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بسم اهلل الرحمن الرحیم
امروزه حاکمیت شرکتی به عنوان شالوده روابط شرکتها با گروههای ذینفع به یکی از
جنبههای اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و اجراییسازی چارچوبهای آن به طور
چشمگیری افزایش یافته است .رسواییها و فروپاشی مالی برخی شرکتهای بزرگ در آغاز
قرن  21ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیتشرکتی بوده که زیان بسیاری از سرمایهگذاران
و ذینفعان را به دنبال داشته است.
یکی از راهبردهای اصلی گروه مدیریت سرمایه گذرای امید به عنوان هلدینگ چند رشتهای،
بهبود و اجرای قواعد مرتبط با شفافیت ،مسئولیت پذیری ،پاسخگویی ،صیانت از حقوق
سهامداران و ذینفعان و سایر اصول حاکمیت شرکتی به منظور افزایش ثروت صاحبان سهام
است .اجراییسازی قواعد حاکمیت شرکتی به صورت مناسب ،کلید جذب سرمایههای مالی و
انسانی به وسیله شرکتها و شرکای تجاری قدرتمند در زنجیره ارزش است.
اعضای هیئت مدیره شرکتها به عنوان کلیدیترین بازیگران حوزه حاکمیت شرکتی بوده و
در ایجاد ،استمرار و تقویت ساز وکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن
اصول حاکمیت شرکتی نقش اساسی دارند.
بدیهی است آشنایی و تسلط نسبی اعضای هیئت مدیره شرکتها به قوانین و مقررات،
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اصول و استاندارهای حاکمیت شرکتی ،تغییرات اثربخش و سازندهای را در حوزههای
راهبردهای ،نظارتی ،کنترلی و خدماتی و تامین منابع ایجاد خواهد کرد.
این مجموعه با هدف تبیین مفهوم و اهمیت حاکمیت شرکتی در دستیابی به اهداف
شرکتها ،جایگاه قانونی و حقوقی هیئت مدیره ،نقش ،وظایف و مسئولیتهای هیئت
مدیره بر مبنای آخرین تحقیقات داخلی و خارجی و با تاکید بر قانوت تجارت و دستورالعمل
حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
به کلیه اعضای محترم هیئت مدیره شرکتهای گروه توصیه میشود به منظور آشنایی
کامل با مسئولیتها و وظایف هیئت مدیره و همچنین انتظارات هلدینگ از شرکتها،
کتابچه حاضر را به دقت مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق شاهد بهبود اجرای قواعد
مرتبط با حاکمیت شرکتی و دستیابی به اهداف تعیین شده باشیم.
حسین مدرس خیابانی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
زمستان 1399
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حاکمیت شرکتی مرکب از ارکان متعددی است که با بهرهگیری از فرآیندها ،قواعد ،خط
مشیها و قوانین ،زمینه را برای تعامل هر چه بهتر این ارکان جهت دستیابی به اهداف
شرکت و اداره آن فراهم میکند .این مفهوم به دلیل تاثیرگذاری باالی خود ،از جمله
موضوعات مهمی است که میتوان عمده مباحث و مبانی مدیریت شرکت را در آن مطرح
کرد.
حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه روابط بین هیئت مدیره ،مدیران اجرایی،
سهامداران و سایر ذینفعان سازمان و مجموعهای از قواعد ناظر بر شرکت است .بررسیها
نشان میدهد راز جاودانگی و کامیابی شرکتهای معروف و خوشنام در برخورداری آنها
از رعایت اصول حاکمیت شرکتی و برخورداری از اعضای هیئت مدیره کارآمد نهفته است.
وجود حاکمیت شرکتی خوب ،کلید جذب سرمایه مالی و نیروی انسانی به وسیله
شرکتها و شرکای تجاری قدرتمند در زنجیره ارزش است .کیفیت اجرای حاکمیت شرکتی
به کیفیت شفافسازی اطالعاتی و عملیاتی و میزان اعتماد در روابط بین سهامداران،
هیئت مدیره ،مدیران ارشد و کارمندان معطوف میگردد که نفوذ و مسئولیت هر یک را
در قبال ارزش پایدار بنگاه برای تمامی سهامداران مشخص می کند ،بهطوری که جاری
شدن نظام حاکمیت شرکتی موثر ،رسیدن به هدفها و سیاستها را امکان پذیر خواهد
ساخت.
استانداردهای حاکمیتی شرکتی به مجموعهای از بهترین اقدامات در حوزه هیئت مدیره
و سایر ساز و کارهای اجرایی حاکمیت شرکتی اطالق میگردد که با هدف حل نقایص
سیستم حاکمیت شرکتی و تنظیم برخی هنجارهای رفتاری در جهت تبیین نقشهای
هیئت مدیره ،ترکیب و ساختار هیئت مدیره ،رابطه با ذینفعان و مدیران ،شفاف سازی
مالی و خاتمه همکاری مدیران ناکارآمد  ...تنظیم میشوند.
در اکثر استاندارهای حاکمیت شرکتی ،هفت حوزه کلیدی به شرح زیر مطرح است:
ترکیب و استقالل هیئت مدیره و تعادل میان اعضای مستقل و غیرمستقل هیئت
مدیره
تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
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فرآیند اطالع رسانی به تیم هیئت مدیره از منظر صحت ،به موقع بودن ،کافی بودن،
مرتبط بودن و قابل فهم بودن اطالعات.
فرآیندهای رسمی و شفاف در انتصاب اعضای هیئت مدیره
گزارشهای مالی تراز شده و قابل فهم ،خالی از هرگونه اغراق یا پنهان کاری
استفاده از کمیتههای هیئت مدیره از قبیل کمیته حسابرسی و ریسک ،کمیته
انتصابات و کمیته پاداش
وجود یک سیستم کنترل داخلی مناسب و ارتقاء مسمتر آن
بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی را میتوان در  3دسته بازیگران داخلی ،بازیگران خارجی
و هیئت مدیرهها تقسیمبندی کرد.
بازیگران داخلی را میتوان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ کرده
و به اجرا درمیآورند ،در حالی که بازیگران خارجی (حقیقی یا حقوقی) کسانی هستند
که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت دارند .از این رو مدیران و کارکنان
درون شرکت را می توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران ،تامینکنندگان ،مشتریان،
نهادهای دولتی ،نهادهای اجتماعی و  ...را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی کرد.

بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران داخلی

هیئت مدیره

بازیگران خارجی

مدیران

سهامداران

کارکنان

تأمین کنندگان
مشتریان
نهادهای دولتی و قانونی
نهادهای اجتماعی

13

واکاوی و آشنایی با نقشها ،مسئولیتها و وظایف هیئت مـدیره

ً
بعضا به جهت آنکه
هیئت مدیرهها به عنوان گروه سومی مدنظر قرار میگیرند که
میتوانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم بازیگران خارجی ایفای نقش کنند ،مستقل از
دو دسته دیگر تعریف میشوند .به طور مثال حضور اعضای اجرایی از یک سو در ترکیب
هیئت مدیره دلیلی بر ماهیت داخلی بودن آن است و از طرف دیگر ،وجود اعضای مستقل
خارجی از جانب قانون گذاران و سایر گروههای ذینفع قدرتمند در جمع آنها ،حاکی از
هویتی خارجی است.
هیئت مدیرهها به عنوان یکی از کلیدیترین بازیگران حوزه حاکمیت شرکتی هستند.
اصول حاکمیت شرکتی ،ساختاری را برای هیئت مدیره شرکتهای بزرگ و سهامی
پیشنهاد میکند که سالمت ،کارآمدی و پاسخگویی آنها به همه ذینفعان را تامین میکند.
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امروزه هیئت مدیرهها به دلیل جایگاه حیاتی خود در موفقیت شرکتها ،یکی از ارکان اصلی
حاکمیت شرکتی به شمار میرود و اغلب از آن به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت
و مسئول نظارت و خط مشی گذاری در شرکتها یاد میشود.
شرکتهای بزرگ همواره به وسیله دو نهاد اصلی اداره میشوند:
هیئت مدیره
هیئت (مدیران) اجرایی
هیئت مدیره وظیفه سیاست گذاری ،نظارت و هدایت شرکت را به عهده دارد و هیئت
اجرایی ،عملیات جاری و توسعه کسب و کار شرکت را انجام میدهد .هیئت مدیره یک
شرکت ،عامل اصلی موفقیتهای آن شرکت به حساب میآید .از این لحاظ ،شرکتها برای
دستیابی به موفقیت الزم است تا از ساختار هیئت مدیره اثرگذار برخوردار باشند .اعضای
هیئت مدیره از طرف سهامداران انتخاب میشوند و باید آنها را نمایندگی کنند .در صورتی
که شرکت ،ذینفعان متعددی دارد .تضاد منافع می تواند کارایی هیئت مدیره را تقلیل داده
و زمینه فساد را فراهم کند.
ً
در سالهای اخیر تنظیم و تبیین برخی قوانین جدید در فضای داخلی خصوصا توسط
سازمان بورس اوراق بهادار با الزاماتی بر میزان استقالل ،مسئولیت پذیری ،نظارت و خط
مشیگذاری توسط اعضای هیئت مدیره همراه بوده است که در مقایسه با گذشته گامی
رو به جلو محسوب میشود .در ادامه به جایگاه هیئت مدیره در حقوق تجارت داخلی،
قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار پرداخته خواهد شد.

 -1-2جایگاه هیئت مدیره در حقوق تجارت داخلی

هیئت مدیره در حقوق ایران ،یکی از ارکان اساسی هر شرکت تجاری محسوب میشود.
دلیل این مساله به این نکته معطوف می شود که مجامع مطرح در شرکتهای تجاری به
علت کثرت اعضاء و عدم آگاهی ،تخصص و وقت کافی در اداره امور شرکت ،باید مدیریت
شرکت را به گروهی متخصص ،وظیفه شناس و متعهد واگذار کنند.
هیئت مدیره ها عالوه بر اینکه باید در درون شرکت حضور مستمر (جهت ایفای نقش
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مشاورهای و نظارتی) داشته باشند بلکه باید نگاهی به بیرون از مرزهای سازمانی (جهت
ایفای نقش تامین منابع شرکت) و دیدی فرادست بر سازمان (برای رصد کردن رویدادهای
محیطی پیش رو و ایفای نقش راهبردی خود) دارند.

 -2-2جایگاه ترکیب و جلسات هیئت مدیره در قانون تجارت

در بخش ششم از حقوق تجارت تحت عنوان هیئت مدیره ،مواد و تبصره هایی ارائه شده

است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با ترکیب هیئت مدیره در ارتباط است که در
ادامه هر یک از این مواد ارائه می گردد:
ماده  - 107شركت سهامی بوسیله هیئت مدیرهای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده
ً
ً
بعضا قابل عزل میباشند ،اداره خواهد شد .عده اعضای هیئت مدیره در شركتهای
وكال یا
سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.
بر اساس این ماده اعضای هیئت مدیره تنها از میان صاحبان سهام شرکت انتخاب شده
و تعداد آنها نمیتواند در شرکتهای سهامی عام کمتر از  5نفر باشد .شایان ذکر است تعداد
اعضای هیئت مدیره برای شرکتهای سهامی خاص دست کم باید  3نفر باشد.
ماده  - 108مدیران شركت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب
می شوند.
ماده  - 109مدت مدیران در اساسنامه معین میشود ،لیكن این مدت از دو سال تجاوز
نخواهد كرد .انتخاب مجدد مدیران بالمانع است.
بر اساس ماده  109دوره تصدیگری مدیران شرکت با سقفی دو ساله محدود شده و زمان
بندی این دوره در صورت انتخاب مجدد عضو هیئت مدیره تمدید میشود.
ماده  - 112درصورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران
تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون كمتر شود اعضاء علی البدل به
ترتیب مقرر در اساسنامه و اال به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند
گرفت و درصورتیكه عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل كافی
برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمع
عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

17

واکاوی و آشنایی با نقشها ،مسئولیتها و وظایف هیئت مـدیره

ماده  - 119هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یك رئیس و
یك نائب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید .مدت
ریاست رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره
نخواهد بود .هیئت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از
سمتهای مذكور عزل كند .هر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود كان لم یكن خواهد بود.
تبصره  – 1از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی كه به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی
شده باشد در حكم عضو هیئت مدیره تلقی خواهد شد.
تبصره  - 2هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره
انجام خواهد داد.

ماده  - 121برای تشكیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره
الزم است .تصمیمات باید به اكثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه
اكثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ماده  - 122ترتیب دعوت و تشكیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد كرد.
ً
اقال یك سوم اعضاء هیئت مدیره را تشكیل دهند
ولی در هر حال عدهای از مدیران كه
میتوانند درصورتی كه از تاریخ تشكیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یك ماه گذشته
باشد ،با ذكر دستورجلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.
ماده  - 123برای هریك ازجلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و الاقل به
امضاء اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد .در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی
كه حضور دارند یا غایب میباشند و خالصهای از مذاكرات و همچنین تصمیمات متخذه
در جلسه با قید تاریخ در آن ذكر میگردد .هر یك از مدیران كه با تمام یا بعضی از
تصمیمات مندرج درصورت جلسه مخالف باشد نظر او باید درصورت جلسه قید شود.
ماده  - 124هیئت مدیره باید اقال یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت
برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین كند .در صورتی كه
مدیر عامل ،عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت
مدیره بیشتر نخواهد بود .مدیرعامل شركت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره
همان شركت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره  -هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید.
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 -3-2جایگاه ترکیب و جلسات هیئت مدیره در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق
بهادار

در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران ،پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی

و توسعه بازار شفاف و منصفانه و در راستای اصالح نهادی حاکمیت شرکتی «دستورالعمل
حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» در
تاریخ  1397/04/27در  6فصل 44 ،ماده و  24تبصره به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است این دستورالعمل از تاریخ ابالغ ،الزم االجرا است .فصل سوم
دستورالعمل مزبور در خصوص هیئت مدیره و مدیر عامل می باشد که در ادامه هر یک از
این مواد ارائه می گردد:
ماده  -4اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ایفای مسئولیتهای خود در شرکت و در
راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی باید دارای تحصیالت ،تجربه و فاقد محکومیت
قطعی کیفری موثر یا انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه باشند .تعداد اعضای
هیئت مدیره باید به میزانی باشد که امکان انجام بحثهای سودمند و تصمیمگیری
منطقی و همچنین نظارت کافی در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد .اکثریت اعضای
هیئتمدیره باید غیرموظف باشند و تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره نباید كمتر از 20
درصد تعداد كل اعضای هیئتمدیره باشد.
تبصره  :1تعداد اعضای هیئتمدیره برای شرکتهای بزرگ ،به تشخیص و اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار ،حداقل هفت
نفر میباشد.
تبصره  :2تعداد اعضای مستقل در شرکتها حسب صالحدید سازمان بورس و اوراق بهادار قابل افزایش است.
ً
صرفا پس از تصویب هیئت مدیره امكانپذیر
تبصره  :3موظف شدن اعضای هیئت مدیره ،ضمن رعایت شرایط این ماده،
خواهد بود و مدیر ذینفع در این تصمیمگیری حق رأی ندارد.
تبصره  :4هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره باید معادل یک دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل پنج میلیارد ریال از
سهام شرکت (که هر 2سال یک بار متناسب با نرخ تورم و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی تعدیل میشود) را به عنوان
سهام وثیقه مدیران نزد شرکت تودیع کنند.
تبصره  :5در ترکیب هیئتمدیره ،باید حداقل یک عضو غیرموظف حضور داشته باشد که دارای تحصیالت مالی (حسابداری،
مدیریت مالی ،اقتصاد ،و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد.
تبصره  :6اعضای موظف هیئت مدیره نمیتوانند در شرکتی دیگر ،مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره باشند .هیچ یک
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ً
اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از  3شرکت به عنوان عضو غیرموظف
از اعضای هیئت مدیره نباید
هیئت مدیره انتخاب شوند .اعضای هیئت مدیره باید در این خصوص ،اقرارنامهای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند.

ماده  -14در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره ،عضو ذینفع نباید در رایگیری شرکت کند.
ماده  -19رئیس هیئت مدیره نباید همزمان ،مدیر عامل شرکت یا از اشخاص زیر نظر
مدیرعامل باشد .وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیئت مدیره ،مدیرعامل و
سایر اعضای هیئت مدیره ،نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیمگیری
و تصویب آن در قالب منشور هیئت مدیره باید بهطور صریح و روشن مشخص شود و به
تصویب هیئت مدیره برسد
ماده  -21هیئت مدیره باید دارای یک دبیرخانه مستقل باشد که مسئولیت هماهنگی و
مستندسازی جلسات هیئت مدیره ،جمعآوری اطالعات موردنیاز و پیگیری انجام امور
کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینانبخشی از انجام تکالیف قانونی
هیئتمدیره را به عهده داشته باشد.
تبصره  :1مستندات و اطالعات موضوع این ماده ،شامل مستندات و اطالعات ارسالی کمیتههای تخصصی هیئت مدیره ،باید
در اسرع وقت و بدون هیچ مانعی جهت ارائه به هیئت مدیره در اختیار دبیر هیئت مدیره قرار گیرد.
تبصره  :2خالصهای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسهای مطرح شود ،باید طی دستورجلسهای همراه دعوتنامه و
مستندات مربوطه ،به نحو و با فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطالع اعضای هیئت مدیره برسد تا اعضا بتوانند
تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند.

ماده  -24جلسات هیئت مدیره باید در هر ماه حداقل یک بار برگزار شود .ترتیب و تاریخ
برگزاری جلسات هیئت مدیره باید در اولین جلسه هیئت مدیره برای دورههای ششماهه
به تصویب هیئت مدیره برسد .هیئت مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و
جلسات کمیتههای تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات
را در گزارش ساالنه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.
ماده  -25دستور جلسات عادی آتی هیئت مدیره با پیشنهاد هرکدام از اعضای هیئت
مدیره یا مدیر عامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آنها در جلسات با نظر رئیس هیئت
مدیره خواهد بود .چنانچه اكثریت اعضای هیئت مدیره به صورت مشترک نظر دیگری
در خصوص تعیین اولویتها داشته باشند ،در این شرایط باید مطابق تصمیم اكثریت
اقدام شود.
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ماده  - 26در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات
هیئت مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند ،در این صورت الزم است نظر مخالف
خود را به همراه دالیل مخالفت در صورتجلسه قید نمایند.
ماده  -27در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیئت مدیره خارج شود ،دالیل آن باید
در صورتجلسه عنوان گردد.
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نقشهای هیئت مدیره
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امروزه ضرورت تعریف و واکاوی نقشهای هیئت مدیره به طور روزافزونی در حال افزایش
بوده و از تاثیر قابل مالحظهای بر عملکرد شرکتها برخوردار است .نقشهای هیئت مدیره
کانون تغییر و تحوالت است و به تناسب شرایط و الزامات گوناگونی که از شرکت انتظار
میرود ،شکل متفاوتی به خود خواهد گرفت .صاحبنظران با نگاهی به سیر تحوالت
متعقدند در دوره های مختلف عمر شرکت و به تناسب الزامات وارده بر شرکت از طرف
نهادهای داخلی و خارجی ،برخی از این نقشها منحصر به دوره خاصی بوده و برخی
همیشگی و نیازمند توجهی مستمر هستند.

 -1-3دیدگاه صاحبنظران خبره در حوزه نقشهای هیئت مدیره:

صاحبنظران نقشهای هیئت مدیره را در سه گروه کلی تقسیمبندی کردهاند:

الف) نقشهای راهبردی
تعیین اهداف و دورنمای کسب و کار
تدوین (با مشارکت مدیریت) و ارزیابی راهبرد شرکت
فرهنگسازی و نهادینه سازی تفکر راهبردی
ب) نقشهای کنترلی و نظارتی
تضمین بقای شرکت (حفظ منافع سهامداران)
تعیین خاستگاه و حد و مرز مخاطرهپذیری در شرکت
انتخاب ،ارزیابی ،پاداش دهی و اخراج مدیر عامل
تعیین خطوط اختیار مدیریت و هیئت مدیره
نظارت و ارزیابی عملکرد تیم مدیریت
کنترل عملیات کاری شرکت
گزارش و ارتباط با سهامداران
پیشنهاد تقسیم سود به مجمع عمومی
ارزیابی عملکرد هیئت مدیره
تضمین مقبولیت قانونی عملکرد شرکت
بازنگری در مسئولیتهای اجتماعی شرکت
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ج) نقشهای خدماتی و تامین منابع
ارتقاء سطح شرکت و شأن شرکت
مشارکت در گروههای ارتباطی خارجی و اتصال شرکت به ذی نفعان کالن محیطی
کمک به شرکت جهت کسب منابع الزم آن از طریق برقراری ارتباط
ایفای نقش سفیر شرکت
ارائه مشاوره به شخص مدیر عامل و حمایت از وی
البته باید در نظر داشت این سه نقش در مراحل مختلف عمر شرکت می توانند اهمیت و
وزن ارزشی متفاوتی به خود بگیرند ،به گونهای که در مراحل معرفی و شروع به کار شرکت،
نقش راهبردی و نظارتی از اهمیت باالیی برخوردارند؛ در حالی که با رشد شرکت و افزایش
نیازمندیهای آن به منابع محیطی جهت رشد ،نقش تامین منابع برای هیئت مدیره از

ً
معموال در مراحل بلوغ ،نقشهای خدماتی و در مراحل
اهمیت بیشتری برخوردار می شود.
افول که شرکت نیازمند یک بازنگری زیرساختی است ،نقش راهبردی هیئت مدیره اهمیت
بیشتری پیدا میکند.

 -2-3نقش مشترک هیئت مدیره و مدیرعامل در رهبری و اثربخشی سازمان

با وجود آنکه تالش میشود نقش هیئت مدیره از تیم اجرایی و بخصوص مدیرعامل
تفکیک شود ،اما با وجود این ،نقشهای مشترکی نیز برای این دو ،قابل تعریف و
تبیین است .از جمله مهمترین این نقشها میتوان به نقش مشترک هیئت مدیره و
مدیر عامل در رهبری ،طراحی و اثربخشی سازمان اشاره کرد (رابینز .)1992 ،این نقش
مشارکتی براساس تفاسیر و تحلیلهای صورت گرفته از محیط داخلی و خارجی ،رسالت و
اهداف مدون سازمان و همچنین بر اساس سند چشم انداز و اهداف عملکرد سازمان به
اجرا درمیآید .به عبارت بهتر این نقش به طراحی سازمان و تدوین خط مشیها ،تعیین
فناوری موردنیاز و فرهنگ و روابط سازمانی مورد نیاز میپردازد.
همانطور که در شکل صفحه بعد نشان داده شده است ،هیئت مدیره و مدیر عامل باید
با بازبینی و تحلیل مستمر از شرایط و وضعیت موجود درون سازمان ،به تعدیالتی بر
راهبردیهای خود دست بزنند .از طرفی این دو تیم باید پس از طراحی سازمان با بررسی
نتایج طراحی سازمانی ،مسائل محتمل را از منظر محیط داخلی سازمان پیگیری کنند.
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محیط داخلی
نقاط قوت
نقاط ضعف
شیوه مدیریت
عملکرد گذشته

تیم هیئت مدیره مدیرعامل

مدیریت راهبردی
انتخاب اهداف عملی تدوین راهبردها
تعیین رسالت و اهداف رسمی

رهآوردهای اثربخش
منابع
کارآیی
تامین هدف
گروههای ذینفع

طراحی سازمان

ارزشهای رقابتی

شکل ساختاری
فناوری اطالعات و سیستمهای کنترل
فناوری تولید
خط مشیهای منابع انسانی
فرهنگ سازمانی
روابط میان سازمانی
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محیط خارجی
فرصت ها
تهدیدات
عدم اطمینان
میزان در دسترس بودن
منابع
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الزم به ذکر است از دیگر نقشهای هیئت مدیره در این فرآیند ،نقش نظارتی آن است که
بر فرآیند اجرای راهبرد توسط تیم مدیریت و تفویض اختیارات الزم در طراحی سازمان به
تیم اجرایی مدیر عامل و ارزیابی مستمر آن اعمال میشود.

 -3-3نقشهای فردی اعضای هیئت مدیره
 -1-3-3نقشهای رئیس هیئت مدیره

دیده بان  :در این نقش رئیس هیئت مدیره باید اموری همچون سمت و سو دادن

به شرکت ،ایجاد شاخصهای عملکردی بلند مدت ،ایفای نقش زنگ خطر در صورت عدم
همسویی فعالیت شرکت با اهداف بلند مدت و  ...را به عهده بگیرد.
رهبر راهبردی :در این نقش ،رئیس هیئت مدیره باید اموری همچون نهادینهسازی رفتارهای
خاص مبتنی بر اهداف بلند مدت شرکت و  ...را متعهد شود.
مجری جلسات هیئت مدیره :در این نقش ،رئیس هیئت مدیره باید انجام امور ریاست
جلسات هیئت مدیره ،تنظیم برنامه زمانی جلسات ،تهیه دستور جلسات و صورتجلسات
هیئت مدیره و  ...را برعهده بگیرد.
ارزیاب :در این نقش ،رئیس هیئت مدیره باید بر عملکرد تیم اجرایی و تیم هیئت
مدیره نظارت داشته ،نقش آفرینی هیئت مدیره و تیم اجرایی را در کسب اهداف عالیه
شرکت ارزیابی کند.
میانجیگر :در این نقش رئیس هیئت مدیره باید اموری مانند کشف مسائل آشوب
آفرین ،برگزاری جلسات با نمایندگان کارگری ،برقراری رابطه دوستانه و سازنده بین تیم
مدیریت و تیم هیئت مدیره ،شناخت موانع برقرار ی ارتباطات و راه حلهای آن  ...را در
دستور کار قرار دهد.
پل ارتباطی :در این نقش ،رئیس هیئت مدیره باید انجام اموری همچون ریاست
جلسات عمومی سالیانه با سهامداران ،برگزاری جلسه با سهامداران عمده شرکت و ...را
بر عهده بگیرد.
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 -2-3-3نقشهای مدیر عامل

مدیر عامل با ایفای نقش پل ارتباطی خود بین تیم هیئت مدیره و تیم اجرایی ،باید

الگوهای رفتاری مشارکتی را ایجاد کند و در نهایت همسویی فعالیتهای تیم اجرایی را با
اهداف عالیه شرکت و تیم هیئت مدیره تضمین کند .امروزه مدیران عامل باید نقشهای
متفاوت زیر را ایفا کنند:
ستاره فیلم :مدیر عامل پس از بازبینی فیلمنامه شرکت (راهبرد ،اهداف بلند مدت،

ً
کامال مشارکتی با تیم هیئت مدیره به نگارش
مصوبات هیئت مدیره و  )...که به صورت
درآمده و تحت نظارت آنها اجرا میشود ،ایفاگر این نقش خواهد بود.
سیمای اجرایی شرکت :مدیر عامل فرد محوری شرکت است که پیشرفت پروژهها و
راهبردهای شرکت را به منظور تعیین جهتگیر یهای کلی سازمان مدیریت کرده و منابع
در دسترس را در جهت عملیاتی و اجرایی کردن ماموریتها ،چشماندازها و اهداف هدایت
میکند .مدیر عامل فعالیتها و کسب و کار روزانه شرکت را اداره میکند.
انتخاب مدیران شایسته و تاسیس ساختاری موثر برای سازمان
رابط :مدیر عامل در مرکز فعالیت کسب و کار قرار دارد و درون شرکت را به تیم هیئت
مدیره مرتبط میسازد.
متفکر :افزایش اهمیت دارایی نامشهود شرکت منعکس کننده تغییراتی است که بر
اساس آن ،نگرش شرکت از فلسفه تولید گرایی به فلسفه خدمات رسانی و دانش محوری
تغییر یافته است .در این نقش ،مدیر عامل حافظ داراییهای فکری شرکت است و با
ایجاد گروههای مستقل تخصصی ،اتاقهای فکر درون شرکت را تحت کنترل و نظارت
خود درمیآورد.
ش اعضای هیئت مدیره
 -3-3-3نق 

کمیته گردان :در این نقش ،اعضای هیئت مدیره موظفند به تناسب تخصص خود

در هر یک از کمیتههای تخصصی همچمون کمیته حسابرسی ،کمیته انتصابات ،کمیته
راهبردی و  ...نقش آفرینی کنند .این گونه اعضا معموال در کمیته های هیئت مدیره
نقش ریاست کمیته را برعهده دارند.
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چالش افکن :در این نقش ،اعضا در جلسات هیئت مدیره مسائل شرکت را به چالش
کشیده و هر گونه نقص مدیریتی یا هیئت مدیرهای را زیر ذره بین تیزبینانه خود و هیئت
مدیره خواهند برد.
تصمیم گیرنده جمعی :در این نقش از اعضای هیئت مدیره انتظار میرود در پایان
جلسات هیئت مدیره به صورتی هدفمند و برنامه ریزی شده به تصمیمگیر یهایی اقدام
کنند که در مقایسه با تصمیمات فردی از درجه اثربخشی باالیی برخوردار است.
مشاور :در این نقش از اعضای هیئت مدیره انتظار میرود با توجه به ریاست کمیتههای
تخصصی هیئت مدیره ،تیم اجرایی زیردست خود را در موضوعات خاص ،مورد راهنمایی
و مشاوره قرار دهد.
شکارچی منابع :در این نقش ،هر یک از اعضای هیئت مدیره به تناسب تخصص،
تجربه و مهارت خود باید در صدد کشف منابع ارزان ،باکیفیت و سریع باشند تا در مواقع
ضروری ،آن منابع را به سرعت جایگزین منابع پیشین کنند.
مغز متفکر :در این نقش اعضای هیئت مدیره باید با ارئه ایدههای نوآورانه و البته
عملی ،سعی در تغییر جهت شرکت از مسیر معمول پیشین به مسیری موفقتر کنند.
ضربه گیر :در این نقش اعضای هیئت مدیره باید بتوانند از شرکت در برابر مخاطرات (شامل
رقبا ،بحرانهای مالی ،نوسانات قیمت و  )...حفاظت کنند و انتظار می رود با تعریف سبد کسب
و کار متنوعی از محصوالت ،از درصد مخاطراتی که شرکت با آن رو به رو خواهد شد ،بکاهند.
ش کمیتههای هیئت مدیره
 -4-3-3نق 

هیئت مدیره جهت ایفای هر چه بیشتر نقشهای خود (اعم از راهبردی ،نظارتی و
خدماتی) نیازمند دریافت اطالعاتی قابل فهم ،به موقع ،به روز و مستقل هستند؛ اطالعاتی
که بتواند هیئت مدیره را نسبت به مسائل مهمی همچون حسابرسی فعالیتهای مالی،
پرداختها و پاداشها ،طریق عضو گیری و انتصاب اعضا و  ...آگاه سازد .این اطالعات
ً
بعضا در قالب طر حهای پیشنهادی برخی کارگروههای تخصصی هیئت مدیره تحت عنوان
«کمیته» به تیم هیئت مدیره ارائه میشود.
کمیتههای مختلفی برای هیئت مدیرهها قابل تعریف است که از جمله می توان به
کمیته انتصابات ،کمیته حسابرسی ،کمیته پاداش ،کمیته آموزش ،کمیته راهبردی،
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کمیته اجرایی و  ...اشاره کرد .از میان این کمیتهها ،کمیتههای حسابرسی ،انتصابات و
پاداش از جمله مهمترین کمیتههای هیئت مدیره محسوب میشوند که از جانب نهادهای
قانونگذار مختلف جهان به عنوان یک الزام برای هیئت مدیرهها مطرح میشوند.
 -1-3-3-3کمیته انتصابات
در این کمیته تاثیر تصمیمات هیئت مدیره از لحاظ انتصابات ،حفظ ،آموزش و اخراج
مدیران بر عملیات جاری شرکت ،مورد واکاوی قرار میگیرد .اعضای غیراجرایی این کمیته

ً
معموال نقش نظارتی و کنترلی خود را در فرآیندهای انتصابی اعضای شرکت متناسب با
خطمشیها و الزامات حاکمیتی و راهبردی آن ایفا میکنند.
 -1-3-3-3کمیته حسابرسی
با آنکه در اوائل دهه  80میالدی ،کمیته حسابرسی ،مفهوم کنگ و ناشناختهای به نظر
میرسید اما در حال حاضر و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران میتوان این کمیته را
مهمترین کمیته هیئت مدیره دانست؛ به گونهای که بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی
بورسهای مختلف جهان منجمله بورس اوراق بهادار تهران ،کمیته حسابرسی باید در
ترکیب کمیتههای هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش این گونه بورسها قرار گیرد.
به برخی از وظایف این کمیته میتوان به حسابرسی فعالیتهای مالی شرکت ،کاربست
رویکردهای متنوع حسابرسی در شرکت ،کنتر لهای داخلی ،ارائه گزارشهایی از عملکرد
مالی شرکت در زمان مناسب به تیم هیئت مدیره و  ...اشاره کرد.
 -1-3-3-3کمیته پاداش
در دهههای اخیر طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد ،تحت هدایت و کنترل کمیته پاداش
هیئت مدیره ،بیشتر در دستور کار هیئت مدیرهها قرار گرفته است .از جمله نقشهای این
کمیته میتوان به هدفگذاری عملکردی برای مدیران اجرایی ،ارزیابی عملکرد تیم اجرایی
و تعیین خط مشی پاداشها در شرکت ،چگونگی پرداخت و زمانبندی آن ،تایید پرداخت
به بخش مالی شرکت با هماهنگی هیئت مدیره و کمیته حسابرسی و ارائه گزارش جامع
در خصوص نوع پاداش اعطا شده و چگونگی ارائه و  ...به تیم هیئت مدیره اشاره کرد.
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هیئت مدیرهها دارای جایگاه ویژهای در اداره شرکتها بوده و برای انجام وظایف محوله از
مسئولیتهایی برخوردارند که به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها تعریف میشود .آنچه
که به وضوح در تحقیقات اخیر به چشم میخورد درک این موضوع است که هیئت مدیرهها
زمانی میتوانند به مسئولیتهای خود جامه عمل بپوشانند که آنها را به درستی درک کرده و
اقدامات مقتضی را برای تحقق آنها انجام دهند.
در فضای داخلی و در قالب مواد موجود در قوانین تجارت و دستورالعمل حاکمیت
شرکتی بورس اوراق بهادار نیز به این مسولیتها تا حدی پرداخته شده است .در اتباط
با مسئولیتهای داخلی و از منظر قانون تجارت به مسئولیتهایی همچون اداره شرکت،
نصب و عزل مدیر عامل و رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره ،مدیریت جلسات و  ...و از
منظر دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار به مسئولیتهایی همچون تعیین
اهداف راهبردی شرکت ،نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت ،تدوین و پیاده سازی منشور
اخالقی ،تشکیل کمیتهها ،تشکیل دبیرخانه و  ...اشاره شده است.
در بعد مسئولیت خارجی مادههای  140 ،138 ،137 ،112و  141در قانون تجارت و
مادههای  40 ،39 ،38 ،33 ،28 ،26 ،25 ،24 ،23 ،20 ،10 ،9 ،6و  41در دستورالعمل
حاکمیت شرکتی موضوعاتی را مدنظر قرار داده است که در بخش پایانی همین سرفصل،
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسئولیت های هیئت مدیره به دو بخش زیر تقسیم بندی میشود:
مسئولیتهای داخلی هیئت مدیره:
الف) رسالت و چشم انداز شرکت
ب) مدیریت و نظارت بر منابع شرکت
ج) رهبری کارکنان و حمایت از آنها
مسئولیتهای خارجی هیئت مدیره:
الف) مسئولیت قانونی/حقوقی
ب) مسئولیت اجتماعی

 -1-4مسئولیتهای داخلی هیئت مدیره

مسئولیتهای داخلی هیئت مدیره به آن دسته از مسئولیتهایی اطالق میشود که نگاه
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درون سازمانی داشته باشد و جهت مدیریت بهتر درون سازمانی برای هیئت مدیرهها
در نظر گرفته میشود .مسئولیتهای داخلی هیئت مدیره را میتوان به سه دسته کلی
تقسیم کرد .این سه مسئولیت کلی در شکل ارائه شده است.

نظارت
بر برنامههای
اجرایی
رسالت
شرکت
برنامهریزی

تدوین رسالت

اثربخش در

و چشم انداز

جهت تحقق

شرکت با نگاهی

رسالت

به اهداف عالی

مسئولیتهای داخلی
هیئت مدیره

مرجع
دادخواهی و
قضاوت
رهبری کارکنان و
تدوین
خطمشیهای
پاداش

سیمای عمومی
شرکت
مدیریت و نظارت

پشتیبانی
از آنها

بهبود

بر منابع

انتخاب،

مدیریت

ارزیابی و حمایت

اثربخش منابع

از مدیر عامل
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 -1-1-4رسالت و چشم انداز شرکت :اولین حوزه مسئولیتی هیئت مدیره در داخل سازمان،
حوزه رسالت و چشمانداز شرکت است .این حوزه مسئولیتی خود شامل سه زیرمسئولیت
است:
تدوین رسالت و چشم انداز شرکت با نگاهی به اهداف عالی
حصول اطمینان از برنامه ریزی اثربخش در جهت تحقق رسالت و چشم انداز
نظارت بر برنامهها و تولیدات/خدمات شرکت
 -2-1-4مدیریت و نظارت بر منابع شرکت :یکی از مسئولیتهای اساسی هیئت مدیرهها  -که
کمترین توجه را به خود جلب کرده است  -مسئولیت مدیریت و نظارت بر داراییهای شرکت
است.
از جمله دالیل این امر ،میتوان به مواردی همچون عدم آشنایی کافی اعضای هیئت
مدیره با صورتهای مالی ،موضوعات مالیاتی ،بیمه و به طور کلی مدیریت اثربخش دانست
این حوزه مسئولیت داخلی در سه حوزه زیر قابل بررسی است:
حصول اطمینان از کیفیت و کمیت مناسب منابع
مدیریت اثربخش منابع
بهبود سیمای عمومی شرکت
 -3-1-4رهبری کارکنان و حمایت از آنها :سومین مسئولیت هیئت مدیره ،هدایت و رهبری
کارکنان و مدیریت شرکت در جهتی است که همسو با رسالت و چشمانداز شرکت باشد .از سوی
دیگر در این حوزه مسئولیتی ،تیم هیئت مدیره و ریاست آن باید به امر انتخاب ،ارزیابی و
جانشین پروری مدیر عامل پرداخته و با تدوین خطمشیهای پاداش ،به مرجع مناسبی جهت
طرح دعاوی درون شرکتی تبدیل شوند.

 -2-4مسئولیتهای خارجی هیئت مدیره

مسئولیتهای خارجی هیئت مدیره ،نگاه برونسازمانی دارند و به تسهیل تعامل سازمان

با محیط پیرامونی آن مربوط میشود.
 -1-2-4مسئولیت قانونی/حقوقی هیئت مدیره :این مسئولیت مبین انتظار پاسخگویی
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ً
عمدتا از جانب نهادهای
از هیئت مدیره در ارتباط با مسائل حقوقی شرکت است و
قانونگذار تعیین میشود و هیئت مدیره باید نظارت کاملی بر تحقق این امور در میان
مجموعه فعالیتهای شرکت داشته باشد .برخی از این مسئولیتها عبارتند از:
دعوت از سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی شرکت
مسئولیت مالی/جزایی هیئت مدیره در صورت تخطی از قوانین و مفاد اساسنامه
تاسیس کمیتههای هیئت مدیره بر اساس الزامات وارده از سوی نهادهای قانونی و
مالی
نظارت بر مقبولیت فعالیتهای شرکت به تناسب قوانین و مقررات حقوقی
تدوین و ارزیابی مستمر خط مشیهای قانونی در فرآیندهای حاکمیت شرکتی
 -2-2-4مسئولیت اجتماعی:
مسئولیت اجتماعی در دو بُعد کلی مطرح میشود :بُعد داخلی که بیشتر شامل مدیریت
منابع انسانی ،مدیریت ارتباط با سهامداران و سالمت در محیط کار میشود .بُعد خارجی که
بیشتر به مسئولیت شرکت در قبال جوامع و دولتهای محلی ،شرکاء ،مشتریان ،گروههای
غیرانتفاعی و محیط زیست و منابع طبیعی اطالق میشود .در این حوزه مسئولیتی ،اعضای
هیئت مدیره در نقش «معتمدان مردمی» به فعالیت میپردازند .در این مدل ،رسالت اصلی
شرکت (در مقام یک سازمان غیرانتفاعی) به تولید و ارائه محصوالتی مربوط میشود که بتواند
با ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی ،به مسائل اخالقی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیط زیستی در
جامعه کمک کند.

 -3-4مسئولیتهای هیئت مدیره در قانون تجارت

در این بخش سعی میشود به رغم عدم طبقهبندی دقیق برای مسئولیت هیئت مدیره

در مواد قانون تجارت ،به آن دسته از مواردی اشاره شود که میتوان از آن برداشتی
مسئولیتگونه برای هیئت مدیرهها داشت.
ماده  - 107شركت سهامی بوسیله هیئت مدیرهای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده
ً
ً
بغضا قابل عزل می باشند اداره خواهدشد .عده اعضای هیئت مدیره در شركتهای
وكال یا
سهامی عمومی نباید از پنج نفركمتر باشد.
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ماده  – 118جز درباره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام
درباره آنها در صالحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شركت دارای كلیه اختیارات
الزم برای اداره امور شركت می باشند مشروط بر آنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود
موضوع شركت باشد .محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موحب تصمیمات
مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل
اشخاص ثالث باطل وكان لم یكن است.
ماده  - 119هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت مدیره یك رئیس ویك
نائب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین مینماید .مدت
ریاست رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آنها در هیئت مدیره
نخواهد بود .هیئت مدیره در هر موقع میتواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از
سمتهای مذكور عزل كند .هر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود كان لم یكن خواهد بود.
ماده  -129اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین موسسات و شرکتهایی
که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل
آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معامالتی که با شرکت یا به حساب
شرکت میشود به طور مستقیم یاغیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در
صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده
شدهبالفاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
ت معامله نظر خود
بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیا 
را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند .عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل
ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم
نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.
ماده  - 130معامالت مذكور در ماده  129در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادی تصویب
نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب كه شخص ثالث
در آن شركت كرده باشد .درصورتی كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد آمده
باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است
ً
متضامنا مسئول جبران خسارات وارده معامله به
كه اجازه آن را دادهاند كه همگی آنها
شركت میباشند.
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ماده  - 133مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معامالتی نظیر معامالت شركت كه متضمن
رقابت با عملیات شركت باشد انجام دهند .هر مدیری كه از مقررات این ماده تخلف كند
و تخلف او موجب ضرر شركت گردد ،مسئول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در این
ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.
ماده  - 135كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث
نافذ و معتبر است و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها
اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
ماده  - 136درصورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران
سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود .هرگاه مراجع موظف به دعوت
مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نكنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شركتها دعوت
مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده  - 137هیئت مدیره باید الاقل هر شش ماه یكبار خالصه صورت دارائی و قروض
شركت را تنظیم كرده ،به بازرسان بدهد.
ماده  - 138هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شركت ظرف مهلتی كه در
اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی ساالنه را برای تصویب عملیات سال مالی
قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شركت دعوت نماید.
ماده  - 140هیئت مدیره مكلف است هرسال یك بیستم ازسود خالص شركت را بعنوان
اندوخته قانونی موضوع نماید .همین كه اندوخته به یك دهم سرمایه شركت رسید
موضوع كردن آن اختیاری است و در صورتی كه سرمایه شركت افزایش یابد كسری یك
بیستم مذكور ادامه خواهد یافت تا وقتی كه اندوخته قانونی به یك دهم سرمایه بالغ
گردد.
ماده  – 141اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شركت از میان برود هیئت
مدیره مكلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید
تا موضوع انحالل یا بقاء شركت مورد شور و رأی واقع شود .هرگاه مجمع مزبور رأی به
انحالل شركت ندهد ،باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده  6این قانون سرمایه
شركت را به مبلغ سرمایه موجود كاهش دهد .در صورتی كه هیئت مدیره برخالف این
ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی كه دعوت میشود
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نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی میتواند انحالل شركت را از دادگاه
صالحیتدار درخواست كند.
ماده  - 142مدیران و مدیر عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از
مقررات قانونی با اساسنامه شركت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشتركا
مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هریك را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

 -4-4مسئولیتهای هیئت مدیره در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار

نهاد بورس مسئولیتهای متنوعی را بر دوش هیئت مدیره قرار داده است که در برخی

موارد به صورت شفافتری به آنها اشاره شده است.
ماده  -5هیئت مدیره مسئول تدوین و پیادهسازی اخالق سازمانی در شرکت میباشد و
باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخالق سازمانی اطمینان حاصل نماید.
اخالق سازمانی شامل التزام به صداقت ،درستکاری و پایبندی به ارزشهای اخالقی
سازمانی میباشد.
ماده  -6هیئتمدیره باید با اتخاذ رویههای مناسب ،در چارچوب قوانین و مقررات ،رعایت
یکسان حقوق کلیه سهامداران را برقرار نماید.
ماده  -7معامالت با اشخاص وابسته باید به شکلی تایید و اجرا شود که از کنترل مناسب تضاد
منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
ماده  -12هیئت مدیره باید مبنای حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد
اجرایی را به گونهای متناسب با عملکرد آنان تعیین نماید که با منافع بلندمدت شرکت
و سهامداران همسو باشد و همچنین منجر به انگیزهبخشی به اعضای هیئت مدیره شود.
تبصره :اعضای هیئت مدیره نمیتوانند برای سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره ،وجوهی را تحت عنوان پاداش یا
سایر عناوین ،غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده ،مقرر نمایند.

ماده  -15کلیه شرکتها باید کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات را تحت نظر هیئت
مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند .همچنین شرکتها ،در صورت اعالم
سازمان بورس اوراق بهادار یا به تشخیص هیئت مدیره ،باید سایر کمیتههای تخصصی از
قبیل کمیته "ریسک"و "جبران خدمات" را تحت نظر هیئت مدیره تشکیل و عملکرد آنها
را مورد نظارت قرار دهند.
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ماده  -21هیئت مدیره باید دارای یک دبیرخانه مستقل باشد که مسئولیت هماهنگی و
مستندسازی جلسات هیئت مدیره ،جمعآوری اطالعات موردنیاز و پیگیری انجام امور
کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینانبخشی از انجام تکالیف قانونی
هیئتمدیره را به عهده داشته باشد.
تبصره  :1مستندات و اطالعات موضوع این ماده ،شامل مستندات و اطالعات ارسالی کمیتههای تخصصی هیئت
مدیره ،باید در اسرع وقت و بدون هیچ مانعی جهت ارائه به هیئت مدیره در اختیار دبیر هیئت مدیره قرار گیرد.
تبصره  :2خالصهای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسهای مطرح شود،باید طی دستورجلسهای همراه دعوتنامه و
مستندات مربوطه ،به نحو و با فاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطالع اعضای هیئت مدیر ه برسد تا اعضا بتوانند
تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند.

ت مدیره به عهده دبیر هیئت مدیره است که از بین افراد
ماده  -22ریاست دبیرخانه هیئ 
دارای صالحیت و ویژگیهای الزم با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئتمدیره
منصوب و زیر نظر رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه میكند .انتخاب افراد خارج از هیئت
مدیره به عنوان دبیر هیئتمدیره بالمانع است.
ماده  -23مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره ،پیگیری مصوبات ،و
تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیئتمدیره بر عهده دبیر هیئتمدیره است .وی باید تمام
ت مذاکرات هیئتمدیره را بهترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری كند.
مصوبات و صور 
ماده  -24جلسات هیئت مدیره باید در هر ماه حداقل یک بار برگزار شود .ترتیب و تاریخ
برگزاری جلسات هیئت مدیره باید در اولین جلسه هیئت مدیره برای دورههای ششماهه
به تصویب هیئت مدیره برسد .هیئت مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و
جلسات کمیتههای تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات
را در گزارش ساالنة خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.
ماده  -29در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای ،هیئت مدیره باید قبل از تشکیل
مجامع عمومی صاحبان سهام ،مالکیت و یا وکالت سهامداران (به غیر از وکالت به متولی
دارایی) را تایید و برگه ورود به مجمع را صادر نماید.
ماده  -38در صورتی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی
باشد ،شرکت باید آگهی دعوت به مجمع را حداقل  25روز قبل از برگزاری مجمع در
روزنامه کثیراالنتشار شرکت درج نماید.
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ماده  -41عضو مستقل هیئت مدیره نباید به فعالیتها یا معامالتی اقدام نماید که
استقالل وی مخدوش شود .چنانچه عضو مستقل هیئت مدیره شرایط استقالل را از دست
ً
ً
فورا افشا و نسبت به
فورا به شرکت اطالع داده و شرکت نیز آن را
بدهد ،باید موضوع را
جایگزینی با عضو علیالبدل اقدام نماید.
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در گذشته از هیئت مدیره انتظار میرفت تنها به انجام برخی فعالیتهای نظارتی و
کنترلی بر امور شرکت پرداخته و سایر امور را به تیم اجرایی بسپارند ،اما این روند در
طول سالهای اخیر و با بهبود یافتن جایگاه هیئت مدیرهها در حاکمیت شرکتی ،تغییر
کرده است و عالوه بر گسترده شدن وظایف هیئت مدیره ،انتظار میرود هیئت مدیرهها
مشارکت و درگیری بیشتری در مسائل راهبردی کسب و کار و رهبری شرکتها داشته
باشد.

 -1-5وظایف هیئت مدیره از منظر شوارتز و همکاران

شوارتز و همکاران ( )2005با تاکید بر برخی از مهمترین ویژگیهای اخالقی هیئت مدیره ،به
تشریح وظایف هیئت مدیره به تناسب هر یک از این ویژگیها میپردازد و معتقدند هیئت
مدیرهها تنها در صورتی میتوانند به صورت اثر بخشی به وظایف خود جامعه عمل بپوشانند
که این ویژگی را در خود پروش داده و به آنها متعهد باشند.
ویزگیهای اخالقی هیئت مدیره و وظایفهیئت مدیره

وفادار بودن :این ویژگی به معنای وفادار ماندن به منافع شرکت و عمل کردن بهگونه

ای است که به نحو احسن با منافع شرکت همراستا باشد .از این منظر ،اعضای هیئت
مدیره موظفند از فعالیتهایی که به نفع شخصی خود صورت میپذیرد ،اجتناب کرده و
در معامالت ،بیشتر سود شرکت را مد نظر قرار دهند تا آنکه به منافع مالی خود بیندیشند.
صادق بودن :بر اساس این ویژگی اخالقی ،اعضای هیئت مدیره موظفند در تشریح
واقعیتهای کسب و کار ،صراحت داشته و راستگو باشند .بر مبانی این ویژگی اخالقی،
اعضایهیئت مدیره باید از بیان اطالعات دو پهلو پرهیز کرده و در بیان اطالعات مالی،
ً
کامال شفاف عمل کنند.
بهصورتی

مسئول بودن :بر اساس این ویژگی اخالقی ،اعضایهیئت مدیره موظفند با حضور و مشارکت
مستمر در جلسات هیئت مدیره ،گزارشهای رسیده به هیئت مدیره را بهشکلی دقیق مطالعه
کرده و با اجتناب از بروز تعارض در منافع ،ارزیابی مناسبی از عملکرد شرکت و مدیران آن
داشته باشند .یکی دیگر از وظایف مهم هیئت مدیره در این بخش ،جامع عمل پوشاندن به
مسئولیتهای اجتماعی ،فردی و جمعی آنهاست.
قانونمند بودن :بر اساس این ویژگی اخالقی ،اعضایهیئت مدیره موظفند همچون یک
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شهروند قانونشناس عمل کرده و تالش خود را جهت حفظ الزامات قانونی ،مصروف
کنند .از طرفی اعضاء باید درباره اینکه استانداردها و ساختارهای حاکمیتی بهاجرا درآمده
اند ،اطمینان حاصل کنند .عالوه بر این باید با بررسی ساختارهای مقبولیتی اجرا شده
مشکالت را شناسائی کرده و این مسائل را در جلسات رسمیهیئت مدیره مطرح کنند.
عادالنه رفتار کردن :بر اساس این ویژگی اخالقی ،اعضایهیئت مدیره موظفند در اتخاذ
تصمیمات و رفتار با دیگران ،رعایت انصاف و عدالت را بنمایند و از هرگونه تبعیض
ً
خصوصا در ارتباط با مواردی
و دوگانگی رفتاری بپرهیزند .اهمیت این رفتار عادالنه،
همچون استخدام ،پاداش یا اخراج ،بیشتر نیز خواهد بود.
متعهد ماندن :بر اساس این ویژگی اخالقی ،اعضایهیئت مدیره متعهد میشوند تا به اهداف
و ارزشهای بنیادین شرکت متعهد مانده و سعی و تالش خود را در کاربست اصول اخالقی
دوچندان سازند .همچنینهیئت مدیره خود را متعهد می داند که تصمیمات را با دوراندیشی و
مبتنی بر رسالت و چشم انداز سازمان اتخاذ کند و اهتمام خود را برای کمک به تیم اجرائی در
جهت تحقق حداکثری منافع ذینفعان به کار ببرد.

 -2-5وظایف هیئت مدیره از منظر قانون تجارت

در قانون تجارت داخلی اگر چه به صورت مجزا و مستقیم به وظایف هیئت مدیره اشاره نشده
است .اما این وظایف از مطالعه مواد و بندهای مختلف قانون تجارت قابل استنباط است.
این وظایف با توجه به بندهای مواد  107الی  143به شرح زیرند:
اعالم قبولی سمت توسط اشخاص پس از انتخاب به عضویت هیئت مدیره
تودیع سهام تضمینی به منظور جبران خسارت احتمالی شرکت از طرف مدیر
تعیین رئیس و نایب رئیس
تعیین مدیر عامل
برگزاری جلسات هیئت مدیره با حداکثر اعضا
دعوت از مجمع عمومی عادی و فوق العاده برای انجام اموری که مجامع مسئولیت
آن را به عهده دارند.
تنظیم بیالن و حساب سود و زیان و دارایی شرکت و تقسیم آن طبق مقررات و همچنین تهیه
خالصه دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرسان.
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سپردن اندوخته قانونی مقرر در حساب مربوطه تا زمانی که کافی باشد (یک دهم سرمایه)

هر وظیفه ای که بر عهده سایر مجامع نباشد .به عبارت دیگر انجام وظایفی که به
موجب قانون ،مقرات اساسنامهای ،مجامع یا عرف و عادت بر عهده اعضاء گذاشته شده
است.

 -3-5وظایف هیئت مدیره از منظر دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار

در مجموعه موارد مطرح شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار ،ماده

 13به صورت مستقیم به وظایف هیئت مدیره پرداخته است .البته در برخی مواد نیز به
صورت مجزا به این وظایف پرداخته است.
تبصره  4ماده  -5هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره باید معادل یک دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل پنج
میلیارد ریال از سهام شرکت (که هر 2سال یک بار متناسب با نرخ تورم و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی تعدیل
میشود) را به عنوان سهام وثیقه مدیران نزد شرکت تودیع کنند.

ماده  -8هیئتمدیره باید اقدامات الزم را جهت استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش
به منظور اطمینانبخشی معقول از حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتالف ،تقلب و
سوء استفاده ،تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت ،کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و
رعایت قوانین و مقررات ،برقرار نماید .همچنین واحد حسابرسی داخلی را مطابق با ضوابط و
مقررات سازمان ،تشکیل و مورد نظارت قرار دهد.
ماده  -9هیئت مدیره باید سیستم كنترلهای داخلی را حداقل به طور ساالنه بررسی و نتایج
آن را در گزارشی تحت عنوان «گزارش كنتر لهای داخلی» درج و افشا نماید .حسابرس
مستقل شركت باید در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت
استقرار و به کارگیری سیستم كنترلهای داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق
با ضوابط و مقررات مرتبط ،اظهارنظر كند.
ماده  -10هیئت مدیره باید سازوکاری را طراحی و پیادهسازی نماید که از رعایت کلیه
قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطالعات نهانی اطمینان حاصل شود.
ت مدیره باید ساز وکار مناسبی را جهت جمعآوری و رسیدگی به گزارشهای
ماده  -11هیئ 
مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت ،توسط اشخاص مختلف ،تدوین و
اطالعرسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
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ماده  -13وظایف هیئتمدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است:
انتخاب هیئت عامل ،مدیرعامل و قائم مقام یا جانشین وی ،اعضای کمیتههای
ریسک ،حسابرسی ،انتصابات و جبران خدمات و سایر کمیتههای هیئت مدیره ،مدیر
حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان،
معرفی عضو/اعضای هیئت مدیره برای شرکتهای فرعی و وابسته و تعیین نماینده
عضو حقوقی هیئت مدیره در شرکتهای فرعی و وابسته.
تعیین حقوق ،مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی ،اعضای کمیته حسابرسی و
سایر کمیتههای هیئت مدیره که عضو هیئت مدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و
مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی.
تصویب برنامه راهبردی ،خطمشیهای اجرایی ،منشور اخالق سازمانی .آییننامههای
الزم جهت اداره امور و فعالیتها از جمله آییننامه استخدام.معامالت ،حقوق و دستمزد،
تعیین صالحیت ،تعیین سمت و سایر مقررات شرکت.
ن از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک.
کسب اطمینا 
تصویب و افشای معامالت با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط و
مقررات سازمان.
تصویب معامالت با اهمیت مربوط به داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و
سرمایهگذار یها و استقراض.
تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شرکت.
تصویب بودجه ساالنه شرکت و نظارت بر اجرای آن.
تصویب سیاستهای مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصوالت و ارائه خدمات .

 -4-5وظایف ریاست هیئت مدیره از منظر قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیتی شرکتی

بورس اوراق بهادار

در بررسی مواد موجود در بخش هیئت مدیره قانون تجارت تنها در ماده  120قانون تجارت

به دو وظیفه کلی برای ریاست هیئت مدیره اشاره شده است .این دو وظیفه عبارتند از
دعوت از اعضاء برای جلسات هیئت مدیره و اداره جلسات و دعوت از مجامع عمومی.
این در حالی است که که وظایف ریاست هیئت مدیره تنوعی از وظایف شامل رهبری
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شرکت ،حمایت از مدیر عامل ،مدیریت بر دستورالعملها و صورت جلسات هیئت مدیره،
تعیین شایستگی اعضای هیئت مدیره و بالنده سازی آنها ،نظارت بر عملکرد مدیر عامل و
مدیریت پاداش ،مدیریت ارتباطات در تیم هیئت مدیره و  ...را در برمی گیرد .از این رو به
نظر میرسد که باید در این بخش از قانون موارد دیگری در ارتباط با وظایف ریاست هیئت
مدیره مد نظر قرار گیرد و این منصب با اهمیت ،در فرآیند حاکمبت شرکتی جایگاهی
دوچندان پیدا کند.
در مجموعه موارد مطرح شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار ،اگر
چه در ماده  17این دستورالعمل به تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
اشاره شده است ،اما بحثی از وظایف رئیس هیئت مدیره به صورت مشخص به میان
نیامده است .این در حالی است که در ماده  18به وظیفه ریاست هیئت مدیره در قبال
مدیریت جلسات و دستور جلسات و در ماده  21به تعیین دبیر هیئت مدیره و نظارت بر
عملکرد وی اشاره شده است.
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 -1-6شرایط عضویت در هیت مدیره

برای عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سهامی ،شخص باید اهلیت داشته باشد و
سهامدار شرکت باشد .عالوه بر این ،نباید مشمول بعضی محرومیتها و ممنوعیت هایی
که قانون مقرر کرده است باشد.
الف ) اهلیت
ب) سهامدار بودن :مدیران شرکت باید سهامدار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم
حقوقی خاصی است .البته ،در مورد اشخاص حقوقی مدیر ،الزم نیست نماینده شان دارای
سهم در شرکت باشد  ،بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیئت
مدیره عضویت پیدا کنند.

 -2-6محرومیت از مدیریت شرکت سهامی

قانونگذار به منظور حفظ سالمت اداری شرکت ،بعضی اشخاص را از عضویت در هیئت
مدیره شرکت سهامی محروم کرده است .به موجب ماده  111الیحه قانونی ، 1347
محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم
قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت ،خیانت در امانت ،کالهبرداری ،جرائمی که در حکم
خیانت در امانت یا کالهبرداری شناخته شده ،اختالس ،تدلیس یا تصرف غیرقانونی در
اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیدهاند ،نمی توانند به مدیریت
شرکت سهامی انتخاب شوند .هرگاه مدیری برخالف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت
انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد ،به درخواست هر ذی
نفع ،دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد .این حکم به موجب تبصره ماده مذکور
قطعی است ،اما باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخالف مقررات
مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است
و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات
آنان را غیرمعتبر دانست( .ماده  135الیحه قانونی .)1347
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 -3-6ممنوعیتهای قانونی مدیریت شرکت سهامی

قانونگذار ما ،نه در قانون تجارت  1311پیش بینی کرده است که دارندگان چه مشاغل

و سمتهایی حق مدیریت شرکت سهامی را ندارند و نه در الیحه قانونی  ،1347بلکه در
قوانین خاص به این مهم اشاره کرده است :از جمله در قوانین ذیل:
 -1اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،عضویت در هیئت
مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شرکتهای خصوصی  ،به جز شرکتهای تعاونی
ادارات و موسسات را برای رئیس جمهور ،معاونان رئیس جمهور ،وزیران و کارکنان دولت
ممنوع کرده است.
 -2اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می کند« :دادن امتیاز
تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات
ً
َ
الزاما از شرکای شرکت باشد،
مطلقا ممنوع است» .لذا ،چون مدیر شرکت باید
به خارجیان
با اطالق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمیتوانند در ایران شرکت تشکیل دهند ،
بالطبع آنان نمی توانند عضو هیئت مدیره شرکت سهامی در ایران باشند.
عالوه بر موارد فوق ،بر اساس ابالغیههای بانک سپه و هلدینگ امید افراد شاغل
دولتی ،اعضای هیئت مدیره چند عضوی (عضویت همزمان در هیئت مدیره بیش از یک
شرکت) و بازنشستگان نمیتوانند به نمایندگی از مجموعه هلدینگ امید در شرکتهای
زیرمجموعه ،عضو هیئت مدیره (موظف یا غیرموظف) باشند.
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7
انتظارات هلدینگ امید
از کلیه اعضای هیئت مدیره
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هیئت مدیره به عنوان جزء اصلی حاکمیت شرکتی در کنار سهامداران و مدیریت عامل،
نقش عمدهای را در برابر ذینفعان بر عهده دارد .یکی از مهمترین وظایف هیئت مدیره،
ایجاد ،استمرار و تقویت ساز وکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق
شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت میباشد.
رعایت و اجرای دقیق نقشها ،مسئولیتها و وظایف هیئت مدیرهها ( که در مباحث
قبل و با تاکید بر قانون تجارت و دستورالعملهای حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار
مورد بررسی قرار گرفت) توسط هر یک از اعضای هیئت مدیر ه شرکتهای گروه ،جزو
الزامات هلدینگ امید هم می باشد
عالوه بر این ،هلدینگ امید در راستای افشاء و شفافیت اطالعات ،صیانت از حقوق
سهامداران و بهبود سایر اصول حاکمیت شرکتی ،دستورالعملها ،آیین نامهها و
بخشنامههای متعددی را به شرکتهای گروه ابالغ کرده است که رعایت و نظارت بر
اجرای دقیق این موارد توسط شرکتها جزو وظایف اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه
می باشد .در زیر برخی از این دستورالعمل ها و ابالغیههای الزامآور جهت رعایت ،پیگیری
و نظارت ارائه میگردد:
 -1رعایت دقیق کلیه مفاد دستورالعمل الزامآور مالی و اقتصادی بودجه سال مالی 1400
شرکتهای گروه که طی نامه شماره  99/5616مورخ  99/10/08به کلیه اعضای هیئت
مدیره شرکتهای گروه ابالغ شده است( .پیوست )1
 -2نظارت بر اجرای دقیق ابالغیه شماره  99/4911مورخ  1399/9/10در خصوص استفاده
از خدمات و ظرفیتهای موجود در سطح شرکتهای گروه (پیوست شماره .)2
 -3رعایت دقیق ابالغیه شماره  99/4242مورخ  99/08/10در خصوص رعایت فرمت
مصوب تنظیم صورتجلسات هیئت مدیره (پیوست شماره .)3
 -4نظارت بر اجرای دقیق ابالغیه های شماره  99/3325مورخ  1399/6/25و شماره
 99/5392مورخ  1399/10/01در خصوص ارسال به موقع دستورجلسات و صورتجلسات
هیئت مدیره (پیوست شماره )4
 -5نظارت بر رعایت دقیق ابالغیه شماره  99/5504مورخ  99/10/06در خصوص تشکیل
جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار (پیوست شماره .)5
 -6رعایت دقیق ابالغیه شماره  99/4053مورخ  99/7/28در خصوص رعایت مواد  141و

52

انتظارات هلدینگ امید از کلیه اعضای هیئت مدیره

 126قانون اساسی و ماده  241قانون تجارت (پیوست شماره )6
 -7رعایت دقیق مصوب شماره  402مورخ  99/5/20هیئت مدیره هلدینگ امید در
خصوص ممنوعیت عضویت همزمان در هیئت مدیره بیش از یک شرکت (اعم از
شرکتهای گروه ،غیرگروه ،خصوصی و دولتی) (پیوست شماره .)7
 -8رعایت دقیق ابالغیه شماره  99/4237مورخ  99/8/10در خصوص اجرای صحیح
قوانین و مقررات راجع به تصدی سمت مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره (پیوست
شماره .)8
 -9رعایت دقیق ابالغیه شماره  99/4103مورخ  1399/07/30در خصوص اطالعرسانی
راجع به تغییر ارکان ،ترکیب و اعضای هیئت مدیره شرکتها (پیوست شماره .)9
 -10نظارت بر اجرای دقیق ابالغیه شماره  99/5036مورخ  99/9/17در خصوص ممانعت
از امضای صورتجلسات کمیسون معامالت به صورت دستگردون (پیوست شماره .)10
 -11نظارت بر اجرای دقیق ابالغیه شماره  99/5241مورخ  1399/09/25در خصوص ارسال
نسخهای از تاییدیه وکال و پروندههای حقوقی به هلدینگ امید و همچنین اخذ تاییدیه
هلدینگ امید در خصوص تغییر ساختار حقوقی و انتصاب یا برکناری مسئوالن امور
حقوقی (پیوست شماره .)11
 -12نظارت بر اجرای دقیق ابالغیه شماره  99/4377مورخ  99/8/18در خصوص ارسال
اطالعات مالی (معامالت درون گروهی ،صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی
شده) در مواعد تعیین شده (پیوست شماره .)12
 -13پیگیری طرح مصوبات کمیته حسابرسی در جلسات هیئت مدیره حداکثر تا  15روز
پس از تاریخ برگزاری هرجلسه کمیته حسابرسی (پیوست شماره .)13
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پیش نیاز آن که هیئت مدیره بتواند به نحو مناسبی به نقشها ،مسئولیتها و وظایف خود
جامه عمل بپوشاند آن است که درک جامعی از قوانین و مقررات مربوط و حاکمیت شرکتی
و اصول و استانداردهای آن داشته باشد و به تناسب الزامات حاکمیت شرکتی ،تغییرات
سازندهای را در حوزه ترکیب ،مدیریت جلسات ،مدیریت اطالعات ،آموزش و ارزیابی هیئت
مدیره تجربه کند .بیتردید در پی این تحوالت و تغییرات است که هیئت مدیره میتواند نقش
متنوعی همچون نقش خدماتی ،نظارتی ،تامین منابع و راهبردی را با اثر بخشی باال ایفا کرده
و شرکت را در شرایط سخت بازارهای داخلی کشور یاری رساند.
مسئولیت های هیئت مدیره در یک دسته بندی مناسب ،به دو حوزه داخلی و خارجی
تفکیک شد .مسئولیتهای خارجی هیئت مدیره شامل مسئولیتهای قانونی و اجتماعی
است ،در حالی که مسئولیت داخلی آنها موارد بسیاری همچون تدوین رسالت شرکت ،کنترل
و نظارت ،رهبری کارکنان و مدیریت را شامل میشود .از سوی دیگر ،هیئت مدیره متعهد به
انجام و اجرای وظایف خاصی هستند که باید مورد تامل قرار گیرد .وظایفی که اغلب برای
هیئت مدیرهها برمیشمرند شامل ارزیابی ،آموزش و آماده سازی تیم مدیریت ،تشکیل کمیته
های مختلف و ارزیابی آنها و موارد متعدد دیگری هستند که باید توسط هیئت مدیرهها به
اجرا در آید.
عالوه بر این موارد ،هلدینگ امید در راستای افشاء و شفافیت اطالعات ،صیانت از حقوق
سهامداران و بهبود سایر اصول حاکمیت شرکتی ،دستورالعملها ،آیین نامهها و بخشنامههای
متعددی را به شرکتهای گروه ابالغ کرده است که رعایت و نظارت بر اجرای دقیق این موارد
توسط شرکتها جزو وظایف اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه میباشد .در پایان با توجه
به نکات مطرح شده در سرفصلهای فوق ،از مجموعه سواالتی یاد میشود که پاسخ آنها
میتواند به درک وضعیت فعلی هیئت مدیره از منظر ایفای نقشها ،مسئولیتها و وظایف
کمک کرده و فاصله عملکردی آنها تا حدی استاندارد حاکمیتی شرکتی را مشخص میکند .در
صفحه بعد این سواالت به تفکیک نقشها ،مسئولیتها و وظایف ارائه شده است.

56

جمع بندی

نقشهایهیئت مدیره

 -1آیا اعضای هیئت مدیره به درستی نقش های خود رامیشناسند؟ آیا این گونه نقشها را منطقی
میدانند؟ آیا اعضای هیئت مدیره میدانند که برای ایفای هرچه اثربخشتر نقشهای خود باید چه

اقداماتی انجام دهند؟
 -2آیا اعضایهیئت مدیره بهطرز مناسبی به تعیین اهداف و چشمانداز کسب و کار شرکت میپردازند؟ آیا
هیئت مدیره اهداف ،چشمانداز و استراتژی های شرکت را بهصورت مکتوب در اختیار دیگران میگذارد؟
 -3آیا اعضای هیئت مدیره در تدوین راهبردی شرکت (با مشارکت مدیریت) و ارزیابی مستقل راهبردی
ً
کامال فعاالنهای دارند؟
اجرا شده شرکت ،نقش
 -4آیا اعضایهیئت مدیره ،خود به اصول راهبردی شرکت پایبند بوده و به عبارت بهتر در امر فرهنگسازی
و نهادینه کردن اندیشۀ مبتنی بر تفکر راهبردی موفقیت خاصی را کسب کردهاند؟
 -5آیا اعضای هیئت مدیره شاخصهای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد شرکت ،تیم هیئت مدیره و تیم
مدیریت را بهدرستی طراحی کردهاند؟
 -6آیا اعضایهیئت مدیره به درستی در امر انتخاب ،ارزیابی ،پاداشدهی ،اخراج و جانشینسپاری برای
مدیرعامل شرکت از تخصص الزم برخوردار بوده و موفقند؟
 -7آیا اعضایهیئت مدیره انتظارات خود را به درستی برای مدیرعامل و تیم اجرایی وی مشخص کردهاند؟
 -8آیا اعضایهیئت مدیره در بررسی عملکرد شرکت و از طرفی خودارزیابی خود به صورتی بیطرفانه،اقدامات
الزم را در زمانهای مشخص بهصورت موفقیتآمیزی بهاجرا درآوردهاند؟
 -9آیا اعضایهیئت مدیره پیشنهادهای و مشاورههای تخصصی به تیم اجرایی شرکت ارائه میدهند؟
 -10آیا اعضایهیئت مدیره جهت تحقق اهداف و همسویی عملکرد شرکت با آن ،تیم مدیریت و خود را
کنترل و ارزیابی میکنند؟
 -11آیا اعضایهیئت مدیره خطوط اختیار مدیریت وهیئت مدیره را از یکدیگر منفک ساختهاند؟
 -12آیا اعضایهیئت مدیره از توانایی الزم جهت کسب منابع مورد نیاز شرکت برخوردارند؟
 -13آیا اعضایهیئت مدیره از توانایی الزم جهت برقراری ارتباط با ذینفعان شرکت ،پل ارتباطی شرکت در
کسب منابع مورد نیاز و کسب اطالعات الزم در ارتباط با تحوالت و تغییرات راهبردی محیط برخوردارند؟
 -14آیا اعضای هیئت مدیره در انجام اقداماتی همچون گزارشدهی و ارتباط با سهامداران ،تصمیم در
قبال تقسیم سود یا انباشت آن ،تضمین مقبولیت قانونی عملکرد شرکت ،بازنگری در مسئولیتهای
اجتماعی شرکت و  ...موفقند؟
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 -15آیا اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره ،مراسم و جشنهای شرکت ،سخنرانیها و اعالن
رویدادها ،تعهدات (زمانی ،تخصصی و )...خود را به خوبی رعایت میکنند؟
 -16آیا اعضایهیئت مدیره نقش خود را به خوبی در جلسات ایفا نموده ،رابطه کاری خوبی با یکدیگر دارند؟
 -17آیا اعضایهیئت مدیره از توانایی الزم جهت هماهنگی و رهبری کلیه فعالیتها و اقدامات شرکت،
عملکرد تیم اجرایی و همسو کردن آنها با اهداف عالیه شرکت برخوردارند؟
ی تحوالت
 -18آیا اعضای هیئت مدیره در امر نشر اطالعات و نتایج حاصل از ارزیابیها و آشکارساز 
محیطی برای کارکنان شرکت (متناسب با نیازهای هر بخش و با استمداد از حضور مدیر ارشد اطالعاتی
شرکت) موفقند؟
 -19آیا اعضایهیئت مدیره نیازهای اطالعاتی خود را برای تیم مدیریت اجرایی شرکت مشخص کرده و
از طرفی خود در پی کسب اطالعاتی مستقل از این کانال بودهاند؟
 -20آیا اعضای هیئت مدیره از توانمندی الزم جهت اتخاذ تصمیمات نوآورانه متناسب با نیازمندیهای
راهبردی محیط (با استمداد از حضور اعضای مستقل خارجی در تحلیل محیط خارجی و شناسایی فرصت
های نوآورانه کسب و کار) برخوردارند؟
 -21آیا اعضای هیئت مدیره از توانائی الزم جهت تصمیمگیری در برابر مشکالت شرکت و حل مسائل
بحرانی آن با مشارکت تیم اجرایی مدیریت و شخص مدیرعامل برخوردارند؟
 -22آیا اعضایهیئت مدیره در امر اختصاص منابع شرکت متناسب با تصمیمات اتخاذ شده در جلسات
هیئت مدیره با مشارکت تیم اجرایی مدیریت و استمداد از دانش اعضای مستقل و مدیر ارشد عملیاتی،
مدیر ارشد منابع و  ...موفقیت خاصی را بهدست آوردهاند؟

مسئولیتهایهیئت مدیره

 -1آیا اعضای هیئت مدیره بهدرستی مسئولیتهای خود را میشناسند؟ آیا اینگونه مسئولیتها را
منطقی میدانند؟

 -2آیا اعضای هیئت مدیره در فرآیند تحقق مسئولیتهای اجتماعی شرکت (در قبال گروههای ذینفع
همچون مشتریان ،کارکنان ،محیط زیست و  )...دانش الزم را دارند و اقدامات خاصی را انجام دادهاند؟
 -3آیا اعضای هیئت مدیره در امر اطالعرسانی به سهامداران در ارتباط با استانداردهای کاری و
خطمشیهای اخالقی و ارزیابی آن ،موفق عمل میکنند؟
 -4آیا اعضایهیئت مدیره در نظارت و کسب تطابق الزم در برنامهها و خطمشیهای شرکت جهت ارتقاء
سطح شفافیت و وضوح عملکردی آن موفقند؟
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 -5آیا اعضایهیئت مدیره در قبال حصول اطمینان از آنکه اکثریت ترکیبهیئت مدیره را اعضای مستقل
تشکیل میدهند ،اقدامات خاصی را انجام دادهاند؟
 -6آیا اعضایهیئت مدیره در قبال تأسیس کمیتههای مختلف حسابرسی ،پاداش ،حاکمیت و انتصاب
و  ،...اقدامات الزم را انجام دادهاند؟
 -7آیا اعضایهیئت مدیره در قبال حصول اطمینان از عملکرد مدیریت مبنی بر تنظیم برنامههای کسب و
کار داخلی ،برقراری اصول منظم گزارشدهی در جهت کنترل عملکرد داخلی شرکت ،کمیته نشر اطالعات
در ارائه اطالعاتی بههنگام ،صحیح و صادقانه به واحدهای مربوط و  ...برنامهای داشتهاند؟ در این صورت،
آیا این برنامه بهصورت اثربخشی به اجرا درآمده است؟
 -8آیا اعضای هیئت مدیره در امر هدایت و راهبری طر حهای توسعه ،تغییر و آموزش کلی شرکت در
تمامی سطوح با برنامه عمل کرده و موفقیتی داشتهاند؟
 -9آیا اعضایهیئت مدیره تعریف مشخصی از کیفیت در اختیار شرکت گذاشته و آن را بهطور مداوم در
سراسر شرکت مورد ارزیابی قرار میدهند؟
 -10آیا اعضای هیئت مدیره در مدیریت منابع شرکت (منابع انسانی ،مالی ،تجهیزاتی و  )...بهصورت
اثربخشی عمل کرده و در مقایسه با گذشته بر کیفیت و کمیت آن افزودهاند؟
 -11آیا اعضای هیئت مدیره برنامهای جهت خودارزیابی و بالندهسازی کلی تیمهیئت مدیره ( تغییر در
ترکیب ،اندازه و ...هیئت مدیره ) دارند؟

وظایفهیئت مدیره

 .1آیا اعضایهیئت مدیره بهدرستی وظایف خود را میشناسند؟ آیا اینگونه وظایف را منطقی میدانند؟
 .2آیا اعضایهیئت مدیره در قبال پاسخگویی به ذینفعان شامل ،مشتریان ( اعم از داخلی و خارجی)،
سهامداران ،قانونگذاران ،نهادهای اجتماعی و پاسخگویی مناسبی دارند؟ آیا اقدامات آنها همسو با منافع
ذینفعان بوده است؟
 .3آیا اعضایهیئت مدیره از صداقت و شفافیت کاری الزم در درون و بیرون تیمهیئت مدیره برخوردارند؟
 .4آیا اعضایهیئت مدیره ارتباطات سازنده و مستمری با تیم اجرایی شرکت دارند؟
 .5آیا اعضای هیئت مدیره توانستهاند تضمینهای الزم را جهت حفظ و ارتقاء سرمایههای تزریقشده
توسط سهامداران ارائه دهند؟
 .6آیا اعضایهیئت مدیره توانستهاند با استمداد از برخی رویکردها همچون اعطای پاداشهای عملکردی،

59

واکاوی و آشنایی با نقشها ،مسئولیتها و وظایف هیئت مـدیره

اعطای سهام شرکت یا حق خرید و معامله آن ،در امر وفادارسازی مدیران ارشد به شرکت و اهداف آن
موفقیت خاصی را بهدست آورند؟
 .7آیا اعضای هیئت مدیره توانستهاند همچون نگهبانی عمل کنند که بهسرعت رفتارهای غیر کارکردی
ً
(خصوصا مدیرعامل) را به آنها گوشزد کرده و از طرفی در مقام مشاور و مربی ،آنها را در
مدیریت شرکت
امر مدیریت هرروزه شرکت یاری رسانند؟
 .8آیا اعضایهیئت مدیره بهقدر کافی از خودآگاهی و تکامل شخصیتی و عقالنی برخوردار هستند تا با
قضاوت مستقل خود به سالمت شرکت بیفزایند؟
 .9آیا اعضایهیئت مدیره بهطور مستمر در برنامههای بالندهسازی کلیه کارکنان شرکت ،ارائه طر حهای
مبتکرانه ،نوآور یگرایی و  ...درگیر میشوند؟
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