مخاطر مجالس االدارة

جون بلندر
محرر وكاتب ،فاينانشال تايمز
المت ََع َّمــد مــن قواعــد
منــذ أواخــر التســعينيات ،زاد االهتمــام بــإدارة المخاطــر ع ـلـى نح ـ ٍو الحصــول ع ـلـى موافقــة العمــاء ،والته ـ ُّرب ُ
ُم َّطــرد ع ـلـى أجنــدة حوكمــة الشــركات .وع ـلـى الرغــم مــن ذلــك ،االنبعاثــات الكربونيــة ـفـي شــركة فولكــس فاجــن ،والهجــوم األمنــي
المت َ
المر بِــك ع ـلـى شــركة ديلويــت التــي ُتق ـدِّم المشــورة
َش ـك ِّك لعالــم الشــركات قــد يطــرح ســؤال ً اإللكترو ـنـي ُ
المال ِحــظ ُ
فــإن ُ
ع ـلـى أثــر ذلــك .إن اإلخفاقــات الكارثيــة التــي حدثــت ـفـي نظــام للعمــاء مــن الشــركات بشــأن األمــن اإللكترو ـنـي– جميــع ذلــك ال
الســامة بشــركة طوكيــو للطاقــة الكهربائيــة ( )Tepcoعقــب
حــادث فوكوشــيما النــووي إ ـلـى جانــب حــادث التس ـ ُّرب النفطــي

ـفـي خليــج المكســيك الناجــم عــن تســرب «منصــة ديــب ووتــر

هور يــزون» التابعــة لشــركة بريتــش بيتروليــوم « ،»BPواإلفــراط
تحمــل المخاطــر مــن جانــب البنــوك وشــركة التأميــن
ـفـي
ُّ
األمريكيــة «المجموعــة العالميــة األمريكيــة»  AIGـفـي األزمــة

الماليــة ،وفتــح المالييــن مــن حســابات االدخــار والحســابات
الجار يــة االحتياليــة لــدى بنــك ولــس فارجــو  Wells Fargoدون

4

يمثــل ســوى حفنــة مــن األمثلــة المعروفــة ع ـلـى نح ـ ٍو أ كبــر حــول

الســمعة جـ َّراء ســوء إدارة المخاطــر.
األضــرار الالحقــة بالمكانــة أو ُّ
إذاً ،مــا الخطــأ الــذي يحــدث؟
ـفـي معظــم النظــم القضائيــة ـفـي العالــم المتقــدم ،و ـفـي العديــد مــن
شــركات اقتصــادات األســواق الناشــئة ،فــإن التشــريع وقوانيــن
حوكمــة الشــركات يحصــران مســؤولية إدارة المخاطــر ـفـي قاعــة
اجتماعــات مجالــس اإلدارة .فع ـلـى ســبيل المثــال ،يقتضــي قانــون
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الشــركات لعــام  2006ـفـي المملكــة المتحــدة أن ُتعِ ـ َّد الشــركات
التــي تتجــاوز حجم ـا ً معين ـا ً تقر يــرا ً إســتراتيجيا ً لــكل ســنة ماليــة،
ويجــب أن يتضمــن هــذا التقر يــر -ضمــن جملــة أمــور ٍ أخــرى-
اســتعراضا ً مناســبا ً للنشــاط التجــاري للشــركة وبيان ـا ً للمخاطــر
والشــكوك الرئيســية التــي تواجــه الشــركة .و ـفـي الواليــات المتحــدة

المد َرجــة بالبورصــة أن ترفــع تقارير شــاملة
يتعيــن ع ـلـى الشــركات ُ
بشــأن المخاطــر الكبيــرة التــي تواجههــا وذلــك ـفـي فتــرة تقديــم
التقار يــر الســنوية لهــا لــدى هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات
األمريكيــة .و ـفـي حيــن أن المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة

ـاح
ذلــك إ ـلـى أن أعضــاء مجلــس االدارة قــد يتذرعــون بــأن االفصـ َ
عــن نقــاط الضعــف أو اإلخفــاق ـفـي إدارة المخاطــر مــن شــأنه أن

يضــر بمصلحــة الشــركة .واألهــم مــن ذلــك ،أن مســتوى النزعــة
للمخاطــر ـفـي شــركة مــا قــد يكــون نتاجـا ً طبيعيـا ً لعمليــة التخطيــط
بالشــركة أ كثــر مــن كونــه قــرارا ً متعمــدا ً مــن مجلــس اإلدارة.
وبدرجــة كبيــرة ،يمكــن أن تتعــارض هيــاكل الحوافــز بالشــركات

وضغــوط ســوق المــال الخارجيــة مــع متطلبــات اإلدارة الحكيمــة

للمخاطــر .وقــد كان ذلــك هــو الحــال بالتأكيــد قبــل األزمــة الماليــة،

تشــكالن أفضــل الممارســات ،فــإن االتجــاه العــام ال يختلــف كثيــرا ً

حيــث شــعرت جميــع البنــوك االســتثمارية الكبيــرة بأنهــا ملزمــة
بــأن تتحمــل المز يــد مــن المخاطــر نظــرا ً ألن رؤســا َءها التنفيذييــن

تحمــل
ومــن الســمات الشــائعة ـفـي أدلــة الحوكمــة التأكيــد ع ـلـى
ُّ

منتجــات الرهــن العقــاري المدعومــة ع ـلـى القــروض العقار يــة

ـفـي با ـقـي دول العالــم.

مجلــس اإلدارة مســؤولية تحديــد طبيعــة المخاطــر الرئيســية

التــي تتحملهــا الشــركة لتحقيــق أهدافهــا اإلســتراتيجية وحجــم
تلــك المخاطــر .وبالمثــل ،يتعيــن عليهــا الحفــاظ ع ـلـى نظــم إدارة

المخاطــر ونظــم الرقابــة الداخليــة الســليمة .ويتعيــن ع ـلـى أعضــاء
مجلــس اإلدارة عمومـا ً التأكيــد ـفـي التقر يــر الســنوي ع ـلـى أنهــم قــد

أجــروا تقييمـا ً ســليما ً للمخاطــر الرئيســية التــي تواجههــا الشــركة،
بمــا ـفـي ذلــك تلــك المخاطــر التــي مــن شــأنها أن تهــدد طريقــة قيــام
الشــركة بأعمالهــا وأنشــطتها ،أو أداءهــا المســتقبلي ،أو مالءتهــا

الماليــة أو ســيولتها ،ويجــب شــرح هــذه المخاطــر مــع بيــان كيفيــة
إدارتهــا أو التخفيــف مــن حدّتهــا.

كمــا تنــص أدلــة الحوكمــة األكثــر صرامــة ع ـلـى أن يرصــد مجلــس

كانــوا ع ـلـى علــم بــأن التخلــف عــن منافســيهم ـفـي أســواق
أو االقتــراض ينطــوي ع ـلـى مخاطــرة مهنيــة عظيمــة .وكمــا أشــار
الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســيتي جــروب -تشــاك برينــس -ـفـي

يوليــو  ،2007عشــية أزمــة االئتمــان« :عندمــا تتوقــف الموســيقى،
مــن ناحيــة الســيولة ،ســتصبح األمــور معقــد ًة .ولكــن مــا دامــت
الموســيقى ُتعـزَف ،فعلينــا أن ننهــض ونرقــص ،ومــا زلنــا نرقــص
سـ َرت هــذه العبــارة ع ـلـى نطــاق واســع بوصفهــا
حتــى اآلن» .وقــد ُف ِّ

مثــاال ً نموذجي ـا ً يــدل ع ـلـى مــدى غبــاء المصرفييــن أثنــاء فقاعــة
االئتمــان .ولكنهــا ـفـي الواقــع كانــت وصف ـا ً دقيق ـا ً للعمليــة التــي
س ـ ُّيون ع ـلـى اإلفــراط
المؤس ِ
جع بهــا المســاهمون والمحللــون
ش ـ َّ
َّ
ـفـي تحمــل المخاطــرة .و ـفـي الوقــت ذاتــه ،فــإن أي نقــص ـفـي
المكاســب واألر بــاح المتوقعــة قــد تكــون عقوبتــه وحشــية وذلــك
بانهيــار ســعر األســهم وممارســة الضغــط لمغــادرة الرئيــس
التنفيــذي للشــركة.

اإلدارة نظــم إدارة المخاطــر ونظــم الرقابــة الداخليــة للشــركة
و ُيجــري تقييمـا ً ســنويا ً لمــدى فاعليتهــا ،ويشــير إ ـلـى ذلــك التقييــم
ـفـي التقر يــر الســنوي .وعــاد ًة مــا تتو ـلـى لجــان التدقيــق والمخاطــر

وقــد حــدث ـفـي شــركة تيبكــو  Tepcoالمز يــد مــن المخالفــات

األعمــال التفصيليــة إلدارة المخاطــر .ومــع ذلــك ،يظــل جميــع
أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين تمامـا ً وع ـلـى نحــو جماعــي عــن

مجلــس إدارة خارجييــن مــن إجما ـلـي عشــرين عضــو مجلــس

والمجــال األول الــذي ال تســتوفي فيــه العديــد مــن الشــركات

اتهمــت الشــركة ـفـي  2002و 2007بإعــداد تقار يــر مزيفــة وباإلخفــاء
الم َم ْن َهــج لحــوادث الســامة ـفـي المحطــة النوويــة ،بمــا ـفـي ذلــك
ُ

-التــي تضــم أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن والمســتقلين-

تقديــم تقييــم نز يــه ومتــوازن ومفهــوم لوضــع الشــركة وإمكاناتهــا،
آخذيــن ـفـي االعتبــار المخاطــر التــي يجــري التعامــل معهــا.

هــذه المتطلبــات هــي عمليــة رفــع التقار يــر .ومــن وجهــة نظــر

المســاهم ،يوجــد عــدد قليــل مــن التقار يــر الســنوية المفيــدة

حــول أوجــه القصــور التــي كشــفتها المراجعــة الســنوية .و ُيع ـزَى
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الرســمية لممارســات حوكمــة الشــركات الجيــدة ،حيــث كان
مجلس إدارة الشــركة بطيئا ً وغير فعال وال يضم ســوى عضوين
إدارة ،ولــم تكــن هنــاك لجنــة مخاطــر ع ـلـى مســتوى مجلــس
اإلدارة .وقــد كان مــن المثيــر للدهشــة أيض ـا ً أن الحكومــة عندمــا

حــوادث التســريب اإلشــعاعي ،كانــت هنــاك محــاوالت محــدودة
لتحديــد المتســبب ـفـي تلــك الحــوادث .وقــد تفاقمــت االســتجابة
الضعيفــة لهــذا اإلخفــاق ـفـي اإلدارة مــن خــال الهيمنــة التنظيميــة
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-وهــي مشــكلة مســتحكمة ـفـي اليابــان -حيــث يشــتهر قطــاع

لإلشــارات ولــم يحــددوا الطبيعــة الخطــرة للثقافــة المؤسســية.
وقــد حــدث هــذا ع ـلـى الرغــم مــن التأكيــد المنصــوص عليــه ـفـي

وقــد حــدث نقيــض ذلــك عنــد وقــوع التســرب النفطــي ـفـي شــركة
بريتيــش بيتروليــوم ـفـي خليــج المكســيك ،حيــث كانــت المحفــزات

مجلس اإلدارة مســؤولية ثقافة المؤسســة ،ال سـ َّيما فيما يتعلق

الشــركات فيهــا بعالقتــه الدافئــة مــع الجهــات التنظيميــة.

المعيبــة ـفـي قلــب المشــكلة؛ إذ شــجعت الثقافــة المؤسســية
ع ـلـى اختصــار إجــراءات الســامة لصالــح األداء الما ـلـي القصيــر
األجــل .وقــد وضــع تلــك الثقافــة الرئيــس التنفيــذي -لــورد بــراون-
الــذي يتمتــع بشــخصية ج َّذابــة ومهيمنــة والــذي تــرك منصبــه

قبيــل وقــوع الكارثــة .كمــا كان هنــاك إخفــاق مــن جانــب المجتمــع

التحلي ـلـي ،حيــث أشــارت مجموعــة مــن إفصاحــات الصحــة
والســامة ع ـلـى مــدى عــدة ســنوات إ ـلـى وجــود عيــوب ـفـي إدارة

القانــون اإلنجليــزي لحوكمــة الشــركات ع ـلـى ضــرورة أن يتحمــل
بمعالجــة المخاطــر.

الجمــة التــي يواجههــا األعضــاء غيــر
كل هــذا يؤكــد الصعوبــات
َّ
التنفيذييــن بمجلــس االدارة ـفـي محاولــة فهــم دوافــع المدير يــن
والموظفيــن ع ـلـى مســتوى األقــل مــن مجلــس اإلدارة ال س ـ َّيما
عندمــا ينطــوي األمــر ع ـلـى الخــداع أو االحتيــال .ولقــد كان موظفــو
بنــك ويلــز فارجــو ُيخفــون أمــر فتــح حســابات جديــدة للعمــاء.

وكمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن فضائــح الشــركات األخــرى
وإخفاقــات الحوكمــة ،فقــد كان هــذا ع ـلـى نحــو جز ـئـي نتيجــة

المخاطــر .وقــد تراوحــت هــذه العيــوب فيمــا بيــن االنفجــارات التــي
حدثــت ـفـي مصفــاة جرانجمــوث التابعــة لشــركة بريتيــش بتروليوم

الضغــط الزائــد الــذي حــدث بغيــة تحقيــق نتائــج مــن شــأنها أن

الواليــات المتحــدة بســبب مخالفــات مختلفــة الشــتراطات الصحة

وع ـلـى الرغــم مــن أن الوقــت مبكــر للغايــة للتأ كــد ممــن كان ع ـلـى
درا يــة باســتخدام شــركة فولكــس فاجــن للبرنامــج اإللكترو ـنـي

في أســكتلندا وفي مدينة تكســاس وذلك بانفجار خطوط األنابيب
والتســريبات الغاز يــة ـفـي أالســكا وأذربيجــان لتســجيل غرامــات ـفـي
والســامة .كمــا أن محل ـلـي ســوق األوراق الماليــة المولعيــن
بالتعر يــف الما ـلـي لــأداء المؤسســي ع ـلـى نطــاق ضيــق لــم يدركــوا

قيمــة ذلــك ،نافيــن ع ـلـى هــذا النحــو احتماليــة حــدوث مخاطــر غيــر
ماليــة .كمــا لــم يفطــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن والمســاهمين
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تز يــد مــن المكافــآت المرتبطــة بــأداء كبــار المدير يــن التنفيذييــن.

المدمــرة ،إال أن هــذا األمــر قــد يكــون
المتعلــق بانبعاثــات الكر بــون
ِّ

حــدث نتيجــة لشــعور الرئيــس التنفيــذي باليــأس عندمــا رغــب
الم َص ِّنعــة
ـفـي تحويــل شــركة فولكــس فاجــن إ ـلـى الشــركة األو ـلـى ُ
للســيارات ـفـي العالــم .ومــن الممكــن أن يكــون أولئــك الذيــن قامــوا
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بتثبيــت البرنامــج قــد اعتقــدوا أنهــم يســاعدون بذلــك ـفـي تحقيــق

هــذا الهــدف الطمــوح.

ومــن الممكــن أن تكــون آليــات رصــد المخاطــر أيضـا ً غيــر مفيــدة،
ألنهــا ع ـلـى أقــل تقديــر قــد تنطــوي ع ـلـى أعمــال ُتنفــذ ـفـي عزلــة عــن
بعضهــا البعــض .وغالبـا ً مــا يســيطر مديــرو الشــؤون الماليــة ع ـلـى

رغبــة كبــار المدير يــن التنفيذييــن ـفـي ســماع أخبــار ســيئة يمثــل
تهديــدا ً كبيــرا ً وذلــك ع ـلـى الرغــم مــن أنــه غالب ـا ً مــا يكــون عنصــرا ً

أساســيا ً ـفـي تدميــر قيمــة الشــركة .وقــد يعــارض أعضــاء مجلــس
االدارة التنفيذييــن أيض ـا ً تحديــد المخاطــر الكامنــة ـفـي وظيفــة
التدقيــق الداخ ـلـي التــي تفتقــر إ ـلـى الفاعليــة بســبب الحاجــة إ ـلـى

الدعــم مــن مســتويات اإلدارة العليــا.

لجــان المخاطــر ،والذيــن يقدمــون مصفوفــات وجــداول ُتغفــل
أنواع ـا ً عديــدة مــن المخاطــر والتــي يمكــن أن تحطــم الشــركة.

تتمثــل الرســالة العامــة ـفـي أن قوانيــن الشــركات وأدلــة قواعــد

بعــض التهديــدات كأن يدفــع الرئيــس التنفيــذي مبالــغ زائــدة

الوكالــة واالعتبــارات الثقافيــة يمكــن أن تشــكل عقبــات جوهر يــة

وهــذه المحــاوالت لحصــر المخاطــر المهمــة نــادرا ً مــا تتضمــن

نظيــر االســتحواذ ع ـلـى شــركة أثنــاء الصحــوة التــي تمــر بهــا ســوق
األوراق الماليــة أو أن يصبــح مولعـا ً بنشــوة المالحقــة ـفـي أســواق

المــال أ كثــر مــن ولعــه بتحســين األداء التشــغيلي لألعمــال
التجار يــة بالشــركة.

الحوكمــة جيــدة للغايــة ،غيــر أن هيــاكل الحوافــز ومشــكالت
الفعالــة -ال س ـ َّيما عندمــا تعــرض
تقــف أمــام إدارة المخاطــر
َّ
أســواق المــال مكافــآت قصيــرة األجــل -كمــا حــدث ـفـي األزمــة

تحمــل المخاطــرة والعقوبــات الصارمــة
الماليــة -نظيــر اإلفــراط ـفـي
ُّ
للســلوك الحكيــم.

وعندمــا يســيطر مديــر الشــؤون الماليــة ع ـلـى جــدول أعمــال لجــان

المخاطــر ،فإنــه مــن غيــر المرجــح أن تحــدد اللجنــة مخاطــر مثــل
ـفـي أثــر المغــاالة ـفـي راتــب الرئيــس التنفيــذي الســلبي ع ـلـى رخصــة
عمــل الشــركة وع ـلـى انخفــاض دعــم المســتثمرين المؤسســيين

لهــا .كمــا أنهــا لــن تقلــق بالضــرورة مــن الحصــول ع ـلـى رافعــة ماليــة
زائــدة مــن خــال إعــادة شــراء األســهم حيــث ُتعــزز هــذه الهندســة
الماليــة األر بــاح أو المكافــآت ذات الصلــة باألســهم .ونــادرا ً أيض ـا ً

مــا تحــدد مصفوفــات مديــر الشــؤون الماليــة المخاطــر المتمثلــة
ـفـي رغبــة الرئيــس التنفيــذي الــذي ســيغادر قريب ـا ً منصبــه ـفـي

إظهــار األرقــام ع ـلـى نحــو أفضــل ممــا تبــدو عليــه ل ُيضفــي شــعورا ً
باإلنجــاز قبــل مغادرتــه الشــركة .وســيكون مــن المثيــر لالهتمــام
أيض ـا ً معرفــة عــدد مديــري الشــؤون الماليــة الذيــن أفــادوا ـفـي
االســتطالعات األكاديميــة بــأن شــركاتهم قــد تخلــت عــن فــرص

االســتثمار المربحــة مــن أجــل تحقيــق مكاســب قصيــرة األجــل،
قــد اعتبــروا أن الخســارة المحتملــة ـفـي الحصــة الســوقية نتيجــة
ذلــك هــي مخاطــرة كبيــرة.

وتعــود أســباب هــذه اإلغفــاالت إ ـلـى نظر يــة الوكالــة ووجــود مشــكلة
الوكيــل – صاحــب المــال والتــي تعنــي عــدم توافــق مصالــح

الرئيــس التنفيــذي مــع مصالــح المســاهمين .وهنــاك مســائل

ســلوكية وثقافيــة أخــرى تتعلــق بالمخاطــر وتنشــأ مــن غيــاب
القــدوة الســليمة ـفـي مســتويات اإلدارة العليــا .إذ إنــه مــن غيــر
المحتمــل أن تعتبــر لجنــة المخاطــر أو مجلــس االدارة أن عــدم
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