشت و در اجرا ییدر امور اجرا یدخالت یچگونهت نظارت حق هئهی

 فموظ عامل مدیر. یدعامل اقدام نما یرمد یقاز طر یدبه دفاتر و مدارک با یدگیو رس یازاطالعات مورد ن یافتدر

 ای قانونی هایمهلت در باشد نظارت تئهی کتبی خواست در مورد که را توضیحاتی یا مدارک گونه هر است

 سیت نظارت، به عهده رئئت نظارت از بین اعضای هیئانتخاب رئیس هی. ن قرار دهدآنا اختیار در شده تعیین

 ماعیاجت تأمینرفاه و  یرنظارت به عهده وز تئیه یسصدور احکام اعضا و رئ ینهمچن صندوق است. یامنا یأته

 است.

 

 

 

 

 

 . هیئت نظارت4-4-2کادر 

 وظایف و اختیارات برابر اساسنامه مصوب 

اساسنامه و تطبیق عملیات     نظارت بر حسن اجرای مفاد 

 صندوق با مقررات قانونی.

اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در 

 هیأت امنا.

 اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیأت امناء.

 ترکیب اعضا

امنا برای مدت چهارسال انتخاب تأها و تجارب مختلف از سوی هیت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصئاعضای هی

 شوند.می
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ای، حمایتی و ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمههای اجرایی، صندوقدستگاه ارکان. 9-4-2ول جد

 )بر اساس قانون ساختار( ی مترتبهانظام و سایر دستگاهامدادی 

 تعداد 

 مرجع انتخاب
 گزاراننمایندگان کارکنان/بیمه نمایندگان کارفرما

دوران 

 تعداد )نفر( تصدی
مرجع انتخاب/تأیید 

 صالحیت
 تعداد )نفر(

 مرجع انتخاب

 تأیید

 صالحیت
 صالحیت تأیید

 هیأت امنا

 نفر( 9)
6 

وزیر تعاون، 

کار و رفاه 

 اجتماعی

1  

)به تناسب 

افراد تحت 

 پوشش(

تشکل های مربوط 

)وزیر تعاون، کار و 

 رفاه اجتاعی(

 

شورای عالی رفاه و 

 اجتماعی تأمین

2  

)به تناسب 

افراد تحت 

 پوشش(

تشکل های مربوط 

)وزیر تعاون، کار 

 و رفاه اجتاعی(
 سال 4

شورای عالی 

تأمین رفاه و 

 اجتماعی

شورای عالی رفاه 

 و تأمین اجتماعی

هیئت 

 *نظارت
 سال 4 - - - - هیأت امنا 3

هیئت 

 مدیره

5 

(2) 
 سال 4 - - - - هیأت امنا

 سال 4 - - - - هیئت مدیره 1 *مدیرعامل

گردند )در حال حاضر با توجه به انتخاب و منصوب می تأمین اجتماعی( قانون ساختار نظام جامع رفاه و 12( بند )الف( ماده )2* مطابق جزء )

 شود(.انتخاب می های کارفرمایی و کارگری نماینده کارگران و کارفرمایان نیز توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیفقدان تشکل

 .ت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمودئوظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هی *

 شود.* فردی خارج از مجمع و هیئت مدیره که به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیأت امنا منصوب می

زنشستگی ترین نظام عملیات بانظام بازنشستگی کشور از ساده. ایران در بازنشستگی هایطرح مالی تأمین ساختار

اده گذاران بازنشسته، ازکارافتآوری شده به بیمهبیمه از مشترکین شاغل و پرداخت وجوه جمعیعنی دریافت حق

های جاری مزایای معروف است که هزینه 1هزینه -کند؛ این نظام به سیستم توازن درآمدو بازماندگان تبعیت می

یافته )معموالً مالیات بر درآمد( پرداخت بازنشستگی را از طریق درآمدهای جاری و از محل مالیات تخصیص

                                              
1 Pay-As-You-Go 
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های زمانی در کسب جز ذخیره احتیاطی )جهت پوشش عدم انطباقای به. در این سیستم هیچ اندوخته1کندمی

ندارد. همچنین سیستم تعیین مستمری برای دوران بازنشستگی در ایران از نوع  ها( وجوددرآمد و پرداخت هزینه

شده و تحوالت اقتصادی، پرداختی پرداختی از سوی بیمهبیمهباشد، به این مفهوم که فارغ از حقمی 2مزایا معین

زینه به روش مزایا معین ه -. از این رو سیستم بازنشستگی در ایران از نوع توازن درآمد3شودمعین به فرد تعهد می

 . 4باشدمی

از این جهت که میزان مستمری دریافتی در آن ارتباط مستقیم با میزان  تأمین اجتماعیشیوه تأمین مالی در سازمان 

بیمه پرداختی در آن هزینه است و از این نظر که حق-های پرداختی فرد ندارد مشابه نظام توازن درآمدبیمهحق

برداری از ذخایر، جزئی از فلسفه گذاری و بهره، سرمایهتأمین اجتماعیقانون  1براساس ماده  همواره ثابت است و

توان گفت روش تأمین شبیه است، لذا می 5گذاری کاملهای اندوختهدهد به نظاموجودی سازمان را تشکیل می

 سازمان» استانداردهای با مطابق سازمان این تعهداتاست.  6گذاری جزئیمالی این سازمان از نوع اندوخته

 براساس خدمات ارایه و تعهدات این تحقق نحوه و تبیین «تأمین اجتماعی المللیبین اتحادیه»  و «کار المللیبین

 .است گردیده تعیین «تأمین اجتماعی قانون» مبانی

 ها وگذاریکارگران، سرمایهبیمه از کارفرمایان و شامل درآمد حاصل از دریافت حق .سازمان درآمد اصلی منابع 

 باشد.سایر درآمدهای حاصل از اقالم جزئی نظیر جرائم دیرکرد می

                                              
  شود.ای استفاده میهای بیمهبیمه به یک حساب واحد واریز و از همان حساب برای پرداختوجوه حاصل از حق PAYG در نظام بازنشستگی 1

2 Defined Benefit (DB) 

 پذیری(*)معدل حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت(.بیمه(*)نرخ تعلقمستمری= )سنوات پرداخت حق3 

 حقوق 33/1پذیری= نرخ تعلق
ینی از ریت آن غالباً دولتی بوده و تعهدات بسیار سنگشدگان یکسان و اجباری است. مدیترین نظام بازنشستگی در جهان بوده و نرخ کسور تمام بیمهسنتی 4

 شود.نسلی به نسل بعد منتقل می

شود. همچنین گذاری میهای جداگانه نگهداری یا برای وی سرمایههای دریافتی از فرد در حساببیمه، حقFunded)-(Fullyگذاری کامل در نظام اندوخته 5

 گذاری مربوط بستگی دارد.ت شده و سود سرمایهبیمه پرداخمزایای دریافتی به میزان حق
 گذاری کامل است.هزینه و اندوخته-ترکیبی از دو روش توازن درآمد Funded)-(Partiallyگذاری جزئی روش اندوخته 6
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 ها، سایر مزایایهای خدمات درمانی، بیمه بیکاری، پرداخت مستمریعمدتاً شامل پرداخت هزینه .سازمان مصارف

ان ازکارافتادگی و پرداخت به بازماندگهای بازنشستگی، نیز پرداخت مزایای بلندمدت از قبیل مستمرینقدی و 

 ود.شکار گرفته میهای نقدی بهمدت برای پرداختاست. بخشی از مصارف سازمان نیز در قالب مصارف کوتاه

 گذاری دارای و سرمایهبخش اقتصادی با برخورداری از  تأمین اجتماعیسازمان  گذاری.سرمایه ساختار

، بانک رفاه کارگران، رفاه گردشگری تأمین، تأمین اجتماعیگذاری سرمایه :مؤسسه/شرکت تابعه به شرح 12

سازی ایران، میالد سالمت تأمین )هلدینگ درمان(، انتشارات علمی و فرهنگی، شرکت مشاوره گذاری خانهسرمایه

 ز سالا . سازماناستو شرکت کار و تأمین  تأمین اجتماعیمدیریت و خدمات ماشینی تأمین، مؤسسه حسابرسی 

و حفظ ارزش ذخایر امانی  گذاریاقدام به سرمایه )شستا( تأمین اجتماعیگذاری با ایجاد شرکت سرمایه 1365

تأمین ن دولت به سازمان وهای دولتی در قالب رد دیواسطه واگذاری شرکتبه مضاف بر اینکهموده است. ن

 شکل گرفته است. تأمین اجتماعیسازمان ها در ذیل بخش اقتصادی خود گذاریبرخی از سرمایه ،اجتماعی

گذاری نفت، گاز و سرمایه هایشامل شرکت تأمین اجتماعیگذاری های تخصصی شرکت سرمایههلدینگ

ذاری سیمان گگذاری دارویی تأمین )تاصیکو(، سرمایهگذاری تأمین )تیپیکو(، سرمایهپتروشیمی )تاپیکو(، سرمایه

 ت توسعه انرژی،گذاری مدیریگذاری صنایع عمومی تأمین، سرمایهسرمایه گذاری صبا تأمین،تأمین، سرمایه

شرکت  122ا ب گذاری تأمین اجتماعیشرکت سرمایه باشد.خدمات ارتباطی رایتل، و شرکت کشتیرانی ج.ا.ایران می

  کند.ای را در نظام اقتصادی کشور ایفا میشرکت غیرمدیریتی نقش ویژه 22مدیریتی و 
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  صندوق بازنشستگی کشوری. 2-6

تقل ای، دارای شخصیت حقوقی مسای بیمهبه استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری این سازمان موسسه

رفاه اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان تعاون، کار و و وابسته به وزارت 

مشترکان صندوق  .ات استخدامی مربوط عهده دار استمشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقرر

بازنشستگی کشوری عبارتند مستخدمان رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات قوه قضائیه و 

ها که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه، مشمول مقررات دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات و شهرداری

 م کشوری هستند.بازنشستگی و وظیفه قانون استخدا

هیأت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل  تحت راهبری و نظارت، صندوق بازنشستگی کشوری اساسنامه از نقطه نظر

 نشان داده شده است. (1-5-2)ساختار عملیاتی و تشکیالتی صندوق در شکل  باشد.و هیئت نظارت می

 . ساختار عملیاتی و تشکیالتی صندوق بازنشستگی کشوری9-6-2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادی و امور  معاونت

 گذاریسرمایه

 فنی معاونت

 استانی واحدهای

 مالی و اداری معاونت

 مدیریت امور حقوقی
مدیر عامل صندوق  

 بازنشستگی کشوری

 ت امنا(أشورایعالی )هی

اداره کل امور  

فرهنگی و اجتماعی  

 بازنشستگان

 مدیریت حراست

دفتر روابط عمومی و  

 ریاست
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قانون مدیریت خدمات کشوری،  113ت امنا: نظر به قسمت اخیر بند )ب( ماده واحده قانون اصالح ماده أهی

ه شش نفر ک استنه نفر ت امنا باالترین رکن صندوق است که اعضای آن به استناد بند )ب( فوق متشکل از أهی

 ن اجتماعیتأمیعالی رفاه و  یشورا یبو تصو)تعاون، کار و رفاه اجتماعی(  تأمین اجتماعیرفاه و  یروز یشنهادبا پ

 یینتع تأمین اجتماعی( قانون ساختار نظام جامع رفاه و 12( بند )الف( ماده )2مطابق جزء ) یماندهنفر باق سه و

ی بازنشستگ، در خصوص صندوق تأمین اجتماعیمذکور ذیل سازمان  یت امناباب هیأ موارد مندرج در .شوندمی

 .استکشوری نیز حاکم 

 یاعضا ؛(1-5-2)کادر  به عهده یک هیئت مدیره تمام وقت است مدیریت اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری

 تأمین اجتماعی و رفاه جامع نظام ساختار قانون( 12) ماده( 1) تبصره و( ب) بند مطابقصندوق  رهیمد ئتیه

 ت مدیرهئ. هی9-6-2کادر 

 وظایف و اختیارات برابر اساسنامه مصوب 

  های اجراییمشی، راهبردهای کالن و برنامهبررسی و تأیید خط

 .الزم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا

ساالنه      صورتهای مالی و عملکرد  سی و تأیید بودجه،  برر

 .صندوق جهت ارایه به شورا

ید آیین    تأی مه   بررستتتی و  عامالتی، اداری و       نا مالی، م های 

سایر آیین    ستخدامی و  ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها   نامها ها و 

 .به شورا

بررسی و تأیید ساختار و تشکیالت کالن صندوق و ارایه     

 .آن به شورا و تصویب تشکیالت تفصیلی صندوق

برداری از وجوه و ذخائر  نحوه استتتفاده و بهرهبررستتی و تأیید 

 .گذاری و پیشنهاد آن به شوراصندوق و سرمایه
 .پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا

ایر  های تکمیلی و س پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه  

 .قراردادهای توافقی به شورا
 .ارتصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شو

سات مجامع        ضور در جل صندوق جهت ح انتخاب نمایندگان 

سهام آنان متعلق          سمتی از  شرکتهایی که تمام یا ق سات و  س مؤ

 .باشدبه صندوق می

سایر مواردی که با         صوص  صمیم درخ سی و اتخاذ ت برر

مدیره  رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت

 گرددصندوق در شورا مطرح می

 .سایر امور الزم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط انجام

 ترکیب اعضا

( قانون 12ماده )« ب» ( نفر با رعایت بند 5مدیره صندوق متشکل از پنج )اعضای هیئت( اساسنامه صندوق، 9برابر ماده )

 .دنشوتصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می( آن با 1ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره )
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( ییاجرا تیمسئول رشیپذ بدون) مؤظف ومختلف مورد نیاز  بدارای تخصص و تجار نفر هفت ای پنجل از متشک

 .باشدیم نعسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بالما 4ت امنا برای مدت أباشد که از سوی هیمی

در اولین جلسه از ت مدیره ئهی است. تأمین اجتماعیمدیره به عهده وزیر رفاه و  ئتیه یاعضا احکام صدور 

 .نمایدبین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می

سا  ظایف رئیس هیئت مدیرهو: یادداشت  ساسنامه صندوق    بر ا  یرهمد هیئت یعبارتند از: دعوت از اعضا بازنشستگی کشوری    س ا

شک  سات ه    یلجهت ت سات، اداره جل شنهاد انعکاس پ یره،مد تئیجل صوبات ه  تأیبه ه یرهمد هیئت هایی نا و ام تأیامنا و ابالغ م

از  یدر صتتتورت لزوم بخشتتت تواندیم یرهت مدیئه صتتتالح. یها و مراجع ذعامل و مکاتبه الزم با دستتتتگاه یربه مد یرهمد هیئت

 .نخواهد بود یرهت مدهیئ مسئولیت رافع واگذاری این البته. یدنما یضعامل تفو یرخود را به مد یاراتاخت

)کادر  مدیره است  هیئتقانون ساختار، مدیرعامل فردی خارج از مجمع و   12. بر اساس بند )ج( ماده  مدیرعامل

تصتتویب شتتورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوط برای چهارستتال انتخاب  که به پیشتتنهاد هیئت مدیره و (2-5-2

 .باشدانتخاب مجدد وی بالمانع میخواهد شد و 

 . مدیرعامل2-6-2کادر 

 وظایف و اختیارات برابر اساسنامه مصوب 

اداره امور جاری سازمان در چارچوب قوانین و  مقررات، 

های مصتوب هیأت  ها و دستتورالعمل ها، برنامهمشتی خط

 امناء و هیئت مدیره.

جه، گزارش          جه و بود مه و بود نا یه و تنظیم بر ها و  ته

های مالی و عملکرد صتتندوق جهت ارائه به هیئت صتتورت

 مدیره.

 استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب.
ها و مؤستتستتات تابع ستتازمان و نظارت بر عملکرد شتترکت

 ارائه گزارش به هیئت مدیره.

ها  ت مدیره شرکت ئنصب وعزل اعضای هی  صدور احکام  

صویب هی      ؤو م شش پس از ت سات تحت پو ره مدیت ئس

 .صندوق

ها و  صتتتدور احکام نصتتتب و عزل مدیر عامل شتتترکت       

شنهاد هی         سطه پس از پی شش بی وا سات تحت پو س ت ئمو

  .مدیره صندوقئت ها و تصویب هیمدیره آن شرکت

های  پاستتخگویی به هیئت مدیره در خصتتوص مأموریت 

 محول.
 .نصب و عزل معاونان مدیر عامل و مدیران استانی

تعاون، کار و رفاه  یروز ییدپس از تا ی،اجتماع ینصندوق تام یرعاملمد یاراتو اخت یفدر وظا* نصب و عزل مذکور 

.است یرامکان پذ اجتماعی  
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، نصب و عزل ( قانون مدیریت خدمات کشوری113بند )ج( ماده واحده قانون اصالح ماده )بر اساس  لیکن

 گیرد.یمدت چهارسال صورت م یبرا تأمین اجتماعیرفاه و  یرو حکم وز ییدأامناء و ت یئته یشنهادبا پ یرعاملمد

 قلمروهای در فعال عمومی و دولتی نهادهای و هاصندوق اجرایی، هایدستگاه کلیه ارکان ساختار قانون( 12) ماده وفق: یادداشت

 . باشندمی نظارت هیئت و عامل مدیر مدیره، هیئت امنا، تهیأ یا و مجمع یا شورا شامل نظام امدادی و حمایتی ای،بیمه

-که هزینه هزینه است -سیستم توازن درآمدنظام تأمین مالی آن  .ساختار تأمین مالی صندوق بازنشستگی کشوری

یافته )معموالً مالیات بر های جاری مزایای بازنشستگی را از طریق درآمدهای جاری و از محل مالیات تخصیص

این سیستم فقط ذخیره احتیاطی وجود دارد. همچنین سیستم تعیین مستمری برای . در دکندرآمد( پرداخت می

 باشد.می از نوع مزایا معین تأمین اجتماعیدوران بازنشستگی همانند سازمان 

های یمهبها از محل حقمنابع مالی و درآمدی صندوق عمدتاً از طریق دریافتی منابع صندوق بازنشستگی کشوری.

ها، و درآمد غیرمستقیم و از محل بودجه عمومی )دولت( تأمین گذاریکارکنان و کارفرمایان، سرمایهپرداختی 

 گردد.می

مصارف اصلی شامل پرداخت مستمری بازنشستگی، مستمری  مصارف اصلی صندوق بازنشستگی کشوری.

 شود.می 1بازماندگان کارکنان، مستمری ازکارافتادگی و مصارف عملیاتی جاری

-اقدام به سرمایه 1362صندوق بازنشستگی کشوری دارای بخش اقتصادی است که از سال  گذاری.ساختار سرمایه

ود های خگذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد و در آن قالب سرمایهگذاری نموده و در این راستا شرکت سرمایه

بواسطه واگذاری شرکت های دولتی گذاری را حفظ و نگهداری نموده است. همچنین عالوه بر شرکت سرمایه

ی ط در قالب رد دین دولت به صندوق بازنشستگی برخی از سرمایه گذاری ها در صندوق شکل گرفته است.

های تابعه اقدام به اصالح ساختار صورت گرفته و هم های گذشته برای مدیریت بهینه و تخصصی شرکتسال

ورزی؛ عمران و ساختمان؛ مالی، بانکی و سهام؛ نفت، گاز، پنج هلدینگ تخصصیِ غذایی، دارویی و کشا اکنون

  صنایع و معدن را ایجاد نموده است. ؛پتروشیمی و نیروگاه )انرژی(

                                              
ور ها و بازپرداخت کسنقاسص پروندههای اداری، عملیات بانکی، اقدامات حقوقی، عملیات رفع های غیرپرسنلی از قبیل هزینههای پرسنلی و هزینههزینه 1

 اضافی.
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شرکت کنترلی و مدیریتی  113در حال حاضر بیش از  .1گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسبد سرمایه

از جمله شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت  شرکت 63باشد که از این تعداد بالغ بر زیرمجموعه صندوق می

تحت  1322-1393های طی سال  کشتیرانی ج.ا.ا، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، صنایع شیر ایران و ...

ی های بورسی و غیربورسعنوان واگذاری و یا رد دیون دولتی به این صندوق منتقل گردیده است. تعداد شرکت

 باشد.رح جدول ذیل میبه تفکیک کنترلی و مدیریتی به ش

 های بورسی و غیربورسی صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک کنترلی و مدیریتی. توزیع شرکت9-6-2جدول 

 حوزه فعالیت
 های غیربورسیتعداد شرکت های بورسیتعداد شرکت

 جمع مدیریتی کنترلی جمع مدیریتی کنترلی

 14 4 13 13 9 1 انرژی

 2 2 5 2 2 3 مالی

 13 5 2 1 1 3 و دارویی غذایی

 2 3 2 3 3 3 عمران و ساختمان

 53 24 26 9 2 2 صنایع و معادن

 91 35 56 22 19 3 جمع

 .https://www.cspf.ir/Investment.aspx، گذاری صندوق بازنشستگی کشوریمنبع: اطالعات سرمایه

ت کرسی با اقلیهایی باشد تحت کنترل، در شرکتکرسی هیات مدیره میهایی که در آنها صندوق دارای حداکثر گذاری در سهام شرکتسرمایه *

 مدیریتی است. ت مدیره،ئهی

مدت باشد. مدیریت پرتفوی کوتاهشرکت می 63گذاری در )فاقد کنترل( صندوق شامل سرمایه مدتپرتفوی کوتاه

  .2هلدینگ مالی است  عهدهعمدتاً به

                                              
 منبع: صندوق بازنشستگی کشوری 1

 بازنشستگی کشوری صندوقمنبع:  2
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 ها. چالش2-1

و  خاذیات هایسیاست با گذاران نهادیو بازنشستگی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه تأمین اجتماعینهادهای 

لیل نهادهای مزبور به د .کنندیم یفاا پایداری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشوردر  یخود نقش مهم یرفتار مال

تی، تره عظیم پوشش جمعیدارا بودن حجم عظیمی از منابع مالی، تعهدات از قبل تعیین شده بر اساس قانون، گس

ملیات ای در برقراری تعادل در عتأمین معیشت در دوران بازنشستگی و مسئولیت امانی ضمنی با شرایط پیچیده

 .هستندنفعان و راهبری و حاکمیت مواجه اقتصادی و سیاستی، تأمین منافع ذی

های کالن یریگو بیمه بازنشستگی در ایران به دلیل عدم تفکر سیستمی در تصمیم تأمین اجتماعیهم اکنون نظام 

ها و معضالت متعدد و متفاوتی مواجه های بازنشستگی با چالشاز سوی دولت و ضعف مدیریت سازمان/صندوق

گر و یمبا مسائلی همانند فقدان نهاد تنظ تأمین اجتماعیهای سازمان . در بررسی چالش(1-6-2)جدول است 

 گذاری، سازوکار اجرایی ناکارآمد داخلی به عنوانها، بازده پایین سرمایهها و داراییگذاریناظر بر سرمایه

( 2312المللی پول، های فنی صندوق بینگذاری )توصیهموضوعات حائز توجه در ساختار مدیریتی و سرمایه

( مسائلی 2316از صندوق بازنشستگی کشوری ) شویم؛ همچنین در مطالعه مؤسسه تحقیقاتی مکنزیروبرو می

یی، گذاری و تخصیص داراهای صندوق، فقدان فلسفه معین سرمایههمچون تنوع اندک و تمرکز جغرافیایی دارایی

های تحت پوشش و نبود الگوی مشخص برای تخمین و مدیریت ضعف ساختار تشکیالتی و حاکمیت شرکت

  ریسک بیان گردیده است. 

ها، عدم همسوئی گذاریهایی همچون عدم کارایی مناسب سرمایههای مشابه در ابعاد جهانی با مؤلفهدر بررسی

(، صالحیت 1394ها )ریاضی، های دولت، مناسب نبودن وضعیت اقتصادی، نحوه مدیریت و اداره صندوقسیاست

صص و شناخت کافی برای (، فقدان تخ2336گذاری )کالرک، های سرمایهمتولی در مسائل مربوط به مسئولیت

(، نقص ساختار نظارتی متولیان )هیئت 2332های دریافتی از متخصصان )کالرک، قضاوت در مورد توصیه

های متولی، انضباط ضعیف هیئت و تضاد منافع در های دانشی عمده در هیئت(، شکاف2336بازنشستگی ایرلند، 

ام شفافیت عملکرد صندوق به منظور افزایش اطمینان اعضا ( ، الز2332بین مشاوران و مدیران سرمایه )روسنکی، 

 شویم. ( مواجه می2315)گزارش شاخص جهانی مرسر، 
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های بازنشستگی اعتمادمحور و قراردادمحور مشاهده های مشترک و مشابهی را در سیستمبه طور خالصه چالش

 کنیم: می

باشند که موجب عدم توانایی در موزش الزم میطور کلی فاقد دانش مناسب، تجربه یا آمتولیان و امنا به 

 گردد،ها و احکام دستوری میشناخت و به چالش کشیدن توصیه

 نفعان،ها و ذیامنا، هیئت مدیرهتتضاد منافع در درون هیأ 

 فقدان شفافیت و عدم کفایت افشا، 

 مدیریت ضعیف و ناکارآمد ذخایر، 

 نظارتی مناسب. هایانضباط ضعیف هیئت مدیره و فقدان مکانیزم 

 و بازنشستگی در ایران و حساسیت اجتماعی و سیاسی تأمین اجتماعیبنابراین با عنایت به بحران کنونی نظام 

ناسب مساختار ، استقرار ها و تعهدات آتیبحث تأمین معیشت در دوران بازنشستگی و مدیریت صحیح دارایی

 ن اجتماعیتأمینفعان باالخص مشترکان سازمان فع کلیه ذیمنابا هدف تأمین و صیانت از نظارتی و افشا  راهبری،

 کند.بازنشستگی کشوری، اهمیتی دوچندان پیدا می و صندوق

د ترین نهادهای بیمه اجتماعی هستنبه همراه صندوق بازنشستگی کشور، محوری تأمین اجتماعیدر ایران، سازمان 

 یقانون اساس 29های قانونی مصرح در اصل دمات و حمایتدار ارائه بخشی از خکه در قالب نظام مشارکتی عهده

دهند. عدم تدقیق در ماهیت حقوقی و باشند و تعداد زیادی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار میج.ا.ایران می

عدد های آنها و تگستره خدمات مورد انتظار از نهادهای مزبور سبب تردید در صالحیت مراجع نظارتی بر فعالیت

رسانی این دو نهاد عمومی به مدعیان نظارت و آشفتگی در عملکرد این نهادها شده است. امری که در خدمت

 تواند موجب خلل در عملکرد نهاد مزبور شود.افراد تحت پوشش تأثیرگذار بوده و می

مشارکتی و قانون اساسی هر دو روش نظام  29که در نظام حقوقی ایران و براساس اصل بنابراین علیرغم آن

اذ های اجتماعی با اتخبوده است لیکن نظام بیمه گذارقانونهای اجتماعی مورد نظر غیرمشارکتی در ارائه حمایت

ی های اجتماعارائه حمایت تأمین اجتماعیقلمرو شخصی و موضوعی محدودتر به واسطه قانون ساختار و قانون 

 برمبنای سیستم مشارکتی را تقبل نموده است.
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های مالی به همه ملت، اصل قانون اساسی با مکلف کردن دولت به ارائه خدمات و حمایت 29بر آن، اصل عالوه 

های بیمه اجتماعی از سوی دولت را تصریح نموده است. با توجه به اصل مذکور چنانچه تضمین مالی صندوق

شدگان و از عهده ارائه خدمات به بیمههای اجتماعی در ایران دچار بحران مالی شوند دهنده بیمههای ارائهسازمان

 شدگان مذکور است.های قانونی برای بیمهبرنیایند، دولت مسئول برقراری کمک
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:مسوفصل   

  حکمرانی شرکتیبررسی 

کشوری بازنشستگی صندوق و تأمین اجتماعی سازماندر   
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 مقدمه. 9

بازنشستگی به عنوان بخشی از دولت رفاه و اقتصاد اجتماعی، دارای کارکردهایی اجتماعی، سیاستی های صندوق

شوند که ضمن تأمین و برآوردن اهداف گذارانی نهادی قلمداد میو اقتصادی هستند. به بیانی دیگر سرمایه

گی( های بازنشست)مشارکت بازتوزیعی، تسهیم ریسک و عدالت اجتماعی، به منظور حفظ ارزش ذخایر خرد افراد

ه اکنون با توجنمایند. همانداز بخشی از حقوق و عایدات افراد جامعه هنگام اشتغال میمبادرت به تجمیع و پس

ییر در ها، تغهای رفاهی همانند تغییرات جمعیتی، تغییر در ساختار خانوادهبه افزایش فزاینده تقاضا در دولت

ها ای اقتصادی شاهد برهم خوردن توازن جریان نقدی ورودی و خروجی صندوقهالگوهای اشتغال و نیز بحران

 ایم. گردیده و بروز بحران

 . نظام بازنشستگی ایران9-9

جدا از  .دانهای اقتصادی کشور تبدیل شدهترین چالشبه یکی از مهمبازنشستگی  هایدر سنوات اخیر صندوق

نیز با چالش و دشواری  امانیویژه مدیریت ذخایر و به راهبری لحاظای، از پوشش بیمه های مربوط بهچالش

دوق( نفعان )به خصوص مشترکان صنپذیری، شفافیت، پاسخگویی و رعایت منافع ذیمسئولیت .اندشدهروبرو 

( از جمله موضوعاتی هستند که سازوکار حکمرانی های دریافتیبیمهاندازهای خرد )حقاز طریق حفظ ارزش پس

و حفظ  داری مدیریتها در عهدهبه تعبیری با توجه به وظیفه صندوق تضمن تأمین و برقراری آنهاست.شرکتی م

ارزش حجم باالی ذخایر بازنشستگی و ایفای تعهدات آتی، استقرار نظام مناسب حکمرانی شرکتی در آنها ضمن 

منافع، به برقراری عدالت پذیری و شفافیت( و تعارض ممانعت از اتالف منابع )به لطف دو اصل مسئولیت

 کمک خواهد کرد. النسلی بین

رایط شبه گریبان هستند. های و مشکالت متعددی دستهای بازنشستگی در شرایط کنونی حاکم با چالشصندوق

های های گزاف و کمرشکن اشتغال به سیستمنگر دولت همراه با تحمیل هزینهحاکم و رویکرد یکپارچه

  خواهد شد.های آتی تشدید شرایط بحرانی طی دهه موجب بازنشستگی عمومی
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 )با توجه به موضوع مورد مطالعه( های عمدهچالش

: نظام بازنشستگی حال حاضر، جدا از مشکالت ناشی از خصوصیت پایداری منابع مالی و توانایی پرداخت -الف

دت در به ش« نسبت حمایت»در آن شدت سخاوتمندانه آن، با مشکل متعارف تغییرات جمعیتی مواجه است که به

-ایهبه دلیل سرمهای خود گذاریاین نظام بازنشستگی با مشکل بازده پایین سرمایهعالوه . بهحال کاهش است

ابستگی بوده که وشدت در حال افزایش  ها بهدرنتیجه، کسری بودجه این طرح ،نیز روبروستهای غیربهینه گذاری

  صندوق بازنشستگی کشوری( را رقم خواهد زد. ویژهبیشتر به بودجه کشور )به

کاری چندان ساده و بدون ابهام متعادل کردن متغیرها برای دستیابی به پایداری مالی کلی نظام  رغم اینکهبه

ن افزایش س نظیر ها و مستمری بازنشستگیبرای بهبود توازن میان حق بیمه باشد، اصالحات بالقوهنمی

پیش های مورد بازنشستگی ویژه دربه) 1نحوه محاسبه و شرایط احراز بازنشستگی و تجدید نظردر ،بازنشستگی

 ها با توجه به اصول و قواعدگذاریها و سرمایهتبیین یک استراتژی مشخص در مدیریت داراییاز موعد( همراه با 

 توانند رهگشا باشند.میگذاری حکمرانی سرمایه

: های گذشتهگذاری آنها طی دههها به لحاظ ساختارهای مدیریتی و سرمایهحکمرانی درونی صندوق -ب

ی معمول در گرایجانبه و بسیار فراتر از شیوه سهبوده گیری مربوط ها و فرآیندهای تصمیمموضوعی که به شیوه

رو مدیریت ها )هیأتی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران( است. از اینسطح مدیریت صندوق

 است: های بازنشستگی مستلزم بررسی از سه بعدکارآمد صندوق

جهت  (به عنوان ابزاری درونی )هیأت امنا استقرار اصول و قواعد حکمرانی خوب در سطح مدیریت کالن -1

ه عتبیین و استانداردسازی شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی با هدف دستیابی به توس

 پایدار، 

                                              
)حاجی  ستاضریب افزایش سنواتی بازنشستگی در ایران، در مقایسه با کشورهای اروپایی و اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا، سخاوتمندانه  1

به  کنند بسیار زیاد است و همین امر منجرپردازند و آنچه از نظام بازنشستگی دریافت میشدگان مییران تفاوت میان آنچه بسیاری از بیمه. در ا(1399قربانی، 

 .بروز مشکل عدم پایداری منابع مالی موجود شده است
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به منظور اجرای اصالحات فنی و اجرایی درون سازمان/صندوق در جهت بهبود عملکرد،  حکمرانی شرکتی -2

  ،هاگذاریها، افزایش بازده سرمایهمدیریت ریسک، بهبود نظارت

ای ه)توصیه قی در مدیریت کالن سازمان/صندوقگرایی واقعی با عضویت اشخاص حقوجانبهبرقراری سه -3

  .(2312المللی پول، فنی صندوق بین

گزارشات نهادها و مراجع نظارتی طی سنوات گذشته مبین این نکته است که علیرغم وجود قوانین و مقررات 

ها، در رعایت و اجرای قوانین و مقررات با مشکالت و ابالغ به شرکت حکمرانی شرکتیمتعدد مرتبط با اصول 

توان به های اقتصادی تابعه را میعدم رعایت قوانین و مقررات در مجموعهمتعددی مواجه هستیم. عمده موارد 

 :های زیر عنوان نمودشرح گروه

 ،انتخاب و انتصاب هیئت مدیره و مدیر عامل 

 ،امور مالی، اداری و پرداخت حقوق و مزایا 

 های داخلی و ممیزی، نظام کنترل 

  .رعایت قوانین و مقررات 

های کلیدی حکمرانی از جمله شاخص 1پذیری، پاسخگویی و حق اظهارنظرمسئولیتحاکمیت قانون، شفافیت، 

ا، هگیریروند که وجود چنین الزاماتی در فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران کلیدی، تصمیمبه شمار می

ظایف و وبیمه بازنشستگی جهت ایفایتأمین اجتماعیها و به طور کلی راهبری و مدیریت نهادهای گذاریسیاست

 امانی این نهادها ضرورت دارد.

 ها، ارتباطگذاری بخشی از منابع مالی صندوقها و سرمایهعدم وجود یک استراتژی منسجم در مدیریت دارایی

گیری این نهادها دارد. چرا که کلیه مستقیمی با فقدان اصول و قواعد حکمرانی در سطوح کالن و خرد تصمیم

لمللی او بیمه بازنشستگی در دستورالعمل اتحادیه بینتأمین اجتماعیهای گذاری صندوقوظایف مرتبط با سرمایه

ین گذاری، تعیاز جمله تدوین استراتژی سرمایه «گذاریفرآیندهای حکمرانی سرمایه»تحت عنوان  2تأمین اجتماعی

                                              
1 Voice 

2 International Social Security Association (ISSA) 
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ی هاتئر مشخص بر عهده هیگذاری، بازه تحمل ریسک، نرخ بازده مورد انتظار و ... به طوهای سرمایهمحدودیت

گذاری )داخلی و خارجی( گذاشته شده است. بدیهی است وجود فضایی های سرمایهمدیره، مدیریت و کمیته

-های مدنی تأثیرگذار بر فرآیندهای مدیریتی و تصمیمغیرشفاف، غیرپاسخگو و فاقد حضور فعال نهادها و تشکل

اخیر سبب ناکارآمدی مدیریتی، در برخی موارد فساد گسترده و های های بازنشستگی طی دههگیری در صندوق

 ها شده است.در نهایت بحران مالی فعلی برخی صندوق

 در حکمرانی شرکتی بر ناظر یکار و رفاه اجتماع ،تعاون وزارت یهانامهنییآ و هابخشنامه مقررات،. 9-2

 یبازنشستگ مهیب و تأمین اجتماعیقلمرو نظام 

 (:16/11/1392مورخ  231943شماره  نامهشفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی )منشور  -الف

شرکت ممنوع است. در موارد نادر به  یکاز  یشب یرهمد یئتهر فرد در ه (یرمؤظف)مؤظف/غ عضویت -

-رمایهس هایشرکت عامل مدیران عهده به گیرییمتصم ی،فرد بودن فردمنحصر به یا یژهتخصص و یلدل

 باشد،می اهصندوق و گذار

ا، قوانین هشرکتی: الزم است فرآیندها، قواعد، سیاست راهبری نظام نامهآیین تدوین به هاشرکت تکلیف -

کنند به طور شفاف تعریف و نهادهایی که روش شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل را تعیین می

ت شود به صوراساس آنها شرکت اداره میهایی که بر و هدف «نفعانذی»ای که روابط بین شوند به گونه

 .روشن مشخص شده باشند

تگی های بازنشستاکید بر مسئولیت خطیر حفظ و نگهداری و ارتقای ذخایر و سرمایه سازمان و صندوق -

 تابعه،

 پذیری اجتماعی،لزوم پاسخگویی، شفافیت اطالعات و مسئولیت -

 ها،ی تضمین سودآوری شرکتهای الزم براهای دقیق و تنظیم سیاستتدوین برنامه -

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

 شفافیت اطالعات: -
 انتشار اطالعات مربوط به اعضای هیئت مدیره، •

 ها.ها و صندوقانتشار گزارش ادواری عملکرد شرکت •

ارهای معی بر مبتنی نباید مدیره هیئت در عضویت هرگونه قانونی و اخالقی دینی، ایوظیفه عنوان به -

 غیرتخصصی همچون مالک خانوادگی و سیاسی ...باشد،
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اول یا دوم در هیئت مدیره یک  درجه نسبی یا و سببی خویشاوندی دارای افراد انتصاب ممنوعیت -

 شرکت،

 روشن، و مشخص قاعده براساس مدیره هیئت اعضای انتصاب لزوم -

ها و تناسب میان حقوق هزینه سالمت نامه آیین اساس بر مدیره هیئت اعضای مزایای و حقوق پرداخت -

 اعضای هیئت مدیره و سودآوری شرکت،

 هایقصندو و سازمان در جوان نخبگان و متفکر افراد کارگیریبه و علمی مدیریت تاکید بر گسترش -

 تابعه. بازنشستگی

ای هها و افزایش ستتطح کنترلقانونی شتترکتارتقاء کیفیت برگزاری مجامع، انتخاب حستتابرس و بازرس  -ب

 (:21/33/1393مورخ  51312شماره  نامهداخلی )

 نیاز، مورد هایتخصص و تجارب رعایت با مجامع در شرکت جهت نماینده انتخاب -

 هجامع ضوابط رعایت)با  هاشرکت قانونی بازرسان و حسابرسان الزحمهحق سقف تعیین و انتخاب -

 .شود تفویض اصلی هایشرکت یرهمد یئتبه ه یاانجام  یمجامع عموم در( رسمی حسابداران

سی      -ج سابر شکیل کمیته ح ستفاده  و هامدیره هیئت زیرمجموعه در ت سان    از ا سابر  شماره  نامه) داخلی ح

 مستقل(به عنوان حسابرس  ی( )سازمان حسابرس12/12/1392 مورخ 2342/92/1133

صدی همزمان در هیئت مدیره   -د صره  31/3/1395مورخ  56352شماره  نامهها )شرکت عدم ت  2( به موجب تب

 قانون تجارت: 241ماده  

 دولت، کارکنان برای مدیره هیئت در عضویت یا عامل مدیریت تصدی عدم -

 وابسته هایصندوق و مؤسسات ها،سازمان معاونین و عامل مدیران مدیره، هیئت یاعضا یتعضو عدم -

 تابعه، هایشرکت مدیره هیئت در

 .شرکت یک از بیش در مدیره هیئت در عضویت یا عامل مدیریتهمزمان سمت  یتصد ممنوعیت -

صول اخالق حرفه  -تتتته صص لزوم پایبندی به ا صاب مدیران عامل و       ای، تخ ساالری در انت سته  شای گرایی و 

 (:15/35/1392مورخ  93965شماره  نامههای وابسته )ها و هلدینگاعضای هیئت مدیره شرکت

عاون، کار ت وزیر تأیید و هماهنگی با اجرایی و ستادی بالفصل مدیران و معاونین کلیه انتصاب و انتخاب -

 ی،رفاه اجتماع و

 ،مدیران اطالعات بانک سامانه ایجاد -
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 هاصشاخ تعیین با های وابسته همراهها و هلدینگمدیره شرکت هیئت اعضای تعیین در عمومی فراخوان -

 دقیق. هایمالک و

 (:33/1/1396مورخ  13223شماره  نامههای داخلی و انضباط مالی )ارتقاء سطح کنترل -و

ی ویژه سازمان بازرسهای نظارتی بهها و برقراری تعامل سازنده با سازمانتأکید مجدد بر توسعه همکاری -

های همهای مستدل و کامل به گزارشات و ناکل کشور و دیوان محاسبات کشور و تسریع در ارسال پاسخ

 های مذکور،سازمان

های امهنویژه آیینهای مورد نیاز بهها و دستورالعملنامهتأکید جدی بر تدوین یا بروزرسانی تمامی آیین -

 مالی، معامالتی، استخدامی و فروش محصوالت تولیدی،

مترتب های های مصوب و حدود اختیارات، وظایف و مسئولیتنامهرعایت کامل مفاد اساسنامه و آیین -

 بر آنها،

جذب و بکارگیری افراد با مدارک تحصیلی معتبر و صدور احکام کارگزینی ذیربط در چارچوب ساختار  -

 سازمانی.

(، موضوع شفافیت در 24/39/1392مورخ  162132شماره  نامهارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ) -ز

 کلیه امور اعم از مالی و اداری:

 پاسخگویی، نظام استقرار -

 ساالری، شایسته رعایت -

 شهروندی، حقوق -

 .نفعانیذ با تعامل -

 99655شماره نامه ها )ها و هلدینگبخشنامه هماهنگی در انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت -ح

 (23/5/1392مورخ 

رده اول که  هایشرکت و تابعه هایهلدینگ و هاشرکت عامل مدیران و هامدیره هیئت اعضای انتخاب -

 ورتص نخبگان رزومه بررسی و «عمومیفراخوان » طریق از صرفاً هستند، متصل هاهلدینگبه  یماًمستق

 .گرفت خواهند

 و هاصندوق ها،سازمان محترم رؤسای است الزم اجرایی و ستادی بالفصل مدیران و معاونین انتصاب -

 .پذیرد انجام اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر تأییدیه اخذ و هماهنگی از پس وابسته مؤسسات
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مورخ  56429شتتماره نامه ممنوعیت تصتتدی هیئت مدیره و مدیرعامل ستتازمان توستتط بازنشتتستتتگان )    -ط

31/3/1395:) 

 و مقررات ینقوان یکه در اجرا یافراد یریبازنشستگان به کارگ یتبر اساس ماده واحده قانون ممنوع -

خدمات  یریتقانون مد 5موضوع ماده  ییاجرا یهاشوند، در دستگاه یاشده  یدباز خر یامربوطه بازنشسته 

 استثنا هب کنندمی استفاده کشور کل عمومی بودجه از ءاز انحا یکه به نحو ییهادستگاه یهو کل یکشور

 .است ممنوع واحده ماده 2 و 1 تبصره در شده شمرده بر موارد

به قانون  یقانون الحاق مواد 41کرده اند و ماده  ییرتغ یقبل ینخصوص استثنائات نسبت به قوان یندر ا -

خدمات  یریتقانون مد 95ماده  ی،قانون استخدام کشور 91دولت، ماده  یاز مقررات مال یبخش یمتنظ

 .اندشده نسخ توسعه، پنجم برنامه قانون 65 ماده ب بند و  یکشور

 شهدا فرزندان ایثارگران، مدیریت، قانون 21 ادهم موضوع مقامات بکارگیری  ید،در استثنائات قانون جد -

ازان همتر یریبکارگ ینهاشمرده است. عالوه بر ا مجاز السابقکمافی باالتر و درصد هفتاد جانبازان و

به استثنائات اضافه  یو دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبر یریتقانون مد 21مقامات موضوع ماده 

 .و مجاز شمرده شده است

 یاتبا مجوز ه یزو ن یعلم یئته یاعضا یریخصوص اجازه بکارگ ینرغم اجازات مذکور، در ایعل -

دولت( لغو شده  یاز مقررات مال یبخش یمبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد 41) موضوع ماده  یرانوز

 .است

 است از ی، ضرور«یرانوز تأیبا مجوز ه» یزو ن «یعلم تأیه یاعضا» یریبا توجه به لغو اجازه بکارگ -

با توجه  ینشود. همچن یخوددار جداً یرانوز هیأتاخذ مجوز  یافراد مذکور برا یمعرف یاو  یریبکارگ

 یزبوع و نتو منابع وزارت م یریتاست معاونت توسعه مد یقانون مذکور، مقتض 3تبصره  یحبه تصر

اعمال قانون، در خصوص ( به منظور 9/5/95مقرر ) تا  یوابسته به وزارت ظرف مهلت قانون یهاسازمان

  .به عمل آورند یو اقدام قانون یبازنگر یافراد به کار گرفته شده قبل

 یریبکارگ یتقانون ممنوع 2در قالب تبصره  یخدمات کشور یریتقانون مد 95ذکر است ماده  یانشا -

گان بازنشست یریمقررات مربوط، امکان بکارگ یرسا یتبازنشستگان اصالح شده است و لذا با رعا

و  رییبا شرط بکارگ یوقت و ساعتو باالتر به صورت پاره یکارشناس یلیمتخصص با مدرک تحص

  .مشابه، همچنان بالمانع اعالم شده است یسوم کارمندان رسم یکتا  یزانالزحمه به مپرداخت حق
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 (:16/32/1394مورخ  152644شماره  نامههای تابعه )ها و سازمانساالری در دستگاهاستقرار شایسته -ی

 شفافیت و غلیش ترقی و پیشرفت مسیر بودن باز برابر، هایفرصت به یاقت، توجهبر ل یمبتن انتصابات -

 آن،

 با هدف: ساالریشایسته نظاماستقرار  یتخصص یشورا تشکیل -

  سی سته    مبانی برر سایی    و ساالری شای شترکات  شنا   ظامن دهیسامان  منظور به آن زیربنایی م

 سازمان، در ساالریشایسته

 ستگی    محورهای و هامؤلفه تعیین سایی    و شای  یبرا گیریاندازه قابل معیارهای و ضوابط  شنا

 کارشناسی، و مدیریتی هایشایستگی ابعاد سنجش

  لبان داوط یفرصتتتت برابر برا یجاد)بالقوه و بالفعل( به منظور ا یرانمد اطالعات بانک تشتتتکیل

 مدیریتی، هایپست یتصد

 برای.. . سنجی، شایسته   خواهی،شایسته   طریق از نیروسازی  و سازمان  ارزشیابی  سیستم   در تحول 

 مدیریتی، هایپست تصدی

    سازی ستر شی،  ساختاری،  نظر از مربوطه زیربناهای ساختن  فراهم و ب   سازمانی،  قانونی، نگر

 سازمان، در ساالریشایسته تثبیت و سازینهادینه کلی طوربه و فرهنگی

 تابعه. هاینسازما سایر وانتصابات در ستاد وزارتخانه  هایکمیته با مناسب تعامل 

 (:34/35/1395مورخ  22112شماره  نامهانضباط مالی ) -ک

 هایپاداش و رفاهی تسهیالت مزایا، و حقوق پرداخت خصوص در اقدام هرگونه انجامو  یمتصم اتخاذ -

 و منطقی و متناسب باید آن، افزایش ویژهبه مختلف، هایدر رده یراناعم از کارکنان و مد یانسان منابع

 قانونی، و صالحیت صاحب مراجع تأیید از پس و مصوب هایدستورالعمل و ضوابط چارچوب در

 ای،توصیه و سفارشی منطق،بی ضابطه،بی جدید، استخدام هرگونه ممنوعیت -

 ها،مأموریت و سفر هایهزینه مؤثر مدیریت -

 آنها،  یرو نظا ییگردهما یش،هرگونه هما برگزاری هایهزینه مؤثر مدیریت -

 مکان عنوان به ایمجموعه درون هایظرفیت از استفاده و( نیمروزی صورت)به  زمان بهینه مدیریت -

 ها،یشجلسات و هما برگزاری

 لی،داخ خودروهای از اولویت با و جوییصرفه اصل بر مبتنی سواری خودرو هرگونه خرید مندسازینظام -

 ذیربط، مقررات و قوانین رعایت با صرفاً پژوهشی اعتبارات مصرف مؤثر مدیریت -
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 ایهحذف گردش قبیل از نوین هایشیوه اتخاذ با اداری ملزومات و مصرفی مواد هایهزینه مؤثر مدیریت -

 الکترونیکی، نسخه از استفاده و کاغذی

 یضرورغیر یآنها، نوساز یزکرد به منظور تجهینهو هز یدجد یادار هایساختمان اجاره و خرید ممنوعیت -

 اداری، لوازم و تجهیزات

 .نوین ابزارهای از استفاده با ارتباطات و تلفن سوخت، برق، آب، مصرف هایهزینه مؤثر مدیریت -

مورخ  196311شماره   نامه) های وابسته ها و هلدینگممنوعیت بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی در بنگاه    -ل

13/13/1396) 

الف تابعه برخ یهاینگها و هلدشرکت یریتیدر سطوح مد یاسیبه افراد س ینمنسوب یریبکارگ عدم -

 ی،ساالریستهاصول شا

 اسییانتصابات س یاحق و  یرمن غ نفعانیبه دنبال ارتباطات با ذ یکار حرفه ا یبه جا که یرانیمد عزل -

 هستند.

 ( 16/39/1395/و/م مورخ 24363شماره  نامهحقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره ) آیین نامه -م

  سازمانی،  پست  و شغل  معیار سه  اساس  بر مدیره هیئت اعضای  و عامل مدیران مزایای و حقوق تعیین -

 عملکرد سازمانی. و شخص

 (39/39/1395مورخ  121333شماره  نامهها )بندی شرکتو رتبه ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران -ن

 مدیره، هیئت و مدیرعاملی استراتژیک مشاغل برای استعدادها انتخاب  -

 جذب، و انتخاب در ساالریشایستهبه اصل  توجه -

 سازی و مستندسازی فرآیند انتخاب، جذب و استخدام.شفاف -
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 حکمرانی شرکتی استقرار در تأمین اجتماعیسازمان  عملکرد. 9-9

سی   بر  ساس برر صرفاً مبادرت به تهیه آیین    های انجاما سازمان  شرکت    شده،  سطح  شرکتی در  ا هنامه حکمرانی 

 مؤسسات تابعه نموده است و در حوزه حکمرانی در سطح سازمان تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

 :تابعه مؤسسات و هادر شرکت تأمین اجتماعی سازمان حکمرانی شرکتی نامهآیین. 9-9-9

ر در متن بخشنامه منشو حکمرانی شرکتیمتعاقب ابالغ دستور استقرار  تأمین اجتماعیزمان اسا 1395در سال 

مرانی حکنامه پذیری اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مبادرت به تدوین آیینشفافیت و مسئولیت

مدیره سازمان طی نامه شماره ها و مؤسسات تابعه نمود که پس از تصویب هیئت ویژه شرکت شرکتی

 ها جهت اجرا ابالغ گردید. به کلیه شرکت 23/39/1395مورخ  2111/95/6323

ه، ، آیین رفتاری اعضای هیئت مدیرحکمرانی شرکتیها منضم به دستورالعمل نامه مزبور با رعایت مأموریتآیین

ه اخالقی کارکنان، منشور کمیته مدیریت ریسک نامنامه رفتار اداری کارکنان شرکت در روابط با عموم، آیینآیین

 . استو منشور کمیته جبران خدمات کارکنان )حقوق و مزایا( 

 :مدیره هیئت. 9-9-9-9

ی تأکید اصلی بر متغیرها تأمین اجتماعیبا توجه به عوامل مؤثر بر حکمرانی شرکت، در نظام راهبری سازمان 

تحت کنترل داخلی قرار گرفته است، نقش هیئت مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسئولیت و ایفای آن بسیار 

 ساله 2 دورهحائز اهمیت است. هیئت مدیره بر اساس اساسنامه و توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای 

 با و ضرورت تشخیص به که شده است تعیین نفر 9 تا 3 مدیره هیئت اعضای تعداد اکنونشوند. همانتخاب می

 .است افزایش قابل مجمع تصویب

بار روی شرکت حداقل سالی یکهای استراتژیک بلندمدت و مسائل اصلی پیشهیئت مدیره ملزم به بررسی طرح

 باشد.باید دسترسی کامل و آزاد به مدیریت ارشد و سایر کارکنان شرکت داشته همچنین  است.

ای به منظور آشناسازی آنان تدوین نماید که در آن شرکت مؤظف است برای اعضای هیئت مدیره جدید، برنامه

های رعایت، آیین های استراتژیک، مسائل مهم مالی، حسابداری و مدیریت ریسک شرکت، برنامهعملیات، طرح

 تقل توسط مدیریت ارشد معرفی گردد.رفتاری، ساختار مدیریتی، مدیران اجرایی و حسابرسان داخلی و مس
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 حکمرانی شرکتی نامهآیین اساس بر یرهمد هیئت یاراتو اخت وظایف. 9-9-9 جدول

تصویب استراتژی تجاری کلی شرکت از جمله تصویب سیاست کلی 

  های اجرایی مدیریت ریسک ریسک و روش

برگزاری نشست با مدیریت ارشد و حسابرسی داخلی       

   هامشیبازنگری خطبرای بررسی و 

   ایفای وظیفه وفاداری و مراقبتی
صتتترف زمتتان و انرژی کتتافی در انجتتام وظتتایف و 

   هامسئولیت

  تسهیل تبادل نظر استراتژیک و واقعی  ها هنگام بروز تضاد منافعگیریاجتناب از دخالت در تصمیم

صورت نیاز          ضعف موجود و در  ضاد منافع و تعیین نقاط  سی ت برر

  و جایگزینی آنهااصالح 

های راهبری )از جمله ای اثربخشتتتی رویه ارزیابی دوره 

 انتصاب و انتخاب مدیران(

 حفظ و ارتقاء سطج مناسب تخصصی و اطالعاتی انتخاب و نظارت بر کارکردهای مدیران اجرایی

 درک و اجرای نقش نظارتی ایجاد خطوط ارتباطی و نظارت بر حرکت به سوی اهداف شرکت  

 افزایش امنیت و سالمت شرکت و ارتباط مؤثر با ناظران ت بر عملکرد مدیریت ارشد شرکتنظار

 عدم مشارکت در مدیریت اجرایی های مناسبها و رویهارائه توصیه

 :مدیره هیئت اعضای استقالل

 انی شرکتیحکمرباشند. استانداردهای استقالل مدیر همسو با قوانین  غیرمؤظف و مستقلاعضای هیئت مدیره باید 

 سازمان بورس اوراق بهادار و قوانین و مقررات موجود است.

توانند به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتی هیچیک از معاونان، مدیران اجرایی یا کارشناسان ارشد شرکت نمی

 خدمت کنند که یک عضو غیرمؤظف هیئت مدیره، مدیر اجرایی آن است.

 :مدیره هیئت نامزدی شرایط

 ،های مشترک اعضاءباالترین سطح به موازین اخالقی و مسئولیت تعهد در -

های تجاری، دولتی، غیرانتفاعی یا خدمات تخصصی در سطح ریاست برخورداری از سابقه کار در زمینه -

 تراز آن،هیئت مدیره، مدیرعاملی، مدیر ارشد عملیات یا هم

 ق الزم،های مالی( و سواببرخورداری از مهارت، تخصص )خصوصاً تخصص -

 نفعان.رعایت منافع کلیه سهامداران شرکت و سایر ذی -

 کنند.هیئت مدیره یک نفر را به عنوان دبیر )از بین اعضا یا خارج از هیئت مدیره( انتخاب می
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 اخالقی آیین و رفتاری آیین. 9-9-9-2

قواعدی که بر اداره عملیات ظور رعایت قوانین، مقررات و نشرکت در اجرای بیانیه مأموریت خود و همچنین به م

های داخلی را که به این منظور تدوین گردیده، ها و دستورالعملشرکت حاکم است آیین رفتاری و سایر سیاست

های تابعه آن، همچنین مدیران، کارکنان موقت و برد. آیین رفتاری برای کلیه کارکنان شرکت و شرکتکار میبه

 یابد.که با شرکت و منافع آن در ارتباط هستند مصداق می سایر پیمانکاران و مشاورین مستقل

 :مدیره هیئت اعضای رفتاری آیین -الف

  اعضای هیئت مدیره باید در اجرای وظایفشان به عنوان مدیر یا جانشین تنها نسبت به شرکت مسئول

 باشند )مسئولیت نسبت به شرکت(.

 های مغایر با دانش مکتسبه در ایا یا مأموریترفتاری صادقانه و حساس در رابطه با پذیرش وظایف، مز

 انجام وظایف به عنوان اعضای هیئت مدیره )تضاد منافع، افشا و انتصابات بیرونی(،

 ای/اداری در طول دوران شغلی خود به رئیس اعالم کتبی و رسمی پذیرش هرگونه شغل )مشاغل( حرفه

 شا و انتصابات بیرونی(،هیئت مدیره و سایر اعضای هیئت مدیره )تضاد منافع، اف

 :اعضای هیئت مدیره مجاز به 

 یا اشخاص به اندآورده بدست وظایفشان اجرای طی که اطالعاتی یا محرمانه اطالعات افشای  -

 نیستند شرکت از خارج هایگروه

 توصیه ئهارا یا مشمول هایشرکت با معامالت انجام برای اطالعات از غیرمستقیم یا مستقیم استفاده -

 نیستند. ثالث اشخاص یا خود نفع به

 و ظایفو با مرتبط غیرمستقیم یا مستقیم مزایای هیچگونه منبعی هیچ از نباید مدیره هیئت اعضای 

 های خود دریافت کنند )موضوع قبول هدایا(،مسئولیت

 وسطت صادره دستورالعمل مبنای بر وظایف اجرای با مرتبط متفرقه هایهزینه و اقامت سفر، هایهزینه 

 ها(،شود )موضوع هزینهمی پرداخت شرکت توسط تأمین اجتماعی سازمان

 ها(،اقتصادی )موضوع هزینه توجیه فاقد یا غیرضروری هایهزینه ایجاد از اجتناب 

 در اندکرده پرداخت مدیره هیئت برای هاسازمان یا اشخاص توسطکه  هاییهزینه پرداخت افشای 

 ها(،مربوط )موضوع هزینه هایهزینه هایحسابصورت
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 نسیت، ویژه تبعیض براساس جاعضای هیئت مدیره در رفتار با کارکنان باید از هرگونه تبعیض یا آزار به

طور کلی نحوه اداره زندگی های مذهبی یا بهسن، ملیت، عقاید سیاسی، نظرات فلسفی یا محکومیت

 شخصی آنان اجتناب ورزند )موضوع ارتباط با کارکنان(،

 موضوع ارتباط با  شکنی یا انحراف از اصول شودحتراز از اعمال هرگونه فشاری که منجر به قانونا(

 کارکنان(،

  در صورت نیاز، اعضای هیئت مدیره باید با اشخاصی که وظیفه اداره هرگونه تحقیق قانونی یا کیفری را

 های نظارتی(،برعهده دارند همکاری نمایند )موضوع همکاری با گروه

 یس هیئت مدیره باید بر رعایت این آیین رفتاری نظارت و در صورت تخلف از موضوع را به هیئت رئ

 مدیره سازمان گزارش دهد )موضوع نظارت(،

 نامه رفتاری را امضا و به آن متعهد شوند )موضوع پذیرش(.تمامی اعضای هیئت مدیره باید این آیین 

 عموم با ارتباط در شرکت نکارکنا برای مناسب اداری رفتار نامهآیین -ب

نامه اصول کلی رفتار اداری مناسب را با رعایت مواردی از جمله رعایت قانون، عدم تبعیض، عدم این آیین

سوءاستفاده از اختیار، انصاف و وفاداری، انتظارات مشروع و سازگاری، تواضع، درخواست اطالعات، پاسخ به 

 نماید.تشریح میماده  12ها و ... به تفصیل در نامه

 کارکنان اخالقی نامهآیین -ج

ا طور گسترده و تشود و باید بهای اتخاذ مینامه به منظور وضع قوانین کاربردی در مورد اخالق حرفهاین آیین

ن کار رود. آییدهند بهدارد در مورد اشخاص ثالثی که به شرکت خدمات ارائه میکه قرارداد مربوطه مقرر میجایی

 جزء مقررات مربوط را تشریح کرده است.  33ماده و  4مزبور در نامه 

 سازمانی درون معامالتو  وام. 9-9-9-9

 وثیقه معامله کنند.  توانند سهام عادی شرکت را در دورهاعضای هیئت مدیره نمی 

 باشد.های شخصی به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ممنوع میپرداخت وام 

  های عملیاتی یا اعضای نزدیک خانواده هر یک از افراد فوق اجرایی، اعضای کمیتهاعطای وام به مدیران

 با رعایت شرایط زیر قابل پرداخت است:

 گیرد، صورت تابعه واحدهای از یکی یا شرکت کار عادی روال در -
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 باشد، صادره هاینامهآیین و مقررات براساس و قانون مطابق -

 یگرید نامطلوب هایجنبه یا نباشد عادی موارد از بیشتر آن وصول قابلیت ریسک اعطا، صورت در -

 باشد، دربرنداشته را مدیران و کارکنان چسبندگی جمله از

 های مصوب هیئت مدیره قابل پرداخت است.های ترجیحی صرفاً براساس دستورالعملوام 

 معامالت. 9-9-9-4

طور توانند بهدرجه اول آنها از هر طبقه نمیاعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت و خانواده 

مستقیم یا غیرمستقیم در معامالت شرکت )اعم از خرید و فروش( مداخله یا مشارکت نمایند. به جز مواردی که 

های موضوعه الزامی خواهد ها و دستورالعملنامهدر این بخش به آنها اشاره شد، رعایت قوانین و مقررات، آیین

 بود.

 غرامت پرداخت .9-9-9-6

ازمان هایی که به تصویب هیئت مدیره سنامهشرکت باید برای مدیران تا سقفی که قانون، اساسنامه شرکت و آیین

رسیده باشند بیمه مسئولیت معقولی در نظر بگیرد تا در صورت لزوم تضامین کافی برای خسارات ناشی از 

 مدیریت ایشان انجام پذیرد.

 اصالحات. 9-9-9-1

با  هانامهرا با رعایت قانون، مقررات و آیین حکمرانی شرکتیهای مدیره سازمان ممکن است دستورالعملهیئت 

 افشای درست اصالح نماید.

 مدیره هیئت تخصصی هایکمیته. 9-9-2

، هیئت مدیره دارای سه کمیته تخصصی حسابرسی، مدیریت ریسک و جبران حکمرانی شرکتینامه بر اساس آیین

 باشد.)حقوق و مزایا( ذیل خود میخدمت 
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 های تخصصی ذیل هیئت مدیره.کمیته2-9-9جدول 

 کمیته حسابرسی

 نظارت بر فعالیت حسابرسان داخلی و مستقل، -

صاب،          - ستقل به مجمع از طریق هیئت مدیره به منظور انت سان م سابر شنهادهای مرتبط با ح ارائه پی

 الزحمه و عزل حسابرسان مستقل،تعیین حق

 بازنگری و تأیید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، -

ط  موقع و صحیح توسدریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصالحی به    -

ها، قوانین و مقررات و ستتایر ها، عدم تطابق با ستتیاستتت ها، کاستتتیمدیریت برای کنترل ضتتعف

 مشکالت شناسایی شده از سوی حسابرسان.

 مدیریت ریسککمیته 
نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت     

 های شرکت.و سایر ریسک

کمیته جبران خدمت 

 )حقوق و مزایا(
 نظارت بر حقوق و مزایای معاونان مدیر عامل، مدیران ارشد و کارکنان

 ها:کمیته یاعضا

 شوند،تأیید اعضای هیئت مدیره منصوب میها پس از اعضای کمیته 

 ت مدیره شده توسط هیئها باید حائز معیارهای استقالل تعیینکلیه اعضای مستقل و غیرمؤظف این کمیته

 سازمان و دستورالعمل استقالل باشند،

 صورت نوبتی و چرخشی است،ها بهریاست و اعضای کمیته 

 ها، مراحل عزل و ا، وظایف و شرایط عضویت در کمیتههتهیه و تدوین منشور کمیته متضمن مأموریت

 دهی به هیئت مدیره.نصب اعضای کمیته، ساختار کمیته و نحوه عملکرد و گزارش

 :حضور در جلسات

 رود در مجمع عمومی سالیانه سهامداران، جلسات هیئت مدیره )عنداللزوم( ها انتظار میاز اعضای کمیته

عی شرکت و زمان کافی برای انجام صحیح و کامل وظایف خود های فرو جلسات کمیته و کمیته

 اختصاص دهند.

 ا هباید پیش از برگزاری جلسه بین اعضاء هیئت مدیره و کمیتههای مورد نیاز میاطالعات و گزارش

 توزیع شود

 بندی توسط رئیس جلسه برای موارد دستور جلسات استاندارد که قرار است در طول تهیه برنامه زمان

 شودسال آینده به آنها پرداخته می
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 حسابرسی کمیته منشور .9-9-2-9

 به تصویب هیئت مدیره سازمان رسید. 32/34/1394این منشور در تاریخ 

  یسکر مدیریت یتهکم منشور. 9-9-2-2

هایی است که توسط هیئت مدیره به کمیته مدیریت ریسک اعطا شده این منشور بیانگر اختیارات و مسئولیت

است. کمیته مذکور مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک گروه را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیئت 

 کند.مدیره گزارش می

 :هامسئولیت

 ،نظارت بر اثربخشی فرآیند کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

 های مدیریت ریسک،مشیها و خطبررسی رویه 

  چارچوب مدیریت ریسک،بررسی مناسب بودن 

 های بااهمیت و موارد جدی عدم رعایت،ارائه گزارش موارد مواجهه با ریسک 

 های پرریسک،نظارت بر هدایت منابع مناسب در جهت زمینه 

 های مربوط،ها، رهنمودها و رویهمشیارزیابی میزان رعایت سایر خط 

 بع،کارگیری مناارزیابی وضعیت اقتصادی، کفایت و اثربخشی به 

 های با اهمیت و پرخطر،بررسی فرآیند مدیریتی شناسایی ریسک 

 ،بررسی و ارزیابی کفایت اطالعات مدیریتی و ساختارهای کنترل داخلی 

  حکمرانی شرکتینظارت بر کفایت مدیریت ریسک مرتبط با، 

 ها،های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبنظارت بر حفظ کنترل 

 های داخلی در مورد کننده انتظارات و مسئولیتدیریت ریسک که بیانبررسی تغییرات چارچوب م

 مدیریت ریسک است،

 ها و اعمال مناسب نظارت بر کفایت تمهیدات مناسب جهت حصول اطمینان از مدیریت مؤثر ریسک

 ای،ریزی و فرآیند بودجهمدیریت ریسک در برنامه

 دهنده موارد ریسک و کنترل داخلی گزارشهای بررسی و ارزیابی مناسب بودن اطالعات و سیستم

 های مدیریت ریسک،استراتژی

 گیری سیاست کلی مدیریت ریسک،پیشنهاد جهت 
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 ،پیشنهاد چارچوب مدیریت ریسک در صورت نیاز 

  ارائه گزارش به هیئت مدیره در تمام موضوعات مرتبط با حاکمیت، رعایت قانون و وظایف مدیریت

 اصالحی. ریسک و عنداللزوم پیشنهادات

 : فعالیت دامنه

 های اجرایی، شعب، مناطق و واحدهای شرکت،کل بخش 

 .کل واحدهای تحت کنترل 

 :اختیار و دسترسی

 ها و سایر اطالعات مربوط،برخورداری از حق دسترسی به مفروضات و حق بازرسی سوابق، حساب 

 ضیحات و اسناد مورد نیاز الزام مدیران اجرایی شرکت و واحدهای تحت کنترل به تهیه اطالعات، تو

 کمیته،

 .الزام کارکنان به همکاری با اعضای کمیته 

 :اعضا

  عضو با ترکیب یک عضو هیئت مدیره، یکی از مدیران اجرایی به انتخاب مدیرعامل و یک  3متشکل از

 ،باشدکارشناس خبره با تأیید هیئت مدیره می

 ود(،شد توسط کمیته رأساً انتخاب میانتخاب رئیس کمیته توسط هیئت مدیره )در صورت صالحدی 

 علق به های متعدم عضویت اعضای کمیته مدیریت ریسک در بیش از یک کمیته مدیریت ریسک شرکت

 ،تأمین اجتماعی

 ارائه گزارش مستقیماً به هیئت مدیره توسط رئیس کمیته، 

 صالح دارای تجربه و تخصص مناسب در جلسات.امکان دعوت از اشخاص مستقل و ذی 

 :جلسات

  های مقرر و در صورت لزوم بیشتر،جلسه در سال در تاریخ 6برگزاری حداقل 

 ،امکان دعوت از مدیران یا مدیران اجرایی در جلسات 

 .ثبت و مستندسازی مذاکرات هر جلسه 
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 کارکنان خدمات جبران کمیته منشور. 9-9-2-9

به کمیته جبران خدمت )حقوق و مزایا( اعطا این منشور بیانگر اختیاراتی است که از جانب هیئت مدیره شرکت 

 شده است.

 :اهداف

 ریزی پرداخت حقوق و مزایای معاونان مدیر های هیئت مدیره در ارتباط با برنامهایفای کلیه مسئولیت

 عامل، مدیران ارشد و کارکنان شرکت،

  تأمین ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل )مطابق دستورالعمل سازمان

 االجرا،( برای درج در گزارش سالیانه طبق قوانین و مقررات الزماجتماعی

 های مزایا،اعمال نظارت بر کلیه طرح 

 طور کلی.های تشویقی شرکت بههای اجرایی پرداخت و طرحسرپرستی و نظارت بر شیوه 

 :هامسئولیت

 مدت و بلندمدت شرکت در ارتباط با جبران خدمات مدیرعامل، ارزیابی بررسی و تصویب اهداف کوتاه

 عملکرد مدیرعامل در دستیابی به این اهداف و ارائه گزارش به هیئت مدیره سازمان،

 موضوعات جبران خدمت خاص، 

 د زیر اقدام کند:هیئت مدیره به کمیته اختیار داده است که در موار 

 های حقوق و مزایای کارکنان،بررسی کفایت، اثربخشی و رعایت برنامه -

های مربوط به پرداخت حقوق و مزایا جهت اطمینان از هماهنگی آنها با اصول مقرر بررسی طرح -

 ها،شده شرکت در خصوص این پرداخت

مدیرعامل و مدیران اجرایی مدت و بلندمدت در مورد معاونان تصویب اهداف و تشویقی کوتاه -

 شرکت،

از  های تشویقیتصویب حقوق و پاداش تشویقی برای مدیران و کارکنان شرکت و سایر پرداخت -

 سوی شرکت،

های استخدامی و قرارداد بازخرید در مورد معاونان و مدیران اجرایی ها و سیاستمشیتصویب خط -

أمین تشرکت به استثنای قرارداد استخدامی یا بازخرید مدیرعامل که توسط هیئت مدیره سازمان 

 گردد،تصویب می اجتماعی
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( جهت اعضای مؤظف هیئت مدیره تأمین اجتماعینظارت بر اجرای احکام )صادره توسط سازمان  -

 یرعامل شرکت.و مد

 :کمیته اعضای

  عضو غیرمؤظف هیئت مدیره، مدیرعامل و معاون پشتیبانی یا  3یا  1نفر، شامل  5یا  3کمیته مرکب از

 شوند(،عضو غیرمؤظف توسط هیئت مدیره انتخاب می 3باشد )کارشناس خبره منابع انسانی می

 تواند عضو جدیدی مورد هیئت مدیره میتواند در هر زمانی استعفا دهد که در این یک عضو کمیته می

 ا تعداد اعضای کمیته را کاهش دهد،برای کمیته معرفی ی

 شود،طور منظم با حضور اعضای غیرمؤظف، مدیرعامل و معاون پشتیبانی تشکیل میجلسات به 

 پذیر رأی امکانحضور سایر مدیران اجرایی در جلسات به دعوت هیئت مدیره یا مدیرعامل و بدون حق

 است،

  توان جلسات اضافی جلسه است که در صورت لزوم می 4حداقل تعداد جلسات سالیانه کمیته برابر با

 داشت،

 گیرد،کمیته صورت می یرئیس کمیته توسط هیئت مدیره و همزمان با انتخاب اعضا 

 شود.نتایج و گزارشات جلسات مستند و به هیئت مدیره گزارش می 

 :عملکرد ارزیابی

 بی ها ارزیاها و ایفای مسئولیتر سالیانه عملکرد خود را در تحصیل اهداف، تحقق برنامهطوکمیته به

 نماید،می

 اعیتأمین اجتمها به هیئت مدیره شرکت و هیئت مدیره سازمان ارزیابی سالیانه به همراه سایر ارزیابی 

 شود. گزارش می

 

 تابعهها و مؤسسات های کنترل داخلی شرکتدستورالعمل .9-9-9

 و اندهیسام نیز و تخلفات وقوع از پیشگیری ،تأمین اجتماعی سازمان مدیره هیئت نظارتی وظایف راستای در

 این ،تأمین اجتماعی سازمان تابعه مؤسسات و هاشرکت توسط منصفانه و شفاف اطالعات ارائه همچنین

 .رسید سازمان مدیره هیئت تصویب به تبصره 2 و ماده 12 در 1395 11/32 تاریخ در دستورالعمل
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 :داخلی هایکنترل چارچوب

 ها جهت حصول اطمینان از:ها، وظایف، فعالیتها، رویهسیستم کنترل داخلی باید دربرگیرنده سیاست -الف

 ها در برابر اتالف، تقلب و سوءاستفاده،محافظت از منابع و دارایی 

 ،کارآیی و اثربخشی عملیات شرکت 

 های حسابرسی، گزارش کیفیت صحیح و مناسب 

 ،رعایت قوانین و مقررات مربوط 

 های داخلی مرتبط با کسب و کار توسط مدیران و کارکنان،رعایت سیاست 

 باشد.

 باشد:سیستم کنترل داخلی مستلزم شمول تمامی اجزای زیر می -ب

 :محیط کنترلی 

مقررات داخلی و تأثیر بر مدیریت ارشد شرکت/مؤسسه باید با ایجاد نظم و انظباط سازمانی، تدوین 

ای فراهم نماید که شرایط الزم زیر گونههای اخالقی کارکنان، محیط کنترلی را بهوجدان کاری و ارزش

 محقق گردند:

 ،(یاز منشور اخالق ی)برخوردار اخالقی هایارزش و درستکاری -

 ایهکمیته سایر و حسابرسی هاییته)استقرار کم مدیره هیئت نظارتی هایمسئولیت ایفای -

 ،(تخصصی

 و هتهی ی،شغل هایصالحیتو  استانداردها یف)تعر  انسانی منابع مدیریت و کارکنان صالحیت -

 دهی و اقدامات انضباطی(،جهت آموزش مستمر، ارزیابی، پاداش مدون هایروش اجرای

روابط  ا،هساختار سازمانی، تفویض اختیار و تعیین مسئولیت )تعیین محدوده اختیارات، مسئولیت -

 دهی و پاسخگویی(.گزارش

 :ارزیابی ریسک 

الی گری ممدیریت ارشد شرکت/مؤسسه باید ضمن تعیین اهداف شرکت )شامل اهداف عملیاتی گزارش

و برای کنترل و مدیریت آنها  لهای دستیابی به هر یک از آنها را شناسایی، تجزیه و تحلیو...( ریسک

 تدابیر الزمی را اتخاذ نماید.
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 های کنترلی:فعالیت 

-دهی مالی و رعایتی آن و کنترلهای کنترلی هر شرکت ضمن تناسب با اهداف عملیاتی، گزارشفعالیت

 های اطالعاتی باید دربرگیرنده و مبتنی بر اصول زیر باشد:های عمومی و کاربردی حاکم بر سامانه

 ارشد:  مدیریت هایبررسی -

 ا،رقب عملکرد و صنعت شاخص ای،بودجه موضوعات در/مؤسسه شرکت واقعی عملکرد یسهو مقا بررسی •

-سرمایه تولید، جدید هایطرح اجرای هایهزینه مدیریت تولید، فرآیندهای بازار، سهمو بهبود  واکاوی •

 .مالی تأمین عمده هایروش مشترک، هایگذاری

 کارکردها: و هافعالیت مستقیم مدیریت -

 مدیریتی، سطوح از یک هر ارزیابی هایشاخص و اهداف تعیین •

 .انحرافات تحلیل و تجزیه و عملکرد ارزیابی •

 معامالت:  پردازش و اعتبار کنترل -

 .معامالت تمامی بودن مجاز و جامعیت صحت،از  اطمینان •

 فیزیکی: هایکنترل -

 غیرمنقول، و ثابت هایدارایی یرسا و آالتماشین تجهیزات، ایمنی و حفاظت •

 .منقول و نقدی هایدارایی از حفاظت •

 عملکرد: هایشاخص -

 و ملکردع هایبا توجه به شاخص یفیو تکل یبه اهداف اقتصاد یابیدر دست تهدیدکننده شرایط شناسایی •

 .غیرمنتظره روندهای یا نتایج بررسی

 وظایف )با هدف کاهش ریسک اقدامات متقلبانه یا کاهش اشتباه(، تفکیک -

 ها:رویه و هامشیخط -

 کنترلی، هایسیاست: هامشیخط •

 .هامشیخط اعمال ابزار: هارویه •
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 کنترلی: هایفعالیت سایر -

 .اجباری هاییکارکنان و مرخص یفچرخش وظا مدیریت، به تخلفات گزارش سامانه ایجاد •

 مستندسازی -

 .رویدادها و معامالت رخداد به مربوط مستندات نگهداری و تنظیم تهیه، جهت مناسب هایروش تمهید •

های عمومی و کاربردی، از جامعیت و اعتبار های اطالعاتی شامل کنترلهای سامانهشرکت/مؤسسه باید ضمن اعمال کنترل* 

های اطالعاتی مناسبی را برای های مزبور اطمینان حاصل نماید. شرکت باید سامانهاطالعات مالی و سایر اطالعات موجود در سامانه

ه منظور های خود بای که کارکنان در ایفای مسئولیتگونهرشگری اطالعات مربوط داشته باشد بهشناسایی، گردآوری، پردازش و گزا

 تحقق اهداف شرکت شامل اهداف عملیاتی، اهداف گزارشگری مالی و رعایتی یاری کند.

 ،اطالعات و ارتباطات 

 .نظارت 

 تأمین اجتماعیهای سازمان گذاری. ساختار حکمرانی سرمایه9-9-4

ران های خود را به مدیگذاران را متقاعد کند تا سرمایهبه دنبال این هدف است که سرمایه حکمرانی شرکتیمقوله 

ورد نظر آنها گذاری مبه عبارتی تأمین کنندگان منابع مالی را خاطر جمع کند که بازده سرمایه .مستقل منتقل نمایند

 :1سازمان به این شرح است گذاریهای سرمایهمحقق خواهد شد. واحدهای مرتبط با بخش

 .تأمین اجتماعیگذاری شرکت سرمایه .1

 بانک رفاه کارگران. .2

 سازی ایران.شرکت خانه .3

 .تأمین اجتماعیمؤسسه امالک و مستغالت سازمان  .4

ذاری گبه صورت مالکیتی به شرکت سرمایه تأمین اجتماعیدر سهام سازمان  گذاریدر حال حاضر عمده سرمایه

های تابعه آن واگذار نشده، اداره آن به صورت وکالتی واگذار شده است. لیکن بخش هلدینگو  تأمین اجتماعی

                                              
 اجتماعیمنبع: سازمان تأمین  1
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کماکان تحت  -سازی ایرانمتمرکز در شرکت خانه -های سازمان در امالک و مستغالتگذاریعمده سرمایه

 قرار دارد. تأمین اجتماعیمالکیت و کنترل سازمان 

 گذاری. ترکیب پورتفوی سرمایه4-9-4-9

 گذاری در:سرمایه

 های وابسته،سهام شرکت 

 ها،سهام سایر شرکت 

 ،اوراق مشارکت 

 ،تسهیالت مالی اعطائی 

 های بانکی،سپرده 

 ،وجوه اداره شده 

 .امالک 

ها و مؤسسات تابعه در موضوع به شرکت تأمین اجتماعیهای ابالغی سازمان نامهها و آیین. بخشنامه4-9-6

 حکمرانی شرکتی

 (،23/39/1395مورخ  2111/95/6323)به شماره نامه  حکمرانی شرکتینامه استقرار آیین 

 (،11/32/1395مورخ  1266/95/6333های داخلی )به شماره نامه استقرار و تقویت نظام کنترل 

 (،23/11/1392مورخ  1222/92/6323پذیری )به شماره نامه رعایت منشور شفافیت و مسئولیت 

  (،22/32/1395مورخ  2243/95/1333ها )به شماره نامه هیئت مدیره شرکتعدم تصدی همزمان در 

  ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا و رعایت انظباط مالی و عدالت در پرداخت )به شماره نامه

 (:12/11/1395مورخ  223942

 و هاشرکت مدیره ئتهی اعضای و عامل مدیران برای 1395 و 1394 سال در الحاق قانون 24 ماده به توجه با -

 .نگرفت انجام حقوق افزایش سازمان تابعه مؤسسات
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 ها )بر اساس دستورالعمل دستورالعمل ساماندهی انتصاب مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت

ها، ابالغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بندی شرکتضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و رتبه

 (.15/13/1395مورخ  2223/95/6323شماره نامه 

 حکمرانی شرکتی استقرار درصندوق بازنشستگی کشوری  عملکرد. 9-4

شکیل کمیته    صندوق با ت ضوابط آئین     هیئت مدیره  صی و در چارچوب  ص سبت به    نامههای تخ صوب ن های م

نامه منابع وجوه از جمله اند. آئینهای اقتصتتادی اقدام نمودههای صتتندوق از جمله فعالیتتصتتویب کلیه فعالیت

سایر آئین     نامهآئین ست که عمل به آن همراه با  صندوق ا صوب از جمله آئین نامههای مهم  نامه معامالت های م

ای هنامه انتصابات و منشور کمیته حسابرسی صندوق، از جمله دستورالعمل       ها، آیینصندوق ابالغی به هلدینگ 

 های تخصصی هیئت مدیره هستند.کمیته باشند که مبنای عملکردمورد اجرا می

 های تخصصی هیئت مدیره. کمیته9-4-9

 . کمیته راهبردی9-4-9-9

شکل از             ست و مت شده ا شکیل  صندوق ت صندوق در امور مربوط به اهداف  این کمیته با هدف تدوین راهبرد 

مالی، مدیرکل    -اداریگذاری و امور اقتصتتتادی، معاون فنی، معاون    نایب رییس هیئت مدیره، معاون ستتترمایه        

 ها و مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا است.ریزی و توسعه سیستمبرنامه

 . کمیته امالک9-4-9-2

گیری در مورد امالک صندوق فعالیت دارد و اعضای آن شامل رییس کمیته امالک با هدف و مأموریت تصمیم

ریز )هلدینگ ها، مدیرعامل شرکت تراز پییر امور استانهیئت مدیره، عضو هیئت مدیره، معاون اداری مالی، مد

 ریز است.ساختمانی صندوق( و معاون امالک شرکت تراز پی

 برداریگذاری و سرمایهکمیته سرمایه. 9-4-9-9

ود شهای مهم صندوق محسوب میهای اقتصادی از کمیتهگیرینامه منابع وجوه و با هدف تصمیمبا پشتوانه آیین

متشکل از عضوی از هیئت مدیره به نمایندگی از هیئت مدیره صندوق، نماینده مدیرعامل صندوق، معاون و کمیته 

 باشد.گذاری و امور اقتصادی و معاون امور مالی و اداری صندوق میسرمایه
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 . کمیته حسابرسی9-4-9-4

ت میته حسابرسی با عضویعنوان بازوی نظارتی هیئت مدیره صندوق و با اهداف مصوب و مندرج در منشور کبه

دو نفر از اعضای هیئت مدیره، دو تن عضو مستقل به انتخاب مدیرعامل و یک تن عضو هیئت نظارت صندوق، 

دو نفر اعضای مدعو )مدیرکل حسابرسی داخلی و امور مجامع معاونت امور اقتصادی و مدیر حسابرسی داخلی 

 صندوق( تشکیل شده است.

 انتصابات. کمیته ارزیابی و 9-4-9-6

های اقتصادی با عضویت های مهم صندوق جهت ارزیابی کاندیداهای مدیریت بنگاهبه عنوان یکی از کمیته

مدیرعامل صندوق یا نماینده وی )رئیس کمیته(، رئیس هیئت مدیره صندوق )نائب رییس کمیته(، عضو ناظر 

و دائم کمیته(، مدیرکل امور جذب و گذاری و امور اقتصادی )عضصندوق )عضو دائم کمیته(، معاون سرمایه

توسعه صندوق )عضو دائم کمیته(، مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هلدینگ مربوطه )عضو موقت کمیته( و دبیر 

 کمیته جذب و انتصابات تشکیل شده است.

 هاسایر کمیته. 9-4-9-1

دیره، عضویت نماینده اول هیئت م باشد که باهای عمومی شامل کمیته فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان میکمیته

نماینده دوم هیئت مدیره، نماینده مدیرعامل، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی، معاون اداری و مالی، مدیرکل 

ها، مدیرکل روابط عمومی و مدیرکل امور اداری، مدیرکل امور مالی، مدیرکل امور حقوقی، مدیرکل امور استان

های امید بازنشستگان کشوری مبنای عمل این دستورالعمل نظارت بر خانه حراست صندوق تشکیل شده است.

 باشد.کمیته می

 حکمرانی شرکتیسازی های پیاده. مکانیزم9-4-9-7

 :سازمانیدرون

 ،ها(ها و شرکتچگونگی انتخاب هیئت مدیره و مدیران اجرایی )هلدینگ -

 ،مالی، حقوقی و حسابرسیهای تخصصی نظیر مدیریت ریسک، گیری از کمیتهبهره -

 .های داخلیکنترل -
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 برون سازمانی:

 های قانونی،الزامات و نظارت -

 الزامات حقوقی، -

امعه بندی جها برای انجام حسابرسی مستقل )توسط مؤسسات حسابرسی برتر در رتبهالزام شرکت -

 حسابداران رسمی، بورس(.

 های ابالغیها و دستورالعملنامهآیین. 9-4-2

 نامه معامالتآیین، 

 دستورالعمل افشای اطالعات، 

 های تخصصی با معاونت اقتصادی صندوقارتباط هلدینگ، 

 برداری از وجوه و منابع صندوقنامه استفاده و بهرهآیین، 

 31/34/1395مورخ  225/ص/5313نامه انتصابات به شماره آیین، 

 نامه کمیته فرهنگی و اجتماعی بازنشستگانآیین، 

 ارتباطنامه آیین، 

 هانامه هلدینگآیین، 

 گذاریدستورالعمل اجرایی کمیته سرمایه، 

 هادستورالعمل تهیه و تدوین بودجه شرکت، 

  دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و عضو مستقل هیئت مدیره در مجامع عمومی در

 ،حکمرانی شرکتیچارچوب ضوابط 

 منشور فعالیت حسابرسی داخلی، 

  حسابرسیمنشور کمیته، 

 های امید بازنشستگاننظارت بر خانه، 

 .هنجارها و اصول رفتاری مدیران 
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 تابعه مؤسسات و هادر شرکت صندوق بازنشستگی کشوری حکمرانی شرکتی نامهآیین. 9-4-9

، مدیریت یحکمرانی شرکتها در استقرار ضوابط صندوق بازنشستگی کشوری ضمن توجه به استقالل هیئت مدیره

ت های داخلی و رعایهای کنترل داخلی و رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت، کلیه ضوابط کنترلنظامریسک و 

ط ها توسها و دستورالعملنامههای داخلی شامل تدوین آیینمفاد اصالحیه قانون تجارت، کلیه ضوابط کنترل

-ها ملزم به رعایت ضوابط آیینیرههلدینگ ابالغ گردیده است. معهذا با توجه به رویه یکنواخت، کلیه هیئت مد

ویژه دستورالعمل نحوه های ابالغی بهها و دستورالعملنامهو سایر آیین های صندوق از جمله منابع وجوه،نامه

-نامه معامالت، انتصابات، افشای اطالعات و تهیه بودجه می، آیینحکمرانی شرکتیتعیین مدیران طبق ضوابط 

 باشند.

ازمان س حکمرانی شرکتیهای مذکور، دستورالعمل ، عالوه بر دستورالعملکمرانی شرکتیحدر چارچوب ضوابط 

ها قرار گرفته است. همچنین به های داخلی )کوزو( معیار عمل در هلدینگبورس و چارچوب یکپارچه کنترل

گذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق سیاست»منظور ایجاد ساختار یکنواخت در بخش نظارت نشریه 

گذاری و امور اقتصادی های معاون سرمایهای ابالغ سیاستعنوان دستورالعمل حرفهبه« ازنشستگی کشوریب

ی های کنترل داخل، مدیریت ریسک و نظامحکمرانی شرکتیهای اقتصادی با محوریت صندوق در بخش بنگاه

لی، نظامنامه حسابرسی داختدوین گردیده که ضمن تدوین منشور کمیته حسابرسی، منشور حسابرسی داخلی، 

 های حسابرسی است. گذار بحث تشکیل کمیتهپایه

 مدیره هیئت. 9-4-9-9

 22/34/1392مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ  حکمرانی شرکتیبه موجب دستورالعمل 

باشند عیارهایی میهای مشمول موظف به رعایت ضوابط و مالزم االجراست، شرکت 31/36/1392که از تاریخ 

جهت اجرا  ها طی مفاد این دستورالعملکه اهم موارد آن در خصوص انتخاب و وظایف هیئت مدیره شرکت

 ابالغ گردیده است. 

 اخالقی آیین و رفتاری آیین. 9-4-9-2

دیران ماصول رفتاری »های تابعه را ملزم به رعایت ها و شرکتدر مقوله آیین رفتاری و اخالقی، صندوق هلدینگ

 نموده است )پیوست 25/32/1395مصوب « ناشران غیرنهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
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بایست ضمن رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف قانونی، مطابق (. مدیران اشخاص حقوقی می4 شماره

 اصول رفتاری مقرر در این مصوبه رفتار نمایند.

 انتصاباتکمیته . 9-4-9-9

گذاری و امور دستورالعمل اجرای فرآیندهای عملیاتی مرتبط با معاونت سرمایه 2در راستای مفاد مندرج در بند 

های تخصصی مصوب هیئت مدیره صندوق بازنشستگی مورخ و هلدینگ اقتصادی صندوق بازنشستگی

العمل اجرایی کمیته انتصابات ، دستور12/32/1395مورخ  225/ص/2316، ابالغی طی نامه شماره 31/32/1395

های تحت پوشش های تخصصی و شرکتدر خصوص شیوه انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ

 به تصویب رسیده است. 

ای ههدف از تدوین این دستورالعمل، ساماندهی و تعیین شیوه یکپارچه انتصاب اعضای هیئت مدیره و شرکت

کت و های هر شرکشوری در راستای جذب مدیران کارآمد با توجه به ویژگیتحت پوشش صندوق بازنشستگی 

 باشد.های الزم جهت احراز پست مورد نظر میحداقل ویژگی

 اعضای کمیته:

 ،مدیرعامل صندوق یا نماینده وی 

 ،رئیس هیئت مدیره صندوق یا نماینده وی 

 گذاری و امور اقتصادی صندوق،معاون سرمایه 

 ربوطه.مدیرعامل هلدینگ م 

 . کمیته حسابرسی9-4-9-4

کمیته حسابرسی به منظور کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول 

 شود.از تحصیل اهداف مقرر تشکیل می

 های داخلی در صندوق،اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل 

 ،سالمت گزارشگری مالی 

 شی حسابرسی داخلی صندوق،اثربخ 

 استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل، و 

 .رعایت قوانین، مقررات و الزامات 
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 :هامسئولیت

 های داخلی و مدیریت ریسک،های کنترلنظارت بر اثربخشی سیستم 

 جزیه و تگیری، کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه

 تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،

 های حسابداری ها و برآوردهای عمده، رویهنظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت

-ها و افشای معامالت با اشخاص وابسته در گزارشعمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن

 های مالی صندوق،

 ها،ظارت بر اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس صندوق و نتایج کار آنن 

 ها،پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس صندوق و نتایج کار آن 

 ،نظارت بر رعایت قوانین و مقررات 

 ،ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل به هیئت مدیره صندوق 

  بر اطالعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معامالت با اشخاص وابستهنظارت. 

 حسابرسی داخلی. 9-4-9-6

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق  23/11/1391مأموریت واحد حسابرسی داخلی بر اساس منشور مصوب 

 افزایی و بهبود عملیات شرکتطرفانه، به منظور ارزش ای مستقل و بیدهی و مشاورهبهادار، ارائه خدمات اطمینان

 باشد.می

 :)اهم موارد( هامسئولیت

 یسکشناسی متناسبِ مبتنی بر رپذیر ساالنه حسابرسی داخلی با استفاده از روشتدوین برنامه انعطاف- 

ی و پیشنهاد آن به کمیته حسابرس -شامل هرگونه ریسک یا مالحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت

 از تصویب هیئت مدیره(،جهت بررسی )قبل 

 ئت های داخلی، گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و هیبررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم کنترل

 سابری، مدیریت ریسک و جبران خدمت )حقوق های داخلی.های بهبود سیستم کنترلمدیره و پیگیری روش
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 کشوریهای صندوق بازنشستگی گذاری. ساختار حکمرانی سرمایه9-4-4

ران های خود را به مدیگذاران را متقاعد کند تا سرمایهبه دنبال این هدف است که سرمایه حکمرانی شرکتیمقوله 

ورد نظر آنها گذاری ممستقل منتقل نمایند؛ به عبارتی تأمین کنندگان منابع مالی را خاطر جمع کند که بازده سرمایه

های پذیرفته، هلدینگهای صورتگذاریدهی سرمایهسازمان محقق خواهد شد. به منظور تدوین استراتژی و

 ود:شها تحت ساختارهای تخصصی مرتبط انجام میتشکیل و اداره و کنترل شرکت-به شرح زیر -تخصصی

 هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی. .1

 هلدینگ عمران و ساختمان. .2

 هلدینگ بورس، بانک، بیمه و امور سهام )مالی(. .3

 گاز، پتروشیمی و نیروگاه )انرژی(.هلدینگ نفت،  .4

 هلدینگ صنایع و معادن. .5

 هلدینگ حمل و نقل و گردشگری. .6

و  هاگذاریهای معطوف به افزایش سطح نظارت صندوق بر سرمایهها و دستورالعملنامه. آیین9-4-9-9

 های تحت پوششها در شرکتعملکرد هلدینگ

 صندوق، منابع و وجوه از برداریبهره و استفاده نامهآیین .1

 تخصصی، هایهلدینگ در قرارداد انعقاد و تنظیم مراحل دستورالعمل .2

 ،هابرداریسرمایه و هاگذاریسرمایه امور کمیته اجرایی دستورالعمل .3

 اقتصادی، امور و گذاریسرمایه امور معاونت با مرتبط عملیاتی فرایندهای اجرای دستورالعمل .4

 صندوق، پوشش تحت هایشرکت هایگزارش ارائه و نحوه دستورالعمل .5

 جلسات،صورت ثبت و مجامع برگزاری دستورالعمل .6

 پوشش. تحت هایشرکت ساالنه بودجه دستورالعمل .2

 :است انجام شده زیر شرح به اقداماتی و تشکیل هاییکمیته نیز زیرساختی اقدامات بخش در این بر عالوه

 اقتصادی، حوزه در صندوق هایاستراتژی تدوین کمیته .1

 ،تأمین اجتماعی سازمان با مشترک هایشرکت ساماندهی کمیته .2
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 بازده،کم و دهزیان هایشرکت ساماندهی کمیته .3

-شرکت و هاهلدینگ در ترتیب به داخلی حسابرسی هایکمیته و داخلی حسابرسی استقرار برای اقدام .4

 زیرمجموعه، های

 هوش محوریت با مهم هایشرکت و هاهلدینگ در IT نظام استقرار و ساماندهی پروژه تیم تشکیل .5

 .(BI)تجاری

ا را انجام هینگهلد یماً ادارهخود مستق یو اقتصاد گذارییهمعاونت سرما یلهوس به یکشور یصندوق بازنشستگ

 صندوق گذارییهها را بر عهده دارد شرکت سرماشرکت یراداره سا یفهکه وظ یشرکت ینداد. مهمتر خواهد

است.  شده یفتعر ی(انرژ) یروگاهو ن یمینفت، گاز، پتروش ینگعنوان هلدکه به باشدیم یکشور بازنشستگی

مجامع  یاساس پس از برگزار ینشده که بر ا هرسال در نظر گرفته یان شهریورماهشرکت پا ینا یسال مال

 به و شودیفراهم م شرکت ینمجمع ا یبرگزار امکان تابعه، یهاعملکرد شرکت یابیتابعه آن و ارز یهاشرکت

 شود. درمی تحت مدیریت شرکت مذکور فراهمصندوق  گذارییهبخش سرما ینعملکرد ا یابیتبع آن امکان ارز

انرژی( ارائه  کشوری )هلدینگ بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه شرکت سازمانی ساختار (1-4-4-3) شکل

 .1استشده 

 یرعاملتحت نظر مد یماًو نظارت مستق یو بازرس یحقوق/ امور یداخل یحسابرس یشرکت واحدها یندر ا

 یگردان یپرتفو ینها و همچنطرح یریتو مد یابیارز یرنظ گذارییهو سرما های اقتصادییتداشته و فعال یتفعال

 .نمایندیم یتفعال گذارییهسرما ی وها تحت نظر معاونت اقتصادامور شرکت یریتو مد

عاونت م نظر تحت یزاطالعات ن یو فناور یو حسابدار یمال یبانیو امور پشت یمال ینتأم هاییتفعال ینهمچن

 ینسبتاً مشابه یساختارها یزها نینگهلد یرسا یبرا به همین ترتیب .شوندیاداره م یبانیو پشت یمنابع انسان ی،مال

ر با منظ یناسفندماه بوده و از ا پایان ها کماکانینگهلد یرسا یتفاوت که سال مال یناست. با ا یف شدهتعر

 .باشندیمتفاوت م یانرژ ینگهلد

                                              
 .1396های بازنشستگی عمومی ایران، مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، خردادماه گذاری در صندوقشناسی سرمایهآسیب1 
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 گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )هلدینگ انرژی(ساختار سازمانی شرکت سرمایه .1-4-4-3شکل 

 
 

 گذاری صندوق بازنشستگی کشوری. ترکیب پورتفوی سرمایه9-4-9-2

 گذاری در:سرمایه

 های وابسته،سهام شرکت 

 ها،سهام سایر شرکت 

 ،اوراق مشارکت 

 ،تسهیالت مالی اعطائی 

 های بانکی،سپرده 

 .امالک 
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در  ها و مؤسسات تابعههای ابالغی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکتنامهها و آیین. بخشنامه9-4-4

 حکمرانی شرکتیموضوع 

 ها )بر اساس دستورالعمل دستورالعمل ساماندهی انتصاب مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت

، به یها، ابالغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعبندی شرکتضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و رتبه

 (.15/13/1395مورخ  2223/95/6323شماره نامه 

 های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی سازمان شناسیآسیب. 9-6

معطوف به موضوع حکمرانی در دو مبحث  تأمین اجتماعیها و مشکالت حاکم بر سازمان مقوله شناخت چالش

 گذاری قابل بررسی است.ساختار حاکمیتی و سرمایه

 های ساختار حاکمیتیچالش. 9-6-9

 های بازنشستگی.نبود نهادی متمرکز به عنوان مقام ناظر سازمان/صندوق 

  ناکارآمدی در نقش هیئت مدیره: در قانون تأکید شده است که اعضای هیئت مدیره به صورت مؤظف و

ت مدیره یئبدون پذیرش مسئولیت اجرایی انتخاب شوند. لیکن با وجود وظایفی که در اساسنامه برای ه

یئت ها، هبینی شده است، سازوکار اجرای این وظایف مشخص نیست. به همین دلیل در برخی دورهپیش

مدیره بخش عمده وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نموده تا قابلیت اجرا پیدا کند. در واقع، کارآمدی 

 هیئت مدیره به توانایی اعضای آن و نه جایگاه قانونی آن بستگی دارد.

 نشستگی های بازتخصصی نبودن اعضای هیئت مدیره: هرچند که شرایط تحصیلی و تجربی ارکان صندوق

ها عام هستند و جنبه تخصصی ندارند؛ در حالی که هیئت در قانون مشخص شده است اما این صالحیت

 ی وهای تخصصشود و اعضای آن نیز باید از صالحیتصندوق محسوب می« رکن اجرایی»مدیره عمالً 

 تجربی مرتبط با همان صندوق برخوردار باشند که در قانون از این نکته مهم غفلت شده است.

  عدم شفافیت رابطه کاری بین هیئت مدیره و مدیرعامل. ابهام در وظایف و اختیارات هیئت مدیره از یک

همه  ها و وظایف مدیرعامل از سوی دیگر موجب شده است که درسو و گستردگی دامنه مسئولیت

ها رعایت نشود و های مدیریتی متعاقب اجرای این قانون، عمالً مسیر قانون انتخاب ارکان صندوقدوره
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برخالف قانون، ابتدا مدیرعامل و پس از آن اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند با این هدف که اعضای 

این وضعیت را مدنظر  هیئت مدیره با مدیرعامل هماهنگ باشند. این در حالی است که قانونگذار عکس

 داشته است.

 های مدیرعامل. تا پیش از اجرای قوانین موجود، مدیرعامل به عنوان عدم تناسب اختیارات و مسئولیت

هایش برخوردار بود و وزیر متبوع نیز جز از مسیر رئیس هیئت مدیره از اختیارات متناسب با مسئولیت

ای نداشت. اما در وضع موجود، مدیرعامل برای ایفای مداخلهها شورای عالی یا مجمع در امور سازمان

ل اداری استقال»هایش نیازمند تفویض اختیار از طرف وزیر یا هیئت مدیره است که این امر با مسئولیت

 مصرح در قوانین منافات دارد.« و مالی صندوق

 ها.پذیری و پاسخگویی مدیران صندوقسطح غیرقابل قبول شفافیت، نظارت 

 های بلندمدت.ریزی و استراتژیقدان برنامهف 

 ها و عملکردها.ها، برنامهبندی استانداردی جهت پایش استراتژیفقدان وجود طبقه 

 ها.بندی مدیران و شرکتعدم وجود نظام رتبه 

 گذاریهای سرمایه. چالش9-6-2

 گذاری.گذاری منسجم ناشی از عدم وجود ساختار حکمرانی سرمایهنبود سیاست سرمایه  

 گذاری )عدم تنوع پورتفوی از نقطه نوع و محدوه جغرافیایی(.فقدان/ضعف استراتژی سرمایه 

 های اقتصادی تابعه. های بنگاهگیریاعمال مدیریت دولتی بر تصمیم 

  ها.ذاریگمداخله مدیران و افراد مرتبط با صندوق در سرمایهسوءمدیریت در تصمیمات اقتصادی از جمله 

  های درونی مبتنی بر ریسک شامل ارزیابی عملکرد، سازوکارهای جبران تعریف و اعمال کنترلعدم

 خدمات.

 .نبود نظام اطالعات و پردازش منسجم و شفاف 

 گذاری.های سرمایهها و از دست رفتن فرصتافزایش بدهی انباشته دولت به صندوق 

 های نقدی ورودی و خروجی.عدم تعادل جریان 

 الی تورم.تداوم نرخ با 
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 مقدمه. 9 

 و است بورسی هایشرکت بر( اداره) نظارت و مدیریت مهم الزامات شامل آلمان حکمرانی شرکتی قانون

 انون،ق این هدف. گیرددربرمی را مسئول و خوب راهبری موضوع در المللیبین و ملی شدهپذیرفته استانداردهای

 و لیم گذارانسرمایه اعتماد افزایش آلمان، حکمرانی شرکتی نظام درک قابلیت افزایش و سازیشفاف بر عالوه

 . است بورسی هایشرکت بر نظارت و مدیریت به مردم عامه و کارمندان مشتریان، المللی،بین

 بیشترین) اجتماعی بازار اقتصاد اصول با همراستا پایدار ارزش خلق و شرکت بقای تضمین منظور به مزبور قانون

 ایستبمی حکمرانی شرکتی اصول. سازدمی پررنگ را نظارت و مدیریت هیئت تعهدات و وظایف ،(شرکت منافع

 (.1معتبر تاجر مفهوم) باشند مسئول و مناسب رفتاری، و اخالقی نظر نقطه از قانون، رعایت ضمن

 از. باشندمی برخوردار هاشرکت نزد ایویژه اهمیت از[ بازنشستگی هایصندوق همانند] نهادی گذارانسرمایه

 و فعال ایشیوه به را مربوط مالکانه حقوق ،(پایداری ضامن) شفافیت اصول رعایت ضمن رودمی انتظار آنها

 . نمایند اعمال مسئول

 :باشندمی مدیره هیئت ایدوالیه نظام از برخورداری به ملزم بورسی هایشرکت قانون، اساس بر

 پاسخگو شرکت اداره در جمعی صورت به آن اعضای است؛ شرکت هدایت و اداره مسئول مدیره، هیئت 

 .نمایدمی هماهنگ را مدیره هیئت هایفعالیت مدیره هیئت رئیس. باشندمی مسئول و

                                              
1 Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns 

 

آلمان جمهوری فدرال مقررات حکمرانی شرکتی در  

(2312فوریه  2)بر اساس بازبینی   
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 در ماًمستقی و بوده مدیره هیئت اعضای به توصیه ارائه و نظارت انتخاب، قانونی ساختار ،1نظارت هیئت 

 هایفعالیت هماهنگی مسئول نظارت، هیئت رئیس. کندمی دخالت شرکت حیاتی و اساسی تصمیمات

  .است نظارت هیئت

 کارکنان نمایندگان. شوندمی انتخاب شرکت عمومی مجمع در سهامداران توسط نظارت هیئت اعضای

 درصد. دهندمی اختصاص خود به را نظارت هیئت اعضای %33 کارمند، 533 از بیش با هاییشرکت در

 است؛ %53 نظارت هیئت در کارمند 2333 از بیش با هاییشرکت کارمندان نمایندگان عضویت قانونی

 کننده تعیین رأی دارای است سهامدار نماینده همواره که نظارت هیئت رئیس مذکور، هایشرکت در

 یترعا به مکلف برابر میزان به کارمندان نمایندگان و سهامداران نمایندگان. باشدمی آرا تساوی هنگام

 .باشندمی شرکت منافع

 المللیبین حقوقی ساختار هستند؛ 2اروپایی شرکت حقوقی ساختار اختیار به مجاز آلمانی هایشرکت همچنین،

 .کندمی تبعیت( اجرایی هیئت) ایالیه تک مدیریت سیستم از که ایگسترده

 مقرر ترتیبات به منوط معموالً ،3(فرمانیهم) مشترک گیریتصمیم تشکیالت و گستره اروپایی، هایشرکت در

 گیریتصمیم طریق از اروپا اتحادیه عضو کشورهای در کارمندان تمامی. است کارمندان نمایندگان و مدیریت میان

 .گیرندمی قرار خطاب مورد( فرمانیهم) مشترک

 یدگاهید بایستمی و شودمی تعیین «منصفانه و درست دیدگاه» اصل توسط آلمانی هایشرکت مالی دهیگزارش

 . نماید ارائه شرکت عملیات نتایج و مالی وضعیت ها،دارایی خالص از منصفانه و درست

 است نممک هاشرکت. است شده داده نشان «باید» واژه از استفاده با متن در( حکمرانی شرکتی) قانون هایتوصیه

 امر این. ندباشمی( انحراف) رعایت عدم هرگونه تشریح و افشا به ملزم ساالنه لیکن نبندند کاربه را هاتوصیه این

 نفع هب است ممکن ها،توصیه از موجه انحراف. نمایدمی بخش یا شرکت ویژه الزامات تبیین به قادر را هاشرکت

                                              
1 Supervisory Board 
2 Societas Europaea, SE 

گیرد. این گیری و داشتن حق رأی مساوی با سایر اعضا صورت میدر مراجع تصمیممشارکت کارکنان در اداره امور سازمان که معموالً از طریق شرکت 3 

 .روش در آلمان و در جهت بسط دموکراسی صنعتی متداول است
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 قانون در شتربی خودتنظیمی و پذیریانعطاف به حکمرانی شرکتی قانون بنابراین باشد، خوب حکمرانی شرکتی

 وانندتمی هاشرکت که است پیشنهاداتی شامل حکمرانی شرکتی قانون عالوه،به. کندمی کمک آلمان هایشرکت

. اندشده داده نشان متن در «است شایسته» عبارت با مزبور پیشنهادات نکنند؛ رعایت را آنها افشا، به الزام بدون

 و قانونی الزامات شرح به مربوط کنندنمی استفاده واژه دو این از که حکمرانی شرکتی قانون از هاییبخش

 .باشندمی مربوط توضیحات

 ورمزب قانون اصوالً،. گیردمی دربر نیز را آن ذیل هایبنگاه شرکت، بر عالوه حکمرانی شرکتی قانون شروط

( 1) 161 بخش( 2) بند وفق را سرمایه بازارهای به دسترسی با هاییشرکت و بورس در شده ثبت 1هایشرکت

 به نیز شوندنمی معامله عام صورت به آنها بهادار اوراق که هاییشرکت. دهدمی قرار خطاب مورد 2بورس قانون

 .اندشده تشویق حکمرانی شرکتی قانون از تبعیت

 طمرتب کاربردی احتیاطی الزامات رعایت به مؤظف بیمه واحدهای و بورس در شده ثبت اعتباری مؤسسات

 .باشندمی

 تطبیق لزوم تصور در و بازبینی سالیانه المللیبین و ملی تحوالت به توجه با حکمرانی شرکتی قانون کلی، قاعده یک عنوان به* 

 .شودمی داده

یعموم مجمع و سهامداران. 2  

 سهامداران 2-9

 عمومی مجمع برگزاری طی یا قبل را خود حقوق سهامداران شرکت، اساسنامه مفاد و قانون اساس بر 2-1-1

 .کنندمی استفاده خود رأی حق از و نمایندمی اعمال

 سهام) ممتاز رأی حق مضاعف، رأی حق با سهامی هیچ باشد؛می رأی یک دارای سهم هر اصل، در 2-1-2

 .ندارد وجود حداکثر رأی حق یا( «طالیی»

                                              
 یسهام1 

2 Stock Corporation Act 
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 یعموم مجمع. 2-2

 روهگ مدیریت گزارش و تلفیقی مالی هایصورت مدیریت، گزارش ساالنه، مالی هایصورت مدیره هیئت 2-2-1

 تهیئ اقدامات تأیید خالص، سود تخصیص تصویب مرجع عمومی مجمع. کندمی ارائه عمومی مجمع به را

 نظارت هیئت برای سهامداران نمایندگان و حسابرس انتخاب و عزل طریق از مدیره هیئت و نظارت

 . باشدمی

 توافقات همانند ضروری ساختاری تدابیر و شرکت هدف ویژهبه اساسنامه، مفاد عمومی مجمع همچنین

 سررسید، دارای قرضه اوراق و تبدیل قابل قرضه اوراق جدید، سهام انتشار ساختاری، تبدیل و شرکتی بین

 أییدت را مدیره هیئت اعضای پاداش نظام به مربوط تصمیمات و تصویب را مالکیت سهام خرید مجوز و

 .کندمی

 .هستند سهمی سرمایه در آنان منافع مطابق 1شفعه حق دارای معموالً سهامداران جدید، سهام انتشار هنگام 2-2-2

 طرح و جلسه دستور خصوص در نظر اظهار عمومی، مجمع در حضور حق دارای سهامداران، کلیه 2-2-3

 .باشندمی مرتبط پیشنهادات و هاپرسش

 لسهج است شایسته زمینه، این در. است عمومی مجمع اجرایی روند سریع پیشرفت مسئول مجمع رئیس 2-2-4

 .برسد نتیجه به و خاتمه ساعت 6 تا 4 طی باید سالیانه عمومی مجمع

 ندگانینما ،یعموم مجمع به دعوت. 2-9

 ایهگروه. است جلسه دستور اعالم و( سال در یکبار حداقل) عمومی مجمع تشکیل به ملزم مدیره هیئت 2-3-1

 گهیآ. باشندمی جلسه دستور گسترش و عمومی مجمع برگزاری درخواست به مجاز قانوناً اقلیت سهامدار

 و سالیانه گزارش جمله از نیاز مورد قانونی مستندات سایر و هاگزارش عمومی، مجمع برگزاری

 .گیرد قرار سهامداران دسترس در شرکت سایت وب در بایستمی مجمع، دستورجلسه

                                              
 .حقّ دارنده سهام برای خرید سهام جدید به نسبت سهام قبلی خود1 
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 ولمسئ مدیره، هیئت. نماید تسهیل را( نماینده طریق از یا شخصاً) سهامداران حقوق اعمال باید شرکت 2-3-2

 نماینده همچنین باشد؛می آنان هایدستورالعمل مطابق سهامداران رأیحق اعمال جهت اینماینده تعیین

 .باشد دسترس در عمومی مجمع طول در بایستمی

 درنم ابزارهای طریق از عمومی مجمع پیگیری امکان که نماید اتخاذ ترتیباتی شرکت است شایسته 2-3-3

 .گردد فراهم سهامداران برای( اینترنت همانند) ارتباطی

 رهیمد ئتیه و نظارت ئتیه معاضدت. 9

 .دارند شرکت منافع راستای در تنگاتنگی همکاری مدیره هیئت و نظارت هیئت .3-1

 اجرای کنونی وضعیت و کندمی هماهنگ نظارت هیئت با را شرکت استراتژی رویکرد مدیره، هیئت .3-2

 . کندمی بررسی نظارت هیئت با مشخص زمانی هایبازه در را استراتژی

 عامالتم که کندمی تصریح نظارت هیئت -فردی معامالت مورد در اجرایی قابلیت صورت در – یا اساسنامه. 3-3

 خالص هایدارایی که اقداماتی یا تصمیمات جمله از گردد، تأیید نظارت هیئت توسط باید مهم و عمده

 .کنندمی اساسی تغییرات دستخوش را عملیات نتایج یا مالی وضعیت شرکت،

 افیک اطالعات باید نظارت هیئت حال،این با. باشدمی نظارت هیئت نگهداشتن مطلع مسئول مدیره هیئت .3-4

 به را رهمدی هیئت دهیگزارش و رسانیاطالع وظایف باید نظارت هیئت بنابراین. آورد بدست نیز مستقالً را

 .نماید مشخص دقت

 بطمرت موضوعات خصوص در نظارت هیئت به تأخیر بدون و منظم جامع، رسانیاطالع به ملزم مدیره هیئت

 عایتر و ریسک مدیریت ریسک، وضعیت کار، و کسب توسعه ریزی،برنامه استراتژی، جمله از شرکت با

 دالیل همراه به را کار و کسب توسعه اهداف و موجود هایپروژه از انحرافات مدیره هیئت. باشدمی مقررات

 .نمایدمی تحلیل و بررسی مربوط

 صورت در(. کلی قاعده) باشدمی نظارت هیئت به مکتوب قالب در هاگزارش ارائه به مؤظف مدیره هیئت

 رسالا نظارت هیئت اعضای به نشست از پیش و مناسب زمانی در گیریتصمیم جهت الزم مستندات امکان،

 .شود
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 نهاآ اعضای میان نیز و نظارت هیئت و مدیره هیئت میان آزاد گفتگوی مستلزم خوب حکمرانی شرکتی .3-5

 .است اهمیت حائز بسیار موضوع این در محرمانگی کامل رعایت باشد؛می

 شرط وظایف، از پشتیبانی و اجرا در آنان( کارمندان) همکاران که کنندمی تضمین مدیره هیئت اعضای تمامی

 .نمایندمی رعایت شیوه همین به را محرمانگی

 و سهامداران نمایندگان شوند،می اداره( فرمانیهم) مشترک گیریتصمیم اساس بر که نظارت هایهیئت در .3-6

( همدیر هیئت اعضای حضور با نیاز صورت در) را نظارت هیئت هاینشست توانندمی کارمندان نمایندگان

 .نمایند منعقد و ریزیبرنامه مستقالً

 .باشد داشته نشست مدیره هیئت بدون باید نظارت هیئت لزوم، درصورت

 و گزارش ارائه با بایستمی شرکت نظارت هیئت و مدیریت هیئت خرید، پیشنهاد دریافت صورت در .3-2

 . نماید کمک آگاهانه تصمیم اتخاذ در سهامداران به مستدل ایبیانیه

 موفقیت از عمان که دهد انجام اقدامی گونههیچ نباید نتیجه، انتشار تا مدیره هیئت خرید، پیشنهاد اعالن متعاقب

 مدیره تهیئ و نظارت هیئت. باشند مجاز اجرایی قوانین اساس بر افعالی چنین اینکه مگر گردد،می پیشنهاد

 .باشندمی شرکت و سهامداران منافع رعایت به ملزم تصمیمات، اتخاذ در

 نمایند هالعادفوق عمومی مجمع برگزاری به مبادرت است شایسته مدیره هیئت خرید، پیشنهاد دریافت هنگام

-تصمیم بعدی اقدامات انجام برای صالحدید درصورت و بررسی مورد را خرید پیشنهاد سهامداران آن در و

 .نمایند گیری

 چنانچه .باشندمی شرکت مناسب مدیریت قوانین مطابق رفتار به ملزم نظارت هیئت و مدیره هیئت اعضای. 3-2

 و محتاط نظارتی هیئت عضو یا مدیر یک سختکوشی و کافی مراقبت وظایف، ایفای در آنان از یک هر

 .باشندمی شرکت به وارده هایزیان و خسارات مسئول نکنند، رارعایت باوجدان

 یئته یا مدیره هیئت عضو چنانچه شودنمی محسوب وظیفه نقض عنوان به تجاری تصمیم یک حال،این با

 نموده اقدام شرکت منافع جهت در و واصله اطالعات براساس وی که نماید ثابت منطقی طور به نظارت

 (.تجاری قضاوت قاعده) است
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 مدیره، هیئت برای 1(D&O بیمه) ارشد کارکنان و مدیران مسئولیت نامهبیمه از شرکت استفاده صورت در

 ایدب مدیره هیئت اعضای سالیانه ثابت پاداش برابر نیم و یک حداقل تا خسارت %13 حداقل با فرانشیزی

 .گیرد قرار توافق مورد

 .  گردد اعمال نظارت هیئت ویژه D&O نامهبیمه مورد در باید نیز مشابهی فرانشیز

 هیئت تصویب مستلزم آنان بستگان یا نظارت هیئت یا مدیره هیئت اعضای به شرکت طرف از وام اعطای. 3-9

 .باشدمی نظارت

 گزارش (حکمرانی شرکتی گزارش) حکمرانی شرکتی موضوع در ساالنه باید نظارت هیئت و مدیره هیئت .3-13

 شنهاداتپی خصوص در نظرات و منتشر حکمرانی شرکتی بیانیه با ارتباط در بایدمی مزبور گزارش دهند،

 را زبورم قانون با انطباق قبلی هایاعالمیه باید شرکت. گردند اعالم نیز( حکمرانی شرکتی) قانون در مندرج

 .نماید حفظ ساله 5 ایدوره برای خود سایت وب در

رهیمد ئتیه. 4  

هاتیمسئول و فیوظا. 4-9  

 یرهمد هیئت که معنا این به پذیرد،می را آن منافع رعایت با شرکت اداره کامل مسئولیت مدیره هیئت. 4-1-1

 .گیردمی نظر در پایدار ارزش خلق هدف با را نفعانذی دیگر و کارکنان سهامداران، نیازهای

 .کندمی تضمین راآن اجرای و دهدمی توسعه نظارت هیئت توافق با را شرکت استراتژی مدیره، هیئت.  4-1-2

 رددگمی رعایت شرکت داخلی هایمشیخط و هانامهآیین مقررات، کلیه که کندمی تضمین مدیره هیئت . 4-1-3

 معیارهای باید همچنین. نمایدمی پیگیری مدیریت تحت هایگروه در نیز را( رعایت) امر این تحقق و

 به لزمم و ،(تطابق مدیریت نظام) باشند شرکت ریسک وضعیت نشاندهنده که نماید برقرار را مناسبی

                                              
1 Directors’ and Officers’ liability insurance 
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 داشته را امکان این باید ثالت اشخاص و کارکنان. باشدمی مذکور معیارهای اصلی هایویژگی افشای

 .دهند گزارش شرکت داخل در را قانون نقض محرمانه ایشیوه به که باشند

 .نمایدمی تضمین را شرکت در ریسک کنترل و ریسک مدیریت مناسب هایسیاست اتخاذ مدیره هیئت. 4-1-4

 در انزن لحاظ برای تالش ویژهبه تنوع، اصل باید مدیره هیئت شرکت، اجرایی مدیران انتصاب هنگام. 4-1-5

 یریتیمد سطح دو در زنان سهم افزایش منظور به را اهدافی مدیره هیئت. بگیرد نظر در را هاییپست چنین

 .نمایدمی وضع مدیره هیئت ذیل

پاداش و بیترک .4-2  

 یفایا روال به مربوط قواعد. باشد سخنگو یا رئیس دارای و عضو چندین از متشکل باید مدیره هیئت. 4-2-1

 عاتموضو مدیره، هیئت اعضای از یک هر وظایف عبارتی به نماید،می اداره را مدیره هیئت فعالیت وظایف

 گیریتصمیم یا آرا اتفاق) مدیره هیئت مصوبات برای الزم اکثریت و کلی صورت به مدیره هیئت ویژه

 .شود تبیین و تعیین صراحت به باید( اکثریت رأی توسط

 اعضای قراردادهای چنانچه. کندمی تعیین را مدیره هیئت اعضای از یک هر کل پاداش نظارت هیئت. 4-2-2

 هیئت هب تصویب جهت را خود پیشنهادات مذکور کمیته شوند،می رسیدگی ایکمیته توسط مدیره هیئت

 تأیید را مدیره هیئت پاداش نظام نظارت هیئت یاعضا تمامی. کندمی ارائه عمومی نشستی در نظارت

 .دهندمی قرار بازبینی و بررسی مورد راآن مستمر طور به و نمایندمی

 ارزیابی براساس و نظارت هیئت توسط عمومی نشستی در مدیره هیئت اعضای از یک هر کل پاداش

 یریگتصمیم معیار. گرددمی تعیین پوشش تحت اقتصادی واحدهای سوی از هاپرداخت لحاظ و عملکرد

 وضعیت آنان، فردی عملکرد مدیره، هیئت اعضای از یک هر وظایف شامل پاداش تناسب خصوص در

 اشپاد ساختار نیز و همتا هایشرکت در پاداش معمول سطح شرکت، آتی اندازچشم و عملکرد اقتصادی،

 دیریتم به شده پرداخت پاداش با را مدیره هیئت پاداش نسبت باید نظارت هیئت. باشدمی شرکت مقرر

 ایزتم مورد در نظارت هیئت آنکه ضمن بگیرد نظر در زمان طی آن افزایش رعایت با کارکنان کل و ارشد

 .نمایندمی گیریتصمیم مربوط کارکنان دیگر و ارشد مدیران به پاداش پرداخت
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 استقالل از دبای گیرد، بهره بیرونی متخصص از آن تناسب ارزیابی و پاداش تعیین در نظارت هیئت چنانچه

 .کند کسب کامل اطمینان شرکت و مدیره هیئت از وی

 ویژهبه) تعهدات سایر بازنشستگی، تعهدات مالی، پاداش عناصر از متشکل مدیره هیئت اعضای کل پاداش. 4-2-3

 ثالث افراد جانب از معین یا شده تعهد مزایای همچون جنبی مزایای هرگونه ،(فعالیت خاتمه صورت در

 .است مدیره هیئت در وظیفه ایفای جهت مالی سال طی

 ثابت هایلفهمؤ شامل باید پولی پاداش. باشد داشته تمرکز شرکت پایدار رشد بر بایستمی پاداش ساختار

 از رخورداریب مستلزم که گردندمی تعیین چندساله ارزیابی مبنای بر پاداش متغیر هایمؤلفه. باشد متغیر و

 در باید پاداش متغیر هایمؤلفه تعیین هنگام هاپسرفت و هاپیشرفت تمامی. است نگرانهآینده هایویژگی

 تشویق از و باشند متناسب کامالً بایستمی جمعی، و فردی از اعم پاداش، هایمؤلفه کلیه. شوند گرفته نظر

 لحاظ اب حداکثری، سطوح با باید پاداش میزان. شود احتراز غیرمنطقی هایریسک تقبل به کنندهدریافت

 ایقایسهم پارامترهای بر مبتنی باید پاداش متغیر هایمؤلفه. گردد تحدید جمعی، پرداخت و متغیر هایمؤلفه

 مرا این از باید ایمقایسه پارامترهای یا عملکردی اهداف بعدی اصالحات باشند؛ مربوط و شده خواسته

 .نیست مجاز چندساله پاداش متغیر هایمؤلفه زودهنگام هایپرداخت. گردند مستثنی

 با) مایدن تعیین بازنشستگی تعهدات کلیه جهت را بازنشستگی مزایای هدف سطح باید نظارت هیئت

 شرکت رب متأثر بلندمدت و ساالنه هایهزینه درنظرگرفتن به ملزم و( مدیره هیئت در عضویت مدت رعایت

 .باشدمی

 هب( جنبی مزایای جمله از) هاپرداخت که گردد تضمین باید مدیره، هیئت اعضای با قرارداد عقد هنگام

 پایان العادهفوق سقف) ساالنه پاداش دوبرابر از قرارداد، زودهنگام خاتمه دلیل به مدیره هیئت عضو

 انپای العادهفوق سقف. نمایدنمی تعهد قرارداد دوره باقیمانده برای را پاداشی و کندنمی تجاوز( 1خدمت

 پاداش دبای لزوم صورت در و گردد محاسبه باید گذشته مالی سال در پرداختی کل پاداش مبنای بر خدمت

 .شود گرفته نظر در جاری سال برای انتظار مورد کل

                                              
1 Severance Cap 
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 %153 از ایدنب کنترل، تغییر دلیل به مدیره هیئت عضو فعالیت زودهنگام خاتمه با مرتبط مزایای تعهدات

 .کند تجاوز خدمت پایان العادهفوق سقف

 یاصالحات هرگونه و نماید اعالم عمومی مجمع به را پاداش نظام برجسته نکات باید نظارت هیئت رئیس

 .گردد اعالن آن از پس عمومی مجامع در باید

 هایهمؤلف تفکیک به و گردد افشا بایستمی آنان نام ذکر با مدیره هیئت اعضای از یک هر کل پاداش. 4-2-4

 عضایا برای معین مزایای تعهدات خصوص در موضوع این همچنین. شود بندیطبقه پاداش ثابت و متغیر

 طی شدهاصالح مزایای تعهدات و مدیره هیئت فعالیت زودهنگام یا عادی خاتمه صورت در مدیره هیئت

 صویبت چهارم سه اکثریت با عمومی مجمع توسط موضوع این چنانچه. کندمی پیدا تسری مربوط مالی سال

 .ندارد افشا به نیازی دیگر شود

 گزارش. شودمی افشا مدیریت گزارش یا مالی هایصورت همراه هاییادداشت در مدیره هیئت پاداش. 4-2-5

. کندمی تشریح را مدیره هیئت پاداش نظام اصلی هایویژگی مدیریت، گزارش از بخشی عنوان به پاداش

 .شود ارائه و تهیه عموم برای فهم قابل و جامع روشی به باید مذکور گزارش

 .باشد شرکت توسط تمهیدی جنبی مزایای ماهیت درباره اطالعاتی حاوی باید پاداش گزارش

 :نماید ارائه مدیره هیئت اعضای از یک هر درباره را ذیل اطالعات باید پاداش گزارش عالوه، به

 هوسیل به پاداش متغیر هایمؤلفه موضوع در جنبی، مزایای شامل دهی،گزارش دوره در معین مزایای -

 شود،می تکمیل حصول قابل پاداش حداقل و حداکثر

 هب بلندمدت، و مدت کوتاه متغیر پاداش ثابت، پاداش شامل دهی،گزارش دوره در دریافتی مزایای -

 شوند،می تقسیم مربوط مرجع هایسال واسطه

 .تعهدات سایر و بازنشستگی مزایای جهت دهیگزارش دوره در متحمل خدمات هزینه -
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منافع تضاد. 4-9  

 دنبال به نباید تصمیم اتخاذ هنگام آنان. باشندمی شرکت منافع رعایت به مؤظف مدیره هیئت اعضای. 4-3-1

 هایرصتف از نباید و باشندمی غیررقابتی مقررات حفظ به ملزم خود تصدی طول در باشند؛ شخصی منافع

 . نمایند استفاده شرکت واسطه به حاصل کار و کسب

 هب خویش وابستگان از یک هر یا خود برای ثالث اشخاص از نباید کارمندان و مدیره هیئت اعضای. 4-3-2

 بایدن همچنین نمایند، قبول یا درخواست را ناشایستی مزایای دهندمی انجام شرکت برای که کاری واسطه

 .نمایند اعطا ثالث اشخاص به را نامناسبی مزایای هیچگونه

 و اعالم نظارت هیئت به بالدرنگ منافع، تضاد وجود صورت در باید مدیره هیئت اعضای از یک هر. 4-3-3

 جمله از مدیره، هیئت اعضای و شرکت میان معامالت کلیه. سازند مطلع را مدیره هیئت اعضای دیگر

 ئتهی باشد؛ بخش این معمول  استانداردهای مطابق باید وابستگی، نسبت دارای قرارداد مورد هایطرف

 ضایاع با مرتبط افراد با مهم معامالت. باشدمی مدیره هیئت اعضای با معامالت در شرکت نماینده نظارت

 .باشد نظارت هیئت تصویب به منوط باید مدیره هیئت

 جانبی هایفعالیت به( نظارت هیئت اختیارنامه) نظارت هیئت تأیید با فقط باید مدیره هیئت اعضای. 4-3-4

 .بپردازد شرکت از خارج

نظارت ئتیه. 6  

هاتیمسئول و فیوظا. 6-9  

 ئتهی. باشدمی شرکت مدیریت در مدیره هیئت بر نظارت و رهنمود مستمر ارائه نظارت هیئت وظیفه. 5-1-1

 .است دخیل شرکت نزد اهمیت حائز و اساسی تصمیمات کلیه در نظارت

 ایدب مدیره هیئت اعضای انتخاب هنگام. باشدمی مدیره هیئت اعضای عزل و نصب مسئول نظارت هیئت. 5-1-2

 کند؛می ینتعی مدیره هیئت ترکیب در را زنان مدیریتی سهم نظارت، هیئت. گردد رعایت جنسیتی و دانشی تنوع

 قراراست شرکت در جانشینی بلندمدت ریزیبرنامه که کندمی کسب اطمینان مدیره هیئت همکاری با همچنین
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 جمله زا) کاری قراردادهای شرایط تعیین و مدیره هیئت اعضای انتخاب تمهیدات تواندمی نظارت هیئت. یابدمی

 .نماید محول هاکمیته به را( پاداش

 بهرانتصا. شود تلقی کلی قانون یک عنوان به نباید تصدی مجاز دوره سال 5 حداکثر ها،انتصاب نخستین جهت

 ایدب خاصی شرایط تحت صرفاً کنونی، انتصاب خاتمه عنوان به دوره پایان از قبل سال یک از پیش مجددی

 .  کند تعیین مدیره هیئت اعضای برای سنی محدوده باید نظارت هیئت. پذیرد صورت

 .نماید پذیرش را خود خاص مقررات و قوانین باید نظارت هیئت. 5-1-3

نظارت ئتیه سیرئ اراتیاخت و فیوظا. 6-2  

 را نظارت هیئت هایفعالیت وی شود؛می انتخاب نظارت هیئت توسط و آن اعضای میان از نظارت هیئت رئیس

 .کندمی صیانت نظارت هیئت موضوعات از و برگزار را آن جلسات هماهنگ،

 باید ،نظارت هیئت با مرتبط موضوعات حیطه در گذارانسرمایه با مذاکره و بحث منظور به نظارت هیئت رئیس

 .باشد دسترس در معقولی میزان به

 مدیره هیئت اعضای با مستمر ارتباط دارای باید نظارت هیئت رئیس ها،نشست و جلسات برگزاری زمان مابین

 توسعه یزی،ربرنامه استراتژی، موضوعات پیرامون بررسی و بحث هدف با مدیره هیئت سخنگوی یا رئیس ویژهبه

 نگویسخ یا رئیس. باشد شرکت در مقررات و قوانین رعایت و ریسک مدیریت ریسک، وضعیت کار، و کسب

 برای اصولی اهمیت دارای عمده رخدادهای کلیه از را نظارت هیئت رئیس وقت اتالف بدون باید مدیره هیئت

 را ظارتن هیئت متعاقباً نظارت هیئت رئیس. نماید مطلع شرکت عملکرد و وضعیت ارزیابی و شرکت مدیریت

 .نمایدمی برگزار را نظارت هیئت العادهفوق نشست لزوم صورت در و داده قرار امور جریان در

هاتهیکم لیتشک. 6-9  

 اراید افراد عضویت با هاییکمیته باید نظارت، هیئت اعضای تعداد و شرکت خاص شرایط به بسته. 5-3-1

 تفعالی درباره منظم صورت به هاکمیته رؤسای. شود تشکیل نظارت هیئت توسط ویژه هایتخصص

 .دهندمی گزارش نظارت هیئت به هاکمیته
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 گمارده ارک این به دیگری کمیته هیچ کهدرصورتی) دهد تشکیل را حسابرسی کمیته باید نظارت هیئت. 5-3-2

 اخلی،د کنترل سیستم اثربخشی حسابداری، فرآیند حسابداری، عملیات خاص طور به که( باشد نشده

 .نماید پایش را انطباق و ممیزی داخلی، حسابرسی سیستم ریسک، مدیریت سیستم

 رعایت با را کاندید دو حداقل حسابرسی کمیته حسابرس، انتخاب جهت مناقصه برگزاری صورت در

 بر و کندمی ارتنظ حسابرس استقالل بر حسابرسی کمیته. کندمی توصیه نظارت هیئت به هاگزینه بهترین

 و حسابرسی کلیدی هایحوزه تعیین ممیزی، گزارش انتشار حسابرس، توسط شده ارائه مضاعف خدمات

 .دارد توجه و دقت پرداخت توافق

-وشر و حسابرسی اصول اعمال در الزم تجربه و دانش از برخورداری لزوم ضمن حسابرسی کمیته رئیس

 نباید نظارت هیئت رئیس. باشد گذشته سال 2 طی شرکت مدیره هیئت عضو نباید داخلی، کنترل های

 .باشد حسابرسی کمیته رئیس

 پیشنهاد مسئول کمیته دهد، تشکیل سهامداران نمایندگان از منحصراً را انتصاب کمیته باید نظارت هیئت. 5-3-3

 .باشدمی عمومی مجمع به اعالم جهت نظارت هیئت به مناسب کاندیداهای

پاداش و بیترک. 6-4  

 و مهارت دانش، دارای جمعی صورت به اعضا که گردد تعیین نحوی به باید نظارت هیئت ترکیب. 5-4-1

 . باشند وظایف کلیه ایفای برای الزم ایحرفه تخصص

-صصتخ و هامهارت از پروفایلی خود، ترکیب به توجه با مشخص اهداف تعیین ضمن باید نظارت هیئت

 کلیش به باید نظارت هیئت ترکیب شرکت، خاص موقعیت در. نماید نگهداری و تهیه هیئت اعضای های

 نظارت یئته مستقل اعضای تعداد منافع، بالقوه تضاد شرکت، المللیبین هایفعالیت تبیین ضمن مناسب

 مشخص نیز را جنسیتی تنوع و نظارت هیئت در عضویت مجاز دوره و سنی حد ،2-4-5 ردیف طبق

 کارمندان منتخب نمایندگان خصوص در 1(فرمانیهم) مشترک گیریتصمیم قانون ویژه الزامات. نماید

 . شود گرفته نظر در بایستمی

                                              
1 Mitbestimmungsgesetze 
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 عموضو در مذکور قانون جمله از ،(فرمانیهم) مشترک گیریتصمیم قانون مشمول بورسی هایشرکت در

 33 و زندرصد  33 حداقل از متشکل نظارت هیئت ،2آن قانونی متمم یا 1فوالد و آهن سنگ، ذغال صنعت

 زن اعضای سهم نظارت هیئت ،3جنسیتی تساوی قانون مشمول هایشرکت سایر در *.باشدمی مرددرصد 

 .کندمی تعیین را

 هایانتصاب در بایستمی نظارت هیئت زن و مرد اعضای برای ترتیب به درصدی 33 سهم حداقل 2316 ژانویه اول از* 

 بخش مدیریتی هایپست در زنان و مردان برابر مشارکت قانون) گروهی یا فردی هایموقعیت تکمیل جهت جدید

 . شود گرفته نظر در( دولتی و خصوصی

 الزم هایمهارت و هاتخصص تأمین و تحقق ضمن عمومی مجمع به نظارت هیئت پیشنهادی کاندیداهای

حکمرانی  گزارش در باید آن اجرای وضعیت. نمایند برآورده نیز را مذکور اهداف باید نظارت، هیئت

 ظارتن هیئت مستقل اعضای تعداد درباره اطالعاتی باید مزبور گزارش همچنین. شود اعالم و درج شرکتی

 .نماید ارائه آنان نام همراه به( سهامداران نمایندگان)

 نظارت هیئت عمومی، مجمع به خود جدید اعضای انتخاب خصوص در نظارت هیئت پیشنهاد ارائه هنگام

. هستند محول امور انجام جهت الزم زمان اختصاص به قادر مربوط کاندیداهای که باشد شده قانع باید

 همچنین د؛باش مرتبط دانش و مهارت تجربی، سوابق از ایتاریخچه با همراه باید کاندیدا به مربوط پیشنهاد

 یکتفک به اطالعات این تمامی. نماید اعالن نظارت هیئت در وظیفه انجام بر عالوه را وی عمده هایفعالیت

 .شود اعالم شرکت سایت وب در و روزبه ساالنه باید نظارت هیئت اعضای

 ره تجاری و شخصی ارتباطات افشای به ملزم نظارت هیئت عمومی، مجمع به شده ارائه پیشنهادهای در

 تشرک با عمده مشترک منافع دارای سهامداران از یک هر و شرکت عامل هیئت شرکت، با کاندیداها از یک

 .باشدمی

                                              
1 Montan-Mitbestimmungsgesetz 
2 Mitbestimmungsergänzungsgesetz 
3 Gleichstellungsgesetz 
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 هب امکان حد تا( نظارت هیئت ارزیابی در) که است شده تحدید شرایطی و اطالعات به افشا توصیه

 .نماید کمک نظارت هیئت اعضای انتخاب برای1سهامدار

 چنانچه. دبگیر درنظر سهامداران ساختار به توجه با را مستقل اعضای از مناسبی تعداد باید نظارت هیئت. 5-4-2

 رکتش یا کنترلی سهامدار عامل، هیئت شرکت، با تجاری یا شخصی ارتباط دارای نظارت هیئت اعضای

 مستقل را وی تواننمی گردد،( موقتی نه) توجه قابل منافع تضاد موجب که باشند کنترلی سهامدار به وابسته

 . کرد قلمداد

 ظارتن هیئت اعضای. باشندنمی نظارت هیئت در عضویت به مجاز مدیره هیئت پیشین عضو دو از بیش

 .باشند عمده رقیب هایشرکت مشورتی یا عامل هیئت اعضای از نباید

 خابانت برای درخواست کههنگامی. شوند انتخاب مجزا و مستقل صورت به باید نظارت هیئت اعضای. 5-4-3

. دباشمی بعدی عمومی مجمع تا حداکثر وی تصدی مدت شودمی انجام دادگاه توسط نظارت هیئت عضو

 .گردند اعالم سهامداران به باید نظارت هیئت ریاست برای پیشنهادی کاندیداهای

 شوند نظارت هیئت عضو تصدی دوره پایان از سال 2 گذشت از پیش توانندنمی مدیره هیئت اعضای. 5-4-4

 در. باشند شده انتخاب شرکت رأی حق درصد 25 از بیش با سهامدارانی پیشنهاد اساس بر اینکه مگر

 . گیرد انجام عمومی مجمع توسط استثنائاً باید نظارت هیئت رئیس عنوان به انتخاب اخیر، موضوع

 حولم وظایف ایفای برای کافی وقت که کند تعهد و تضمین بایستمی نظارت هیئت اعضای از یک هر. 5-4-5

 هب مربوط نظارتی هیئت سه از بیش در عضویت نباید بورسی هایشرکت مدیره هیئت اعضای. دارد

 .کنند بولق را مشابه الزامات با غیروابسته هایبنگاه و نظارتی هایهیئت یا غیروابسته بورسی هایشرکت

 فوظای ایفای جهت الزم ایحرفه توسعه و آموزشی اقدامات هرگونه انجام مسئولیت نظارت هیئت اعضای

 .نماید پشتیبانی و حمایت را هاآن خصوص این در باید شرکت. کنندمی تقبل را محول

                                              
 سهم رأی شرکت )مستقیم یا غیرمستقیم(.درصد  13سهامدارانی با بیش از 1 
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 به وضعیت همچنین. شودمی تعیین اساسنامه توسط یا عمومی مجمع تصویب با نظارت هیئت پاداش. 5-4-6

 وردم ترتیب همین به باید هاکمیته در عضویت یا ریاست نظارت، هیئت ریاست معاون یا رئیس عنوان

 .گیرد قرار توجه

 اشپاد چنانچه. کنندمی دریافت شرکت وضعیت و وظایف با تناسب در را پاداش نظارت هیئت اعضای

 .باشد خورده پیوند شرکت پایدار رشد با باید باشد محور عملکرد نظارت هیئت اعضای

 اب مدیریت گزارش یا مالی هایصورت همراه هاییادداشت در باید تفکیک به مدیره هیئت اعضای پاداش

 عضایا به شرکت توسط شده اعطا مزایای یا شده انجام هایپرداخت. شود افشا پادش هایمؤلفه بندیطبقه

 .ودش افشا جداگانه طوربه باید نمایندگی، یا مشورتی خدمات ویژهبه شخصی، خدمات جهت نظارت هیئت

 یا نظارت هیئت هاینشست 2/1 از کمتر یا 2/1 در نظارت هیئت عضو هر( مالی سال هر در) چنانچه. 5-4-2

 طریق از مشارکت اینکه علیرغم. شود عنوان نظارت هیئت گزارش در باید باشد کرده شرکت آن هایکمیته

 شرکت رد قاعده یک عنوان به نباید لیکن گرددمی احتساب حضور عنوان به نیز کنفرانس ویدیو یا تلفن

 .شود اعمال

منافع تضاد. 6-6  

 هیئت اعضای از هیچیک. باشندمی شرکت منافع از صیانت به ملزم نظارت هیئت اعضای از یک هر. 5-5-1

 یتجار هایفرصت از گیریبهره یا تصمیمات در خود شخصی منافع اعمال و پیگیری به مجاز نظارت

 . باشندنمی شرکت برای محقق

 نانچهچ ویژهبه نمایند، اعالن نظارت هیئت به را منافع تضاد هرگونه باید نظارت هیئت اعضای از یک هر. 5-5-2

 افراد ایرس یا دهندگانوام کنندگان،تأمین مشتریان، با عاملی هیئت یا مشورتی کارکرد دلیل به تضاد این

 . کند پیدا بروز

 هب رسیدگی نحوه و ایجادشده منافع تضاد درباره را عمومی مجمع باید خود گزارش در نظارت هیئت. 5-5-3

 وجبم باید شودنمی محسوب موقت صرفاً که نظارت هیئت از احدی اصولی منافع تضاد. نمایند مطلع آنها

 .گردد وی عضویت خاتمه
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 بتصوی به منوط شرکت و نظارت هیئت عضو میان خدمات سایر و مشورتی قراردادهای یا توافقات.  5-5-4

 .باشدمی نظارت هیئت

یاثربخش یبررس .6-1  

 .دهد قرار بررسی مورد منظم صورت به را خود هایفعالیت اثربخشی باید نظارت هیئت

تیشفاف. 1  

 لیهک است مؤظف شرکت. کندمی تضمین اطالعات ارائه خصوص در را سهامداران با برابر رفتار شرکت .6-1

 انسهامدار برای تأخیر بدون دهدمی قرار مشابه مخاطبان و مالی گرانتحلیل دراختیار که را جدیدی حقایق

 .نماید افشا

-عاطال با) خود سایت وب یا مالی تقویم در باید شرکت دهی،گزارش معمول مشیخط از بخشی عنوان به .6-2

 جمعم برگزاری هایتاریخ همراه به را سال طی مالی اطالعات و ساالنه هایگزارش انتشار تاریخ( قبلی رسانی

 .برساند عموم اطالع به تحلیلی هایکنفرانس و ساالنه خبری هایکنفرانس عمومی،

  یمال یدهگزارش و یزیمم. 7

یمال یدهگزارش. 7-9  

 یمال اطالعات و گروه مدیریت گزارش تلفیقی، مالی هایصورت واسطه به ثالث اشخاص و سهامداران. 2-1-1

 طی ار سهامداران باید نباشد، ماههسه هایبیانیه انتشار به ملزم شرکت چنانچه. شوندمی مطلع سال طی

 ندازکسباچشم در اساسی تغییرات ویژهبه و هاپیشرفت کار، و کسب درباره مناسب ایشیوه به مالی دوره

 .نمایند آگاه ریسک وضعیت و کار و

 به نظارت هیئت و حسابرس مدیره، هیئت توسط گروه مدیریتی گزارش و تلفیقی مالی هایصورت. 2-1-2

 سال یط مالی اطالعات در تدقیق و بررسی به ملزم مدیره هیئت. شوندمی بررسی و ممیزی تهیه، ترتیب

 گزارش و یتلفیق مالی هایصورت. باشدمی آن انتشار از پیش حسابرسی کمیته یا نظارت هیئت همکاری با
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 مالی اطالعات همچنین بگیرد؛ قرار عموم دراختیار مالی سال پایان از پس روز 93 طی باید گروه مدیریت

 .گردد اعالن دهیگزارش دوره پایان از پس روز 45 طی باید سال طی

 ایهسیستم و سهام اختیار هایبرنامه درباره مشخصی اطالعات حاوی باید حکمرانی شرکتی گزارش. 2-1-3

 االنه،س مالی هایصورت در اطالعات این اینکه بر مشروط باشد شرکت بهادار اوراق بر مبتنی انگیزشی

 .باشند نشده ذکر پاداش گزارش یا تلفیقی مالی هایصورت

 بندیطبقه مالی دهیگزارش اجرایی الزامات در ثالث اشخاص عنوان تحت که سهامداران با روابط. 2-1-4

 .شود داده شرح تلفیقی مالی هایصورت در باید شود،می

یزیمم. 7-2  

 از ایانیهبی دریافت به ملزم انتخاب، برای پیشنهاد ارسال از پیش حسابرسی کمیته یا نظارت هیئت. 2-2-1

 سابرسح میان ارتباطات سایر یا شخصی مالی، تجاری، ارتباط هرگونه آن در که است پیشنهادی حسابرس

. نماید عنوان صراحت به را شودمی وی استقالل در تردید موجب که را آن اعضای و عامل هیئت و

 هحوز در ویژهبه) گذشته مالی سال طی شده ارائه خدمات میزان اعالم ضمن باید مذکور بیانیه همچنین

 . نماید مشخص نیز را آتی سال جهت قرارداد تحت خدمات میزان شرکت، برای( مشاوره

 هرگونه بدون حسابرسی کمیته یا نظارت هیئت رئیس که باشد داشته توافق حسابرس با باید نظارت هیئت

 در) حسابرسی جریان در حسابرس استقالل نقض از ناشی ردصالحیت یا ممنوعیت علت درباره تعللی

 .گردد مطلع( علت بالفاصله رفع عدم صورت

 .کندمی صادر الزحمهحق ذکر با حسابرس برای را اشتغال نامه نظارت، هیئت. 2-2-2

 هایافته لیهک درباره( تأخیر بدون) حسابرس دهیگزارش برای الزم ترتیبات تنظیم به ملزم نظارت هیئت. 2-2-3

(. آیدمی بدست ممیزی زمان در که اطالعاتی) باشدمی نظارت هیئت وظایف با مرتبط مهم موضوعات و

 ی،حسابرس مدت طی چنانچه که نحوی به نماید فراهم حسابرس جهت را ترتیباتی باید نظارت هیئت

 شد مواجه نظارت هیئت و مدیره هیئت اعالمی مقررات در قطعیت عدم از حاکی حقایقی با حسابرس

 .نماید ذکر حسابرسی مشروح گزارش در یا مطلع را نظارت هیئت بتواند
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  به مربوط هایگزارش و تلفیقی مالی هایصورت ساالنه، مالی هایصورت بررسی در حسابرس.  2-2-4

 .شودمی همراه نظارت هیئت با حسابرسی کلیدی هاییافته
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 هیترک در حکمرانی شرکتی مقرراتماره دو: 

  حکمرانی شرکتی یقانون یمبان. 9

 پذیرش و 1حکمرانی شرکتی پذیرش شفافیت، تضمین هدف با( 2312 جوالی اول) ترکیه تجارت قانون -الف

 .المللیبین ممیزی و دهیگزارش استانداردهای

 الغاب و تنظیم خصوصی و دولتی هایشرکت جهت را حکمرانی شرکتی اصول ترکیه، تجارت قانون

 قواعد اجرای و استقرار به مکلف کنندمی عرضه بورس در را خود سهام که هاییشرکت است؛ نموده

 .باشندمی حکمرانی شرکتی اجباری

 .2سرمایه بازار قانون -ب

 .  کندمی تنظیم دولتی هایشرکت برای مفصل طور به را مربوط اصول ،حکمرانی شرکتی انجمن -ج

  هیترک حکمرانی شرکتی انجمن. 9-2

 و دولتی هایبخش راهنمایی و رهبری مأموریت با دولتی غیر سازمانی و تأسیس 2331 سال در انجمن این

. است اهشیوه این حفظ همراه به حکمرانی شرکتی هایشیوه دقیق اجرای و سازیپیاده اتخاذ، زمینه در خصوصی

 ینبهتر ترکیه در و آورد فراهم را حکمرانی شرکتی توسعه و شناخت زمینه تا دارد تالش انجمن این همچنین

 مجموعه طریق از حکمرانی شرکتی انجمن اطالعات به اعضا دسترسی امکان برقراری با .کند پیاده را هاشیوه

 :توانست خواهند اعضا انجمن، این سایت وب همچنین و انتشارات دیگر و هاماهنامه ها،تحقیق گزارش مقاالت،

                                              
1 Corporate Governance 
2 Capital Market Board 

 

ترکیهمقررات حکمرانی شرکتی در جمهوری   
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 نینهمچ و خاص موضوعات با هاییفعالیت همچون اجتماعی هایفعالیت طریق از را خود ارتباطی شبکه 

 .بخشند بهبود سال آخر جلسات

 آورند بدست را المللیبین هایکنفرانس و سمینارها در شرکت حق انحصاری طوربه. 

 ودشمی برگزار نهادها دیگر همکاری با که نمایند شرکت مطالعاتی هایکارگروه و آموزشی هایبرنامه در 

 .شوند مندبهره سازمانی و فردی عضویت هایفرصت از همچنین و

 نمایند استفاده حکمرانی شرکتی موضوعات در موفق تجارب و هاتوصیه از. 

 گرفت تصمیم بانکی مقرارت و حسابرسی موسسه ،(2331 سال) ترکیه اقتصاد تاریخ در هابانک بحران دوره طی

 به ندد،ب بکار را موفق و المللیبین هایشیوه و استانداردها و نظر تجدید اعتبارات، تضمین نهادهای منشور در

 هک است قوانینی اجرای آتی، محتمل هایبحران و المللیبین هایبحران بر تفوق مهم عوامل از یکی که نحوی

 و شد؛ اجرایی 2335 سال در حکمرانی شرکتی قانون. باشدمی شرکتی هایشیوه و حسابرسی هایروش از مملو

 بازارهای حکمرانی شرکتی در تحوالت سیر ،2332 سال در حکمرانی شرکتی شاخص انتشار از پس آن متعاقب

 .کرد پیدا صعودی روندی سرمایه،

 به اًمتعاقب که شد ارائه و تهیه بورسی خصوصی هایشرکت جهت نخست وهله در حکمرانی شرکتی هایشیوه 

 ایهشیوه عناصر از بسیاری دلیل همین به. گردید تبدیل( غیرخصوصی) عمومی هایشرکت آور الزام بخش

 اجرا قابل 2312 جوالی اول از که الحاقیه این. گردید لحاظ «ترکیه جدید تجاری قانون» در حکمرانی شرکتی

 انونق اجرای از هدف. زد رقم تجارت دنیای در حکمرانی شرکتی نظر نقطه از را ایعمده بنیادی تغییرات گردید،

 هترینب از ایمجموعه وسیلهبه ترکیه هایشرکت کلیه آن طریق از که است ساختاری ایجاد ترکیه، جدید تجاری

 . شوند مدیریت هاشیوه

 : گیرندمی قرار استفاده مورد معیار نوع دو ،حکمرانی شرکتی هایشاخص ارزیابی در

  و راهبری، معیارهای( الف

  ؛(آزاد شناور سهام و نقدشوندگی شرایط مانند) بازار مبنای بر معیارهایی( ب
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 حکمرانی قوانین شده درنظرگرفته معیارهای ترینعمده. دهدمی قرار مدنظر را راهبری معیار صرفاً 1ترکیه بورس

 :از عبارتند شرکتی

 مستقل، مدیران 

 مدیره، هیئت رئیس از مدیرعامل تفکیک 

 حسابرسی، کمیته 

 مدیره هیئت ارزیابی. 

 در مهم عاملی بررسی مورد هایشاخص تمام در مدیره هیئت نقش به مربوط مسائل راهبری، معیارهای میان از

 لیک طور به و دانندمی الزامی را مستقل مدیران وجود مطالعه مورد هایشاخص بیشتر. است شده گرفته نظر

 :توانندنمی مستقل مدیران

 باشند، کنندهکنترل سهامدار 

 کنند، دریافت دیگری پاداش حقوق، از غیر به 

 و باشند داشته شرکت با( بدهکار مشتری،) کار و کسب معنادار روابط  

 باشند مرتبط دارد را شرایط این از یکی که شخصی با. 

 موارد رد هاشرکت. دهدمی تشکیل را حکمرانی شرکتی شاخص مبنای کلی، طور به حکمرانی شرکتی اصول ترکیه بورس در* 

 2.شوندمی ارزیابی مدیره هیئت و افشا و شفافیت نفعان،ذی سهامداران، حقوق به مربوط

 «هیترک دیجد تجارت قانون» در حکمرانی شرکتی یهاوهیش. 2

 فوریه 14 مورخ رسمی روزنامه 32423 شماره در حکمرانی شرکتی موضوع در ترکیه تجارت قانون اصالحات

 رد حکمرانی شرکتی اصول اجرای ضرورت و اهمیت بنابراین. گردید اعالم و تبیین قانون صورتبه 2311

 مبنای و ادینهنه پذیریمسئولیت و شفافیت انصاف، پاسخگویی، اصول اساس بر هاشرکت حسابرسی و مدیریت

 ترکیه، تجارت جدید قانون 1529 ماده اساس بر .گردید ترک هایشرکت تجاری جدید قانون کتاب ارکان تشکیل

 هایروش و مدیره، هیئت باره در هاشرکت اولیه توضیحات دولتی، هایشرکت در هاشرکت راهبری هایشیوه

                                              
 نیچ و1 

 .1394شاخص راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران، معاونت تحقیق و توسعه بازار،2 
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 کمیسیون ظرن مورد هایروش و هاتوصیه بکارگیری نتیجه بایستمی هاشیوه این اعمال از حاصل نتایج و بندیرتبه

 باشد، دهش کسب سرمایه بازار کمیسیون مثبت نظر که شرطی به» که است آمده ماده این در. باشد سرمایه بازار

حکمرانی  هایشیوه با رابطه در محدودی مقررات بکارگیری و اعمال به مجاز دیگر دولتی نهادهای و هاسازمان

  رودمی ارانتظ و یافته افزایش حکمرانی شرکتی اهمیت ترکیه، تجارت جدید قانون تصویب با .«باشندمی شرکتی

 .یابد گسترش تریوسیع طیف در آن از استفاده

 رهیمد ئتیه. 2-9

 توانمی را مدیره هیئت مسئولیت حوزه. است شرکت حیات تداوم و هدایت مسئول مدیره هیئت اعم، طوربه

 :کرد عنوان زیر صورتبه

 شرکت، بلندمدت و کوتاه اهداف شناسایی 

 شرکت، اهداف به رسیدن منظور به شده اجرا هایاستراتژی بررسی 

 نیاز، صورت در اصالحی اقدامات بستن بکار و شرکت مالی و استراتژیک عملکرد بر نظارت 

 ایشان، مزایای و حقوق تعیین و وی عملکرد بر نظارت عامل، مدیر گرفتن خدمتبه 

 ازگاریس و شرکت عالی مدیریت همچنین و آن ذیل هایکمیته مدیره، هیئت تیم توانایی از اطمینان کسب 

 بر قدم حکمرانی شرکتی اهداف به رسیدن برای سازنده مسیری در آنها اینکه و یکدیگر با افراد این

 دارند،می

 نفعان،ذی و سهامداران بین ارتباطات برای مشخص مشیخط بکارگیری و ایجاد 

 قانونی هایچارچوب با شرکت عملکرد تطابق تضمین. 

 انجام شرکت اجرایی مدیر توسط بایستمی وظیفه این گردد، شرکت روزمره کارهای درگیر نباید مدیره هیئت

 ان،سهامدار منافع اساس بر شرکت که کند حاصل اطمینان تا کرد خواهد نظارت شرکت بر مدیره هیئت. گیرد

 هیئت برای شوندمی مطرح ادامه در که عواملی. شودمی اداره حکمرانی شرکتی هایشیوه همچنین و نفعانذی

 :باشندمی حیاتی حکمرانی شرکتی دستورکار با مدیره

 آنان، معرفی و مدیره هیئت انتخاب  

 عامل، مدیر و مدیره هیئت وظایف تفکیک  
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 مدیره، هیئت رئیس نقش 

 گیری،تصمیم مکانیسم و مدیره هیئت اعضای تعداد 

 بودجه، صورتجلسات، مدیره، هیئت رئیس) جلسات و مدیره هیئت عملکرد به مربوط موضوعات 

 ،(رهغی و شرکت، مدیریت و مدیره هیئت بین ارتباط الزامی، مستندات و اسناد جلسات، دستورالعمل

 آنان، بازنشستگی و مدیره هیئت مجدد انتخاب 

 مدیره، هیئت اعضای مزایای و حقوق  

 عامل مدیر عملکرد ارزیابی. 

 یئته وظیفه با رابطه در جدید استاندارد یک عنوان به را «اگاه و هشیار مدیر» مفهوم ترکیه، تجارت جدید قانون

 بدانیم باید ، اگاه و هشیار مدیر مفهوم از. کندمی معرفی «احتیاط با تاجر یک» جای به کردن مراقبت برای مدیره

 مربوطه اطالعات ارزیابی برای آموزش و الزم هایمهارت دارای و باشدمی خود وظایف انجام به قادر مدیر که

 ترکیه، جارتت جدید قانون طبق بر. باشدمی شرکت مأموریت پیشرفت و عملکرد بر نظارت و پیگیری همچنین و

 بازار طشرای در تغییرات کند، شناسایی را اقتصاد در را هابحران از ناشی هایریسک باید مدیره هیئت عضو یک

 هاشکست مسئول وی صورت این غیر در نماید، اتخاذ را الزم تدابیر و شناسایی را ندارد قطعیت آن در آنچه و

 .است تربینانه واقع خاص معنای این در مسئولیت جدید، قانون اساس بر. بود خواهد هازیان و

 رهیمد ئتیه ساختار. 2-9-9

 ای،الیه یک 

 باشند،می مدیره هیئت در عضویت به مجاز حقوقی افراد 

 مرانی حک استقرار با مؤظف که هاییشرکت مورد در ،(تجارت قانون براساس) چندنفر یا یک اعضاء تعداد

 باشد، نفر 5 از کمتر نباید تعداد این باشندمی شرکتی

 مستقل و غیرمؤظف اعضای از متشکل. 
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 یعموم الزامات

 تشخیص، قدرت و الزم ظرفیت دارای و سال 12 باالی: سن 

 در و باشد ترکی شهروند بایست می است شرکت نماینده که مدیره هیئت اعضای از یکی حداقل :ملیت 

 ،(درآمد بر مالیات قانون طبق) باشد داشته اقامت ترکیه

 هارمچ یک حداقل) وظایف ایفای جهت تخصصی تحصیالت و دانش الزامات از برخورداری: تحصیالت 

 ،(باشند داشته عالی آموزش بایست می مدیره هیئت اعضای از

 یگذارهدف به ملزم هاشرکت که کندمی تصریح حکمرانی شرکتی) ندارد وجود محدودیتی: جنسیت 

 (.باشندمی [درصد 23 حداقل] زنان مشارکت از مشخصی نسبت

 رهیمد ئتیه بیترک. 2-9-2

 باشند. غیرمؤظف بایستمی مدیره هیئت اعضای اکثریت. 2-1-2-1

 دست بودن مستقل مستقل، عضو 2 حداقل رعایت با) اعضا کل به مستقل اعضای نسبت رعایت. 2-1-2-2

 (.است الزامی مدیره هیئت سوم یک کم

 استقالل الزامات. 2-9-9

 شرکت. مدیریت تحت اقتصادی واحدهای یا هاشرکت از یک هر با ارتباط یا اشتغال عدم. 2-1-3-1

 معامله. مورد هایشرکت در( اجرایی سطح در) اشتغال یا( بیشتر یا درصد 5) سهامداری عدم. 2-1-3-2

 نباشد.( علمی هیئت اعضای استثنای با) دولتی مناصب در وقت تمام کارمند. 2-1-3-3

 باشد. شرکت عملیات مدبرانه و طرفانهبی مدیریت و اداره به قادر. 2-1-3-4

 ای.حرفه اخالق مقررات و استانداردها به توجه با مستقل گیریتصمیم توانایی. 2-1-3-5

 باشد. نبوده مدیره هیئت عضو سال 6 از بیش گذشته، سال 13 طی در. 2-1-3-6

 .مستقل عضو عنوان به کنترلی شرکت 3 از بیش مدیره هیئت در عضویت عدم. 2-1-3-2
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 2-9-4. انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره9

 مجمع توسط آن از پس و( تجارت قانون 359 ماده) اساسنامه اساس بر مدیره هیئت اعضای انتخاب .2-1-4-1

 عمومی.

 : عزل .2-1-4-2

 یا عمومی، مجمع تصمیم براساس 

 (.تجارت قانون 364 ماده) باشد نشده قید عمومی مجمع دستور در اگر حتی قانونی، موجه دلیل به 

 صورت در وی مجدد انتخاب امکان البته) باشدمی سال 3 حداکثر مدیره هیئت اعضای فعالیت دوره .2-1-4-3

 (.تجارت قانون 364 ماده دارد؛ وجود اساسنامه مفاد با مغایرت عدم

 2رانیمد خدمت جبران. 2-9-6

 کندمی تعیین را...( پاداش، دستمزد، حضور،حق جمله از) مدیران مالی حقوق عمومی، مجمع یا اساسنامه 

  ،(تجارت قانون 394 ماده)

 غیرقابل وظایف جمله از وظیفه این) کندمی تعیین را مدیران الزحمهحق میزان سهامداران عمومی مجمع 

 ،(باشدمی عمومی مجمع تفویض

 گردد، اعالم دولتی روزنامه در و ثبت باید مدیران الزحمهحق درباره عمومی مجمع تصمیم 

 متفاوت شرکت فعالیت قلمرو و اندازه ،...(خدمات، صنعت،) فعالیت نوع اساس بر مدیران الزحمهحق 

 .باشدمی

 یعموم مجمع ضیتفو رقابلیغ اراتیاخت. 9

 اساسنامه. اصالح. 3-1

 ئتهی اعضای جایگزینی یا عزل خدمت، مدت تعیین الزحمه،حق تعیین مدیره، هیئت اعضای انتصاب. 3-2

 مدیره،

                                              
1 Board of Directors 

2 Directors 
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 حسابرسان، عزل و انتصاب. 3-3

 :مورد در گیریتصمیم. 3-4

 مالی، هایصورت 

 ساالنه، هایگزارش 

 سالیانه سود از حاصل ذخایر ، 

 و ،توزیع قابل سود یا سرمایه به شده ذخیره وجوه تزریق جمله از سود، حاشیه و سود تعیین 

 ای،ذخیره وجوه از استفاده درباره گیریتصمیم

 شرکت، انحالل 

 بزرگ و استراتژیک معامالت. 

 رهیمد ئتیه جلسات. 4

 ندارد وجود مدیره هیئت جلسات برگزاری زمان اعالم خصوص در اینامهآیین یا مقررات هیچگونه. 4-1

 .(نمود بینیپیش اساسنامه در توانمی)

 نایاستث به) نماید را مدیره هیئت جلسات برگزاری درخواست تواندمی مدیره هیئت اعضای از یک هر. 4-2

 .(باشد شده ذکر اساسنامه در مشخصاً که مواردی

 یتاکثر توافق نهایی، تصمیم اتخاذ در و بوده الزامی اعضا اکثریت حضور مدیره هیئت جلسات در. 4-3

 .دارد ضرورت

 رانیمد یهاتیمسئول و فیوظا. 6

 خردمندانه. و مجدانه شکلی به وظایف ایفای و شرکت هدایت. 5-1

 نافعم تأمین و نیت حسن اصل رعایت تضمین هدف با شرکت کار و کسب و مدیریت پایش و نظارت. 5-2

 سهامداران. و شرکت

 آن. از پس و مسئولیت تصدی مدت طول در محرمانه اطالعات حفظ. 5-3

 کتبی اعالن و وی نزدیکان یا خود منافع تضاد صورت در مدیره هیئت جلسات در حضور از خودداری. 5-4

 دالیل. ذکر با مدیره هیئت به
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 شخیصت بالمانع عمومی مجمع توسط که مواردی استثنای به) تابعه هایشرکت یا شرکت با معامله عدم. 5-5

 (.شود معامله وارد شرکت با نباید سال 5 تا سهام، خرید موضوع در( )باشد شده داده

 رضتعا و معامالت. 1

 یا بیسب) وی وابستگان یا مدیر شرکت، میان منافع تضاد موضوع با مرتبط جلسات در حضور عدم. 6-1

 .(تجارت قانون 393 ماده( )نسبی

 395 ادهم براساس) عمومی مجمع تصویب بدون شرکت، با ثالث افراد یا خود معامله قطعیت تأیید عدم. 6-2

 .(تجارت قانون

 .باشدمی غیرمجاز( تابعه هایشرکت و) شرکت و مدیران میان معامالت کلیه انجام. 6-3

 (مستقل حسابرسی موضوع هایشرکت) اطالعات یافشا. 7

 باشند. سایتوب دارای. 2-1

 عمومی. رسانیاطالع خدمات به سایتوب از بخشی اختصاص. 2-2

 .سایتوب در مشخص موضوعات اعالن. 2-3

سهامداران نظارت و قوق. ح0  

 432 ماده) باشندمی شرکت مالی و ساالنه هایگزارش بررسی و اطالعات دریافت به محق سهامداران. 2-1

 .(تجارت قانون

 برگزاری از قبل روز 15 حداقل را شرکت مالی هایگزارش و ساالنه فعالیت گزارش بایستمی 1مدیران .2-2

 .دارند قرار سهامداران بررسی برای شرکت شعب و مرکزی ادارات در سالیانه عمومی مجمع

 .باشندمی شرکت ترازنامه و درآمد صورت از اینسخه دریافت به محق سهامداران از یک هر. 2-3

 

 

                                              
1 Directors 
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 یحسابرس و هاحساب ،یداخل یهاکنترل. 1

( مالی سال شروع از پس ماه 4 حداکثر) مالی سال پایان از پیش و عمومی مجمع توسط شرکت حسابرسان انتخاب

 .گیردمی انجام

 حسابرس یهایژگیو. 1-9

 (تجارت قانون 433 ماده براساس)

 واهینامهگ دارای که دولت تأیید مورد مستقل حسابرسان یا حسابرسی معتبر گواهینامه دارای اشخاص. 9-1-1

 باشند.می حسابرسی و حسابداری استاندارهای مراجع از

 : صالحیت فاقد افراد. 9-1-2

 ،حسابرسی، تحت شرکت کارمند یا مدیر سهامدار 

 حسابرس، انتخاب از پیش سال 3 طی در حسابرسی تحت شرکت کارمند یا مدیر 

 حسابرسی، تحت شرکت با مرتبط شرکت مدیره هیئت عضو یا قانونی نماینده یا نماینده 

 تابعه، شرکت مالک یا مدیر 

 شرکت، سهام %23 از بیش با سهامداری 

 حسابرسی، تحت شرکت رئیس یا مدیر( سببی یا نسبی خویشاوندان) بستگان یا همسر 

 دراختیار را مربوط شرکت سهام %23 از بیش که کاری و کسب واحد در یا حسابرسی شرکت در شاغل 

 دراختیار را حسابرسی تحت شرکت سهام %23 از بیش که کندمی ارائه حقیقی فرد به را خدماتی یا دارد،

 دارد،

 دهد،می انجام را حسابرسی تحت شرکت مالی هایصورت تهیه و حسابداری 

 ،اندتونمی که است حقوقی یا حقیقی فردی مالک، یا سهامدار مدیر، کارمند، قانونی، نماینده نماینده 

 ،(قبل مورد همانند) باشد شرکت حسابرس

 (قبل مورد همانند) گردد شرکت حسابرس تواندنمی فرد این که کندمی کار فردی با، 
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 به ایمشاوره و حسابرسی خدماتارائه   طریق از گذشته سال پنج در وی درآمد درصد از 33 حداقل 

 دراختیار را حسابرسی تحت شرکت سهام درصد 23 از بیش کهباشد  شده تحصیل هاییشرکت/شرکت

 .دارند

 سال 3 باید مجدد انتخاب جهت) باشد شده انتخاب گذشته سال 13 در سال 2 برای که حسابرسی. 9-1-3

 .(تجارت قانون 433 ماده باشد، گذشته آن از

 (.الیاتیم حسابرسی یا مالیاتی مشاوره ارائه استثنای به)  وابسته هایشرکت یا شرکت حسابرس. 9-1-4
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 اصول حکمرانی شرکتی در جمهوری ترکیه »کمیسیون بازار سرمایه9«

---------------------------------------------------- 

 توانایی نگی،نقدی و مالی هایقابلیت افزایش پایین، ایسرمایه هزینه معنای به حکمرانی شرکتی باالی استانداردهای

 ورها،کش دیدگاه از همچنین باشد؛می سرمایه بازار مدیریت تحت هایشرکت حذف از ممانعت و هابحران بر غلبه

 فزایشا داخلی، مالی منابع و وجوه خروج از جلوگیری کشور، تصویر بهبود معنای به مناسب حکمرانی شرکتی

 قلحدا تحمل با هابحران مهار/غلبه سرمایه، بازارهای و اقتصاد رقابتی قدرت بهبود خارجی، هایگذاریسرمایه

 .باشدمی شکوفایی و رونق از باالتری سطح حفظ و دستیابی منابع، کارآمدتر تخصیص آسیب،

 :کشور حکمرانی شرکتی اتمسفر کننده تعیین هایعامل

 کشور، خاص شرایط 

 سرمایه بازار توسعه سطح: 

 بازار، هایزیرساخت و مقررات 

 المللی،بین استانداردهای اجرای سطح و پیچیده گذاریسرمایه جامعه وجود 

 حسابداری اصلی استانداردهای. 

 مستقل شرکتی هایشیوه. 

 :از عبارتند شرکت در هاشیوه و هاروش اساسی موضوعات

 غیرمالی، و مالی اطالعات عمومی افشای 

 سهامداران، با منصفانه و یکسان رفتاری 

 منتسب، مالی مزایای و مدیره هیئت استقالل و تجارب 

 سرمایه، ساختار 

 سهام، نقدینگی سطح 

 گیری،تصمیم فرآیند در نفعانذی مشارکت سطح 

                                              
1 Capital Markets Board (CMB) 
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 اجتماعی مسئولیت سطح و محیط به شرکت حساسیت میزان. 

 و 3پاسخگویی ،2شفافیت ،1برابری مفاهیم لیکن ندارد وجود کشورها تمامی برای واحد مدلی اینکه علیرغم

 .باشندمی برقرار حکمرانی شرکتی المللیبین رویکردهای کلیه در اصلی مبانی عنوان به 4مسئولیت

 .اشتد مسئله گروهی یا خانوادگی هایمالکیت دلیل به آن اعضای استقالل موضوع با ترکیه کشور مدیره، هیئت موضوع در* 

 هیئت مدیره

 خوشدست نیز نسبت این خدمات، ارائه نحوه  و شرایط تغییر با) مدیره هیئت اعضای 3/1 حداقل استقالل 

 ،(شد خواهد افزایش و تغییر

 دیرهم هیئت ذیل هایکمیته رؤسای کهآنجایی از) باشند مستقل بایستمی مدیره هیئت عضو 2 حداقل 

 تعداد به باید حداقل این شود تأسیس کمیته 2 از بیش کهصورتی در باشند، مستقل بایستمی الزاماً

 ،(کند پیدا افزایش هاکمیته

 مجموعه این از فردی هر اجرایی، مدیران و آن اعضای مدیره، هیئت مدیریت سوء از ممانعت منظور به 

 ساراتخ مسئولیت رأساً ،شود آن سهامداران یا شرکت به خسارتی/زیان تحمیل موجب اقداماتش نتایج که

 نماید،می تقبل را مربوط

 سازند میسر را تجمیعی گیریرأی تا گردند اصالح باید شرکت مقررات. 

 وظایف و مسئولیتهای اصلی هیئت مدیره

 .باشندیم شرکت اندازچشم و مأموریت تعریف به مکلف که هستند شرکت مدیران و گیرانتصمیم مدیره، هیئت

 اجرایی، مدیران پیشنهادی استراتژیک اهداف تأیید 

 گذشته، و کنونی عملیات و هافعالیت بررسی اهداف، به دستیابی در شرکت موفقیت میزان مستمر پایش 

 وظایف، ایفای در المللیبین استانداردهای از متابعت  

                                              
 کند(.ابر برخورد میهای شرکت به طور یکسان و برنفعان در کلیه فعالیتجهت ممانعت از تضاد منافع )مدیریت با سهامداران و ذی1 

 .الوصول )از نقطه نظر هزینه(، به استثنای اطالعات محرمانه تجاریارائه اطالعات مالی و غیرمالی به صورت عمومی، به موقع، کامل، دقیق، واضح، سهل2 

 به معنای تعهد هیئت مدیره شرکت در جوابگویی به سهامداران. 3 

 ها انجام شده است.انجام شده از طرف شرکت مطابق قوانین، مواد اساسنامه و مقررات داخلی و ممیزی آنهای فعالیت کند که تمامیتعریف می4 
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 ریسک، مدیریت  و داخلی کنترل هایمکانیزم برقراری و ایجاد 

 اجرایی، مدیران کیفی ارزیابی و سنجش 

 داخلی، مقررات و هاسیاست اساسنامه، قوانین، وفق شرکت عملیات پایش و نظارت 

 تعارض، بروز از ممانعت 

 کند،می پیدا بروز سهامداران و شرکت میان که تعارضاتی و مناقشات فصل و حل در پیشگام 

 ذیل در که سهامداران روابط دپارتمان و حکمرانی شرکتی کمیته اعضای با نزدیک همکاری و تعامل 

 گیرد،می شکل مزبور کمیته

 اعتماد، قابل و مسئوالنه شفاف، منصفانه، روشی به وظایف ایفای 

 دهایکارکر و وظایف با همراستا و تعریف شرکت اساسنامه در باید مدیره هیئت وظایف و هامسئولیت 

 هیئت اعضای تکتک هایمسئولیت و اختیارات میزان ترتیب بدین تا ،(ابهامی هرگونه بدون) باشد آن

 اعضای اختیارات و هامسئولیت حوزه) گردد معین و مشخص عمومی مجمع نیز و اجرایی مدیران مدیره،

 ،(برسد عموم اطالع به شرکت ساالنه گزارش در و تعیین صراحت به باید مدیره هیئت

 ردد،گ تعریف مهم تحوالت درباره باید مدیره هیئت اعضای برای موقعبه و دقیق دهیگزارش مکانیزم 

 داشته اهمسئولیت و وظایف ایفای هنگام در را مؤثری و مستمر تعامل اجرایی مدیران با باید مدیره هیئت 

 باشند،

 باشند، داشته شرکت مدیره هیئت جلسات در باید اجرایی مدیران همه لزوم صورت در 

 استخدامی قرارداد خاتمه حتی و جریمه به محکوم مدیره، هیئت به رسانیاطالع جریان در اخالل هرگونه 

 گردد، ذکر اساسنامه یا داخلی مقررات در باید که شد خواهد

 گوپاسخ و مسئول مدیره هیئت اعضای کلیه مطلوب، و شایسته نحو به وظایف ایفای عدم درصورت 

 باشند،می

 سبب به ای و بوده سهامداران منافع با تقابل در که گیرند قرار فشارهایی تحت نباید مدیره هیئت اعضای 

 بیاندازند، خطر به را سهامداران منافع خود، انتفاع

 ذیردپمی شرکت از خارج که نقشی و مسئولیت هرگونه) شرکت امور برای برای کافی زمان اختصاص 

 ،(باشد آن نفعانذی و شرکت منافع و قوانین با توافق در باید
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 ورتص به بالفاصله بایستمی امری، چنین از آگاهی یا وقوع صورت در) شرکت با رقابت یا معامله عدم 

 هامدارانس عمومی مجمع جلسه اولین در و گردیده اعالم داخلی حسابرسی کمیته و مدیره هیئت به کتبی

 ،(نمایند افشا سالیانه گزارشات در و گردد اعالم

 سهامداران 4/3 بایستمی گردد رقابت یا معامله وارد شرکت با بخواهد مدیره هیئت عضو که صورتی در 

 ،(شرکت اساسنامه در درج به مشروط) باشند داشته موافقت موضوع این با شرکت

 و محرمانگی نمایند، افشا را شرکت محرمانه اطالعات نباید مدیره هیئت اعضای شرایطی، هیچ تحت 

 رهمدی هیئت اعضای و درج شرکت ایحرفه اخالق مقررات متن در باید استراتژیک اطالعات از حفاظت

 باشند،می شرکت اسرار حفظ متضمن معیارهای اتخاذ به ملزم

 گراندی یا خود انتفاع جهت در نیستند عموم دسترس در که اطالعاتی و محرمانه اطالعات از استفاده عدم. 

 انتخاب اعضای هیئت مدیره

 .باشد مؤظف و مستقل غیرمؤظف، اعضای از متشکل بایستمی مدیره هیئت

 هستند، متمایزی افراد مدیرعامل و مدیره هیئت رئیس 

 شوند، تشکیل غیرمؤظف افراد از باید مدیره هیئت اعضای اکثریت 

 گیرد، انجام غیرمؤظف اعضای توسط باید داخلی جلسات هدایت و مدیریت 

 شرایط زا متأثرشدن از فارغ را وظایف اجرای توانایی که باشد مستقل افراد از متشکل باید مدیره هیئت 

 باشند، داشته

 3/1 در) باشند مستقل مدیران از نفر 2 شرایطی هر در و باشند مستقل باید مدیره هیئت اعضای 

 ،(دوشمی باال به رند کسر، همواره مستقل افراد تعداد محاسبه

 اعضای حضورحق و پاداش شامل( عمومی مجمع تأیید و مدیره هیئت پیشنهاد به) خدمت جبران 

 نماید، حفظ را آنان استقالل شرایط باید مستقل

 خدمت به مشغول رگوالتوری نهادهای در پیشتر که ایحرفه افراد معیارها، سایر تحقق صورت در 

 گردند، انتخاب و اعالم کاندیداها جزو توانندمی نیز اندبوده
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 انتخاب مستقل مدیر عنوان به تواننمی را شرکت مدیره هیئت در عضویت سال 2 سابقه با فردی 

 .نمود

 شودمی محسوب مستقل ذیل معیارهای رعایت با مدیره هیئت عضو: 

 ،استخدامی، قیمغیرمست یا مستقیم( انتفاع) ارتباط هیچگونه وی( نسبی و سببی) بستگان و همسر خود 

 باشد، نداشته شرکت با تجاری یا ایسرمایه

 ًباشد، نشده انتخاب مدیره هیئت در سهامداران نماینده عنوان به اخیرا 

 نباشند، همکار ایمشاوره شرکت استخدام در 

 نماید،می ارائه شرکت برای را توجهی قابل خدمات که نباشند شرکتی استخدام در 

 معامله، مورد هایشرکت در( اجرایی سطح در) اشتغال یا( بیشتر یا درصد 5) سهامداری عدم 

 الزحمه،حق و حضورحق استثنای به پاداش هرگونه دریافت عدم 

 باشد، داشته دراختیار را شرکت غیرممتاز سهام درصد1 حداکثر سهامداری، صورت در 

 نماید اعالم را موارد استقالل، نقض یا افتادن خطر به صورت در و استقالل کتبی اعالن. 

 قوانین و ییپولشو از پیشگیری قانون بانکداری، بیمه، سرمایه، بازار قوانین رعایت عدم دلیل به که افرادی 

 یا اند،شده( سال 5 از بیش) زندان یا سنگین حبس به محکوم یا اند؛شده محکوم وام دریافت به مربوط

 ه،فریبکاران ورشکستگی اعتماد، از استفاده سوء جعل، سرقت، رشوه، اخاذی، اختالس، همانند جرایمی

 اقدف باشند، کرده مالیات از فرار در معاونت مالیات، از فرار دولتی، اسرار افشای جهت اقدامی هر قاچاق،

 .باشندمی شرکت در مسئولیت تصدی شرایط احراز شرایط

 است جمعی یأر اولویت مدیره، هیئت انتخاب در. 

 جبران خدمات هیئت مدیره

 الزحمه،حق مبلغ از تجاوز عدم فرض با مدیره هیئت اعضای به حضورحق پرداخت 

 گردد،می اعالم و تعیین عمومی مجمع توسط مدیره هیئت اعضای خدمات جبران 

 باشدنمی مدیره هیئت اعضای به دهیوام به مجاز شرکت. 
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 را ساعاتی میزان و گردد محاسبه عامل مدیران ساعتی دستمزد( ثابت) نرخ به باید اعضا خدمت جبران 

 باحتسا کند،می صرف خاص هایپروژه و مجمع از پس و پیش هایفعالیت و عملیات جلسه، در فرد که

 .شودمی

 کمیتههای ذیل هیئت مدیره

 تجارت قانون اساس بر) ممیزی کمیته جمله از الزم هایکمیته شرکت، فعالیت دامنه و نیازها شرایط، به توجه با

 .گرددمی تشکیل داخلی کنترل کمیته و حکمرانی شرکتی کمیته ،(مستقل رئیس با و

 شود،می انتخاب مستقل مدیران میان از کمیته رئیس 

 باید نفر دو هر باشند نفر 2 فقط صورتیکه در) باشد شده تشکیل عضو 2 از حداقل بایستمی کمیته هر 

 ،(باشند غیرمؤظف

 از تواندمی نیاز صورت در) باشند داشته عضویت کمیته 2 از بیش در توانندنمی مدیره هیئت اعضای 

  ،(نمود استفاده هاکمیته در رسمی قراردادهای قالب در باصالحیت و مجرب متخصصان

 باشند، غیرمؤظف باید هاکمیته اعضای اکثریت 

 متصمی اتخاذ به توجه با و نمایدمی عمل خود هایمسئولیت و اختیارات محدوده در هاکمیته از یک هر 

 نماید، اعالم مکتوب صورت به را الزم پیشنهادات و هاتوصیه تواندمی مدیره هیئت توسط نهایی

 مربوط، کمیته توسط اسناد و مستندات مدارک، نگهداری و حفظ 

 هایین محض به حکمرانی شرکتی کمیته) باشدمی مدیره هیئت فعالیت دوره معادل کمیته کاری دوره 

 ،(گیردمی شکل مدیره هیئت ساختار شدن

 مدیره، هیئت جلسات بندیزمان با هاکمیته جلسات هماهنگی 

 مدیره هیئت به کمیته هایفعالیت و جلسات گزارش ارائه. 

 کمیته ممیزی

 .شودمی تأسیس شرکت مالی و عملیاتی هایفعالیت بر نظارت منظور به

 شود،می ارائه کمیته این به مدیره هیئت توسط الزم اطالعات کلیه 
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 نظرات کسب و کمیته جلسات در عملیاتی مدیران از یک هر و بیرونی و داخلی حسابرسان از دعوت 

 تخصصی،

 المللیبین استانداردهای رعایت و هایادداشت جمله از ایدوره مالی هایصورت تهیه بر نظارت 

 مربوط، مقررات و حسابداری

 گزارش خصوص در نظرات نقطه ارائه و بیرونی، و داخلی حسابرسان از دریافتی گزارشات بررسی 

 مستقل، حسابرسی شرکت

 بیرونی و داخلی حسابرسی شفافیت و کفایت از اطمینان حصول راستای در الزم معیارهای اتخاذ. 

 کمیته حکمرانی شرکتی

 رهنمودهای و هاتوصیه ارائه و بهبود مطالعات اجرای و حکمرانی شرکتی اصول با شرکت تطابق پایش راستای در

 .شودمی تشکیل مدیره هیئت به الزم

 باشند، مستقل بایستمی کمیته اعضای اکثریت 

 کمیته، این در مدیرعامل عضویت عدم 

 حکمرانی شرکتی اصول سازیپیاده جامعیت و صحت بررسی، 

 اصول، این کامل اجرای عدم از ناشی منافع تضاد هرگونه اعالم 

 سهامداران، روابط دپارتمان هایفعالیت هماهنگی 

 آموزش یابی،ارز تعیین، جهت شفاف سیستمی ایجاد ضمن الزم هایاستراتژی و هاسیاست تبیین و تعیین 

 صالحیت، واجد کاندیداهای پاداش و

 اجرایی، مدیران و مدیره هیئت اعضای تعداد خصوص در پیشنهاد ارائه 

 و لیشغ ریزیبرنامه اجرایی، مدیران و مدیره هیئت عملکرد ارزیابی به توجه به اصول و هاروش تعیین 

 .مربوط پاداش
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 کنترل داخلی

 باشند،می داخلی کنترل عملیات استقرار به ملزم هاشرکت 

 ملیاتع و مدیریت میان صریح و آشکار تمایز ضمن تطابق و رعایت عملیات استقرار به مؤظف هابانک 

 باشند،می کنترلی

 باشند،می مستقل مدیران از متشکل ممیزی کمیته تشکیل به ملزم بورسی هایشرکت 

 ایدب مالی هایصورت در شده گزارش مالی نتایج بازبینی و بررسی جهت مستقل بیرونی حسابرس 

 گردد، معرفی و انتخاب

 گردد، علنی نیز حسابرس استقالل و افشا باید حسابرس نظرات همراه به مالی هایگزارش تمامی  

 کنند تغییر سال 2 و سال 5 هر ترتیب به  حسابرسی هایشرکت و حسابرسان. 

 مدیران اجرایی

 ادالنهع و شفاف مسئوالنه، اطمینان، قابل ایشیوه به خود تعهدات ایفای و وظایف انجام به ملزم اجرایی مدیران

 .باشندمی

 شرکت، هایسیاست و استراتژی اهداف، انداز،چشم مأموریت، چارچوب در شرکت کار و کسب هدایت 

 مدیران، هیئت مصوبه وفق شرکت مالی و عملیاتی هایبرنامه عناوین رعایت و تطابق 

 ها،مسئولیت و وظایف با متناسب الزم اختیارات دارای صالحیت، شرایط احراز ضمن 

 تخصصی، و مدیریتی مهارت و تجربه دارای 

 ثنایاست به) گردد دارعهده و پذیرا شرکت از خارج در را مسئولیتی و وظیفه هیچگونه نباید مدیرعامل 

 ،(شرکت منافع از حفاظت منظور به شرکت با مرتبط مؤسسات در مدیریت یا عضویت

 رعایت را داخلی مقررات و نامهآیین و اساسنامه قانون، وظایف، انجام ضمن بایستمی اجرایی مدیران 

 میتهک و مدیره هیئت به و تهیه حکمرانی شرکتی اصول بر مبتنی اقدامات از گزارشی ماهیانه و نموده

 نمایند، ارائه حکمرانی شرکتی

 نمایند، آشکار خود منافع جهت در را غیرعمومی و محرمانه اطالعات توانندنمی اجرایی مدیران 

 اند،شده منع شرکت درباره غیرواقع اخبار و اطالعات انتشار از اجرایی مدیران 
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 نمایند، دریافت خود هایفعالیت قبال در غیرمستقیمی یا مستقیم هدایای نباید اجرایی مدیران 

 الحیتص با مطابق بایستمی آنان الزحمهحق و نبوده غیرمنصفانه مزایای دریافت به مجاز اجرایی مدیران 

 ،(گرددمی تعیین بازار شرایط به توجه با الزحمهحق) شود پرداخت و تعیین مشارکت میزان و

 ولشوییپ از پیشگیری قانون بانکداری، بیمه، قانون سرمایه، بازار قوانین رعایت عدم دلیل به که افرادی 

( سال 5 از بیش) زندان یا سنگین حبس به محکوم یا اند؛شده محکوم وام دریافت به مربوط قوانین و

 ورشکستگی اعتماد، از استفاده سوء جعل، سرقت، رشوه، اخاذی، اختالس، همانند جرایمی یا اند،شده

 ردهک مالیات از فرار در معاونت مالیات، از فرار دولتی، اسرار افشای جهت اقدامی هر قاچاق، فریبکارانه،

 .باشندمی شرکت در مسئولیت تدی احراز شرایط فاقد باشند،

 فظح منظور به) رقیب شرکت برای فعالیت از را اجرایی مدیران صراحت به باید استخدام قرارداد مفاد 

 نماید، منع( شرکت منافع

 یاجرای مدیران میان و شرکت، اجرایی مدیران میان ارتباطی شیوه برقراری تضمین به ملزم مدیرعامل 

 .باشدمی ثالث افراد و هاشرکت سایر

 تضاد منافع

 نماید، منع شرکت با تجارت یا رقابت از را مدیره هیئت افراد بایستمی اساسنامه 

 دهد، شرح را مدیره هیئت اختیارات و هامسئولیت روشنی به باید اساسنامه 

 گردد، تعیین و تحدید باید مدیره هیئت اعضای بیرونی هاینقش 

 گردد افشا باید مخالف آرای. 

 اصول اخالقی

  1.شود پذیرفته و تهیه باید ایحرفه اخالق مقررات

 

                                              
1 Handbook on international corporate governance, Country Analyses, Second Edition, University of Birmingham, 

UK, 2311. 
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 شفافیت و افشا

 است کرده ضروری را غیرمالی اطالعات از قبولی قابل میزان افشای ،حکمرانی شرکتی هایدستورالعمل و قانون

 :جمله از اطالعاتی و داشته توافق روال این با رسدمی نظر به هاشرکت و

 مدیره، هیئت ترکیب  

 مدیران، استقالل و هاویژگی  

 مدیریت، و کمیته هایفعالیت  

 سهام، تعداد سرمایه  

 عمده، سهامداران  

 شرکت، سهام با مدیران معامالت  

 عمده، سهامداران  

 و عمومی مجمع گزارش ... 

 .نمایندمی اعالن خود سایت وب در را

 حقوق سهامداران

 از درصد 5 که سهامدارانی. است شده لحاظ حدودی تا قانون توسط که رسدمی نظر به سهامداران اولیه حقوق

 و نموده را سهامداران مجمع برگزاری درخواست توانندمی دارند اختیار در را بورسی هایشرکت سرمایه سهم

 .نمایند اضافه را مواردی جلسه کار دستور در

 ذینفعان و نهادها 

 حکمرانی اخصش استانبول بورس. باشدمی پیشرفته نسبتاً ترکیه در شرکتی حکمرانی پشتیبان نهادی چارچوب

 و رزیابیا حکمرانی شرکتی اصول با توافق و رعایت میزان آن اساس بر که است نموده ارائه و تدوین را شرکتی

 هایگزارش در حکمرانی شرکتی رعایت گزارش تمهید به ملزم ترکیه بورسی معظم شرکت 13. شودمی بندیرتبه

 .باشندمی خود سالیانه

 مدیره هیئت اعضای CMB هایدستورالعمل اساس بر. باشندمی بیشتری قوانین رعایت به مؤظف بورسی هایشرکت :توضیحات

 الزام منض مدیره هیئت اساس این بر همچنین. شوند بندی تقسیم غیرمؤظف مستقل و غیرمؤظف مؤظف، گروه سه به بایستمی

 مسئولیت ذیربط، شرکت در حکمرانی شرکتی منشور بر نظارت و توسعه منظور به حکمرانی شرکتی کمیته و ممیزی، کمیته استقرار به

 .دارند برعهده نیز را ارشد مدیران الزحمهحق تعیین و انتخاب

 .شوند انتخاب مدیره هیئت اعضای عنوان به توانندمی حقوقی اشخاص*
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 :(CMB) هیسرما بازار ونیسیکم دستورالعمل

 مدیره، هیئت رئیس و مدیرعامل هاینقش تفکیک بر تأکید 

 دیره،م هیئت اعضای از سومیک حداقل استقالل و مدیره هیئت اعضای اکثریت بودن غیرمؤظف بر اصرار 

 محور-کارکرد صورت به ارشد اجرایی مدیران و مدیره هیئت اعضای پاداش و الزحمهحق میزان تعیین،  

 یغیربورس هایشرکت برای جمعی رأی) جمعی رأی براساس را مدیره هیئت اعضای انتخاب به توصیه 

 ،(است اجباری سهامدار 533 از بیش با

 مدیره، هیئت اعضای میان در جنسیتی تنوع رعایت 

 اخالقی، و ایحرفه رفتار مقررات از برخورداری به الزام  

 سهامداران، روابط افشای  

 محیطی،زیست و اجتماعی هایفعالیت 

 .است کرده الزام را 

 طرواب و معامله عدم) باشدمی ریسک ارزیابی و مدیریت هایکمیته استقرار به مؤظف مدیره هیئت همچنین -

 (.باشندمی آنها دردرصد  23 از بیشتر سهمی دارای مدیره هیئت اعضای که هاییشرکت با تجاری

 دارای توانندیم هاکمیته سایر اینکه علیرغم باشند مستقل مدیران از متشکل صرفاً بایستمی ممیزی هایکمیته -

 ایج نیز موضوع همین البته) باشند مدیره هیئت محدوده از خارج افرادی و غیرمؤظف، مؤظف، افراد از ترکیبی

 پاداش و الزحمهحق تعیین همانند دارند را منافع تضاد بالقوه ظرفیت که مسائلی با است ممکن زیرا دارد مناقشه

 (.گردد مواجه

CMB هایشرکت کند؛می نظارت منتخب هایشرکت در حکمرانی شرکتی اصول اعمال بر ایفعاالنه طور به 

 CMB اصول، از تخطی صورت در و بوده خود ساالنه گزارش در حکمرانی شرکتی گزارش ارائه به مکلف مزبور

 کشور در حقوقی هایشرکت و بندیرتبه هایآژانس المللی،بین حسابرسی. نماید اتخاذ انضباطی اقدامات تواندمی

 با را رکیهت المللیبین هایسازمان توسط شدهمعرفی هایشاخص. نمایندمی ایفا ترکیه کشور در مهمی نقش ترکیه

 .اندنموده ارزیابی متوسط گذارسرمایه از حمایت و پذیری،رقابت فساد، درک به توجه

 :بعامن
- Corporate Governance Principles of Turkey, 2311, http://www.cmb.gov.tr/ 

- Handbook on international corporate governance, Country Analyses, Second Edition, University 

of Birmingham, UK, 2311. 

http://www.cmb.gov.tr/
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 دیباچه 

بر برخورداری از افراد، فرآیندها و ساختارهایی با هدف هدایت و مدیریت واحد کسب و  حکمرانی شرکتی. 1

ایی هکار و امور شرکت به منظور ارتقاء سود سهامداران، ضمن توجه به منافع دیگر سهامداران تأکید دارد. شرکت

یاد اعتماد به احتمال ز کنندکه اصول حاکمیت مناسب، مشتمل بر پاسخگویی، شفافیت و پایداری را اختیار می

 کنند.گذاران را کسب و عملکرد تجاری پایداری را در بلندمدت تحصیل میسرمایه

 ژانویه 1 در بار نخستین برای بورس در شده پذیرفته هایشرکت به اعمال قابل ،حکمرانی شرکتی مقررات. 2

 نهچهارگا اصول وضع طریق از سنگاپور در را حکمرانی شرکتی باالی سطوح ترویج و گردید؛ مطرح 2333

 مقررات ،1عملی رهنمود. نمود گذاریهدف هاشرکت توسط االجراالزم شروط و خوب حکمرانی شرکتی

 رایب را هاشیوه بهترین و نموده تکمیل شروط و اصول اعمال نحوه راهنمای ارائه طریق از را حکمرانی شرکتی

 .(است اختیاری عملی، رهنمود پذیرش) کنندمی تبیین هاشرکت

 و ژیک،استرات مسیر تعیین: گرددمی قائل را نقش دو مدیره هیئت برای امر، بدو در حکمرانی شرکتی مقررات. 3

 کلیه در رهبری اخالقی استانداردهای و هاارزش مناسب، فرهنگ شامل که شرکت؛ راهبری رویکرد تعیین

 توانمند دیرهم هیئت. است آن نظارتی نقش از فراتر بسیار مدیره هیئت نقش بنابراین .باشدمی شرکت سطوح

 .گرددمی ترمناسب تصمیمات اتخاذ و شرکت عملکرد ارتقاء سبب

                                              
1 Practice Guidance 

 

سنگاپورجمهوری مقررات حکمرانی شرکتی در   

(2312آگوست  2)  
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 فضای مدیره هیئت رئیس که است اهمیت حائز خوب، حکمرانی شرکتی در مدیره هیئت محوریت به عنایت با. 4

 ارائه و نظرات بیان در را مدیران تمامی و تشویق را هادیدگاه کامل و منصفانه تبادل تا نماید ایجاد را مناسبی

 .نماید سهیم هادیدگاه

 فراهم ار شرکت انتفاع موجبات بلندمدت در شرکت اداره نحوه به دهیشکل طریق از خوب حکمرانی شرکتی. 5

 صورت به تبایسمی بلکه شوند انگاشته محدودیت عنوان به نباید حکمرانی شرکتی به مربوط مقررات. سازدمی

 هیئت و مدیریت هایشیوه خصوص در مشخص راهنمایی ارائه طریق از شرکت به کمک جهت راهکارهایی

 گفرهن مستلزم خود که گردد؛ سهامداران و گذارانسرمایه اطمینان خلق سبب که شوند احتساب خوب مدیره

 سودمند خود نفعانذی تمامی برای موفق شرکت یک. باشدمی( لیستی چک رویکرد جای به) محتوایی تطابق

 .جامعه برای وسیع سطح در و سهامداران مشتریان، کنندگان،تأمین کارمندان،: است

******************************** 

رهیمد ئتیه به مربوط مباحث  

******************************** 

 هدایت امور توسط هیئت مدیره

 :اصل

 لندمدتب موفقیت برای و بوده جمعی مسئولیت دارای که شود هدایت کارآمد ایمدیره هیئت توسط باید شرکت. 1

 .کندمی همکاری مدیریت با شرکت

 :مقررات

 وپاسخگ عملکرد به نسبت را مدیریت و نموده عمل شرکت منافع راستای در که هستند امنایی ،مدیران. 1-1

 از بمناس ارتباطی لحن اخالقی، و ایحرفه رفتار مقررات برقراری و تعیین ضمن مدیره هیئت. نمایندمی

 با انیمدیر. نمایدمی تضمین را شرکت درون مناسب پاسخگویی و مطلوب سازمانی فرهنگ باالتر، سطوح

 .کنندمی خودداری مربوط موضوعات با تصمیماتی و مباحث در مشارکت از منافع، تضاد
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 الًکام( مستقل و غیراجرایی مؤظف، مدیران عنوان به) را خود راهبری وظایف و شرکت وکار کسب مدیران،. 1-2

. گرددمی مهیا شرکت هزینه به آنان هایمهارت و دانش ارتقاء و بهبود فرصت همچنین کنند؛می درک

 .گرددمی ارائه شرکت ساالنه گزارش در جدید و کنونی مدیران بهبود و هاآموزش

 مدیریت به مکتوب صورت به و نموده گیریتصمیم تصویب، مستلزم موضوعات خصوص در مدیره هیئت. 1-3

 .شودمی افشا شرکت ساالنه گزارش در مسائلی چنین. نمایدمی اعالم

 یفوظا و اجرایی قدرت ترکیب، لحاظ با ،(وجود درصورت) اجرایی هایکمیته شامل مدیره، هیئت کمیته.  1-4

 دیرهم هیئت مجاز نمایندگان ارجاع، شرایط کمیته، اعضای اسامی. دهدمی گزارش مدیره هیئت به و تشکیل

 .شوندمی افشا شرکت ساالنه گزارش در هاکمیته از یک هر هایفعالیت از ایخالصه و گیری،تصمیم در

 رمذکو جلسات تعداد. کنندمی مشارکت فعاالنه و حاضر آن هایکمیته و مدیره هیئت جلسات در مدیران.  1-5

 هیئت چندین از نمایندگی با مدیران. گرددمی اعالم شرکت ساالنه گزارش در مدیران از یک هر حضور و

 .نمایند تضمین را هاشرکت از یک هر امور به الزم توجه و زمان تخصیص کفایت بایستمی مدیره

 دهدمی قرار مدیره هیئت دراختیار را موقعبه و جامع کامل، اطالعات مدیریت جلسات، برگزاری از پیش.  1-6

 .نمایند ایفا درستی به را مربوط هایمسئولیت و وظایف اتخاذ، صحیح تصمیمات بتوانند تا

 به (عنداللزوم) بیرونی مشاوران و شرکت، ارشد مدیر مدیریت، به مستقل و مجزا دسترسی دارای مدیران.  1-2

 .است رمیس مدیره هیئت تصمیم  با صرفاً شرکت ارشد مدیر برکناری و انتخاب. باشندمی شرکت هزینه

 ترکیب هیئت مدیره

 :اصل

 تنوع و استقالل از مناسبی سطح دارای مدیره هیئت شرکت، منافع راستای در مناسب گیریتصمیم منظور به  2

 .باشدمی خود ترکیب در( سابقه) تجربه و اندیشه
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 :مقررات

 رتباطا هیچگونه و است مستقل قضاوت و شخصیت شرکت، راهبری در که است شخصی ،«مستقل» مدیر. 2-1

 مدیران یا عمده سهامداران آن، زیرمجموعه یا( هلدینگ) باالدستی هایشرکت شرکت، با تجاری/شخصی

 .مایدن فعالیت و قضاوت گیری،تصمیم شرکت نفع به مستقل کامالً ایشیوه به و نداشته نفوذذی ارشد

 مقرره/ سنگاپور بورس سازمان( اصلی هیئت)قوانین (d)(5)213 مقرره در مندرج شرایط واجد مدیران* 

436(3)(d) از عبارتند افراد این گردند،نمی محسوب مستقل سنگاپور بورس سازمان : 

 هوابست هایشرکت از یک هر یا شرکت توسط گذشته مالی سال سه طی یا حاضر حال در که مدیری -

 باشد، شده استخدام

 یا شرکت توسط( گذشته مالی سال سه طی یا اکنونهم) اشخانواده اعضای از یک هر که مدیری -

 شده پرداخت پاداش و خدمات جبران کمیته توسط وی الزحمهحق و  استخدام وابسته هایشرکت

 باشد،

 ابانتخ که شخصی و( بورس در شدن پذیرفته از بعد یا قبل) سال 9 از بیش ایسابقه مجموع با مدیری -

 سهامدارانی استثنای به البته نباشد؛ پذیرش قابل سهامداران کلیه توسط مستقل مدیر عنوان به وی مجدد

 . کنندمی فعالیت شرکت( اجرایی عامل مدیر) اجرایی ارشد مدیر یا مدیران عنوان به که

( سومیک حداقل) مدیره هیئت اعضای اکثریت مستقل مدیران مدیره، هیئت رئیس استقالل عدم صورت در. 2-2

 .دهندمی تشکیل را

 : کهصورتی در نمود محسوب مستقل تواننمی را مدیره هیئت رئیس* 

 نباشد، مستقل مدیر -

  باشد، اجرایی ارشد مدیر -

 تهپذیرف هایشرکت راهنمای مطابق) باشد اول درجه فامیلی نسبت دارای اجرایی ارشد مدیر با چنانچه -

  مادر، و پدر و خواهر برادر، نادختری،/ناپسری خوانده، فرزند فرزند، همسر، جمله از( بورس در شده

  یا باشد، اجرایی ارشد مدیر با نزدیک فامیلی ارتباط دارای -

 .باشد مدیریت تیم عضو -
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 .دهندمی تشکیل را مدیره هیئت اکثریت غیرمؤظف مدیران. 2-3

 و مایند،ن اتخاذ را مؤثر تصمیماتبتوانند  که باشند ایاندازه در باید مدیره هیئت هایکمیته و مدیره هیئت. 2-4

 پذیرینوعت ابعاد دیگر و تجربه، دانش، متناسب، هایمهارت از متنوعی ترکیب از برخوردار مدیرانی از متشکل

 امانج به را ایسازنده مذاکرات و اجتناب گروهی تفکر از ترتیب بدین تا باشند سن و جنسیت همچون

 همراه به ره،مدی هیئت تنوع سیاست استقرار زمینه در حاصل پیشرفت و مدیره هیئت تنوع سیاست. رسانند

 .شودمی افشا شرکت ساالنه گزارش در اهداف،

 مستقل مدیر دیگر یا( مدیره هیئت) مستقل رئیس هدایت تحت مستقل، مدیران یا/و غیرمؤظف مدیران. 2-5

 ایجنت مزبور، جلسات رئیس. نمایندمی برگزار مستمر طور به مدیریت حضور بدون را جلساتی مربوط،

 .دهدمی گزارش مدیره هیئت رئیس یا/و مدیره هیئت به را هانشست

 رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد اجرایی

 :اصل

 تاختیارا دارای فردی هیچ و دارد، وجود مدیریت و مدیره هیئت رهبری میان هامسئولیت از روشنی تقسیم.  3

 .باشدنمی گیریتصمیم در مرز و حدبی

 :مقررات

 اختیار، و قدرت از مناسبی توازن تا هستند مجزایی افراد (CEO) اجرایی ارشد مدیر و مدیره هیئت رئیس. 3-1

 .گردد حاصل مستقل گیریتصمیم جهت مدیره هیئت باالتر ظرفیت و بیشتر، پاسخگویی

 .نمایند عیان را آن باید فامیلی وابستگی صورت در اجرایی ارشد مدیر و مدیره هیئت رئیس*

 .سازدمی مستند مکتوب طور به را اجرایی ارشد مدیر و مدیره هیئت رئیس میان وظایف تقسیم مدیره، هیئت. 3-2

 خصوصاً) مدیره هیئت رئیس با منافع تضاد وقوع زمان در که است مستقل ارشد مدیر یک دارای مدیره هیئت. 3-3

 به سهامداران دسترسی عدم هنگام در. گیردمی عهدهبه را مدیره هیئت هدایت( وی استقالل عدم هنگام
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 برقرار قلمست ارشد مدیر با ارتباط آنان، دغدغه یا مدیریت یا مدیره هیئت رئیس با مناسب ارتباطی هایکانال

 .گرددمی

 عضویت در هیئت مدیره

 :اصل

 ورود الزام رعایت با مدیران، مجدد انتصاب و انتخاب جهت رسمی و شفاف فرآیندی دارای مدیره هیئت.  4

 .است مدیره هیئت به جدید نیروهای

 :مقررات

 یجادا زیر مرتبط موارد خصوص در مدیره هیئت به توصیه ارائه هدف با را انتصاب کمیته مدیره، هیئت. 4-1

 :نمایدمی

 هیئت رئیس جانشینی یا/و انتخاب خصوص به مدیران، جهت پروریجانشین هایبرنامه بررسی -الف

 و اختیار دارای افراد دیگر و اجرایی ارشد مدیر) مدیریتی کلیدی پرسنل و اجرایی ارشد مدیر مدیره،

 ،(شرکت هایفعالیت کنترل و راهبری ریزی،برنامه مسئولیت

 مدیره، هیئت هایکمیته و مدیران مدیره، هیئت عملکرد ارزیابی معیار و فرآیند -ب

 و مدیران، و مدیره هیئت جهت آموزشی و ایحرفه پیشرفت هایبرنامه بررسی -ج

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

 مدیر. گرددمی لتشکی مستقل فردی ریاست به ،مستقل اکثریت با مدیر سه حداقل از متشکل انتصاب کمیته.  4-2

 .باشدمی انتصاب کمیته عضو ،(وجود صورت در) مستقل ارشد

 دیرانم ارزیابی و شناسایی معیار شامل مدیره هیئت در مدیران مجدد انتصاب و انتصاب انتخاب، فرآیند.  4-3

 آشکار شرکت ساالنه گزارش در مناسب کاندیداهای یافتن جهت استفاده مورد هایراه و جدید بالقوه

 .گرددمی
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 ارتباطات ،رانمدی. گیردمی تصمیم مقتضیات، حسب بر یا و ساالنه، انتصاب کمیته مدیر، استقالل صورت در. 4-4

 تحت را آنها استقالل که ارشد مدیران یا عمده سهامداران وابسته، هایشرکت شرکت، با را خود روابط و

 به اب،انتص کمیته نظرات لحاظ با مدیره، هیئت چنانچه. سازندمی افشا مدیره هیئت برای دهدمی قرار تأثیر

 و ارتباطات این شرکت ننماید، قلمداد مهم را روابط تأثیر و هستند مستقل مدیرانی چنین که رسید نتیجه این

 .کندمی افشا خود ساالنه گزارش در راآن دالیل

 به تنسب همچنین. هستند آگاه خود تعهدات و وظایف از جدید مدیران که کندمی تضمین انتصاب کمیته. 4-5

 ودخ ساالنه گزارش در شرکت. نمایندمی گیریتصمیم و بررسی هامسئولیت کامل اجرای در مدیر توانایی

 تعدد حالت در و نماید،می افشا را مدیر هر اصلی تعهدات و بورس در شده پذیرفته شرکت هایمدیریت

 اعیانهس انجام در مدیر توانایی از موجهی ارزیابی مدیره هیئت و انتصاب کمیته فرد، هایمدیریت و تعهدات

 .نمایدمی ارائه وظایف

 عملکرد هیئت مدیره

 :اصل

 امانج را مدیران از یک هر و خود ذیل هایکمیته و  هافعالیت اثربخشی از ایسالیانه ارزیابی مدیره، هیئت.  5

 .دهدمی

 :مقررات

 هر یکارای مدیره، هیئت مجموع اثربخشی ارزیابی هدف با را مطلوب عملکرد معیار و روند انتصاب کمیته. 5-1

 تصویب جهت مدیران، از یک هر و مدیره هیئت رئیس مشارکت سهم نیز و مدیره هیئت هایکمیته از یک

 .دهدمی پیشنهاد مدیره هیئت

 از هریک و آن ذیل هایکمیته مدیره، هیئت ارزیابی اجرای نحوه موضوع در خود ساالنه گزارش شرکت،. 5-2

 .دشومی افشا  مدیران یا شرکت با هاآن ارتباطات و بیرونی کنندگانتسهیل شناسایی ازجمله مدیران،
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******************************** 

پاداش و خدمات جبران مباحث  

******************************** 

 رویههای توسعه و بهبود سیاستهای جبران خدمت

 :اصل

 ی،مدیریت و اجرایی خدمات جبران هایسیاست بهبود و توسعه جهت شفاف و رسمی ایرویه از مدیره هیئت.  6

 در مدیران زا هیچیک. کندمی تبعیت مدیریت کلیدی پرسنل و مدیران فردی خدمات جبران هایبسته تثبیت و

 .ندارند نقشی خود الزحمهحق تعیین گیریتصمیم

 :مقررات

 رزی موارد خصوص در هاآن به توصیه ارائه و بررسی هدف با مدیره هیئت توسط خدمات جبران کمیته. 6-1

 :شودمی تشکیل

 و مدیریت، کلیدی پرسنل و مدیره هیئت خدمات جبران چارچوب -الف

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

 .باشدمی مستقل رئیس و غیرمؤظف اعضای با مدیر، سه حداقل دارای خدمات جبران کمیته.  6-2

 در انصاف و عدالت تضمین منظور به را فعالیت پایان شرایط جمله از خدمات جبران ابعاد تمامی کمیته.  6-3

 .گیردمی نظر

 .ندکمی بیان آشکارا شرکت ساالنه گزارش در را آنان استقالل و خدمت جبران مشاوران مشارکت شرکت.  6-4

 سطح و ترکیب جبران خدمات

 :اصل

 لقخ و عملکرد تناسب به و مناسب مدیریت، کلیدی پرسنل و مدیره هیئت خدمت جبران ساختار و سطح . 2

 .شود.تعیین می استراتژیک اهداف رعایت با شرکت برای ارزش
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 :مقررات

 نظیمت شکلی به مدیریت کلیدی پرسنل و اجرایی مدیران خدمات جبران از توجهی قابل و مناسب نسبت. 2-1

 با طمرتب خدمات جبران. نمایدمی منتسب افراد شرکتی و فردی عملکرد به را هاییپاداش که است گردیده

 ترویج ار شرکت بلندمدت موفقیت و باشدمی سهامداران دیگر و سهامداران منافع تحصیل با همراستا عملکرد

 .نمایندمی

 فصر کوشی،سخت همانند هاییعامل لحاظ و مشارکت سطح با متناسب غیرمؤظف مدیران خدمات جبران.  2-2

 .باشدمی هامسئولیت اندازه و زمان

 شرکت مناسب مباشرت تمهید هدف با مدیران انگیزش و نگهداری جذب، در بتواند باید خدمات جبران.  2-3

 .کند عمل مناسب بلندمدت توفیق منظور به مدیریت کلیدی کارکنان و

 افشای جبران خدمات

 :اصل

 ویهر خدمات، جبران ترکیب و سطح خدمات، جبران هایسیاست موضوع در شفافیت رعایت به ملزم شرکت . 2

 .است ارزش خلق و عملکرد خدمات، جبران میان ارتباط و آن، اجرای

 :مقررات

 و مبالغ اسامی، انضمام به خدمات، جبران تعیین معیارهای و هاسیاست خود، ساالنه گزارش در شرکت.  2-1

 :نمایدمی افشا زیر شرح به را خدمات جبران تجزیه

 اجرایی، ارشد مدیر و مدیران از یک هر -الف

 253 محدوده در( مدیرعاملی یا مدیریتی غیر هایپست با افرادی) مدیریت کلیدی فرد 5 حداقل -ب

 .مدیریت کلیدی پرسنل به پرداختی خدمات جبران کل مجموع در و سنگاپور دالر هزار

 ارشد مدیر مدیر، اول درجه فامیل یا شرکت، عمده سهامداران از که کارمندانی خدمات جبران و اسامی.  2-2

 در سنگاپور دالر هزار 133 از که افرادی خدمات جبران نیز و باشند،می شرکت عمده سهامدار یا اجرایی
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 ربوطم مدیر و کارمند میان ارتباط گزارش این در شود؛می افشا شرکت سالیانه گزارش در کندمی تجاوز سال

 .شودمی اعالن صراحت با عمده سهامدار یا ارشد اجرایی مدیر یا

 رکتش توسط پرداختی مزایای و هاپرداخت سایر و خدمات جبران اشکال تمامی شرکت، ساالنه گزارش در . 2-3

 هایحطر جزئیات همچنین. شودمی بیان آشکارا مدیریت کلیدی پرسنا و مدیران به آن فرعی هایشرکت و

 .کندمی افشا را کارمندان سهم

******************************** 

یحسابرس و ییپاسخگو  

******************************** 

 مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی

 :اصل

 با داخلی هایکنترل و ریسک مدیریت معتبر سیستم استمرار تضمین و ریسک بر نظارت مسئول مدیره هیئت . 9

 .باشدمی مربوط سهامداران و شرکت منافع از نگهبانی و حفاظت هدف

 :مقررات

 هایریسک حدود و ماهیت خصوص در ،خود ذیل در ریسک مدیریت کمیته ایجاد طریق از مدیره هیئت .9-1

 . کندمی گیریتصمیم کند،می تقبل ارزش خلق و خود استراتژیک اهداف تحصیل منظور به شرکت که مهمی

 :ندنمایمی حاصل اطمینان عملیات سالمت و صحت از ذیل شرح به شرکت، ساالنه گزارش در مدیره هیئت. 9-2

 لکما در و درستی به مالی هایثبت که نمایندمی تضمین مالی ارشد مدیر و اجرایی ارشد مدیر -الف

 شرکت مالی وضعیت و عملیات منصفانه و درستی به مالی هایصورت و است شده انجام صحت

 و د،ندهمی نشان را

 کنترل هایمسیست اثربخشی و کفایت به توجه با مدیریت کلیدی پرسنل دیگر و اجرایی ارشد مدیر -ب

 .باشندمی مسئول ریسک مدیریت و داخلی
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 کمیته حسابرسی

 :اصل

 .است خود هایمسئولیت و وظایف هدفمند ایفای منظور به حسابرسی کمیته دارای مدیره هیئت.  13

 :مقررات

 :از عبارتند حسابرسی کمیته وظایف. 13-1

 هایصورت تمامیت تضمین منظور به مالی دهیگزارش مهم موضوعات و نظرات اظهار بررسی -الف

 شرکت، مالی عملکرد با مرتبط هایاعالنیه هرگونه  و شرکت مالی

 رکت،ش داخلی هایکنترل و ریسک مدیریت هایسیستم اثربخشی و کفایت ساالنه بررسی حداقل -ب

 هایصورت و هاثبت خصوص در مالی ارشد مدیر و اجرایی ارشد مدیران اطمینان میزان بررسی -ج

 مالی،

 عزل یا انتصاب درباره سهامداران به شده ارائه پیشنهادات( 1: درباره مدیره هیئت به هاییتوصیه ارائه -د

 ،بیرونی حسابرسان مشارکت شرایط و خدمات جبران( 2 و ،بیرونی حسابرسان

 داخلی یحسابرس وظیفه و بیرونی حسابرسی نتایج و دامنه استقالل، اثربخشی، کفایت، بررسی -هت

 و ،شرکت

 رد احتمالی هاینادرستی وجود به مربوط هایدغدغه برای مقتضی ترتیبات و هاسیاست بررسی -و

 و ویهر وجود شرکت. مناسب پیگیری و مستقل تحقیق هدف با موضوعات دیگر یا مالی دهیگزارش

 .کندمی اعالن همگانی صورت به را هادغدغه رفع برای افشاگرانه سیاست

 کمیته رئیس ویژهبه) هاآن اکثریت که است غیرمؤظف مدیر 3 حداقل از متشکل حسابرسی کمیته . 13-2

 ابداریحس تخصص یا تجربه دارای آن، رئیس جمله از کمیته، عضو دو حداقل هستند مستقل( حسابرسی

 .باشندمی مرتبط مالی مدیریت یا
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 شرکت ای کنونی حسابرسی مؤسسه) شرکت قرارداد طرف پیشین همکاران یا مدیران حسابرسی، کمیته.  13-3

 :شودنمی شامل را( حسابرسی

 رد و حسابرسی، شرکت مدیر یا حسابرسی مؤسسه همکاری خاتمه تاریخ از پس ساله 2 دوره طی( 1 

  موارد، همه

 .باشند حسابرسی شرکت یا حسابرسی مؤسسه در مالی منفعت هرگونه دارای آنها کهزمانی تا( 2

 درباره هک است حسابرسی کمیته به خطاب داخلی حسابرسی عملیات درباره دهیگزارش سطر نخستین . 13-4

 اخلید حسابرسی عملیات. گیردمی تصمیم حسابرسی عملیات ریاست خدمات جبران و خاتمه انتصاب،

 رسی،حساب کمیته جمله از کارکنان، و اموال ها،ثبت شرکت، مدارک کلیه به محدودیت بدون دسترسی دارای

 .است شرکت درون ایویژه جایگاه دارای و

 رگزارب مدیریت حضور بدون داخلی حسابرسان با و بیرونی، حسابرسان با حسابرسی کمیته جلسات . 13-5

 (.یکبار سالی حداقل) شودمی

******************************** 

سهامداران حقوق و مشارکت  

******************************** 

 حقوق سهامداران و هدایت مجامع عمومی

 :اصل

 دارانسهام حقوق اعمال جهت آنان توانمندسازی هدف با عادالنه و منصفانه رفتاری سهامداران کلیه با شرکت.  11

 عملکرد، از شرکت. دارد شرکت هایفعالیت بر مؤثر مسائل درباره نظرات ارائه فرصت از برخورداری و

 .کندمی ارائه سهامداران به را درکی قابل و متوازن ارزیابی خود، اندازچشم و جایگاه

 :مقررات

 سازدمی مهیا سهامداران برای را عمومی مجامع در گیریرأی در مشارکت و مؤثر حضور فرصت شرکت . 11-1

 .رساندمی آنان آگاهی به را عمومی مجامع بر حاکم قوانین و
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-دسته مستقل موضوعات خصوص در سهامداران عمومی مجمع در را مجزا و مستقل تصمیمات شرکت. 11-2

 پیشنهاد کی قالب در یکدیگر، به وابستگی و آنها میان درونی ارتباط صورت در البته کند،می اعالم و بندی

 عالما مجمع آگهی در را الزامات و دالیل شرکت باشند، «بسته» تصمیمات کهصورتی در. شوندمی ارائه مهم

 .کندمی

 هاماتاستف به پاسخ منظور به نیز بیرونی حسابرسان و حاضر، سهامداران عمومی مجامع در مدیران تمامی. 11-3

 .شوندمی حاضر حسابرسان گزارش محتویات و تهیه و حسابرسی اجرای خصوص در سهامداران

 رراهکا سهامداران عمومی مجامع در گیریرأی غایبین موضوع در( اصلی اسناد سایر یا) شرکت اساسنامه  11-4

 .نمایدمی ارائه را الزم

 (ممکن زمان ترینسریع در) مربوط سایتوب روی بر را سهامداران عمومی مجامع صورتجلسات شرکت.  11-5

 مومی،ع مجمع دستورکار با مرتبط سهامداران اساسی سؤاالت یا توضیحات هاصورتجلسه .نمایدمی منتشر

 .کندمی ضبط و ثبت را مدیریت و مدیره هیئت هایپاسخ و

 .نمایدمی اعالن سهامداران جهت را خود سود تقسیم سیاست شرکت. 11-6

 تعامل با سهامداران

 :اصل

 ردیگ و عمومی مجامع در را آنان مشارکت و کندمی برقرار ارتباط خود سهامداران با مستمر طور به شرکت. 12

 شرکت بر مؤثر مختلف موضوعات خصوص در را خود نظرات و هادیدگاه بتوانند تا نمایدمی تسهیل مباحث

 .نمایند اعالم

 :مقررات

 که را اقداماتی مجموعه و نماید،می فراهم سهامداران کلیه و مدیره هیئت میان را ارتباطی هایراه شرکت. 12-1

 اعالن خود ساالنه گزارش در است داده انجام آنها درک و سهامداران نظرات و هادیدگاه درخواست جهت

 .نمایدمی
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 و یدنما فراهم را هادیدگاه مستمر تبادل امکان که گذارانسرمایه با ارتباط مشیخط از شرکت برخورداری. 12-2

 .دهد توسعه و ایجاد را سهامداران با منصفانه و مؤثر ،منظم ارتباط زمینه نتیجه در

 با ار شرکت و سهامداران میان ارتباط مکانیزمی استقرار طریق از شرکت، سهامداران ارتباطات مشیخط. 12-3

 .سازدمی فراهم پاسخ و پرسش طرح از استفاده

******************************** 

سهامداران ارتباطات تیریمد  

******************************** 

 تعامل با سهامداران

 :اصل

 ت،شرک منافع حداکثر تحصیل تضمین جهت خود کلی هایمسئولیت از بخشی عنوان به مدیره هیئت. 13

 .کندمی اتخاذ سهامداران منافع و نیازها میان تعادل برقراری و رعایت طریق از را فراگیر و جامع رویکردی

 :مقررات

 طرواب مدیریت نیز و  سهامدار عمده هایگروه با مشارکت و شناسایی جهت الزم ترتیبات دارای شرکت. 13-1

 .باشدمی هاییگروه چنین با خود

 اافش ساالنه گزارش در دهیگزارش مدت طی سهامداران ارتباطات مدیریت موضوع در شرکت استراتژی. 13-2

 .شودمی

 .بخشدمی ارتقا و حفظ را کنونی سایت وب سهامداران، با تعامل و ارتباط برقراری جهت شرکت. 13-3
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  2897بر اساس گزارش سال  CPF نگرآینده یصندوق بازنشستگدر  کمرانی شرکتیح

رهیمد ئتیه. 9  

 . نقش9-9

 مسئول همچنین. کندمی نظارت CPF قانون مطابق صندوق مدیریت بر و بودهنگر آینده صندوق امین مدیره، هیئت

 ایتکف پایش، را سازمانی عملکرد مدیره، هیئت. باشدمی مالی هایصورت و سنواتی بودجه تأیید و بررسی

 اطمینان تا کندمی ارائه مدیریت به را مشورتی هاینظریه و تضمین، را ریسک مدیریت هایسیستم و هاسیاست

 برای مدیره هیئت تأیید و تصویب. کندمی فعالیت اثربخش و کارآمد طور به CPF مدیریت که شود حاصل

 .دارد ضرورت ملک فروش خصوصاً مهم معامالت و تصمیمات

 تیعضو و رهیمد ئتیه بیترک. 9-2

 نماینده دو رئیس، نایب رئیس، از متشکل 1مدیره هیئت اعضای عنوان به نفر 15 انتخاب بر تصریح CPF قانون

 سرئی موافقت با انسانی نیروی وزیر. باشدمی دیگر فرد 2 و( نفر 2) کارمند و( نفر2) کارفرما نمایندگان حکومتی،

 و انتخاب را CPF مدیره هیئت اعضای کلیه سنگاپور، جمهوری اساسی قانون 22A(1)(b) ماده اساس بر جمهور

 ترکیب. شوندمی منصوب سال 2 دوره برای رئیس نایب و رئیس جمله از مدیره، هیئت اعضای. کندمی منصوب

 .باشدمی 2312 دسامبر 31 در قانونی بازبینی آخرین اساس بر مدیره هیئت نفره 15

 دارای باید مدیره هیئت اعضای. هستند غیرمؤظف اعضای مدیرعامل، استثنای به 2مدیره هیئت اعضای کلیه

 برگزاری به ملزم CPF مدیره هیئت مدیریت. باشند گذاریسرمایه و بیمه حسابداری، هایزمینه در صالحیت

 خصوص در اطالعات دریافت بر عالوه جدید اعضای. باشدمی جدید اعضای برای جامعی و مشخص هاینشست

 .شوندمی آگاه نیز خود اصلی هایمسئولیت و هانقش خصوص در مدیره، هیئت اختیارت و تعهدات

 

                                              
 گردد.مدیره توسط وزیر تعیین میحقوق اعضای هیئت 1 

 توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند.اعضای پارلمان نمی2 
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 رهیمد ئتیه جلسات. 9-9

 ساالنه، بودجه جمله از مختلف مسائل آن در و شودمی برگزار ماهسه زمانی هایبازه در مدیره هیئت جلسات

-می گذارده بررسی و بحث به عمده هایپروژه و CPF قوانین هایاصالحیه شده، حسابرسی مالی هایصورت

 حضور جلسات در که دنکنمی فراهم مدیره هیئت اعضای برای را امکان این مدیره هیئت هاینامهآیین. شوند

. باشند تهداش فعال مشارکت مذاکرات، در( ویدیوکنفرانس مانند) مناسب ابزارهای از استفاده با یا داشته فیزیکی

 .گردید برگزار جلسه 4 بر بالغ ،2312 سال در. شودمی گذارده اشتراک به ایمیل طریق از ضروری و فوری موارد

 .گیردمی قرار مدیره هیئت اعضای اختیار در مناسب زمان در جلسات در مؤثر نقش ایفای جهت الزم اطالعات

. باشدمی آن هایطرح تغییرات و تحوالت و CPF هایمشارکت موضوع در منظم هایگزارش شامل اطالعات این

 ایاعض. شودمی ارائه مدیره هیئت اعضای به و تهیه منظم طور به عملیاتی برجسته نکات و مالی هایصورت

 .نمایند مطالبه را بیشتری اطالعات نیاز صورت در است ممکن مدیره، هیئت

 رهیمد ئتیه یهاتهیکم -2

-طرح میتهک گذاری،سرمایه کمیته حسابرسی، کمیته: کمیته شش طریق از مدیره هیئت وظایف، ایفای راستای در

 .شودمی یپشتیبان کارکنان کمیته و ریسک مدیریت کمیته عمومی، مشارکت کمیته درمانی، پوشش و بیمه های

 یحسابرس تهیکم. 2-9

 جهت ودخ تجربه و تخصص اساس بر که مدیره هیئت مستقل و غیرمؤظف اعضای از متشکل حسابرسی کمیته

 .شوندمی تعیین و انتخاب کمیته وظایف ایفای

 مرتبط اخلید حسابرسان و مستقل حسابرسان مدیریت، هایفعالیت بر نظارت در مدیره هیئت به حسابرسی کمیته

 مدیریت نیز و هاشرکت هایرویه و هاسیاست ، مقررات و قوانین رعایت مالی، دهیگزارش داخلی، هایکنترل با

 .نمایدمی کمک مدیره هیئت افشاگرانه هایبرنامه و ریسک
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 یگذارهیسرما تهیکم. 2-2

 کمک آنان مدیریت تحت وجوه با مرتبط گذاریسرمایه موضوعات در مدیره هیئت به گذاریسرمایه کمیته

 تراتژیکاس هایدارایی تخصیص و گذاریسرمایه کلی سیاست تنظیم در مدیره هیئت به مزبور کمیته. نمایدمی

-هسرمای مشاور انتصاب گذاری،سرمایه استراتژی و ساختار در گیریتصمیم قدرت دارای و د،کنمی مساعدت

 هایدستورالعمل ریسک، مدیریت کلی رویکردهای ثالث، اشخاص سایر و بیرونی مدیران متولی، گذاری،

 . است تاکتیکی هایدارایی تخصیص و عملکرد دهیگزارش چارچوب استقرار مجدد، ترازگیری

 یدرمان پوشش و مهیب یهاطرح تهیکم. 2-9

 و حیات دوره درمانی پوشش مسکن، از حفاظت هایطرح مدیریت بر درمانی، پوشش و بیمه هایطرح کمیته

 مودهن بررسی را مختلف هایطرح ساالنه هایارزیابی و اکچوئری مطالعات مزبور، کمیته. کندمی نظارت زندگی

 توان همچنین. کنندمی پیشنهاد CPF عمر و مسکن از حفاظت هایطرح مزایای و هابیمهحق برای را تعدیالتی و

 ریسک تحمل سطوح و ریسک مدیریت چارچوب بازده، اهداف مبنای بر صندوق مالی استطاعت و پرداخت

 .کندمی مدیریت را طرح هر بر ناظر وزیر توسط شدهتعیین هایدستورالعمل مطابق و طرح هر برای مقرر

 یعموم تعامل تهیکم. 2-4

 دهایرهنمو همچنین. کندمی ارائه مدیره هیئت به را هاییتوصیه ارتباطی، هایاستراتژی موضوع در کمیته این

 .نمایدمی ارائه خصوصی و عمومی هایبخش مردم، با نفعانذی مشارکت موضوع در را استراتژیکی

 سکیر تیریمد تهیکم. 2-6

 دیریتم که نمایدمی تضمین نموده و مساعدت ریسک مدیریت چارچوب بر نظارت در مدیره هیئت به کمیته این

 تا ندکمی ایجاد را مطلوب ریسک مدیریت ساختار مشخص، و صحیح نحو به اساسی، هایریسک ارزیابی ضمن

 رد هاییریسک بر نظارت موضوع در را مدیره هیئت ریسک، کمیته. باشد مخاطرات با مواجهه به قادر صندوق

 .کندمی حمایت و پشتیبانی مدیره هیئت هایکمیته دیگر همکاری با مدیریت سطوح
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 کارکنان تهیکم. 2-1

 اجرایی یرانمد ارتقاء و انتصاب نیز و خدمات جبران و انسانی منابع کلیدی هایسیاست تصویب مرجع کمیته این

 .است

 خدمات جبران. 2-7

 ورالعملدست اساس بر و شودمی تعیین انسانی نیروی وزیر توسط مدیره هیئت اعضای الزحمهحق ،CPF قانون وفق

-می پرداخت مدیره هیئت اعضای به قانونی ساختارهای توسط عمومی، خدمات بخش در الزحمهحق پرداخت

 .گردد

 یداخل یهاکنترل و سکیر تیریمد. 9

  سکیر تیریمد. 9-9

 اراعتب و صحت تا است کرده ایجاد مدیریت سطح در را ریسک مدیریت ساختارمند چارچوب ،CPF مدیره هیئت

 .مایندن ارزیابی را هاسیستم رعایت و داخلی هایکنترل ریسک، مدیریت اثربخشی و کارایی و مالی، دهیگزارش

 شناسایی، از دقیق و سیستماتیک روند یک و گرفته شکل ISO 31333 استاندارد اساس بر مذکور چارچوب

 هایدپارتمان توسط )DRA(1 ریسک دپارتمان ساالنه ارزیابی. نمایدمی ایجاد هاریسک گزارش و کنترل ارزیابی،

 هایکریس مهمترین از ریسک مدیریت کمیته و مدیریت ارزیابی و بررسی نتایج اساس بر ،تجارت و شرکت

 تمدیری توسط مقررات و قوانین رعایت ریسک، مدیریت دپارتمان. دیرگمی انجام( ماههسه هایبازه در) کلیدی

 چارچوب درباره مستقل گزارشی و داده قرار بررسی مورد ریسک مدیریت مقرر هایرویه با مطابق را مدیران و

 .نمایدمی تهیه ریسک مدیریت کمیته و مدیریت به ارائه جهت ریسک مدیریت

 الی،م عملیات به مربوط داخلی هایکنترل که گردد اقناع باید و است مدیریت از خاطر اطمینان حصول دنبال به مدیره هیئت* 

 .هستند مؤثر و کافی اطالعات تکنولوژی و ریسک مدیریت هایسیستم

 

                                              
1 Department of Risk Assessment 
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 افشاء استیس. 9-2

 نای. نمایدمی تشویق را غیرقانونی محتمل عملیات دهیگزارش و مصوب را افشا برنامه یک ،CPF مدیره هیئت

 .شودمی یادآوری و اعالم کارکنان به مستمر طور به برنامه

 هدف اب بیرونی مستقل واحد توسط که متعددی مطمئن و امن هایکانال طریق از توانندمی فروشندگان و کارکنان

 تاطالعا با محرمانگی نهایت در. نمایند ابراز را خود هاینگرانی و هادغدغه اند؛شده ایجاد افراد حریم حفظ تمهید

 عالما حسابرسی اجرایی رئیس و حسابرسی کمیته به شده داده گزارش موارد تمامی و شودمی رفتار دریافتی

 .دنشومی بررسی اصالحی و ارزیابی معیارهای از استفاده با و دقت به موارد تمامی. گرددمی

 یداخل یحسابرس. 9-9

 کار مستقل CPF مدیره هیئت هایگروه دیگر از و دهدمی گزارش حسابرسی کمیته به داخلی، حسابرسی گروه

 داخلی ایهکنترل اعمال خصوص در حسابرسی کمیته و مدیریت برای را حسابرسی بعد از الزم اطمینان تا کندمی

 داردهایاستان و نموده تبعیت داخلی حسابرسان مؤسسه اخالقی ضوابط از گروه. حاصل شود کافی و الزم حد به

 .دکنمی رعایت را( داخلی حسابرسان مؤسسه توسط مقرر) داخلی حسابرسی ایحرفه هایشیوه المللیبین

 مکک ریسک مدیریت و کنترلی فرآیندهای توسعه راهبری، بهبود به ارزیابی، ضمن داخلی حسابرسی گروه

 احراز لی،داخ هایکنترل اثربخشی و کارایی کفایت، ارزیابی و بازبینی بر مشتمل گروه هایفعالیت. نمایدمی

 گروه عالوه،به. است فرآیندها و استانداردها ها،دستورالعمل و هاسیاست اجرایی، مقررات و قوانین رعایت

 .دهدمی انجام حسابرسی کمیته یا مدیریت درخواست به را ایویژه حسابرسی هرگونه داخلی حسابرسی

 یرونیب یحسابرس. 9-4

 ای ممیزکل توسط( یکبار سالی حداقل) حسابرسی مستلزم CPF مدیره هیئت هایحساب ،CPF قانون اساس بر

 . باشدمی وزیر منتخب حسابرسان دیگر

 زیابیار بر مشتمل خویش، ممیزی اساس بر مالی هایصورت خصوص در را خود نظر منتخب، بیرونی حسابرس

 هاینترلک یرونیب حسابرس ریسک، ارزیابی در. کندمی بیان -خطا یا تقلب از اعم -نادرست بیان موارد هایریسک

 ردمو را مالی هایصورت کلی ارائه و استفاده مورد حسابداری هایسیاست تناسب و گیردمی نظر در را داخلی
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 مدیره، هیئت هایدریافت خصوص در CPF قانون اساس بر بیرونی حسابرس عالوه، به. دهدمی قرار بررسی

 تخب،من بیرونی حسابرس همچنین. کندمی نظر اظهار هادارایی فروش و ابتیاع و پولی هایگذاریسرمایه مخارج،

 هکمیت به را هاییتوصیه و اعالم حسابرسی و حسابداری داخلی، مهم هایکنترل خصوص در را خود هاییافته

 و داریحساب فرآیندهای نیز و داخلی کنترل هایسیستم تقویت هایروش خصوص در مدیره هیئت و حسابرسی

 .نمایدمی ارائه مالی دهیگزارش

 ییپاسخگو. 4

 و 1B(22(a)( ماده اساس بر. باشدمی سنگاپور اساسی قانون در شده تعریف قانونی ساختار ،CPF مدیره هیئت

(b) رئیس دتأیی جهت مکمل بودجه بر مشتمل ساالنه، بودجه ارائه به ملزم مدیره هیئت سنگاپور، اساسی قانون-

 وفق ،ترتیب همین به. خیر یا است شده ترسیم پیشین ذخایر اساس بر بودجه آیا اینکه اعالن با همراه جمهور،

 است پیشنهادی معامالت درباره جمهور رییس نمودن مطلع به ملزم مدیره هیئت اساسی، قانون از 22B(6) ماده

 1دولت رسمی خبرنامه در جمهور، رییس تأیید متعاقب بودجه. گرددمی گذشته ذخایر از برداشت موجب که

 حسابرسی مالی هایصورت  ارائه به مکلف مدیره هیئت اساسی، قانون از 22B(1)(c) ماده اساس بر. شودمی منتشر

 .است مالی سال خاتمه از پس ماه 6 طی جمهور رئیس به پیشین ذخایر از برداشت اعالمیه همراه به شده

 نیروی وزیر به شده حسابرسی مالی هایصورت ارائه به ملزم مدیره هیئت ،CPF 2قانون 6 شرط برابر مستقالً،

 برای CPF سایتوب طریق از CPF مدیره هیئت یکساله مالی دستاوردهای. است مجلس به ارائه از پیش انسانی

 .باشدمی دسترسی قابل همگان و اعضا

 یاحرفه و یاخالق نامهنییآ. 6

 را ایحرفه و اخالقی استانداردهای باالترین که هستند هاییرویه رعایت به مؤظف CPF مدیره هیئت کارکنان

 قانونی نهادهای ،CPF قانون (1)59 بخش اساس بر رسمی اطالعات از حفاظت شامل مهم این. نمایندمی اعمال

 CPF مدیره هیئت کارکنان. است( 213 فصل) دولتی اسرار قانون و( 319 فصل) قانون مطابق دولتی هایشرکت و

                                              
1 Government Gazette 

 برنامه زمانی2 
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 دریافت خصوص در رهنمودهایی شامل که هستند CPF مدیره هیئت مختص اخالقی نامهآیین از تبعیت به مکلف

 عاملت آنان با وظایف ایفای مدت طول در کارکنان که است افرادی و فروشندگان از تفریحی هایبرنامه و هدایا

 ،CPF مدیره هیئت افشای برنامه وفق. شوندمی حادث را منافع تضاد که هاییموقعیت از اجتناب نیز و دارند،

 .دهند گزارش را مشکوکی موضوع هر بایستمی فروشندگان و کارکنان

 .است اجرایی ارشد مدیر نظر زیر حسابرسی کمیته*
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- https://www.cpf.gov.sg. 
- https://www.oecd.org. 

- Code of Corporate Governance, 6 Agust 2312, Ministry of Manpower. 

- Central Provident Fund Act. 

- Practice Guidance 6 Aug 2312. 

- ViewAnnualReport2312inPDF_CPF,https://www.cpf.gov.sg 

- https://www.thinkingaheadinstitute.org. 
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 فصل پنجم:

 حکمرانی شرکتی پیشنهادی نظامنامه

 ایران های بازنشستگیصندوق در
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 مقدمه

قای عملکرد نفعان، ارتبا تسهیل راهبری و هدایت، بستر الزم را برای تأمین منافع کلیه ذی حکمرانی شرکتیاصول 

 بر ناظر اصول مجموعه استقرار و( یریتی)مد اجرایی و فنی صحیح سازد. عملکردمالی و شفافیت فراهم می

، ین اجتماعیتأمها و تعهدات نهادهای مستلزم تبیین مسئولیت بازنشستگی و تأمین اجتماعی نظام فعاالن راهبری

 باشد.های تابعه میها و شرکتهای بازنشستگی عمومی، هلدینگبیمه

 امهنپذیری، کارایی و عدالت، نظامبنابراین به منظور تحصیل اهداف مورد انتظار و بهبود شفافیت، مسئولیت

ر اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه که توسط معاونت امو« های بازنشستگی ایرانصندوق حکمرانی شرکتی»

های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعیاجتماعی تدوین و در تاریخ ... طی شماره ... در هیأت امنای سازمان 

 گردد.تابعه به تصویب رسیده است جهت اجرا ابالغ می

 فصل اول: تعاریف و کلیات

................................................................................................................................... 

و بیمه بازنشستگی عمومی که طبق قوانین و مقررات  تأمین اجتماعیهای ها و صندوقکلیه سازمان (:9ماده )

 نامه هستند.کنند، مشمول این آیینکار و رفاه اجتماعی فعالیت می مربوط تحت پوشش وزارت تعاون،

 :شوندمی تعریف زیر شرح به رفته کاربه هایواژه و اصطالحات نامه،آئین این در(: 2ماده )

 .است( 1) ماده ذیل مصادیق صرفاً نامه،نظام این در نهاد از منظورنهاد:  -1

ای هواسطه خدمات، محصوالت و فعالیترود بههستند که انتظار می: اشخاص حقیقی یا حقوقی نفعانذی -2

ازی سنهاد به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار بگیرند و یا اقدامات آنها بر توانایی یک سازمان جهت پیاده

ان نآمیز راهبردها و رسیدن به اهداف خود اثر بگذارد. همچنین طیف وسیعی از جمله مشترکان اصلی، کارکموفقیت

گذاران و اعتباردهندگان، کنندگان، سرمایههای آنان، مشتریان، شرکای تجاری و جوامع محلی، تأمینو خانواده

 شود.های اجرایی )و امثالهم( را شامل میها )دولتی و غیردولتی(، شهروندان و دستگاهها، سازمانرسانه

مدیران اجرایی و کارکنان است که با هدف پایش و های داخلی: فرآیندی متأثر از هیئت مدیره، نظام کنترل -3

حصول اطمینان از تحقق اهداف مربوط به عملیات، گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر 

 شود. می
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اع، پذیر جهت کسب انتفگذاری در شرکت سرمایهشرکت مادر )هلدینگ(: واحد اقتصادی اصلی که با سرمایه -4

کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب ی کسب میبه میزانی حق رأ

 اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.

یره های هیئت مداصلی: شرکتی که سهامدار اصلی آن مستقیماً نهاد بوده یا بیش از نیمی از کرسی شرکت -5

 ند شرکت فرعی باشد.تواند دارای یک یا چشرکت دیگر را در اختیار دارد و می

 اصلی است. شرکت فرعی: شرکت تحت کنترل نهاد/هلدینگ/شرکت -6

لیکن  ای دارد،گذار در آن نفوذ قابل مالحظهپذیر است که شرکت سرمایهشرکت وابسته: یک شرکت سرمایه -2

های ریگیشود. نفوذ قابل مالحظه، توانایی مشارکت در تصمیمشرکت فرعی یا مشارکت خاص آن محسوب نمی

مزبور  هایهای مالی و عملیاتی یک شرکت، ولی نه در حد کنترل یا کنترل مشترک سیاستمربوط به سیاست

 است.

 تبصره: اشخاص وابسته مندرج در دستورالعمل معامالت با اشخاص وابسته مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.

جب آن دو یا چند شخص، کنترل مشترک یک مشارکت خاص: عبارت است از توافقی قراردادی که به مو -2

گیرند. کنترل مشترک، مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک فعالیت اقتصادی را به عهده می

های مالی و عملیاتی راهبردی مربوط به آن گیریتوافق قراردادی است و تنها هنگامی وجود دارد که تصمیم

 ص دارای کنترل مشترک باشد.فعالیت، مستلزم اتفاق آرای اشخا

سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره  -9

 باشد.

افشا: انتشار عمومی و به موقع اطالعات مطابق قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات  -9

 اه اجتماعی و سایر مقررات ذیربط است.وزارت تعاون، کار و رف

اطالعات نهانی: هرگونه اطالعات افشانشده برای عموم که در صورت افشا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم  -13

 گذارد.گذاران تأثیر منفی میبر ارزش سهام بنگاه اقتصادی و یا تصمیم سرمایه

 ی در شرکت است.عضو مؤظف هیئت مدیره: مدیر دارای مسئولیت اجرائ -11

 به نهایت در سازمانی مراتب سلسله در که است شغلی هایموقعیت تمامیتبصره: مسئولیت اجرایی شامل 

 .باشند پاسخگو ایشان به باید و شودمی مدیرعامل ختم
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عضو غیرمؤظف هیئت مدیره: مدیری است که هیچگونه مسئولیت اجرائی در شرکت ندارد و در جلسات  -12

 کند.های تخصصی حضور پیدا میو کمیتههیئت مدیره 

 تجاری اطارتب نوع هر دارای شرایط استقالل بوده و فاقداست که  یرمؤظفیغ یرمد مدیره: هیئت مستقل عضو -13

 عنوان هب فعالیت شرکت، گذشته دوره مدیریت در مشارکت عمده، سهامداران به وابستگی جمله از وابستگی و

 .باشد شرکت با مشاور و کنندهمصرف کننده،تأمین

 مستقل یریگمیمتص بر که میرمستقیغ ای میمستق منافع ای رابطه هرگونه فقدان عبارت است از استقالل طیشرا -14

 از یخاص گروه ای شخص منافع سمت به یو یریگجهت موجب که یاگونهبه باشد اثرگذار شخص طرفانهیب و

. رددگ شرکت صالح و صرفه ای سهامداران کسانی منافع تیرعا عدم سبب و شود، نیریسا ای شرکت سهامداران

 :شود شخص یبرا استقالل طیشرا تحقق عدم به منجر تواندیم که است یقیمصاد از یبرخ لیذ موارد

های فرعی، وابسته، مشارکت خاص و سهامداران الف( مالک بیش از پنج درصد سهام شرکت اصلی، شرکت

 عمده آن باشد،

 دوره عضو هیئت مدیره بوده باشد،بیش از سه ( ب

 تیاهم با یروابط تجار ای یمعامالت تجار یدارا ای)قبل از انتخاب(، طرف قرارداد  ریاخسال سه ی( طج

 باشد، آن هعمد سهامداران و خاص مشارکتوابسته،  ،یفرع یهاشرکت ،یاصل شرکت با میرمستقیغ ای میمستق

 یخداماست رابطه و ییاجرا تیمسئول هرگونه یدارابه طور مستمر (، انتخاب از)قبل  ریاخ سال دو مدت یط( د

 باشد، آن عمده سهامداران و خاص مشارکتوابسته،  ،یفرع یهاشرکت ،یاصل شرکت در

 رعامل،یمد ره،یمدئتیه یاعضا ریسا با( دوم و اول طبقات از اول)درجه  ینسب ای یسبب رابطۀ یدارا( و

 باشد، شرکت یفعل ارشد کارکنان ای مشاوران

مشارکت خاص و سهامداران  ،یفرع یهاشرکت ،یمشابه شرکت اصل تاًیکه ماه یدر کسب و کارفعالیت ( ز

 عمده آن است،  

 یهارکتش ،یمستقل شرکت اصل یحسابرس میت ای یسسه حسابرسؤارشد م رانیجزء مدطی سه سال اخیر ( ح

 آن باشد، عمده سهامداران و خاص مشارکتوابسته،  ،یفرع
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های فرعی، وابسته، مشارکت خاص یا سهامداران منتخب سهامدار عمده اعم از شخص حقیقی و یا شرکت( ط

 عمده وی باشد،

 باشد، تهداش هاشرکت ریسا در شرکت، رهیمدئتیه یاعضا ای رعاملیمد با یتیاهم با مشترک رابطه ای منافعی( 

 و

 جزء اشخاص مرتبط باشد.( ک

 ئتیدر ه تیعضو نیاول خی)از تار دینبا شودیانتخاب م رهیمدئتیکه به عنوان عضو مستقل ه ی: شخص(1) تبصره

 یا مدیرعامل نهاد، شرکت اصلی، رهیمدئتیعضو هسه دوره بیست و چهارماهه )متوالی یا متناوب( از  شی( برهیمد

  های فرعی، وابسته، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد.شرکت

 : نحوه انتخاب عضو مستقل هیئت مدیره باید در اساسنامه مشخص و ذکر شود.(2تبصره )

های مالی و عملیاتی نهاد/هلدینگ/شرکت به منظور کسب منافع اقتصادی از کنترل: توانایی راهبری سیاست -15

 شود:های آن است. موارد زیر مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به کنترل میفعالیت

 اختیار داشتن اکثریت حق رأی به طور مستقیم یا غیرمستقیم،الف( در 

ب( داشتن مالکیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در اختار داشتن حق انتصاب یا عزل اکثریت اعضای هیئت 

 مدیره،

گیری در مورد امور مهم شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مفاد ج( برخورداری از حق تصمیم

 ر اساسنامه یا انعقاد قرارداد با شرکت، ومندرج د

 هت( دارا بودن مالکیت )مستقیم یا غیرمستقیم( و اکثریت حق رأی از طریق توافق با سایر سهامداران.

های عملکردی در انداز و استراتژی، ساختارهای حاکمیتی و شاخصچشم :1دهی پایداراستاندارد گزارش -16

 کند.ین میبندی و تبیبخش راهبری را طبقه

اصل احتیاط در استاندارد حسابداری: در شرایط ابهام، اعمال قضاوت در برآورد بایستی به نحوی باشد که  -12

 درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه و گزارش نشود.

                                              
1 GRI 132, 2312 
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 حکمرانی شرکتیفصل دوم: اصول و راهبردهای 

................................................................................................................................... 

 و بیمه بازنشستگی عمومی: تأمین اجتماعیدر نهادهای  حکمرانی شرکتی: هدف از استقرار اصول (9ماده )

 نفعان نهادها،ذی صیانت از ذخایر خرد مشترکان و -1

 پذیری،سازی شفافیت، افشا و مسئولیتنهادینه -2

 ها،گذاریبهبود کارآیی و اثربخشی سرمایه -3

افزایش میزان انطباق با مقررات قانونی و اعتمادسازی از طریق رعایت اصول کسب و کار منصفانه و  -4

 ایجاد منافع عادالنه و متقابل اقتصادی،

 های انسانی و خانواده ایشان،ایهتوجه ویژه به سرم -5

 است.

(: هیئت مدیره باید نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در این 1تبصره )

 ماده اقدام نماید.

باید این اطمینان را فراهم کند که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با  حکمرانی شرکتی(: چارچوب 2تبصره )

 ود.شبه موقع و صحیح افشا می حکمرانی شرکتیمله وضعیت مالی، عملکرد، جریان نقدی، مالکیت و شرکت از ج

 : دامنه شمول(4ماده )

 شود:نامه سه بخش ذیل را شامل میدر این نظام حکمرانی شرکتی

 و واحدهای تابعه، تأمین اجتماعیسازمان  -1

 های بازنشستگی عمومی و واحدهای تابعه،صندوق -2

 عمومی. و بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعیهای زیرمجموعه قلمرو ها و شرکتهلدینگ -3

 ها: راهبردها و سیاست(6ماده )

ن، هنجارهای نفعان، حاکمیت قانوپایبندی به اصول پاسخگویی؛ شفافیت؛ رفتار اخالقی؛ احترام به منافع ذی -1

 المللی و حقوق بشر،رفتاری بین

 نفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری منابع،ها و سایر ذیدها، شرکتهمکاری فعاالنه نها -2

 ،حکمرانی شرکتیاستقرار سازوکارهای اثربخش به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اصول  -3

 .حکمرانی شرکتیها در حوزه ها و شرکتهای نهادها، هلدینگمندی کارکردها و توانمندیتوسعه و نظام -4
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ص کارای های اقتصادی و تخصیباید سطح شفافیت و منصفانه بودن فعالیت حکمرانی شرکتیتبصره: چارچوب 

ا همنابع شرکت را بهبود دهد، با سلسله مراتب قوانین و مقررات سازگار باشد و از نظارت و اجرای مؤثر آن

 پشتیبانی کند.

 :رفتگ خواهد انجام ذیل ویژگی پنج اساس بر پوشش تحت هایشرکت حکمرانی شرکتی بندیرتبه(: 1ماده )

 ،حقوق سهامداران و ذینفعان -الف

 ،حکمرانی شرکتیهای آن و تعهد به ت مدیره، کمیتهئهی -ب

 ،افشا عمومی و شفاف سازی -ج

 ،اطالع رسانی -د

انی حکمربندی تبصره: معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزم است دستورالعمل رتبه

 نامه تهیه و تدوین نماید.را حداکثر سه ماه پس از ابالغ نظام شرکتی

 

 فصل سوم: هیئت مدیره و مدیرعامل

................................................................................................................................... 

هیئت مدیره و مدیران ارشد نهاد به عنوان امین در راستای ایفای نقش راهبری خود باید متعهد به  (:7ماده )

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

 سازوکارهای اجراییسازی اخالق سازمانی در شرکت است و باید از هیئت مدیره مسئول تدوین و پیاده (:0) ماده

و الزام اجرایی شدن اخالق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخالق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و 

 های اخالقی است.پایبندی به ارزش

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، طبق وظیفه، باید از روی حسن نیت عمل کنند و اختیارات خود را  (:1ماده )

امداران اعمال نفعان و سهطور کلی با درنظر گرفتن بیشترین انتفاع ذیقوانین یا بر مبنای قراردادها، بهمطابق با 

 نمایند.
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ها و تعهدات باید از شایستگی، صالحیت، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، به منظور ایفای مسئولیت (:98ماده )

بندی مدیران ابالغی وزارت تعاون، کار و رفاه ل رتبهدانش و مهارت الزم برای انجام وظیفه مطابق دستورالعم

 اجتماعی برخوردار باشند.

(:حداقل یکی از اعضای مستقل هیئت مدیره باید دارای تحصیالت مالی )مدیریت مالی، اقتصاد، 1تبصره )

 حسابداری و مهندسی مالی( باشد.

الت، تجربه، مهارت و جنسیت اطمینان (: در ترکیب اعضای هیئت مدیره از وجود تنوع تفکر، تحصی2تبصره )

 حاصل شود.

هایی با موضوع فعالیت استراتژیک از وجود ها/شرکت(: در ترکیب اعضای هیئت مدیره نهاد/هلدینگ3تبصره )

 دانش تخصصی، مهارت و تجربه مناسب به منظور ارتقاء عملکرد در کالس جهانی اطمینان حاصل شود.

ارند به عنوان عضو مستقل هیئت مدیره انتخاب شوند باید اقرارنامه استقالل را اشخاصی که در نظر د (:99ماده )

 نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند.

تبصره: در صورتی که مشخص شود عضو مستقل هیئت مدیره شرایط استقالل را ازدست داده و اقدام به اعالم 

مان انتخاب فاقد شرایط استقالل بوده، متخلف فوری آن به نهاد/هلدینگ/شرکت ننموده و یا مشخص شود از ز

توسعه »قانون  14نامه اجرایی ماده های انضباطی ناشران، آیینمحسوب شده و حسب مورد طبق دستورالعمل

و سایر قوانین « قانون اساسی 44های کلی اصل ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست

 شود.فات وی رسیدگی میو مقررات مرتبط، به تخل

ی های سیاساعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نباید از منابع مالی و وجوه امانی در تأمین مالی فعالیت (:92) ماده

 های انتخاباتی استفاده نمایند.و رقابت

گیری متصمیهای سیاسی در فرآیندهای تبصره: هیئت مدیره و مدیرعامل باید با ایجاد سازوکارهای الزم از دخالت

 های عملیاتی هیئت مدیره اجتناب و ممانعت بعمل آورند.و فعالیت

 سوم از آنان باید مستقل باشند.اکثریت اعضای هیئت مدیره باید غیرمؤظف بوده و حداقل دو (:99) ماده

 گیری شرکت کند.نفع نباید در رأی(: در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، عضو ذی1تبصره )



166 

 

 باشد.های اصلی بزرگ، حداقل هفت نفر میتعداد اعضای هیئت مدیره برای هلدینگ و شرکت (:2تبصره )

های اصلی و وابسته حسب صالحدید نهاد قابل افزایش ها/شرکت(: تعداد اعضای مستقل در هلدینگ3تبصره )

 است.

اً شرایط این ماده و صرف(: امکان تبدیل وضعیت اعضای هیئت مدیره از غیر مؤظف به مؤظف، با رعایت 4تبصره )

 گیری حق رأی ندارد.پذیر خواهد بود و مدیر ذینفع در این تصمیمپس از تصویب هیئت مدیره امکان

(: عضویت رجال سیاسی )سابق/کنونی( ]اعم از وزرا، نمایندگان مجلس، ... [ و وابستگان )سببی/نسبی( 5تبصره )

 بسته ممنوع است.های اصلی و وادر هیئت مدیره نهاد/هلدینگ/شرکت

ثنا توان با تأیید مجمع/هیأت امنا است(: در صورت نیاز به فردی با تخصص یا تجربه منحصر به فرد می6تبصره )

 قائل شد.

نهاد مؤظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل دوسوم از اعضای هیئت مدیره آن از بین اشخاص  (:94) ماده

 خدماتی مختلف انتخاب شوند.های صنعتی و حقوقی فعال در بخش

مدیره منتخب مجمع عمومی شخص حقوقی باشد، احراز شرایط استقالل برای تبصره: چنانچه عضو مستقل هیئت

 نماینده وی نیز الزامی است.

قبول مشاغل اجرایی در هلدینگ/شرکت توسط اعضای هیئت مدیره نهاد یا نمایندگان آنان ممنوع  (:96) ماده

 دار خواهند بود.است و هیئت عامل مرکب از مدیرعامل و معاونین وی امور اجرائی را عهده

ره دیاعضای هیئت مدیره مجاز به فعالیت در شرکتی دیگر تحت عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت م (:91) ماده

 نیستند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نباید فردی واحد باشند. رئیس هیئت مدیره با پیشنهاد هیئت مدیره،  (:97) ماده

شود. مدیرعامل با انتخاب هیئت مدیره و تأیید تصویب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع عمومی انتخاب می

 1شود.هیأت امنا تعیین می

                                              
نظام حکمرانی شرکتی در »( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تعارض است لیکن با توجه به طرح مطالعاتی 12هرچند این ماده با ماده ) 1 

ه بازنشستگی جتماعی و بیمو مبانی و مستندات مندرج در آن که منتج به پیشنهاد تغییر نحوه انتخاب مدیرعامل نهادهای تأمین ا« های بازنشستگی ایرانصندوق
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 ت مدیره از میان اعضای مستقل هیئت مدیره انجام شود.(: انتخاب رئیس هیئ1تبصره )

 (: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در صورت وابستگی فامیلی باید آن را آشکار نمایند.2تبصره )

را تصویب نموده و ضمن  حکمرانی شرکتیهیئت مدیره نهاد/هلدینگ مؤظف است برنامه اجرائی  (:90ماده )

ه ب نامهنظام ضمیمه دهیگزارش ابالغ به مدیرعامل، گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یکبار بر اساس چارچوب

 هیأت امنا و معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

های ساالنه را با رعایت چارچوب هیئت مدیره نهاد/هلدینگ/شرکت مؤظف است اهداف و سیاست (:91ماده )

 زیر تصویب و به مدیرعامل ابالغ کند:

 گیری کلی کسب و کار،جهت -الف

 مدیریت ریسک و آستانه تحمل ریسک، -ب

 بدهی، تأمین مالی و برنامه ترمیم مالی بر اساس میزان توانگری مالی،-ها، مدیریت داراییگذاریسرمایه -ج

 نقدی و غیرنقدی. هایهرگونه پرداخت و مشوق -د

های ساالنه مصوب را به مدیرعامل نهاد مؤظف است گزارش عملکرد سه ماهه اهداف و سیاست (:28ماده )

 صورت مکتوب به اطالع هیئت مدیره برساند.

 ررسیب جهت «رسمی اکچوئر» عنوان به شخصی که نماید اتخاذ ترتیبی است مؤظف نهاد مدیره هیئت (:29) ماده

 .گردد تعیین نهاد هایسیاست یا و ریسک مدیریت فنی موازین با نهاد عملیات انطباق

 ایایف در مالی دشواری بروز یا و عملیات انطباق عدم از آگاهی محض به است مکلف اکچوئر شخص(: 1) تبصره

 .دهد گزارش امنا هیأت و مدیره هیئت به را موضوع بالفاصله تعهدات،

                                              
بینی انتخاب مدیرعامل توسط هیئت مدیره به مجلس محترم شورای باشد الیحه اصالح ماده مذکور با هدف پیشعمومی گردیده و به موجب آن مقرر می

 اسالمی ارائه شود.
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دهند.  قرار وی اختیار در را رسمی اکچوئر درخواست مورد اطالعات موظفند مدیرعامل و هیئت مدیره (:2تبصره )

 رسمی ممنوع اکچوئر سوی از نامه،آیین این در مقرر نحو به جز آن افشای و شوندمی تلقی محرمانه اطالعات این

 .است

 صالحیت اعضای هیئت مدیره: (:22ماده )

-های اقتصادی، حسابداری، بیمه، سرمایهدر زمینهاعضای هیئت مدیره باید دارای صالحیت علمی  -الف

 گذاری، مالی و انفورماتیک باشند.

 باشند.« بندی مدیراندستورالعمل رتبه»ای و تجربی الزم بر اساس دارای صالحیت حرفه -ب

 هیئت مدیره مکلف به: (:29ماده )

 تعیین رویکرد راهبری، پایبندی به اصول و نظارت بر اجرای آن، -الف

 ،گذاری کلیتصویب استراتژی اقتصادی و سرمایه -ب

 گیری در مورد بودجه ریسک،تصمیم -ج

های الزم جهت اداره امور و نامهمشی اجرایی، منشور اخالقی سازمانی، آیینتدوین سند راهبردی، خط -د

ایر و س نامه استخدام، معامالت، حقوق و دستمزد، تعیین صالحیت، تعیین سمتها از جمله آیینفعالیت

 مقررات شرکت،

 پیشنهاد بودجه ساالنه شرکت و نظارت بر اجرای آن، -هت

 بدهی، -دارایی چارچوب در بدهی -دارایی تبیین راهبرد مدیریت -و

 های یکپارچه عملیاتی و اطالعاتی، استقرار سامانه -ز

 گذاری،های سرمایههای ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه طرحاستقرار نظام -ح

رسانی و انتشار در قالب آموزش، اطالع حکمرانی شرکتیبرداری از زیرپرتال جامع اندازی و بهرهراه -ط

 های مربوطه،گزارش

 باشد.می
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-هیئت مدیره باید اقدامات الزم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان(: 24ماده )

ها و منابع شرکت در برابر اتالف، تقلب و سوءاستفاده، تحقق کارایی بخشی معقول در خصوص حفاظت از دارایی

 و اثربخشی عملیات، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات برقرار نماید.

« واحد حسابرسی داخلی»هیئت مدیره مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که واحد سازمانی تحت عنوان (: 26ماده )

 با ضوابط و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی تشکیل و مورد نظارت قرار دهد. را مطابق 

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

 درج و افشا نماید. « های داخلیگزارش کنترل»تحت عنوان 

 یک نسخه از گزارش را به هیئت مدیره و کمیته حسابرسی ارائه نماید. (: مدیرعامل مؤظف است2تبصره )

حسابرس مستقل مکلف است در گزارش خود به مجمع عمومی، در خصوص رعایت استقرار و  (:3) تبصره

های داخلی مناسب و اثربخش توسط نهاد/هلدینگ/شرکت اصلی و وابسته مطابق با کارگیری سیستم کنترلبه

 مرتبط اظهار نظر کند.  ضوابط و مقررات

هیئت مدیره باید سازوکار مناسبی برای شناسایی افراد وابسته طبق قوانین و مقررات مربوط تدوین (: 21ماده )

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

 شود. 

معامالت با اشخاص وابسته باید توسط هیئت مدیره به نحو مناسب نظارت و افشا (: تضاد منافع در 1تبصره )

 شود.

دستورالعمل الزامات افشای اطالعات و تصویب معامالت با اشخاص »(: معامالت با اشخاص وابسته طبق 2تبصره )

 دیره برسد.مباید شناسایی و مستندسازی شده باشد و به تصویب هیئت « وابسته ناشران بورسی و فرابورسی

هر یک از مدیران اصلی باید داشتن منافع با اهمیت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم یا به نمایندگی از (: 27ماده )

طرف اشخاص ثالث در یک معامله یا موضوع تأثیرگذار بر نهاد/هلدینگ/شرکت را پیش از انجام معامله نزد هیئت 

 مدیره افشا کنند.

 از اعم) را مدیرعامل و مدیره هیئت به هاپرداخت تمامی به مربوط اطالعات است مؤظف مدیرعامل(: 20) ماده

 ن،تعاو وزارت ابالغی بخشنامه طبق... (  و غیرنقدی، پاداش و مزایا اعم از نقدی و حقوق غیرمستمر، و مستمر
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 قانونی بازرسان و سهامداران برای و ارسال اجتماعی به هیأت امنا و معاونت امور اقتصادی وزارت رفاه و کار

 .نماید افشا

 «واحد مدیریت ریسک»هیئت مدیره مؤظف است با اتخاذ تدابیر الزم واحد سازمانی تحت عنوان (: 21ماده )

و  های مترتب بر فعالیت را کنترلتحت نظر مدیرعامل ایجاد شود. واحد مدیریت ریسک وظیفه دارد کلیه ریسک

 سه ماهه به کمیته مدیریت ریسک و هیئت مدیره ارائه نماید. ارزیابی نماید و گزارش آن را در مقاطع

 وظایف هیئت مدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است:(: 98ماده )

های ریسک، حسابرسی، انتصاب و جبران انتخاب مدیرعامل و قائم مقام یا جانشین وی، اعضای کمیته -الف

 داخلی و نظارت بر عملکرد آنان، های هیئت مدیره، مدیر حسابرسیخدمات و سایر کمیته

های اصلی، وابسته و فرعی و تعیین نماینده عضو حقوقی معرفی عضو/اعضای هیئت مدیره برای شرکت -ب

 های وابسته و فرعی، هیئت مدیره در شرکت

هیئت  هایتعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته -د

مدیره که عضو هیئت مدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی، 

 با رعایت قوانین و مقررات مربوط،

 حصول اطمینان از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، -هت

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

 ها و استقراض،گذاریهای مشهود و نامشهود، سرمایهتصویب معامالت با اهمیت مربوط به دارایی -ز

 تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه و صلح اموال یا حقوق شرکت، -ح

قوانین  تهای مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصوالت و ارائه خدمات با رعایتصویب سیاست -ط

 و مقررات.

رئیس هیئت مدیره باید سازوکاری را اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که تصمیمات هیئت مدیره (: 99ماده )

های هیئت مدیره براساس مبانی و اطالعات صحیح اخذ شود. رئیس هیئت مدیره نباید در هیچ یک از کمیته

 عضویت داشته باشد.
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مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی را برعهده دارد. در این راستا، وی باید طبق قوانین و مقررات،  (:92ماده )

های دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره را اجرا و گزارش

 اختیار هیئت مدیره قرار دهد.

خانه مستقل باشد که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره باید دارای یک دبیر(: 99ماده )

آوری اطالعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره، جمع

 بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره در اختیار دبیر هیئت مدیره قرار گیرد.و اطمینان

 های تخصصی هیئتو اطالعات موضوع این ماده، شامل مستندات و اطالعات ارسالی کمیته(: مستندات 1تبصره )

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

ئت پیشنهاد رئیس هی های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره باید در قالب منشوری به(: تشکیالت و رویه2تبصره )

 مدیره و تصویب هیئت مدیره، مدون و مستقر شود.

ای همراه با ای مطرح شود، باید طی دستورجلسهای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه(: خالصه3تبصره )

رسد بدعوتنامه و مستندات مربوط، به نحو و با فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطالع اعضای هیئت مدیره 

 تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند.

ریاست دبیرخانه هیئت مدیره به عهده دبیر هیئت مدیره است که از بین افراد دارای صالحیت و  (:94ماده )

های الزم با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیئت مدیره ویژگی

 کند.انجام وظیفه می

 تبصره: انتخاب افراد خارج از هیئت مدیره به عنوان دبیرهیئت مدیره بالمانع است.

مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از اجرای  (:96ماده )

 ات هیئتمصوبات بر عهده دبیر هیئت مدیره است؛ وی مسئولیت نگهداری تمامی مصوبات و صورت مذاکر

 مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه دارد.

جلسات هیئت مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات  (:91ماده )

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

ر هر های تخصصی و دفعات حضود تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیتهتبصره: هیئت مدیره بای

یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات را در گزارش ساالنه خود به مجمع عمومی ارائه و در سامانه اطالعاتی 

 خود بارگذاری نماید.
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 ای تحت عنوان کمیته راهبریه کمیتهنامماه پس از ابالغ این نظام 2هیئت مدیره مکلف است حداکثر (: 97ماده )

 تمسئولی قواعد و اصول راهبری و  اجرای حسن بر نظارت منظور به خود ساختار ذیل در اجتماعی مسئولیت و

 .دهد تشکیل اجتماعی

 های هیئت مدیرهفصل چهارم: کمیته

................................................................................................................................... 

ذاری، گحسابرسی، مدیریت ریسک، سرمایههای هیئت مدیره مؤظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کمیته (:90ماده )

 .شود ایجادخدمات  انتصاب و جبران

هیئت مدیره  اختیارات و هامسئولیت نافی نامهآیین این مفاد در مقرر افراد انتصاب و هاکمیته تشکیل(: 91ماده )

  .بود نخواهد تجارت قانون با مطابق مدیرعامل و

 و هیئت مدیره مکلف به استقرار فرآیند پایش اثربخشی هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی(: 48ماده )

های تخصصی هیئت مدیره و مدیرعامل، به همراه ارزیابی اعضای هیئت مدیره ذیربط در سایر کمیته

 هلدینگ/شرکت اصلی/ فرعی/وابسته است.

 ها باید به نحو مناسب مستندسازی و گزارش شوند.تبصره: پایش و ارزیابی

نامه ( این نظام32های موضوع ماده )کمیتهمدیرعامل مؤظفند اطالعات مورد درخواست  و مدیره هیئت(: 49ماده )

 را در اختیار آنها قرار دهند.

  حسابرسی کمیته

ویژه رئیس کمیته ها )بهعضو هیئت مدیره است که اکثریت آن 3کمیته حسابرسی متشکل از حداقل (: 42ماده )

باشند. حداقل دو عضو کمیته، از جمله رئیس آن باید دارای تجربه یا تخصص حسابداری حسابرسی( مستقل می

 باشند.یا مدیریت مالی مرتبط 
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 تواند در صورت نیاز و با تأیید هیئت مدیره از خدمات مشاوران مالی بیرونی استفاده نماید.(: کمیته می1تبصره )

« رسیکمیته حساب»نامه، نسبت به تدوین منشور ابالغ این نظام(: نهاد مؤظف است حداکثر دو ماه پس از 2تبصره )

ها، اعضا، شرایط عضویت و عزل و نصب، و نحوه عملکرد و به منظور تبیین ساختار، وظایف و مأموریت

 دهی به هیئت مدیره اقدام نماید.گزارش

ی د تأیید کمیته حسابرسنهاد مؤظف است گزارش نتایج بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی مور(: 49ماده )

را حداکثر یک ماه پس از تهیه با امضاء رئیس هیئت مدیره به معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی و هیأت امنا ارسال نماید.

 وظایف کمیته حسابرسی عبارتند از:(: 44ماده )

ماهه و های مالی ششصورتبررسی و اظهارنظر در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و  -الف

 ساالنه، و ارائه نتایج به هیئت مدیره،

های مالی و دهی مالی به منظور تضمین تمامیت صورتبررسی اظهار نظرات و موضوعات مهم گزارش -ب

 های مرتبط با عملکرد مالی شرکت،هرگونه اعالنیه

ای ههای مدیریت ریسک و کنترلبررسی ساالنه کفایت و اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، سیستم -ج

 داخلی شرکت،

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

 هایی به هیئت مدیره درباره: ارائه توصیه -هت

 ( پیشنهادات ارائه شده به سهامداران درباره انتصاب یا عزل حسابرسان بیرونی؛ و1

 ران خدمات و شرایط مشارکت حسابرسان بیرونی؛( جب2

 بررسی کفایت، اثربخشی، استقالل، دامنه و نتایج حسابرسی بیرونی و وظیفه حسابرسی داخلی شرکت؛ و -و
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-های محتمل در گزارشهای مربوط به وجود نادرستیها  و ترتیبات مقتضی برای دغدغهبررسی سیاست -ز

 ف تحقیق مستقل و پیگیری مناسب. دهی مالی یا دیگر موضوعات با هد

کمیته حسابرسی، مدیران یا همکاران پیشین طرف قرارداد شرکت )مؤسسه حسابرسی کنونی یا شرکت (: 46ماده )

 شود:حسابرسی( با شرایط زیر را شامل نمی

پس از تاریخ خاتمه همکاری مؤسسه حسابرسی یا مدیر شرکت حسابرسی، و در همه  ساله 2( طی دوره 1

 وارد، م

 که آنها دارای هرگونه منفعت مالی در مؤسسه حسابرسی یا شرکت حسابرسی باشند.( تا زمانی2

اشد، که بدهی درباره عملیات حسابرسی داخلی خطاب به کمیته حسابرسی مینخستین سطر گزارش(: 41ماده )

ی عملیات حسابرسی داخلگیرد. درباره انتصاب، خاتمه و جبران خدمات ریاست عملیات حسابرسی تصمیم می

ها، اموال و کارکنان، از جمله کمیته حسابرسی، و دارای دارای دسترسی بدون محدودیت به کلیه مدارک، ثبت

 باشد.ای میجایگاه ویژه

جلسات کمیته حسابرسی با حسابرسان بیرونی، و با حسابرسان داخلی بدون حضور مدیریت برگزار (: 47ماده )

 یکبار(.شود )حداقل سالی می

 ریسک مدیریت کمیته

عضو شامل یک عضو مستقل )رئیس کمیته( هیئت مدیره،  سه اعضای کمیته ریسک متشکل از حداقل(: 40ماده )

 یکی از مدیران اجرایی به انتخاب مدیرعامل و یک کارشناس خبره با تأیید هیئت مدیره است. 
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ود. کمیته شیا رأساً توسط خود کمیته انتخاب می(: رئیس کمیته مدیریت ریسک توسط هیئت مدیره و 1تبصره )

دارای وضعیت مستقل در شرکت است و برای این منظور رئیس کمیته مدیریت ریسک مستقیماً به رئیس هیئت 

 دهد.مدیره گزارش می

 اید.متواند در صورت نیاز و با تأیید هیئت مدیره از خدمات مشاوران مالی بیرونی استفاده ن(: کمیته می2تبصره )

 :باشدمی ذیل موارد شامل ریسک مدیریت واحد وظایف(: 41ماده )

 و تخصصی تحلیل و تجزیه طریق از ریسک مدیریت سیستم مؤثر عملکرد در مدیرههیئت به کمک -الف

 کیفی؛ هایبررسی

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

 ریسک؛ خصوص در

 ذاری،گپایش منابع درون سازمانی به منظور ارزیابی ماهیت تعهدات، درک سیاست تأمین مالی و اندوخته -ج

 ،1سازی، تحلیل و ارائه توصیه در مورد بودجه و اشتهای ریسکمدل -د

 است گرفته صورت که اقداماتی و ریسک با مواجهه جزئیات خصوص در مدیرههیئت به ارائه گزارش -هت

 ریسک؛ با مواجهه مدیریت برای (گیرد صورت یدبا یا)

 رائها و افشاء یابی،ارز وسازمان  یدیکل یها یسکر مستمرکلیه پایش و شناساییاز  ینانحصول اطم -و

 .مدیره هیئت به مربوطه راهکارهای

 و راهبردی مسائل با ارتباط در ریسک مدیریت تصمیمات خصوص در مدیرههیئت به مشاوره ارائه -ز

 .اصلی هایگذاریسرمایه و هاپروژه و هاتملیک و هاادغام شرکتی، راهبرد همچون عملیاتی

های خود را به صورت شش ماهه و ساالنه به هیئت مدیره گزارش کمیته مدیریت ریسک نتیجه بررسی(: 68ماده )

های فوق را حداکثر یک ماه پس از وصول در قالب نماید. نهاد/هلدینگ/شرکت اصلی مؤظف است گزارشمی

 گزارشی تحلیلی در اختیار معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت امنا قرار دهد. 

                                              
 انواع و اندازه ریسک هایی که سازمان برای رسیدن به اهداف خود خواهد پذیرفت. 1
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دهی و تحلیل عملکرد ریسک به طور کلی برای پورتفوی و همچنین بر حسب سطوح سرمایه، تبصره : گزارش

 م و مدیران برون سازمانی توسط یک ارزیاب مستقل انجام شود.های مستقیگذاریسرمایه

 گذاریسرمایه کمیته

گذاری، مدیر ارشد ریسک و متشکل از حداقل دو مدیر مستقل، مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر سرمایه(: 69ماده )

 اکچوئر منصوب است.

 :باشدمی ذیل موارد شامل گذاریکمیته سرمایه وظایف(: 62ماده )

گذاری با توجه به مدت، قابلیت بررسی و اظهار نظر تخصصی راجع به سیاست و راهبرد سرمایه -الف

 بینی و سررسید تعهدات نهاد،پیش

نظارت بر سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه های در حال اجرا و  درصورت لزوم بازنگری  -ب

تابعه به منظور تصمیم گیری در خصوص  آنها از طریق دریافت گزارش های دوره ای از شرکت های

 تداوم،تعدیل، توقف، واگذاری و انحالل طرح ها،

 های تاکتیکی با تأیید هیئت مدیره،تحلیل بودجه ریسک و تخصیص دارایی -ج

 نظارت بر پروفایل ریسک و تعیین رویکردهای کلی مدیریت ریسک، -د

 گذاری،های سرمایهتدوین چارچوب عملیاتی برای فعالیت -هت 

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

ودجه گذاری، بگذاری، باورهای سرمایهگذاری با در نظر گرفتن مأموریت سرمایهتشکیل پرتفوی سرمایه -ز

 گذاری و الزامات نقدینگی،های موجود برای سرمایهحکمرانی، بازده سود و بودجه ریسک متناظر، فرصت

 ها،ها و بدهیاقتصادی دارایی ارزش تغییرات پایش ریسک -ح

-ههای تأمین مالی و سرمایگذاری و فرآیند عملیاتی قراردادهای و توافقنامههای سرمایهنظارت بر فعالیت -ط

 گذاری به همراه ارزیابی اثربخشی آنها.

 ها در نظر گرفته شود.اید ماهیت دارایی(: در دوره پایش عملکرد و ریسک ب1تبصره )

پذیری ممکن در خصوص اطالعات مربوط به (: اعضا و رئیس کمیته باید حداکثر شفافیت و درک2تبصره )

 گذاری و ریسک را تضمین نماید.عملکرد سرمایه
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ای هریسک گذاری وها در موضوع سرمایهای مطالعات و گزارشگذاری باید به طور دورهکمیته سرمایه (:69ماده )

ذاری گها و اقدامات اتخاذ شده برای بهبود پورتفوی سرمایهمربوط را در اختیار هیئت مدیره قرار داده و سیاست

 و کاهش ریسک را ارائه دهد.

ین ها تأمها و توانمندیگذاری باید با بودجه مناسبی از دانش، مهارتهر یک از عناصر فرآیند سرمایه تبصره :

 شوند.

گذاری باید در فواصل سه ماهه، گزارش ریسک را به هیأت مدیره ارائه کند مدیریت یا کمیته سرمایه (:64اده )م

 گیری کارآمد هیئت مدیره را دربرداشته باشد.که عناصر ضروری مدل بودجه ریسک الزم برای تصمیم

مام های خود را به انضنتایج فعالیتگذاری باید به طور منظم جلساتی برگزار کرده و کمیته سرمایه (:66ماده )

ه گیری کارآمد بگزارشی مشتمل بر  عناصر ضروری مدل بودجه ریسک در فواصل سه ماهه ، به منظور تصمیم

 هیئت مدیره ارائه نماید.

های انجام شده در تسهیالت اجتماعی و اقتصادی جهت گذاریهیئت مدیره الزم است بر سرمایه (:61ماده )

 از تداوم منافع اجتماعی یا اقتصادی آن نظارت کند. کسب اطمینان

 انتصابات کمیته

 ردد. گکمیته انتصاب متشکل از حداقل سه مدیر با اکثریت مستقل، به ریاست فردی مستقل تشکیل می(: 67ماده )

یر زهیئت مدیره، کمیته انتصاب را با هدف ارائه توصیه به هیئت مدیره در خصوص موارد مرتبط (: 60ماده )

 نماید:ایجاد می

پروری جهت مدیران، به خصوص انتخاب و/یا جانشینی رئیس هیئت مدیره، های جانشینبررسی برنامه -الف

مدیر ارشد اجرایی و پرسنل کلیدی مدیریتی )مدیر ارشد اجرایی و دیگر افراد دارای اختیار و مسئولیت 

 های شرکت(،ریزی، راهبری و کنترل فعالیتبرنامه

رسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیئت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط دستورالعمل بر -ب

 حاضر در خصوص استقالل نامزدها،
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پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ، شرکت اصلی و اعضای هیئت مدیره  -ج

 های وابسته و فرعی به هیئت مدیره،شرکت

 های هیئت مدیره،یار ارزیابی عملکرد هیئت مدیره، مدیران و کمیتهفرآیند و مع -د

 ای و آموزشی جهت هیئت مدیره و مدیران، وهای پیشرفت حرفهبررسی برنامه -هت

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

عضای هیئت مدیره از الزامات کاری و کمیته انتصاب الزم است ضمن تضمین اطالع و آگاهی ا(: 61ماده )

ها و آگاهی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در زمینه کسب های خود، نسبت به ارتقاء پیوسته مهارتمسئولیت

 ها به شکلی مناسب مستندسازی و ارائه شود. اطمینان کسب نماید. نتایج بررسی حکمرانی شرکتیو کار و 

انتصاب و انتصاب مجدد مدیران در هیئت مدیره شامل معیار شناسایی و ارزیابی فرآیند انتخاب، (: 18ماده )

 گردد.مدیران بالقوه جدید و راهکارهای جذب کاندیداهای مناسب در گزارش ساالنه نهاد آشکار می

عتبارسنجی اتبصره: اطالعات مربوط به انتصاب یک مدیر خاص باید به مثابه بخشی از فرآیند انتخاب به منظور 

 منطق ورای انتخاب و انتصاب مستندسازی شود.

ای انتخاب بینی،  باید فرآیندی مصوب و مکتوب بربه منظور بهبود پاسخگویی، شفافیت و قابلیت پیش (:19ماده )

 مدیر/مدیران ذخایر برون سازمانی و وظایف محوله تدوین و اعالم گردد.

ه و یا بر حسب مورد، استقالل مدیران را  بررسی و  تصمیم گیری می کمیته انتصابات،  بطور ساالن(: 12ماده )

های وابسته، سهامداران عمده و یا مدیران نماید. مدیران مکلفند ارتباطات خود را با شرکت اصلی و سایر شرکت

حاظ با ل دهد برای هیئت مدیره افشا نموده و چنانچه هیئت مدیره،ارشد که استقالل آنها را تحت تأثیر قرار می
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نظرات کمیته انتصاب، به این نتیجه رسید که چنین مدیرانی مستقل هستند و تأثیر روابط را مهم قلمداد ننماید، 

 کند.را در گزارش ساالنه خود بعنوان روابط با اشخاص وابسته افشا مینهاد این ارتباطات و دالیل آن

  کمیته جبران خدمات

ها در خصوص موارد ط هیئت مدیره با هدف بررسی و ارائه توصیه به آنکمیته جبران خدمات توس(: 19ماده )

 شود:زیر تشکیل می

 چارچوب جبران خدمات هیئت مدیره و پرسنل کلیدی مدیریت، و -الف

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

 باشد.مدیر، با اعضای غیرمؤظف و رئیس مستقل می کمیته جبران خدمات دارای حداقل سه(: 14ماده )

کمیته تمامی ابعاد جبران خدمات از جمله شرایط پایان فعالیت را به منظور تضمین عدالت و انصاف (: 16ماده )

 گیرد.در نظر می

به هیئت مدیره باید مبنای حقوق و مزایای اعضای مؤظف هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی را (: 11ماده )

ای متناسب با عملکرد آنان تنظیم نماید که با منافع بلندمدت نهاد/هلدینگ/شرکت و سهامداران همسو باشد گونه

 بخشی به اعضای هیئت مدیره و تضمین موفقیت بلندمدت شود. و نیز منجر به انگیزه

وجوهی را تحت عنوان توانند برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره، تبصره: اعضای هیئت مدیره نمی

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

هایی همانند تالش، صرف جبران خدمات مدیران غیرمؤظف متناسب با سطح مشارکت و لحاظ عامل(: 17ماده )

 باشد.ها میزمان و مسئولیت

هداری و انگیزش مدیران با هدف تمهید مباشرت مناسب جبران خدمات باید بتواند در جذب، نگ(: 10ماده )

 شرکت و کارکنان کلیدی مدیریت به منظور توفیق بلندمدت مناسب عمل کند.
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 فصل پنجم: مجامع عمومی

................................................................................................................................... 

های راهبردی، عملیاتی و بودجه نهاد/هلدینگ/شرکت، مبتنی بر مدیریت عملکرد و تصویب برنامه(: 11ماده )

  اهداف کمی بر عهده مجمع عمومی است.

اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و رییس کمیته حسابرسی باید در مجامع عمومی بدون حق رأی (: 78ماده )

های مالی در دستور جلسه مجمع عمومی باشد، حضور صورتی که تصویب صورتحضور داشته باشند. در 

های مالی بدون حق رأی الزامی باالترین مقام مالی نهاد/هلدینگ/شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورت

است. در هر صورت هیئت مدیره باید ترتیبی اتخاذ نماید که اکثریت اعضای هیئت مدیره در مجمع حضور داشته 

 اشند.ب

تبصره: عدم حضور مدیران موضوع این ماده و رییس کمیته حسابرسی، مانع از برگزاری مجمع نخواهد شد، لیکن 

 دالیل عدم حضور باید در همان مجمع به اطالع اعضا برسد.

های مالی ساالنه، گزارش تفسیری مدیریت، ها  طبق قوانین و مقررات از جمله صورتکلیه گزارش (:79ماده )

های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید در گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش کنترل

موعد مقرر و قبل از برگزاری مجمع پس از ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت امنا از طریق 

 پایگاه اینترنتی در اختیار عموم قرار داده شود.

مومی باید تصمیمات الزم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (: در مجمع ع1تبصره )

 اتخاذ و در صورتجلسه مجمع یا صورت خالصه مذاکرات منعکس شود.

(: حق حضور اعضای مستقل و غیر مؤظف هیئت مدیره، پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره و نحوه 2تبصره )

های تخصصی هیئت مدیره باید برابر قوانین و مقررات مربوط در کمیتهجبران خدمات اعضای هیئت مدیره عضو 

 مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین و تصویب شود.
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(: طی برگزاری جلسات مجامع عمومی، باید فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران 3تبصره )

 و هیئت مدیره فراهم شود.

قل و بازرس قانونی در مجمع عمومی، الزم است موضوع را در کمیته برای تغییر حسابرس مست (:72ماده )

حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار دهد و دالیل تغییر و نتایج بررسی را به همراه پیشنهادهای کمیته حسابرسی 

به مجمع عمومی اعالم کند. کمیته حسابرسی به منظور پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل به هیئت مدیره جهت 

های انجام شده در خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از در مجمع عمومی باید بررسی طرح

الزحمه و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند نموده و به هیئت مدیره ارائه قبیل استقالل، تناسب و میزان حق

 نماید.

 آنها باید توسط کمیته حسابرسی مورد پایش(: عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نتایج کار 1تبصره )

 قرار گیرد.

که نهاد/هلدینگ/شرکت قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را قبل (: در صورتی2تبصره )

دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد »از پایان دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق 

روز  13دارند، باید مراتب را با ذکر دلیل به همراه نظر کمیته حسابرسی، حداقل « بهادار سازمان بورس و اوراق

قبل از برگزاری مجمع به اطالع معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت امنا/ 

 نهاد/هلدینگ/شرکت اصلی برسانند.

و هیأت امنا/ نهاد/هلدینگ/شرکت اصلی پس از بررسی  (: اطالع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی3تبصره )

نمایند. در صورت عدم روز قبل از مجمع نظر خود را در خصوص تأیید یا عدم تأیید اعالم می 5دالیل تغییر، تا 

 تأیید، باید از تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود.
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 فصل ششم: افشا و پاسخگویی

.................................................................................................................................. 

های مربوط به نقض آوری و رسیدگی به گزارشهیئت مدیره باید سازوکار مناسبی را جهت جمع(: 79ماده )

های اصلی و وابسته توسط اشخاص مختلف تدوین و د/هلدینگ/شرکتقوانین و مقررات و نارسایی در نها

  رسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد.اطالع

هیئت مدیره باید با طراحی و استقرار سازوکار مناسب، نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات در (: 74ماده )

ظور از اطالعات نهانی به طور معمول اطالعات مهم، خصوص دارندگان اطالعات نهانی اطمینان حاصل نماید. من

 محرمانه و منتشر نشده برای عموم است.

های مالی به حسابرس مستقل و هیئت مدیره مکلف است در مهلت قانونی مربوط به ارائه صورت (:76ماده )

ی و به اهداف کمبازرس قانونی، گزارش تطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجه مصوب/اصالحی را با توجه 

 شرح 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 و دالیل ارائه شده  (:71ماده )

 گذاریهای راهبردی، سرمایهصوص تطبیق عملکرد با برنامهنامه و نیز در خ( این نظام25در گزارش تطبیق ماده )

و عملیاتی و بودجه مصوب نهاد/هلدینگ اظهار نظر شفاف 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.

قراری سیاستی شفاف است به نحوی که با رعایت اصل احتیاط، هیئت مدیره ملزم به ایجاد و بر (:77ماده )

 نفعان در جریان عملکرد نهاد/هلدینگ قرار گیرند.ذی

 تبصره: سیاست افشای اطالعات باید به اطالع عموم برسد.

 هیئت مدیره مکلف است با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات: (:70ماده )
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های اصلی/وابسته/فرعی از جمله ها، شرکتروزرسانی اطالعات خود، هلدینگنسبت به ثبت و به -الف

های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصالحی، عملکرد بودجه، اعتبارات صورت

 رسانی خود ارائه نماید.گذاری به تفکیک هر طرح و پروژه در موعد مقرر اقدام و در پایگاه اطالعسرمایه

با اهمیت مالی و غیرمالی را در راستای استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات، برای  اطالعات -ب

 نفعان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه گزارش نماید.نهادهای ناظر و ذی

های مالی ساالنه، گزارش ها از جمله صورتپس از تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه، کلیه گزارش -ج

های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و گزارش حسابرس دیره و مدیرعامل، گزارش کنترلفعالیت هیئت م

مستقل و بازرس قانونی را پس از ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت امنا از طرق پایگاه 

 اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار دهد.

اقدامات الزم برای مدیریت آن، هرگونه معامالت مهم و مسائل  بینی با اهمیت وتبصره: هر عامل ریسک قابل پیش

 نفعان باید در گزارش مربوط اعالم شود.با اهمیت مربوط به کارکنان و سایر ذی

ای و عملکرد اعضای اطالعات با اهمیتی از قبیل مشخصات کامل، تحصیالت، تجارب، مدارک حرفه (:71ماده )

ها، مؤظف یا غیرمؤظف بودن آنان، ی تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنهاهیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته

ها به اصالت یا به نمایندگی، حقوق و مزایای مدیران مستقل بودن آنان، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت

و ساختار آن باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی نهاد/هلدینگ/شرکت و  حکمرانی شرکتیهای اصلی، و رویه

 در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت افشا شود.

های تنوع در ترکیب اعضای ویژه سیاستهای اعضای هیئت مدیره و فرآیندانتخاب آنان، به(: صالحیت1تبصره )

 هیئت مدیره در این گزارش لحاظ شود.

تواند با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی (: نهاد/هلدینگ/شرکت می2تبصره )

مدت و بلندمدت، اطالعات الزم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، محیطی و جتماعی را توان خلق ارزش در کوتاه

 نماید. در قالب گزارشگری یکپارچه تهیه و در پایگاه اینترنتی خود ارائه
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زارش های راهبردی، گهیئت مدیره باید در گزارش تفسیری مدیریت، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه (:08ماده )

اقدامات در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی موضوع این نظامنامه را ارائه نماید. در این گزارش باید گزارش 

 نیز درج شود. نی شرکتیحکمراعضو مستقل هیئت مدیره در خصوص رعایت اصول 

گذاری، مدیریت یا کمیته در صورت تخلف مدیران درون یا برون سازمانی از رهنمودهای سرمایه(: 09ماده )

 گذاری مؤظف به اعالم مکتوب موارد به ناظر نهاد/هلدینگ است.  سرمایه

هیئت مدیره موظف است در بیانیه سیاست گذاری افزون بر مشخص نمودن اهداف، محدودیت ها،  (:02ماده )

وجه ت سیاست ها و استراتژی های سرمایه گذاری، بررسی عملکرد، شناسایی و کنترل ریسک های مترتب، میزان

 ری ها افشاء نماید.به مالحظات اجتماعی، زیست محیطی و اخالقی را در انتخاب، نگهداری و تحقق سرمایه گذا

حدود »های افشای محصوالت خود ملزم به ارائۀ شرحی دربارۀ گذاری در بیانیههای سرمایهشرکت (:09ماده )

 باشند.می« رعایت استانداردهای کار یا مالحظات زیست محیطی، اجتماعی یا اخالقی

عهده معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، نامه بر مسئولیت نظارت و ارزیابی نحوه اجرای این نظام(: 04ماده )

کار و رفاه اجتماعی است. وزارت مذکور مکلف است گزارش ارزیابی را به صورت ساالنه در پایگاه اینترنی خود 

 افشا نماید.

 دهی فصل هفتم: سطوح گزارش

................................................................................................................................... 

گذاری میزان توجه به مالحظات اجتماعی، زیست بیانیۀ سیاست سرمایه»هیئت مدیره مؤظف است در  (:06ماده )

 گزارش نماید.« هاگذاری، نگهداری و تحقق سرمایهمحیطی و اخالقی را در انتخاب

ای از گزارشات راهبری و مسئولیت اجتماعی قلمرو فعالیت باشند خالصهنهاد/هلدینگ مؤظف می (:01ماده )

روز پس از بررسی گزارشات واصله منضم به دالیل و پیشنهادات به  15خود را به تفکیک بخش/صنعت حداکثر 

 ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند.و برنامهمعاونت امور اقتصادی 



125 

 

 2اجتماعی توسط نهاد باالسری حداکثر  حکمرانی شرکتیهای تابعه از منظر چارچوب پایش شرکت(: 07ماده )

 شود.نامه تدوین و ابالغ میماه پس از ابالغ این نظام

 فصل هشتم: ضمانت اجرایی

................................................................................................................................... 

های مربوط از جمله خودداری از ارسال نامه و دستورالعملدر صورت عدم رعایت مفاد این نظام(: 00ماده )

غیرواقعی توسط شرکت، واحدهای نظارتی مربوط مکلفند های مقرر، ارائه اطالعات ناقص، غیرمعتبر و گزارش

گزارش تخلفات را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم نمایند. وزارت حسب مورد با مدیران مربوط 

 های متناسب به عمل خواهد آورد.برخورد و در صورت ضرورت از طریق سایر مراجع قانونی پیگیری

صادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است اطالعات مربوط به سوابق معاونت امور اقت(: 01ماده )

نامه و اقدامات انجام شده را مدیره و مدیرعامل را در رابطه با نحوه اجرای نظام هیئتعملکردی شرکت، اعضای 

 ثبت و ضبط کند.
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 1 پیوست شماره

 

 جهانی سطح در اقتصادی توسعه و همکاری سازمان شرکتی حکمرانی  اصول

 اثربخش حکمرانی شرکتیوجود زیربنایی برای چارچوب  تضمین  -الف

 شکلی شفاف و به، قوانین باهماهنگ  و بوده شفاف و کارا بازارهای حامی باید حکمرانی شرکتی چارچوب   

وری همچنین ضر. کند بیانرا  نظارتی و قانونی اجرایی، مختلف مقامات میان هامسئولیت تقسیمنحوه  صریح

 حکمرانی چارچوب تدوین ثیراتأتگردد و نیز  شفاف و کارا بازارهای ارتقای و ایجاد باعث آن تدوین است

با  ختلفم مقامات میان در هامسئولیت تقسیم. شود گرفته نظر در بازار انسجام و اقتصادی عملکرد بر شرکتی

 اماتمق. در نظر گرفته شود عمومی منابعصیانت از  و بیان واضح طوربه باید قانونی اختیارات حدود رعایت

 به خود وظایف تحقق منظور به الزم مالی منابع و صداقت قانونی، اختیارات دارای باید اجرایی و قانونی نظارتی،

کشورهای  .باشد واضح کامالَ و موقعبه شفاف، باید تصمیمات براین، عالوه. باشند ایحرفه و طرفانهبی ایشیوه

، 1ادیبر انسجام بازار و عملکرد اقتص حکمرانی شرکتیبا هدف حفظ و تقویت تاثیر  ،اجرای این اصول عالقمند به

ا در هزامات نظارتی و شرایط پذیرش شرکتال مشتمل برخود  حکمرانی شرکتیبر چارچوب ملزم به نظارت 

وب تلف چارچتعامل بین اجزای مخ ضمن برقراریالزم است  . به این منظور،باشندمی های تجاریبورس و شیوه

 به عنوان ابزار های تحلیلیتوانایی این چارچوب در تقویت روش ،ءاین اجزا و مکمل بودن حکمرانی شرکتی

به وم با عم ستمرو م مؤثرمشاوره  بنابراینثر در نظر گرفته شود. ؤم حکمرانی شرکتیچارچوب  مهمی در خلق

ر هر د حکمرانی شرکتی دارد. به عالوه خلق ساختاراساسی  یهمگان اهمیت ییدمورد تأمناسب و  ایشیوه عنوان

یری از تجارب گبهرهلمللی و ابین گذاران در سطحسیاستگذاران و قانونمتقابل  مستلزم تعامالت و گفتمانکشور، 

میتی اکنظام ح با احتمال بیشتری های کاربردی دارد. در صورت رعایت شرایط و استانداردهای مربوطه،و شیوه

و همچنین ریسک تضاد منافع در  نمایدمیهای کارآفرینی حمایت و از فعالیت از وضع مقررات زائد اجتناب

 ردد:گ، بنابراین به اختصار پیشنهاد میگرددهای عمومی و خصوصی به میزان قابل توجهی تحدید میبخش

                                              
1 Economic performance 



122 

 

عملکرد اقتصادی، انسجام  بروب کلی این چارچ تأثیرباید به  حکمرانی شرکتیدر تدوین چارچوب  

 توجه شود. نیز پیشبرد بازارهای شفاف و کارآمد برای فعاالن بازار و ایجادیهای بازار، انگیزه

و یت شفاف بایست ضمنمیدر هر کشور  حکمرانی شرکتیهای بر شیوه مؤثرالزامات قانونی و نظارتی  

 باشد. سازگار قانون نیزحاکمیت قابلیت اجرا، با 

متضمن  و یح شودشرتهای مختلف مسئول در هر کشور باید به روشنی ها بین سازمانتقسیم مسئولیت 

 خدمت به منافع عمومی باشد.

 الزم، دارای از اختیارات و انسجامضمن برخورداری نظارت و اجرا باید  ،های مسئول سرپرستیسازمان 

واعد ها و ق، دستورالعملاحکام همچنینوظایف خود باشند.  طرفانهو بیای جهت ایفای حرفه کافیمنابع 

 .و به تفصیل بیان شوندشفاف  ،هنگامها باید بهموضوعه آن

 ها و کارکردهای کلیدی مالکیتیحقوق سهامداران و رفتار برابر با آن -ب

گذاران دارای سرمایه .باشد سهامداران حقوق بایست ضامن اعمال و صیانت ازمی حکمرانی شرکتی چارچوب

. ال استانتقخرید و فروش یا  قابلشده در بورس، شرکت پذیرفته هر سهمِ مثالً د،حقوق مالکیت معینی هستن

که در حالی دهد،سهام می اندازهرا به در سود شرکت  سهیم شدنگذار حق هر سهم، به سرمایه مالکیتهمچنین 

 شود.محدود میگذاریش به میزان سرمایه مسئولیت وی

 اًاین نفوذ عمدت کند کهو اعمال نفوذ در شرکت را اعطاء میبه اطالعات دسترسی سهم به دارنده آن حق  دارا بودن

 توان به روشرا نمیشرکت  عمالً لیکن شود؛مشارکت در مجامع عمومی سهامداران متجلی میرأی و در حق 

با عالیق، اهداف،  شرکت متشکل از افراد حقیقی و حقوقی سهامداران هر .کردپرسی از سهامداران اداره همه

ع، جامع سریملزم به اتخاذ مدیریت شرکت  مضاف بر اینکه ؛ی استهای مختلفگذاری و تواناییهای سرمایهافق

شرکت  عملیاتدر اداره  موجود هایبا توجه به این واقعیات و نیز پیچیدگی باشد.میتصمیمات تجاری  و صحیح

داری مسئولیتی را در مدیریت رود که سهامداران تمایل یا توان عهدهمتغیر، انتظار نمیپرتحرک و  هایدر بازار

 مدیره و گروه هیئتو عملیات هر شرکت به رسم معمول بر عهده 1هامسئولیت تعیین راهبردشرکت تقبل نمایند. 

وند. بدین ترتیب حق نفوذ شمی، منصوب و عنداللزوم عزل ت انتخابمدیرانی است که با تصمیم این هیأ

 ، تصویبمدیره، اصالح اسناد اصلی هیئتانتخاب اعضای  سهامداران در شرکت را در موضوعات اساسی همچون

                                              
1 Strategy 
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اساسنامه و اسناد داخلی شرکت ها، که در قانون شرکت شاهد هستیممسائل بنیادین دیگر العاده و معامالت فوق

 شده است.  تعریف

به رسمیت شناخته شده است  OECDکشورهای عضو  تمامیدر  تقریباً شرح زیربه سهامدارانترین حقوق اساسی

مدیره،  ئتهییید یا انتخاب حسابرسان، نامزدی مستقیم اعضای همانند تأسایر حقوق  )البته در کشورهای مختلف

 :(شودتصویب تقسیم سود و ... مشاهده میسهام،  گذاریاختیار در وثیقه

 مالکیت، ثبت هایروش از حمایت 

 سهام، انتقال یا تبدیل 

 شرکت، خصوص اهمیت با و مرتبط اطالعات موقع و قانونی بهدسترسی به 

 سهامداران، عمومی جلسات در یرأ حق و شرکت 

 مدیره، هیئت اعضای جایگزینی و انتخاب 

 شرکت. سود در شدن سهیم 

 نای درمشارکت  حقدارای  و بوده مطلع شرکت در اساسی تغییرات با مرتبط تصمیمات از باید سهامداران

 :باشدمی زیر شرح به تصمیمات این از برخی ؛باشند تصمیمات

 شرکت، ترکیب و وضعیت تغییر 

 ضافی،ا سهام خرید اختیار حق 

 .شودمی شرکت فروش به منجر که هادارایی از ایعمده بخش یا کل انتقال شامل غیرمترقبه معامالت 

 هاآن همچنین. باشند داشته را سهامداران عمومی جلسات در یأر حق و اثربخش شرکتِ فرصتِ باید سهامداران

 این زا برخی ؛باشند به حد کفایت مطلع( یأر حق به مربوط قوانین همچون)قوانین حاکم بر جلسات  از باید

 :باشندمی زیر موارد شامل قوانین

 اتجلس برنامهبرگزاری جلسات،  مکان تاریخ و با ارتباط در موقع به و کافی اطالعات باید سهامداران 

 باشند، داشته را مصوبات و تصمیمات مرتبط نیز و عمومی

 الیانه،س مستقل حسابرسی با ارتباط در مدیره هیئت از سؤال جهت طرح کافی فرصت باید سهامداران 

 داشته باشند، عمومی جلسات دستور موارد مندرج در
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 ابصانت و بخاانت مانند حکمرانی شرکتی کلیدی تصمیمات در راناسهامد اثربخش مشارکت امکان 

 موضوع در خود هایدیدگاه ارائه به قادر باید سهامداران همچنین. باشد داشته وجود مدیره هیئت اعضای

 .باشند اجرایی کلیدی مدیران و مدیره هیئت اعضایبه  پاداش های پرداختسیاست

 های مالیو دیگر واسطهگذاران نهادی، بازارهای سهام سرمایه-ج

در این  .گذاری تمهید نمایدهای مناسبی را از طریق زنجیره سرمایهبایست انگیزهمی حکمرانی شرکتیچارچوب 

ذاران نهادی گآفرینی سرمایهگذاری با تمرکز خاص بر نقشزنجیره سرمایه های اقتصادی مصرح دربخش بر انگیزه

د نتوانه میک شودی را متذکر میسازی موارد تضاد منافعالزام به افشا و کمینه در قالب وظایف امانی تأکید گردیده و

ننده کهای ارائهبندی و سایر گروهگران، کارگزاران، مؤسسات رتبهمورد مصالحه مشاوران خدمات وکالتی، تحلیل

و  المللیع پذیرش بینی را در موضوو اصول جدیدگذاران قرار گیرند های مربوط به سرمایهها و مشاورهتحلیل

 کند.عنوان میو اثربخش در بازارهای سرمایه  ف قیمت منصفانهشاهمیت ک

 داران، از جمله سهامداران نهادی باید تسهیل شود:حقوق مالکیتی سهام

حاکمیت شرکتی  های کلی خود را در زمینهکنند باید سیاستداران نهادی که در مقام امین عمل میسهام 

ی است که برای یهاافشای روش ،گذاری افشا کنند. از جمله این مواردسرمایه دهی دربارهو رأی

 برند.کار میگیری در مورد نحوه استفاده از حق رأی بهتصمیم

 عمده مؤثر برمنافع  باید افشا کنند که چگونه تضاد کنند،داران نهادی که در مقام امین عمل میسهام 

 کنند.اداره میگذاری را ها در رابطه با سرمایهق اصلی مالکیتی آنحقو

 داریط به حقوق اساسی سهامداران نهادی، باید بتوانند در مورد موضوعات مربوداران، از جمله سهامسهام 

گیری که برای پیش ، به استثنای مواردیبا یکدیگر مشورت کنند خود )در صورت وجود در اصول فعلی(

ها باید در هنگام ارزیابی قراردادهای گذاران نهادی و مشاوران آنسرمایه .اندشده استفاده منع از سوء

الزحمه، به تمام عوامل مربوط ت مدیره و حقئحاکمیتی شرکت، خصوصا قراردادهای مربوط به ساختار هی

 .توجه الزم را مبذول دارند

 .از حق رأی خود دفاع کنند داران نهادی مسئولیت دارند که با تعمق و تفکرسهام 
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ه داران کنترلی چاز سوی یا به نفع سهام انجام شده داران اقلیت باید در مقابل اقدامات تجاوزگرانهسهام 

ارت جبران خس مؤثر بایست به سازوکارهایمیحفاظت شوند و و چه غیر مستقیم  به صورت مستقیم

 دسترسی داشته باشند.

 (سهامداران با برخورد در عدالت و مساوات رعایت) سهامداران با یکسان رفتار -د

 اشد.برخوردار ب خارجی و جزء از اعم سهامداران کلیه با یکسان از رفتار برابر و باید حکمرانی شرکتی چارچوب

 به ادرق سهام، خرید از قبل باید گذارانسرمایه کلیه. باشند داشته مشابهی حقوق باید طبقه هر در موجود سهام

 یأر قح در تغییر گونه هر. باشند سهام طبقات و هامجموعه کلیه به متعلق حقوق خصوص در اطالعاتی کسب

 هافرآیندنین همچ گیرند.تأثیر )منفی( می تغییر ایناز  آنان سهام که باشد سهامدارانی تصویب به منوط باید سهام

 انمدیر و مدیره هیئت اعضای. فراهم نمایند سهامداران با ی رایکسان ، رفتارسهامداران عمومی جلسات هایرویه و

 غیر ای مستقیم طور به معامالت، این در که هستند معامالتی خصوص در اطالعات افشای به ملزم کلیدی اجرایی

کننده تعیین یکی از عوامل مهم و .دهندمی قرار تاثیر تحت مستقیماً را شرکت و ی متصور استاهمیت با منافع مستقیم

در مقابل  امانی آنان نزد شرکت سرمایه از صیانت و حفاظت ازگذاران سرمایه ، اطمیناندر بازارهای سرمایه

 ،مدیره هیئت. اعضای ی استداران کنترلیا سهام مدیره هیئتسوءاستفاده یا استفاده نامناسب مدیران و اعضای 

-ها به فعالیتداران جزء و به هزینه آنمنافع سهام رعایتبدون  محتمل است شرکت یمدیران و سهامداران کنترل

 از زتوان دو نوع متمایگذاران، میبرای حفاظت از حقوق سرمایه منافع آنان را تأمین کند؛ هایی بپردازند که صرفاً

 را در نظر گرفت. 2و حقوق مربوط به گذشته 1حقوق سهامداران، یعنی حقوق آتی

تند، هایی از حقوق آتی هسنمونهت الزم برای اتخاذ بعضی تصمیمات م و اکثریبرای مثال، حق تقدم در خرید سها

که در صورت تجاوز به حقوق سهامداران امکان احقاق آن  هستندحقوقی  ،حقوق مربوط به گذشته حال آنکه

ق ، حقوق آتی سهامداران را از طراجرای قوانین و مقررات ی فاقد تدابیر قویاهکشور شود. برخیفراهم می

 دستور جلسات مجامع در تعیین موضوعات مندرج درمانند در نظر گرفتن حد نصاب پایین مالکیت هدیگری 

 تیحکمرانی شرککنند. اصول میمین أتصمیمات مهم ت کسب رأی مثبت حداکثر سهامداران جهتعمومی یا الزام 

OECD ها های دولتین اصول سیاست، اکندهامداران داخلی و خارجی حمایت میاز رفتار یکسان در مقابل س

                                              
1 Ex-ante     
2 Ex-post  
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توانند حقوق سهامداران می از جمله مواردی که. کندرا بررسی نمیگذاری مستقیم خارجی در موضوع سرمایه

 مراجع طریق رد آنانگو عنداللزوم پی مدیره هیئتمدیریت شرکت و اعضای  نظارت بر فعالیت خود را اعمال کنند

های مهم برای تعیین میزان حمایت از حقوق و قانونی است. بنابر تجارب موجود، یکی از شاخص اجرایی

. باشدمی با صرف هزینه و زمان معقول تضییع شده سهامداران ، بررسی وجود راهکارهای احقاق حقوقسهامداران

سازوکارهای الزم جهت  کشور مربوط، که نظام حقوقی شودصرفاً هنگامی تحصیل میاطمینان سهامداران جزء 

مله جاز  طرح دعوا در مراجع قضایی را در صورت تضییع حقوق فراهم نموده باشد. تدبیر چنین سازوکارهایی

 است.گذارن سیاستگذاران و های مهم قانونوظایف و مسئولیت

با  مخالف گذارسرمایه شرایط را به نحوی مهیا سازد که هرنظام حقوقی  چنانچهکه  ین خطر محتمل استالبته ا

با حجم بزرگی از دعاوی روبرو شود. لذا، بسیاری از شکایت برده و بدین ترتیب ها اقدامات شرکت به دادگاه

 اساس، تدابیر مختلفیشرکت در مقابل دعاوی بی مدیرههیئت حمایت از مدیریت و  های حقوقی به منظورنظام

 اقدامات یبرا امن ترتیباتجمله  اند ازبینی کردهپیشرا چون بررسی کفایت و اهمیت شکایت سهامدار هم

اطالعات. در  یافشا یبرا امن هایکانال یز( و ن1ایحرفه قضاوت قواعد)مانند  شرکت مدیره هیئتو  یریتمد

 حداز  یشب یاز طرح دعاو یریحقوق خود و جلوگ یفایدر است گذارانیهسرما یبرا الزم بستر ایجاد ینب یتنها

ای دادرسی جایگزین، مانند هاند که تمهید روششود. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدهمیتوازن برقرار 

ای هدستگاهسایر اوراق بهادار یا  هایفعالیتظر بر اهای ندستگاه تحت نظارت هایری یا داوریهای ادارسیدگی

 .شوندتر محسوب میدر مراحل اولیه در حل و فصل اختالفات مناسبنظارتی، 

 حکمرانی شرکتی در نفعانذی نقش -هت

 از یا ونقان وسیله به معموالً حقوق این. بشناسد رسمیت به را نفعانذی حقوق باید حکمرانی شرکتی چارچوب

 و اهشرکت بین فعال همکاری ضرورت دارد چارچوب مذکور همچنین. شودمی تعیین متقابل توافقات طریق

 ترغیب ار صحیح مالی هایسیستم با تجاری واحدهای استمرار فعالیت و محصوالت تولید رفاه، ایجاد در نفعانذی

 .باشد داشته وجود افراد عملکرد بهبود سازوکارهای توسعه امکان و محترم باید سهامداران حقوق. کند

                                              
1 Business judgment rule 
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 وقع مبه صورتی قانونمند و به باید دارند حکمرانی شرکتی فرآیند در یمؤثر نقش نفعانذی که شرایطی در 

زم به ان، ملآن نمایندگان و کارکنان شامل سهامداران. گیرد قرار هاآن اختیار در مرتبط و اتکاقابل کافی، اطالعات

ی در قبال پیامدها آنان باید از و هستنددر شرکت  غیرقانونی و غیراخالقی هایویهت مدیره از رئمطلع نمودن هی

 .احتمالی محافظت شود

شود: حقوق صاحبان سهام و ها مربوط میسرمایه شرکتبیرونی به جریان  شرکتیحکمرانی یک جنبه مهم 

در  نهاآ جهت جذب سرمایهنفعان مختلف تشویق ذی هایدرصدد یافتن راه حکمرانی شرکتیاعتبارات. همچنین 

از   عیسیو طیف گروهیِکار  نتیجه. رقابت و موفقیت نهایی هر شرکت استسطوح بهینه سرمایه مادی و انسانی 

این ترویج . بنابرباشدمیکنندگان عرضهکنندگان و دهندگان، تأمینگذاران، کارمندان، اعتباراز جمله سرمایه نفعانذی

 .وردآبه همراه می شرکت ی را نیز برایمدت، منافع بلندثروت عالوه بر خلقنفعان و تشویق همکاری بین ذی

 ،دو جانبه مقرر شده است توافقاتقی که طبق قانون یا براساس حقواحترام به  

ی به دادرس های قانونی()در صورت وجود حمایت نفعان باید بتوانند در صورت تجاوز به حقوق شانذی 

 دسترسی داشته باشند. مؤثر

 .فراهم گردندمشارکت کارکنان باید  و افزایش کارآیی الزم جهت بهبودسازوکارهای  

نگام هباید به اطالعات مربوط، کافی، مطمئن و به ،حکمرانی شرکتینفعان در فرآیند ذی لحاظ در صورت 

 دسترسی داشته باشند.

خود را های دغدغهها باید بتوانند آزادانه های نمایندگی آنتاز جمله هر یک از کارکنان یا هیأ نفعانذی 

ر ها بابت این کادر میان بگذارند و حقوق آن ت مدیرهئهیغیرقانونی یا غیراخالقی با خصوص موارد  در

 گیرد.نقرار  تعرضمورد 

ایت ورشکستگی و رع موضوعات مرتبط با آمدکار و مؤثر سازوکاریباید با  حکمرانی شرکتیچارچوب  

 .را پوشش دهد حقوق بستانکاران

 شفافیت و افشاء -و

 شود: میارائه بندی دو طبقه در قالب اطالعات   

 ،اصلی سهامداران و مدیران ویژه اطالعات 

 اطالعات(. )افشای نفعانذی یا سازمان از خارج هایبخشجهت  اطالعات 



194 

 

 به را اسیاس و صحیح اطالعات بتواند تا باشد جامع دسترسی داشته اطالعاتی هایسیستم به باید هیأت مدیره

و با استفاده  های زمانی الزمبازه رسمی در هایگزارش طریق از سهامداران به اطالعات ارائه. کند ارائه سهامداران

 .گیردمی انجام افشا مختلف هایاز شیوه

 سان،یک دسترسی الزم جهت تمهید هایکانال ،سهامداران برای اطالعات کیفیت ضمن ارتقای باید مدیره هیئت

 تضمین ایدب حکمرانی شرکتی چارچوب .نماید فراهم کنندگاناستفاده کلیه برای راوآسان  صرفهبه مقرون و موقعبه

 .شوندمی افشا موقعبه و درستی به شرکت مرتبط با با اهمیت موضوعات کلیه که کند

ین ها تحمیل کند. همچنرا به شرکتهای اجرایی نامعقولی ای باشد که اقدامات و هزینهالزامات افشا نباید به گونه

از  . بسیاریاندازدمی مخاطرهها را به افشا کنند که موقعیت رقابتی آن ها اطالعاتی رارود که شرکتانتظار نمی

ا گیرند. اطالعاتی بافشا در نظر می عنوان معیار تعیین حداقل میزان اطالعات قابلکشورها مفهوم اهمیت را به 

العات کنندگان از اطها محتمالً بر تصمیمات اقتصادی استفادهنکه حذف یا مخدوش کردن آشوند اهمیت تلقی می

 گذارد.تأثیر می

 :گرددرا شامل می زیر شرح به اهمیتی با موضوعات اطالعاتافشای 

 ،شرکت عملیاتی و مالی نتایج 

 هستند، آن دنبال به شرکت مدیران که اهدافی 

 ،هاگروه این رأی حق همچنین و عمده دارانسهام 

 نتخابا فرآیند و صالحیت خصوص در اطالعاتی و کلیدی مدیران و مدیره هیئت اعضای پاداش سیاست 

 استقالل آنها، و مدیره هیئت اعضای

 بینی،پیش قابل ریسک عوامل 

 ،نفعانذی سایر و شرکت کارکنان موضوعات مرتبط با 

ندهای فرآی و حکمرانی شرکتی سیاست یا اصل هر محتوای خصوصاً ،یحاکمیت هایسیاست و ساختارها 

 مورد اجرا.

ضمین ت. گردد افشا و تهیه غیرمالی و مالی گزارشات قالب در و حسابداری استانداردهای با مطابقباید  اطالعات

 ،مدارانسها و مدیره هیئت بخشی بهاطمینانو  شرکت عملکرد و مالی وضعیت مالی، هایصحت و درستی صورت
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 باید ستقلم حسابرسان. است شرایط واجد و باکفایت مستقل، حسابرس توسط سالیانه حسابرسی مستلزم اجرای

 کنند. اعمال را الزم ای حرفه هایمراقبت حسابرسی اجرای در و بوده پاسخگو سهامداران مقابل در

  مدیره هیئت هایمسئولیت -ز

 دیره،م هیئت نقش. است شرکت موفقیت مسئول که شود هدایت آمدکار ایمدیره هیئت توسط باید شرکت   

 مدیریت و ارزیابی به قادر است به نحوی که سنجیده و اثربخش هایکنترل از چارچوبی در شرکت راهبری

 مالی و انسانی منابع کهحاصل نماید  اطمینان و تعیین را شرکت راهبردی اهداف باید مدیره هیئت. باشد ریسک

 اتتعهد شرکت، استانداردهای و هاارزش تعیین با باید همچنین. دارد وجود شرکت اهداف تحقق منظور به الزم

 . کند اعمال نفعانذی سایر و سهامداران به نسبت را خود

 یئته رهبری و هدایت یتمسئول که کنندمی انتخاب رئیس عنوان به را فردی خود بین از مدیره هیئت اعضای

 در فافش و موقع به صحیح، اطالعات که دیاکسب نم اطمینان باید مدیره هیئت رئیس .گیردرا به عهده می مدیره

 اجراییغیر و اجرایی مدیران میان ساختاری ارتباطات به برقراری همچنین وی مکلف. گیردمی قرار مدیران اختیار

 .نماید فراهم خاص امور در را غیراجرایی مدیران اثربخش مشارکت زمینه و بوده

 و مدیره هیئت توسط مدیریت کارآیی بر نظارت و شرکت راهبردی هدایت باید حکمرانی شرکتی چارچوب

 گاهانه،آ کامالًمؤظف است  مدیره هیئت. کند تضمین را سهامداران و شرکت به مدیره هیئت پاسخگویی همچنین

 تصمیمات هک شرایطی در. نماید وظیفه انجام سهامداران و شرکت نفع به مقتضی مراقبت و پشتکارو  نیت حسن با

 به دارانسهام کلیه با باید دهدمی قرار تاثیرتحت متفاوت ایگونهبه را سهامداران مختلف هایگروه ،مدیره هیئت

 :زیر را تأمین کند شرح به کلیدی وظایف باید مدیره هیئت. شود برخورد منصفانه ایگونه

 ریسک، به مربوط های سیاست ،عملیاتی عمده های طرح شرکت، راهبردهای هدایت و بازبینی 

 و وظایف صحیح اجرای بر نظارت عملکرد، اهداف تعیین تجاری، های طرح و سالیانه هایبودجه

 .هاگذاری سرمایه کردننقدینه و تحصیل هایهزینه عمده، ایسرمایه مخارج بر نظارت شرکت، عملکرد

 ینگداشته و ارتباط تنگات مدیره هیئتای برای که اهمیت فزاینده است مسائلیجمله از  سیاست ریسک

ت برای که شرک. این سیاست مستلزم مشخص کردن انواع و میزان ریسکی است تراتژی شرکت داردبا اس

سب جهت دستیابی به وضعیت منا به دلیل اداره ریسکپذیرد. بنابراین، این رهنمود رسیدن به اهدافش می

 .دارد یبرای مدیریت اهمیت فراوانریسک در شرکت 
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 .هاآن بهبود جهت نیاز مورد تغییرات ایجاد و حکمرانی شرکتی هایرویه کارآییبر نظارت 

تضمین  به منظور، شامل بازنگری مستمر ساختار داخلی شرکت حکمرانی شرکتیبر  مدیره هیئتنظارت 

ای هنظارت و افشای شیوه رخی کشورها عالوه بر الزام. باست پاسخگویی مدیرانوجود ساختار مناسب 

 یئتهتوسط خود آن و رئیس ، اعضا مدیره هیئتجمعی طور منظم، ارزیابی عملکرد به حکمرانی شرکتی

 اند.مدیره، توصیه یا الزامی کرده

بر برنامه  نظارت و اجرایی مدیران جایگزینی ضروری مواقع در و نظارت پاداش، پرداخت انتخاب، 

 1جایگزینی

 .تاس )متشکل از مدیران اجرایی(عامل  هیئتنظارت مسئول انتصاب  هیئت .ایهای دو الیهدر سیستم

 سهامداران. و شرکت بلندمدت منافع با کلیدی اجرایی مدیران و مدیره هیئت پاداش راستاییهم 

ن اجرایی و مدیرامدیره  هیئتکشورها، تهیه و افشای بیانیه سیاست تعیین پاداش اعضای  در بسیاری از

شامل  ،رابطه میان پاداش و عملکرد ها ضمن تشخیصشود. این بیانیهشیوه مناسبی محسوب می اصلی

دت مر ارجحیت منافع بلندمدت شرکت در مقابل مالحظات کوتاهبکه  ی هستندپذیراستانداردهای سنجش

 تاکید دارند. 

 مدیره. هیئت اعضای انتصاب و انتخاب خصوص در شفاف و رسمی فرآیندهای ایجاد 

 ئتهید. نشومیمدیره  هیئتاین اصول سبب تقویت نقش فعال سهامداران در نامزدی و انتخاب اعضای 

 ،تنخس. کندافراد ایفا می فرآیند نامزدی و انتخاب صحت و دیگر ابعادهمی در تضمین نقش ممدیره 

 یا کمیتهمدیره  هیئت ، لیکنمیان کشورهای مختلف های نامزدیروش علیرغم امکان وجود تفاوت در

در شناسایی اشخاص مناسب مدیره  هیئت ،. دوماستتضمین صحت و شفافیت آن  نامزدی، مسئول

ل و تکمیمدیره  هیئت کنونی اعضای هایتا صالحیتنقش اساسی دارد  مدیره هیئتعضویت در  جهت

 به این ترتیب توان بالقوه آن در ایجاد ارزش افزوده برای شرکت افزایش یابد. 

 ادرستن استفاده جمله از) سهامداران و مدیره هیئت اعضای مدیریت، بالقوه منافع تضاد مدیریت و نظارت 

 وابسته(. اشخاص با معامالت در سوءاستفاده و شرکت هایدارایی از

تفاده ، اسهای کنترل داخلی از جمله گزارشگری مالی، نظارت بر سیستممدیره هیئتیکی از وظایف مهم 

به  این وظایف یهای شرکت و مقابله با سوء استفاده در معامالت با اشخاص وابسته است. گاهاز دارایی

                                              
1 Succession planning 
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 ههنگام احالارتباط مستقیم داشته باشد. در مدیره  هیئتبا  شود که بایدداخلی محول میحسابرس 

یتی مشابه مسئول مکلف به تقبلآنان  (،از جمله مشاور حقوقی)دیگر مسئوالن شرکت مزبور به مسئولیت 

 گردند.داخلی در گزارشگری میحسابرسی 

 ر رفتارهای غیراخالقی یا غیرقانونی افشایدر ایفای کامل وظیفه نظارت کنترلی خود، باید مدیره  هیئت

ه میزان قابل توجهی ب تواند بهمینامه اخالقی وجود آئین عواقب احتمالی تشویق کند کهاز  هراسبدون 

 جهت گزارش مسائلکمیته حسابرسی یا کمیته اخالق  ،کشورها این فرایند کمک کند. در برخی

 فته شده است.کارکنان در نظر گرغیراخالقی یا غیرقانونی  توسط 

 و قلمست حسابرسی جمله از شرکت حسابداری و مالی گزارشگری هایسیستم یکپارچگی از اطمینان 

 و الیم کنترل ریسک، مدیریت هایسیستم همانندمناسب  یکنترل هایسیستم وجود از اطمینان کسب

 .مربوط استانداردهای و قانون اعملیاتی ضمن تطابق ب

 را ملزم به ایجاد شبکه مسئولیت ومدیره  هیئت، یمهم گزارشگری و نظارتهای تضمین سالمت سیستم

ینان اطمباید از نظارت دقیق مدیریت ارشد مدیره  هیئتهمچنین کند. گویی در سراسر سازمان میخپاس

مدیره  تهیئبه  رأساًکه  استفاده نمود سیستم حسابرسی داخلی توان ازحاصل نماید که بدین منظور می

 حسابرسان داخلی به کمیته حسابرسان مستقل دهیگزارش ی کشورها شیوه مناسببرخگزارش دهد. در 

سابداری های مهم ح. بازنگری سیاستشودفراهم  نیزمدیره  هیئتگویی امکان پاسخ است تا بدین ترتیب

یز نمدیره  تهیئیا همتای آن و گزارش به  هیئتهای مالی هستند از جانب این که پایه و اساس گزارش

مسئولیت نهایی تضمین سالمت باید مدیره  هیئتشیوه مناسبی تلقی شود. در هر صورت،  تواندمی

دهی ارشبه گز را ملزممدیره  هیئتکشورها رئیس  ر عهده داشته باشند. برخیهای گزارشگری را بسیستم

 .اندنمودهفرایند کنترل داخلی  در خصوص

 .اطالعات تبادل و افشا فرآیندهای بر نظارت 

 نتعیی زمان در. باشد شرکت امور خصوص در مستقل عینی قضاوت اعمال به قادر باید مدیره هیئت

 تعریف دیرهم هیئت توسط خوبی به باید کاری فرآیندهای و اعضا اختیار تفویض مدیره هیئت هایکمیته

. یفا نمایندا اثربخش ایگونه به را هایشانمسئولیت که باشند قادر باید مدیره هیئت اعضای. دنگرد افشا و

 داشته دسترسی صحیح و مرتبط موقع، به اطالعات به باید خود هایمسئولیت تحقق منظور به همچنین

 .)رهبری خرازی، ( باشند
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 2پیوست شماره 

 شرکتی حکمرانی المللی بین شبکه

در این مؤسسه  هفت کمیته کاری و کارگروه تخصصی و پنج کمیته اجرایی به بررسی و ارائه اصول مورد تأیید 

ها به طور کلی در سه گروه ایفای های کاری و کارگرهپردازند. کمیتهو رهنمودهای الزم می حکمرانی شرکتی

 نمایند:وظیفه می

 ها و حقوق سهامداران.مسئولیت 

کنند، نقش مهمی در گذاری میهایی که در آن سرمایهسهامداران به دلیل حق مالکیت و نفوذ در شرکت 

 های مقرر وجود دارد: کمیتهدارند. در این حوزه دو کمیته برای پیگیری و اجرای برنامه حکمرانی شرکتی

 های سهامداران.حقوق سهامداران و کمیته مسئولیت

 .حسابرسی و گزارشگری مالی 

طور آگاهانه اعمال کند. این سازد تا حقوق مالکیت خود را بهگزارشگری معنادار سهامدار را قادر می 

آن اعتماد  توانند بهشود و سهامداران میاطالعات از طریق حسابرسی مستقل و باکیفیت، اعتباربخشی می

کند تا با جذب کمک می هادهد و به شرکتکنند. این سیستم، سالمت بازارهای مالی را ارتقاء می

های این حوزه عبارتند از: های توسعه خود را به آسانی تأمین مالی کنند؛ کمیتهگذاران، طرحسرمایه

 های حسابداری و حسابرسی و کمیته گزارشگری امور غیرمالی.های رویهکمیته

 ارتباطات سهامداران و هیئت مدیره.  

کنند باید به منافع سایر ع سهامداران رفتار و عمل میدر جهت منافحال که مدیران شرکت در همان

نفعان نیز توجه داشته باشند؛ بنابراین سهامداران و مدیران منافع مشترک در شرکت دارند؛ در این ذی

های مقابله با فساد، کارگروه ارتباطات میان سهامداران و مدیران و کمیته حوزه شاهد وجود کارگروه رویه

 م.جبران خدمت هستی

 :حکمرانی شرکتیالمللی شبکه گانه بیناصول هشت

های هیئت مدیره. هیئت مدیره باید برپایه آگاهی کامل و منافع بلندمدت شرکت با نقش و مسئولیت -1اصل 

 نفعان )از جمله اعتباردهندگان( اقدام نماید.حسن نیت، مراقبت و دقت با توجه به منافع ذی
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های هیئت مدیره و اجرایی ی هیئت مدیره خواستار شفافیت و توازن در نقشرهبری و استقالل. رهبر -2اصل 

 طور کلی است.گذاران اقلیت و ترویج موفقیت شرکت بهضمن انسجام رویه صیانت از منافع سرمایه

ترکیب و انتصاب. باید ترکیب مناسبی از مدیران دارای دانش مرتبط، مستقل، شایسته دارای تجربه مرتبط  -3اصل 

 گیری عینی در نظر گرفته شود.های مؤثر، بحث و تصمیمها جهت خلق چالشا صنعت ضمن تنوع دیدگاهب

فرهنگ شرکتی. هیئت مدیره ملزم به پذیرش استاندارهای عالیه موازین اخالقی متضمن صحت مأموریت،  -4اصل 

شکلی مؤثر و کارآمد اعمال باید بهباشد. مقررات رفتار های مربوط میگر ارزشانداز و اهداف آن و تجلیچشم

 های مدیریت ریسک و ساختارهای پاداش آمیخته گردد.و در عملیات و استراتژی شرکت از جمله سیستم

نظارت بر ریسک. هیئت مدیره باید به شکلی کنشگرایانه رویکرد مدیریت ریسک را نظارت، بررسی و  -5اصل 

 باشد.اید که رویکرد مزبور کارآمد و مؤثر میدرصورت صحت تأیید نماید و اطمینان حاصل نم

پاداش. به منظور حصول اطمینان از عملکرد بلندمدت و خلق ارزش پایدار پاداش باید به نحوی طراحی  -6اصل 

شود که منافع مدیرعامل و مدیران اجرایی را همراستا با منافع شرکت و سهامداران آن تأمین گردد. همچنین هیئت 

تضمین کند که پاداش کل متناسب با الزامات پرداخت سود سهام به سهامداران و حفظ سرمایه  بایستمدیره می

 باشد.های آتی در توازن میگذاریبرای سرمایه

موقع و افشاهای کیفی برای سهامداران و دیگر دهی و ممیزی. هیئت مدیره باید نظارتی بهگزارش -2اصل 

ی و موضوعات اجتماع حکمرانی شرکتیکرد استراتژیک و عملیاتی، های مالی، عملنفعان در خصوص صورتذی

 و زیست محیطی مهم انجام دهد. شیوه منسجم و مستحکمی را با توجه به استانداردها باید اتخاذ نماید.

حقوق سهامداران. برابری و حفاظت از حقوق کلیه سهامداران باید تضمین گردد. مبنای این حمایت  -2اصل 

که سهامداران اقلیت دارای حق مستقیم حق رأی سهامداران با سهم اقتصادی سهامداران بوده و اینتضمین پیوند 

، ICGN حکمرانی شرکتیرأی در تصمیمات کلیدی یا معامالت مؤثر بر منافع آنان در شرکت است )اصول 

2312.) 

در موضوع هر اصل، رهنمودهای تخصصی را جهت استفاده و اعمال در  حکمرانی شرکتیالمللی شبکه بین

 های سازمانی تهیه و تدوین نموده است.چارچوب
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 9پیوست 

 بال کمیته توسط شده تهیه ها،بانک در شرکتی حکمرانی اصول رهنمودهای

حکمرانی ها واجد شرایط بوده و درک روشنی از نقش باید جهت تصدی سمت مدیره هیئتاعضای  -9صل ا

 داشته و توانایی اجرای قضاوت صحیح درخصوص امور بانک را دارا باشند. شرکتی

های عملیاتی و مالی بانک را بر عهده دارند. در حالتی که مسئولیت نهایی صحت فعالیت مدیره هیئتاعضای 

 یک بانک تقویت خواهد شد: حکمرانی شرکتیدنبال کند، موارد ذیل را  مدیره هیئت

 خطرهای انواع مورد در خصوص به گیرد، کار به را آن و کرده درک خوبی به را خویش نظارتی نقش 

الیت تجاری بانک را به تصویب رساند، که شامل تصویب فع اصلی استراتژی بانک هایفعالیت پیرامون

 باشد.می ریسکهای مدیریت و دستورالعمل ریسکسیاست کلی 

  .کند اجرا نظارتی استانداردهای و ملی قوانین تحت را بانک از مراقبت وظیفه و وفاداری نقش 

 ها جلوگیری نماید.سازمان سایر به تعهدات و هافعالیت در هاتعارض بروز و منافع تعارض از 

 .دهد قرار هامسئولیت اجرای جهت کافی انرژی و زمان 

 عیواق استراتژیک تصمیمات و کارآیی که کنند سازماندهی( اندازه همچون) ایشیوه به را مدیره هیئت 

 .یابد بهبود

 توسعه ار هافعالیت اجرای از مناسبی سطح کند،می پیدا رشد پیچیدگی و اندازه لحاظ به بانک که همچنان 

 .کند حفظ و

 یاعضا انتخاب همچون خودشان، به مربوط حکمرانی شرکتی هایبرنامه اثربخشی ای،دوره صورت به 

اس ضعف و تغییرات مورد نیاز بر اس نقاط شناسایی به و ارزیابی را منافع تعارض مدیریت و مدیره هیئت

 آن بپردازد.

 .کند جاجابه را آنها لزوم صورت در و نظارت آنها هایفعالیت بر و انتخاب را کلیدی اجرایی مدیران 

 میزان و ارزیابی مورد را هاسیاست تا نموده برگزار داخلی حسابرسان و ارشد مدیریت با منظمی جلسات 

 را بررسی کند. شرکت اهداف به دستیابی

 دکن حاصل اطمینان و درک را بانک پیرامون محیط و دهد ارتقاء را بانک هایفعالیت سالمت و صحت 

 .است کرده برقرار نظارتی مقامات با مؤثر ارتباط یک بانک که

 .شود اجتناب بانک مدیریت روزمره هایفعالیت در مدیره هیئت مشارکت از 
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خدام و نظارت بر حسابرسان خارجی، در صورتی که در اساسنامه این است در تالش و سعی حداکثر 

 وظایف بر عهده آنها باشد، را بکار گیرند.

های باید اهداف استراتژیک بانک را تعیین و بر دستیابی به آنها نظارت داشته باشد و ارزش مدیره هیئت -2اصل 

 شرکتی که در سراسر سازمان بانک جریان دارد را دنبال کند.

 این ودش مطمئن و کند  گذاران توجهدر تعیین اهداف استراتژیک باید به منافع سهامداران و سپرده هیأت مدیره

 دکن حاصل اطمینان باید هیأت مدیره همچنین. دارد جریان سازمان درون ایگسترده طور به ردهااستاندا و اهداف

کند. ضمن اینکه مدیریت ارشد مانع ربوطه را اجرا میم هایدستورالعمل و استراتژیک هایبرنامه ارشد مدیریت

 همچون بروز تعارض منافع شود. حکمرانی شرکتیتضعیف 

پذیری و پاسخگویی را در سراسر سازمان به طور شفاف تعیین و باید خطوط مسئولیت هیأت مدیره -9اصل 

 تقویت نماید.

های حساس خویش و مدیریت ارشد را به طور شفاف تعیین کند. کارآمد باید اختیارات و مسئولیت هیأت مدیره

افزایند بروز مشکالت میپذیری چندگانه که بر آنها همچنین باید خطوط نامشخص پاسخگویی، خطوط مسئولیت

های مدیریت ارشد مسئول باشد و مدیریت ارشد در برابر باید در قبال فعالیت هیأت مدیرهرا شناسایی کنند. 

وظایف تفویض شده به کارمندان زیردست و ایجاد یک ساختار مدیریت که پاسخگویی را ارتقا بخشد، مسئولیت 

 دارد.

اشد، سازگار ب هیأت مدیرهرت مناسب بر مدیریت ارشد، که با سیاست باید نسبت به نظا هیأت مدیره -4اصل 

 اطمینان حاصل کند.

مدیریت ارشد شامل یک تعداد از افراد رده باالی سازمان است، به عنوان مثال مدیر امور مالی، اعتبارات و غیره. 

باید درخصوص دارا بودن مهارت کافی این مدیران در مدیریت و نظارت مناسب بر حوزه زیرمجموعه  هیأت مدیره

های بر حوزه خویش و همخوانی فعالیت مؤثرخویش اطمینان حاصل کند. این مدیران با مدیریت صحیح و نظارت 

 حکمرانیی در اجرای مؤثر، نقش هیأت مدیرههای تعیین شده از سوی ها و دستورالعملزیر مجموعه با سیاست

ت کنترل داخلی، تح مؤثرکنند. یکی از وظایف اصلی مدیریت ارشد تاسیس یک سیستم ایفا می شرکتی

 باشد. ضمن اینکه تصمیمات حساس مدیریت نباید توسط یک نفر اتخاذ شود.، میهیأت مدیرههای سیاست
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امات و ی از اقدمؤثررا برقرار و به طور  ارآییکو مدیریت ارشد باید سیستم کنترل داخلی  هیأت مدیره -6اصل 

 رهنمودهای حسابرسان داخلی و حسابرسان خارجی استفاده کند.

باید نسبت به دانش تخصصی حسابرسان مستقل بودن آنها و وجود یک سیستم مناسب کنترل داخلی  هیأت مدیره

 خواهد داشت. شرکتی حکمرانیاطمینان حاصل کند. اجرای دقیق آنها نقش به سزایی در تقویت 

حکمرانی های مرتبط با فرهنگ های حقوق و مزایا و فعالیتباید درخصوص سیاست هیأت مدیره -1اصل 

 بانک، اهداف و استراتژی بلندمدت و کنترل محیط اطمینان حاصل کند. شرکتی

و مدیریت ارشد با استراتژی تجاری بلندمدت  هیأت مدیرهفقدان ارتباط الزم میان حقوق و مزایای اعضای 

 باید حقوق و مزایای خویش و مدیریت هیأت مدیرهنفعان شود. اعضای تواند منجر به تقابل منافع بانک با ذیمی

 ای تعیین کنند که با فرهنگ بانک، اهداف و استراتژی بلندمدت و کنترل محیط سازگار باشد.ارشد را به گونه

 .شود اجرا روشن و شفاف شیوه یک به باید بانک هایفعالیت  -7اصل 

ضروری است. در مواقع فقدان شفافیت و  حکمرانی شرکتی کارآییسازی برای اطمینان خاطر از صحت و شفاف

یحی گویی صحکنندگان بازار دشوار است و پاسخنفعان، سهامداران و مشارکتذی مؤثرها، نظارت وضوح فعالیت

و مدیریت ارشد انجام شود. مواقعی که افراد یاد شده اطالعات کافی درخصوص ساختار  هیأت مدیرهاز سوی 

. و مدیریت ارشد را ارزیابی کنند هیأت مدیرهمالکیت و اهداف بانک دریافت نکنند، قادر نخواهند بود اثربخشی 

نظارت  در عین حال شود ومی حکمرانی شرکتیبخشی بازار و تقویت ها باعث نظمافشای عمومی مناسب فعالیت

یرد، گگیرد. افشای موارد ذیل هرچند تمام موارد جامع را در بر نمیتری از سوی ناظران پولی صورت میاثربخش

 شود:در بانک می حکمرانی شرکتیاما باعث تقویت 

 موارد سایر شرایط، واجد شرایط انتخاب فرآیند اعضاء، اندازه، مقررات، همچون) مدیرههیأت ساختار 

 تتح را بانک که مواردی یا معامالت در آنها منافع کاری، استقالل داشتن معیارهای مدیریت، به ربوطم

ا، ه)همچون مسئولیت ارشد مدیریت ساختار و( هامسئولیت و نمودار کمیته، اعضای دهد، قرار تاثیر

 دهی و تجارب(خطوط گزارش

 هامدارانس مشارکت نفع،ذی مالکان گیری،رای نحوه اصلی، مالکان مثال عنوان به) مالکیت اساسی ساختار 

 (سهامداران جلسات ارشد، مدیریت هایپست در یا هیأت مدیره در اصلی

 های مدیریت(های تابعه و کمیتهی، شرکتتجار واحدهای سازمانی، نمودار همچون) سازمانی ساختار 
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 و هاپاداش مدیران، مزایای دستمزد، و حقوق هایسیاست مانند) بانک تشویقی ساختار درباره اطالعاتی 

 (سهام خرید اختیار

 .حکمرانی شرکتی ساختار و هاسیاست با مرتبط بانک، اخالقی و تجاری هایفعالیت اصول 

شود، الزم است سیاست مالکیتی تعریف شود که در برگیرنده محسوب می مالک بانک که مواردی در 

 بانک و چگونگی اجرای سیاست مالکیت باشد. شرکتیحکمرانی اهداف اصلی مالکیت، نقش آن در 

 هایگروه و اشخاص با معامالت نوع و ماهیت منافع، تعارض با مرتبط بانک هایسیاست کردن مشخص 

و مدیریت ارشد منافعی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم  هیأت مدیرهاعضای  که مواردی همچون) وابسته

 کرد(. یا از طریق اشخاص ثالث کسب خواهند

 اردیمو همچون کند، درک کامالً را بانک عملیاتی هایفعالیت ساختار باید ارشد مدیریت و هیأت مدیره  -0اصل 

 شود.سازی میختار بانک مانع شفافسا واسطه به یا قانونی اختیارات مجرای از بانک که

شان را از طریق ساختاری دنبال کنند که مانع ها فعالیتکند که بانکزمانی بروز می حکمرانی شرکتیهای چالش

ویش را های خای باشد که از طریق اختیارات قانونی خاصی فعالیتگونهها بهسازی شود، یا ساختار بانکشفاف

تار الزم است ساخ سازی شود و فعالیت خویش را مشروعیت بخشند. در این شرایطدنبال کنند که مانع شفاف

های سازی حاصل شود. به عالوه، افزایش خطرای اصالح شود تا حداکثر شفافگونههای عملیاتی بهفعالیت

ل را جهت های ذیباید گام هیأت مدیرهپیرامون بانک با ساختار پیچیده و غیرشفاف ارتباط دارد. در همین ارتباط، 

 اطمینان از شناسایی و مدیریت خطر بردارد:

 از اهفعالیت هدایت با ارتباط در روشنی هایسیاست مدیریت، کند حاصل اطمینان باید هیأت مدیره 

 .ستا کرده تعیین شود،می سازیشفاف مانع که قانونی اختیارات یا حکمرانی شرکتی ساختار طریق

هیأت ی به عفرآیند حسابرسی داخلی نظارت کند و نتایج گزارش را به طور واق بر باید حسابرسی کمیته 

 اعالم کند. مدیره

 الیم محصوالت و ابزارها ساختارها، وجود شرایط در مناسبی هایاستراتژی و هادستورالعمل ها،سیاست 

رعهده دارد، را ب هاسیاست تصویب و کلی نظارت مسئولیت هیأت مدیره که، حالی در. کند تعیین پیچیده

 های بانک است.های ناشی از فعالیتمدیریت ارشد مسئول شناسایی و مدیریت خطر
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 نقش ناظران 

کمرانی ح ارزیابی در ناظران به تواندمی   دارند. اصول زیر مؤثر حکمرانی شرکتیناظران نقش کلیدی در ارتقای 

 :کند کمک شرکتی

و اقدامات پیشگیرانه در زمینه بروز مشکالت  حکمرانی شرکتیی در مورد صحت رهنمودهای باید ناظران 

 ها اعالم کنند.به بانک حکمرانی شرکتیدر زمینه 

 .گیرندب نظر در گذارانسپرده منافع از حفاظت حیاتی جزء یک عنوان به را حکمرانی شرکتی باید ناظران 

را پذیرفته و آنها را به طور  شرکتیحکمرانی ها و اقدامات تسیاس بانک که کنند مشخص باید ناظران 

 کنند.ی اجرا میمؤثر

 .کنند ارزیابی را هابانک کنترلی اقدامات و حسابرسی کیفیت باید بانکی ناظران 

 .کنند زیابیار حکمرانی شرکتی بر را بانک به متعلق شرکت یا گروهی ساختار اثرات باید بانکی ناظران 

اسخگو پ حکمرانی شرکتیو مدیریت ارشد را در قبال مشکالت ناشی از  هیأت مدیرهانکی باید ب ناظران 

ر بانک د حکمرانی شرکتیکارگیری تدابیر اصالحی و به موقع جهت بهبود بدانند و آنها را ملزم به به

 نماید.
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 4پیوست شماره 

------------------------------------------------------------------ 

 بورس و اوراق بهادار رها و اصول رفتاری مدیران ناشران غیرنهادمالی ثبت شده نزد سازمانهنجا

در راستای تسهیل اجرای قوانین و مقررات، شفافیت فرآیندها و رفع ابهامات حقوقی و اجرایی ناشران اوراق 

ها و سازوکارهای حاصل از بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، و با درنظرگرفتن تجارب، رویه

رسیدگی کیفری و انضباطی به جرائم و تخلفات و همچنین به منظور بهبود عملکرد اشخاص تحت نظارت و 

هنجارها و اصول » ها در بازار سرمایه، گذاران و برای پیشگیری از وقوع ناهنجاریحمایت از حقوق سرمایه

مدیره سازمان  هیئت 25/32/1392در جلسه مورخ « سازمانرفتاری مدیران ناشران غیرنهادمالی ثبت شده نزد 

بایست ضمن رعایت قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید. مدیران اشخاص حقوقی مذکور می

 شده در قوانین و مقررات هستند:و انجام سایر تکالیف تعیین

 اصول مذکور به شرح ذیل است:

مسئولیت در شرکت بوده و مدیران از زمان قبولی سمت، مسئول قبولی سمت مدیریت شرکت، قبول  .1

رسانی درخصوص قبولی سمت مدیران شرکت، باشند. مسئولیت اطالعکلیۀ امور و عملکرد شرکت می

بر عهده مدیران قبول کننده سمت )مدیران جدید( است و درج اسامی مدیران در روزنامه رسمی صرفاً 

 جنبه اعالمی دارد.

مدیره در  هیئتت، حجر، عزل، استعفاء و یا در صورت عدم حضور برخی از اعضای در صورت فو .2

های مقرر، مدیر مستعفی یا معزول و شرکت باید مدیره، با رعایت مفاد اساسنامه و مهلت هیئتجلسات 

 مراتب را فوراً به سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کتبی اطالع دهند. مدیران شرکت مسئولیت اجرای

های این تکلیف را برعهده دارند. این اطالع به سازمان بورس و اوراق بهادار رافع سایر تکالیف و مسئولیت

 قانونی مدیران نخواهد بود.
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مدیره شرکت یا هر یک از اعضای حقیقی و حقوقی  هیئتدر صورت استعفای نماینده عضو حقوقی  .3

مه، مراتب استعفای خود را کتباً، عالوه بر های مقرر در اساسنابایست با رعایت مهلتعضو، وی می

 مراجع تعیین شده در مقررات و اساسنامه به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعالم نماید.

مدیره، باید به تعداد مقرر در قوانین و مقررات و اساسنامه تشکیل گردد. دعوت به جلسه  هیئتجلسات  .4

مدیره  هیئتپذیرد که بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه مطابق اساسنامه به نحوی انجام می

مربوط  ینامه باید منضم به دستورجلسه به همراه پیوست هافاصله متعارف و معقولی رعایت شود. دعوت

 مدیره )اعم از موظف و غیر موظف( و مدیرعامل ابالغ شود. هیئتبوده و به کلیه اعضای 

 متوالیرا بار دو از بیش تعداد به جلسات تشکیل عدم است مکلف مدیره هیئت اعضای از یک هر تبصره:

 .نماید اعالم بهادار اوراق و بورس سازمان به

مدیره مخالف باشد، باید  هیئتمدیره که با تصمیم اتخاذ شده در جلسات  هیئتهر یک از اعضای  .5

مدیره حضور  هیئتکند. در مواردی که مدیر در جلسه جلسه درج و امضا مخالفت خود را ذیل صورت

جلسه درج نگردیده است باید مراتب را نزد مراجع رسیدگی، به نحو داشته و مخالفت وی در صورت

 .مقتضی اثبات نماید

مدیره، ظن وقوع تخلف یا جرم در خصوص موضوع مورد اختالف در جلسه  هیئتدر صورتی که عضو  .6

مدیره، شرح و مبانی  هیئتمدیره داشته باشد، باید عالوه بر انجام وظایف قانونی عضویت در  هیئت

 عضو در انجاممخالفت را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار اطالع دهد. این اطالع رافع مسئولیت آن 

تکالیف قانونی خود نبوده و صرفا از حیث احراز عدم سوء نیت و عمل به وظایف انضباطی مورد نظر 

 سازمان بورس و اوراق بهادار، قابلیت استناد و استماع در رسیدگی ها را خواهد داشت.

ق ن بورس و اوراکلیه مدیران )اعم از موظف و غیر موظف( مکلفند انجام تکالیف شرکت در برابر سازما .2

بهادار و سهامداران را به طور مستمر، پایش و رصد نموده و با مراجعه به سامانه کدال و تارنمای شرکت 

 و سایر مجاری مقرر از انجام این تکالیف اطمینان حاصل کنند.
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ر د تفویض اختیار هر یک از مدیران به دیگری از جمله مدیرعامل، رافع مسئولیت ایشان نبوده و مدیران .2

 صورت تفویض وظایف و اختیارات به سایرین، وظیفه نظارت بر انجام امور را نیز بر عهده دارند.

مدیره قائم به شخص بوده و قابل تفویض یا توکیل نیست. کلیه اسناد تعهدآور  هیئتسمت عضویت  .9

ت عبایست تنها توسط صاحبان امضای مجاز شرکت امضاء شود. در صورتی که بنا به طبیشرکت می

گیرد در هر حال مسئولیت تضامنی تفویض موضوع امضا )مانند بانکداری و بیمه( تفویض صورت می

 کننده به قوت خود باقی است.

شرکت باید قراردادهای خود با اشخاص ثالث از جمله پیمانکاران را به نحوی تنظیم نماید که امکان  .13

 افشاء به موقع اطالعات شرکت فراهم گردد.

یست پیشنهاد تقسیم سود را با لحاظ حداقل و حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به آثار بامدیران می .11

مالی/حدود آثار مالی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و متناسب با وضعیت نقدینگی 

ی هابایست آثار مالی/حدود آثار مالی بندو برنامه های شرکت به مجمع عمومی ارائه نمایند. مدیران می

را در  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را از حسابرس مستقل و بازرس قانونی استعالم و آن

پیشنهاد تقسیم سود لحاظ نمایند. چنانچه شرکت با احتمال مشکل نقدینگی مواجه باشد، مدیران مکلفند 

 به توان مالی حال ضمن لحاظ موضوع در پیشنهاد و تصمیم، مراتب عدم امکان پرداخت سود را با توجه

 یا آینده شرکت به سهامداران در مجمع تصریح نمایند.

که شرکت با لحاظ آثار بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مشمول در صورتی .12

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت شود، تکالیف مقرر در ماده مذکور الزم االجرا  141ماده 

 است.

 کت نباید در کار و دامنه رسیدگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی، محدودیت ایجاد نمایند.مدیران شر .13

های مقرر افشا نمایند. فرآیند اجرایی االفشاء را مطابق مقررات در مهلتمدیران شرکت باید اطالعات الزم .14

 هلت قانونی، درریزی شود که اطالعات مذکور، پیش از انقضای مافشای اطالعات باید به نحوی برنامه
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ال، شود. در عین حدسترس عموم قرار گیرد. ادعای تراکم بار شبکه در لحظات پایانی دفاع محسوب نمی

مدیران باید بالفاصله با مستندات اخذ شده از سامانه کدال، خطای سامانه را به سازمان بورس و اوراق 

 بهادار گزارش نمایند.

ند. و ارسال اطالعات اقدام کن لی سمت نسبت به دریافت توکنمدیران جدید باید بالفاصله پس از قبو .15

 مدیران جدید خواهد بود. استفاده از توکن مدیران سابق موجب مسئولیت

های فرعی به عمل های اصلی باید برنامه ریزی الزم را به منظور اخذ اطالعات شرکتمدیران شرکت .16

به نحوی که قوانین و مقررات، از جمله افشای  های فرعی خود نظارت داشته باشند،آورده و بر شرکت

ریزی برگزاری مجامع عمومی به موقع اطالعات شرکت اصلی و تلفیقی گروه رعایت گردد. برنامه

ف های فرعی از مصادیق این تکالیهای فرعی و انطباق سال مالی شرکت اصلی با سال مالی شرکتشرکت

 است.

گردد و استعالم اوراق بهادار به صورت مکتوب اعالم میکلیه نظرات و تصمیمات سازمان بورس و  .12

 شفاهی قابل استناد نیست.

چنانچه در تهیه اطالعات جهت افشا از برآورد و یا قضاوت استفاده شده باشد، تصریح به مفروضاتمعقول  .12

 در گزارش ضروری است.

مداران بوده و نقض در انجام وظایف افشای اطالعات، رعایت قوانین و مقررات، رعایت مصالح سها .19

 مقررات با ادعای اقدام در جهت رعایت صرفه و صالح سهامداران رافع مسئولیت مدیران نیست.

 اطالعات بااهمیت شرکت باید فوراً افشاء گردد. .23

در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی خود با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف  .21

بایست ضمن صالح قانونی( مواجه گردند، میبات، دستورات مقامات ذیقانونی )همانند اعتصا

ربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای مستندسازی و انجام مکاتبات الزم با مراجع ذی
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تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تأمین 

جلس ضابطین قضایی را بالفاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس دلیل، صورتم

و اوراق بهادار ارائه نمایند و اقدامات قانونی خود را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و 

 گذاران به عمل آورند.سرمایه

های ینیبانحراف از پیش در صورت ایجاد تغییرات مهم در وضعیت شرکت یا وقوع تغییراتی که موجب .22

اولیه شده باشد یا چنانچه مدیران با هدف فعال سازی و تنوع بخشی در اجرای موضوعات اساسنامه 

اقدام نموده و این اقدام متفاوت با موضوع و فعالیت متعارف شرکت باشد، مراتب باید فوراً مطابق 

 ال افشاء گردد.مقررات حسب مورد، به سازمان اعالم و یا از طریق سامانه کد

مدیره اعم از موظف و غیر موظف مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات  هیئتهمه اعضای  .23

 و صرفه و صالح سهامداران هستند.

ارسال اطالعات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، باید به صورت کامل و به نحوی انجام  .24

اطالعات باید در زمانی ارسال شود که حسابرس مستقل  شود که از سوی ایشان اعاده نگردد. همچنین،

و بازرس قانونی شرکت، در عمل زمان کافی، مطابق مقررات، برای بررسی و اظهارنظر را داشته باشد. 

های قانونی مربوط متوجه بدیهی است در صورت عدم ارسال به موقع اطالعات توسط مدیران مسئولیت

به تبادل اطالعات ناشر با حسابرس به نحوی مستندسازی گردد که  ها خواهد بود. مستندات مربوطآن

 میزان تأخیر هر یک از اشخاص قابل تشخیص باشد.

مدیره بر انجام تکالیف قانونی از جمله افشای اطالعات رافع مسئولیت نبوده و  هیئتصرف تأکید عضو  .25

اعضا در صورت احراز هرگونه قصور در اجرای مقررات، باید ضمن درخواست جلسات فوق العاده 

مدیره با هدف رسیدگی به موضوع و اتخاذ تدابیر الزم، بر حسن جریان امور نظارت کنند. در  هیئت

ن از مقررات، هر یک از اعضا موظف است، عالوه بر انجام تکالیف قانونی، مراتب صورت عدم تمکی

 استنکاف از رعایت مقررات توسط دیگر مدیران را به اطالع سازمان بورس و اوراق بهادار برساند.
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 بایست مستندات و مدارکدر صورتی که مدیران شرکت اطالعات الزم االفشاء را محرمانه تلقی کنند، می .26

ته قانونی دال بر محرمانگی مورد ادعا )از قبیل مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور مثب

ها و یا دستورهای مقامات ذی صالح قانونی و یا قضایی( را قبل از فرارسیدن و شورای تأمین استان

سال نمایند در غیر موعد انتشار اطالعات مزبور، به صورت محرمانه به سازمان بورس و اوراق بهادار ار

 این صورت مسئول خواهند بود.

مدیران باید اطالعات شرکت را از طریق سامانه کدال و یا به صورت مکتوب و با درج تاریخ به حسابرس  .22

ارسال نمایند. چنانچه حسابرس اظهارنظر خود را ظرف مهلت قانونی به شرکت ارائه ننماید، در خصوص 

حسابرس مکاتبه گردد. مدیران مکلفند رونوشتی از کلیه مکاتبات انجام بایست با پیگیری اخذ گزارش می

های حاوی اطالعات مالی که باید از طریق سامانه کدال افشاء شود را به شده فوق، به استثنای پیوست

 سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

بوطه را که حاوی موضوعات با مدیره و خالصه مذاکرات مر هیئتمدیران مکلفند کلیه صورت جلسات  .22

مدیره، تصمیم گیری در خصوص انعقاد قراردادها و انجام  هیئتاهمیت از جمله تغییر در ترکیب اعضای 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت و سایر تصمیمات مربوط به  129معامالت مشمول ماده 

 سهام مؤثر است، فوراً افشا نمایند.حقوق سهامداران که بر تصمیم سرمایه گذاران و یا قیمت 

صرف تخلف از مقررات حسب مورد موجب مسئولیت است و احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات،  .29

 الزاماً مقید به وجود و یا عدم وجود مواردی از قبیل عناوین زیر نیست:

 ،تأثیر و یا عدم تأثیر بر قیمت سهم و اعتماد بازار -

 ،و یا عدم ورود ضرر کسب منفعت و یا ورود -

  .وجود و یا عدم وجود سوء نیت -

رعایت مقررات و مصالح سهامداران در هر شرایطی تکلیف مدیران است. چنانچه الزاماتی از سوی  .33

مقامات ناظر تخصصی )همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی ایران، سازمان تنظیم مقررات( در خصوص 

و رسانی شرکت به هر نحباشد، به نحوی که در روند اطالعاطالعات مالی شرکت به شرکت تکلیف شده 
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ایجاد محدودیت نماید، باید مستندات مثبته قانونی با ذکر مصادیق فوراً به سازمان بورس و اوراق بهادار 

تواند در رسیدگی صورت، اقدامات مذکور با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میارائه گردد. در این

 سوب شود.انضباطی عذر مح

مدیران شرکت موظفند اقدامات و پیگیری های الزم به منظور رفع بندهای گزارش حسابرس و بازرس  .31

قانونی را انجام داده و در خصوص کلیه بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی توضیحات مربوطه 

امات و پیگیری در خصوص اقدامات انجام شده و آخرین وضعیت را به مجمع ارایه نمایند. همچنین اقد

های انجام شده در خصوص هر بند به طور مشخص و با توضیحات کافی و برنامه های آتی )مگر این 

ه رییس هیئتکه بر خالف منافع شرکت باشد( در صورت خالصه مذاکرات مجمع درج و پس از امضای 

 پیوست تصمیمات مجمع عمومی گردیده و منتشر شود.

تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع مدیره می هیئتشخص حقوقی عضو  .32

 شود.محسوب میجانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب 

های ثبت شده نزد عدم افشای به موقع اطالعات )مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت .33

فشای اطالعات و تصویب معامالت اشخاص سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل الزامات ا

ماده  2وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و سایر مقررات مربوطه( مصداق عنوان مجرمانه مندرج در بند 

 قانون بازار اوراق بهادار است. 49

جع های کیفری موضوع در مرارسیدگی به تخلفات انضباطی مدیران و اجرای احکام صادره نافی پیگیری .34

 نخواهد بود.قضائی 

اصول و هنجارهای مندرج در این مصوبه صرفاً در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع رسیدگی  .35

 22، 26، 25، 22، 21، 14، 6، 4، 3، 2کننده آن قابلیت استناد دارد و ارسال مستندات مذکور در بندهای 

 مدیران موظف به پیگیری حقوق سهامدارانبه منزله کفایت از انجام تکالیف قانونی نیست و همچنان  33و 

 و اجرای قوانین و مقررات هستند.
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 ریزیهای معاونت امور اقتصادی و برنامهمجموعه گزارش

 5شریه شماره ن 

درصدی را تجربه کرده  077سابقه و پرشیب تا تاریخ انجام مطالعه حاضر، رشد بی 1931شاخص کل بورس از ابتدای سال 

با  9797اول سال  اما در نیمه اندنشان دادهرشد مالیم و متعادلی را  9713های مهم بورس جهانی در سال است. شاخص

ی، افزایش قیمت جهانی طال، جنگ تجاری چین و امریکا، کاهش شدید کاهش قیمت کاالهای اساس نظیرتوجه به عواملی 

اند، در حالی که تر از همه شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن روندی نزولی را در پیش گرفتهقیمت جهانی نفت  و مهم

مطالعه داده است. بورس ایران همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و واکنش چندانی به این تحوالت از خود نشان ن

ترین تحوالت بورس و صنایع بورسی کشور طی یک سال اخیر را ارائه کرده و سپس اثرگذاری حاضر ابتدا تصویری از مهم

های دهد. در ادامه به بررسی وضعیت پورتفوی بورسی صندوقمتغیرهای کالن اقتصادی کشور بر بورس را مورد بررسی قرار می

اندازی از وضعیت بورس و تحوالت پیش رت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته و در نهایت چشمبازنشستگی وابسته به وزا

 کند. ارائه می 1933رو در سال 

 4نشریه شماره 

در این گزارش تالش شده است تا  

های کالن منظر مولفهاز نگاهی 

های اقتصادی به وضعیت  استان

کشور در توانائی و عملکرد جذب 

تسهیالت اشتغال صورت گیرد و 

ها در ای میان این مولفهمقایسه

ها با دو شاخص نسبت استان

و شاخص فضای تسهیالت به سپرده 

  .انجام گرددوکار مورد ارزیابی کسب

در نهایت تاثیر اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب 

هایی های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی بررسی شده و استانطرح

. اندکه ظرفیت باالیی برای جذب این تسهیالت دارند، شناسایی شده

های اتخاذ هایی که از حیث شاخصط استانسپس برای بهبود شرای

  .شده، وضعیت نامطلوبی دارند، پیشنهاداتی ارائه شده است

 3نشریه شماره  

کیلومتر  1077 بااستان سیستان و بلوچستان  

مرز آبی و خاکی در شرق و جنوب کشور و 

یران با استقرار در مسیر شاهراه ارتباطی ا

ای های بالقوه، ظرفیتقاره هند و شرق آسیاشبه

برای توسعه مبتنی بر تجارت خارجی و صادرات 

-لیکن بهمجدد، صنایع دریایی و شیالت دارد. 

های متعدد توسعه رنامهتدوین و اجرای ب رغم

ها و بهبود خدمات اجتماعی در زیرساخت

های پس از پیروزی انقالب اسالمی و سال

های اقتصادی و نهاد، همچنان در اغلب شاخصهای مردمهای سازمانتالش

ضمن بررسی ست تا مطالعه حاضر بر آن اجتماعی شرایط نامطلوبی دارد.

ارائه  نآای تصویری نمایان از شکاف توسعه، یافتگی استانهای توسعهشاخص

 دهد. 

 2نشریه شماره 

شناسائی آینده های محتمل و 

تعریف آینده مطلوب، مستلزم وجود 

برنامه آینده نگاری در دو بعد ایده 

پردازی و اجرا، ایجاد نگاه کل نگر و 

همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و 

فناورانه است. از این رو طرح 

نده اندیشکده آی»تشکیل پیشنهادی 

نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه 

با اولویت بندی گزینه « اجتماعی

های در دسترس، شناسایی تهدیدها و فرصت های بالقوه در آینده، 

ایجاد ساختار و فرآیند تحقیق وبررسی موضوعات و ارائه سناریوهای 

ین ی و بمختلف تاثیر گذار بر آینده، با بازخوانی تجارب مرتبط داخل

المللی توسط معاونت امو اقتصادی و برنامه ریزی در چهار حوزه 

 رفاه و تامین»، «بازار کار، اشتغال و مهارت»، «اقتصاد و سرمایه گذاری»

 تهیه و تدوین شده است« نوآوری و تحوالت فناوری»و « اجتماعی

 1نشریه شماره  

این نشریه دربرگیرنده برنامه جهش تولید 

در قلمرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 است.  1933در سال 

با عنایت به کارکردهای چندگانه این 

وزارتخانه در اعمال حاکمیت و تعیین 

استانداردها، بهبود محیط کسب و کار، 

توسعه اشتغال و کارآفرینی، راهبری 

-ته به صندوقهای اقتصادی )وابسبنگاه

ا هتدارک سیاست های بازنشستگی( و نیز

و اقدامات رفاهی و حمایتی، برنامه جهش تولید در دو حوزه اصلی زیر تهیه و 

سازوکارهای اصالحی برای بهبود محیط کسب و کار، تثبیت  تدوین شده است:

گذاری و های سرمایهاشتغال و توسعه کارآفرینی، تسریع در اجرای پروژه

رسان های خدماتهای تولیدی و سازمانوری دربنگاهو افزایش بهره عمرانی

 اجتماعی.


