www.opatan.ir
info@opatan.ir

هیات مدیره شرکت نوپا
نقش و ساختار

بخش نخست :نقش
یپپپردازم و در
این نوشته دو بخش دارد ،در بخش نخست پس از درآمد به نقش هیات مپپدیره م 
بخش دوم ،در پستی دیگر ،درباره چگونگی ساختار هیات مدیره خواهم نوشت .برای این نوشته
از چند منبع بهره گرفتهام به ویژه این دو نوشته که گاهی کار به ترجمه بخشی از آنهپپا کشپپیده
است.
Keene, Christopher. How to build a board
Wilson, Fred. How To Build A Good Board
درآمد
یکی از مهمترین هزینههای هر شرکت نوپا هزینه نداشتن راهبرد یا آزمون و خطا در برگزیپپدن
تها هپپم
یبینند و نقطه ضعف شرک 
تها این هزینهها را نم 
راهبردهای مناسب است .بیشتر شرک 
تهای نوپا برای پرهیز از افتادن در چنین دامی هیات مدیرهای
همین است .در دیگر جاها شرک 
نها را یاری کند .ولی:
یگیری راهبرد مناسب آ 
یسازند تا در انتخاب و پ 
قوی م 
یکنیم .هنگپپام ثبپپت شپپرکت سپپهامداران را ،صپپوری ،از میپپان
بیشتر ما همین کار را کرده و م 
نها ،فرمالیته ،هیات مپپدیره مپپا را
یگزینیم و پس ازآن نیز هما 
خانواده ،دوستان و آشنایان بر م 
یدهند و تصمیم گیرنده اصلی و نهایی خودمان هستیم .البته گاهی این خودمان بپپه دو
شکل م 
یرسد.
نفر هم م 
یشپپود ایپپن کپپار بپپه درسپپتی صپپورت
در اندک موردهایی هم که هیات مپپدیره تشپپکیل داده م 
یگیرد .برای نمونه گاهی افرادی را تنها به خاطر نام ،سمت یا جایگاهشپپان بپپه هیپپات مپپدیره
نم 
یکنپپد .البتپپه
یآوریم یا گاهی هیات مدیره به جای انجام کار خود در کار مدیر عامل دخالت م 
م 
یخواهم در این نوشته درباره
در اینجا گونههای نادرست دیگری هم از هیات مدیره داریم که نم 
نها بگویم .دلیلش هم روشن است نقش درست و راستین هیات مدیره هنوز بپپرای بسپپیاری از
آ 
تها روشن نیست.
ما و شرک 
نهای هر شرکتی اسپپت ،بپپه
تمدیره ) (Board of Directorsیکی از مهمترین ستو 
هیا 
یتواند نقش بسیار مهمی در اداره بهتر شرکت داشته باشپپد .امپپا نقپپش
تهای نوپا و م 
ویژه شرک 
آن چیست و چگونه هیات مدیرهای کارا و اثربخش داشته باشیم:
نقش هیات مدیره
کار مدیرعامل خلق یک راهبرد )استراتژی( برای بیشینه کردن ارزش شرکت و مدیریت اجپپرای
این راهبرد است.
تمدیره کمک به موفقیت مدیرعامل در خلق و اجرای راهبرد است.
کار هیا 
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یدهد:
تمدیره به سه روش این کار را انجام م 
هیا 
•

راهبرد کنونی را به چالش بکشد :ارزشمندترین نقش هیات مدیره این است کپپه ایپپن
کهای احتمالی آن
راهبرد را بررسی کند .از دید چیستی ،واقعی بودن و ریس 

•

نها تمرکپپز نکپپرده :دومیپپن نقپپش
بحث درباره چیزهای سختی که مدیر عامل روی آ 
هیات مدیره بررسی این است که راهبرد چقدر خپپوب از کپپار در آمپپده )تحقپپق پیپپدا
نها رسیده است و اینکپپه
کرده( .آیا شاخص)سنجه(ها درست هستند ،آیا شرکت به آ 
چه چیزهایی از قلم افتاده

•

یافتن راههایی برای توانمندسازی مدیرعامل :کپپار مپپدیرعامل کپپاری نپپاممکن اسپپت،
تهایی را که نیاز است تا از پس تمام جنبههای این کار بربیاید را
چکس تمام مهار 
هی 
تهایی
ندارد .هیات مدیره باید آینده را ببیند و پیوسته مدیرعامل را یاری کند تا مهار 
نها نیاز خواهد داشت.
کونیم سال آینده به آ 
را فرابگیرد که در یک تا ی 

بخش دوم :ساختار
یشوم و آن اینکه در دیگر جاها درباره گزینپپش
گوشزد  :پیش از ادامه سخن نکتهای را یادآور م 
یشپپود ،در گپپونه نخسپپت موسپپس یپپا یکپپی از موسسپپان مپپدیرعامل
مدیرعامل دو گونه رفتار م 
یآورد .گونه دوم در اینجپپا جپپا
یشود ،در گونه دوم هیات مدیره مدیرعاملی از بیرون شرکت م 
م 
تتر :نپپداریم( کپپه بیاینپپد و مپپدیرعامل
افتاده نیست ،چون هم چنین افرادی را کم داریم )درسپ 
یتوانیم بپذیریم کسی از بیرون شرکت بیاید و مپپدیریت شپپرکت
شرکت بشوند و نیز خود ما نم 
»ما« را بر عهده بگیرد .شاید خود من هم هنوز آمادگی چنین کاری را نداشته باشم.

شمار:
یتواند  ۵ ،۳یا  ۷نفر باشد .هیات مدیره بیش از  ۷نفر معمول کارایی
تمدیره م 
شمار اعضای هیا 
مهپپای برنامهنویسپپی هپپم
بتر است ،حتا در تی 
یدهد .از دید خود من  ۵مناس 
خود را از دست م 
معمول  ۵عدد بهینه است.
هیات مدیره باید آمیزهای از این افراد باشد:

یدانم که ما اینجا سرمایهگذار نداریم )اینجا را ببینید( به هر حال امیدوارم کپپه
سرمایهگذار :م 
ششانس هستید کپپه همیپپن حپپال
وضعیت بهتر شود و سرمایهگذاران بیشتر .ولی اگر آنقدر خو 
هم سرمایهگذار دارید حتما باید در هیات مدیره باشد .اگر بیش از یک سرمایهگذار داریپپد یکپپی
نها به نمایندگی در هیات مدیره باشد.
از آ 
مشتری  :لزم نیست که به راستی مشتری شما باشد ولی شما به کسی نیاز دارید که مسایل را
از چشم و زاویه دید مشتری ببیند و از دیدمشتری به روند و راهبردهای شرکت نگاه کند.

مدیرعامل کهنهکار :کسی است که پیشتر مدیرعامل موفق یک شرکت مشابه بوده باشد .او از
تمدیره است و کسی است که باید رییس هیات مدیره
مترین عضو هیا 
دید مدیرعامل جدید مه 
تهایی را باید فرابگیرد.
یگوید که مدیرعامل چه مهار 
باشد .اوست که به هیات مدیره م 
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چند نکته:
•

یخورد ،کسانی را برگزینید که به راستی بتوانند به جلسپپه
عضو پروازی به دردتان نم 
بیایند و وقت بگذارند.

•

یکه همه سرحال هسپپتند ،بگذاریپپد.
جلسههای هیات مدیره را صبح اول وقت ،هنگام 
پتاپ و تلفن همراه به جز یکی برای نشپپان دادن اسپپلید ،آن هپپم اگپپر نیپپاز
بدون ل 
است.

•

فها ،مفاد و موارد جلسه را بپپرای اعضپپا
تکم یک روز زودتر از جلسه ،.هد 
همیشه دس 
نها را بخوانند.
نها بخواهید که پیش از جلسه آ 
بفرستید و از آ 

•

تلش کنید از کارکنان و مدیران اجرایی )داخلی( دیگپپر شپپرکت کسپپی عضپپو هیپپات
یشود که به هنگام نیاز در جلسه شرکت نکنند.
مدیره نباشد .البته این دلیل نم 

•

تاندکاران صنعت خپپود )کسپپانی کپپه در
بسیار خوب است اگر یکی دو نفر هم از دس 
یکنند( در هیات مدیره باشند.
این صنعت فعالیت م 

یک جلسه نمونه:

فهای کامل مشخصی دارند .یکی از مهمپپترین عناصپپر یپپک چنیپپن
جلسههای هیات مدیره هد 
کوراسپپت ،و
شهایی بسته در آغاز و پایان دارد که در آن اعضا با هم ر 
نشستی این است که بخ 
یگویند.
یپروا سخن م 
ب 
•

شدرآمد)جلسه بسته ،هیچ مدیر اجرایی جز مدیرعامل نباشد( :مدیر عامل ارزیابی
پی 
یدهد .آنگاه از اعضپپا
راست و دقیق از وضعیت شرکت و اینکه اکنون کجاست ارایه م 
یخواهند در مورد چیزی بیشتر بدانند و مطمئن شوند 1۵ .دقیقه.
یپرسد که آیا م 
م 

•

بازبینی راهبرد :مدیر عامل یا یک مپپدیر اجرایپپی دربپپاره یکپپی از راهبردهپپای اصپپلی
یکند ۶۰ .دقیقه.
شرکت مطلب ارایه م 

•

فهایشپپان از
بازبینی عملکرد )کارکرد( :مدیران اجرایی در ارایههایی کوتاه درباره هد 
فها و
یگوینپپد ،پیشپپرفت در رسپپیدن بپپه آن هپپد 
جلسپپه پیشپپین تپپاکنون سپپخن م 
فهایشان تا جلسهی آینده .چهار جلسه  1۵دقیقهای.
هد 

•

بوکار :اینجا جایی است که کارهپپای رسپپمی پایپپان یپپافته و معمپپول بپپه سپپهام،
کس 
یشود۳۰ .دقیقه.
بها ،اسناد حقوقی و برنامه سود رسیدگی م 
حسا 

•

پایان جلسه )جلسه بسته ،تنها اعضای خارجی حاضرند یعنی مدیر عامل هم نیسپپت(:
یبرد تا ببیند که اعضا جلسپپه را
رییس هیات مدیره جلسه را بدون مدیر عامل پیش م 
نهپپا
چگونه دیدهاند و چه دغدغههایی دارند که باید تپپا پیپپش از جلسپپه آینپپده بپپه آ 
رسیدگی شود .خیلی مهم است که مدیر عامل در این جلسه حضور نداشته باشپپد ،تپپا
نانپپدازه
دیگر اعضا بتوانند بهراحتی درباره دغدغههایشان صحبت کنند .همینطور همی 
مهم است که پس از آن رییس با مدیرعامل این دغدغهها را در میپپان بگپپذارد و بپپا او
نها بحث کند 1۵ .دقیقه.
درباره رسیدگی به آ 

•

جمع  ۳ساعت.

۳

یگویم شاید هنوز پذیرفتن چنین جلسههایی برای مپپا کمپپی سپپخت باشپپد ولپپی بایپپد
باز هم م 
تمدیرههایی هدفمند و با کپپارایی بپپال برویپپم .هیپپات مپپدیرهها بایپپد نقپپش
مکم به سوی هیا 
ک 
تها پیدا کنند.
راستین خود را در شرک 
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