دور سكرتير المؤسسة في البيئة الرقابية بالمنظمة

اليسون ديلون كيبيردج
المدير التنفيذي ،ايه ام دي كي للتدريب واالستشارات
تشــير أفضــل الممارســات إ ـلـى أن مجلــس اإلدارة يتحمــل

فعــال؛
ـي َّ
مســؤولية ضمــان تم ُّتــع المنظمــة بنظــا ِم رقاب ـ ٍة داخ ـل ٍ
ســر الرئيســي لمجلــس اإلدارة-
لهــذا فــإن أميــن الســر-بوصفه ُ
الم َي ِّ
يلعــب دورا ً مهم ـا ً ـفـي ضمــان قــدرة المجلــس ع ـلـى تأكيــد فاعليــة
نظــام الرقابــة الداخ ـلـي .يختلــف نــوع الــدور المنــوط بأميــن الســر
مــن مؤسســة ألخــرى .يصــف هــذا المقــال األدوار المختلفــة التــي
قــد يؤديهــا أميــن الســر (ســكرتير مجلــس االدارة) ـفـي هــذا المجــال.

يجــب أن يكــون أميــن الســر ـفـي المؤسســات الحديثــة هــو خبيــر
الحوكمــة بهــا .وبنــا ًء عليــه ،يجــب أن يتقلــد منصب ـا ً رفيع ـا ً ـفـي

المؤسســة مــن شــأنه أن ُي َمكِّنــه مــن التصــرف بصفتــه مستشــارا ً

ـكل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة فيمــا يخــص جميــع نواحــي
لـ ٍّ
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الحوكمــة بمــا ـفـي ذلــك إدارة المخاطــر المحتملة والرقابة الداخلية.
يضطلــع ســكرتير المجلــس عــاد ًة بمســؤولية إطــاع مجلــس
اإلدارة ع ـلـى مســؤولياته لضمــان تم ُّتــع المنظمــة بنظــام رقابــة

فعــال .ففــي اجتمــاع مجلــس االدارة الــذي يناقــش التقر يــر
داخ ـلـي َّ
الســنوي والقوائــم الماليــة ،ووفق ـا ً لمعاييــر التقار يــر الدوليــة،
تشــمل واجباتــه تذكيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة باإلفصاحــات
الــواردة ـفـي التقر يــر والتصرفــات التــي كانــوا يق ُّرونهــا وبــأي واجبــات
أو مســؤوليات محتملــة قــد يتحملونهــا ـفـي ذلــك الصــدد ،وذلــك

بموجــب إطــار معاييــر التقار يــر الماليــة الدوليــة ( .)IFRSفع ـلـى
ســبيل المثــالُ ،يطلــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلقــرار ـفـي

«بيــان مســؤولية أعضــاء مجلــس اإلدارة» بــأن هنــاك نظــا َم رقابـ ٍة
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داخلي ـ ٍة فعــاال ً وأن نشــاط شــركتهم سيســتمر لمــدة عــا ٍم واح ـ ٍد

بصياغــة المســودة األو ـلـى لجــدول األعمــال الجتماعــات مجلــس

يكــون أميــن ســر المؤسســة عــاد ًة ـفـي أفضــل وضــع لتقديــم

جــة ع ـلـى جــدول أعمــال مجلــس
التأ كُّــد مــن أن البنــود التاليــة ُمدر َ

تؤثــر ع ـلـى ســمعتها قــد تنجــم عــن القــرارات واإلجــراءات التــي
يتخذهــا مجلــس اإلدارة أو ج ـ َّراء تقاعســه .إذ يجــب أن ُت َق َّيــم كل

 .1اعتمــاد سياســات الرقابــة الداخليــة للمنظمــة وإطــار عملهــا

ع ـلـى األقــل مــن تار يــخ المســتند.

المشــورة لمجلــس اإلدارة فيمــا يخــص المخاطــر المحتملــة
للحوكمــة ـفـي المؤسســة ،والتــي قــد تشــمل مخاطــر محتملــة

هــذه المخاطــر المحتملــة ،وأن ُيخفــف مــن أضرارهــا قــدر اإلمــكان،

اإلدارة ويناقشــه مــع اإلدارة العليــا ،ثــم مــع رئيــس مجلــس اإلدارة
والــذي عــاد ًة مــا يعتمــده .ومــن ثــم ،ينبغــي لســكرتير المجلــس
اإلدارة الرئيســي أو لجنــة مجلــس اإلدارة ذات الصلــة:

والــذي يتضمــن:

ـت
كمــا يجــب أن ُيقيــم المجلــس فاعليــة هــذا التخفيــف مــن وقـ ٍ

آلخــر .ويمكــن ألميــن الســر أن يضطلــع بهــذا الــدور ومــن ثــم 	

أ.إدارة المخاطر.

ب .الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط
االمتثال الرئيسية.

عــرض المخاطــر المحتملــة ع ـلـى مجلــس اإلدارة .كمــا بإمــكان
ً
أعضــاء المجلــس التحقــق مــن أن هــذه المخاطــر تشــكل جــزءا 	ج .المشتريات والتوظيف.
مــن المخاطــر المحتملــة التــي تديرهــا اإلدارة وترفــع تقر يــرا ً بشــأنها
للمجلــس.

ـتدعى أميــن الســر أيض ـا ً لمســاعدة مجلــس اإلدارة ـفـي
قــد ُيسـ َ
تقييمــه لفاعليــة نظــام إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة .وع ـلـى

 .2اعتمــاد درجــة المخاطــر التــي تســتعد المنظمــة لتحملهــا

ونوعهــا.

 .3تقاريــر اإلدارة حــول تنفيــذ وتقييــم فعاليــة السياســات واالطار

هامــش إعــداده الجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي تشــغل جانب ـا ً

العام بالمؤسســة.

والتقار يــر مــن اإلدارة وقســم التدقيــق الداخ ـلـي فيمــا يتعلــق

 .4تقاريــر تقــدم ضمان ـا ً مــن المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن

مــن مهامــه ،فقــد ُيطلــب مــن أميــن الســرتجميع المعلومــات

باالمتثــال للسياســات التشــغيلية التــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة
وحــول فاعليــة عمليــة إدارة المخاطــر المحتملــة ونظــام الرقابــة
الداخليــة .و ـفـي بعــض المنظمــات ،قــد يطلــب مجلــس اإلدارة مــن
أميــن الســرأن يقــوم بــ:

• صياغــة ومراجعــة االفصاحــات ـفـي تقار يــر الشــركة كالتقر يــر
الســنوي والمواقــع التــي تحــدد موقــف المنظمــة تجــاه المخاطــر

المحتملــة وكيفيــة إدارتهــا.

• تجميــع المعلومــات مــن اإلدارة ومــن العامليــن اآلخر يــن
بالمنظمــة ودعــم مجلــس اإلدارة ـفـي تقييمــه لمــدى فاعليــة نظــام

الرقابــة الداخليــة .وقــد يشــمل ذلــك اإلقــرارات الفرديــة

ومســؤولي االمتثــال بشــأن فعاليــة اإلدارة.

 .5تقاريــر مــن قســم التدقيــق الداخ ـلـي حــول عــدم االمتثــال

للسياســات وأطــر العمــل المشــكوك فيهمــا أو عــدم فاعليتهمــا.
 .6معلومــات حــول المخاطــر الرئيســية التــي تواجــه المنظمــة
وكيــف أُديــرت بفاعليــة.
 .7تقييــم نظــام إدارة المخاطــر ،والــذي يجــب أن ُيجــرى -ع ـلـى
األقــل -مــرة ســنوياً.
ويتســلم أميــن ألســر وهــو بصــدد االعــداد لمجلــس االدارة كل
األوراق التــي س ـتُعرض ـفـي االجتمــاع .ويجــب أن يكــون هنــاك

مــن العامليــن واإلدارة التــي تفيــد بامتثالهــم لجميــع السياســات

تصميــم محــدد لنمــوذج أوراق مجلــس االدارة يتضمــن قســما ً

كذلــك فــإن أميــن الســر هــو الشــخص الــذي يضطلــع عــادة

البنــود المقترحــة.

التــي تنطبــق عليهــم داخــل المنظمــة.
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حــول المخاطــر .وعــاوة ع ـلـى ذلــك ،يجــب أن ُيطلــب مــن اإلدارة أن
تصــف ـفـي هــذا القســم المخاطــر المتعلقــة بتنفيــذ أو عــدم تنفيــذ
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ونظــرا ً لمعرفــة أميــن الســر بالحوكمــة وأنشــطة مجلــس اإلدارة،
فعــاد ًة مــا يعمــل ع ـلـى نحــو وثيــق مــع المدققيــن الداخلييــن

• اســتعراض التدقيــق الســنوي لعمليــة إدارة المخاطــر .يجــب
أن تضمــن الشــركة أن التدقيــق الداخ ـلـي ليــس جــزءا ً مــن عمليــة

قســم الرقابــة الداخليــة ،وهــو القســم المطلــوب مــن الشــركات
المدرجــة انشــاؤه وفقـا ً لمتطلبــات هيئــة األمــوال والســلع الماليــة

العمليــة مــن خــال إجــراء التدقيــق عليهــا تقــع ع ـلـى عاتــق أميــن

والخارجييــن ومســؤول االمتثــال بالشــركة .و ـفـي دولــة اإلمــارات
العربيــةُ ،يطلــب أحيان ـا ً مــن بعــض أمنــاء الســر اإلشــراف ع ـلـى

(.)SCA

إدارة المخاطــر ،وإال فلــن تكــون لديهــا القــدرة ع ـلـى التدقيــق عليــه.
ـان إ ـلـى مجلــس اإلدارة بفاعليــة
وعليــه ،فــإن مســؤولية تقديــم ضمـ ٍ
ســر الشــركة.

• التوصيــة باعتمــاد السياســات المحاســبية واألدلــة الماليــة وأي

وأحــد األدوار الرئيســية التــي يلعبهــا أمنــاء الســر هــو تقديــم

تغييــرات الحقــة تطــرأ عليهــا.

والمخاطــر .ويحــدد حجــم الشــركة والقطــاع الــذي تعمــل بــه مــا إذا

• البيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية.

النصــح والمشــورة لمجلــس االدارة عنــد تشــكيل لجــان التدقيــق
كانــت لجنــة واحــدة ســتتعامل مــع التدقيــق والمخاطــر أم ســيتم
انشــاء لجنتيــن منفصلتيــن لذلــك .و ـفـي كل األحــوال ،مــا إن ُت َ
نشــأ
اللجنــة /اللجــان حتــى يتصــرف أميــن الســربوصفه ســكرتيرا ً لهــا
(لهــم) لضمــان اآل ـتـي:

• تقييم أداء المدققين الخارجيين.

• تقييــم اســتقاللية المدقــق الخارجــي بمــا ـفـي ذلــك حجــم ونــوع
العمــل الــذي يقــوم بــه ـفـي غيــر مجــال التدقيــق.

• أن كل لجنة لها توصيف يحدد اختصاصاتها.

 oالمخاطر:

• أن كل لجنــة نفــذت المطلــوب منهــا مــن خــال تطويــر خطــة
ســنوية مــع رئيــس اللجنــة تحــدد عمــل اللجنــة ـفـي كل اجتمــاع لهــا.

• التوصيــة باعتمــاد سياســات وأدلــة المخاطــر وأي تغييــرات

• صياغــة جــداول األعمــال لــكل اجتمــاع قــادم بمــا يعكــس الخطــة
الســنوية للجنــة .و ـفـي حــال وجــود لجنــة مشــتركة للتدقيــق

• التوصيــة حــول درجــة المخاطــر التــي ترغــب الشــركة ـفـي تحملهــا

والمخاطــر ،يجــب ع ـلـى أميــن الســرضمان أن جــدول األعمــال

يغطــي بنــود المخاطــر وبنــود التدقيــق مــع التأكيــد ع ـلـى وضعهــا
بالتنــاوب ع ـلـى رأس جــدول األعمــال .كمــا ينبغــي أيض ـا ً تقســيم

البنــود بيــن مــا يتعلــق بالتدقيــق ومــا يتعلــق بالمخاطــر المحتملــة.

الحقــة تطــرأ عليهــا.

أو تقــدر ع ـلـى تحملهــا.

• قائمــة متابعــة المخاطــر الرئيســية والتقييــم الســنوي الدقيــق

للمخاطــر داخــل الشــركة.

• اســتعراض المنظمــة للبيانــات الخاصــة حــول مــدى ونــوع

مثال لبنود جدول األعمال:

المخاطــر التــي تســتعد لتحملهــا وكيفيــة إدارتهــا.

 oالتدقيق:

جــع و ُتــوزع ع ـلـى أعضــاء اللجنــة/
• ُتجمــع هــذه األوراق و ُت َرتَّــب و ُترا َ
اللجــان .كمــا قــد ُيطلــب مــن أميــن الســرأن يكتــب أوراق ـا ً حــول

• اســتعراض األداء وفــق الخطــة الســنوية للتدقيــق الداخ ـلـي
المطبقــة لهــذا العــام.

• اســتعراض تقار يــر التدقيــق الداخ ـلـي حــول المجــاالت التــي
تشــملها الخطــة الســنوية وأيضـا ً اســتعراض التحر يــات المطلوبــة
لضمــان فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة.
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مجــاالت مثــل:

 oاســتقاللية المدقــق الخارجــي وحجــم العمــل الــذي ن َّفــذه ـفـي

غيــر مجــال التدقيــق.

 oمجاالت المخاطر وكيفية إدارتها.
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• البــد أن تتبــع اللجــان اإلجراءاتهــا الخاصــة بهــا وأفضــل ممارســات
الحوكمــة .ويجــب إســداء النصــح لرئيــس اللجنــة ـفـي حــال عــدم
تطبيــق هــذه اإلجــراءات وأفضــل الممارســات.

• ُيكتــب تقر يــر لرئيــس اللجنــة بالتوصيــات و ُيرســل لمجلــس

اإلدارة لالعتمــاد .ويضطلــع أميــن الســرعادة بكتابــة هــذا التقر يــر،
خاصــة عندمــا يكــون الفاصــل الزمنــي بيــن موعــد انعقــاد اجتمــاع
اللجنــة واجتمــاع مجلــس اإلدارة قصيــرا ً جــداً.

• ُيصــاغ محضــر االجتمــاع ،و ُتعــد قائمــة باإلجــراءات المتخــذة
ـفـي االجتمــاع ويتــم متابعتهــا .يجــب تقديــم تغذيــة عكســية ـفـي
االجتمــاع المقبــل ،والتــي عــادة مــا يقدمهــا أميــن الســرحول
اإلجــراءات المتخــذة ـفـي االجتمــاع الســابق.

وأخيــراً ،فقــد ُيطلــب مــن أميــن الســر تقديــم المشــورة إ ـلـى مجلــس
اإلدارة بشــأن اســتمرارية األعمــال ،أي اســتدامة المنظمــة
ـتدعى أيض ـا ً لصياغــة خطــة
ع ـلـى المــدى الطويــل .بــل قــد ُيسـ َ

اســتمرارية األعمــال والتــي مــن شــأنها أن تتضمــن خطط ـا ً
عديــد ًة للتعا ـفـي مــن الكــوارث فيمــا يخــص تقنيــة المعلومــات

ع ـلـى ســبيل المثــال -و /أو توصيــل أجــزاء مــن الخطــة لألطــرافالمعنيــة داخلي ـا ً وخارجي ـاً .ويكــون أميــن ألســر عــاد ًة أفضــل مــن

يقــوم بذلــك نظــرا ً لتفاعلــه وعالقاتــه مــع المشــاركين ـفـي الخطــة أو
مــن هــم ـفـي حاجــة لإللمــام بهــا.
و ـفـي الختــام ،فــإن أميــن الســر هــو الــذي يضمــن وجــود حوكمــة
جيــدة بالشــركة ،لــذا فإنــه يلعــب دورا ً هامـا ً ـفـي تقويــة بيئــة الراقبــة
داخــل الشــركة مــن خــال:

• تنفيــذ التقييــم النها ـئـي لفاعليــة اللجنــة مــرة واحــدة كل ثــاث

 .1ر بــط مختلــف األفــراد والهيــاكل والعمليــات داخــل البيئــة
الرقابيــة ـفـي ثقافــة قو يــة مــن الرقابــة وإدارة المخاطــر.

كمــا يمكــن أن ُيط َلــب مــن أميــن الســر أن يديــر ،نيابـ ًة عــن مجلــس

 .2ضمــان تكامــل مختلــف الهيــاكل والعمليــات داخــل البيئــة
الرقابيــة بفاعليــة ـفـي عمليــات تدفــق العمــل وصنــع القــرار التــي

ســنوات ع ـلـى األقــل.

االدارة ،عمليــة إصــدار التقر يــر والحســابات الســنوية .وقــد يشــمل
هــذا ع ـلـى تجميــع أقســام التقر يــر الســنوي بــل و ـفـي بعــض األحيــان

صياغة أجزاء من التقرير بنفسه .كما قد يشرف أمين السرعلى
التحقــق مــن المعلومــات المذكــورة ـفـي التقر يــر والقوائــم الماليــة

ُيعنــى بهــا مجلــس اإلدارة.

الســنوية وكذلــك الوثائــق األخــرى التــي تنقــل المعلومــات مــن
الشــركة إ ـلـى العالــم الخارجــي.
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