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معرفی

مرکز بین المللی بنگاههای اقتصادی خصوصی ( 1)CIPEاز طریق باز ساخت و بهسازی بنگاه های اقتصادی خصوصی در پی
تحکیم و تقویت دموکراسی در سراسر جهان میباشد CIPE .یکی از چهار مؤسسه اصلی و مرکزی با سرمایه ملی برای
دموکراسی و یکی از موسسات وابسته به اتاق بازرگانی ایاالت متحده می باشد CIPE .از سال  1983با تشکل های کسب و
کار 2و اتاقهای بازرگانی در جهت ظرفیت سازی آنان در حفظ منافع اعضای خود و مشارکت مؤثر در گفتمان های مرتبط با
خط مشی عمومی همکاری داشته است.
فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی (3 )WCFدر سال  1951توسط اتاق بازرگانی بین المللی ( 4)ICCتاسیس یافت تا حافظ
منافع اعضای اتاقهای بازرگانی در سراسر جهان باشد .این فدراسیون ( )WCFهیاتی غیر سیاسی ،غیر دولتی و حافظ و
نماینده منافع تمام اتاقهای بازرگانی و صنایع محلی ،ملی ،منطقه ای ،دوجانبه و فراملی است.

1Center for International Private Enterprise
2Business Associations
3World Chambers Federation
4International Chamber of Commerce
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مقدمه

نظارت شایسته و مؤثر در ایجاد تشکل های کسب و کار مستقل و ماموریت محور از ضرورت باالیی برخوردار است تا بتوانند
پایه عضویت وسیعی را رشد دهند ،نقش مباشران مالی مسئولی را ایفا کنند ،خدمات عضویتی مناسبی ارائه نمایند و به عنوان
نماینده اعضای خود حافظ منافع آنان در فرایند سیاستهای عمومی باشند.
نظارت را میتوان در کل به عنوان یک سری خط مشی ها ،مؤسسات ،ساز و کارها و رویه هایی تعریف کرد که یک تشکل به
وسیله آنها هدایت و کنترل می شود .رهبری مؤثر بخش عمده و اصلی نظارت شایسته و خوب را تشکیل میدهد ،یعنی رهبری
که نماینده اعضاء و هموندان خود میباشد ،با تمام اعضاء منصفانه و بی طرف رفتار میکند و در جهت باالترین منافع سازمان
عمل میکند .استقرار ساز و کارهای دموکراتیک در انتخاب رهبری ،حصول اطمینان از روشها و راه کارهای شفاف و مسئول در
تصمیم سازی و تفکیک وظایف نظارت با مدیریت در درون تشکل ،عناصر کلیدی نظارت شایسته و خوب به شمار میروند.
مرکز بین المللی بنگاههای اقتصادی خصوصی ( ) CIPEو فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی ( )WCFاین اصول را ایجاد و
توسعه دادند تا نظارت شایسته و خوبی را در تشکل های کسب و کار سهولت بخشند .اصول مذکور سکوی پرتاب و آغازی برای
ایجاد و تحکیم ساز وکارهای مشخص مرتبط با نظارت شایسته را میسر میسازند .اصولی چون شناخت ویژگی های منحصر به
فرد هر کشور ،تفاوت های میان تشکیالت و ساختارهای سازمانی ،محیط های مختلف صنفی آنها ،در پی ایجاد و ارائه لیستی
از دستور العمل هایی نیست تا تشکل ها از آنها تبعیت کنند ،در عوض هدف از این اصول دستیابی به مجموعه وسیعی از
رهنمودهای مربوط به نظارت شایسته است که تشکل های کسب و کار در کشورهای مختلف می توانند به کار گیرند تا رویه
های جاری خود را ارزیابی نموده و اقداماتی را که برای پیشرفت و بهسازی خود الزم می دانند به عمل آورند .تشخیص ما این
است که اصول مذکور به تنهایی ساختار نظارتی خوب و مؤثری در تشکل ها ایجاد نمی کنند .تغییر واقعی مستلزم ابزار و ساز
و کارهای ملموس و مستحکم همراه با پیاده سازی و اجرای مستمر آنها میباشد.
ما این اصول را برای تشکل های کسب و کار ،اتاقهای بازرگانی ،فدراسیونهای تشکل ها که در سطوح بین المللی ،ملی ،منطقه
ای و محلی کار میکنند ،مناسب و قابل اجرا میدانیم .در جهت اهداف این اصول ،تشکل های کسب و کار ،اتاقهای بازرگانی و
فدراسیون های تشکل ها را به عنوان گروههای تجاری تعریف میکنیم که نماینده منافع جمعی از اعضای تجاری خود ،چه به
صورت بنگاه های اقتصادی فردی و یا شرکتها و سازمانها هستند .شناخت ما از این اصول این است که گروهها و هیات های
تجاری می توانند به صورتهای مختلف شکل بگیرند ،تحت احکام و الزامات قانونی و انتظامی مختلف کار کنند ،دیگر اینکه
مدلهای عضویت مختلفی در سراسر جهان به صورت الزامی ،داوطلبانه و یا ترکیبی وجود دارند.
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برای اطالعات بیشتر در رابطه با مدلهای مختلف عضویت سازمانهای تجاری ،کتاب "اتاقهای بازرگانی ملی" ( )National chambers of commerceتالیف

مارکوس پیلگریم و رالف میر که یکی از مبادی اولیه "سازمان و نقش سیستم های اتاق بازرگانی" است و توسط "مرکز بین المللی بنگاههای اقتصادی خصوصی " در
سال  1995منتشر شده (لینک مشروحه زیر مالحظه شود).

http://www.cipe.org/ programs/ba/pdf/Chamber_Primer.pdf
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تشریک مساعی و قدردانی

با شناخت اهمیت نظارت شرکتی در ایجاد شرکتها و اقتصادهای شفاف و ماندگار ،ما اصول نظارت شرکتی  6OECDرا به
عنوان پایه و اساس این اصول مورد استفاده قرار داده ایم .از آنجا که تشکل های کسب و کار سازمانهای نماینده بخش
خصوصی هستند ،بایستی به باالترین مجموعه اصولی متعهد و پایبند باشند که با بهترین شیوه ها و راهکارهای پذیرفته شده
در بخش خصوصی سازگار باشند .با به کارگیری اصول  OECDبه عنوان نمونه و الگو ،اقدام به ساخت یک چارچوب کلی
نمودیم که روی اعضای تشکل ها و حقوق و وظایفشان ،مسئولیتها و نقش اعضای هیات مدیره و مقررات صریح و شفاف
متمرکز است .در عین حال تعدادی از عوامل ویژه و مشخص در ماهیت تشکل های کسب و کار این اصول را متفاوت
میسازند ،یعنی عمدتاً این تشکل ها سازمانهایی غیرانتفاعی و مبتنی بر اعضاء (عضو محور) هستند ؛ ساختار نظارتی آنها
تشکیل شده است از اعضای حق عضویت پرداز و هیات مدیره ای که بطور معمول پاداش مالی یا دستمزدی دریافت نمیکنند.
بدین وسیله از سازمانهایی که در ایجاد و پیشرفت این اصول و همچنین در بازنگری و ارائه نظریات سودمند در مورد پیش
نویسهای مختلف آن همکاری و تشریک مساعی نموده اند تشکر و قدردانی مینمائیم.

سردبیر Aleksandr Shkolnikov :

6The Organization for Economic Co-operation and Development
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نظارت موثر تشکل های کسب و کار

در چند دهه اخیر نظارت شرکتی از موضوعی صرفاً حائز اهمیت برای شرکتهای بزرگ شناخته شده در حیطه مسایل
اقتصادی عمده ،به موضوعی تغییر و تبدیل یافته است که در کشورهای کوچک و بزرگ مورد توجه و عالقه همگانی و بویژه
بخش خصوصی در امور تجاری قرار گرفته است .تشکل های کسب و کار و اتاقهای بازرگانی در سراسر جهان با مجموعه
مشابهی از مسایل نظارتی مواجه شدهاند که شرکتها در عرصه نظارت شرکتی (در دهه  ) 1990رسیدگی و اقدام به آنها را آغاز
نمودند .اجماع پدیدار شده در این عرصه بدین گونه است که مفهوم نظارت در همان حدی که برای شرکتها مناسب و حائز
اهمیت است ،برای تشکل ها نیز مهم و مناسب میباشد.
سازو کارهای نظارتی تشکل ها نه فقط برای سازمانهای بزرگ در بازارهای توسعه یافته قابل اجرا هستند ،بلکه برای تشکل
های کوچکتر در کشورهای در حال توسعه ،اگر نه بیشتر ،اما با همان درجه اهمیت قابل اعمال میباشند.
مفهوم نظارت اعمال شده در تشکل های کسب و کار به خط مشیها ،قوانین حقوقی ،ساز و کارها و شیوه های اجرایی
میپردازد که یک سازمان با آنها هدایت و کنترل میشود .نظارت شایسته و خوب درست در قلب و بطن ساختاری یک تشکل
کسب و کار پویا ،ماندگار ،نمونه ،مؤثر و مستقل قرار می گیرد .اینگونه نظارت از موارد جاری و کاری نظارت شرکتی به شمار
میرود و یکی از عوامل کلیدی در ایجاد تشکل های کسب و کار است که میتوانند نقش خود را در تقویت اعضا اجرا نموده و
نماینده و حافظ منافع بخش خصوصی در فرایند سیاستهای عمومی در تمام سطوح دولت باشند.
رهنمودهای متعدد مختلفی برای نظارت بر سازمانهای غیر انتفاعی وجود دارند .بسیاری از این رهنمودها را میتوان در مورد
تشکل های کسب و کار اعمال نمود ،با این حال ماهیت بارز تشکل های کسب و کار رویکرد خاصی را طلب میکند .تشکل
های کسب و کار سازمانهای عضو نهاد هستند؛ مسئولیت آنها در رابطه با اعضای حق عضویت پرداز است ،اعضایی که در عین
حال ساختارهای نظارتی تشکل ها را نیز تشکیل میدهند.
این اصول به وجود آمده اند تا نقطه آغازی را برای توسعه و بهسازی روشهای نظارتی تشکل های کسب و کار فراهم سازند.
اصول مذکور داوطلبانه و اختیاری هستند؛ با این حال شناخت این مسئله حائز اهمیت است که تشکل های کسب و کار در
انطباق با تمام الزامات قانونی با نگرش به دروندادهای تشکل های کسب و کار در سراسر جهان ایجاد شدهاند که بر ارتباط،
قابلیت اجرا و کاربردی بودن آنها تاکید شده است.
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اصول نظارت برای تشکل های کسب و کار
.I

ایجاد تشکل های مستقل ،ماموریت محور و عضو نهاد

چارچوب نظارتی تشکل بایستی موجب ایجاد تشکل های کسب و کار مستقل ،مؤثر و ماموریت محوری باشد که نماینده و
حافظ منافع اعضای خود بوده ،ایجاد ارزش نمایند و نقش گسترده تری در جامعه ایفا نمایند.
 _ Aتشکل باید اصول دموکراتیکی را که به انتخاب هیات مدیره ،فعالیتهای آنان و رفتار با اعضا مربوط میشوند ،در شیوه
نظارتی خود قرین و همراه سازد.
تمرکز الزم باید روی ایجاد فرایندهای شفاف در انتخاب رهبری و تصمیم سازی معطوف گردد .شناخت اینکه رده های مختلف
عضویت ممکن است دارای حقوق و تعهدات مختلفی باشند ،با این وجود تشکل باید با کلیه اعضا بطور منصفانه و بی طرف
رفتار نماید ،در تصمیمات و فعالیتهایش صریح و شفاف عمل کند و امکان دسترسی یکسان به اطالعات را فراهم سازد.
 _Bچارچوب نظارتی تشکل بایستی این اطمینان را بدهد که تشکل نماینده و حافظ منافع اعضای خود بوده و در مقابل اعضا
می تواند مسئول و پاسخگو به شمار آید.
 _Cتشکل بایستی در رابطه با نظارت و یا وظایف کلیدی مدیریت از اعمال نفوذ از خارج مبرا و مستقل باشد.
 _Dتصمیم گیرندگان تشکل بایستی از تاثیر و نفوذ بی مور د و ناروای افراد عضو در انجام مسئولیتهای خود مبرا و مستقل
باشند.
 _Eتصمیم گیرندگان باید در اعمال خود بی طرف باشند ،دقت و مراقبت الزم را به عمل آورند ،از تضاد و یا برخورد منافع
اجتناب ورزند ،در مسیر باالترین منافع تشکل حرکت کنند.
 )1تضاد منافع باید به نحو روشن در اسناد ذیربط نظارتی تشکل تعریف شود.
 )2شرح وظایف و مسئولیتهای تصمیم گیرندگان باید بطور صریح و روشن تعریف شده و به طرز صحیح و مناسب
بازنگری و به روز شود تا اطمینان حاصل شود که عملکرد واقعی منعکس کننده شرح وظایف هر پست ذیربط
می باشد.
 )3تصمیم گیرندگان باید به سمت اهداف روشن و تعریف شده ای هدایت شوند که با اهداف کلی سازمان همسو باشند.
 _Fساختار هیات مدیره به درستی نشان دهنده و نماینده کلیه اعضا باشد.
 _Gچارچوب نظارتی تشکل باید متضمن این باشد که اعضای هیات مدیره و کارمندان احساس مسئولیت داشته و در مقابل
تصمیمات و اعمال خود جوابگو باشند .سیستم مدیریت صحیح و مناسبی که تضمین کننده ارتباط ثمربخش و موفقی بین
هیات مدیره و کارمندان باشد برقرار گردد.
 _Hبرنامه ها و فعالیتهای تشکل باید با ماموریت آن سازگار و متناسب باشد.
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 _Iچارچوب نظارتی تشکل باید متضمن این باشد که یک تشکل همیشه بی طرف بوده و این بی طرفی را حفظ نماید.
 _Jچارچوب نظارتی تشکل باید سیستم درست و دقیق مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی ایجاد نماید.
 _Kماموریت تشکل باید منعکس کننده منافع کلیه اعضای خود بوده و همچنین باید توسط اعضا و به شیوه ای دموکراتیک
به وجود آید .م اموریت باید به تناوب و در فواصل معین مورد بازنگری ،تنفیذ و تایید اعتبار قرار گیرد تا به درستی منعکس
کننده عملکرد سازمان باشد.
 _Lچارچوب نظارتی تشکل باید منعکس کننده صحیح طرح استراتژیک آن باشد.
 _Mچارچوب نظارتی تشکل باید رهنمودهایی در مورد شرایطی ایجاد نماید که تحت آن شرایط به اعضا امکان داده میشود
تا از نام تشکل در فعالیتهای خود استفاده نمایند.
 _Nدر ایجاد مواضع سیاست گذاری عمومی تشکل ،چارچوب نظارتی تشکل باید در پی این باشد که کمیته های مناسب
تعیین خط مشی که به درستی نماینده و حافظ منافع اعضا به شیوه ای دموکراتیک و با اطالع رسانی کامل باشد ،تشکیل دهد.
 _Oتصمیم گیرندگان باید در تصمیمات خود در رابطه با ایجاد یا حذف کمیته های تعیین خط مشی صریح و شفاف عمل
کنند تا اطمینان حاصل شود که این کمیته ها بجای انعکاس منافع افراد ،نماینده و منعکس کننده منافع سازمان باشند.
چارچوب نظارتی تشکل باید شامل رهنمودهای مکتوب برای کمیته های تعیین کننده خط مشی باشد ،هیات مدیره باید از
انطباق با این رهنمودها اطمینان حاصل نماید.
مسئولیت کمیته های تعیین خط مشی شامل موارد زیر میباشد :
 )1شناسایی و اولویت بندی مشکالت جاری و مسایل پیش رو در آینده.
 )2تعیین خط مشی ها و مواضع در رابطه با موضوعات مرتبط.
 )3فراهم سازی امکان بررسی و تایید در تجزیه و تحلیل خط مشی و مسایل و مساعی ارتباطی.
 _Pقوانین و فرایندهای تشکیل کمیته ها باید صریح و شفاف باشند.
 _Qچارچوب نظارتی تشکل باید روشهای صریح و روشنی برای جریان اطالعات و تعامل میان کمیته های تعیین خط مشی و
هیات مدیره به وجود آورد.

8

.II

اعضا به عنوان مالکان تشکل

چارچوب نظارتی تشکل باید این نکته را به رسمیت بشناسد که اعضا زیر بنا و اساس موجودیت تشکل هستند و آنان را قادر
سازد تا به عنوان مالکان مطلع و فعال عمل نمایند .به آنها اطمینان دهد که نظارت به شیوه ای شفاف ،مسئول و پاسخگو و با
کارائی و حرفه گرایی الزم انجام میگیرد.
 _ Aحقوق اولیه و اصلی عضو شامل موارد زیر میباشد :
 )1اطالعات اساسی و ذیربط تشکل را بموقع و بطور منظم دریافت میکند؛
 )2در مجمع عمومی شرکت و از حق رای برخوردار میباشد؛
 )3بخشی از فرایند تصمیم گیری میشود؛
 _Bمسئولیتهای اولیه و اصلی عضو شامل موارد زیر میباشد:
 )1در سازمان فعالیت دارد؛
 )2حق عضویت تعیین شده را کامل و به موقع پرداخت میکند؛
 )3وفادار به سازمان باقی مانده و باعث تضعیف و اضمحالل آن نمیشود؛
 _ Cحقوق و وظایف عضو باید به روشنی در آئین نامه ها و مقررات داخلی تعریف شده و برای تمام اعضا قابل دسترسی باشد.
 _ Dاعضا با شناخت مدلهای مختلف شکل گیری هیات مدیره باید طبق قوانین و دستورالعلمهای صریح و شفاف در تشکیل
هیات مدیره و برکناری برخی از اعضا هیات مدیره شرکت نمایند.
 _ Eاعضا از این حق برخودارند تا در تصمیمات مرتبط با تغییرات اساسی در ساختار تشکل شرکت و در حد کافی مطلع
گردند؛ تغییراتی از قبیل اصالحات در آئین نامه ها و مقررات داخلی ،مواد الحاقیه ها ،یا اسناد نظارتی تشکل.
 _ Fساختار نظارتی باید منعکس کننده صحیح ترکیب عضویتی یک تشکل باشد.
 _ Gاعضا باید فرصت شرکت مؤثر و حق رای در مجامع عمومی را داشته و از قوانین ذیربط ،از جمله شیوه های رای گیری
حاکم بر مجمع عمومی مطلع گردند.
 _ Hچارچوب نظارتی باید قدرت و اختیار الزم را برای اعمال حق مالکیت خود به کلیه اعضا بدهد.
 _ Iاعضا باید به هیات مدیره اجازه دهند تا به مسئولیتهای خود عمل نمایند.
 _ Jاعضا باید به موقعیت ها و مواضع سازمانی در موضوعات مربوط به خط مشی عمومی که در جهت مصلحت عضویتی هیات
مدیره اتخاذ شده اند احترام گذارند.
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.III

رفتار یکسان و منصفانه با کلیه اعضا

چارچوب نظارتی تشکل باید تضمین کننده رفتار یکسان و منصفانه با کلیه اعضا باشد.
 _ Aبا کلیه اعضا در رده یکسان عضویتی باید بطور یکسان رفتار شود.
 _ Bدر صورتی که معیارهای تقسیم و رده بندی مختلف عضویتی وجود دارد ،باید بطور روشن مشخخص شخده و در دسخترس
کلیه اعضا باشد.
 _ Cفرایندها ،دستورالعملها و روند تشکیل مجامع عمومی بایستی امکان مشارکت همگان و رفتار یکسان بخرای کلیخه اعضخا را
فراهم آورد .دستورالعملهای تشکیل مجمع عمومی نباید باعث ایجاد مشکالت ناروا یا پر هزینه برای رای گیری گردد.
 _ Dدستور جلسه نیابتی باید ضرورتها و اولویتهای عضویتی تشکل را برای هیات مدیره منعکس نماید.
 _ Eدر صورتیکه تصمیمات هیات مدیره ممکن است تاثیر متفاوتی بر اعضای مختلف داشته باشد ،هیات مدیره بایخد در مخورد
کلیه اعضا منصفانه عمل کند.

.IV

7

نقش ،ساختار و وظایف هیات مدیره

چارچوب نظارتی تشکل باید تشکیل دهنده هیات مدیره ای باشد که هدایت راهبردی تشکل را تضمین ،سیاستهای کلخی الزم
را تعیین و اجرای آنها را پایش نماید؛ از انطباق بخا قخوانین ،مقخررات ،اسختانداردهای اخالقخی ذیخربط و مناسخب و همچنخین از
مدیریت صحیح توسط کارمندانی حرفه ای اطمینان حاصل نماید؛ و متضمن مسئولیت ،پاسخگویی و صراحت باشد.
 _ Aنظارت و مدیریت در درون تشکل باید به وضوح و کامالً منفک از یکدیگر انجام گیرد .هیات مدیره باید وظایف خخود را در
رابطه با هدف نیل به یک تعادل صحیح میان تشکل های داوطلب محور و کارمند انجام دهد.
تشکل های کسب و کار برای هدایت کلیدی و تصمیمات نظارتی وابسته و متکی به داوطلبان است.
به همان نحو ،حفظ یک ارتباط درست و مناسب میان داوطلبان و کارمندان حقوق بگیر یکخی از مسخائل ذیخربط و مخدنظر در
نظارت شایسته و خوب است .در داشتن تشکل های داوطلب محور ،مزایا و فوایدی وجود دارد؛ زیرا داوطلبان بخش عمده ای از
امور رهبری و تصمیمات در سطح سیاست گذاری سازمانی را بر عهده دارند؛ از طرفی ،در داشتن تشکل های کارمند محور نیخز
مزایا و فوایدی وجود دارد؛ زیرا داوطلبان ممکن است بیش تر در مقام ارائه مشاوره به کارمندانی عمل کنند که بخش عمده امور
رهبری و تصمیمات در سطح سیاست گذاری سازمانی را عهده دار هستند .از نظر داشتن سازمانهای کارمند محور یخا داوطلخب
محور مدل درست یا غلط وجود ندارد .چالش در انتخاب رویکرد افراطی به یکی از دو مدل مذکور ،در رسیدن به تعادل درستی
میان دو مدل مختلف با ایجاد یک ساختار نظارتی است که داوطلبان و کارمندان را وادار نمایخد نقخش و مسخئولیتهای اصخلی و
اساسی خود را ایفا و عمل نمایند.
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با نگرش به مراتب فوق ،داوطلبان باید توجه خود را روی انجام وظایف نظارتی متمرکز ،در عین حال کارمندان را قادر به انجام
وظایف مدیریتی در درون تشکل سازند .در غالب اوقات داوطلبان گرایش به عهده دار شدن وظایف مخدیریتی بخه بهخای تمرکخز
روی نظارت دارند .این مدل اغلب در نتیجه کمبود کارمندان حرفه ای است که در بسیاری از تشکل ها در همخه کشخورهای در
حال توسعه مشکل حادی به شمار میرود .راه حل فقدان کارمندان حرفه ای در اثر کمبود یا نبود منابع مخالی یخا انسخانی بایخد
پرورش کارمندان موجود برای انجام و ایفای نقشها و وظای ف مورد نیاز باشد .این امر در دراز مدت بیشتر به نفع تشکل خواهخد
بود.
 _ Bچارچوب نظارتی تشکل باید مسئولیتهای هیات مدیره و کارمندان اجرایی را بطور روشن تعریف کند تا اطمینخان حاصخل
شود که هر یک از بخشهای کاری و مسئولیتی وظایف خود را بطور صحیح انجام میدهند.
 _ Cاعضای هیات مدیره با شناخت اهمیت جداسازی نظارت از مدیریت بجای واکنش منفعالنه به ابتکار عمل کارمنخدان بایخد
در حیطه مسئولیتهای خود بطور فعال و کنشگر عمل نماید.
 _ Dهیات مدیره نباید مسئولیتهای خود را به کارمندان انتقال دهد.
 _ Eاندازه و ترکیب هیات مدیره باید متناسب با ساختار سازمان باشد؛ تشکل ها باید از داشتن هیات مدیره ای خیلی کوچخک
و به تبع آن ناتوانی در انعکاس نیازهای ساختار عضویتی ،همچنین از داشتن هیات مدیره های خیلی بزرگ نسبت بخه سخاختار
سازمان اجتناب ورزند.
 _ Fاعضای هیات مدیره باید بر پایه آگاهی و اطالع کامل ،با حسن نیخت ،بخا سخعی و کوشخش و مراقبخت مسختمر و در جهخت
باالترین منافع تشکل و اعضای آن عمل نموده و در عین حال کارشان در انطباق با قوانین و مقررات ذیربط باشد.
 _ Gچارچوب نظارتی تشکل باید مهارتهای تکمیلی و زمینه های الزم را در اعضای هیات مدیره ارتقا بخشد تا از وجود هیخات
مدیره ای که قادر به انجام صحیح مسئولیتهایش باشد ،اطمینان حاصل شود.
 _ Hچارچوب نظارتی تشکل باید رهنمودهای روشن و مناسبی برای اعضای هیات مدیره تهیه نماید که بطخور منصخفانه و بخی
طرفانه قابل اجرا باشد.
 _ Iهیات مدیره تشکل با شناخت حقوق افراد در اظهار عقیده سیاسی ،باید از نظر سیاسی بی طرف باقی بماند.
 _ Jهیات مدیره تشکل باید اطمینان حاصل نماید که کلیه افراد با هویتهای مختلف که در درون سخازمان کخار مخی کننخد بخه
اصول سازمان متعهد و پایبند باشند و بطور خود مختار عمل نکنند.
 _ Kاعضای هیات مدیره در مقابل اعضای تشکلی که نماینده آن هستند مسئول و پاسخگو می باشند.
 _ Lچارچوب نظارتی تشکل باید معیارهایی برای ارزیابی و سنجش عملکرد اعضای هیات مدیره و مجریان کلیدی تهیه نماید.
 _ Mاعضای هیات مدیره باید به استانداردهای واالی اخالقی هم در تشکل و هم در کارهای مربوط به خخود متعهخد و پایبنخد
بوده و با اتخاذ و پذیرش اصول اخالقی و رفتاری ،متعهد به اصول مذکور باشند.
 _ Nاعضای هیات مدیره به منظور انجام مسئولیتهای خود بایستی به اطالعات دقیق ،مناسب و بموقع دسترسی داشته باشند.
همچنین باید در فواصل مناسب بر ای تصدی گخری و آشخنایی کلخی بخا مسخئولیتها در زمخان عهخده دار شخدن پسخت ذیخربط،
آموزشهای الزم را طی نمایند.
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 _ Oچارچوب نظارتی تشکل باید با رویکردی مؤثر که مفاد تحلیلهای انجام شده یا نکات و توصیه های مشخورتی متخصصخین
ذیربط را بررسی و بهبود می بخشد ،بدور از تضاد منافع که ممکن است به نتیجه وحدت و یکپخارچگی تحلیخل و توصخیه هخای
آنان لطمه وارد سازد ،تکامل بخشد.
 _ Pتشکل باید روشهایی برای گزارش تخلفات 8،ایجاد و به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تخلفات بدون اذیخت و تعخرض
به کسی بطور صحیح گزارش و بررسی شوند.
 _ Qهیات مدیره باید وظایف کلیدی مشروحه زیر را انجام دهد:
 -1اطمینان از پیروی و انطباق با قوانین و مقررات داخلی تشکل؛
 -2بازنگری ،تایید ،پایش اجرای راهبرد تشکل ،طرحهای عمده کاری ،خط مشخی مواجهخه بخا ریسخک ،بودجخه سخالیانه،
طرحهای تجاری و کسب و کار؛ تنظیم اهداف عملکردی و اجرا برای مدیران اجرایی کلیدی و کخل سخازمان ؛ پخایش
اجرای کار و عملکرد تشکل؛ و سرکشی و مباشرت کردن در هزینه های عمده مالی و مشارکتها.
نقش هیات مدیره در حصول اطمینان از ایجاد و توسعه راهبرد سازمان برای انواع مختلف تشکل متفاوت است .در حخداقل آن
هیات مدیره باید راهبرد تعیین شده توسط بخش کارمندی را تایید و تصویب نماید .در مقیخاس وسخیعتر هیخات مخدیره نقخش
کنشگر و فعالتری در تعیین راهبرد و اطمینان از اجرای آن توسط سازمان بر عهده دارد .هیات مدیره باید کانالهای ارتباطی باز
و مطمئنی با بخش مدیریتی در رابطه با راهبرد سازمان داشته باشد.
 -3پایش اثر بخشی امور و عملکرد نظارتی تشکل و انجام تغییرات در صورت نیاز.
 -4انتخاب ،پاداش دادن ،پایش ،در صورت لزوم جایگزین کردن مدیران یا مجریان کلیخدی و مباشخرت در برنامخه ریخزی
برای جایگزینی.
 -5هم تراز کردن پاداش و حق الزحمه مجریان کلیدی با منافع دراز مدت تر تشکل و اعضای آن.
 -6حصول اطمینان از فرایند شفاف کاندیداتوری و انتخاب هیات مدیره و ایجاد شرایط تعریف شده و روشن برای تعیین
صالحیت اعضای هیات مدیره.
.i

قوانین کاندیداتوری و انتخاب اعضای هیات مخدیره بایخد صخریح و شخفاف بخوده و سخبب ارتقخا و بهبخود رقابتهخای
انتخاباتی باشد.

.ii

فرایندها و دستورالعملهای ذیربط باید صریح و روشن باشند.

.iii

فرایند انتخابات باید موجب تشویق و افزایش تعداد اعضای شرکت کننده باشد.

 -7تشکیل کمیته های کلیدی و دادن قدرت و اختیار الزم به آنها .کمیته های کلیدی هیات مدیره ممکن اسخت شخامل
موارد زیر باشد:
.i

کمیته ممیزی

.ii

کمیته اجرایی

.iii

کمیته عضویتی

.iv

کمیته انتخاب هیات مدیره و کاندیداتوری

.v

کمیته اخالقیات

.vi

کمیته مدیریت ریسک

 -8کاربرد مسئولیت مالی به عنوان معتمد مالی شامل :
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.i

ایجاد یک سیکل سالیانه برای مدیریت مالی مشتمل بر بازنگری و بحث و بررسی بودجه ،پایش فعالیتهای مخالی و
بحث و بررسی و بازبینی عملکرد مالی.

.ii

بررسی و بازنگری عواید نقدی و غیر نقدی  /سر رسید شده و نشده.

.iii

تشکیل یک کمیته ممیزی و در صورت لزوم تسهیل در ممیزیهای خارج از سازمان.

.iv

حصول اطمینان از اینکه منابع کافی در اختیار سازمان می باشد تا بتواند برنامه کاری خود را انجام دهد؛ و ایجخاد
منابع جدید سرمایه گذاری در صورت لزوم.

 -9پایش و مدیریت تضادها و برخورد منافع میان مدیریت و اعضای هیات مدیره و اجتناب از رفتار خودسرانه.
 -10حصول اطمینان از وجود سیستمهای گزارش مالی و حسابداری تشخکل ،شخامل ممیخزی مسختقل و اینکخه سیسختم
کنترل مناسب برقرار و جاری است ،بویژه سیستمهایی بخرای مخدیریت ریسخک ،کنتخرل مخالی و عملیخاتی ،پیخروی و
انطباق با قوانین و استانداردهای مرتبط.
 -11سرپرستی و مباشرت در فرایند افشاسازی و ارتباطات و در همان حال ساخت و ارائه تصویر عمومی از سازمان.
از مسئولیتهای هیات مدیره است تا به وضوح مشخص کند چه کسی سخنگوی تشکل خواهد بود ،این شخص تحخت چخه
شرایطی و با چه اختیاراتی می تواند نماینده و ارائه دهنده مسایل سازمان در محیطهای عمومی باشد.

.V
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فاش سازی 9و شفافیت

چارچوب نظارتی تشکل باید متضمن این باشد که فاش سازی به موقع و دقیق در رابطه با کلیخه موضخوعات عمخده و اساسخی
تشکل ،از جمله وضعیت مالی ،عملکردی ،عضویتی و نظارتی انجام گیرد.
قوانین و وسعت فاش سازی باید با الزامات قانونی کشوری که تشکل در آن عمل میکند سازگار باشد .این الزامات ممکن است
قوانین فاش سازی با توجه به اسناد کلیدی ،منابع تامین سرمایه ،گردش مالی و سایر موضوعات مربوط به عملیات تشکل باشد.
اصول ذکر شده در این بخش باید به عنوان راهکاری شایسته و مناسب به کار گرفته شوند ،حتی اگر حکم و ضابطه سخازمانها و
نهادهای عمومی و انتظامی بر این باشند که فاش سازی ضرورت ندارد و مورد نیاز نیست ،فاش سازی برای اعضخای تشخکل بخه
عنوان مالکان آن ضروری و مهم است.
 _ Aفاش سازی باید شامل ،اما نه محدود به ،اطالعات اساسی در موارد مشروحه زیر باشد:
 -1نتایج عملیاتی و مالی تشکل ،شامل کلیه اطالعات ذیربط درباره تامین سرمایه خارج از حق عضویت پرداختی اعضا.
 -2ماموریت ،دیدگاه و اهداف تشکل.
 -3حقوق اعضا در رابطه با رای گیری و انتخاب
 -4رهنمودهایی برای پرداخت پاداش و حق الزحمه برای مجریان کلیدی ،اطالعاتی در مورد اعضای هیات مدیره ،شخامل
فرایند تعیین صالحیت و انتخاب آنان .اعضای هیات مدیره در تشکل معموال به صورت داوطلبانخه خخدمت میکننخد،
لیکن چنانچه در مسائل مالی یا سایر امور مشارکت دارند و در این رابطه مبالغی دریافت میکنند ،ایخن دریافخت نیخز
بایستی فاش سازی شود.
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 -5معامالتی با طرفهای ذیربط.
 -6فاکتورهای ریسک قابل پیش بینی.
 -7موضوعات مرتبط با کارمندان و سایر سهامداران.
 -8موضوعاتی که بر چگونگی انجام وظایف یک تشکل تاثیر گذارند.
 -9ساختارها و سیاستهای نظارتی – بویژه مفاد هرگونه آئین نامه یا اساسنامه و فرایند اجرای آنها.
 -10شراکت های کلیدی با سهامداران
 _ Bباید از اعضای هیات مدیره و مجریان کلیدی خواسته شود تا به اطالع سایر اعضای هیات مدیره برسخانند و آشخکار سخازند
که آیا بطور مستقیم یا غیر مستقیم ،یا به نیابت از جانب طرفهای سوم ،منافع قابل توجهی در هیچ معاملخه یخا موضخوعاتی کخه
مستقیماً بر تشکل تاثیر گذار باشد ،دارند یا خیر.
 _ Cاطالعات باید بر طبق استانداردهای باالی کیفیت فاش سازی در مورد حسابداری ،مالی و غیرمالی تهیه و افشا شوند.
 _Dسالیانه باید یک فقره ممیزی توسط ممیز مستقل ،ذیصالح و واجد شرایط انجام شود تا این تضخمین و اطمینخان عینخی از
خارج به هیات مدیره و اعضا داده شود که اظهارنامه های مالی در تمام جهات و بطور منصفانه روشن و نمایانگر وضخعیت مخالی
تشکل میباشد.
 _ Eممیزهای خارجی باید برای اعضا شناخته شده ،قابل اعتماد و مسئول باشند و در مقابل تشکل وظیفه دارند تخا در اجخرای
ممیزی ،کمال دقت و مراقبت حرفه ای خود را به کار گیرند.
 _ Fاطالعات مربوطه باید همیشه آماده دسترسی برای استفاده کنندگان مورد نظر باشد.
 _ Gتشکل باید از اسناد ذیربط داخلی و سوابق و پرونده های کاری خود که تشکیل دهنده و عامل امتیازات رقابتی هسختند و
افشای آنها می تواند برنامه های سازمان و اعضای آن را به مخاطره اندازد به خوبی نگهداری و محافظت نماید.

.VI

رابطه با سهامداران

چارچوب نظارتی تشکل باید متضمن این باشد که روابط با سهامداران کلیدی به درستی افشا شود و در جهت بهتخرین منخافع
همه اعضای تشکل برقرار گردد.
 _ Aاعضای هیات مدیره باید از مفاد هریک از روابط برقرار شده با سخهامداران از جملخه شخرایط و الزامخات قخرارداد ،کانالهخای
ارتباطی ،دوره زمانی در صورت اقتضا ،چه از طریق قانون یا به جهت قراردادهای همکاری متقابل ،مطلع باشند.
 _ Bچنانچه قراردادهای رسمی با سهامداران وجود نداشته باشد ،چارچوب نظارتی تشکل باید یک رده بندی برای سخهامداران
کلیدی و کانالهای مناسب ارتباطی برای آنها ایجاد نموده و آن را در دسخترس و در اختیخار هیخات مخدیره و کارمنخدان اجرایخی
کلیدی قرار دهد.
 _ Cهیات مدیره باید سرپرستی و نظارت صحیحی بر این روابط داشته و همچنین یک مدیر ارشد اجرایی را بخه عنخوان رابخط
تعیین کند یا کمیته ثابتی را درگیر رسیدگی و اجرای نظارت نماید.
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 _ Dتصمیم گیرندگان باید فرصت های همکاری با سایر سازمانها و افراد را مورد مالحظخه قخرار داده و در ایخن راسختا ،منخافع
حاصله و همچنین هزینه هایی را که برای تشکل دربر دارد مدنظر قرار دهد.
 _ Eبرای شرکت در یک ائتالف نیز باید قوانین پایه ای و زیر بنایی ،شخامل هرگونخه محخدودیت در سخرمایه ،نقخش کارمنخدان
حرفه ای ،الزامات گزارش دهی و سخنگوی تعیین شده برای این هدف خاص وجود داشته باشد.
 _ Fهرگونه رابطه با مقامات دولتی ،بویژه در زمینه های حمایتی باید آشخکار و شخفاف باشخد .چخارچوب نظخارتی تشخکل بایخد
اطمینان دهد که یک سازمان در تعامل با دولت یا نمایندگان آن بی طرف باقی می ماند.
 _ Gتشکل در همکاری و تعامل با سازمانهای خیریه مالی یا بین المللی باید اطمینان یابد که هر یک از برنامخه هخای اجرایخی
سازمانهای مذکور در جهت منافع اعضای تشکل می باشد.

.VII

حصول اطمینان از چارچوب سازمانی مؤثر برای نظارت تشکل های کسب و کار

نظارت مؤثر تشکل مبتنی بر یک چارچوب سازمانی است که عدالت ،شخفافیت و امکخان حسابرسخی ،پاسخخگویی و مسخئولیت
پذیری را در محیط های عمومی و خصوصی ارتقا بخشیده و با قوانین و مقررات داخلی سازگار باشد.
 _ Aالزامات قانونی و انتظامی که در یک حوزه صالحیت قضایی بر طرز اجرای نظارت تشخکل تخاثیر گذارنخد بایخد متناسخب و
سازگار با قوانین و مقررات داخلی ،شفاف و قابل اجرا باشند.
 _ Bالزامات قانونی و انتظامی باید بتوانند فرایندهای تصمیم گیری شخفاف دموکراتیخک را در تشخکل هخا مقخدور و پشختیبانی
نمایند.
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