هــل تســتطيع لجــان التدقيــق أن تتو ـَّلـى اإلشــراف
ع ـلـى إدارة المخاطــر غيــر الماليــة؟

جيمس باربور
مدير قيادة السياسات ICAS
يوضــح هــذا المقــال دور مجلــس اإلدارة ـفـي اإلشــراف ع ـلـى إدارة

نظــرا ً لســرعة االتصــاالت الحديثــة .كمــا يوضــح أيضـا ً أهميــة إيجــاد

التدقيــق تســتطيع اإلشــراف ع ـلـى المخاطــر غيــر الماليــة ومــا إذا
كان هنــاك مخاطــرة ـفـي أن تفقــد لجنــة التدقيــق التركيــز ع ـلـى

غيــر مالئمــة داخــل المؤسســة .وفيمــا يتعلــق بتخفيــف حــدة
مخاطــر الثقافــة ،فثمــة حاج ـةٌ للتأكيــد ع ـلـى مســايرة المدير يــن

المخاطــر غيــر الماليــة ،كمــا أنــه يبحــث فيمــا إذا كانــت لجــان

عملهــا األساســي الخــاص بالمخاطــر الماليــة.

إن األحــداث األخيــرة بشــركة بيــل بوتينجــر والهجمــات اإللكترونيــة

المتعــددة التــي جــرى اإلبــاغ عنهــا (وهنــاك أحــداث تفــوق ذلــك
كثيــرا ً لــم ُيبلــغ بهــا) قــد س ـلَّطت الضــوء ع ـلـى مجموعــة مــن
المخاطــر غيــر الماليــة التــي تتعــرض لهــا المؤسســات المعاصــرة

بصفــة يوميــة .ويوضــح مثــال شــركة بيــل بوتينجــر مــدى أهميــة
ســمعة المؤسســة وكيــف يمكــن تدميــر هــذه الســمعة ســريعا ً
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ثقافــة داخــل المؤسســة فضــا ً عــن المخــاوف مــن وجــود ثقافــة

والموظفيــن لرســالة المؤسســة وأهدافهــا وقيمهــا ،بمــا ـفـي ذلــك
التصــرف ع ـلـى نحــو أخال ـقـي.
ويعــد الخطــر اإللكترو ـنـي ســائدا ً بوضــوح ـفـي المجتمــع الحديــث،
فقــد أثَّــر الهجــوم العالمــي بمجموعــة مــن فيروســات طلــب

الفديــة « WannaCryع ـلـى القــدرات التشــغيلية لمؤسســات
متعــددة ـفـي جميــع أنحــاء العالــم ،بمــا ـفـي ذلــك هيئــة الخدمــات
الصحيــة الوطنيــة ـفـي المملكــة المتحــدة .إضافــة إ ـلـى ذلــك ،فــإن
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اعتمــاد المؤسســات ع ـلـى أنظمــة تقنيــة المعلومــات لديهــا
تعرضهــا لمخاطــر غيــر ماليــة تفــوق كثيــرا ً الهجمــات اإللكترونيــة
وحدهــا .وعندمــا تســوء األحــوال -كمــا حــدث مــع الخطــوط الجويــة
البريطانيــة ـفـي أوائــل  -2017فمــن الممكــن أن يكــون لهــذا تأثيــر
كبيــر ع ـلـى المؤسســة وعمالئــه .وتوضــح كذلــك إعالنــات إلغــاء

رحــات شــركة را يــان إ يــر األخيــرة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا
هــذه المؤسســةات ،حيــث يشــكل الطيــارون حالي ـا ً أصــا ً رئيســيا ً
«خــارج الميزانيــة العموميــة» لشــركات الطيــران .وهــذا قــد يتغيــر
ـفـي المســتقبل ،إال أن الطيار يــن ـفـي الوقــت الحا ـلـي -ســواء الذيــن
جــرى توظيفهــم أو التعاقــد معهــم لقيــادة الطائــرات -يمثلــون

ضــرورة تشــغيلية ألي شــركة طيــران .وبنــا ًء ع ـلـى ذلــك ،فــإن عــدم

القــدرة ع ـلـى اســتخدام مثــل هــذه األصــول الرئيســية -ســواء كانــت
ناتجــة عــن خطـا ً مــا أو عــن قيــود قانونيــة مثــل القيــود المفروضــة

ع ـلـى عــدد ســاعات الطيــران -يمثــل خطــرا ً ع ـلـى هــذه الشــركات.
لــذا ،ونظــرا ً لتنــوع المخاطــر غيــر الماليــة ،فنحــن نتســاءل كيــف

يمكــن للشــركات أن تتأ كــد مــن اإلشــراف المناســب ع ـلـى مثــل
هــذه المخاطــر ،بمــا ـفـي ذلــك اتخــاذ إجــراءات الحمايــة المالئمــة
للتخفيــف مــن حــدة تأثيــر المخاطــر وأن يتناســب مســتوى الخطــر
مــع نزعــة المخاطــر المقبولــة لــدى الشــركة؟

تنقســم المخاطــر التــي تواجههــا الشــركات إ ـلـى مخاطــر ماليــة

ومخاطــر غيــر ماليــة ،وتظهــر الفئــة األخيــرة -رغــم أنهــا ليســت

فئــة جديــدة -ع ـلـى نحــو متزا يــد ع ـلـى أنهــا صــارت أ كثــر انتشــارا ً

وأشــد خطــورة .وع ـلـى الرغــم مــن عــدم وجــود تعر يــف متفــق عليــه
للمخاطــر الماليــة والمخاطــر غيــر الماليــة ،فــإن المخاطــر تنقســم
ع ـلـى نحــو شــائع لهاتيــن الفئتيــن .ومــع ذلــك ،فهنــاك إجمــا ٌع ع ـلـى

أن المخاطر المالية هي تلك المخاطر المرتبطة بسالمة األنظمة

الماليــة والمخاطــر ذات الصلــة بتقديــم معلومــات ماليــة مضللــة.

وعــاوة ع ـلـى ذلــكُ ،يمكــن مراجعــة طبيعــة مخاطــر الخزانــة مثــل
المخاطــر االئتمانيــة ومخاطــر أســعار الصــرف ومخاطــر الســوق
ضمــن هــذا النطــاق .وعليــه ،فإنــه مــن المتصــور أن المخاطــر
غيــر الماليــة هــي أي مخاطــر بخــاف المخاطــر الماليــة ،بمــا ـفـي

ذلــك :المخاطــر المرتبطــة باالمتثــال والســلوك ،عــدم االســتقرار
االقتصــادي ،مخاطــر الصحــة والســامة ،حمايــة الملكيــة الفكر يــة،

المخاطــر التشــغيلية ،المخاطــر السياســية ،المخاطــر المتعلقــة
بالســمعة ،المخاطــر اإلســتراتيجية والفنيــة ،وغيرهــا مــن المخاطــر
األخــرى.
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وبصــرف النظــر عــن أنــواع المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المؤسســة،

فــإن بيــان مخاطــر المؤسســة ونزعــة المخاطــرة المقبولــة لديهــا
تعــود إ ـلـى مجلــس اإلدارة ،كمــا أن المجلــس يتحمــل مســؤولية
اإلشــراف ع ـلـى تنفيــذ أنظمــة تقييــم المخاطــر المناســبة وعمليــات

تحديــد المخاطــر الرئيســية ألعمــال المؤسســة وإداراتهــا
والتخفيــف مــن حدتهــا .ولذلــك ،يكمــن العنصــر األساســي ـفـي
تحلـي مجلــس اإلدارة بالتــوازن المناســب ،بمعنــى أن
التأ كــد مــن ِّـ
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن األفــراد المناســبين الذيــن يتمتعــون
بالمهــارات ذات الصلــة ،فضــا ً عــن التنــوع الــازم والخبــرات
والمعرفــة والكفــاءات بحيــث ُيســتعان بهــؤالء األشــخاص لتقديــم

أفضــل مــا لديهــم لتلبيــة احتياجــات الشــركة .كمــا يمثــل هــذا
التــوازن مفهوم ـا ً ديناميكي ـا ً ينبغــي أن يتغيــر ع ـلـى نحــو طبيعــي

بتغ ُّيــر حجــم الشــركة وإســتراتيجيتها ودورة حياتهــا ،ع ـلـى ســبيل
المثــال؛ ُيعــد التركيــز الحا ـلـي ع ـلـى التأ كــد مــن حصــول المدير يــن
ع ـلـى مجموعــة المهــارات الرقميــة المناســبة مثــاال ً جيــدا ً ع ـلـى
كيفيــة تغ ُّيــر احتياجــات مجلــس اإلدارة بمــرور الوقــت ،إذ يجــب

كل مــن المدير يــن وأعضــاء اإلدارة العليــا التركيــز -ليــس
ع ـلـى ٍّ
ع ـلـى المــدى القصيــر فقــط بــل المــدى الطو يــل أيضـاً -ع ـلـى إدارة

المخاطــر وإجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي تــؤدي جــزءا ً مهم ـا ً ـفـي
الــدور اإلشــرافي وتمثــل عنصــرا ً أساســيا ً لضمــان نجــاح النشــاط
التجــاري للشــركة ع ـلـى المــدى الطويــل .وع ـلـى مجلــس اإلدارة أن
يتأ كــد مــن تغطيــة جميــع الجوانــب األساســية عندمــا يتعلــق األمــر
بــإدارة المخاطــر ،و ـفـي حــاالت كثيــرةُ ،تفــوض إ ـلـى لجنــة مجلــس

اإلدارة بعــض جوانــب اإلشــراف ع ـلـى إدارة المخاطــر .وقــد يكتســب
مجلــس اإلدارة أيض ـا ً بعــض الثقــة ـفـي الحــاالت التــي توجــد فيهــا
لجــان محــددة إلدارة المخاطــر.

لجان التدقيق
كمــا هــو الحــال بالنســبة لحجــم مجلــس اإلدارة وتكوينــه ،فليــس

هنــاك نهــج واحــد مناســب لجميــع المؤسســات لإلشــراف ع ـلـى
المخاطــر .وعــادة مــا ُيســند مجلــس اإلدارة إ ـلـى لجنــة التدقيــق

مهــام اإلشــراف ع ـلـى إدارة المخاطــر ،بمــا ـفـي ذلــك المخاطــر غيــر
الماليــة للشــركة .ورغــم ذلــك ،و ـفـي حــاالت كثيــرة ركــزت لجنــة
التدقيــق تركيــزا ً أساســيا ً ع ـلـى اإلشــراف ع ـلـى المخاطــر الماليــة،

حســبما يتضــح مــن صالحيــات لجــان التدقيــق المختلفــة
للشــركات المدرجــة بأســواق المــال .وتدلــل ع ـلـى هــذا أيض ـا ً
الحاجــة ـفـي بعــض الواليــات القضائيــة إ ـلـى تكويــن لجنــة تدقيــق
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تضــم عضــوا ً كانــت لديــه تجر بــة ماليــة حديثــة ومهمــة ،وذلــك

نطــاق أعمــال اللجنــة .إن االســتعانة بلجنــة إدارة المخاطــر يشــجع

ع ـلـى مهــام التدقيــق الداخ ـلـي للشــركة التــي يشــمل نطاقهــا أيضـا ً

لتحديــد المخاطــر وإدارتهــا عــاوة ع ـلـى توفيــر حافــز متعلــق بجــودة
مراقبــة المخاطــر وإعــداد التقار يــر بالمخاطــر وتقديمهــا إ ـلـى اإلدارة

لتســليط الضــوء ع ـلـى أهميــة الخبــرة «الماليــة» لعمــل اللجنــة.
ومــع ذلــك ،فعــادة مــا تتو ـلـى لجنــة التدقيــق مســؤولية اإلشــراف

المخاطــر الماليــة وكذلــك المخاطــر غيــر الماليــة .وع ـلـى الرغــم مــن
ذلــك فــإن التدقيــق الداخ ـلـي  -ـفـي بعــض الحــاالت– ال يعــد المصدر

ع ـلـى تكويــن نهــج متكامــل وشــامل ع ـلـى مســتوى المنظمــة

ومجلــس اإلدارةُ .يســاعد مثــل هــذا النهــج مركــز اإلدارة ـفـي التركيــز

ع ـلـى الوضــع العــام للشــركة.

الرئيســي لضمــان اإلشــراف ع ـلـى المخاطــر غيــر الماليــة مثــل
الصحــة والســامة ،بيــد أنــه يقــدم باألحــرى مســتوى إضافيـا ً لذلــك

تســتفيد أيضـا ً لجنــة التدقيــق واللجــان األخــرى التابعــة لمجلــس

بمدققــي نظــام إدارة الســامة والصحــة والبيئــة ( )SHEلز يــارة
المصانــع للتحقــق مــن االمتثــال ـفـي عمليــات الشــركة وإجراءاتهــا

بالتركيــز ع ـلـى المســؤوليات األساســية المنوطــة بــكل منهــم .ومــع
ذلــك ،و ـفـي حــال توفيــر لجــان منفصلــة معنيــة بجوانــب مختلفــة

اإلشــراف الــذي يقدمــه المتخصصــون .وقــد تســتعين الشــركات

وغيــر ذلــك ،وســيقدمون الضمــان األ َّو ـلـي إ ـلـى مجلــس اإلدارة .ومــع
ذلــك ،فقــد يحتــاج مجلــس اإلدارة أيضـا ً إ ـلـى المز يــد مــن التأ كــد من
مــدى مالءمــة التأميــن لألغــراض المحــددة ،وقــد ُيطلــب مــن لجنــة

التدقيــق الداخ ـلـي مراجعــة أســلوب عمــل مدققــي نظــم إدارة
الســامة والصحــة والبيئــة .يوضــح مثــل هــذا النهــج كيــف تتو ـلَّـى

لجنــة التدقيــق المز يــد مــن المســؤوليات لإلشــراف ع ـلـى المخاطــر
غيــر الماليــة ولكــن بحــدود ،وإذا كان هــذا الــدور مهمـا ً فقــد يــؤدي
إ ـلـى اتخــاذ منهــج مختلــف.

اإلدارة مــن وجــود لجنــة إدارة مخاطــر منفصلــة حيــث تســمح لهــم

ـفـي إدارة المخاطــر فمــن الضــروري ضمــان عــدم التغافل أو تجاهل

أي جانــب .فع ـلـى ســبيل المثــال؛ هنالــك خطــر حتمــي مــن إن
االســتعانة بلجــان متعــددة قــد يــؤدي إ ـلـى نهــج مبنــي ع ـلـى عقليــة
االنعــزال وهــو نهــج مشــتت ينتــج عنــه مخاطــر جســيمة جــرى

التغافــل عنهــاُ .يمكــن تخفيــف حــدة هــذه المخاطــر عــن طر يــق
توفيــر بعــض التداخــل ـفـي مهــام العضو يــة بدرجــات متفاوتــة
وضمــان التواصــل المناســب بيــن اللجــان المعنيــة ع ـلـى ســبيل

المثــال؛ لجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة المخاطــر .وعــاوة ع ـلـى ذلــك،
فمــن الضــروري توفيــر الوضــوح التــام فيمــا يتعلــق باالختصاصات

لجان إدارة المخاطر المنفصلة

المعنيــة ،بحيــث يكــون مجلــس اإلدارة واللجــان واضحيــن فيمــا

أدركــت بعــض الشــركات مــدى االحتيــاج لهــذه اللجــان ،وع ـلـى
وجــه التحديــد المؤسســات األكبــر واألكثــر تعقيــداً .وربمــا يعــود

لمــاذا مــن الضــروري أن يكــون نهــج اإلشــراف ع ـلـى إدارة المخاطــر
ُمخطط ـا ً بعنايــة ع ـلـى مســتوى مجلــس اإلدارة بالكامــل بحيــث ال

وز يــادة تركيــز خبــراء الحوكمــة عليهــا والمخــاوف المحتملــة مــن

كمــا أن إنشــاء لجــان ال ينتقــص وال يقلــل بــأي حــال مــن األحــوال

ذلــك إ ـلـى ز يــادة الوعــي بالمخاطــر التــي تتعــرض لهــا المؤسســة
عــدم تشــكيل لجــان التدقيــق ع ـلـى نحــو ســليم لتوســيع نطــاق

اختصاصهــا .وقــد اســتجابت لذلــك األمــر بإنشــاء لجنــة منفصلــة
أو – ـفـي بعــض الحــاالت– لجــان منفصلــة بقصــد تنــاول العديــد

مــن المســائل القائمــة ع ـلـى المخاطــر غيــر الماليــة .وقــد كان
هــذا ســائدا ً ع ـلـى وجــه التحديــد ـفـي أعقــاب األزمــة الماليــة حيــث
أ كــدت بوضــوح ع ـلـى مــدى أهميــة إدارة المخاطــر ،وخصوص ـا ً ـفـي
قطــاع الخدمــات الماليــة .و ـفـي حــال إنشــاء لجنــة منفصلــة إلدارة

المخاطــر أو لجنــة نظيــرة لهــا ،يجــب أن تتمتــع بمعظــم قــدرات
إدارة المخاطــر فضــا ً عــن تو ـلِّـي مســؤولية إدارة المخاطــر غيــر

الماليــة .وبــا شــك ،يجــب أن يتمتــع أعضــاء مجلــس االدارة

الذيــن يشــكلون هــذه اللجنــة بالمهــارات والكفــاءات المناســبة
الفعــال ع ـلـى إدارة المخاطــر التــي تنــدرج ـفـي
لتقديــم اإلشــراف
َّ
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يتعلــق بالمســؤوليات والجهــات المكلفــة بهــا .كمــا يوضــح أيض ـا ً

يتمكــن مجلــس اإلدارة مــن تفويــض مســؤولية إدارة المخاطــر
مــن مســؤوليات مجلــس اإلدارة.
مهارات مجلس اإلدارة

و ـفـي حــال اتخــاذ مجلــس اإلدارة قــرارا ً بمتابعــة تنظيــم اإلشــراف

ع ـلـى إدارة المخاطــر ،فالمعرفــة الجيــدة بالصناعــة أو الصناعــات
المشــابهة ومخاطرهــا الجســيمة مطلب ـا ً أساســيا ً البــد أن يتوافــر
ـفـي معظــم أعضــاء مجلــس اإلدارة .و ـفـي بعــض األحيــان ،تكــون
تلــك المعرفــة شــرطا ً أساســيا ً ـفـي كل أعضــاء المجلــس وليــس

فقــط أغلبهــم .كمــا ُتســاعد أيضـا ً عمليــة التدر يــب الفعــال ألعضــاء
المعينيــن حديث ـا ً ـفـي تعريفهــم ســريعا ً بالعمــل
مجلــس االدارة ُ
وعمليــات التشــغيل والمخاطرالتــي تواجههــا.
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ثمــة مهــارات أخــرى مهمــة أيض ـا ً مثــل العقليــة المتســائلة
والعقليــة التــي ال تهــاب التحديــات والمواجهــة .و ـفـي حــال تو ـلِّـي

لجنــة التدقيــق مســؤولية اإلشــراف ع ـلـى المخاطــر غيــر الماليــة،
فــإن الحاجــة إ ـلـى تدر يــب لجنــة التدقيــق أوال ً وبشــكل رئيســي
تعتمــد ع ـلـى الحاجــة لتدر يــب مجلــس اإلدارة .ويعتمــد ذلــك
ع ـلـى عوامــل متنوعــة مثــل طبيعــة العمــل وتعقيداتــه وحجمــه
ونطاقــه وعملياتــه ،ومجموعــة المهــارات التــي يتمتــع بهــا أعضــاء

لجنــة التدقيــق الحاليــون ،والمخاطــر الرئيســية المحسوســة التــي
تتعــرض لهــا المؤسســة بالفعــل حالي ـا ً والتــي مــن المتوقــع أن
تتعــرض لهــا ـفـي المســتقبل القر يــب.

هيــكل الحوكمــة األنســب لهــا ،بمــا ـفـي ذلــك تشــكيل مجلــس

اإلدارة واللجــان المختلفــة للتصــدي للتحديــات التــي تتعــرض
لهــا الشــركة .وال بــد أيض ـا ً أن يــؤدي المســتثمرون دورهــم؛ وذلــك

ـتثمر فيهــا.
المسـ َ
بالعمــل ع ـلـى هــذه المســائل مــع الشــركات ُ
و ـفـي نهايــة المطــاف ،يتطــور تشــكيل مجلــس اإلدارة واإلشــراف
ع ـلـى المخاطــر وعمليــة إدارة المخاطــر مــع مــرور الوقــت عندمــا
تســتجيب الشــركة للتغييــرات التــي تشــكل المجتمــع الــذي
يعملــون بــه وتشــمل تلــك التغييــرات التأثيــر المنتظــر الــذي
ســتحدثه الثــورة الصناعيــة الرابعــة ال محالــة.

يــؤدي التغييــر ـفـي المشــهد السياســي والمجتمعــي للعمــل
ع ـلـى تغييــر ـفـي تشــكيل مجلــس اإلدارة .فقــد تــم اســتخدام نظــام
الحصــص ـفـي بعــض التشــريعات لتحفيــز التنــوع مــن الجنســين
ع ـلـى ســبيل المثــال ولضمــان وجــود المز يــد مــن العنصــر النســائي
ـفـي مجلــس اإلدارة .والعامــل الرئيســي اآلخــر الــذي يســاهم ـفـي
ســرعة التغييــر هــو التقــدم التقنــي بمــا ـفـي ذلــك توفيــر كــم هائــل

مــن البيانــات والمخاطــر المرتبطــة بهــا .ويــؤدي ذلــك إ ـلـى االحتيــاج
لوجــود خبيــر بمثــل هــذه المســائل ـفـي مجلــس اإلدارة وعنصــرا ً

مــن األجيــال الشــابة لضمــان وضــع أي مشــكلة ديمواغرفيــة
ـفـي عيــن االعتبــار .ومــع ذلــك ،فثمــة ســبل أخــرى إلشــراك هــؤالء
األشــخاص ،حيــث ُيمكــن إشــرا كهم ـفـي لجــان محــددة أو تعييــن
خبيــر ليــس عضــوا ً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ـفـي لجنــة التدقيــق.
إال أن النهــج األخيــر ال ُيعــد مناســبا ً بشــكل عــام ـفـي شــركات
المملكــة المتحــدة .يرجــع ذلــك جزئي ـا ً ألســباب الخصوصيــة

والمســؤولية المشــتركة ،كمــا أن هــؤالء األشــخاص قــد يتأثــرون
مــن عــدم التمكــن مــن الوصــول إ ـلـى نفــس المســتوى مــن
المعلومــات التــي يحصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة .وعــاوة

ع ـلـى ذلــكُ ،يمكــن إ يــاء االعتبــار لز يــادة عــدد أعضــاء مجلــس
اإلدارة .فكلمــا زاد عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة كان تعييــن هــؤالء
األعضــاء ـفـي لجنــة (لجــان) معنيــة بهــم أمــرا ً ســهالً .إال أن تضخــم
حجــم مجلــس اإلدارة أيضـا ً قــد يــؤدي إ ـلـى ظهــور مشــكالت خاصــة
بعمــل المجلــس.

و ـفـي الختــام ،فــإن المعيــار األساســي لضمــان اتبــاع الشــركة لنظــام

كل مــن إدارة المخاطــر الماليــة وغيــر المالية
فعــال لإلشــراف ع ـلـى ٍّ
َّ
يكمــن ـفـي ضــرورة أن يكــون تشــكيل مجلــس اإلدارة متوازن ـا ً
بشــكل مالئــم .واألمــر يرجــع – ـفـي النهايــة -إ ـلـى كل شــركة لتحديــد
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