عالقة مجلس اإلدارة والمدير
المالي في بيئة الرقابة الكلية

روالند صفير
المدير المالي  -سيتروس
يعتقــد معظــم النــاس أن وظيفــة المدقــق الداخ ـلـي هــي أهــم
األدوات المتاحــة لمجلــس اإلدارة ـفـي بيئــة الرقابــة .و ـفـي الواقع ،فإن

وحيــن ندقــق ـفـي بيئــة الرقابــة ـفـي الشــركات ،نــدرك أن هنــاك
اســتنتاجا ً واحــدا ً مقبــوال ً عالمي ـاً .ال يوجــد «نهــج واحــد مناســب

أن يتــم اغفــال هــذا الــدور المهــم للمديــر الما ـلـي أو التقليــل مــن
أهميتــه .و ـفـي كثيــر مــن األحيــان نــرى دور المديــر الما ـلـي مندرج ـا ً
تحــت فر يــق اإلدارة ،خاصـ ًة الرئيــس التنفيــذي .والحــق أن هنالــك

صياغــة السياســات والعمليــات المشــتركة ،تظــل كل شــركة،
بدرجــة أو أخــرى ،فر يــدة ـفـي نوعهــا .ويرجــع الســبب الرئيســي وراء
هــذا االختــاف إ ـلـى أن بيئــة الرقابــة ترتبــط ارتباط ـا ً وثيق ـا ً بثقافــة

المســؤولية الكاملــة والمســاءلة عــن أداء الشــركة المنــوط بهمــا

تف ُّردهــا وتشــكل ميزتهــا التنافســية ،ومــن ثــم نجاحهــا .ومــن هــذا
المنظــور ،تصبــح الضوابــط أداة إســتراتيجية ـفـي ترســانة الشــركة
وأدا ًة تتمكــن بهــا مــن التفــوق ع ـلـى منافســيها .ومــع تزا يــد تركــز

وجــود المديــر الما ـلـي والتحــرك االســتباقي همــا اللــذان يشــكالن
بيئــة الرقابــة ـفـي الشــركة بدرجــة كبيــرة .لكــن ،بــل ومــن الشــائع،

بالفعــل الكثيــر مــن المميــزات ـفـي ذلــك ،أبرزهــا الحفــاظ ع ـلـى
الرئيــس التنفيــذي.

للجميع» لتطبيق الضوابط .فعلى الرغم من أفضل الممارسات
التــي تــم تجربتهــا واختبارهــا ،والتــي غالب ـا ً مــا ُتســتخدم ـفـي

الشــركة .فالحمــض النــووي ألي شــركة هــو ثقافتهــا؛ إذ إنهــا تحــدد

المنافســة ،وسلســلة إمــداد مقابــل سلســلة إمــداد ،يصبــح دور
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العمليــات والضوابــط عامــل نجــاح رئيســي جوهــري للبقــاء ع ـلـى

قيــد الحيــاة.

يضطلعــون بالمهــام التاليــة :المحاســبة ،الخزانــة ،إعــداد تقار يــر
األداء ،التخطيــط والموازنــة ،السياســات الماليــة والسياســات

المشــتركة بيــن اإلدارات والعمليــات ،نظــم المعلومــات اإلدار يــة،

المدير المالي  -االختيار واألدوار والمسؤوليات

مراقبــة التكاليــف ،عالقــات المدققيــن ،إدارة المخاطــر المحتملــة،

«لقــد تغ َّيــر عالــم المديــر الما ـلـي بشــكل كبيــر؛ ســابقا ً كان دور
المديــر الما ـلـي مرتبــط بخبرتــه الفنيــة ،أمــا اآلن فقــد أصبــح ـفـي
حاجــة إ ـلـى اتخــاذ قــرارات ماليــة إســتراتيجية ـفـي بيئــة ديناميكيــة

تنفيــذي ـفـي مجلــس اإلدارة).

متغيــرة( ».تذييــل :إيليــا ســتريبوالييف ،مديــر الكليــة ،جامعــة
ســتانفورد) .و ـفـي الوقــت الحا ـلـي ،يجــب ع ـلـى المديــر الما ـلـي أن
يكــون خبيــرا ً ـفـي مجــال األعمــال ،وأن تكــون لديــه القــدرة ع ـلـى

إضافــة زاويــة األعمــال اإلســتراتيجية هــذه لشــركاتهم المعنيــة.
لقــد أصبــح اختيــار المديــر الما ـلـي أمــرا ً دقيق ـا ً وإســتراتيجياً ،مثلــه

عالقــات لجنــة التدقيــق ،عالقــات المســتثمرين( .خــارج منطقــة
الشــرق األوســط ،غالب ـا ً مــا يقــوم المديــر الما ـلـي بــدور عضــو

لســوء الحــظ ،غالبـا ً مــا يترجــم دور المديــر الما ـلـي بشــكل مختلــف
عنــد مقارنــة وصــف وظيفتــه بالــدور الــذي يمارســه ع ـلـى أرض

الواقــع .ويحــدث هــذا األمــر بشــكل متكــرر أ كثــر ممــا هــو موثــق،
وهــو مرتبــط ـفـي الغالــب باإلحباطــات المتكــررة التي يعانيها المدير

الما ـلـي .ولمــا كانــت فتــرات بقائهــم ـفـي نفــس العمــل تتقلــص
بشــكل متزا يــد ،كمــا شــهدنا ـفـي الســنوات القليلــة الماضيــة ،فــإن

مثــل اختيــار الرئيــس التنفيــذي ،إذ إن المديــر الما ـلـي الــذي يتمتــع
بخبرة في ممارســات متعددة من المحتمل أن يســاهم بإبتكارات

المدير يــن المالييــن لديهــم وقــت قصيــر للغايــة للتأثيــر ع ـلـى

المخاطــر وتطويــر األعمــال والتخطيــط اإلســتراتيجي .واألهــم مــن
ذلــك ،أنــه بإمــكان المديــر الما ـلـي ذي الخبــرة العاليــة أن يــوازن

والخــروج منهــا الســتيعاب مصالــح الشــركة يصبــح المديــر الما ـلـي

جوهر يــة ـفـي نواحــي عديــدة مثــل :التمويــل والضوابــط وتقييــم

بشــكل صحيــح بيــن مثلــث الثقافــة واإلســتراتيجية والتحكــم
لتحقيــق النتائــج المث ـلـى ،مــن خــال تهيئــة بيئــة الرقابــة المثاليــة.

ومــع تغ ُّيــر األنشــطة التجار يــة بوتيــرة أســرع مــن أي وقــت مضــى،
ُيتوقــع مــن كل مديــر ما ـلـي تح ـ ٍد شــامل للوضــع الراهــن ،وهــو مــا
يشــمل اســتخدام خبرتــه المتعــددة لتقييــم الوضــع مــن جهــات
مختلفــة.

واعتمــادا ً ع ـلـى حجــم الشــركة ودورة عمرهــا ،تختلــف مهمــة
المديــر الما ـلـي ودوره ومســؤوليته المتوقعــان بشــكل كبيــر.
إذ يمكــن أن تكــون معاييــر الحجــم للشــركة ع ـلـى النحــو التا ـلـي:
حجــم األعمــال الســنوي ،األصــول ،صا ـفـي الر بــح ،توزيعــات

األر بــاح ،القيمــة الســوقية ،عــدد الموظفيــن ،الموقــع /الفــروع،
بينمــا يمكــن أن تتمثــل مرحلــة دورة الحيــاة ـفـي كيــان ناشــط،

شــركاتهم .كمــا أن الســباق ع ـلـى مــدار الســاعة لوضــع المجموعــة
الصحيحــة مــن الضوابــط ،مــع االضطــرار إ ـلـى إقامــة التحالفــات
عرضــة للعديــد مــن الهجمــات الداخليــة .وع ـلـى الرغــم مــن أن
مجلــس اإلدارة غالب ـا ً مــا يشــارك ـفـي اختيــار المديــر الما ـلـي ،إال أن

هــذه الشــرا كة تتالشــى ـفـي كثيــر مــن األحيــان بمجــرد أن يتو ـلـى
المديــر الما ـلـي وظيفتــه بالشــركة .فــا يشــارك مجلــس االدارة بــل
وال يبــدي اهتمام ـا ً بعمــل المديــر الما ـلـي وادماجــه التــام بالشــركة
حتــى يتســنى لــه القيــام بوظيفتــه .ومــا اذا كانــت الوظيفــة جديــدة
تمام ـا ً بالشــركة أو هــي تطو يــر لوظيفــة قائمــة بالفعــل ،فمــن
الممكــن التقليــل مــن شــأن الوظيفــة أو تجريدهــا مــن أدوات
التحكــم والحوكمــة الفعالــة .فع ـلـى ســبيل المثــال ،فقــد تجــد
الشــركة التــي تســعى إ ـلـى خفــض التكاليــف نفســها ـفـي وضــع
يحــاول فيــه المديــر الما ـلـي تحقيــق بعــض الوفــورات بمــا يتفــق

ـداف
مــع اإلســتراتيجية ،بينمــا يحــاول مدير يــن آخر يــن تحقيــق أهـ ٍ
مختلفــة .ومــن الممكــن أن يــؤدي مثــل هــذا الخــاف إ ـلـى صــراع

وإجبــار المديــر التنفيــذي ع ـلـى التدخــل وإيجــاد أرضيــة مشــتركة.

ومر بــح ،قابــل للتراجــع أو يحتــاج إعــادة هيكلــة.
ناشــئ ،مســتقر ُ
ً
ً
ً
ويمكــن أن يكــون دور المديــر الما ـلـي عموديـا وضيقـا جــدا ،وذلــك

وع ـلـى الرغــم مــن أن التنــازل قــد يخفــف مــن حــدة الصــراع ،إال أنــه

واإلفصــاح عــن القوائــم الماليــة .ومــن الممكــن أن يكــون أيض ـا ً
أفقي ـا ً وواســعا ً جــداً ،وذلــك حيــن يشــمل المشــتريات واإلدارة

ـفـي كثيــر مــن األحيــان ،يكــون االفتــراض هــو أن المديــر الما ـلـي

حيــن يركــز ع ـلـى اإلشــراف فقــط ع ـلـى نشــاط فر يــق التمويــل،

والمــوارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات .ومــع ذلــك ،فإننــا
نــرى ـفـي كثيــر مــن األحيــان المدير يــن المالييــن ـفـي الوقــت الحا ـلـي

34

ليــس بالضــرورة القــرار األمثــل.

مســؤول بالفعــل عــن ضوابــط التكاليــف والحوكمــة الرشــيدة
وإنشــاء العمليــات ،ـفـي حيــن أن دوره وســلطته قــد تــم تخفيضهــا.
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وهــذا األمــر قــد ال يتــم ا كتشــافه إال ج ـ َّراء حــدث رئيســي يظهــره

الضعــف الســلوكية أو تجاهــل هيــاكل الملكيــة القابضــة المبهمــة.

القوانين والنقانق أثناء صنعها» ،وذلك ألن الكثير من اإلجراءات

والعمليــات ( )P & Pوفهــم المخاطــر األساســية المرتبطــة بــه.
ـم ،يجــب أن يلعــب المديــر الما ـلـي دورا ً حاســما ً ـفـي بنــاء
ومــن ثَـ َّ

عنــد مجلــس اإلدارة أو المســاهمين ،وإن كان ذلــك بأثــر رجعــي.
وكمــا قــال بنياميــن فرانكليــن ذات مــرة« :ال ينبغــي أبــدا ً مراقبــة
الفوضويــة والتســويات تحــدث عنــد وضــع قانــون أو عمليــة مــا؛

ولهــذا الســبب فمــن الواجبــات الرئيســية لمجلــس اإلدارة التأ كــد
مــن وجــود إجــراءات مناســبة إلنشــاء العمليــات ـفـي الشــركة ،وأن
كاف مــن االســتقاللية والنفــوذ
المديــر الما ـلـي يتمتــع بمســتوى
ٍ
للقيــام بذلــك .وال يمكــن المبالغــة ـفـي تأكيــد هــذه الحقيقــة ألن
ذلــك يصبــح ســببا ً رئيســيا ً مــن أســباب السياســات الخاطئــة ـفـي
الشــركة.

ويمكــن معالجــة نهــج «ضوابــط واحــدة مناســبة للجميــع» مــن
خــال ضمــان مشــاركة مجلــس اإلدارة ـفـي وضــع السياســات

سياســات الشــركة وعملياتهــا ،وذلــك بالحصــول ع ـلـى الدعــم
الكامــل مــن مجلــس اإلدارة ومشــاركته ـفـي تحقيــق هــذا الهــدف.
يحتــاج المديــر الما ـلـي كــي يقــوم بــدوره المنــوط بــه إ ـلـى تمكينــه

لضمــان اســتقالليته الكافيــة إلنجــاز هــذه المهمــة ،وحمايتــه قــدر

اإلمــكان مــن الضغــط الداخ ـلـي الــذي تمارســه اإلدارة .وع ـلـى الرغــم
مــن أنــه مــن المهــم للغايــة أن يكــون المديــر الما ـلـي متحالف ـا ً

إن اختفــاء الضوابــط الرئيســية مــن دور المديــر الما ـلـي ،ال يمكــن

بشــكل وثيــق مــع الرئيــس التنفيــذي لتحقيــق أهــداف الشــركة،
فإننــا نتســاءل إ ـلـى أي مــدى ينبغــي لمجلــس اإلدارة ردع هــذا

تتعــدى ذلــك إ ـلـى الحفــاظ ع ـلـى الســلوك التنافســي وتحقيقــه.
يلعــب المديــر الما ـلـي دورا ً حاســما ً ـفـي تقديــم المعلومــات إ ـلـى

صحيــة بينهمــا .وعنــد اســتعراض قضايــا التالعــب التاريخيــة،
ُيكتشــف ـفـي كثيــر مــن األحيــان أن الحــاالت األكثــر ضــررا ً كان

-وال ينبغــي -تعويضهــا بمراجعــات وعمليــات تدقيــق إضافيــة

مــن التدقيــق الداخ ـلـي؛ إذ إن الضوابــط االســتباقية التــي يقدمهــا
المديــر الما ـلـي ال تضمــن فقــط الحوكمــة وتجنــب التالعــب ،بــل

مجلــس اإلدارة .إن أي مســؤول تنفيــذي متمــرس ســيكون ع ـلـى
درا يــة تامــة بــأن األرقــام يمكــن أن تــؤدي إ ـلـى اســتنتاج مختلــف
اعتمــادا ً ع ـلـى كيفيــة تحليــل وعــرض تلــك األرقــام .كمــا تــدرك
اإلدارة تمام ـا ً أن نتيجــة العــرض التقديمــي يمكــن أن تؤثــر ع ـلـى
قــرار مجلــس اإلدارة بطريقــة أو بأخــرى .وعنــد الجمــع بيــن هذيــن
العامليــن ،يصبــح دور المديــر الما ـلـي جوهر ي ـا ً ـفـي إســتراتيجية

الشــركة وإطــار الحوكمــة الخــاص بهــا .ومــن المتوقــع أن يفهــم

مجلــس اإلدارة ،وخاصــة لجنــة التدقيــق ،كيــف يتــم الوصــول
لألرقــام ومراجعتهــا والتعليــق عليهــا.

التحالــف؟ وبعبــارة أخــرى ،يجــب ع ـلـى مجلــس اإلدارة التأ كــد مــن
أن المديــر الما ـلـي والرئيــس التنفيــذي قريبــان مــع وجــود مســافة

ســببها التواطــؤ مــن المســتوى األع ـلـى.

ويمكــن تجنــب هــذا الخطــر المحتمــل مــن خــال إعــادة تعر يــف
دور المديــر الما ـلـي ،وتطبيــق بعــض التدابيــر لضمــان الضوابــط
والتوازنــات .فع ـلـى ســبيل المثــال ،يمكــن أن ُيجــرى اجتماع خاص
بســيط مدتــه  30دقيقــة بيــن المديــر الما ـلـي ولجنــة التدقيــق قبــل

اجتمــاع اللجنــة الرســمي ،إذ يمكــن أن تســاعد هــذه الجلســة
الخاصة -إذا أصبحت طقسا ً يسبق كل اجتماع -اللجنة والمدير
الما ـلـي ـفـي موا َءمــة ومناقشــة العديــد مــن األمــور وتوقــع القضايــا
وتمكيــن المديــر الما ـلـي مــن مشــاركة المخــاوف .أمــا التدبيــر اآلخــر

ومــن بيــن العوامــل األربعــة التــي تســهم ـفـي عمليــات التالعــب
-والتــي تتمثــل ـفـي غيــاب تدخــل مجلــس اإلدارة أو عــدم تدخلــه

فيتمثــل ـفـي التأكيــد ع ـلـى تبعيــة المديــر الما ـلـي للجنــة المراجعــة
فيمــا يتعلــق بأمــور محــددة فقــط .و ـفـي هــذه الحالــة ،يظــل المديــر

واحــدة مناســبة للجميــع .ويعــد غيــاب تدخــل مجلــس اإلدارة
كاف هــو األخطــر -إ ـلـى حــد بعيــد -ومــع
أو عــدم تدخلــه بشــكل
ٍ

تعــود إ ـلـى مجلــس اإلدارة ممــا يتيــح اتخــاذ القــرارات االســتباقية،
بــدال ً مــن اتخاذهــا بنــا ًء ع ـلـى ردة الفعــل ،كمــا هــو معتــاد ـفـي تقار يــر

كاف ،هيــاكل الملكيــة القابضــة غيــر الواضحــة ،نقــاط
بشــكل
ٍ
الضعــف ـفـي الســلوك ،اعتقــاد أن هنــاك مجموعــة ضوابــط

ذلــك ُيعــد األســهل ـفـي العــاج؛ إذ يمكــن معالجــة العوامــل الثالثــة

األخــرى مــن قبــل مجلــس اإلدارة مــع مشــاركة مناســبة مــن لجنــة
التدقيــق أو جهــة أخــرى تابعــة لمجلــس اإلدارة .و ـفـي الواقــع ،فــإن
كاف هــو الــذي يعــزز نقــاط
عــدم مشــاركة مجلــس اإلدارة بشــكل
ٍ
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الما ـلـي يقــدم تقار يــره إ ـلـى المديــر التنفيــذي ،لكــن تبعيتــة للجنــة
المراجعــة ـفـي بعــض األمــور يســمح بإنشــاء قنــاة اتصــال رســمية

المراجعــة الداخليــة.

ومــن التدابيــر اإلضافيــة لتكو يــن رؤ يــة ثاقبــة ـفـي ظــل بيئــة رقابيــة

داخــل الشــركة ضمــان أن يبنــي رئيــس لجنــة التدقيــق عالقــة
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قو يــة مــع المديــر الما ـلـي ،ع ـلـى غــرار العالقــة القائمــة بيــن المديــر

الما ـلـي ـفـي بنــاء بيئــة رقابيــة مناســبة بالشــركة.

الممكــن أن تــؤدي ز يــارة واحــدة بســيطة وغيــر رســمية يقــوم
بهــا أعضــاء مجلــس االدارة إ ـلـى منشــآت الشــركة إ ـلـى تســليط

وأخيــراً ،يمكــن أن يكــون التعــاون بيــن التدقيــق الداخ ـلـي والمديــر
الما ـلـي فيمــا يتعلــق بمهمــة إدارة المخاطــر المؤسســية ()ERM

التنفيــذي ورئيــس مجلــس اإلدارة .وعــاوة ع ـلـى ذلــك ،فمــن

الضــوء ع ـلـى قضايــا عــدة تتعلــق بضوابــط التحكــم ،إضافــة إ ـلـى أنــه
بمقدورهــا مســاعدة مجلــس اإلدارة ـفـي أن يعــدل مجــال اهتمامــه
وتركيــزه .ومــن المهــم أيض ـا ً أن تكــون لجنــة التدقيــق مجهــزة

بالمصــادر المناســبة ،مثــل وجــود مديــر ما ـلـي (أو مديــر ما ـلـي
ســابق) بيــن أعضائهــا .وحالي ـاً ،فــإن نســبة  ٪100مــن مجمــوع
شــركات مؤشــر إس آنــد ـبـي  -500تتمتــع بوجــود مديــر ما ـلـي
مســتقل (أو مديــر ما ـلـي ســابق) بوصفــه رئيس ـا ً للجنــة التدقيــق.

وهــذا مــا قررتــه لجنــة األوراق الماليــة والبورصــات لضمــان
الفهــم الصحيــح والتحقيــق ـفـي اآلليــات الماليــة للشــركة .وكونهــا
مســؤولة عــن الحوكمــة الماليــة ،عــادة مــا تكــون لجنــة التدقيــق
هــي الهيئــة األكثــر نشــاطا ً ـفـي المجلــس ،وتمثــل خــط الدفــاع األخير

قبــل وقــوع أي حــادث مؤســف .وعليــه ،يجــب أن يكــون أعضــاء

مجلــس االدارة (أو المستشــارون) العاملــون بهــذه اللجنــة مــن
ذوي الكفــاءة والخبــرة ـفـي مجتمــع الشــركات ،كمــا يجــب أن تكــون
لديهــم القــدرة ع ـلـى فهــم «كيفيــة التعامــل مــع أوامــر العمــل» ،إ ـلـى

جانــب قدرتهــم ع ـلـى ا كتشــاف القضايــا ومشــاركتها مــع مجلــس
اإلدارة.

أداة رائعــة ـفـي يــد المجلــس لإلشــراف ع ـلـى البيئــة الرقابيــة داخــل
الشــركة .إن الــدور الــذي يضطلــع بــه المديــر الما ـلـي ـفـي هــذا الشــأن
هــو ضمــان تحديــد المخاطــر وتقييمهــا ،بينمــا يتو ـلـى للتدقيــق

الداخ ـلـي مســؤولية مراجعــة مــا يلــزم بشــأن هــذه المخاطــر
لضمــان اتخــاذ إجــراء إداري ســليم .إن طبيعــة الوظيفــة التــي
يقــوم بهــا المديــر الما ـلـي تعــده لإلشــراف ع ـلـى وظيفــة إدارة مخاطــر
فعالــة للحوكمــة .ويمكــن لهــذه
المؤسســات واســتخدامها كأداة َّ

األداة ،إذا راقبهــا مجلــس اإلدارة باســتمرار وعــن كثــب ،أن تثبــت
فاعليتهــا ـفـي إنشــاء فر يــق إدارة متــوازن ،وا كتشــاف مشــكالت
الرقابــة والحوكمــة.

ـفـي الختــامُ ،يعــد دور المديــر الما ـلـي ـفـي الحوكمــة المؤسســية -ال
ســيما ـفـي بيئــة الرقابــة -جوهر ي ـا ً لنجــاح كل شــركة .ويجــب أن
يكون مجلس اإلدارة على دراية كاملة بكافة األدوات والمبادرات
المتاحــة ـفـي متنــاول يــده ،حتــى يتســنى لــه تكليــف المديــر الما ـلـي
بوصفــه وكيــل حوكمــة اســتباقيا ً ـفـي الشــركة.

هنالــك العديــد مــن الطــرق لتعز يــز مشــاركة لجنــة التدقيــق دون
الحاجــة إ ـلـى القيــام بالمهمــة بالنيابــة عــن فر يــق اإلدارة .وع ـلـى
الرغــم مــن بقائهــل كلجنــة مــن أعضــاء مجلــس االدارة ،إال إنهــم
بحاجــة لإللمــام بعوامــل األداء الرئيســية المختلفــة التــي تحــرك
الشــركة .وبــدون تضييــق الخنــاق ع ـلـى اإلدارة ،يمكــن للجنــة طلــب

تقار يــر خاصــة تتعلــق بأنشــطة معينــة ،والتــي يمكــن مناقشــتها
ـفـي االجتماعــات .ويجــب احتــرام الخــط الفاصــل بيــن الرقابــة
والتنفيــذ ،مــع تجنــب اآلراء الشــخصية التــي يمكــن أن تشــوه
الواقــع أو تحــرك النتيجــة ـفـي اتجــاه مغايــر معيــن.

ومؤخــراً ،أصبحــت أنظمــة إدارة المعلومــات مــن أساســيات أي

شــركة وذلــك لضمــان تحقيــق نتائــج باهــرة .ومــن البديهــي أن
يكــون المديــر الما ـلـي مســؤوال ً عــن هــذه األدوات ،ويجــب ع ـلـى

مجلــس اإلدارة التأ كــد مــن قــدرة المديــر الما ـلـي ع ـلـى قيــادة هــذه
المبــادرات .وهــذه األدوات قــد غــدت أ كثــر تفصيــا ً وتطــوراً ،ممــا
يتيــح فرصــة ذهبيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للتعــاون مــع المديــر
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