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تمهيد
إن الحديــث حول املخاطرة دائم ومســتمر، وهو غالباً ما يــدور بلهجة جادة، ويكون 

مصحوبــاً بإمياءات تنم عن التعقــل والحصافة.  واملخاطرة هي إحدى القضايا التي تتناولها 

وســائل اإلعالم يومياً، وعــادة ما تكون مصاحبــة بكلامت مثل »ُمتهور«، و»ســوء إدارة«، 

و»طمع«.  واملخاطرة تتغلغل يف كل عمل ما نقوم به، ليس فقط يف األنشــطة التجارية، بل 

أيضــاً يف معظم جوانب حياتنا.  ومع ذلك، فإن الجــدل الدائر حول اإلدارة املثى للمخاطر 

يتسم يف معظم األحيان بالبساطة، ويكون مليئاً ببيانات حول األمور الواضحة ومرتكزاً عى 

وصف املشكلة بدالً من إيجاد حل لها.  

وعى الرغم من األحداث التي شــهدتها األعوام القليلة املاضية، إال أننا مل نحقق ســوى 

تقــدم ضئيل للغاية يف فهم معنــى إدارة املخاطر ومعرفة كيفية دمجهــا يف الطريقة التي 

نزاول بها العمل التجاري.  وال شك أنك تقرأ هذا الكتاب لتبحث عن بعض اإلجابات وبعض 

األفــكار التي ميكن أن تســاعدك عى التفكري يف إدارة املخاطر عــى نحو يؤدي إىل تحقيق 

تحسينات ملحوظة يف منظامتك، لذا فإننا نخربك بأنك يف أيد أمينة.  

وقد قام أندرو ســامرت Andrew Smart وجيمس كريلامن James Creelman بدمج 

خرباتهــام حتى يتيحا لنا فرصة مثالية لتحقيق بعض التقدم الذي طال انتظاره.  ولقد كرس 

أندرو نفسه ألكرث من عقد من الزمان ملساعدة املنظامت عى دمج إدارة املخاطر يف تنفيذ 

اإلســراتيجيات.  وتقوم فلسفة أندرو عى الواقعية والتفكري الواضح والحامس لجعل إدارة 

املخاطر مصدراً لتمتع عمالئه مبيزة تنافســية، كام أن إميانه املتقد باســتخدام التكنولوجيا، 

بصفتها داعاًم حقيقياً ألداء األعامل، قد جعل من هذا الكتاب ميالداً حقيقياً للتناغم!

أما بالنســبة لجيمس، فهو يعد أحد املفكرين والباحثــني البارزين يف مجال “إدارة أداء 

األعــامل” بأكمله، وهو يفكر بعمق يف هذه القضايا ومع ذلك يبقى متمكناً من التطبيقات 

العملية.  وتستند رؤى جيمس إىل أبحاث شديدة الدقة وإىل التعاون الوثيق مع املنظامت 

واملديرين والقادة يف شتى أنحاء العامل.  

ويف كتــاب إدارة األداء عــى أســاس املخاطر، يقــدم لنا أندور وجيمــس مجموعة من 

األدوات والنامذج العقلية إىل جانب لغة معينة لتمكيننا من فهم ماهية الفرص التي ميكن 
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أن تولدها إدارة املخاطر بشــكل سليم، ومعرفة كيفية تعزيز أداء املنظامت.  وعند انتهائك 

من هذا الكتاب، ســوف تكون جاهزاً لالنخراط يف حديث أكرث اســتنارة وإمثاراً بكثري حول 

معنى إدارة األداء عى أساس املخاطر، وحول كيفية االستفادة منها يف منظمتك.  

ويف معظم األحيان، ُينظر إىل املخاطرة باعتبارها ملحقاً لجدول األعامل، أو قامئة مرجعية 

تطبق بعد املناقشة الرئيسية لألعامل.  ووفقاً ملا ذكره يل ذات مرة أحد املديرين التنفيذيني 

يف أحد البنوك أن مديري املخاطر يتم تعيينهم حتى “يأخذ شخص واحد عى األقل املخاطرة 

بجدية”.  ومع ذلك، فإننا جميعاً نعلم أن مسؤولية تحديد املخاطر وإدارتها تقع عى عاتق 

كل فرد من األفراد ذوي الصلة.  

لقد بدأت مســاري املهني يف مجال الفضاء العسكري، حيث كنت أصمم صواريخ جو-

جو فقد كنت أحد علامء الصواريخ الذين يرضب بهم املثل.  وإن فكرة احتياجنا أنا وزماليئ 

حينئذ لشخص ما يذكرنا باملخاطر التي كانت تحيط بعملنا كانت لتثري ضحكنا، ألن املخاطرة 

كانت جزءاً ال يتجزأ من كل ما كنا نقوم به، يف كل عملية حسابية أجريناها ويف كل مواصفة 

مــن مواصفات التصميامت التــي وضعناها.  وعى الرغم من ذلــك، فقد أصبت بالذهول 

عندما بدأت عميل يف تقديم الخدمات املالية حني علمت أن هناك إدارة مستقلة للمخاطر 

ينصب عملها عى ضامن “أخذ املخاطرة يف االعتبار”.  

وباملثل فإنني كثرياً ما أسمع أن العديد من املنظامت، عند قيامها بتطبيق نظام بطاقات 

األداء املتــوازن، تقــرر إضافــة “املخاطرة”، باعتبارهــا منظوراً خامســاً إىل املناظري األربعة 

التقليديــة )أال وهــي التمويل، والعميل، والعمليــة، والعامة(، وذلــك ألن “املخاطرة تعد 

شــديدة األهمية بالنســبة ملا نقوم به”.  وما يثري الســخرية هو أن ذلك من شــأنه تكوين 

انطباع بأن املخاطرة تتم إزالتها من النتائج املالية ومن تجربة العمالء وقدرة العملية وإدارة 

شــؤون األفراد.  وتعد املخاطرة يف واقع األمر جــزءاً من هدف بطاقات األداء املتوازن فهي 

تضيف بعداً ما لكل يشء نقوم به.  ومن ثم فال ميكن تنحيتها جانباً والتفكري فيها باعتبارها 

بنداً منفصاًل من جدول األعامل.  وال يدرك هذه الحقيقة كام يدركها أندرو وجيمس ســوى 

 )RBPM( القليــل مــن الناس، ويف هذا الصدد يقدم إطار إدارة األداء عى أســاس املخاطر

منوذجاً واقعياً طال انتظاره كثرياً.  
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ومــن ناحية أخرى، فإن هــذا الكتاب يتناول ما هو أكرث من مجــرد عرض إطار جديد.  

وليس هناك رضر من عرض الرسوم البيانية الجذابة ثم تركنا بعدها لنتعرف عى ما ينبغي 

علينا فعله الحقاً! وحيث إن أندرو وجيمس يتمتعان بخربات واسعة للغاية ومن ثم فإنهام 

ال يقرحان إجابة واحدة لكل املنظامت، ويقومان بدالً من ذلك مبساعدتنا يف بناء القدرات 

التنظيميــة التــي نحتاج إىل تكييفهــا وتعلمها اســتجابة للتغيريات االجتامعية والســوقية 

والتنظيمية دامئة التغري.  وتتســم املخاطرة بأنها تتغري طيلة الوقت وبالتايل فإن أي ضوابط 

وعمليات نعمل عى تنفيذها اليوم قد ال تظل مالمئة إىل األبد.  ومن الرضوري جداً أن يكون 

مبقدورنا أن نستكشــف بأنفســنا متى يلزمنا تحديث ما نقوم به أو حتى نقضه اســتجابة 

للتغيريات الخارجية أو الداخلية.  

وطبقــاً ملا أوضحه كل من أنــدرو وجيمس يف الفصل األول من هــذا الكتاب، فإن من 

الواضح جداً كيف يبدو فهم إدارة املخاطر بشكل خاطئ وماهية اآلثار التي ميكن أن ترتب 

عى ذلك.  ولكننا ال نتحدث كثرياً عام ميكن أن يعنيه فهم إدارة املخاطر بشكل صحيح وهو 

ضامن تحقيق امليزة التنافسية، وتحقيق املنافع لكل املساهمني والعمالء واملوظفني وحقوق 

املساهمني باإلضافة إىل املنظمني واملجتمع.  

وال تعــد املخاطرة ســيئة يف حد ذاتهــا، وإن علينا أن نتوقع قيامنــا باملخاطرة دامئاً ألن 

ذلك من متطلبات اإلبداع واالبتكار وهو الســبيل لضامن تحقيق ميزة تنافسية.  وال تكمن 

الخطيئــة يف املخاطرة ولكــن الخطيئة هي يف أخذ مخاطرة ال ندرك أبعادها وال نســتطيع 

إدارتهــا.  وهذا هو التحدي املاثل أمامنا، بل وأيضاً الفرصــة املتاحة لنا.  ويعد كتاب إدارة 

األداء عى أساس املخاطر هو نقطة البدء.  

دكتور/ جوناثان تشوكويل-مانجان

Dr Jonathan Chocqueel-Mangan

 Tyler Mangan Consulting Ltd

مدير إدارة مكتب تايلر مانجلر االستشاري املحدودة ـ لندن، أغسطس 2013
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شكر وتقدير

أود أن أســدي شــكري الجزيل لزماليئ وعماليئ مبكتب مانيغت وســراتكس سيستمز، 

لدعمهم يل وإفادتهم يل بالتغذيات املرتجعة خالل وضع أســلوب إدارة األداء عى أســاس 

 Gillian املخاطر.  وأود بشكل خاص أن أعرب عن شكري وامتناين العميقني لـ جيليان ويذريل

Weatherill، وريك واريل Rick Warley، ونيكوالس هوك Nicholas Hawke إلسهاماتهم، 

ولجيمس برايور James Prior للدعم الذي منحه يل.  

أندرو سامرت 

Andrew Smart

أقدم شــكري الخالص لعائلتي وأصدقايئ الجديرين بالشكر دامئاً وذلك لدعمهم يل أثناء 

كتابة هذا الكتاب.  وأود أيضاً أن أشــكر زماليئ الســابقني يف هيئة األشــغال العامة بقطر، 

ملا قدموه يل من دعم ومشــورة وال ســيام محمد األنصاري وثامر الرشام وجيهان أالجابان 

 Koushik وكوشــيك بانرجــي Jason Anagnostopoulos وجيســون أناجنوســتوبولوس

Banerjee وإنجيــل برايــت Angel Bright وبيــر داون Peter Downe وأرشف حافــظ 

 Lambros Karavis والمربوس كارافيس Vinod Kambrath ومي هاشــم وفينود كامرباث

وأبهيناف كــاري Abhinav Khare وأنچايل خطواين Anjalo Khatwani وصانيثا ماميدي 

Sunithia Mamidi وســامية مبني نور ومارك رانفورد Mark Ranford ومحمد تومســن 

ودكتور/ روجر فريوجدنهيل Dr.  Roger Verugdenhil وجابر والجي ومعتز يوسف.  

جيمس كريلامن

 James Creelman
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الفصل األول

أوقات االضطرابات المستمرة:  

حالة إدارة األداء على أساس المخاطر

ثورة مطلع القرن الحادي والعشرين:
هنمماك ثورة قامئة بخصوص كيفية هيكلة املنظممامت وكيفية أدائها ألعاملها ودخولها يف 

األسممواق، وكيفيممة تنظيمها وتدقيقها وضامن متتعها مبيزة تنافسممية دامئممة.  وباإلضافة إىل 

ذلك، فإن املشممهد التنافيس والتنظيمي ومشهد األعامل التجارية الذي سيكون متوقعاً من 

كبار املديرين فهمه بل وإدارته والتفوق فيه يف عام2020 عىل سممبيل املثال، سمميكون بعيد 

الشممبه - إن كان هناك شممبه عىل اإلطالق - عن العامل التنظيمي الممذي دخلوه عام 1990، 

عندما كان معظمهم يخطون خطواتهم األوىل يف مسارهم املهني كمديرين مبتدئني.  ولقد 

شممهدوا خالل ذلك تغيرياً مثرياً غري مسبوق )بل ونجحوا بشكل كبري يف جعله جزءاً ال يتجزأ 

من تفكريهم ومامرسمماتهم العملية(، ويتمثل ذلك التغيري يف الثورة االجتامعية واالقتصادية 

والسياسممية والتنافسممية التي أشممعلتها التكنولوجيا، والتي كانت وال تزال مذهلة متاماً من 

حيث حجمها ونطاقها وتأثريها.  

ومن األمثلة الفكاهية عىل التغيري املشممار إليه أعاله، أن أحد مؤلَفّي هذا الكتاب قام يف 

مطلع تسممعينيات القرن العرشين بإجراء مقابلة شممخصية مع مدير إحدى املنظامت ذات 

التقنيات العالية والرائدة يف استخدام الربيد اإللكرتوين، وقد اشتىك املدير املسكني من كونه 

يتلقى يف بعض األيام ما يقارب 20 رسممالة إلكرتونية، ونتيجة لذلك صعب عليه إدارة وقته 

بشكل متزايد، كم نأمل ذلك! 

وبالتقدم الرسيع إىل ديسمممرب 2010، نسممتطيع أن نرى املثال الرتاجيدي الذي بنّي كيف 

أمكن لهذا التبادل البسيط لعدد محدود من الرسائل اإللكرتونية أن يشكل الركيزة إلحداث 

تطورات يسممتحيل تصورها يف التقنيات الرقمية التي من شممأنها إعادة تشكيل العامل وربط 

بعضه ببعض، لقد قام شمماب يائس ومحبط بإحراق نفسه حتى املوت يف تونس لعجزه عن 
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إيجاد فرصة عمل ويأسمماً من الطريقة التي عومل بها من جانب السمملطات املحلية، وهذا 

العمل - الذي كان ليالَحظ منذ سنوات قليلة مضت من جانب عدد محدود من الناس )ثم 

ينسمماه رسيعاً الجميع باسممتثناء عائلته وأصدقائه( - أصبح برسعة هو الحافز عىل ما يعرف 

باسممم »الربيممع العريب«، وهو عبارة عن سلسممة من االحتجاجات والثممورات التي اندلعت 

يف مختلف أنحاء الرشق األوسممط وأسممقطت حكومات طال بقاؤها كام زعزعت اسممتقرار 

حكومات أخرى عىل نحو هدد استمرارها، وكان هناك طريق طويل ال يزال أمام إمتام ذلك 

التحول أثناء كتابة هذا الكتاب.

ولقد أدى االنتشممار العاملي لوسائل التواصل االجتامعي باإلضافة لتأثريها إىل رواية هذه 

القصممة للعامل وإىل تهييممج آخرين يف تونس ثم تهييج غريهم عقممب ذلك مبارشة يف أماكن 

أخرى باملنطقة للمطالبة بتغيري أوضاعهم املعيشية الخاصة.  من كان ميكن أن يتنبأ بيوتيوب 

وفيس بوك يف 1990؟  ومن كان ميكن أن يتنبأ بالربيع العريب يف مطلع ديسمرب 2010؟  ومن 

بإمكانه تخيل كيف سمميبدو العامل يف 2020؟  بل وتخيل أقل من ذلك مام ميكن أن يحدث 

يف 2030 نتيجة للتطورات الجديدة يف التقنيات الرقمية؟

وإذا حولنا اهتاممنا إىل عامل األعامل التجارية، من ميكن له أن يتخيل الواقع والتحديات 

اليوميممة التي يتصدى لها كبار املديرين يف 2030؟  فإن معظم االسممتنباطات التي نقوم بها 

اليوم سوف تكون بعيدة كل البعد عن الواقع.  ولكننا نستطيع أن نتنبأ بقدر من اليقني أن 

كبار املديرين سمموف يقودون املنظامت ويقومون بصناعة القرارات فيام ميكن وصفه عىل 

نحو أفضل بمعبارة “أوقات االضطرابات املسممتمرة”.  ونحن نعلم ذلك باعتباره حقيقة ألننا 

نعارص هذه األوقات بالفعل.  

لقممد أثبتت األزمممة االئتامنية وما ترتب عليها من ركود - كام أثبتت أزمة منطقة اليورو 

وقضيممة الديون األمريكية وكذا الربيع العريب - صحة تلك العبارة مبا ال يدع مجاالً للشممك، 

ومثل تلك األحداث املفاجئة وغري املتوقعة واملزعِزعة لالستقرار هي يف األغلب تكاد تتجاوز 

كونها مناذج مصغرة ألشياء سوف تحدث مع استمرار التقدم التكنولوجي الرسيع.  وإذا قسنا 

ذلك عىل بداية صناعة السممينام، فإننا بالنظر إىل عقود قليلة مستقبلية سنجد أن إمكانيات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - التي سممتكون متاحة حينئذ للمنظامت واملجتمع بشكل 
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عممام - قد تجعل تكنولوجيا اليوم تبدو بدائية متاماً، مثلام تبدو التكنولوجيا املطلوبة إلنتاج 

األفممالم التي كانت تعمل برشيط واحد - يف العقود األوىل من القرن العرشين - للمصورين 

السممينامئيني يف هممذا العرص.  ومن املسممتحيل تقدير اآلثار الواقعة عممىل األفراد واملجتمع 

واالقتصادات بأي قدر معقول من الدقة.  

نماذج جديدة إلدارة المنظمات:

تقديم إدارة األداء على أساس المخاطر.

إن املطلمموب - بنمماء عىل ما سممبق - للقادة يف مجال األعامل هو منمماذج جديدة إلدارة 

املنظامت يف إطار هذا املشممهد االقتصادي الجديد.  ومن الرضوري أن يتم وضع أسمماليب 

متكممن من فهم املخاطر التي ينطوي عليها أداء األعامل وتنفيذ اإلسممرتاتيجيات يف أسممواق 

رقمية معوملة ومتصلة بالكامل بالشممبكات فضاًل عن إدارة تلك املخاطر والسمميطرة عليها.  

ومع ذلك، فإن تلك األسمماليب يتم تصميمها بشكل متزامن عىل نحو يسمح باستغالل الكم 

الهائل من الفرص التي يتيحها هذا العامل الجديد، وباكتسمماب ميزة تنافسممية منه، ويسمح 

باإلدارة الفعالة للمخاطر املالزمة ملحاولة القيام بذلك.  

 Risk-Based Performance( ونحن نعرض يف هذا الكتاب إدارة األداء عىل أساس املخاطر 

Management( )الشممكل رقم 1-1( حيث متثل إطاراً ومنهجية رائدة وفعالة من شأنها متكني 

فممرق اإلدارة العليا من التنافممس والبقاء يف أوقات االضطرابات املسممتمرة.  وإدارة األداء عىل 

أسمماس املخاطر تجعممل إدارة املخاطر جممزءاً ال يتجزأ من عملية صنع القرارات اإلسممرتاتيجية 

والتنفيذية وتحدد مدى النزعة للمخاطرة – أي مقدار املخاطرة التي ستكون املنظمة مستعدة 

لألخذ بها أثناء سممعيها لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية والتنفيذية – وذلك باعتبارها أداة لإلدارة 

املركزية والسمميطرة.  ومتثل إدارة األداء عىل أسمماس املخاطر منهجية عملية مركزة عىل النتائج 

من شأنها متكني الفرق التنفيذية من إدارة املنظامت مع العمل يف حدود النزعة للمخاطرة.  
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الشكل رقم 1-1 

 إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

الحوكمة

إدارة املخاطرالتواصل

محركات األعامل

قيمة أصحاب األسهم

قمم بإدارة 

األداء

ضع الثقافة

اإلسرتاتيجية
النزهةالنزهة

قم مبواءمة 
اإلسرتاتيجية مع 

خوض املخاطر

يصف إطار إدارة األداء عىل أسمماس املخاطر عملية تبممدأ من اقتناص محركات األعامل 

)املحركات األساسية لقيمة الصناعة واملنظمة ذات الصلة( وتصل إىل حقوق املساهمني.  

ومير التسلسممل الذي يبدأ من تحديد محركات القيمة وينتهي بقيمة حقوق املساهمني 

خالل سبعة مجاالت:  وضع اإلسرتاتيجية وإدارة األداء وإدارة املخاطرة وتحقيق املواءمة بني 

املخاطرة واإلسرتاتيجية والحوكمة والثقافة والتواصل وهناك مجال ثامن هو )الرغبة( ويعد 

العنرص الذي يربط املجاالت األخرى بعضها ببعض يف أسمملوب موحد إلدارة اإلسممرتاتيجية/ 

املخاطر فيام يتعلق بم »أوقات االضطرابات املستمرة«.  ونحن ال نصنف مجال النزعة ضمن 

تلك املجاالت حيث إن تأثريه ممتزج باملجاالت السبعة املحددة.  

هناك عرض ملجاالت إدارة األداء عىل أساس املخاطر يف دائرتني متداخلتني.  
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تتعلق الدائرة املوجودة يف الجانب األيرس )الشممكل رقم 1-2( بتحديد اإلسممرتاتيجية ثم 

تنفيذهمما )من خممالل إدارة األداء وإدارة املخاطر( أما الرغبة فتقع يف مركز الدائرتني.  ويعد 

تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلسممرتاتيجية مجاالً محورياً يف هذه الدائرة، ولكنه أيضاً يعد 

مبثابة الرابط بينها وبني الدائرة الواقعة إىل اليمني.  

وتتعلق الدائرة الواقعة إىل اليمني )الشممكل رقم 1-3( مبجاالت إدارة األداء عىل أسمماس 

املخاطممر »األكرث مرونة«:  كالحوكمممة والثقافة والتواصل، ويقصد بمعبممارة »األكرث مرونة« 

عدم وجود آليات/ عمليات محددة إلدارة هذه املجاالت، وهو ما يخالف الوضع بالنسممبة 

للمجمماالت األربعة األخرى.  وعىل الرغم من أن تلك املجاالت يفرتض أن تكون أكرث مرونة، 

إال أنهمما ليسممت أقل أهمية.  ومن املؤكممد أن اإلخفاق يف الحوكمممة والتواصل - بل واألكرث 

أهمية من ذلك - اإلخفاق يف ترسيخ الثقافة يؤدي عىل األرجح - أكرث من أي يشء آخر - إىل 

تجاهل عنرص النزعة للمخاطرة، وما يتبع ذلك من إخفاق يف إدارة املخاطر، ومن ثم فشممل 

اإلسرتاتيجية.  كام يقدم إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر حوكمة أكرث قوة عىل املستويني 

 RACI اإلسممرتاتيجي )أي أدوات وهياكل أفضل إلدارة األعامل( والتعاقبي من خالل منوذج

)املسؤولية – املساءلة – املشورة - اإلبالغ(.  

الشكل رقم 2-1 

 الدائرة اليرسى من إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

إدارة األداء

إدارة

املخاطر

مواءمة اإلسرتاتيجية 

مع خوض املخاطر
وضع النزعة

اإلسرتاتيجية
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الشكل رقم 3-1

الدائرة اليمنى من إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

مؤاءمة اإلسرتاتيجية 

مع خوض املخاطر
النزعة الثقافة

الحوكمة

التواصل

ويتناول الفصل الثاين بالكامل وصف اإلطار واملنهجية، أما الفصل الثالث فيرشح كيفية 

تطوره من األطر القامئة لإلدارة اإلسممرتاتيجية واملخاطر، مثل بطاقات األداء املتوازن واإلطار 

املتكامل إلدارة املخاطر يف املؤسسممة الذي تم إنشمماؤه من جانممب هيئة املنظامت الراعية 

)COSO( التابعممة لهيئة تريد واي Treadway.  وتتناول الفصول التالية كيفية عمل إدارة 

األداء عىل أساس املخاطر عىل صعيد املامرسة، من خالل وصف كيفية امتزاج املخاطرة - وال 

سيام النزعة للمخاطرة - بصياغة اإلسرتاتيجية وتنفيذها وامتزاجها بعمليات الحوكمة أيضاً، 

وكيممف تعد “املجاالت األكممرث مرونة” املتمثلة يف الثقافة والتواصممل - عند تطبيق منهجية 

إدارة األداء عىل أسمماس املخاطر - آليات فعالة لضممامن تركيز املديرين واملوظفني يف وقت 

واحد عىل اإلسممرتاتيجية وضامن وعيهم باملخاطر ومن ثم ضامن قدرتهم عىل قيادة التنفيذ 

املستدام.  

االستفادة من دروس الماضي:  الثورة الصناعية
قبل أن نوغل يف أعامق مجاالت أسمملوب إدارة األداء عىل أسمماس املخاطر، ينبغي علينا 

أن نتوقف قلياًل لنتأمل كيفية وصولنا إىل هذا املوضوع.  وسوف يتيح لنا ذلك تكوين رؤى 

معمقة حول أسممباب كون اإلدارة اإلسممرتاتيجية أكرث أهمية منها يف أي وقت سابق، وحول 
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كون املخاطر التي تواجهها املنظامت اليوم أكرث إلحاحاً وعىل نحو ميكن قياسه، ومن ثم ملاذا 

يتوجب علينا إعادة النظر يف األطر املركزية التي ندير بها منظامتنا؟  

سمموف نبدأ بالعودة إىل أواخر القرن الثامن عرش، عندما شهدت اململكة املتحدة بعض 

التحمموالت التي اسممتهلت الثورة الصناعيممة، ومتثلت تلك التحمموالت يف ميكنة بعض أجزاء 

صناعات النسيج باإلضافة إىل التطورات األخرى يف طرق صناعة الصلب وشق القنوات وغري 

ذلك من التطورات التي أُجريت عىل قطاع النقل.  وقد حفزت هذه التغيريات التحول من 

االقتصاد املعتمد عىل الزراعة - والذي ظل هكذا ملدة 10000 سنة - إىل اقتصاد آخر يسيطر 

عليه التصنيع القائم عىل استخدام املاكينات.  

:Taylorism تأثير طريقة تايلور
يعد مصطلح »ثورة« اساًم مغلوطاً نوعاً ما، فام بدأ يف عام 1775 تقريباً كان ال يزال يتضح 

تدريجياً يف السنوات األوىل من القرن العرشين عندما ظهر عمل جديد و »أحدث ثورة« يف 

أساليب العمل يف اقتصادات العرص الصناعي.  وكان هذا العمل هو بحث فريدريك دبليو.  

تايلممور Fredrick W.  Taylor مبادئ اإلدارة العلمية، الذي نرشه عام 1911.)1(  وقد طبق 

هذا البحث األساليب املعيارية عىل أساليب العمل، وأضاف تعليامت تفصيلية إلمتام املهام 

املطلوبة وتقديم حوافز للعاملني قامئة عىل املخرجات.  

وعىل الرغم من النجاح الهائل الذي حققه أسلوب العمل الذي وضعه تايلور، حسبام أثبته 

من تبنوا النهج بحامس مثل رشكة فورد موتورFord Motor، إال أن الجمود الذي اتسم به هذا 

النهج ترتب عليه حرمان العاملني من اإلسممهام بأفكارهم حول كيفية تحسممني أداء العمليات 

املنوطممة بهممم عىل وجه الخصوص، أو حول أداء املنظمة بشممكل عام.  وهممذا كان يعني أن 

املديرين لديهم عقول أما العاملون فيفتقرون إىل العقول، وقد ترتب عىل ذلك أن وجد عامل 

املصانع العمل رتيباً ومضعفاً ملهاراتهم، ومن ثم أصبحوا منفصلني عاطفياً عن املنظامت التي 

كانوا يكدحون من أجلها.  وهناك حالة اضطرارية تدفع إىل تربير الحالة الصادمة التي كانت 

عليها العالقات الصناعية يف الغرب خالل الفرتة من سممتينيات إىل سممبعينيات القرن العرشين 

بإرجاعهمما إىل مبادئ اإلدارة العلمية، وذلك عىل الرغم من املنافع املؤكدة التي حققها العمل 
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مبحتمموى هممذا البحث من حيث كفاءة اإلنتاج.  وقد ظلت مبممادئ تايلور )أو طريقة تايلور( 

هي النهج املعياري لإلدارة واإلنتاج بالنسممبة ملعظم املنظممامت )يف الغرب عىل األقل( طوال 

القرن العرشين.  ولكن يف أغلب األوقات كانت مبادئ تايلور مطبقة من قبل منظامت تعمل 

يف إطار مشهد اقتصادي يتسم بقلة عدد املنافسني )حتى يف الصناعات التي كانت أكرث نضجاً 

بشممكل ملحوظ من تصنيع السمميارات(، وكان عمالء املنظمة معروفني ومحليني ويتسمممون 

بالوالء للمنظمة.  وقارن تلك البيئة بالتي تعمل فيها معظم املنظامت يف الوقت الحارض.  

إدارة الجودة الشاملة:
لقد ظهر يف الجزء األخري من القرن املايض نهج جديد إلدارة املنظامت، وكان لذلك النهج 

تأثممري عميق عىل إدارة التصنيع وعمليات اإلنتاج األخرى، ثم كان له أثره الحقاً عىل اإلدارة 

األكممرث ارتباطاً بالخدمات:  إدارة الجودة الشمماملة )TQM(، وال سمميام نظريات »معلمي« 

إدارة الجودة الشمماملة الدكتور/ جوزيف إم.  جوران Joseph M.  Juran والدكتور/ دبليو.  

إدواردز دمينممغW.  Edwards Deming عممىل الرغممم من أن دمينغ تفرد بعدم اسممتخدام 

مصطلح “إدارة الجودة الشاملة” عىل اإلطالق.  

وقد اشتهر كل من جوران ودمينغ مبا قدماه من مساعدة يف إعادة بناء القدرات الصناعية 

لليابان، التي كانممت مدمرة اقتصادياً يف أعقاب الحرب العاملية الثانية.  وكان جوران )الذي 

تممويف عام 2008، وهممو يبلغ من العمر 104 أعوام( أحد أوائل من فكروا يف عواقب الجودة 

الرديئة، وقد قام بطرح هذه الفكرة يف “ثالثية جوران” التي شممكلت نهجاً لإلدارة املشممرتكة 

بممني الوظائممف، ويتألف هذا النهج من ثممالث عمليات إدارية:  تخطيممط الجودة ومراقبة 

الجممودة وتحسممني الجودة، وقممد زعم أنه بدون تغيري سمموف يكون هناك إهدار مسممتمر 

وتكاليف متزايدة خالل عملية التغيري، إال أنه بعد تحقيق التطوير سممتزيد األرباح وسمميتم 

تعويض التكاليف املتزايدة.  

ولقد تم إيجاز نظريات دمينغ )الذي عاش هو اآلخر حتى بلغ الثالثة والتسممعني، وتويف 

عام 1993( يف نقاط اإلدارة األربع عرشة التي قام بوضعها والتي ساعدت كثرياً - من إحدى 

الزوايا - يف عالج بعض اآلثار األكرث سلبية لم مبادئ اإلدارة العلمية.  
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واختلفممت نقاط دمينغ بدرجة كبرية عن مبادئ تايلور من أوجه عدة؛ فبينام كان إميان 

تايلممور بقممدرات املديرين قوياً، رصح دمينغ مبدئياً بأن أكرث من 90% من مشممكالت العمل 

ترجممع إىل أخطمماء اإلدارة وهذا مامثل لترصيح جوران.  وبينام قلص تايلور وظيفة العاملني 

إىل مجممرد إمتام مهام روتينية منطية بل ويف كثري من األحيان مملة عىل نحو معطل للعقل، 

فقممد حث دمينغ عىل إزالة العوائق التي حالت دون افتخممار العاملني مبهاراتهم.  ويف حني 

حث تايلور عىل التقوقع الشممديد يف العمل، نادى دمينغ بكرس الحواجز بني األقسممام.  وقد 

شممكلت مناداة دمينغ بإزالة الحصص العددية أو معايري العمل تحدياً إضافياً ملدرسة تايلور، 

فقممد أشممار إىل أن »نظام الحصص ال ينظممر إال إىل األرقام وليس إىل الجودة أو األسمماليب، 

فهممو يف الغالب يممدل عىل انعدام الكفاءة وارتفمماع التكلفة«.  وعارض دمينغ أيضاً شمميوع 

اسممتخدام التعويممض كحافز، والتقوميات املرتبطة به ألن أداء الفممرد يتأثر مبتغريات عديدة 

للغاية وبالتايل فإن أي قياس لن يكون ذا موثوقية من الناحية اإلحصائية.  

وسوف نقوم يف القسم التايل بدراسة عرص املعرفة، وميكنك مالحظة تنبؤ دمينغ يف إحدى 

نقاطه، شجع التعليم:  »ضع برنامجاً قوياً للتعليم، وشجع كل فرد عىل التطوير الذايت، فإن 

ممما تحتاجممه أي منظمة ليس مجرد أشممخاص جيدين بل تحتاج إىل أناس يرقى مسممتواهم 

بالتعليم.  واملعرفة هي أسمماس تحسممني الوضع التنافيس«.  ويف أعوامه األخرية، بدأ دمينغ 

يوائممم بني نظرياته وبني تحديات »عرص املعرفممةKnowledge Age«، وقد كان ذلك مالمئاً 

 Profound له حيث إن أحد تعاليم دمينغ األساسممية كانت منصبممة عىل »املعرفة العميقة

Knowledge« التي تتألف بدورها من أربعة مكونات مرتابطة:  استيعاب النظام، واملعرفة 

بشممأن التباين، ونظرية املعرفة، واملعرفة بشممأن سمميكولوجيا التغيري وهي جمعيها ال تزال 

مهمة يف وقتنا الحارض )بل ورمبا أكرث أهمية من أي وقت مىض(.  

وأخممرياً، فممإن النقطة األوىل من نقاط دمينممغ تعرب عن بعض التحديات الرئيسممية التي 

سنواجهها بخصوص املنافسة يف القرن الحادي والعرشين، وهذه النقطة هي ثبات الهدف:  

»احممرص عىل ثبممات الهدف من أجل التحسممني املسممتمر للمنتجات والخدمممات املقدمة 

للمجتمممع، مممع تخصيص املوارد عىل نحممو يفي باالحتياجات طويلة األمممد بدالً من مجرد 

تحقيممق ربحية قصرية األمد، مع االلتزام بخطة الكتسمماب وضممع تنافيس يتيح لك البقاء يف 
مجال العمل ولتوفري فرص عمل«.)2(
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ولقممد أدت نظريممات جوران ودمينغ - إىل حد ما - إىل إعادة تشممكيل املشممهد التنافيس 

العاملممي.  ويف أواخر سممبعينيات القرن العرشين، وطوال فممرتة الثامنينيات من نفس القرن، 

تعلقت الرشكات األمريكية بتلهف بوعد »إدارة الجودة الشمماملة« لسممبب واحد بسيط، أال 

وهو نجاح اخرتاق املوردين اليابانيني ألسممواقهم، ومن ثم فقد كانوا مهددين باالنقراض من 

السوق.  ولقد كان اليابانيون مسلحني بكل تأكيد مببادئ جوران ودمينغ وآخرين.  ووقع حادث 

شممهري يف أواخر سممبعينيات القرن العرشين عندما ُصدمت رشكة زيروكس Xerox العمالقة 

باكتشممافها أن أحد املنافسممني اليابانيني كان مبقدوره بيع آالت تصوير املسممتندات بأسممعار 

أرخص من التكلفة التي كانت زيروكس تتحملها لتصنيع آالتها ولهذا أصبحت زيروكس أحد 

املطبقني واملؤيدين األوائل إلدارة الجودة الشمماملة.  ولدمينغ مقولة مشهورة أيضاً أال وهي:  

“التغيري ليس رضورياً فالبقاء مسممألة اختيارية”، ومن ثم فقد اختارت زيروكس وغريها من 

املنظامت الغربية إجراء التغيري حتى يتسنى لها البقاء.  وأدت شعبية إدارة الجودة الشاملة 

إىل وضممع منوذج مالكمموم بولدريدج Malcolm Baldrige يف الواليممات املتحدة )والذي تم 

تدشممينه عام 1987( ومنمموذج التميز )1992( الخاص باملؤسسممة األوروبيممة إلدارة الجودة 

)EFQM( باعتبارهام آليتني لغرس إدارة الجودة الشمماملة يف الرشكات الغربية وللتشارك يف 

أفضل املامرسممات.  وكام هو الحال بالنسممبة لبطاقات األداء املتوازن – الذي سمموف نتناوله 

بالتفصيل يف هذا الكتاب باعتباره أحد املؤثرات األساسممية يف أسلوب إدارة األداء عىل أساس 

املخاطر- فإن النموذجني يقومان عىل فرضية أن النجاح مقابل عنارص الدعم غري املايل يؤدي 

إىل نتائممج ناجحة مممن الناحية املالية وغري املالية.  ويبني الشممكل رقم )1-4( منوذج مالكوم 

  .)EFQM( منوذج املؤسسة األوروبية إلدارة الجودة )بولدريدچ بينام يبني الشكل رقم )1-5

ورمبمما تكون هنمماك براهني عىل أن إدارة الجودة الشمماملة مثلت حمماًل للتحديات التي 

واجهتها املنظامت الغربية يف سممنوات االحتضار التي شهدتها يف العرص الصناعي ففي تلك 

الفممرتة تعرضت األسممواق الغربية ألول مممرة لهجوم من مناطق أخممرى بالكرة األرضية كام 

أصبحممت متطلبات العمالء متزايدة مع احتدام املنافسممة وتكاثر الخيممارات، وتغري اعتقاد 

املوظفممني تدريجيمماً عن “وظيفممة واحدة ملدى الحيمماة” وبدأوا يتنقلممون مبعدل أعىل بني 

املنظممامت إما للحصممول عىل راتب أفضل، أو للتطوير املهني، أو ألنهم ببسمماطة مل يعودوا 

راغبني يف العمل لدى منظامت ال يحرتمونها أو ُيعاملون فيها بطرق تقوم عىل فكر تايلور.
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  شكل رقم 4-1

 اإلطار الوطني للجودة ملالكوم بولدريدج

إطار الجودة املحىل ملالكوم بولدريدج

7

نتائج األعامل

6

إدارة العمليات

4

املعلومات والتحليل

3
الرتكيز عىل العمالء 

والسوق

1

القيادة

5
الرتكيز عىل املوارد 

البرشية

2

التخطيط اإلسرتاتيجي
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شكل رقم 5-1

منوذج التميز للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

نتائج األعامل

EFQM 2012التعليم واإلبداع واالبتكار

العمليات واملنتجات 

والخدمات

املوظفنينتائج املواطنني

اإلسرتاتيجية

القيادة

املوارد والرشاكة

نتائج العمالء

نتائج املجتمع

C

وعممىل الرغم مممن أن حجم املخاطممر يف تلك الفرتة كممان أكرب من ذلك الممذي واجهته 

املنظامت يف مرحلة مبكرة من القرن إال أنها كانت ال تعد شيئاً مقارنًة مبا تواجهه املنظامت 

اليمموم.  وبالرغم من أن الرشكات العامليممة كانت موجودة إال أن القليل منها - إن وجدت - 

يف مثانينيات وتسممعينيات القرن العرشين كان ميكممن أن يطلق عليه رشكات دولية، كام أن 

التكنولوجيمما التممي كانت تربط العامل بعضه ببعض كانت بالتأكيد ال تزال يف طور النشمموء، 

فلقد كنا قد بدأنا للتو نشممهد تبادل املعلومممات والبيانات والرؤى من خالل األقراص املرنة 

عىل سبيل املثال، ثم تالها بعد ذلك ظهور الظاهرة العجيبة التي متثلت يف تلقي 20 رسالة 

إلكرتونية يف اليوم!

ولقممد كانت النظممرة إىل اإلدارة اإلسممرتاتيجية وإدارة املخاطر ومكانتهممام طوال القرن 

العرشين وخالل السنوات الذهبية لتايلور ودمينغ وجوارن، كانتا مختلفتني للغاية عنهام يف 

الوقت الحارض.  وعىل الرغم من االعرتاف بأهمية اإلسرتاتيجية منذ زمن طويل )وال سيام يف 

الجيش( إال أن التخطيط اإلسممرتاتيجي مل يظهر كمجال جاد إال يف ستينيات القرن العرشين.  

واتسمممت جهود التخطيط اإلسممرتاتيجي األوىل بتواؤمها الشممديد مع فكر العرص الصناعي 
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وذلك وفقاً ملا أشممار إليه الربوفيسممور هرني مينتزبرج Henry Mintzberg يف مقال مبجلة 

هارفارد بيزنس ريفيو Harvard Business Review عام 1994:

لقممد فصلممت اإلدارة العلمية بريادة فريدريممك تايلور، التفكري عن الفعل و]أنشممأت[ 

وظيفممة جديدة عمممل فيها املتخصصون واملخططون اإلسممرتاتيجيون.  وكان من املتوقع أن 

تضع نظم التخطيط أفضَل اإلسممرتاتيجيات باإلضافة إىل وضع تعليامت متدرجة لتنفيذ تلك 

اإلسرتاتجيات بحيث ال ميكن للمنفذين - أي مديري العمل - أن يخطئوا يف فهمها. 

ثم اسممتأنف قائمماًل إن التخطيممط مل ينجح متاماً بتلممك الطريقة.)3( وبممدأت أطر تنفيذ 

اإلسممرتاتيجيات تظهر يف أوائل التسممعينيات مممن القرن العرشين وال سمميام بطاقات األداء 

املتوازن.  

وبممدأت إدارة املخاطممر تظهر ألول مرة يف املنظممامت يف أربعينيات وخمسممينيات القرن 

العرشين مع أسلوب محدود لقياس املخاطر املالية وتخفيفها، وقد نشأ ذلك النهج عن العمل 

 Enterprise Risk يف إدارة املخاطممر القابلممة للتأمممني.  ومل تبممدأ إدارة املخاطر يف املؤسسممة

Management، والتي تتضمن املخاطر القامئة يف قطاعات العمل األخرى - مثل قطاع الشؤون 

القانونية والقطاع التشممغييل والقطاع اإلسرتاتيجي - يف الظهور بشكل مالئم إال يف العقد األول 

من هذا القرن ويرجع ذلك غالباً للفضائح التي لحقت ببعض الرشكات )انظر الفصل الثالث(.  

عصر المعرفة أو العصر الرقمي:
لقد كانت السممنوات األخرية من »مرحلة إدارة الجودة الشمماملة« هي نفسها السنوات 

األوىل من عرص املعرفة.  وإذا كان العرص الزراعي قد دام ملدة 10000 سنة والعرص الصناعي 

ملدة 200 سممنة، فإننا نعيش عرص املعرفة منذ ما يزيد قلياًل عىل 20 سممنة.  وخالل هذين 

العقدين اكتسب مفهوما اإلسرتاتيجية واملخاطرة معنيني جديدين متاماً.  

لقد تناولنا يف جزء سممابق من هذا الفصل العامل الرقمي الذي نعيش فيه حالياً – حيث 

ميكنممك بضغطة زر تبادل املعلومات والرؤى الفعالة يف السمموق برسعة الضوء مع عدد من 

األشممخاص يف عدد من البلدان كام ترغب وحيث يعد التعاون من خالل االرتباط بالشممبكة 

هممو مبدأ العمل.  ويعد اقتناص تبممادل املعرفة عىل هذا النحو وتقنينه أحد التحديات كام 
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أن عدم القيام بذلك يشكل مخاطرة، ويعد االحتفاظ بأفضل العاملني وأكرثهم براعة مبثابة 

تحد ومخاطرة يف السمموق العاملية التي تسممعى برضاوة إىل توظيف املواهب، والتي ترتفع 

 ،LinkedIn فيها عموماً نسبة مشمماهدة أصحاب األداء العايل يف مجموعات اإلنرتنت، مثل

وغريه من املجتمعات املرتبطة بالشممبكات عىل هذا الغرار.  وحيث تشممكل حركة السمموق 

املفاجئممة تلك تهديداً عىل بقاء املنظامت كنتيجة لهذا التبادل املعريف، ولذلك يجب أن يتم 

التعممرف عىل هذه املخاطر والتعامل معها عن كثب.  ومممن املؤكد أن هذا التبادل املعريف 

يجممري يف إطار مشممهد عاملممي يحمل يف طياته العديممد من املخاطر ومن ثممم العديد من 

التهديدات و/أو الفرص.  

العولمة:
إن للعمل يف ظل العوملة انعكاسممات قوية عىل كيفية خوض املنظامت غامر املنافسممة 

وكيفية دخولها األسواق، كام أنه أحدث بالفعل تغيرياً هائاًل يف املشهد االقتصادي والتنافيس.  

وقممد تناول التقرير الذي أعده أحممد مؤلفي هذا الكتاب وتم نرشه عام 2009 تحت عنوان 

  The Finance Function: وظيفممة التمويممل:  تحقيق التميز العاملي يف االقتصاد العاملممي

Achieving Global Excellence in a Global Economy، تنمماول كيفيممة تغيري العوملة 

لطريقة تشممكيل وظائف التمويل وهيكلها، بل إنه تطرق أيضاً إىل تحليل انعكاسممات ذلك 

عىل املنظامت بشكل أكرث عمومية.  وقد أورد الكاتب ما ييل:

لقد أدى التطور الرسيع يف إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )وال سيام تلك القامئة 

عممىل اإلنرتنت( ويف تطبيقات تخطيط موارد املؤسسممات باإلضافممة إىل تكنولوجيا تدفق األعامل 

إىل التحممول يف مجال العوملة حيث تحولت من الرتكيز املحدود نسممبياً عممىل التصنيع إىل الطرق 

املسممتحدثة يف التفكري فيام يتعلق باألماكن التي ميكن أن يممؤدى فيها كل نوع من أنواع األعامل 

افرتاضياً.  وقد مهد ذلك الطريق أمام ظهور قطاع عريض من املعلوماتية التي تواجدت يف العديد 

من األماكن التي تتوفر بها شبكة اتصاالت مناسبة.  ولذا ميكن القول بأننا أصبحنا نعيش يف عرص 

العمل الذي ال يرتبط مبكان. 

ويف حوار أُجري مع مايكل جانسممن بخصوص هذا التقرير، وجانسممن هو كبري مسؤويل 

األبحاث مبجموعة هاكيت Hackett Group املتخصصة يف مجال املقارنة املرجعية والكائن 
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مقرها الرئييس يف الواليات املتحدة، وكان هذا الحوار مبثابة رد عىل تساؤل بخصوص السمعة 

السمميئة للعوملة لدى الكثريين يف الغرب، وال سمميام نقل العمليات والوظائف املساندة إىل 

الخارج، وقد رصح جانسممن برصاحة شديدة قائاًل:  “كم مرة قمنا بتغيري االقتصاد عىل مدار 

مئات السممنوات القليلممة املاضية؟  لقد أحدث االنتقال من االقتصمماد الزراعي إىل االقتصاد 

الصناعممي تحمموالً هائاًل ومقاومة من جانب أولئك الذي تممرضروا من تلك الثورة”.  وأضاف 

أنممه ال يوجد اختممالف اآلن، “إن االقتصاد يتغري وقد صار سمموقاً عاملية، وميكن للتكنولوجيا 

أن تنقل العمل ملسممافة 10000 ميل، ولذلك ينبغي عممىل املنظامت واألفراد أن يفكروا من 
منظور عاملي وليس من منظور محيل”.)4(

وقد دعمت تعليقات جانسممن األرقام التي وردت يف التقرير املنشممور عام 2008 تحت 

عنوان العوملة واقتصاد األمم املتحدة املتغري والذي أعدته إدارة املؤسسات التجارية واإلصالح 

 Department for Business Enterprise and Regulatory Reform التنظيمممي 

باململكممة املتحدة.  وأورد التقرير تحقيق زيممادة بأكرث من ثالثة أضعاف يف الرصيد العاملي 

من االستثامر األجنبي املبارش الوارد Foreign Direct Investment من 3,083,106 مليون 

دوالر إىل 11,998,838 مليون دوالر بني عامي 1996 و2006.  

وقممد أوضح التقرير أن األمر مل يقتممرص عىل مجرد حدوث زيادة هائلة يف إجاميل رصيد 

االسممتثامر األجنبي املبارش الوارد، بل إن اتجاه االسممتثامر األجنبي املبارش وطبيعته قد تغريا 

كذلك يف املايض القريب، حيث أصبحت اآلن االقتصادات النامية والناشئة أكرث أهمية بكثري 

من حيث تدفقات االسممتثامر األجنبي املبارش - عنها يف السممابق - مع تدفق مقادير ضخمة 

من رأس املال من البلدان الصناعية التي تتمتع برأس مال وفري إىل عدد محدود من البلدان 

النامية ملساعدة األخرية عىل زيادة إنتاجها وقدراتها التجارية بشكل تدريجي.  

لقد نتجت هذه األرقام جزئياً عن الظهور النسبي الحديث لسالسل القيمة العاملية، التي تحدد 

من خاللها الرشكات أماكن تنفيذ األجزاء املختلفة للعملية اإلنتاجية يف البلدان املختلفة طبقاً لهياكل 

التكاليف النسبية.  ولقد ساهم التقدم التكنولوجي يف تسهيل سالسل القيمة العاملية، والذي بدوره 

سهل تقديم الخدمات عن بعد، وسهل تجزئة األنشطة اإلنتاجية وإدارتها عن بعد، وأدى إىل تحقيق 

زيادة هائلة يف التجارة الدولية عرب الحدود بواسطة خدمات الرشكات الوسيطة.  
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ولقممد صوحب ظهور سالسممل القيمة العاملية بدوره بنقل األعممال إىل الخارج، حيث تختار 

الرشكات املراحل التي تعدها “األسمماس” يف سلسمملة القيمة وتتمسممك بها، بينا تنقل أنشممطة 
الرشكة “غري األساسية” إىل بلدان أجنبية أو إىل أطراف ثالثة يف بلدان أجنبية.)5(

ومممن ناحية أخرى، فإنه يجب مالحظة أن الصني - وكذلك الهند - مل تدخرا جهدهام 

ومل تكتفيمما بتقديم خيارات مرتفة للرشكات األجنبية.  بل إن كل منهام قامت باسممتغالل 

الخممربات واألموال الممواردة إليها يف بناء أعممامل تجارية قوية، والتممي خرجت بعد ذلك 

لتنافممس غريها يف األسممواق الغربية.  وإذا تأملنا الصني عىل سممبيل املثممال نجد أن ثالثاً 

من أكرب سممبع رشكات يف العامل عىل رأس قامئة الرشكات - حسممب رأس املال السمموقي - 

كانت رشكات صينية وذلك طبقاً لقامئة فايننشممال تاميز جلوبال 500 لعام 2011، وهذه 

الرشكات هي:  ِبرتو تشاينا PetroChina )يف املرتبة الثانية(، والبنك التجاري  والصناعي  

Industrial and Commercial Bank  )يف املرتبة السادسممة(، ومجموعة الصني للبناء 

China Construction Group )يف املرتبممة السممابعة(.  وكداللة عممىل ما يعنيه ذلك، 

فقد احتلت رشكة مايكروسمموفت العاملية العمالقة - والكائن مقرها الرئييس يف الواليات 

املتحدة - املرتبممة العارشة، ثم احتلت جرنال إلكرتيك General Electric العمالقة أيضاً 

 Petrobras املرتبممة الحادية عرشة، وكلتاهممام كانتا أدىن من رشكة ببرتوبممراس الربازيلية

التممي احتلممت املركز الخامس.  أممما املركز األول، فكان من نصيب رشكة إكسممون موبيل 

ExxonMobil.  ومن امُلالَحظ أيضاً أن 19 من الم 53 رشكًة الجديدة - التي ضمتها قامئة 
جلوبال 500 - كانت من آسيا.)6(

ولقد أسممهب تقرير شممبكة يب دي أو العاملية BDO املنشممور عام 2010 تحت عنوان 

النظممام العاملي االقتصادي الجديممد The New Economic World Order، يف رسد قصة 

تحول مسار القوة املشار إليها أعاله:

هناك تغيري يجري بالفعل وله انعكاسممات عميقة عىل التأثممري االقتصادي للبلدان األكرث ثراء، 

فمممع منو قممدرات بلدان مثل الصني والهند لتتممامىش مع طاقاتها، بدأت تلممك البلدان تزداد قوة 

اقتصادية مقارنة بالواليات املتحدة وأوروبا وغريهام من مراكز التأثري االقتصادي التقليدية. 
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إن األرقام التي أوردها ذلك التقرير مذهلة، وإذا ما أضيفت إىل األرقام املذكورة يف فايننشال 

تاميز، تصبح ذات أهمية بالنسبة للغرب.  ولقد كان لدى الصني - عىل سبيل املثال - احتياطي 

نقممد أجنبي يبلغ 204 تريليون دوالر يف نهاية 2009، أي أنها حققت مكاسممب مقدارها 453 

مليممار دوالر يف عام واحد فقط، ومقارنة بذلك بلغ إجاميل احتياطي النقد األجنبي لدى بلدان 

االتحاد األورويب البالغ عددها سممبعة وعرشون بلداً 648 مليممار دوالر.  وقد فاقت الزيادة يف 

احتياطيممات الصني عىل مدار العام إجاميل احتياطيات جميممع البلدان إال احتياطي بلد واحد 

وهممو اليابان التي بلغ االحتياطي النقدي لديها )1٫074تريليممون دوالر(.  وبلغت احتياطيات 

الواليات املتحدة التي كانت فيام سبق القوة االقتصادية العظمى 84٫4 مليار دوالر.  

وذكممر التقريممر أيضاً أنه من املتوقع أن يتجاوز الناتج املحيل اإلجاميل االسمممي للصني - 

بحلول عام 2020 - الناتج املحيل اإلجاميل االسمممي للواليات املتحدة، واضعاً بذلك نهاية ملا 

يزيد عن قرن من الهيمنة االقتصادية األمريكية.  وهناك أيضاً تقرير آخر لرشكة االستشارات 

ماكنزي آند كومباين McKinsey، ورد فيه أن الصادرات الصناعية لدولة الهند سوف ترتفع 

إىل 300 مليممار دوالر بحلول عام 2015، مام سمميوفر مممن 25 إىل 30 مليون فرصة عمل يف 

قطاع التصنيع ويضيف 1% إىل معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل السنوي للهند.  

ويبني الجدول رقم )1-1( الطبيعة املتغرية للقوة القومية حتى عام 2030.  

وقد خلص تقرير النظام العاملي االقتصادي الجديد إىل اآليت:

إذا كممان النظام العاملي القديم قد متثل يف هيمنة الواليممات املتحدة األمريكية، فإن مصطلح 

الهيمنة لن يكون عىل اإلطالق هو الوصف األنسممب للنظام العاملي الجديد، فهذا النظام سمموف 

يتسم بالتوازن بني عدد متزايد من مراكز التأثري.  ولن يتمكن من تحقيق النجاح املستدام إال َمن 

سيقدر عىل االعرتاف بالنظام العاملي الجديد - الذي تتعدد فيه مراكز التأثري- وعىل التكيف معه.  

وينطوي النظام العاملي الجديد عىل التغيري للجميع، سممواًء عىل الصعيد االقتصادي أو االجتامعي 
أو السيايس.  وسوف يكون النجاح أقرب إىل أصحاب التغيري األرسع.)7(
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الجدول رقم: 1-1

حصة االقتصادات األربعة الكربى من الناتج املحيل اإلجايل العاملي )حسب تعادل القدرة الرشائية(.

2000201020202030% من الناتج املحيل اإلجايل العاملي

23201716الواليات املتحدة

25211815االتحاد األورويب

7131819الصني

3579الهند

58596059اإلجاميل )األربعة الكبار(

املصدر:  البنك الدويل

نعم »ألصحاب التغيري األرسع«.  ومع ذلك، تخيل فقط الذكاء والتميز اإلسممرتاتيجيني يف 

إدارة املخاطر لالستفادة القصوى من الفرص والتغلب عىل التهديدات مع تعرض املنظامت 

للتصادم من قبل االقتصادين القديم والحديث يف األسممواق العاملية التي تتسممم باملنافسة 

الشديدة.  وإذا استطعنا أن نربهن عىل أن النجاح يستلزم أساليب جديدة إلدارة األداء وأن 

ذلممك بدوره مرتبط بالدمج بني اإلسممرتاتيجية واملخاطرة، فممإن املوضوع الذي نحن بصدده 

سوف يكتسب املزيد من الزخم.  

األزمة االئتمانية:
إننمما مل نقم حتى اآلن يف هذا االسممتعراض العام - املتعلق بكيفيممة تحول حركة العمل 

والنشمماط االقتصممادي للتواؤم مع الواقممع العاملي الجديد - بأي إشممارة موجممزة للضائقة 

االئتامنيممة وما ترتممب عليها من انهيار اقتصادي ال تزال عواقبممه الطويلة األمد غري مؤكدة.  

وقد رسممم تقرير شممبكة يب دي أو BDO تحت عنوان )رؤية متعمقة لبيئة األعامل يف فرتة 

ما بعد الكسمماد Insights into the Post Recession Business Environment( صورة 

للمستقبل تؤكد بال ريب صحة دعوانا بأننا نعيش يف “أوقات االضطرابات املستمرة”.  وقد 

تنبممأ التقرير باآليت:  “أن القوى الدافعة للتغيري سمموف تظل أبعد بكثممري من اآلثار التقنية 
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للكسمماد، كام أن العواقب سوف تكون دامئة وبعيدة املدى”.  وورد يف التقرير أيضاً ما ييل:  

“سوف يشهد الكساد سلسلة من التحوالت للهياكل والنامذج الصناعية التي كانت شائعة يف 

املايض إىل العرص الرقمي واالرتباط بالشممبكات.  إننا نعيش أوقاتاً مثرية من التدمري الخالق، 
والتي سيرتتب عليها إما تحول الكثري من املنظامت أو اختفاؤها”.)8(

وهذا التعليق مثري لالهتامم، فقد متثل األزمة االئتامنية للمؤرخني االقتصاديني يف املستقبل 

اللحظة الفارقة التي فصلت العرص الصناعي عن العرص الرقمي واالرتباط بالشبكات )أو أي 

اسممم آخر يطلقونه عىل هذا العرص( الذي انتقلنا إليممه يف مطلع القرن الحادي والعرشين.  

وهناك كم هائل من الدروس الواقعية املسممتقاة من الكارثة العاملية املعروفة باسم »األزمة 

االئتامنية«، والتي بإمكاننا أن نتعلم منها.  

إذن فام هي الدروس املسممتفادة؟  لألسممف ال تزال الدروس مبهمة من جانب ما، فعىل 

الرغم من مليارات الكلامت التي ُنرشت يف الكتب والجرائد والصحف بشممأن أسباب األزمة 

االئتامنية بل وحتى الكلامت التي امتألت بها املدونات وغريها من وسائل تبادل املعلومات 

فإننا قد نحتاج إىل مليارات أخرى من الكلامت قبل أن نحصل عىل إجابة شممافية ومقبولة 

عموماً، هذا إن حصلنا عىل مثل هذه اإلجابة يف أي وقت من األوقات.  

وبناء عىل ما سبق، فإنه من السهل رشح أسباب األزمة االئتامنية عىل املستوى البسيط.  

لقد نتجت تلك األزمة عن انهيار سوق اإلقراض غري املضمون يف الواليات املتحدة، وال سيام 

سوق القروض العقارية غري املضمونة التي كان لها التأثري األقوى.  

تأثير القروض غير المضمونة:
اكتسممبت القروض غممري املضمونة شممعبيتها يف الواليات املتحدة األمريكية يف أواسممط 
تسممعينيات القرن العرشين، مع ارتفاع الدين الشممخيص غري املسدد من 33 مليار دوالر يف 
1993 إىل 332 مليار دوالر يف 2003.  واعتباراً من ديسمممرب 2007، ُقدرت القروض العقارية 
واملتأخممر سممدادها مببلغ 1٫3 تريليون دوالر.  ومن بني كل قممروض الرهن العقاري التي تم 
تقدميها يف 2006 اعُترب 20% منها قروض رهن عقارية غري مضمونة.  كام أن نسبة عالية من 
تلك القروض العقارية غري املضمونة التي تجاوزت نسممبة 90% يف 2006 - عىل سبيل املثال 
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- كانت مبعدل فائدة قابل للتعديل، والتي كان يتم من خاللها تثبيت معدل الفائدة املبديئ 
عىل النحو املعتاد لفرتة من الوقت، ثم يتم بعد ذلك إعادة تحديده بصفة دورية )عادة ما 
يكون ذلك عىل أسمماس شهري(  طبقاً ملجموعة من املقارنات املرجعية املختلفة.  وعادة ما 

يكون املعدل األصيل أقل بكثري من املعدل النهايئ الذي سيتم سداده.  

وبشممكل عام، أصبحممت األرس األمريكية يف تلك الفرتة مثقلممة بالديون عىل نحو متزايد 
وارتفعممت نسممبة الدين إىل الدخل الشممخيص املتاح مممن 77% يف 1990 إىل 127% يف نهاية 

2007، كام ارتبط جزء كبري من تلك الزيادة بالقروض العقارية.  

ومل تممدرك البنوك يف تلك اآلونة مخاطرة التخلف عن السممداد التممي كانت قد تزايدت 
بشكل كبري جداً.  فقد أدرك املقرضون أن باستطاعتهم تحقيق أرباح طائلة من رسوم إنشاء 
عقود القروض، ومن تجميع القروض العقارية يف شكل أوراق مالية وبيع تلك األوراق املالية 
للمسممتثمرين.  وقد نتج عن تلك الهياكل إنشمماء سممندات مدرة لعوائد أعىل من تلك التي 
تدرها فرص االستثامر األخرى املتاحة مام جعلها أكرث جاذبية.  كام أن تلك السندات متتعت 

بتصنيفات ائتامنية عالية من هيئات تصنيف الجدارة االئتامنية “حسنة السمعة”.  

وكان االعتقاد السائد هو أن إصدار األوراق املالية يتيح للبنوك أن تبيع يف وجود املخاطرة 
وأن تعوض رأساملها يف نفس الوقت.  ويف نهاية املطاف، كان من شأن قطاع األوراق املالية 
املدعومممة بالقروض العقارية أن أتاح للمقرضني املزيد من النقدية التي مكنتهم من تقديم 
املزيممد من القروض العقارية.  وقد حافظ هذا اإلمممداد املتواصل للتمويالت العقارية عىل 
تنافسية معدالت الفائدة عىل القروض العقارية وجعل الحصول عىل تلك القروض العقارية 
أمراً سهاًل.  وقد ُمولت القروض األخرى املقدمة للسوق غري املضمونة من خالل نظم مامثلة 
مدعمممة بمماألوراق املالية.  وبدا أن االرتفاع الرسيع يف أسممعار املنممازل يدعم هذه الحامية 
“املحكمممة”:  فإذا ما تخلف أحممد أصحاب القروض العقارية عن السممداد كان كل ما عىل 
البنوك فعله هو إعادة اقتناء املنزل ثم إعادة بيعه – هكذا ببساطة - وبدا أن كل يشء تحت 
السيطرة، مع تحقيق الكثريين يف قطاع الخدمات املالية ألموال طائلة يف تلك العملية وبأقل 

مخاطرة حسبام كان بادياً،  أي أن املكاسب كانت تنهمر بسخاء.  

وحممدث بعد ذلك ممما مل ميكن تصوره، فقد بدأت أسممعار املنممازل يف الواليات املتحدة 
تنخفض يف 2006.  وحني أدرك الكثري من املقرتضني أن قيمة بيوتهم أصبحت أقل من املبلغ 
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الذي هم مدينون به بدؤوا يتخلفون عن سممداد القروض والسيام بعد انتهاء املدة املحددة 
ملعممدالت الفائدة املنخفضة وعودتهم إىل املعممدالت التي مل يكن مبقدورهم تحملها.  ولقد 
حطممم ذلك قيمة األوراق املالية املدعومة بالقروض العقارية، ما دفع الرشكات إىل تخفيض 
القيمة وشممطب الديون، وتلك كانت دورة انحدارية أدت إىل االنهيار الكامل للسمموق مع 

دخول كم هائل من املنازل التي ال ميكن بيعها إىل السوق.  

وعندما قرر املستثمرون أن يستثمروا أموالهم يف أصول أكرث استقراراً مثل أذون الخزانة، 

أدى االنهيار إىل انخفاض هائل يف كم األموال املتاحة يف البنوك التي تستخدمها يف عمليات 

اإلقراض.  

وممما زاد الطني بلة هو القلق الذي اعرتى البنوك من إقراض بعضها لبعض عندما بدأت 

البنوك تنرش خسممائرها الهائلة )كان اإلقراض فيام بممني البنوك بالواليات املتحدة وأوروبا ذا 

أهميممة كبممرية للحفاظ عىل تدفق االئتممامن املتداول بني البنوك ومن ثم بممني كافة الوكالء 

االقتصاديني تقريباً يف نظام السمموق ذي الصلة(، ومن ثم تجمدت أسممواق العامل الرئيسممية 

لإلقراض فيام بني البنوك.  وكانت بعض البنوك تعتمد يف متويل محفظة قروضها –السحوبات 

عىل املكشمموف والقروض التجارية– عىل االسممتعانة مبصادر متويل من تلك األسواق املالية، 

والتي تقابل املصادر األكرث اسممتقراراً، مثل ودائع األفراد واملؤسسممات الصغرية )حسممابات 

التوفري والحسابات الجارية(.  وبدأت البنوك - التي كانت معتمدة بشكل مفرط عىل سوق 

القممروض فيام بني البنوك - رحلة إخفاقها.  وهذا هو ما حدث للبنك الربيطاين نورثرن روك 

Northern Rock، الذي أفلس يف سممبتمرب 2007، وشممكل بذلك كارثممة مبكرة من كوارث 

األزمممة االئتامنيممة )وهو مملوك اآلن لم فريجممن ممماين Virgin Money(.  أما البنك املليك 

اإلسممكتلندي Royal Bank of Scotland باململكة املتحدة فقد شكل كارثة أكرب حتى من 

تلك املذكورة أعاله، حسبام سنرشحه يف الفصل الرابع.  

وكممان انعدام الثقممة يف القطاع املايل بالغاً لدرجة أدت إىل تجميممد التدفقات االئتامنية 

بالكامل تقريباً، وإىل تهديد استقرار النظام املايل العاملي.  

وعىل مستوى أكرث تعقيداً، نستطيع أن ندلل عىل وجود عالقة مبارشة بني األزمة االئتامنية 

وفشل منظامت الخدمات املالية يف اإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطرة، وال سيام فهم مسألة 
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النزعة للمخاطرة وإدارتها بشممكل سممليم.  ولقد كان الكثري من املنظامت مقتنعاً بإسرتاتيجية 

“اتبعني” أي اتبع النموذج/ النهج السائد يف املجال والقاعدة الراسخة التي تنص عىل اقتصار 

الرتكيز عىل النتائج الربع سممنوية التالية، بدالً من التفكري يف الفوارق اإلسرتاتيجية مثل تحديد 

امليزة التنافسية وبنائها.  ومواءمًة مع الفكرة التي نؤكد عليها يف صفحات هذا الكتاب، فإنهم 

قد فشمملوا بشممكل جوهري يف فهم املخاطر التي كانوا بصدد خوضها يف إطار منوذج األعامل 

السممائد الذي اعتمد بشكل أسايس عىل القروض غري املضمونة.  ولقد أثبت الكثريون أيضاً أن 

العديد من مجالممس إدارات املنظامت باإلضافة إىل املنظمني قد قرصوا يف وظائفهم املتعلقة 

بالرقابة/ الحوكمة، وهي مسألة سوف نعود إليها يف جزء الحق من هذا الكتاب.  

تفادي الكساد العظيم:
حرصمماً عىل تفادي وقوع أول كسمماد عظيم منذ ثالثينيممات القرن العرشين وبالنظر إىل 

الطبيعة املتشابكة للعامل الذي نعيش فيه اآلن - رمبا لكان الوضع أسوأ بكثري، مع وقوع آثار 

اجتامعية واقتصادية وسياسممية ال ميكن تصورها – قامت أعممداد كبرية من البنوك املركزية 

والبلدان باتخاذ إجراءات منسممقة السممتعادة مظهر من مظاهر االسممتقرار.  وتضمنت تلك 

اإلجراءات انتشار التعهدات بحامية الدول للمودعني وبتزويد البنوك برؤوس أموال ضخمة 

وإمداد األسواق املالية بقدر هائل من السيولة املالية وزيادة الضامنات عىل إصدار السندات 

قصرية األجل.  ويف أكتوبر 2008، وضعت الواليات املتحدة مبلغاً وقدره  1٫5تريليون دوالر 

يف قروض واستثامرات للقطاع املرصيف األمرييك.  كام ضمنت أيضاً استثامرات وودائع أخرى 

قيمتها 3٫6 تريليون دوالر غري شمماملة 620 مليممار دوالر خاصة بتبادل العمالت مع البنوك 

املركزية األخرى.  واعتباراً من عام 2009، أشارت تقديرات صندوق النقد الدويل IMFإىل أن 
األزمة االئتامنية العاملية كلفت الحكومات ما يزيد عىل 10 تريليون دوالر.)9(

وال تزال القصة تتضح تدريجياً، فقد أثبتت حملة اإلنقاذ الواسممعة النطاق التي قام بها 

االتحاد األورويب - إلخراج بلدان مثل إيرلندا والربتغال واليونان من مآزقها املالية - أن هناك 

نضوباً هائاًل يف محافظ النقود املركزية.  واعتباراً من أغسطس 2012، وصل سقف اإلقراض 

املجمع فيام يتعلق بأموال اإلنقاذ ملبلغ 940 مليار يورو.  
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»سيكولوجيا اإلنكار«
إنه من املذهل أن نجد عند استعراضنا لألسباب األساسية للضائقة االئتامنية أنه مل يلحظ 

أحد اقرتاب تلك الكارثة، وهذا يبدو إخفاقاً شديد الوضوح يف أساسيات إدارة املخاطر.  وقد 

حدث بالفعل أن طرحت امللكة إليزابيث الثانية Elizabeth II ملكة بريطانيا أثناء زيارتها 

ملدرسممة لندن لالقتصاد رفيعة املسممتوى يف أواخر عام 2008 سممؤاالً بسيطاً عىل الربوفسور 

لويممس جاريكانممو Luis Garicano بخصوص األزمة االئتامنية وممما ترتب عليها من ركود.  

وكان هذا السؤال هو:  “كيف مل يتسن ألي شخص أن يتنبأ بها؟” هكذا سألت جاللتها فيام 

يبدو.  وللتفكري يف هذا السممؤال اجتمعت مجموعة من االقتصاديني واملؤرخني البارزين، ثم 

قاموا الحقاً بتقديم رشحهم لجاللة امللكة يف رسالة من ثالث صفحات.  

تناولت الرسممالة “سيكولوجيا اإلنكار” التي اسممتحوذت عىل العامل املايل والسيايس أثناء 

اندفاعه نحو األزمة.  وقد أشممارت الرسممالة إىل أن معدالت انخفاض الفائدة سهلت من أمر 

االقممرتاض وجعلته رخيصاً، فقد أدى “عامل الشممعور الحسممن” إىل إخفمماء فقدان االقتصاد 

العاملممي لتوازنه الممذي كان كامناً تحت السممطح، بينام كانت بعض البلممدان مثل الواليات 

املتحممدة بصدد مواجهة ارتفاع هائل يف ديونها بسممبب االقرتاض مممن بلدان أخرى كالصني 

والبلدان الغنية بالبرتول يف منطقة الرشق األوسط والتي امتلكت كميات هائلة من النقدية.  

وذكرت املجموعة يف رسالتها أنه عىل الرغم من تلك االختالالت الهائلة إال أن “املبدعني 

املاليني” اسممتطاعوا أن يقنعوا أنفسهم ويقنعوا سياسيي العامل بأنهم متكنوا من إيجاد طرق 

ذكية لتوزيع املخاطرة عىل األسممواق املالية.  ومع ذلك، فقد أضافت املجموعة اآليت:  “من 

الصعممب تذكر مثال أقوى من ذلممك عىل االعتقاد بصحة أمر ما ملجممرد الرغبة يف تصديقه 

وبخاصة إذا ما كان مقرتناً بالكرب”.

واسممتأنف املوقعون عىل الرسالة كالمهم قائلني:  “لقد بدا أن كل شخص يؤدي وظيفته 

بالشممكل املالئم عىل حسممب صالحيته.  وطبقاً ملقاييس النجاح املرجعيممة، فقد كانوا غالباً 

يتقنون أعاملهم”، ولكنهم أضافوا اآليت:  “لقد تركز الفشل يف عدم رؤية كيف وصل ذلك كله 

إىل سلسلة من االختالالت املرتابطة التي مل يكن ألي أحد سلطة رقابة عليها”.

وقد اختتموا رسالتهم قائلني “وباختصار لجاللتك”:
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إن الفشممل يف التنبؤ بتوقيت األزمممة ومداها وحدتها ويف الحيلولممة دون وقوعها، مع 

وجود العديد من األسممباب لوقوعها، كان باألسمماس تجسيداً لفشل الخيال الجامعي للكثري 

مممن األذكياء، سممواء يف هذا البلد أو عىل الصعيد الدويل، يف فهممم املخاطر التي تعرض لها 
النظام بأرسه.)10(

الفشل في إدارة المخاطر:
لنتناول اآلن مبزيد من التفصيل هذا الفشممل يف إدارة املخاطر؛ حاالت الفشل التي يشري 

إليها أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر، حتى يتسنى التغلب عليها.  

يف البدء، يجب أن نالحظ أن العديد من املؤسسممات املاليممة التي انهارت نتيجة لألزمة 

االئتامنيممة كانت تؤمن بقوة بأن لديها نظاًم قوية إلدارة املخاطر:  فلقد تركز معظم العمل 

الريادي وما يطلق عليه أفضل املامرسات يف إدارة املخاطر يف قطاع الخدمات املالية قبل أن 

 Economic تقع األزمة االئتامنية.  وبالفعل فقد أشار تقرير وحدة االستخبارات االقتصادية

Intelligence Unit  )وهي جهة بحثية مرموقة( - تحت عنوان أفضل املامرسممات يف إدارة 

 Best Practice in Risk Management:  A Function ،املخاطر:  وظيفة يف طور النضج

Comes of Age  واملنشممور عممام 2007 - إىل أن الجهممات التي اسممتجابت ملؤرش املخاطر 

الخمماص بالوحدة )الذي راقب التغيري يف اتجاهات املؤسسممات فيام يتعلق بإدارة املخاطر(  

ت املخاطر االئتامنية ومخاطر سممعر الرصف األجنبي يف مرتبممة متدنية للغاية يف قامئة  عممدَّ

أولوياتها، وذلك بسبب االبتكار املتواصل يف إدارة املخاطر املالية.  وأشار التقرير إىل حدوث 

“تطور ملحمموظ يف األدوات الخاصة بإدارة هذه املخاطر األكممرث قابلية للقياس، مع اعتامد 

الكثممري من الرشكات إلسممرتاتيجيات تحوطية تقيها من املخاطر مثل تعرث سممداد الديون أو 

تقلبات أسعار العمالت”.)11( 

لقممد كانممت إدارة املخاطر - وال سمميام إدارة املخاطر املاليممة - »مصنفة« إىل أقىص حد 

ولكافة األغراض.  ومن الصعوبة مبكان التفكري يف أي معتقد آخر أكرث بعداً عن الحقيقة من 

ذلك املعتقد.  ومرة أخرى، يقرتب تقرير صندوق النقد الدويل عن االسممتقرار املايل العاملي 

Financial Stability Report Global كثرياً من هذه النقطة:
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هنمماك اعرتاف متزايد بأن توزيع املخاطرة االئتانيممة من جانب البنوك عىل مجموعة 

أوسممع نطاقاً وأكرث تنوعاً من املستثمرين، بداًل من تسجيل تلك املخاطرة يف ميزانياتها، قد 

ساعد يف جعل القطاع املرصيف بل والنظام املايل بأرسه أكرث صموداً.  

وميكن مشمماهدة هذا التحسممن يف القدرة عىل الصمممود يف تراجع عدد حاالت إخفاق 

البنوك واستمرار تقديم القروض عىل نحو أكرث استقراراً من ذي قبل.  ومن ثم فقد تصبح 
البنوك التجارية أقل عرضة يف الوقت الحارض للصدمات االئتانية واالقتصادية.)12(

ومن هنا نتسمماءل كيف ميكن ملنشممور مهممم، ولجهة بارزة مثل صنممدوق النقد الدويل 

وليسممت أي جهة دون ذلك، أن تسممتوعب األمور عىل مثل هممذا النحو الخاطئ؟  ما الذي 

فاتهم؟

لقد قدمممت الجمعية األمريكية للمحاسممبني املؤّهلني القانونيممني )ACCA( تحلياًل مبكراً 

ألسباب األزمة االئتامنية يف مجلة السياسة العامة التي تصدرها تحت عنوان “الخروج من األزمة 

االئتامنيممة Climbing Out of the Credit Crunch” والتممي نممرشت يف 2008.  وقد أكدت 

الجمعية أنه من املمكن استخالص األسباب األساسية وتركيزها يف خمسة مجاالت رئيسية:

  .)Corporate Governance( حوكمة الرشكات -

  .)Remuneration and Incentives( املكافآت والحوافز -

  .)Risk Identification and Management( تحديد املخاطر وإدارتها -

  .)Accounting and Financial Reporting( إعداد التقارير املحاسبية واملالية -

  .)Regulation( الترشيع -

ولقممد أوصت جمعية املحاسممبني القانونيممني املعتمدين برضورة إدخممال تغيريات عىل 

املامرسات الخاصة بهذه املجاالت كافة حتى يتسنى تفادي أي إخفاقات مستقبلية.  وزعمت 

الجمعية أنه فيام يبدو مل يتم التحرر بشممكل مالئم من الفشل املنهجي من جانب مجالس 

اإلدارات يف أداء املهممام اإلرشافية والتوجيهية اإلسممرتاتيجية لضامن توفممري بيئة رقابية قوية 

ملواجهة املسممؤولني عن التنفيذ، وإضافة إىل ما سبق، فقد شجعت حزم املكافآت والحوافز 

عممىل التفكممري قصري األمد.  وقد أورد واضعو التقرير اآليت:  “إننا يف حاجة إىل التسمماؤل عام 
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منع مجالس إدارات البنوك من طرح األسممئلة الصحيحة وفهم املخاطر التي كانت تدار من 

قبل إداراتها”.  

وخلممص التقريممر إىل اآليت:  “ينبغي عىل القطمماع املايل وكل العاملني به أن يسممتفيدوا 

من الدروس الصعبة للعام املايض، وأن يتحلوا بالشممجاعة الكافية إلدخال التغيريات الالزمة 
للخروج من األزمة االئتامنية، وأن يتأكدوا من عدم تكرار األخطاء التي وقعنا فيها”.)13(

الفهم المحدود لعنصر النزعة للمخاطرة وحجم المخاطرة:
 Business( ويف سممياق تحليل أسممباب األزمة االئتامنية، أبدى معهد استمرارية األعامل

Continuity Institute( يف تقريممر الورقممة البيضمماء عام 2009 تحت عنمموان انتهاء إدارة 

 Risk Managemen is Dead…Long Live Risk املخاطممر  إدارة  املخاطممر؛ عاشممت 

Management، مالحظًة بناءة مفادها أن الدروس املستفادة من األزمة االئتامنية مل تنطبق 

فقط عىل الخدمات املالية:

عىل الرغم من أن األزمة املالية كانت مبثابة الحافز عىل إعادة دراسممة مامرسممات إدارة 

املخاطر، إال أن مشممكالت مامثلة قد شوهدت يف رشكات أخرى من قطاعات مختلفة.  وإنه 

بالنظر إىل أن قطاع التمويل يشكل جزءاً من البنية التحتية الوطنية الحرجة ألي من اقتصاد 

السمموق، فإن أي أزمة مالية سمموف تؤثر عىل منظامت القطاعات األخرى من حيث تراجع 

التأمممني املتعلق بالحدود االئتامنية أو تراجع إمكانية الحصول عىل رأس املال الالزم لتمويل 

النشاط التجاري.  وميكن اآلن إضافة فقدان إمكانية الحصول عىل التمويل والتأمني املامثل 

لفشممل سالسممل اإلمداد عىل نحو قابل لإلثبات إىل سممجل التهديدات، باإلضافة إىل فقدان 

تكنولوجيا املعلومات واملرافق واألشخاص. 

إستراتيجية المخاطر واألعمال:
هناك ترصيح واحد يف تقرير معهد استمرارية األعامل – من قبل لورد ترينر رئيس هيئة 

الخدمات املالية باململكة املتحدة Financial Services Authority– هذا التعليق ال نتفق 

معه فحسممب، بل إننا جعلناه محور األدلة والحلول التي طرحناها بني دفتي هذا الكتاب:  

“إن الفشل يف تقويم مخاطر إسرتاتيجيات األعامل الشاملة ومواجهة تلك املخاطر عىل النحو 
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املالئم كان هو عىل األرجح الفشممل الفكري األكرب مممن جانب مجالس اإلدارات واملنظمني، 

وحقوق املسمماهمني”.)14(  وعىل نحو مامثل، فإنه يجدر االهتممامم بالتطورات األخرية التي 

 Corporate Governance 2010 أدخلممت عىل قانون حوكمة الرشكات الربيطانية لسممنة

Code والتممي تعممد هي املجموعة األساسممية ملبادئ حوكمة الرشكممات املعمول بها ضمن 

مجموعممة رشكات محصممورة باململكة املتحدة.  وتقع مسممؤولية اإلرشاف عىل القانون عىل 

  .Financial Reporting Council )FRC( عاتق مجلس اإلبالغ املايل

يف عام 2010، أشممار مجلس اإلبممالغ املايل إىل وجود فجوة يف السممابق يف إلزام مجالس 

اإلدارات بتقديم تقارير عن إسممرتاتيجيات األعامل، ومن ثم فممإن الرشكات ملزمة اآلن بأن 

توضح يف تقريرها السممنوي األسمماس الذي تولممد الرشكة أرباحاً بناًء عليممه أو كيف تحافظ 

عليه عىل املدى البعيد )منوذج األعامل( باإلضافة إىل توضيح اإلسممرتاتيجية الخاصة بتحقيق 

أهداف الرشكة.  

وذكممر مجلس اإلبالغ املايل أنه يعتقد - مع إدراكه ذلك متأخراً - بأن غياب حكم يفرض 

سياسممة إدارة املخاطر من القانون السممابق كان مبثابة تقصري جسمميم.  وبناء عىل ما سبق، 

يحتمموي القانون اآلن عممىل حكم ينص عىل تحمل مجلس اإلدارة مسممؤولية تحديد طبيعة 

ومممدى املخاطر الكبممرية )أي رغبته يف املخاطرة( التي يسممتعد لخوضها مممن أجل تحقيق 

أهدافه اإلسرتاتيجية.  وأشار املجلس إىل أنه ينبغي عىل مجلس اإلدارة - فيام يتعلق بإدارة 
املخاطر - أن يحافظ عىل إدارة سليمة للمخاطر ونظم رقابة داخلية معقولة.)15(

الخالصة - الدمج بين اإلستراتيجية والمخاطرة.
يعزز التعليق السابق الرسالة املحورية التي يبثها هذا الكتاب.  فبالنظر إىل أن املنظامت 

تتنافس اليوم وتدخل يف أسممواق تتسممم باالضطراب املسممتمر )وهو أمممر يتفق مع أوقات 

االضطرابات املسممتمرة( فإنه مل يعد ممكناً فصل املخاطرة عن اإلسممرتاتيجية.  وسمموف تعد 

إسممرتاتيجية املؤسسممة خارجة عن املسممار الصحيح، بل وأيضاً بال أي قيمممة - بغض النظر 

عممن مدى كونها مدروسممة جيداً - إذا ما مل يتم حرص وتخفيف آثممار كافة املخاطر املالزمة 

لتحقيق تلك األهداف اإلسممرتاتيجية سواًء أكانت مخاطر إسرتاتيجية أم سياسية أم جغرافية 

أم متعلقة بالسمعة أو بإدارة سالسل اإلمداد العاملية أو كانت ناتجة عن التغيريات املفاجئة 



الفصل األول

إدارة األداء عىل أساس املخاطر 46

يف األسواق أو يف العروض املقدمة للعمالء أو أي من األبعاد العديدة األخرى للمخاطر التي 

قد تالزم ذلك النشاط.  

وميكممن القول بثقممة إن العامل الذي قامت عليه كافة العوامل املسمماعدة األخرى التي 

ال تعممد وال تحىص، والسممبب الرئيمميس وراء األزمة االئتامنية، كان هممو اإلخفاق من جانب 

منظامت الخدمات املالية يف وضع وتنفيذ إسممرتاتيجيات مسممتدامة تراعي املخاطر بشكل 

كامل باإلضافة إىل اإلخفاق يف جعل إدارة املخاطر يف قلب عملياتها اإلسرتاتيجية والتشغيلية.  

وقد عربت الدراسة التي أجراها البنك املليك اإلسكتلندي Royal Bank of Scotland بهذا 

الشأن - والتي سوف نتطرق إليها يف الفصل الرابع - عن هذه النقطة بوضوح:  لقد تبني أن 

اإلسرتاتيجية التي كانت تبدو ناجحة إىل حد كبري جداً معيبة إىل درجة مميتة بسبب الفشل 

يف دمممج املخاطرة يف العمليات اإلسممرتاتيجية والتشممغيلية للمنظمة، بل وبسممبب اإلهامل 

الكامل لعنرص النزعة للمخاطرة  الذي رمبا يعد هو العامل الجوهري.  

ويعممد عنرص النزعممة للمخاطرة - الذي نعرفه بأنه “مقدار ونمموع املخاطرة التي تكون 

املنظمممة مسممتعدة لقبولها بل وينبغي عليها أخذها حتى يتسممنى لهمما أن تحقق أهدافها 

اإلسممرتاتيجية ومن ثم تخلق قيمة مضافة لحقوق املسمماهمني وغريهم من املسمماهمني” – 

محور إطار إدارة األداء عىل أسمماس املخاطر، وهو النممموذج الذي يدمج بني إدارة املخاطر 

واإلدارة اإلسممرتاتيجية بشممكل كامل ومن ثم يقطع شمموطاً كبرياً يف تنفيذ توصيات التقارير 

املختلفة ورواد الفكر الذين اقتبست أقوالهم آنفاً ويف أجزاء مختلفة من هذا الكتاب.  

وإننمما نقول، من حيممث املبدأ، بأنه مل يعد مالمئاً يف أوقات االضطرابات املسممتمرة هذه 

أن يتممم الرتكيز عىل األداء مبعزل عن املخاطرة.  وحسممبام هو مرشوح بشممكل عام يف إطار 

ومنهجية إدارة األداء عىل أسمماس املخاطر يف الفصل القادم، وما سمميتم تناوله باستفاضة يف 

بقية أجزاء الكتاب، فإنه ليك يتسنى تحفيز التنفيذ اإلسرتاتيجي والتشغييل املستدام، ينبغي 

عىل املنظامت أن تدمج بني إدارة األداء وإدارة املخاطر من خالل عدسة النزعة للمخاطرة، 

وال يتطلب ذلك من العديد من قادة املنظامت أكرث من أن يغريوا منوذج رؤيتهم ملنظامتهم 

وإدارتهم لها.  وسوف نرشع اآلن يف بيان شكل ذلك التحول يف النموذج.  
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الفصل الثاني

إدارة األداء على أساس المخاطر:  

شرح لهذا النموذج اإلستراتيجي الجديد.

يق��دم إط��ار ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر للمؤسس��ات نهج��اً متكاماًل إلدارة 

اإلسرتاتيجية واملخاطر ويضع املخاطرة - وال سيام النزعة للمخاطرة - يف قلب تنفيذ اإلسرتاتيجية. 

التحول في النماذج:  
لقد أتاح��ت األزمة االئتامنية وما ترتب عليها من أزم��ة اقتصادية لنا أن نتعلم العديد 

من الدروس، وهي ال تزال تتيح لنا ذلك يف وقت كتابة هذا الكتاب، ويف الغالب سوف تظل 

هك��ذا خالل الس��نوات العديدة املقبلة.  وهناك دروس للحكوم��ات واملنظمني واملنظامت 

وبالتأكيد للمواطنني )فعلينا أال ننىس أن اإلقراض غري املسؤول ما كان له أن يتم إال يف وجود 

رغبة مامثلة يف االقرتاض غري املس��ؤول(.  ومل يتبني بعد مقدار ما ستحظى به هذه الدروس 

اآلخذة يف الظهور من اهتامم.  

وال يق��ع ضمن نطاق هذا الكتاب تقديم حل��ول للحكومات أو املنظمني أو املواطنني عىل 

الرغم من أننا س��وف نشري إشارة رسيعة إىل املس��ؤوليات الواقعة عىل أول اثنني.  فإن تركيزنا 

يكاد ينصب بالكامل عىل مس��اعدة املنظامت لفهم املش��هد املعومل للقرن الحادي والعرشين، 

والتنافس بفاعلية يف إطار هذا املش��هد الذي يختلف اختالفاً جذرياً عن مشهد القرن السابق.  

وك��ام أوضحنا يف الفصل األول فق��د متثل األزمة االئتامنية بالنس��بة للمؤرخني االقتصاديني يف 

املستقبل اللحظة الفارقة التي فصلت العرص الصناعي عن العرص الرقمي واالرتباط بالشبكات 

)أو أي اسم آخر يطلقونه عىل هذا العرص( الذي انتقلنا إليه يف مطلع القرن الحادي والعرشين؛ 

وبالتأكيد ميكن وصف هذا العرص بأنه “وقت االضطرابات املستمرة”.  

إعادة هيكلة العالقة مع إدارة المخاطر:
من ضمن الدروس العديدة التي ينبغي عىل املنظامت أن توليها اهتاممها وتستفيد منها 
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يف عملياته��ا ه��و إدارة املخاطر، فليس هناك ما هو أه��م من حاجة املنظامت إىل أن تصري 

أفضل بش��كل ملموس يف إدارتها للمخاطر وأكرث من أي وقت مىض، ويرجع ذلك ببس��اطة 

إىل أن إدارة املخاطر أصبحت ذات أهمية من الناحية اإلس��رتاتيجية أكرث مام س��بق.  ولكن 

األم��ر هنا ال يقترص عىل مجرد توظيف قدرات أعىل يف إدارة املخاطر مهام كان ذلك مهاًم.  

فبإمكاننا أن نستدل بشكل معقول عىل أن العديد من املنظامت - ال سيام مؤسسات قطاع 

الخدمات املالية - كانت بالفعل توظف تلك القدرات العالية قبل حدوث األزمة االئتامنية، 

حتى ثبت الحقاً نقص هذه القدرات وعدم كفايتها.  

إن ما يلزم هو إعادة هيكلة عالقة املنظمة بإدارة املخاطر بش��كل جذري وإعادة النظر 

يف املكان��ة التي تش��غلها املخاطرة يف عمليات اإلدارة اإلس��رتاتيجية للمنظمة ويف إجراءاتها 

التشغيلية اليومية.  إذ ينبغي فهم املخاطرة بشكل كامل يف إطار السياق اإلسرتاتيجي، وهو 

راب��ط يتس��م بالوهن منذ زمن طويل، أو قد ال يوجد ع��ىل اإلطالق يف معظم الحاالت.  وال 

يقل املطلوب عن إجراء تحول يف منوذج إدارة املنظامت.  

إن القول قد يكون أس��هل من الفعل، وال س��يام بالنس��بة لقطاع الخدمات املالية الذي 

تحم��ل الوطأة العظمى لألزمة االئتامنية ثم نقل تل��ك املعاناة الحقاً كام ندرك ذلك جميعاً 

بشدة إىل العديد من الصناعات والقطاعات والحكومات األخرى وكذا إىل املواطنني يف أنحاء 

 JP Morgan Chase العامل.  ولتوضيح هذه النقطة، فقد أشارت جيه.  يب.  مورجان تشيس

يف مايو 2012 إىل حدوث خس��ارة يف التجارة مقدارها 2 مليار دوالر بسبب التجارة املشتقة 

ل��ألدوات املالية غري املس��ؤولة )فقد بلغ إجاميل الخس��ائر يف نهاية األمر م��ا يقارب 6 مليار 

دوالر(.  ووفق��اً ملا ذكره املدير التنفيذي جيمي دميون Jamie Dimon، فقد كان ذلك ناتجاً 

ع��ن “خطأ رهيب وفظيع” يف الوحدة التي كانت مس��ؤولة عن إدارة املخاطر وأضاف قائاًل:  

»إذا تأملنا يف املايض نجد أننا ُخضنا مخاطرة كبرية للغاية كام أن إسرتاتيجيتنا مل تتم معالجتها 

ومتابعتها بشكل جيد.  وما كان ينبغي لذلك أن يحدث أبداً«. وقد أخرب دميون املحللني قبل 
ذلك بشهر واحد فقط أن كل األمور كانت تسري عىل ما يرام داخل تلك الوحدة.)1(

وم��ا يثري القلق بش��كل خاص هو أن جيه.  يب.  مورجان تش��يس كان��ت تعد من قبل 

الكثريي��ن أحد الرموز الجيدة فيام يتعلق مبامرس��ات إدارة املخاطر.  وبرغم كل ذلك، فقد 
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خرج��وا معافني بالفعل من األزمة االئتامنية، ويرجع ذلك غالباً إىل متيزهم الواضح يف إدارة 

املخاطر، أو هكذا كان اعتقادنا.  وإذا وقعت منظمة مثل جيه.  يب.  مورجان تشيس ضحية 

لس��وء إدارة املخاطر يف هذا العامل الحس��اس للمخاطر والذي أعقب األزمة االئتامنية، فإن 

ذلك لن يكون نذير خري لبقية القطاع.  كام أنه لن يقنع الحكومات الضعيفة واملواطنني بأننا 

استفدنا أي دروس من األزمة االئتامنية وبأن احتامل تكرر ذلك الحدث هو احتامل ضعيف.  

إدارة األداء على أساس المخاطر:  الدمج بين اإلستراتيجية والمخاطرة من 

أجل القرن الحادي والعشرين.
يق��دم إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر للمنظ��امت نهجاً متكاماًل إلدارة 

اإلس��رتاتيجية واملخاطر حيث يضع املخاطرة - وال س��يام النزعة للمخاطرة - يف قلب تنفيذ 

اإلسرتاتيجية )الشكل رقم 1-2(.  

إن الرتكيز عىل عنرص النزعة للمخاطرة هو الذي يجعل من إدارة األداء عىل أساس املخاطر 

أداة مالمئة بشكل خاص لإلدارة يف »أوقات االضطرابات املستمرة« كام يضمن االستفادة من 

دروس األزم��ة االئتامنية.  وعىل الرغم من أن الدمج بني اإلس��رتاتيجية واملخاطرة هو إجراء 

صائب وسليم بل ويتمتع بأهمية جوهرية إال أنه يعمل يف إطار معايري النزعة للمخاطرة– 

أي مقدار ونوع املخاطرة التي تكون املنظمة مس��تعدة ألخذها يف سعيها لتحقيق أهدافها 

اإلس��رتاتيجية – وتلك املعايري من ش��أنها متكني املنظامت من وضع الضوابط وغرس قيمتي 

الرسعة والرباعة الالزمة يف أسواق الزمن الحارض.  

وع��ىل الرغم من أن عنرص النزع��ة للمخاطرة يعد القطب املركزي إلطار ومنهجية إدارة 

األداء عىل أساس املخاطر، إال أن النهج يعد يف جوهره منهجية لإلدارة اإلسرتاتيجية وليس حاًل 

من حلول إدارة املخاطر.  وتبدأ منهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر بوضع اإلسرتاتيجية 

ث��م متكن املنظمة يف أثناء التنفيذ من التنس��يق بني املخاطرة واإلس��رتاتيجية من أجل دفع 

التنفيذ اإلسرتاتيجي املستدام. 
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 الشكل رقم 1-2

  إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

محركات األعامل

قيمة أصحاب األسهم

الحوكمة

ضع النزعةالنزعةالثقافة

اإلسرتاتيجية

قم بإدارة 
املخاطر

التواصل

قم بإدارة

األداء

مواءمة اإلسرتاتيجية 

مع خوض املخاطر

دراسة الخدمات المالية في المملكة المتحدة:
لقد ُوضع أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر نتيجة لسلسلة من املرشوعات املرتبطة 

بإدارة األداء واملخاطر التي أمتها أندرو سامرت Andrew Smart – مهندس إدارة األداء عىل 

أساس املخاطر – مع مجموعة من عمالء رشكة )مانيغت Manigent االستشارية( العاملني 

باململكة املتحدة، وال س��يام يف قطاع الخدمات املالية.  وقد لعب البحث األكادميي - الذي 

استغرق عاماً كاماًل وتضمن 21 منظمًة من قطاع الخدمات املالية مبدينة لندن خالل الفرتة 

م��ن 2006 إىل 2007 )أي قب��ل األزمة االئتامنية مب��ارشة ( - دوراً مؤثراً يف تطوير املنهجية.  

وقامت هذه الدراس��ة عىل سؤال واحد:  كيف يتس��نى ملنظامت الخدمات املالية باململكة 

املتحدة أن تدمج وتنسق بني عمليات إدارة األداء لرشكاتها وإدارة املخاطر التشغيلية لتعزيز 

التنفيذ اإلسرتاتيجي؟
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ويف أثناء الدراسة، تم جمع البيانات األولية من خالل إجراء مقابالت شخصية شبه منظمة 

مع املديرين املؤثرين يف تلك املنظامت اإلحدى والعرشين، ثم اس��تكملت البيانات باملراجعة 

الش��املة للكتابات التي تناولت أفضل املامرس��ات الحالية.  ولإلجابة عىل الس��ؤال املحوري 

للدراس��ة، تناول التحليل س��تة أبعاد لألداء وهذه األبعاد مدرجة يف الجدول رقم )2-1( الذي 
يحتوي عىل خالصة النتائج األساسية.)2(

وبناًء عىل ما س��بق، فقد أكدت دراس��ة مانيغت - وهي الدراس��ة التي س��بقت األزمة 

االئتامنية - رضورة إعادة النظر يف إدارة املخاطر وال س��يام مس��ألة دمجها يف اإلسرتاتيجية، 

وذلك إذا أردنا تفادي أزمة ائتامنية خطرية مرة أخرى عىل األقل بحجم تلك التي وقعت يف 

2008-2009 وشدتها، سوف يتطلب ذلك تدخالت عديدة من جانب الحكومات واملنظمني 

واملنظامت عىل حد س��واء.  ومن جانب املنظامت س��يكون عليها أن تعيد بش��كل جذري 

هيكلة فهمها ملا تعنيه إدارة املخاطر يف هذه العقود األوىل من القرن الحادي والعرشين.  

ظهور المسيطرين على المخاطر:
 Global Risk Management هناك إيجاز دقيق قدمته دراس��ة إدارة املخاطر العاملية

Study  لعام 2011 - الخاصة برشكة أكسنتشيور Accenture العاملية لالستشارات اإلدارية - 

للصورة التي بدأت تبدو عليها إعادة الهيكلة املش��ار إليها أعاله، وهذه الدراس��ة هي عبارة 

عن مس��ح كمي ل� 397 مس��ؤوالً تنفيذياً من املس��توى األعىل ممن يناط بهم مهام إدارة 

املخاطر وقد أطلقت عليه الدراس��ة عنواناً فرعياً ينطوي عىل رؤية عميقة )حيث إنه يشري 

إىل الجوانب اإليجابية والس��لبية إلدارة املخاطر وهو األمر الذي نويص به بش��دة(  أال وهو 

“إدارة املخاطر باعتبارها مصدراً للميزة التنافسية واألداء العايل”، وقد كتب واضعو التقرير 

ما ييل:  

ويف أحس��ن حاالتها، تعد إدارة املخاطرة مس��ألة تتعلق بالتوازن، أي التوازن بني عنرص 

نزعة الرشكة إىل خوض املخاطر وقدرتها عىل إدارة تلك املخاطر.  
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الجدول رقم 1-2

 أبعاد األداء الواردة يف دراسة الخدمات املالية التي أجرتها مانيغت.

النتائج األساسية للعينةالبعد

العمليات املنعزلة كانت قامئة.	 الهيكل

كان هناك نقص يف التوضيح بخصوص الرتكيز السليم فيام يتعلق بإدارة 	 

املخاطر ووظائف االمتثال.  

كانت جهود التحسني تبذل إىل حد كبري كرد فعل، وكانت مدفوعة 	 اإلسرتاتيجية

مبتطلبات تنظيمية فردية.  

مل يكن لدى املنظامت رؤية إسرتاتيجية.  	 

كان هناك نقص يف استخدام بطاقات األداء املتوازن.  	 النظم

كان النهج القائم عىل املؤرشات التكتيكية هو النهج السائد.  	 

كان هناك تحد كبري قائم يف جعل املخاطرة التشغيلية جزءاً ال يتجزأ من 	 القيم املشرتكة

الثقافة ومن عمليات صنع القرار اليومية.  

كان االفتقار إىل النضج محيطاً بإدارة األداء املؤسيس )CPM( وإدارة 	 النمط

  .)ORM( املخاطر التنظيمية

كانت املنظامت تعاين من الكم الكبري جداً من البيانات )أي ما ميكن أن 	 

نطلق عليه اآلن اسم “مشكلة البيانات الضخمة”(.  

كان ربط التعويضات مبؤرشات إدارة أداء الرشكة و/أو إدارة املخاطر 	 املوظفون

التنظيمية يشكل تحدياً كبرياً.  

تتضمن الق��درُة املتطورة عىل إدارة املخاطر القدرة عىل الفهم واإلدارة “إمكانية تحمل 

املخاطرة” أي قدرة الرشكة عىل تقبل الفرص الجديدة )التي تش��تمل بتعريفها عىل نصيب 

من املخاطرة(، باإلضافة إىل قدرتها عىل تحمل الصدمات االقتصادية يف حالة ما إذا أصبحت 

تلك املخاطر مشكالت حقيقية.  وتستغل أفضل الرشكات - التي ال تتسم بالحذر الشديد أو 

التهور الش��ديد - قدراتها عىل إدارة املخاطرة يف تكييف قدرتها أو رغبتها يف املخاطرة حتى 

يتسنى لها صناعة قرارات استثامرية حكيمة وناجحة يف نهاية املطاف.  
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ومتشياً مع الفكر الذي اسُتفيد منه يف وضع أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر، فإن 

هذه العبارة تجعل من عنرص النزعة للمخاطرة محوراً لنهج أي منظمة فيام يتعلق باملنافسة 

ونجاحها.  ومتشياً مع دليل رئييس آخر بخصوص إدارة األداء عىل أساس املخاطر، فقد أشار 

واضعو تقرير أكسنتش��يور أيضاً إىل األهمية الش��ديدة للدمج بني املخاطرة واإلسرتاتيجية:  

“لق��د أصبح��ت إدارة املخاطر يف الرشك��ات ذات األداء األعىل أكرث اندماج��اً مع التخطيط 

اإلسرتاتيجي، كام أنها أصبحت متارس عىل نحو استباقي، مع الرتكيز عىل الكيفية التي ميكن 

من خاللها أن تس��اعد هذه القدرات الرشكة يف اقتحام األسواق الجديدة بشكل أرسع أو يف 

اتباع إسرتاتيجيات تنموية أخرى متطورة”.

 وبناًء عىل نتائج الدراس��ة املسحية، عرضت أكسنتشيور سامت من أطلقت عليهم اسم 

“املسيطرين عىل املخاطر Risk Masters” )الذين مثلوا ما يقارب 10% من املجموعة التي 

تم إجراء املسح عليها(.  

يتطلعون إلى خلق قيمة مضافة لحقوق المساهمين من إدارة المخاطر:

أش��ارت أكسنتش��يور إىل أن مديري املخاط��ر هم الخرباء يف وض��ع العمليات واآلليات 

التي من ش��أنها ربط املخاطرة بأداء األعامل.  فقد رصح ما يقارب ثلثي »املس��يطرين عىل 

املخاطر« )64%( بأن قدراتهم عىل إدارة املخاطر تحقق ميزة تنافس��ية إىل حد كبري مقارنة 

بنسبة 42% فقط من فريق النظراء )الذين مل يصنفوا ضمن »املسيطرين عىل املخاطر«(.  

يعملون على تضمين إدارة المخاطر في عمليات صنع القرار الرئيسية:

يح��رص »املس��يطرون عىل املخاطر« ع��ىل التأكد من تضمني إدارة املخاطر يف أنش��طة 

معينة مثل التخطيط اإلس��رتاتيجي، ووضع األهداف، والحوافز، وقرارات التمويل، وعمليات 

إدارة األداء.  ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره 79% من »املس��يطرين عىل املخاطر« من أنهم 

يربطون إىل حد كبري بني إدارة املخاطر والتخطيط اإلسرتاتيجي، مقارنة بنسبة 46% فقط من 

غري »املسيطرين عىل املخاطر«.  
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يط��ورون المقايي��س وأس��اليب النمذجة والتحليل حتى يتس��نى له��م التنبؤ 

بالمخاطر في بيئة تزداد تعقداً يوماً بعد يوم:

يذهب »املس��يطرون عىل املخاطر« إىل ما هو أبعد من عقلية االمتثال يف إدارة املخاطر 

حتى يتسنى لهم تقديم حلول أكرث اكتامالً لألعامل يكون من شأنها دفع االختالف التنافيس.  

وم��ن األمثلة عىل ذلك أن 90% من »املس��يطرين عىل املخاطر« يقوم��ون بقياس املخاطر 

اإلس��رتاتيجية مقارنة بنس��بة 63% فقط م��ن النظراء، و95% منهم يقوم��ون بقياس مخاطر 

األعامل مقارنة بنسبة 70% من غري »املسيطرين عىل املخاطر«.  

يدمجون إمكانيات إدارة المخاطر في كل وحدات األعمال والهياكل التنظيمية:

يتميز »املس��يطرون ع��ىل املخاطر« بإجادتهم لعملي��ة الدمج الالزمة ل��إلدارة الفعالة 

للمخاط��ر وهي عملية تتطل��ب االلتزام نحو تطوير الق��درات التنظيمية من خالل برنامج 

للتغيري يستغرق سنوات متعددة.  فعىل سبيل املثال، بينام رصح 63% من »املسيطرين عىل 

املخاطر« بأنه يتم دمج املخاطر اإلس��رتاتيجية إىل حد كبري يف عملية صنع القرار، فإن هذه 

النسبة تنخفض إىل 37% فقط بالنسبة لفريق النظراء.  

يس��تعينون بمسؤول تنفيذي عن المخاطر على مستوى عاٍل من الخبرة ويكون 

من سماته التفاني والقدرة على مراقبة األعمال واإلشراف عليها:

مييز أصحاب األداء األعىل أنفسهم عن العامة باستخدامهم ملسؤول تنفيذي عن املخاطر 

يتس��م بالتفاين ويتمتع بقدرات إرشافية، وسلطة كافية للتأثري عىل إمكانيات إدارة املخاطر 

عىل مس��توى املنظمة بأرسها.  وغالباً ما يوكل نس��بة 55% من »املسيطرين عىل املخاطر« 

مهمة إدارة املخاطر لكبري موظفي املخاطرة Chief Risk Officer مقارنة بنس��بة 43% من 

فريق النظراء.  وغالباً أيضاً ما يعني “املسيطرون عىل املخاطر” مسؤوالً تنفيذياً عن املخاطر 

يحمل لقب “كبري موظفي املخاطرة” ) 81% مقابل %62 (.  
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يجعلون التوعية بالمخاطر جزءاً ال يتجزأ من ثقافة المنظمة:

يحرص »املس��يطرون ع��ىل املخاطر« عىل وض��ع آليات لخلق ون��رش الوعي بالتعرض 

للمخاطر عىل نطاق أوس��ع يف كافة قطاعات املنظمة، باإلضافة إىل تقديم تدريب تفصييل 

ونرش أس��اليب تخفيف املخاطر.  وبينام يعمل 69% من »املسيطرين عىل املخاطر« بهمة 

ع��ىل غ��رس ثقافة املخاطر داخ��ل منظامتهم، فإن هذه النس��بة تهبط إىل 36% بالنس��بة 

لنظرائهم.  

يستثمرون في التحسين المستمر:

يدرك »املس��يطرون عىل املخاطر« أن إدارة املخاطر هي قدرة مس��تمرة ومتطورة تتغري 

برسع��ة، ومن ث��م يتعني عىل الرشكات أن تبق��ى يف املقدمة دامئاً وتكون مس��تعدة عندما 

يتعل��ق األمر مبجابهة املخاط��ر والتحديات املاثل��ة أمامها، وكذلك بالطبع عند اس��تغاللها 

للفرص املستجدة لها.  وعىل سبيل املثال، بينام ينشغل 64% من »املسيطرين عىل املخاطر« 

بتحس��ني قدراتهم عىل التحليل وعىل منذجة املخاطر، فإن 47% فقط من غري »املس��يطرين 

عىل املخاطر« يعملون عىل خطط من هذا القبيل.  

المسيطرون على المخاطر - ملخص.
أوجز واضعو الدراسة موضوع »املسيطرين عىل املخاطر« عىل النحو التايل:

املسيطرون عىل املخاطر يستغلون إمكانيات إدارة املخاطر يف كل قطاعات املؤسسة عىل 

نح��و فعال، من أجل تخفيف املخاطر، وكذلك من أجل دفع امليزة التنافس��ية.  ويحرصون 

عىل تضمني املخاطرة يف عمليات صنع القرار باملنظمة فيام يتعلق باإلس��رتاتيجية وتخطيط 

رأس املال وإدارة األداء.  وبقيامها بذلك، تدمج هذه الرشكات إدارة املخاطر بشكل كامل يف 

سري أعاملها، وتضع سياسات املخاطر عىل أساس رغبتها يف املخاطرة وتخطط عمليات إدارة 

املخاطر الت��ي يتم إبالغها لكافة قطاعات املنظمة.  وتعزز هذه األنش��طة قدرات تحليلية 
عالية تدعم عمليات االمتثال الفعال وتوفر الرؤية اإلسرتاتيجية.)3(
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القدرات الالزمة:  إجماع الخبراء.
تعد نتائج أكسنتشيور مامثلة لنتائج عدد من الدراسات األخرى املفيدة التي تم نرشها 

من��ذ وقوع األزمة االئتامنية والتي أرشن��ا إىل كثري منها يف هذا الكتاب.  وعىل الرغم من أن 

كل دراس��ة من تلك الدراس��ات تروي القص��ة من زاوية مختلفة بعض ال��يء، إال أنه من 

تحلي��ل هذه األعامل يتجىل عىل نحو مثري وجود ش��به إجامع عىل تحديد القدرات الالزمة 

التي يتعني عىل املنظامت أن تتقنها فيام هي تعمل عىل تطوير حلول إدارة املخاطر لديها؛ 

فقد تبني وجود إجامع بش��أن ما يس��تلزمه أن تصري »مسيطراً عىل املخاطر« إن كنت عازماً 

بالفعل عىل أن تصري كذلك.  

1- ينبغ��ي ع��ىل املنظامت أن ت��درك متاماً مدى رغبته��ا يف املخاطرة؛ أي مق��دار املخاطرة 

التي ينبغي عليها خوضها، أو التي تكون مس��تعدة لخوضها يف س��عيها لتحقيق أهدافها 

اإلسرتاتيجية.  

2 - ينبغي دمج إدارة املخاطر بشكل كامل يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية، وأن تكون داعمة 

لها بدءاً من التخطيط ومروراً بالتنفيذ ووصوالً إىل التعلم.  

3 - ينبغي دمج إدارة املخاطر بشكل كامل يف عمليات املنظمة.  

4 - إدارة املخاط��ر مس��ألة تتعلق باالس��تفادة من الفرص مبقدار تعلقه��ا بتفادي الكوارث 

الطفيفة أو الخطرية، ويعد تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح مسألة حرجة.  

5 - نج��اح تدخالت إدارة املخاطر هو تحد ثقايف أكرث من كونه تحد تكنولوجي أو هيكيل أو 

مرتبط بالعمليات عىل الرغم من أن األبعاد الثالثة األخرية هي بكل تأكيد أبعاد مهمة.  

وحتى ه��ذه اللحظة، هناك افتقار إىل إطار يجمع بني هذه املفاهيم وغريها من املفاهيم 

الناشئة.  ويحتوي إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر عىل كل من القدرات املدرجة.  

إدارة األداء على أساس المخاطر- أسلوب متكامل.
سوف نقدم اآلن موجزاً للموضوعات املتضمنة يف إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر، 

والتي س��يتم رشح كل منها رشحاً وافياً يف فصول الحقة.  ومن ناحية أخرى، يجب مالحظة 
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أن��ه ع��ىل الرغم من أن رشح إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر يتم هنا طبقاً لخطوات 

متسلس��لة لتس��هيل الرشح والرجوع إليها، فإنه يجب عند التطبي��ق فهم اإلطار عىل نحو 

ش��امل مع إضافة املزيد من الوض��وح حول االعتامد املتبادل ب��ني املوضوعات.  وفيام ييل 

أمثلة عىل ذلك:

- يت��م التعامل مع عن��رص النزعة للمخاطرة من خ��الل اإلطار واملنهجي��ة باعتباره محدداً 

أساسياً.  

- تت��م عمليت��ا إدارة األداء وإدارة املخاطر بالتزامن، بل إنه��ام تعمالن بالفعل يف تناغم مع 

احتواء كل منهام عىل مجموعة من املؤرشات املرتابطة.  

- النتائ��ج املتحصلة من تحقيق املواءمة بني املخاطرة وخطوة اإلس��رتاتيجية يس��تفاد منها 

مبارشة يف الخطوات األوىل.  

- تضم��ن الحوكمة والتواص��ل والثقافة أن العمل املمتاز عىل توحيد املخاطرة - وال س��يام 

النزع��ة للمخاطرة - واإلدارة اإلس��رتاتيجية ال يتم التهاون فيه من خالل الس��لوكيات غري 

املالمئة.  

محركات األعمال:
نبدأ من الجانب األمين من إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر والذي يحتوي عىل محركات 

األعامل )انظر الفصل الرابع(.  تلك هي العوامل القليلة الحيوية التي تؤثر بدرجة كبرية عىل 

النجاح أو خالفه يف األعامل أو الصناعة.  وعىل س��بيل املثال، قد تكون إمكانية الحصول عىل 

رأس املال بس��عر تنافيس أحد املعوقات الرئيسية لنجاح أي بنك، ومن ثم فإنه ميكن تعريف 

رأس امل��ال بأنه أحد محركات األعامل الخاصة بالبنك.  وكجزء من عملية وضع اإلس��رتاتيجية 

يتم ترجمة العبارات غري املوضوعية - مثل “نحن منظمة ال تخوض املخاطر بكرثة” - إىل قيم 

ملموسة عىل أساس محركات األعامل املحددة.  وهذه الرتجمة من شأنها تكوين فهم مشرتك 

للمخاطر عىل مستوى مجلس اإلدارة واملستوى التنفيذي.  وبوجود تعريف مشرتك ملستويات 

املخاطرة املحتملة يصبح مجلس اإلدارة يف وضع يتيح له رس��م الحدود التي يتوقع أن تعمل 

يف نطاقها املنظمة، مع مبارشته لألعامل املتعلقة بتنفيذ اإلسرتاتيجية.  
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إدارة األداء على أساس المخاطر - الشطران المترابطان.

يتم رشح املوضوعات الس��بعة إلطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر من خالل 

شطرين مرتابطني )شطر أمين وشطر أيرس(، وسوف نقوم اآلن برشح كل منهام.  

الدائرة اليسرى:

تحتوي الدائرة اليرسى عىل أربعة موضوعات:  وضع اإلس��رتاتيجية وإدارة األداء وإدارة 

املخاطر وتحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلس��رتاتيجية، باإلضافة إىل النزعة للمخاطرة وهي 

كلها مبينة يف الشكل رقم )2-2(.  

الشكل رقم 2-2  

الدائرة اليرسى من إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

قم بإدارة األداء

ضع إسرتاتيجيةالنزعة

قم بإدارة 

املخاطر

قم مبواءمة االسرتاتيجية 

مع خوض املخاطر

النزعة للمخاطرة:
تعد »النزعة للمخاطرة« العنرص األكرث أهمية يف أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر 

)انظ��ر الفصل الراب��ع(.  وهذا العنرص يتعل��ق بتحديد مقدار تقب��ل املنظمة للمخاطر يف 

س��ياق اإلسرتاتيجية ثم تنفيذ اإلس��رتاتيجية تبعاً لذلك.  ومن خالل وضع بيان واضح للنزعة 

للمخاطرة يتمكن مجلس اإلدارة واملسؤولون التنفيذيون من رسم حدود واضحة تستطيع يف 
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نطاقها املنظمة تنفيذ اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر.  وهذا البيان من شأنه أيضاً وضع األساس 

لتدفق قواعد اإلس��رتاتيجية وإدارة املخاطر خالل املنظمة، ومن ثم تش��كيل ثقافة املنظمة.  

ولهذه األسباب، فإن موضوع »النزعة للمخاطرة« يظهر يف الشطرين األيرس واألمين من إطار 

إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

وتع��د اإلدارة الفعالة للنزعة للمخاطرة - بدءاً من وضع »بيان النزعة للمخاطرة«   

عىل مس��توى مجلس اإلدارة ووصوالً إىل إيصاله للعاملني ووضع ضوابط فعالة يف الخطوط 

األمامي��ة للموظفني - الخط الذهبي إلدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، كام أنها تس��تخدم 

كتعقيب محوري يف كل أجزاء هذا الكتاب.  

وضع اإلستراتيجية:

هناك رشح واف لوضع اإلسرتاتيجية يف الفصل الرابع.  ويف سياق إدارة األداء عىل أساس 

املخاطر، تتعلق اإلدارة اإلسرتاتيجية بخلق فهم واضح لالتجاه الذي تسري نحوه املنظمة، وما 

هو مقدار املخاطر التي هي مس��تعدة لخوضها، أو ينبغي عليها خوضها لتحقيق مبتغاها، 

وما هي الفرص والتهديدات التي ستقابلها املنظمة أثناء سريها نحو هذا االتجاه.  

  تقوم املنظمة خالل مرحلة وضع اإلس��رتاتيجية، بوضع أو استعراض مجموعة من 

األه��داف العريض��ة لألعامل، والتي غالب��اً ما تكون طويلة املدى باإلضافة إىل سلس��لة من 

الخيارات اإلس��رتاتيجية الالزمة لتحقيقها.  ويتم يف هذا اإلطار استخدام األداتني التقليديتني 

SWOT التحلي��ل الرباع��ي )تحلي��ل نقاط القوة والضع��ف والفرص واملخاط��ر( وتحليل 

البيئ��ة الخارجية واملحيطة PESTEL )تحليل العوامل السياس��ية واالقتصادية واالجتامعية 

والتكنولوجية والبيئية والقانونية( باإلضافة إىل تحليل محركات األعامل واس��تعراض منوذج 

األعامل وأي ابتكارات يف منوذج األعامل من شأنها تغيري طريقة تقديم القيمة للعميل )سواء 

أك��ان التغيري طفيفاً أم ضخاًم(.  ويف مرحلة وضع اإلس��رتاتيجية، تلع��ب النزعة للمخاطرة 

دوراً محوري��اً من حيث إنه��ا تحدد بوجه عام حدود املخاطر في��ام يتعلق مبرحلة التنفيذ 

التالية.  وينبغي أن تلعب النزعة للمخاطرة دوراً محورياً يف تقويم الخيارات اإلس��رتاتيجية 

ويف عمليات صنع القرار بخصوص الخيارات التي تسعى املنظمة وراءها.  
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إدارة األداء:
س��وف نتناول يف الفصل الس��ادس موضوع إدارة األداء )برغم أننا سوف نستعرض أيضاً 

عن��رص »مؤرشات األداء الرئيس��ية« يف الفصل الخامس(.  وفي��ام يتعلق بهذا املوضوع، فإن 

إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر تعد مستقاة من العديد من املفكرين املؤثرين والكثري من 

األعامل النافعة، ولكننا متأثرون بشكل أسايس بالعمل املتميز الذي قام به الدكتور/ روبرت 

  Harvard Business College األس��تاذ بكلية هارفارد لألع��امل Robert Kaplan كابالن

واملستش��ار الدكتور/ ديفيد نورتون David Norton حيث قاما بوضع وتطوير إطار تنفيذ 

إسرتاتيجية بطاقات األداء املتوازن بطاقات األداء املتوازن منذ أن طرحا أوالً املفهوم يف مقالة 

بحثية مبجلة هارفارد بيزنس ريفيو Harvard Business Review عام 1992.)4(  ومنذ ذلك 

الحني وهام ينرشان العديد من املقاالت بش��أن بطاقات األداء املتوازن، باإلضافة إىل نرشهم 

لخمسة كتب تناولت تطويره من مجرد نظام للقياس إىل أن أصبح إطاراً أوسع نطاقاً لتنفيذ 
اإلسرتاتيجية.)5(

وتتأل��ف بطاق��ات األداء املتوازن من »خريطة اإلس��رتاتيجية« وس��جل األداء.  وتوضح 

»خريط��ة اإلس��رتاتيجية« كيفية خلق القيم��ة من خالل العالقات بني األه��داف من زاوية 

األس��باب واملسببات.  ومن الفوائد األساسية إلنش��اء مثل هذه الخريطة أنها توفر خريطة 

طريق لتنفيذ اإلس��رتاتيجية وتخلق نوعاً من الوضوح واالتف��اق داخل فريق اإلدارة العليا، 

فيام يتعلق مبحفزات األداء األساس��ية التي تعمل عىل دفع اإلسرتاتيجية.  ويبني الشكل رقم 

)2-3( مثاالً عىل »خريطة اإلسرتاتيجية«.  

ويدعم »خريطة اإلس��رتاتيجية« س��جل لألداء يحت��وي عىل مؤرشات األداء الرئيس��ية، 

واألهداف واملبادرات اإلس��رتاتيجية.  وتس��تخدم مؤرشات األداء الرئيسية يف متابعة التقدم 

املح��رز يف تحقي��ق األهداف ويت��م وضع الغايات املس��تهدفة بحيث تغط��ي عمر الخطة 

اإلسرتاتيجية، أما املبادرات فيتم إطالقها لسد الثغرات املوجودة يف األداء املستهدف.  ويبني 

الشكل رقم )2-4( مثاالً عىل مخطط سجل قياس األداء.
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الشكل رقم 3-2

مثال عىل خريطة اإلسرتاتيجية

  وتجب مالحظة أن بطاقات األداء املتوازن يف الشكل هي مجرد بطاقات تقليدية.  ولقد 

قمنا - يف إطار أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر - بإدخال تغيريات عىل كيفية تقديم 

التقارير عن األداء.  

ويتم ترتيب »خريطة اإلس��رتاتيجية« وبطاقات األداء وفقاً ألربعة زوايا )عىل الرغم من 

عدم رضورة االلتزام بالعدد بل وحتى باملسميات املعينة( مبينة بشكل هرمي، حيث يحتل 

صاح��ب األس��هم )أو الجانب املايل( قمة اله��رم، ثم ينحدر الهرم إىل حي��ث يوجد العميل 

والعمليات الداخلية والتعلم والنمو.  وعادة ما يس��تخدم يف القطاع العام تسلس��ل هرمي 

مختلف بعض اليء.  

 وكجزء من عملية تحديد األهداف، ينبغي عىل املنظمة أن تعد بياناً بخصوص الرغبة يف 

املخاط��ر يحتوي عىل تعبريات واضحة وقابلة للقياس بخصوص نزعة املنظمة إىل املخاطرة.  
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وه��ذا من ش��أنه إتاحة التعبري عن النزع��ة إىل املخاطرة فيام يتعلق مبجمل اإلس��رتاتيجية.  

ومن ش��أن تحديد مقدار النزعة إىل املخاطرة - باعتبارها جزءاً من عملية تحديد األهداف 

- أن يتيح الفرصة للمنظامت ملراجعة اإلس��رتاتيجية عدة مرات حتى يطمنئ مجلس اإلدارة 

واملس��ؤولون التنفيذيون إىل مستوى الطموح اإلس��رتاتيجي املعربرَّ عنه يف اإلسرتاتيجية وإىل 

مقدار املخاطر الالزم مواجهتها حتى يتسنى تنفيذ اإلسرتاتيجية بفاعلية. 

 الشكل رقم 4-2

مثال عىل مخطط بطاقات األداء املتوازن التقليدية

الروية واإلسرتاتيجية

كيف ينبغي أن ينظر إلينا أصحاب األسهم إذا 

أردنا تحقيق رؤيتنا؟

كيف ندعم قدرتنا  عىل التغيري والتطور إذا أردنا 

تحقيق رؤيتنا؟
ما العمليات الخاصة بالعمل التي ينبغي ان نسري 

فيها إذا أردنا أن نريض أصحاب األسهم والعمالء؟ 

منظور العمالء

منظور العمليات الداخليةمنظور التعلم والنمو

املقاييس املقاييس العمليات املستهدفةاملبادرات

املقاييس املقاييس 

األهدافاألهداف

األهدافاألهداف

العمليات املستهدفة

العمليات املستهدفة العمليات املستهدفة

املبادرات

املبادرات املبادرات

املنظور املايل

كيف ينبغي أن ينظر إلينا أصحاب األسهم إذا 

أردنا النجاح مالياً؟

وم��ن ضمن م��ا تعنيه أيضاً مزاولة عملية املراجعة هذه أن املخاطر الرئيس��ية املرتبطة 

باإلسرتاتيجية يتم تحديدها وإعادة تحديدها بناًء عىل القرارات املتعلقة مباهية اإلسرتاتيجية 

املقرر اتباعها وماهية األهداف املحددة التي سيكون مطلوباً تحقيقها.  

وتتضمن هذه العملية وضع املخاطر الرئيس��ية يف خريطة للمخاطر تش��تمل عىل أربع 

زواي��ا للنظر )الش��كل رقم 2-5( وفهم كيفي��ة ارتباط اختيار األهداف باملخاطر الرئيس��ية 
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وكيفي��ة ارتب��اط صناعة القرار بعدم الس��عي نحو تحقيق هدف )أهداف( م��ا، أو بتقليل 

الغايات املستهدفة املتعلقة بهدف )أهداف( ما بحجم املخاطر الرئيسية.  

ومبجرد خوض املنظمة لعملية تحديد األهداف التي تتس��م بالتكرارية، واختبارها لتلك 

األهداف مقاب��ل عنرص النزعة إىل املخاطرة املحدد وتجميعه��ا للمخاطر املحتملة كافة يف 

مجموع��ة متفق عليها م��ن املخاطر الرئيس��ية، تكون املنظمة بذلك قد وضعت األس��اس 

لالستدامة يف تنفيذ اإلسرتاتيجية.  

وعىل مستوى القياس، تحقق منهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر قدراً من الوضوح 

 )KPIs( من خالل اس��تخدام ثالثة أنواع من املؤرشات أال وهي:  مؤرشات األداء الرئيس��ية

ومؤرشات املخاطر الرئيس��ية )KRIs(، ومؤرشات الرقابة الرئيسية )KCIs(.  وتعد مؤرشات 

األداء الرئيس��ية جزءاً من مجال إدارة األداء املشمول بإطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر، 

بينام تقع مؤرشات املخاطر الرئيسية ومؤرشات الرقابة الرئيسية ضمن إدارة املخاطر.  وكل 

ن��وع من أنواع املؤرشات هذه يقدم بيانات مختلفة وم��ع ذلك فهي مكملة لبعضها لدعم 

املناقشات اإلدارية وعملية صنع القرار.  

º تس��تخدم مؤرشات األداء الرئيس��ية يف متكني املنظمة من معرفة ما إذا كانت عىل املسار 

املؤدي إىل تحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.  

º تس��تخدم مؤرشات املخاطر الرئيس��ية يف متكني املنظمة من متابعة التغيريات التي تطرأ 

عىل مستوى خوضها للمخاطر وعىل حجم املخاطر.  

º تستخدم مؤرشات الرقابة الرئيسية يف متكني املنظمة من متابعة التغيريات التي تطرأ عىل 

فاعلية عمليات الرقابة لديها.  

وبالتايل، فإنه ميكن القول ببس��اطة إن تنفيذ اإلس��رتاتيجية يتعلق بأدائنا للعمل بشكل 

جيد وبصفة يومية، مع إدارة أداء العملية من خالل مؤرشات قياس األداء ومؤرشات املخاطر 

الرئيسية ومؤرشات الرقابة الرئيسية.  ويلعب األخريان دوراً محورياً يف مجال إدارة املخاطر 

بنهج إدارة األداء عىل أساس املخاطر.
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وتعد املؤرشات الرئيس��ية أدوات مهمة لتقوي��م األداء والتواصل، بل وأيضاً لتحديد أية 

ثغرات يف األداء.  

ومبجرد أن يتم تحديد الثغرات القامئة يف األداء، تس��تخدم املبادرات يف إدخال تغيري 

عىل األعامل ويف دفع األداء اإلس��رتاتيجي والتش��غييل.  وس��وف يختلف مقدار التغيري 

وفقاً ملستوى االنحراف عن األداء املتوقع.  وعادة ما تؤدي املبادرات إىل تطوير األعامل 

)إدخال تغيريات طفيفة لتصحيح انحرافات بس��يطة نسبياً يف األداء( وإىل تغيري األعامل 

)إدخ��ال تغيريات كبرية عىل الطريقة التي نؤدي به��ا األعامل( أو تحويل األعامل )وهو 

تغيري جذري إىل أقىص حد ويتضمن تغيري الكيفية التي نؤدي بها األعامل وغالباً ما يكون 

تغيرياً ش��اماًل فيام نقوم به من أعامل(.  وبناًء عىل ذلك، يؤكد الواقع أيضاً أنه حني يتم 

إط��الق مبادرات جدي��دة، تظهر يف الصورة مخاطر جدي��دة محتملة يتعني إدارتها عىل 

نحو مالئم.  

الشكل رقم 5-2

خريطة املخاطر ذات الزوايا األربع

الجانب املايل

العمليات الداخلية
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األثر األثر
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إدارة المخاطر:
يتناول الفصل الس��ابع مجال إدارة املخاطر.  ويف سياق إدارة األداء عىل أساس املخاطر، 

تتعل��ق إدارة املخاط��ر يف مجملها بفهم املخاطر التي تواجهها املنظمة يف س��عيها لتحقيق 

أهدافها باإلضافة إىل املراقبة واإلدارة املس��تمرين لتلك املخاطر.  وهي أيضاً تتعلق بإدراك 

حقيقة أن املخاطر ميكنها أن تجلب فرصاً كام ميكنها أن تجلب تهديدات.  

وكام هو الحال بالنسبة لألهداف، فإنه يتم تحديد مجموعة كاملة من املخاطر، باعتبارها 

ج��زءاً من عملي��ة اإلدارة اإلس��رتاتيجية، وبالتايل فهي تقع ضمن مجال وضع اإلس��رتاتيجية 

املشمول بإطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  وتعد تلك املجموعة بعد ذلك هي األساس 

الذي يعتمد عليه الفريق التنفيذي لتحديد مجموعة املخاطر الرئيس��ية، التي تتم متابعتها 

وإدارته��ا لزيادة احت��امل تحقيق أهداف املنظم��ة.  وينبغي مراجع��ة مجموعة املخاطر 

الرئيسية بصفة منتظمة، مع قدر من التحدي، لضامن أنها بالفعل هي املخاطر »الرئيسية«.  

وإضافة إىل ذلك، فإنه أثناء تنفيذ اإلسرتاتيجية غالباً ما ستظهر مخاطر أخرى تحتاج بدورها 

إىل املراقبة واإلدارة، وقد تصبح حينئذ املخاطر التي اعُتقد أنها “رئيسية” غري رئيسية.  

ويع��د تقدي��ر املخاطر بصفة دورية من أجل إدراك مس��توى املخاط��رة التي تخوضها 

املنظمة جزءاً محورياً من عملية إدارة املخاطر.  وعادًة ما يتم ذلك عىل أساس “االحتاملية” 

× تقويم األثر الذي ينش��أ عنه قيمة »معرضة للخطر« كام ميكن اس��تخدامه باعتباره أحد 

املؤديات إىل تحديد املواضع التي تستلزم إجراء تدخالت لتخفيف املخاطر.  

ومن ضمن الطرق األساسية إلدارة املخاطر طريقة اإلدارة يف إطار من الضوابط الفعالة.  

والضوابط هي العمليات أو السياسات أو املامرسات أو غري ذلك من األدوات أو اإلجراءات 

التي يتم وضعها إلحكام الس��يطرة ع��ىل املخاطر.  وينبغي تعيني الضوابط الرئيس��ية لكل 

مخاط��رة يتم تحديدها ك��ام يجب تقويم فاعلية تلك الضوابط بصف��ة دورية.  وقد تكون 

الضوابط الرئيسية إما وقائية، أي أنها تكون موضوعة بهدف تقليل احتامل تجسم املخاطرة 

أو أن تك��ون بغرض الكش��ف، أي تكون موضوعة الكتش��اف الوقت الذي تجس��مت فيه 

املخاطرة.  
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وتس��تطيع املنظمة من خالل إيالء اهتامم ش��ديد ملجايل إدارة األداء وإدارة املخاطر - 

املشمولني بإطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر وكذا من خالل الدمج بينهام - أن تكتسب 

ق��دراً كب��رياً من الوضوح يف��وق ما ميكن أن يتوف��ر من خالل تحدي��د مجموعة األهداف 

ومجموع��ة املخاطر مبعزل ع��ن بعضهام البعض.  وتعد املحصلة النهائية إطاراً إس��رتاتيجياً 

مح��دداً بوضوح، وأكرث تركيزاً بكثري، ويتألف من مجموعة أهداف ومخاطر وضوابط »قليلة 

وحيوية« ومدعومة بإطار تش��غييل واضح، ولكن أكرث تفصياًل ويتألف بدوره من مجموعة 

عمليات أو مبادرات أو أنظمة أو أشخاص يكون لكل منهم مجموعته الخاصة من املخاطر 

والضوابط املحددة.  وهناك فائدة أخرى مهمة، تتمثل يف املس��اهمة يف إنشاء ثقافة مركزة 

عىل اإلس��رتاتيجية وواعية باملخاطر، وتلك الثقافة هي نتاج للعملية والنقاش��ات التي تعد 

جزءاً مهاًم من عملية الدمج بني اإلسرتاتيجية واملخاطر يف إطار إداري واحد.  ويرشح اإلطار 

رق��م )2-2( كي��ف قام عميل مانيغت، إت��ش.  إم.  إل.  بالدمج ب��ني إدارة املخاطر وإدارة 

اإلسرتاتيجية، وبإنشاء خرائط اإلسرتاتيجية.  

تحقيق المواءمة بين المخاطرة واإلستراتيجية:
سوف نتناول يف الفصل الثامن كيفية تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلسرتاتيجية.  ومن 

املكونات الرئيس��ية »للعمل يف نطاق النزعة للمخاطرة« ما نطلق عليه املواءمة مع النزعة 

للمخاطرة؛ وهي عملية تحقيق املواءمة املستمر بني التعرض الحايل للمخاطر وعنرص النزعة 

للمخاط��رة املحدد.  وهذا يعني ببس��اطة أن تلك العملية تتعل��ق بإدراك ما إذا كان هناك 

مواءمة بني املخاطرة التي تخوضها املنظمة حالياً وبني إس��رتاتيجية األعامل التي وقع عليها 

اختيار املنظمة، أي ما إذا كنا نعمل يف نطاق النزعة للمخاطرة من عدمه.  

توف��ر منهجي��ة إدارة األداء ع��ىل أس��اس املخاط��ر أداة جديدة ومبتك��رة إلدارة   

النزع��ة للمخاطرة وتقوميها، وهذه األداة هي »النزع��ة للمخاطرة مصفوفة مواءمة النزعة 

للمخاط��رة« )Appetite Alignment Matrix(، التي تقيم مدى تعرض املنظمة للمخاطر 

مقابل املس��تويات املتفق عليها للنزعة للمخاطرة )الش��كل رقم 2-6(.  وتش��ري مالحظاتنا 

امليدانية إىل أن املنظامت أحياناً ما تكتش��ف باستخدامها هذه األداة أنها معرضة لقدر أقل 

من املخاطرة أي أنها ال تخاطر بالقدر الكايف أثناء تنفيذها إلس��رتاتيجياتها.  وتتضمن إحدى 
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الفوائد األساس��ية املغمورة - لالهتامم الش��ديد بالنزعة للمخاطرة - أن القيام بذلك يؤدي 

أحيان��اً باملنظ��امت إىل تحمل مخاطرة إضافية ألنها بقيامها بذل��ك تكون ال تزال “عاملة يف 

نطاق النزعة للمخاطرة”.  وذلك يعود بنا إىل الرسالة املحورية التي تفيد بأن إدارة املخاطر 

هي عملية تتعلق باستغالل الفرص فضاًل عن تقليص حجم التهديدات إىل أدىن حد.  

وعىل املنظامت أيضاً أن تس��تفيد جيداً من سيناريو التخطيط الستكامل عمليات تحليل 

الطرق املختلفة التي قد تغري بها األس��واق واملنافس��ني واملناطق الجغرافية.  إلخ، يف مراحل 

مس��تقبلية مختلفة، وأن تضع خططاً ممكنة لتخفيف املخاطر يف حالة ما إذا ازداد احتامل 

وقوع حادث ينطوي عىل مخاطرة س��لبية وأن تخطط الس��تغالل الفرص عىل نحو يتس��م 

بالرسعة )مخاطرة إيجابية(.  

الشكل رقم 6-2

مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة

الحد األقىص

الحد األقىص

مرتفع

النزعة
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خا

لم
ض ل

عر
الت

مرتفع

معتدل

معتدل

منخفض

منخفض

ويف الواق��ع، فإنه بالنظر إىل كوننا نعيش اآلن يف أوقات االضطرابات املس��تمرة، نجد أن 

س��يناريو التخطيط أصبح مهاًم بشكل متزايد ومن ثم فإن اس��تخدام اإلدارة العليا ألدوات 

معينة مث��ل اجتامعات املخاطر املتطرفة التي يناقش فيها املس��ؤولون التنفيذيون عواقب 

م��ا قد يقع من أح��داث خارجية غري محتملة )ويطلق عليه��ا اجتامعات املخاطر املتطرفة 

ألن احت��امل وقوع األحداث يكون يف »طرف« التوزيع االحتاميل(.  وتقوم املجموعة بتقييم 

النتائج املرتتبة عىل الحادث وما لها من تأثري عىل إسرتاتيجية الرشكة وما ميكن فعله لتفادي 
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النتائج الس��لبية أو تخفيفها حال وقوعها.  ويبني الشكل رقم )2-7( خريطة طريق التنفيذ 

املتعلقة بالدائرة اليرسى من أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلس��رتاتيجية هو مجال يق��ع ضمن الدائرة اليرسى من 

إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر بل إنه يرب��ط أيضاً بني هذه الدائرة والدائرة اليمنى، 

حيث إن ضامن حدوث هذا الربط يأخذنا إىل مجاالت الحوكمة والتواصل والثقافة.  

الدائرة اليمنى:
تتألف الدائرة اليمنى من إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر من تحقيق املواءمة بني 

اإلس��رتاتيجية واملخاطرة ومن الحوكمة والثقافة والتواصل باإلضاف��ة إىل النزعة للمخاطرة، 

وهي مبينة يف الشكل رقم )8-2(.  

الحوكمة:

من املتفق عليه بش��كل عام أن فشل حوكمة الرشكات كان أحد العوامل الرئيسية التي 

س��اهمت يف إحداث األزمة االئتامنية.  وقد كان ذلك الفش��ل مفاجئ��اً نوعاً ما ألن حوكمة 

الرشكات هي بالكاد جديدة، وكان املعتقد السائد هو أنها تتمتع حقيقًة بوضع جيد أي أنها 

قوية وفعالة، كام كانت الحال بالنسبة إلدارة املخاطر.  

ولقد ورد يف النسخة األوىل من قانون حوكمة الرشكات الربيطانية الذي صدر عام 1992 

م��ا أصبح يعد تعريفاً منوذجياً لحوكم��ة الرشكات:  »حوكمة الرشكات هي النظام الذي يتم 
من خالله توجيه الرشكات والرقابة عليها«.)6(

أصبح الرتكيز عىل املعايري مثل قانون حوكمة الرشكات الربيطانية لس��نة 2010 جزءاً من 

التزام��ات مجل��س اإلدارة فيام يتعلق بالحوكمة.  وقد ُجِعل��ت الحوكمة جزءاً ال يتجزأ من 

أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر حيث تقوم بدعم االلتزامات القامئة عىل مستوى 

الرشكة وتسمح بتدفق تلك االلتزامات خالل املنظمة.  وسوف نتناول هذه النقطة يف الفصل 

التاسع، حيث سنبحث يف األسباب التي تكمن وراء االفتقار إىل حوكمة الرشكات الذي حدث 

يف بداي��ة األزمة االئتامنية، ون��رشح ما يلزم القيام به حتى ندف��ع حوكمة الرشكات لتكون 
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أك��رث مواءمة وفاعلية داخل املنظامت.  ويعد الرتكيز األكرب من جانب مجلس اإلدارة - عىل 

املطالبة بوضع معايري للنزعة للمخاطرة ثم اإلرشاف عىل كيفية تنفيذ املس��ؤولني التنفيذيني 

لإلس��رتاتيجية يف نطاق تلك الحدود - دوراً مهاًم من أدوار الحوكمة وقد تم التأكيد عليه يف 

العديد من التقارير املعدة من قبل جهات تنظيمية وأخرى متخصصة.  

الشكل رقم 7-2

خريطة طريق التنفيذ بخصوص الدائرة اليرسى من أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر
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الشكل رقم 8-2

الدائرة اليمنى من إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

الثقافة

التواصل
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الحوكمة
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وم��ن ناحية أخرى، فإن الحوكمة باعتبارها جزءاً من أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر تلعب دوراً يومياً يف املنظمة يتعلق بالجانب التشغييل.  ويقوم هذا النهج للحوكمة 

 RACI الذي يستخدم عىل نطاق واسع يف عامل إدارة الربامج واملشاريع.  و RACI عىل إطار

هو اختصار للمس��ؤولية واملساءلة واملش��ورة واإلبالغ، ويستخدم يف توضيح األدوار الفردية 

ذات الصلة بتحقيق األهداف وإدارة املخاطر.  

ويضمن اس��تخدام إطار RACI ضمن أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر مستوى 

عاٍل من الوضوح لكل فرد بخصوص وظيفته ومس��ؤولياته، فيام يتعلق بتنفيذ اإلسرتاتيجية 

وإدارة املخاط��ر والتي تتخطى مفهوم “صاحب األهداف”، أو “صاحب املخاطر”، التقليدي 

وال��ذي غالباً ما يس��تخدم اليوم داخل املنظامت.  واإلطار يوفر ق��دراً من الوضوح يف أثناء 

عملية صنع القرار ويساعد عىل الرتكيز يف اجتامعات اإلدارة.  وإضافة إىل ذلك، فإن تضمني 

الحوكم��ة باس��تخدام إطار RACI يضفي ق��دراً من الوضوح عىل عملي��ات التواصل حول 

اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر ويلعب دوراً محورياً يف تشكيل ثقافة تنظيمية تعمل عىل نحو 

فط��ري مببدأ النزعة للمخاطرة”.  ويع��د كل من الثقافة والتواصل عنرصين مهمني يف إدارة 

األداء عىل أساس املخاطر وسوف يتم الحديث عنهام بتفصيل يف الفصل العارش حيث إنهام 

متشابكان عىل نحو وثيق.  

الثقافة:
يت��م التغايض عن تهيئة الثقافة الس��ليمة يف كثري من األحيان أثناء بذل الجهود للتغيري.  

وعىل الرغم من أن القليل من قادة املنظامت هم من ميكنهم أن يرصحوا عالنية بأن الثقافة 

تعد أقل أهمية من العملية أو الهيكل أو التكنولوجيا، إال أن الواقع يشري إىل أنه نظراً لكون 

الثقافة مفهوماً ش��ديد الضبابية ومن العس��ري جداً تحديده وربط إدارته الفعالة برقم مايل 

معني، فإنه غالباً ما يتم »التعامل معها« من خالل بيان قيم منمق ثم يتم بعد ذلك نسيانها 

أو إحالتها إىل مس��ؤويل إدارة املوارد البرشية ليقوم��وا بإدارتها، وكثري من املنظامت يعيش 

ليندم عىل هذا اإلهامل.  وهذا بالفعل يحدث وخاصة عند تنفيذ اإلس��رتاتيجية، فكام قال 

معلم اإلدارة بيرت دراكرPeter Drucker ذات مرة:  “الثقافة هي العامل األسايس الذي من 
شأنه أن يتسبب يف فشل اإلسرتاتيجية”.)7(
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وعند تطبيق أس��لوب إداري يدمج بني اإلس��رتاتيجية واملخاطر، فإن النجاح أو الفش��ل 

يعتمد حتاًم عىل تهيئة الثقافة الس��ليمة.  كام يعد تنفيذ أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر مس��ؤولية عظيمة ومن ش��أنها تعريض أي منظمة لعدد من التحديات يكاد يكون 

الجانب السلويك منها هو حتاًم الجانب األكرث مهابة.  

ومن الواضح أن الس��لوكيات والركائز الثقافية غري املالمئ��ة واملختلة وظيفياً كانت أحد 

األس��باب الرئيس��ية لوقوع األزمة االئتامنية.  ويبدو أن االنتكاس��ات التي لحقت بالقطاع 

امل��رصيف )مث��ل واقعة جي.  يب.  مورجان تش��يس التي ُأش��ري إليها يف جزء س��ابق من هذا 

الفصل( قد نتجت - عىل األقل جزئياً - عن السامح لثقافة غري مالمئة بالتفي.  ويف النهاية، 

فإن كون أحد األش��خاص الرئيس��يني الذين لعبوا دوراً محورياً في��ام أدى إلخفاق جي.  يب.  

 Lord ”أو “لورد فولدميورت ،London Whale »مورجان تشيس يحمل لقب »حوت لندن

Voldemort - )عىل اس��م الشخصية الرشيرة يف رواية هاري بوتر( بسبب حجم املراهنات 

التي قام بها - ال يكاد يوحي بثقافة كانت تش��جع عىل اس��تغالل معقول ومستدام لعنرص 

 New York النزع��ة للمخاطرة.  وإضافة إىل ذلك، فقد ورد يف مقال��ة مبجلة نيويورك تاميز

Times اآليت:  “إن األش��خاص الذين ش��غلوا مناصب تجارية مرموق��ة مل يتم التصدي لهم 

بش��كل فعال، وكان السائد هو ارتفاع الصوت أثناء النقاش ومشكالت عدم توافق السامت 
الشخصية لدى األطراف”.)8(

وال ميك��ن بل وال يجب أن ُيس��تهان بأهمية تهيئة الثقافة الس��ليمة.  فالثقافة ببس��اطة 

شديدة تعد هي العائق أمام إحراز املزيد من التقدم إذا مل يتم تهيئتها بشكل سليم.  وقد ورد 

بالفعل يف مقالة نرشت يف أغس��طس 2012 مبجلة فايننشال تاميز Financial Times تغذية 

مرتجعة ملجموعة من مدي��ري املخاطر، فكانت نتيجة التغذية املرتجعة أن 63% من أحداث 

املخاط��ر الكربى كانت ناتجة عن الثقاف��ة أو القيادة أو الس��لوك.)9( وإذا كانت الثقافة هي 

العامل األس��ايس الذي من ش��أنه أن يتسبب يف فشل اإلسرتاتيجية فهي تتسبب يف فشل إدارة 

املخاطرة أيضاً! ومن املؤكد أن لقب »حوت لندن« يوحي بثقافة تتسبب يف فشل املخاطرة.  

وبالرغ��م من ذل��ك فيتحتم االعرتاف برضورة تهيئة وإيجاد ثقافة تش��جع املنظمة عىل 

العمل يف نطاق النزعة للمخاطرة وبالطبع ليس ذلك باألمر السهل.  
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إننا نس��تخدم مصطلح »ثقافة مركزة عىل اإلس��رتاتيجية وعىل الوعي باملخاطر« لوصف 

ن��وع الثقاف��ة التي متتاز مبواصلة الرتكي��ز عىل تحقيق مجموعة واضح��ة من األهداف مع 

التدقي��ق الش��امل يف نفس الوقت لتحدي��د التهديدات والفرص التي قد تس��اعد أو تعيق 

تحقيق تلك األهداف.  

وهناك س��بع خصائص أساس��ية للثقافة املركزة عىل اإلس��رتاتيجية والتي تعي باملخاطر، 

وسوف نتناولها عىل نحو واٍف يف الفصل العارش.  

1- مدفوعة برؤية إلزامية.

2- العيش وفقاً ملجموعة قيم واضحة.

3- القيادة بنزاهة.

4- تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلسرتاتيجية.

5- مسؤوليات واضحة ومحددة.

6- املشاركة يف مستوى متميز من املناقشات.

7- تحقيق املواءمة بني الحوافز والرغبات.

ورمبا تكون الثقافة هي األداة املطلقة لإلدارة اإلسرتاتيجية واملخاطر:  فإذا ُهّيئت الثقافة 

السليمة فغالباً ما ستتحقق األهداف وتدار املخاطر، وإذا ما مل تهيأ الثقافة السليمة فسيوشك 

الفشل أن يكون حتمياً، حتى وإن سبقته فرتة من النجاحات املالية املدهشة فسوف يكون 

الفش��ل هو املصري الحتمي كام رأينا العديد من املنظامت التي عانت من فشل كاريث.  كام 

يعد تهيئة ثقافة متسقة ومالمئة من إحدى مقتضيات أي إسرتاتيجية ناجحة ومستدامة.  

نس��تطيع أن نربهن بقوة عىل أنه ينبغ��ي التعامل مع الثقافة باعتبارها أصل من أصول 

املنظمة ال يقل أهمية عن أي أصل آخر.  ورمبا يكون الكثري من املديرين التنفيذيني الذين 

أصابهم الفش��ل –وال سيام أولئك الذي أداروا مؤخراً منظامت الخدمات املالية الكربى التي 

انهارت – قد بحثوا يف الدمار الذي لحق مبنظامتهم، وساورتهم أفكار مثل:  “أمتنى لو أنني 

أولي��ت الثقافة مزي��داً من االهتامم”.  وميكننا أن نربهن عىل أن��ه ما كان ينبغي عليهم أن 
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يهتم��وا به ويفكروا فيه هو اآليت:  “أمتنى لو أنن��ي أوليت مزيداً من االهتامم لتهيئة ثقافة 

تعم��ل يف نطاق النزعة للمخاطرة، والتي قد ت��م تحديدها وإيصالها لكافة األطراف املعنية 

والتي تتميز باملواءمة مع إسرتاتيجية املنظمة”.

التواصل:

يعد التواصل أحد الجوانب املهمة لتهيئة الثقافة السليمة، وهو أيضاً أحد مجاالت اإلدارة 

الرئيس��ية يف أي حال من األحوال، وال س��يام عند إجراء تغيريات واس��عة النطاق.  ويصبح 

التواصل عنرصاً مهاًم عندما ترشع املنظمة يف اعتامد أس��لوب متكامل لإلدارة اإلس��رتاتيجية 

واملخاطر؛ ومن ثم فقد تم تضمينه كأحد مجاالت أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر، 

وال سيام عند نقل الرسالة املتعلقة بالنزعة للمخاطرة وعند تحفيز السلوكيات الصحيحة.  

ورغم ذلك فإننا نش��دد عىل أن التواصل ينبغي أن يكون عملية مس��تمرة وليس فعاًل 

واحداً منفصاًل يتكرر ألغراض محددة.  ويجب أن يكون تبادل الرس��ائل جزءاً ال يتجزأ من 

ترسيخ ما ينبغي وما ال ينبغي فعله فيام يتعلق باإلسرتاتيجية واملخاطر والنزعة للمخاطرة، 

وأهمية تحقيق التوازن بني املخاطرة واملكافأة.  وإذا ما مل يتحقق ذلك، فسيتس��بب ذلك 

يف خطر ش��ديد يتمثل يف احتاملية ارتكاب صناع القرار بل واملوظفني كافة لسلوكيات غري 

مالمئة.  وعىل الرغم من الس��امع املتكرر لش��عار »تواصل، تواصل، تواصل« إال أن العمل 

به قليل.  

ونحن نعتقد أنه خالل تنفيذ أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر - وبعد أن يتم 

تنفيذه - ينبغي أن يقوم أي برنامج للتواصل الفعال عىل اآليت:  الوضوح واملصداقية والدقة 

والسياق واملواءمة.  وسيكون هناك رشح مستفيض لهذه النقاط يف الفصل العارش.  

القيمة المضافة لحقوق المساهمين:
تعد القيمة املضافة لحقوق املس��اهمني الجزء األخري من إطار إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر.  والغرض من تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر هو ببساطة تحقيق 

قيمة مضافة لحقوق املس��اهمني.  وقد تم تضمني القيمة املضافة لحقوق املس��اهمني هنا 

م��ن أجل ضامن أن الهدف الرئييس لوجود املنظ��امت التجارية )وهو تحقيق عائد معقول 
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للاملك��ني( نصب أعني صناع القرار.  وبناًء عىل ذلك، فإن الرصامة املس��تمدة من املجاالت 

الس��بعة إلدارة األداء عىل أساس املخاطر قد تساعد كثرياً يف ضامن استدامة القيمة املحققة 

عىل املدى الطويل، وضامن أن الس��عي لتحقيق األرب��اح - فضاًل عن تقديم العوائد قصرية 

األجل والفائقة لحقوق املساهمني - ليس عىل حساب القيمة طويلة األجل أو حتى استمرار 

البقاء.  

الخالصة:
لقد عرض هذا الفصل إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر.  وللحصول عىل 

فهم أكرث شموالً لكيفية تطور إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر ينبغي االطالع 

ع��ىل الفصل التايل، إذ يتناول كيفي��ة تأثر هذا النهج بنامذج تنفيذ اإلس��رتاتيجيات القامئة 

واملثبتة – وال س��يام بطاق��ات األداء املتوازن وأطر إدارة املخاط��ر ومعايريه، بطاقات األداء 

املت��وازن:  اإلطار املتكامل، ال��ذي أعدته لجنة املنظامت الراعي��ة )COSO( التابعة للجنة 

تريدواي، بخصوص الرشكات، وكذا األيزو ISO 31000( 31000( – والتي لعبت دوراً مؤثراً 

يف وضع إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر وتطوره.  وس��وف يقدم هذا التناول تحلياًل 

تفصيلياً بخصوص الكيفية التي يدمج بها أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر بني أفضل 

ما يف عاملي اإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر، كام سيقدم أيضاً الخلفية الالزمة ملا سيأيت يف 

الفصول الالحقة من رشح واف للمجاالت السبعة إلدارة األداء عىل أساس املخاطر.  ويصف 

اإلطار رقم )2-1( األدوات الس��بع إلدارة األداء عىل أس��اس املخاطر والتي تم استخدامها يف 

تطبيق هذه املجاالت.  
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اإلطار رقم 1-2

األدوات السبع األساسية إلدارة األداء عىل أساس املخاطر.

هناك سبع أدوات أساسية لتطبيق منهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر، وقد تم تصميم هذه 

األدوات لإلجابة عىل أس��ئلة إدارية محددة، ولالسرتش��اد بها يف النقاشات لتشكيل إدارة عىل مستوى 

عاٍل من الكفاءة وليك تس��اعد يف تحسني صنع القرارات عىل كافة مستويات املنظمة.  وقد تم الربط 

بني لوحات قياس األداء املوضحة يف الجدول رقم )2-2( واملجاالت الرئيسية املوجودة بالدائرة اليرسى 

من إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، مع العلم بأن لوحات قياس األداء هذه تعد أيضاً األدوات 

األساس��ية الت��ي تربط بني املجاالت املوج��ودة يف الدائرة اليمنى.  ولقد تم تصميم س��جالت القياس 

بحيث تعمل مع بعضها عىل توفري نظرة شاملة لألداء عىل أساس املخاطر.  

الجدول رقم 2-2

سجالت القياس الرئيسية واألسئلة اإلدارية.

مجال )مجاالت( إدارة األداء عىل 

أساس املخاطر
األسئلة اإلداريةسجالت القياس

خريطة وضع اإلسرتاتيجية/ إدارة األداء.

اإلسرتاتيجية.

ما هي »قصة« إسرتاتيجيتنا؟	 

ما ه��ي أهدافنا وه��ل نحن عىل املس��ار الصحيح 	 

لتنفيذ إسرتاتيجيتنا؟

ما هي العالقات العرضية القامئة يف إسرتاتيجيتنا؟	 

هل اإلسرتاتيجية تسري بنجاح؟	 

إدارة املخاطر/ 

إدارة األداء.

خريطة املخاطر 

ذات املنظورات 

األربعة.

ما هو مستوى مخاطرتنا مقابل أهدافنا اإلسرتاتيجية؟	 

ما ه��ي املخاطر التي نخوضها يف إط��ار املنظورات 	 

اإلسرتاتيجية املحددة وما هي العالقات بني املخاطر 

من جميع املنظورات؟

أين تكمن نقاط ضعفنا؟	 

هل تتجمع املخاطر التي نواجهها يف وقت واحد؟	 

تحقيق املواءمة بني املخاطرة 

واإلسرتاتيجية.

مصفوفة مواءمة 

النزعة للمخاطرة.

هل هناك مواءمة بني مخاطرتنا وإسرتاتيجيتنا؟	 

هل نعمل يف نطاق النزعة للمخاطرة؟	 

ما هي املناط��ق التي نخوض فيها ق��دراً غري مالئم 	 

من املخاطرة؟

ما هي الفرص املتاحة جراء عدم املخاطرة بالقدر الكايف؟	 
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هل نقوم بإدارة مخاطرنا عىل نحو ميكن املنظمة 	 بطاقات املخاطر.إدارة املخاطر.

من تحقيق أهدافها؟

هل تقع مخاطرنا ضمن مستويات التحمل املحددة؟	 

هل تس��ري االتجاه��ات املتصلة ب��إدارة املخاطر يف 	 

االتجاه الصحيح عىل مر الوقت؟

ما هي االستثناءات الخاصة بإدارة املخاطر التي 	 

ينبغي علينا مراجعتها والتحري عنها؟

بطاقاتإدارة األداء.

األداء.

هل نحقق املستوى املالئم لألداء داخل منظمتنا؟	 

هل يتحسن أداؤنا مع مرور الوقت؟	 

م��ا هو مقدار التقدم الذي نح��رزه مقابل مبادرات 	 

تحسني األداء؟

ما هي االستثناءات الخاصة باألداء التي ينبغي 	 

علينا مراجعتها والتحري عنها؟

 بطاقاتإدارة املخاطر.

الرقابة.

ه��ل بيئة الرقاب��ة لدينا تتس��م بالفاعلية من حيث 	 

جعلنا قادرين عىل تقليل املخاطر وإدارتها؟

هل نفي بالتزاماتنا التنظيمية والتزاماتنا االمتثالية؟	 

ه��ل تس��ري اتجاه��ات فاعلي��ة الرقاب��ة يف االتجاه 	 

الصحيح مبرور الوقت؟

ما هي االس��تثناءات الخاصة بفاعلي��ة الرقابة التي 	 

ينبغي علينا مراجعتها والتحري عنها؟

هل نظم املراقبة لدينا فعالة؟	 خريطة الرقابة.إدارة املخاطر.

كيف تبدو بيئة الرقابة لدينا؟	 

م��ا مدى مواءم��ة الضوابط الرقابية مع مس��تويات 	 

النزعة للمخاطر؟

م��ا مدى مواءم��ة الضوابط الرقابية مع مس��تويات 	 

تعرضنا للمخاطر؟

تش��كل خريطة اإلس��رتاتيجية وخريطة املخاطر ذات املنظ��ورات األربعة ومصفوف��ة موامئة النزعة 

للمخاطرة مجموعة فعالة لفريق اإلدارة العليا فيام يتعلق مبقدار التقدم املحرز من جانب املنظمة نحو 

إسرتاتيجيتها، وما إذا كانت املنظمة تعمل يف نطاق مبدأ النزعة للمخاطرة.  وهذه املجموعة تساعد عىل 

تركيز املناقشات حول الحلول الالزمة إلصالح عيوب األداء أو استغالل الفرص الناشئة.  
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وبالنسبة لبطاقات األداء واملخاطر والرقابة التي تلعب دورا داعاًم حيث توفر أدق التفاصيل حول 

كيفية إدارة املنظمة لألداء واملخاطر، وما إذا كان ذلك يس��ري ضمن حدود النزعة للمخاطرة املحددة 

م��ن جانب مجل��س اإلدارة.  وتعد البطاقات يف مجمله��ا هي املحركات اليومي��ة الفعالة للمديرين 

واملوظفني التنفيذيني فيام يتعلق بإدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

اإلطار رقم 2-2

.HML  .دراسة حالة إتش.  إم.  إل  

تع��د إت��ش.  إم.  إل املتخصص��ة يف تقديم الخدم��ات املالية الخارجية - والت��ي تضم ما يقارب 

 Skipton 1200 موظف - رشكة تابعة حيث متتلكها  جمعية س��كيبتون بيلدنج سوس��يتي الربيطانية

Building Society.  ومن خالل عملها مع أكرث من 30 منظمًة مالية باململكة املتحدة وإيرلندا، تدير 

إتش.  إم.  إل.  ما يزيد علن 45000 منتج مايل وأصول تبلغ قيمتها ما يقارب 45 مليار يورو.  

   ويف يناير 2008، عينت إتش.  إم.  إل.  شخصاً جديدا يف منصب املدير التنفيذي والذي رشع يف 

إدخال تغيريات عىل العمل – وال سيام وظيفة إدارة املخاطر.  ويف شهر مارس من نفس العام، انضمت 

جيلي��ان ويذرهي��ل Gillian Weather hill أيضاً إىل إتش.  إم.  إل.  لتش��غل منصب مدير املخاطر 

التش��غيلية.  وعقب ذلك مبارشة، بدأت الجهود تس��ري يف اتجاه جعل إدارة املخاطر جزءاً محورياً من 

عملية صنع القرارات اإلسرتاتيجية والتنفيذية.  وقد تحدثت جيليان يف هذا الصدد قائلة:  “إن هدفنا 

هو تعزيز الربح وتخفيض الخسائر التشغيلية وتقليل رأس املال االقتصادي املحتجز مقابل األعامل”.  

وك��ان محور هذا العم��ل الذي تم يف إتش.  إم.  إل.  هو وضع الركائز ألحدث إمكانيات الجيل التايل 

من إدارة املخاطر التي تدعم احتياجات كافة املوظفني والعمالء.  

   وقد تزامن تعيني ويذرهيل مع بداية األزمة االئتامنية التي قالت عنها جيليان:  »إن س��وق 

الره��ن العقاري بدأ يف االنهيار نتيجة لألزمة االئتامنية ومل يكن هناك أي عمليات إقراض جديدة 

ومن ثم فإن تركيز األعامل انصب عىل التحول إىل إدارة االئتامن وتخفيض حجم الديون املتأخرة 

وجلب األموال«.

ومبج��رد أن تغري من��وذج األعامل، كان هناك اع��رتاف بحاجة إتش.  إم.  إل.  إىل الس��يطرة عىل 

الخسائر التشغيلية، وتحسني فعاليتها وكفاءاتها، وإعادة تصميم العمليات وتحديد املسؤولية وامللكية 

بشكل أفضل.  “مل يكن املال يأتينا وكانت األوقات تزداد صعوبة وبدأت التصدعات يف الظهور”.

  ويف مرحلة مبكرة من شغل ويذرهيل ملنصبها قامت باالنتهاء من مراجعة فاعلية إدارة املخاطر، 

التي تألفت من سلس��لة من املقابالت الش��خصية مع موظفني من مختلف املس��تويات باإلضافة إىل 
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مراجع��ة تقارير املخاطر القامئة.  ورشحت جيليان املس��ألة قائل��ة:  »لقد كانت إتش.  إم.  إل تطبق 

إدارة املخاطر بالفعل ولكن النهج املتبع يف إدارة املخاطر كان قديم الطراز للغاية، قامئاً عىل التقوقع، 

فكان الناس يف إطار هذا النهج يبلغون عن اإلخفاقات الرئيسية، وكادت التقارير أن تكون ذات طابع 

مايل رصف«،  وأضافت قائلة:  »لقد كان ينظر إىل املخاطرة باعتبارها مركزة عىل املهام ومتعلقة بوضع 

العالمات يف املربعات«.  »وبالتايل، مل يكن ينظر إىل إدارة املخاطر باعتبارها أداة مفيدة بشكل خاص 

وكانت منفصلة كلية عن التخطيط واإلسرتاتيجية«.   

   ويف وقت الحق عام 2008، قامت هيئة الخدمات املالية )FSA(، وهي هيئة تنظيمية بريطانية، 

بزيارة إتش.  إم.  إل وأقرت بأنه عىل الرغم من أن إتش.  إم.  إل مل تكن رشكة مشهورة إال أن انهيارها 

ق��د يؤث��ر تأثرياً بالغاً عىل س��وق الرهن العق��اري.  وقالت ويذرهيل بخصوص هذه املس��ألة:  “لقد 

أدركت هيئة الخدمات املالية أننا كنا نشكل تهديداً كبرياً ألهدافها املتعلقة باملحافظة عىل االستقرار 

امل��ايل باململكة املتحدة، ومن ثم فقد أصبحت مهتمة بش��كل أكرب مبا كنا نقوم به، وبكيفية تنظيمنا 

وإدارتن��ا”.  وأضافت قائلة:  “لقد فرضت هيئ��ة الخدمات املالية عىل إتش.  إم.  إل إجراءات معينة 

مث��ل تنفي��ذ خطة لتخفيف املخاطر وإعطائها مدة 12 ش��هراً كإطار زمني لالمتث��ال ولكنها مع ذلك 

وافقت إىل حد كبري عىل الخطط التي كانت قيد التنفيذ”.

   وبتبني إتش.  إم.  إل هدف الدمج بني إدارة املخاطر واإلسرتاتيجية، أقامت رشاكة مع مانيغت 

ورشكتها الشقيقة )سرتاتكس سيس��تمزStratex Systems(.  وقد قدمت مانيغت مشورتها بخصوص 

اإلس��رتاتيجية واملخاطر، أما سرتاتكس سيستمز فقدمت برنامج سرتاتكس بوينت Stratex pointوهو 

عبارة عن برنامج حلول تم تصميمه لدعم إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر، انظر الفصل الحادي 

عرش لالطالع عىل وصف لسرتاتكس بوينت.  

 Operational وبدع��م من مانيغت، وضعت إت��ش.  إم.  إل منوذج نضج املخاطر التش��غيلية  

Risk Maturity Model ) ORMM (، بهدف غرس مستوى أفضل من عمليات املخاطر التشغيلية، 

واإلمل��ام مبدى نض��ج املنظمة فيام يتعلق ب��إدارة املخاطر، وفيام يتعلق أيضاً بخريطة اإلس��رتاتيجية 

وبطاقات األداء املتوازن.  

  ويحدد ORMM مس��توى النضج من بعدين اثنني:  )1( داعم العملية و)2( قدرة املنظمة، ثم 

يرشع يف التنسيق بني متطلبات األداء هذه.  

وتعد دعائم عمليات إتش.  إم.  إل هي التصميم، وأبطال األداء/ املخاطر وامُلالك والبنية التحتية 

واملؤرشات، أما دعائم قدرة املنظمة فهي القيادة والثقافة والخربة والحوكمة.  
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وكال النوعني من الدعائم يتم تقوميهام بناًء عىل خمس��ة مس��تويات:  مب��ديئ ومؤهل وماهر وخبري 

ومث��ايل.  واس��تطاعت إت��ش.  إم.  إل.  من خ��الل ORMM أن تحدد أبطال املخاط��ر يف كل إدارة، كام 

اس��تطاعت أن تح��دد حاالت كل من الدعائم وقدرة املنظمة ومس��تويات نضجه��ا “كام هي” وأن تنفذ 

عملي��ات وأطر إدارة املخاطر داخل كل إدارة.  ك��ام قامت إتش.  إم.  إل خالل إدارتها ومتابعتها للتنفيذ 

باالستفادة من لوحات قياس نضج إدارة املخاطر بشكل كبري يف قطاعات املنظمة كافة، مبا يف ذلك مستوى 

الرشكة ومستوى خدمات األعامل والتي تقوم من خاللها مبتابعة املستويات السابقة والحالية واملرغوبة.  

تدع��م لوحات قياس األداء خريطة اإلس��رتاتيجية وبطاقات األداء املت��وازن فيام يتعلق باملخاطر 

التشغيلية.  ويعرض الشكل رقم )2-9( خريطة تصويرية لإلسرتاتيجية، كام يعرض الشكل رقم )10-2( 

مؤرشات البطاقات املتعلقة مبنظور العملية.  

وتتس��م إت��ش.  إم.  إل بالحرص يف اس��تخدامها لبطاق��ات األداء املتوازن م��ن أجل ضامن دعم 

األهداف اإلسرتاتيجية مبؤرشات “رئيسية” وليس بكتلة من املقاييس التي تجعل فهم األداء واملخاطر 

أمراً مستحياًل.  

وقالت ويذرهيل:” لقد رأيت من خالل خربايت السابقة منظامت لديها ما يقارب 400 مؤرش تقوم 

مبتابعتها، وينتهي األمر بالعامل إىل ما يناظر اللون األحمر من نظام الرتميز ذي األلوان األحمر واألصفر 

واألخرض، إذن فاملسألة تتعلق مبجرد تعديل األشياء بحيث يبدو العامل أفضل قلياًل مام يجب أن يكون 

عليه، “ كام أضافت ويذرهيل أنه مع هذه التش��كيلة الهائلة من املؤرشات، كان من الصعب للغاية 

إدراك األمور التي كان يتوجب القيام بها.  

وينص��ب الرتكيز يف إتش.  إم.  إل عىل الكلمة “الرئيس��ية” ول��ذا فإننا نبحث يف كل كيان عن 16 

مؤرشاً رئيس��ياً لألداء - بحد أقىص - تتس��ق مع األه��داف يف إطار املنظورات األربع��ة لبطاقة األداء 

املتوازن”.

وع��ىل الرغم من أهمي��ة املؤرشات من حيث فه��م املخاطر، فإن ويذرهيل تعتق��د بأن النزعة 

للمخاط��رة تعد أك��رث فائدة يف حث الناس عىل الرتكيز عىل األمور املهمة.  “لقد رسنا يف درب النزعة 

للمخاط��رة بدالً من اس��تعامل العديد من امل��ؤرشات، حيث إننا كنا مهتم��ني أكرث بحث الناس عىل 

التعب��ري عام يعتقدونه وما يرغبون به يف الخس��ائر واملبيعات، وعن الوض��ع الحايل الذي يعتقدون 

أنهم وصلوا إليه”، وأضافت قائلة:  “إن األمر يتعلق بفهم املخاطر يف سياق األعامل بدالً من تلمس 

الدقة”.
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ومواءمًة مع أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، أولت إتش.  إم.  إل اهتامماً خاصاً لغرس 

ثقافة “الوعي باملخاطر”.  وقد وضعت إتش.  إم.  إل الهيكل املناس��ب واإلجراءات والنظم املناس��بة 

)عىل س��بيل املثال، بعد أن أجرت إتش.  إم.  إل مراجعة شاملة لهيكل األعامل، قامت بتشكيل لجنة 

مخاط��ر ينبثق منها عدد م��ن اللجان الفرعية للرتكيز عىل موضوع��ات معينة مثل موضوع املوردين 

املهمني(.  ومن ناحية أخرى، فقد أقر فريق اإلدارة العليا بأن النجاح يف إدارة املخاطر واإلس��رتاتيجية 

ال يتحقق إال إذا كانت الثقافة الس��ائدة س��ليمة.  وقد قالت ويذرهيل:  “من التعبريات املفضلة لدى 

املدير التنفيذي لدينا قوله إنه “إذا ما اصطدمت اإلسرتاتيجية بالثقافة فإن الغلبة تكون دوماً للثقافة” 

وهي بهذا القول تؤكد أن هذا الكالم معناه أن النقاشات هي أهم األشياء عىل اإلطالق.

وأك��دت ويذرهيل قائل��ة:  “ ينبغي لفريق اإلدارة العليا واملدير التنفي��ذي تحديد االتجاه العام 

للمنظمة وذلك لغرس ثقافة الوعي باملخاطر” ورشحت املسألة قائلة:  »فعندما يأيت الدعم من القمة 

وكذا األس��ئلة واملناقشات فإن ذلك ينش��ئ االتجاهات الصحيحة داخل املنظمة«،  وأضافت:  »ومن 

األمثلة عىل ذلك، قيامنا بإجراء تقوميات ذاتية ربع سنوية بخصوص الرقابة، ويجلس املدير التنفيذي 

لدينا مع كافة مديرينا ويناقش��هم بش��أن اآلراء التي طرحتها أقس��امهم فيام يتعلق بفاعلية الرقابة.  

فذلك من شأنه زيادة الرتكيز«.

 يعد التواصل الفعال عاماًل أساس��ياً يف ثقافة الوعي باملخاطر، فقد قالت ويذرهيل:  »إن املسألة 

برمتها تتعلق مبناقش��ة األمر مع الناس« وأضافت قائلة:  »لقد قضينا وقتاً طوياًل يف ورش العمل ويف 

غري ذلك من املنتديات التي تناولنا فيها املخاطر وعالقتها باإلس��رتاتيجية وأس��باب أهميتها بالنس��بة 

للمنظمة.  فام يهم هنا هو س��ري جميع أفراد املنظمة يف اتجاه واحد والتأكد من أن أحدهم ال يتخذ 

اتجاهاً آخر، فاملسألة هنا تتعلق باملشاركة وتبادل الحديث فقط«. 

 لق��د أُجريت أيضاً تدريبات مكثفة، فتضمن ذلك مبادرات للتدريب املبتكر اس��تمتع بها الناس 

جداً، وعىل س��بيل املثال، قامت إتش.  إم.  إل.  بإجراء تدريب عىل إدارة املخاطر أطلقت عليه اس��م 

»الرابط األضعف« The Weakest Link )وهو اس��م مأخوذ من الربنامج التليفزيوين الش��هري( وذلك 

كنشاط لتنمية قدرات الفرق باإلضافة إىل تدريب يشبه الربنامج الشهري »من يريد أن يصبح مليونرياً«.  

وقالت ويذرهيل:  »لقد كان لدينا الكثري من املبادرات التدريبية من هذا النوع، بحيث استطاع الناس 

أن يدركوا أن هذا األمر ميكن أن يكون مسلياً باإلضافة إىل أهميته بالنسبة للعمل«.
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الشكل رقم 9-2  

خريطة اإلسرتاتيجية املفاهيمية ل� إتش.  إم.  إل. 

تقييم التقارير

رأس املال البرشيرأس املال املعلومايت

أضف قيمة من خالل إدارة 
عملية املخاطر الفعالة

خفض معدل الخسائر والتكاليف عن 
طريق التعامل مع التهديدات بنجاح

خفض معدل الخسائر والتكاليف عن 
طريق التعامل مع التهديدات بنجاح

قدم معلومات املخاطرة 
الصحيحة يف الوقت 

املناسب والشكل املناسب

زود أبطال التصدي للمخاطر 

باألدوات املناسبة ألداء وظيفتهم

قم بإعداد ودعم فريق يتكون 
من ابطال التصدي للمخاطر 

حيث يتسم بالرتكيز واالستباقية

قم بتطوير ثقافة تعترب 
املخاطر التشغلية كجزء من 

مهمة كل شخص.

قم بتطوير ثقافة غياب 

املفاجآت

تاكد من أن مؤرشات 
املخاطر الرئيسية الصحيحة 

تم تحديث معلوماتها

قم بتطبيق إحدى 

الطرق األربعة

قم بضامن تقييامت 

دقيقة للمخاطر

افهم حاالت الشك 

وأدره بطريقة 

استباقية

أضف قيمة من خالل استغالل الفرص 

املحاطة بالكثري من املخاطر

تتميز إتش. إم. إل. بالعمليات والقدرات 

وتطورها لتتمكن من استغالل الفرص 

املحاطة بكثري من املخاطر

تتسم إتش. إم. إل. مبنهجية شاملة 

إلدارة املخاطر التشغيلية

رأس املال التنظيمي

األفعالتقييم والتغيريالتعريفالرصد

الجانب املايل

كيف ينبغي أن تكون الفوائد لدينا 

يف نطر أصحاب املصالح إذا ما أردنا 

نجاح إطار إدارة املخاطر واستقراره؟

األفراد والنظم

ما هي القدرات التي تحتاجها إتش. 

إم. إل. إذا ما أردنا نجاح إطار إدارة 

املخاطر واستقراره؟

عمليات املخاطر التشغيلية 

ماهي عملية املخاطر التشغليلة التي 

يجب تقدميها إتش. إم. إل. إذا ما أردنا 

نجاح إطار إدارة املخاطر واستقراره؟

أصحاب املصالح

كيف ينبغي أن يرى أصحاب املصالح نظام 

إدارة املخاطر التشغليلة يف إتش. إم. إل. إذا ما 

أردنا بنجاح إطار إدارة املخاطر واستقراره؟

منظور عملية املخاطر التشغيلية

ما هي عمليات املخاطرة التشغيلية التي يجب أن تتوفر ل� إتش.  إم.  إل.  حتى ميكن إنجاح آر.  إم.  إف 

وتحقيق استدامتها؟

الشكل رقم 10-2 

مؤرشات البطاقات الخاصة ب� إتش.  إم.  إل.  فيام يتعلق مبنظور العملية

املؤرشات املتأخرةاملؤرشات املتقدمةالهدف

فهم وإدارة حالة عدم التأكد 
بشكل استباقي.

نسبة البيع وفرص العرض للبيع يف معدل حضور االجتامعات الرئيسية.
خطوط البيع عىل مستوى أو.  آر.  إم.  

إم يف مقابل املستوى املستهدف.

متوسط الخسائر يف مقابل التوقعات/امليزانية.متوسط عمر تقييامت املخاطر )بالشهور(.إجراء تقييامت دقيقة للمخاطر.

التطبي��ق الفعال لواح��د من أربعة 
أساليب ملعالجة املخاطر.

دون  املوج��ودة  املخاط��ر  نس��بة 
التعامل معها.

نس��بة انخفاض عدد األح��داث املحددة 
واملسببة للمخاطر.
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األداء  ض��امن تحدي��ث م��ؤرشات 
الرئيسية يف الوقت املناسب.

نس��بة مؤرشات املخاطر الرئيس��ية 
املؤمتتة.

نس��بة مؤرشات املخاطر الرئيس��ية التي 
فشل تحديثها.

الصحيح��ة  املعلوم��ات  تقدي��م 
ح��ول املخاطر يف الوقت املناس��ب 

وبالشكل املناسب.

نس��بة تقاري��ر املخاطر الرئيس��ية/
لوحة البيانات.  

نس��بة تقاري��ر املخاطر الرئيس��ية/
لوح��ة البيان��ات الت��ي مل تقدم يف 

الوقت املناسب.

مس��توى منوذج نضج املخاطر التشغيلية 
يف مقابل املستوى املستهدف.

وقد ثبت أيضاً مدى أهمية التكنولوجيا من خالل برنامج حلول ستارتكس بوينت لإلدارة الفعالة 
لإلس��رتاتيجية واملخاطر، وقد اعرتفت ويذرهيل بأنها ليس��ت “من محبي التكنولوجيا” ولكنها أرادت 
أداة عملية يس��تطيع من خاللها كل ش��خص أن يصل رسيعاً إىل بياناته ومعلوماته الخاصة ويستطيع 

أن يحدثها بسهولة:  

»يعلم الناس أن معلوماتهم متاحة بس��هولة عىل اإلنرتنت، ويعلمون أن مديرهم ومدير مديرهم 
بإمكانهام أيضاً االطالع عليها، مام يؤدي إىل زيادة اهتاممهم مبحاولة التحديث املس��تمر ليء يتمتع 
به��ذا الق��در من املش��اهدة، باإلضافة إىل الحفاظ ع��ىل أهمية محتواه.  وهذا من ش��أنه خلق منط 

مختلف من السلوكيات فيام يتعلق بكيفية رؤية الناس للمعلومات وإدارتهم لها.  

وقد علقت ويذرهيل عىل ذلك قائلة:  »وإضافة إىل املميزات السابقة، يستطيع املوظفون أن يديروا 
خطط التطوير بش��كل أفضل باستعامل ش��ري بوينت SharePoint، مثل تلك الخطط املتعلقة باملخاطر 

ونظم الرقابة أو يستطيعون القيام مببادرات واستخدام تلك األداة يف متابعة التقدم املحرز واألداء”.

   ونتيجة لتطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر، متكنت إتش.  إم.  إل من تقليل رأس 
املال االقتصادي –أي املبلغ املحتجز يف مواجهة املخاطر والالزم للبقاء يف حالة حدوث س��يناريو أسوأ 
االفرتاضات– إىل حد كبري، وهبطت الخس��ائر التشغيلية املبارشة بشكل ملحوظ وتم تحقيق االمتثال 
املستهدف ملعايري مواجهة املخاطر.  ومع ذلك، فقد أكدت ويذرهيل يف الختام عىل أن استمرار النجاح 
يتطلب الرتكيز واالنتباه املس��تمرين وال سيام فيام يتعلق بالجانب البرشي.  وقد قالت بخصوص هذا 
الش��أن:  »ال تفرتض أبداً أن كل الناس معك«، وأضافت:  »اس��تمر يف التحدث إليهم واجعلهم يرون 

الروابط القامئة بني أهدافهم وما تسعى املنظمة إىل تحقيقه«.

مالحظة:  ال ترغب إتش.  إم.  إل يف إفشاء األرقام املتعلقة برأس املال االقتصادي أو الخسائر التشغيلية 

يف دراسة الحالة هذه.   
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الفصل الثالث

إدارة األداء على أساس المخاطر:  الدمج بين أطر ومعايير 

المخاطر وبطاقات األداء المتوازن.

لق��د تم تصمي��م كل مجال من املجاالت املتضمن��ة يف إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر اس��تناداً إىل وجه��ات النظر الخاصة ببطاقات األداء املت��وازن وإدارة املخاطر.  ويتيح ذلك 

للمنظمة أن »تدير وتنتبه لألداء واملخاطر«. 

مقدمة:
إن الرسالة األساسية التي نسعى إىل بثها يف هذا الكتاب هي الربهنة عىل أن الفصل بني 

اإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر ووضع كل منهام يف صومعة منفصلة داخل املنظمة هو 

عم��ل غري مالئم، بل إننا نذهب إىل أبع��د من ذلك ونقول إنه عمل »خطري«، وذلك بالنظر 

إىل الضغوط االقتصادية والتنافسية وغريها من الضغوط التي تواجهها املنظامت يف »أوقات 

االضطرابات املس��تمرة«.  وإذا كان مبدأ الصومعة للمنظمة غري مالئم فيمكن الربهنة عىل 

أن إدارة املنظامت عىل أس��اس أطر منفصلة لإلدارة اإلس��رتاتيجية واملخاطر هو أيضاً عمل 

غري مالئم، بل وغري مستدام يف هذه األوقات.  فلقد جعلت األزمة االئتامنية هذه الحقيقة 

جلية متاماً.  

لق��د تم تصميم أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر عىل نح��و يجمع بني اإلدارة 

اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر يف إطار واحد موحد، ومن ثم يصحح الخلل القائم يف إدارة كل 

من اإلس��رتاتيجية واملخاطر مبعزل عن بعضهام.  وتتضمن جوانب الخلل الفش��ل يف تحديد 

وإدارة املخاطر الرئيس��ية املصاحبة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية املحددة، بل واألشد من 

ذلك عند املواءمة بني نزعة املنظمة للمخاطر وتعرضها لها وبني تلك األهداف.  

ولكن هذا ليس معناه أن يتم تجاهل أو إقصاء التطورات التي جرت يف السنوات األخرية 

عىل وضع وتطوير أطر اإلدارة اإلسرتاتيجية، ومعايري وأطر إدارة املخاطر عند تصميم أسلوب 

إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر.  بل لقد تم تصميم إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس 
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املخاطر عمداً لبناء أطر اإلدارة اإلس��رتاتيجية واملخاطر وأفضل مامرساتهام، واالستفادة من 

أفضل العنارص لدى كل منهام.  ويجمع أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر يف أسلوب 

شامل أفضل مامرسات اإلدارة اإلسرتاتيجية الرائدة –وال سيام بطاقات األداء املتوازن– وأطر 

 )COSO( إدارة املخاطر يف املنظامت – وال سيام اإلطار الذي وضعته لجنة املنظامت الراعية

التابعة للجنة تريدواي ومعيار إدارة املخاطر لأليزو 31000.  وبناًء عىل ما سبق، تتيح إدارة 

األداء عىل أساس املخاطر للمنظامت تطوير أساليبها الحالية عن طريق الدمج بينها بدالً من 

أن تضطر إىل تفكيك ما لديها بالفعل )الشكل رقم 1-3(.  

الشكل رقم 1-3

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

الحوكمة

إدارة املخاطرالتواصل

محركات األعامل

قيمة أصحاب األسهم

قم بإدارة 

اآلداء

ضع الثقافة

االسرتاتيجية
النزعةالنزعة

مواءمة 
اإلسرتاتيجية مع 
خوض املخاطر

شرح إطار بطاقات األداء المتوازن:
 Robert يتأل��ف إط��ار بطاق��ات األداء املتوازن - الذي قدم��ه الدكتور روب��رت كابالن

Kaplan األستاذ بكلية هارفارد لألعامل Harvard Business College، واملستشار الدكتور 
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 Harvard يف مقالة بحثية مبجلة هارف��ارد بيزنس ريفيو David Norton ديفي��د نورت��ون

Business Review ع��ام  1992)1( ونرش يف العديد من املقاالت األخرى فضاًل عن خمس��ة 

كتب،)2( - من مكونني رئيسيني:  خريطة اإلسرتاتيجية وبطاقات األداء.  

خريطة اإلستراتيجية:
تصف خريطة اإلس��رتاتيجية - من خالل العالقات العرضية بني األهداف اإلس��رتاتيجية - 

كيف ميكن للمنظمة أن تحقق القيمة.  ومن األهداف األساس��ية لوضع مثل هذه الخريطة 

هو أنها ترسم خريطة طريق لتنفيذ اإلسرتاتيجية )وتعد بطاقات األداء املتوازن إطاراً لتنفيذ 

اإلس��رتاتيجية وليس منوذجاً لصياغته��ا(.  وميكن وصف خريطة اإلس��رتاتيجية بأنها »خطة 

مرس��ومة عىل صفحة واحدة«، وبالفعل تطلق العديد من املنظامت هذا االسم فقط عليها 

لتحايش ما ينطوي عليه مصطلح بطاقة األداء من مدلوالت تتعلق بالقياس.  ويبني الش��كل 

رقم )3-2( مثاالً عىل خريطة اإلسرتاتيجية.  

ويتم تنس��يق خريطة اإلس��رتاتيجية طبقاً ألربع��ة منظورات )بالرغ��م من أنه ليس 

إجبارياً اس��تخدام العدد ذاته أو حتى العناوين( معروضة يف شكل تسلسل هرمي حيث 

يحتل صاحب األس��هم )أو امُلمول( قمة الهرم ثم ينح��در الهرم إىل حيث يوجد العميل، 

والعمليات الداخلية والتعلم والنمو.  ويف القطاع العام يستخدم تسلسل هرمي مختلف 

بعض اليشء.  نوضح هذا االختالف يف دراسة الحالة التي يتضمنها هذا الفصل عن هيئة 

األش��غال، وهي هيئة األش��غال العامة القطرية، التي استبدلت منظوري صاحب األسهم 

والعميل باملخرجات القومية ومخرجات حقوق املس��اهمني، واس��تبدلت التعلم والنمو 

بالدعائم.  انظر اإلطار رقم )1-3(.  
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الشكل رقم 2-3

 مثال عىل خريطة اإلسرتاتيجية
إدارة املخاطر والتكاليف تحقيق أقل نسبة من 
تكاليف التمويل وأقل نسبة من تكلفة املبيعات 

بحلول عام 2010

إدارة العمالء
تحقيق أعىل نصيب من املحفظة بحلول 

عام 2010

النمو
احتالل املرتبة الخامسة بني مزودي خدمات الرهن 

العقاري والقروض لشخصية بحلول عام 2010

تحقيق أقل تكلفة متويل 

وأقل تكلفة للخدمات 

داخل الصناعة

زيادة قيمة 

أصحاب األسهم

زيادة متوسط 

نصيب املحافظة

»قدم يل خدمة 

منخفضة التكلفة 

ومناسبة«

إدارة توازن 

التمويل

تطوير 630 نوع 

من العمالء

تطوير ثقافة تركز 

عىل األداء

إعادة بناء مهارات 

البيع لدى املوظفني 

ودعم الحلول املالية 

الكلية

إدارة املعلومات 

باعتبارها أصل 

اسرتاتيجي

نرش الوعي 

بالسوق

تقديم عروض 

جديدة للعمالء 

الحاليني

دفع تنفيذ 

عمليات املبيعات

زيادة الدخل يف 

القطاعات الرئيسية

P

P

P

P

PPP

R

R

R

R

RRR

»كن مزود 

الخدمة املالية 

الذي أثق به«

»قدم يل قيمة 

جيدة وحلول مالية 

مبتكرة«

خفض التكلفة عن طريق 

استغالل القنوات عرب 
اإلنرتنت وتقليل شبكة 

الفروع

P

P

P
PP

PP

PPP

R

R

R
RR

RR

RRR

C

C

C
CC

CC

CCC

تطوير عمليات إدارة األداء 

الفردي التي من شأنها 

مكافأة األداء وخوض 
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اإلطار رقم 1-3

دراسة حالة هيئة األشغال

تبني دراسة الحالة التالية كيف تتطلع إحدى املنظامت إىل دمج إدارة املخاطر يف العملية الخاصة 

ببطاقات األداء املتوازن.  وعىل الرغم من أنها ال تتبع كافة خطوات أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر، إال أنها تقدم بالفعل بعض الرؤى املتعلقة بتحديد املخاطر وإدارتها عىل مس��توى األهداف 

اإلس��رتاتيجية، وهو ما يعد أحد العنارص األساسية لنهج إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  وتعد دراسة 

هذه الحالة مفيدة أيضاً من حيث إنها تبني األهمية املتزايدة للدمج بني اإلدارة اإلس��رتاتيجية وإدارة 

املخاطر يف القطاع الحكومي أو القطاع العام.  

   تشهد دولة قطر الواقعة عىل الخليج العريب تحوالً يف البنية التحتية ال نظري له يف أي مكان آخر 

بالعامل.  وميكن أن نؤكد أن نطاق العمل يف هذه الدولة، التي ال يزيد تعداد س��كانها عىل 1.8 مليون 

نسمة، ال ميكن مضاهاته إال بالثورة الصناعية التي حدثت يف اململكة املتحدة.  وعىل الرغم من ذلك، 

فإن الجداول الزمنية يف قطر ال ميكن مضاهاتها:  فمن عام 2011 وحتى عام 2016 سوف تنفق قطر 

ما يقارب 41 مليار دوالر عىل البنية التحتية )ويستثنى من ذلك النفقات الضخمة الالزمة لتحضريات 

كأس العامل لكرة القدم الذي سوف تستضيفه قطر عام 2022(.  

   وتعد األشغال، أي هيئة األشغال العامة، مسؤولة عام يقارب ثلثي هذا االستثامر وهي مسؤولة أيضاً 

عن إنشاء الطرق وشبكات ترصيف املياه يف قطر وصيانتها باإلضافة إىل إقامة املباين الحكومية.  ويعد تغيري 

البني��ة التحتية جزءاً ال يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تدور حول انضامم قطر إىل مصاف الدول 

املتقدمة واملعرتف دولياً بتميزها يف مجال التنمية البرشية واالجتامعية واالقتصادية والبيئية.  

   صاغت هيئة األش��غال إس��رتاتيجية جديدة لعام 2009 برئاسة نارص عيل املولوي وبدعم كامل 

من فريق إدارته العليا لتويف بالتزاماتها امُللحة ومتحورت هذ اإلسرتاتيجية الجديدة حول الرؤية التالية:  

»س��وف تصبح أش��غال يف 2016 هيئة فعالة ورسيعة االس��تجابة وس��يصبح عمالؤها جل اهتاممها 

وس��تعمل عىل خلق قيمة مشرتكة للمساهمني كافة، من خالل االس��تعانة بأفضل املصادر الخارجية 

وإقامة الرشاكات مع أفضل الكيانات العاملية«.

   ومتثل هذه الرؤية بدورها مجموعة من األعامل الهادفة إىل تحقيق رسالة أشغال وهي:  »إنشاء 

وإدارة أحدث الطرازات من املباين والبنية التحتية املستدامة واألفضل عىل مستوى العامل والتي تحقق 

رؤية قطر الوطنية 2030«. 

ولق��د صاغت أش��غال ثالث أفكار إس��رتاتيجية تصف يف مجمله��ا األعامل الرئيس��ية املرتبطة بهذه 

اإلس��رتاتيجية:  الفكرة الرئيس��ية هي تقديم الخدمات واالستعانة باملصادر الخارجية، وهذه الفكرة تدفع 
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إىل التحول الجذري ألشغال من كونها هيئة تدير برامج املرشوعات إىل هيئة تتوىل دور الحوكمة.  ولقد تم 

إرشاك وحشد شبكة من رشكات إدارة الربامج الرائدة عىل مستوى العامل ومقاويل اإلدارة بدعم من رشكات 

الهندس��ة العامة للعمل مع هيئة األشغال كرشكاء إسرتاتيجيني من أجل تغيري البنية التحتية لقطر.  ولقد 

تم اختيار هؤالء الرشكاء بعد إجراء بحث شامل ومستفيض عن أفضل الكيانات العاملة يف تلك املجاالت.  

وتتضمن الفكرتان األخريان تغيري املنظمة إىل منظمة:  )1( تهتم بالعمالء، و)2( فعالة ورسيعة االستجابة.  

   ومن أجل تنفيذ اإلس��رتاتيجية، تم اس��تخالص الجوانب املهمة من كل فكرة من األفكار الثالث 

ووضعه��ا يف أهداف إس��رتاتيجية.  وتع��رب األهداف املجتمعة ع��ن فكرة، ولكن امله��م أن األهداف 

واألفك��ار تعمل بعضها مع بعض عىل تنفيذ اإلس��رتاتيجية.  كام أن األفك��ار عبارة عن أهداف مركبة 

حس��بام هو مبني يف خريطة اإلسرتاتيجية املؤسسية )الشكل رقم 3-3( التي تحتوي عىل سجل لقياس 

مؤرشات األداء الرئيسية ومجموعة من األهداف مع وجود مواءمة بني االثنني باإلضافة إىل املبادرات 

اإلس��رتاتيجية التي يعرب عنها 12 برنامجاً تحويلياً رئيس��ياً، وتتعلق هذه املبادرات بتغيري الكيفية التي 

تعمل وتدار بها هيئة األشغال وال تتعلق بتنفيذ برامج رؤوس األموال.  

الشكل رقم 3-3

خريطة اإلسرتاتيجية املؤسسية ألشغال لسنة 2012

أهداف الرشكة

نتائج أصحاب املصالح

عمليات هيئة األشغال 

العامة بقطر

النتائج املحلية

السمعة ورضا 

أصحاب املصالح

السمعة ورضا 

أصحاب املصالح

العالقة الحكومية 

والتنسيق

عمليات األصول 

املحسنة والصيانة

البنية التحتية الرائدة 

عىل مستوى العامل
املباين الحديثة

إدارةإدارة األصول

الرشكاء / الربامج

تطبيق 

اإلسرتاتيجية

التعلم والثقافة 

والهيكل التنظيمي

أفراد يؤدون 

عملهم بشغف
النظم 

والتكنولوجيا

العمليات املحسنة 

وإدارة الجودة

التمويل األسايس
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تعم��ل الربامج االثنا ع��رش بفاعلية عىل رفع مس��توى األداء يف هيئة األش��غال من أجل تحقيق 

األهداف اإلسرتاتيجية كام أنها تعد خريطة الطريق لتنفيذ إسرتاتيجية أشغال.  وتتضمن هذه الربامج 

يف املجمل أكرث من 60 مبادرة مس��تقلة منها عىل سبيل املثال:  مبادرة “تحديد معايري البنية التحتية 

الرائدة عىل مستوى العامل”، وهي مبادرة تم القيام بها يف إطار برنامج تغيري البنية التحتية الرائد عىل 

مستوى العامل، وأيضاً مبادرة “صياغة املامرسات الخاصة بإدارة املخاطر والطوارئ” ضمن برنامج إدارة 

األصول.  كام تبذل هيئة األش��غال جهودها لتنش��ئ منظمة تهتم بالعمالء وذلك باالس��تعانة بربنامج 

لخدم��ة العم��الء والتواصل معهم بحيث تضم مركزاً مخصصاً التص��االت العمالء باإلضافة إىل أحدث 

نظام إلدارة العالقات مع العمالء، وبوابة إلكرتونية مخصصة للعمالء وغري ذلك من الخدمات األخرى 

الت��ي تريد تقدميها.  وتركز الربامج األخرى عىل توجيه تكنولوجي��ا املعلومات واملوارد البرشية لهيئة 

األشغال نحو املستويات العاملية وتهدف إىل تغيري عمليات املنظمة.  

   ولقد تم تحديد ثالث قيم أساس��ية لتس��اعد يف الحث عىل تحقيق أهداف املنظمة ولتش��كل 

الثقافة الخاصة بهيئة األشغال.  ولكل قيمة من تلك القيم مواصفات داعمة تلخص التوقعات املتعلقة 

بالسلوكيات »نحن نقود بإلهام ونزاهة«، وتشتمل السلوكيات عىل اآليت:  »إننا جديرون بالثقة ونتحىل 

بالصدق واالنفتاح والش��فافية« و»نحن ال نرىض بحلول وسط عندما يتعلق األمر بأخالقنا ونزاهتنا«.  

»نحن نعمل بش��غف والتزام« وتشتمل السلوكيات عىل اآليت:  »نحن نهتم بشدة باملخرجات واألداء 

واالس��تدامة«، و»نحن نعمل عىل متكني الرشكاء وإدارتهم حتى يحققوا املخرجات املرجوة، كام نهتم 

باآلخرين ونتعاطف معهم ونحرتمهم« وتش��تمل الس��لوكيات عىل اآليت:  »نح��ن نتطلع لخلق قيمة 

مشرتكة لكافة عمالئنا ولكل املساهمني« و»نحن نفتخر بعملنا ومصداقيتنا والسمعة الحسنة لهيئتنا«.  

وتعد إدارة املخاطر جزءاً ال يتجزأ من إطار إدارة اإلس��رتاتيجية.  ويركز النهج أساس��ًا عىل الدمج 

بني بطاقات األداء املتوازن ومعيار األيزو 31000.  ويرشح مارك رانفورد Mark Ranford، املستشار 

اإلس��رتاتيجي، الهدف من ذلك قائال:  »يجب أن تف��ي إدارة املخاطر إىل تركيز املنظمة عىل تحقيق 

أهدافها اإلس��رتاتيجية من خالل التعرف عىل املخاطر عىل أفضل نحو، بل وحتى خوضها إذا ما كانت 

الزمة لتحقيق األهداف، مع تفادي املخاطر التي تعد غري مقبولة للمنظمة ولرسالتها ورؤيتها وقيمها 

وأهدافها اإلسرتاتيجية«.

وقد اس��تكمل قوله بأن أشغال قد اعتمدت »تأثري عدم التأكد عىل األحداث« )من معيار األيزو( 

كتعري��ف للمخاطر التي تتع��رض لها املنظمة.  ولقد قال يف هذا الص��دد:  »إن هذا التعريف يربط 

بوضوح بني املخاطر واألش��ياء التي تؤثر عىل تحقيق أهداف هيئة األشغال اإلسرتاتيجية ومن ثم فإنه 

يضع اإلسرتاتيجية يف قلب إدارة املخاطر«.
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حددت هيئة أش��غال املخاطر املرتبطة بكل هدف إسرتاتيجي يف خريطة اإلسرتاتيجية املؤسسية.  

وعىل س��بيل املثال، يعد سوء تنسيق سالسل اإلمداد أحد املخاطر املحددة عىل هدف إدارة الرشكاء/

الربام��ج من منظور العمليات الداخلي��ة.  وهناك نظم رقابية موضوعة ملتابعة هذه املخاطرة وغريها 

م��ن املخاطر ولضامن اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة لحامية هيئة األش��غال من تحق��ق املخاطرة.  ولقد 

تم اس��تخدام عملية األي��زو 31000 املوىص به��ا إلدارة املخاطر )مبينة يف الش��كل رقم 3-9(، تحت 

إرشاف فريق مختص بإدارة املخاطر مبكتب اإلدارة اإلسرتاتيجية يف هيئة األشغال )ويطلق عليه إدارة 

التخطيط والتنمية املؤسسية(.  

تحديد السياق:

يهتم هذا الجانب بالس��ياق اإلسرتاتيجي والتنظيمي وسياق املخاطر ويحلل التهديدات الخارجية 

والداخلي��ة والفرص عىل مس��توى املنظ��ور.  ومن األمثلة عىل ذلك أن التهدي��دات والفرص املتعلقة 

بالس��معة س��وف تؤخذ يف االعتبار من منظور مخرجات حقوق املس��اهمني، أما املس��ائل املتعلقة 

باملوردين واملقاولني واملواد الخام فيتم النظر فيها من منظور العمليات الداخلية.  

تقدير المخاطر:

تتم دراس��ة املخاطر عن طريق العصف الذهني اس��تناداً إىل اس��تعراض األهداف اإلس��رتاتيجية 

ومؤرشات األداء الرئيس��ية، كام ُتحدد املخاطر ويتفق عليها:  ُتس��جل املخاطر امُلتأكد من صحتها يف 

سجل املخاطر.  

يتم بعد ذلك وضع املخاطر املحددة بهدف ما عىل خريطة يطلق عليها اسم خريطة شدة املخاطر 

)يت��م وضعها لكل هدف عىل حدة( باس��تخدام النتيجة مقابل حس��اب االحتاملية لتحديد مس��توى 

املخاطرة.  واملخاطر التي تظهر يف الربع األعىل بالجانب األمين من الخريطة تكون عادة هي تلك التي 

تتطل��ب اتخ��اذ إجراء فوري لتقليل املخاطر.  ولقد وضعت هيئة األش��غال خطاً للنزعة للمخاطر عند 

النقطة التي تدخل فيها املخاطر يف مساحة “ترصف اآلن”.  وبناًء عىل ما سبق، تجري املناقشات بشأن 

ما إذا كان يجب تعديل مس��تويات النزعة للمخاطرة وتحملها من أجل تحقيق الهدف اإلس��رتاتيجي، 

ومن ثم ميكن اعتامد مستوى أعىل أو أدىن من النزعة للمخاطرة فيام يتعلق بأهداف محددة.  

التعامل مع المخاطر:

تركز سياسة التعامل مع املخاطر يف هيئة األشغال عىل تقليل االحتاملية أو تغيري النتائج، عىل الرغم 

من أنه قد يكون من املالئم يف بعض األحيان تفادي املخاطر من خالل تقاس��مها –كام يحدث من خالل 

التأمني– أو عدم قبولها وبالتايل وقف النشاط.  
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وع��ادة ما يت��م التعامل مع املخاطرة من خالل القي��ام مببادرة لتخفيفها بحي��ث تفي تلك املبادرة 

بنفس الغرض الذي تعنى به أي مبادرة إس��رتاتيجية يف أي أس��لوب تقليدي لبطاقات األداء املتوازن.  ويف 

كلتا الحالتني، يتم عرض املبادرات يف كش��ف خاص باملبادرات يحتوي عىل وصف كامل وعىل الخطوات 

الرئيسية وتقوميات املخاطر/ صعوبات التنفيذ والفوائد واملواءمة اإلسرتاتيجية حسبام هو مبني يف الشكل 

رقم )4-3(.  

ويتم إدارة املخاطر واإلبالغ عنها من خالل نفس دورة الحوكمة الخاصة باإلدارة اإلسرتاتيجية )مبا يف 

ذلك املراجعات اإلسرتاتيجية الرسمية مع رئيس الهيئة وفريق اإلدارة العليا( ومن ثم يتم تحديث خرائط 

املخاط��ر يف نف��س وقت تحديث مجمل بطاقات األداء املتوازن.  وإذا ما تم تحديد أي مش��كالت خالل 

هذه املراجعات، تتم اإلش��ارة إليها التخاذ اإلجراء الالزم بش��أنها، ويتم اإلبالغ عن التقدم املحرز يف هذا 

الصدد يف املراجعة التالية.  

وأخرياً، فإن خريطة اإلس��رتاتيجية املؤسس��ية وبطاقات األداء يشتمالن عىل تسلسل بحسب وحدات 

األعامل الس��ت املوجودة يف هيئة األش��غال )مبا يف ذلك ش��ؤون البنية التحتية وش��ؤون األصول وشؤون 

املباين(.  تحتوي كل خريطة إس��رتاتيجية منقولة عىل عدد من األهداف اإلس��رتاتيجية املامثلة لألهداف 

املعتمدة عىل مستوى املؤسسة لتحفيز املواءمة اإلسرتاتيجية للمؤسسة، ومن األمثلة عىل ذلك:  أهداف 

التعلم والنمو املتمثلة يف »نظم األعامل والتكنولوجيا«، و»نقل املعرفة والتعلم«، وهي إمكانيات ينبغي 

بناؤها واملش��اركة فيها عىل مس��توى أش��غال بأرسها.  وإضافة إىل ما س��بق، هناك ع��دد من األهداف 

األخرى املتامثلة عىل مس��توى وحدة األعامل ومن أمثلة ذلك:  رضا »العمالء الخارجيني« و»رضا األقسام 

الداخلية« حيث يعد االثنان مهمني بالنس��بة لتشكيل عقلية تهتم بالعمالء داخل منظمة أشغال، كام أن 

كاًل منهام يدعم الهدف املؤسيس املتمثل يف »حسن السمعة وإرضاء املساهمني«.  

الشكل رقم 4-3

كشف املبادرات التي استخدمته هيئة األشغال

تفاصيل املبادرة

اسم املبادرة

مالك/راعي املبادرة

مدير املرشوع

وصف املبادرة
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الجدول الزمني

املهام/ 

املراحل 

الرئيسية

السنة املالية 2012السنة املالية 2011السنة املالية 2010السنة املالية 2009

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول

الربع 

الثاين

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

1-املبادرة

2-التخطيط

3-التنفيذ

4-املرحلة األوىل

5-املرحلة الثانية

6-املرحلة الثالثة

7-املرحلة الرابعة

8-االختبار

9-املتابعة 

واملراقبة

10-التصفية

تقدير املخاطر/ صعوبات التنفيذ

السنة املالية 2012السنة املالية 2011السنة املالية 2010السنة املالية 2009

5  .521  .2ساعات العمل املطلوبة بالنسبة للموظفني املتفرغني

200,000التكاليف الرأساملية املطلوبة بالدوالر

30,00030,00030,000تكاليف أخرى مطلوبة بالدوالر

تقييم مرتفع/متوسط/منخفض ملجمل التكاليف الواردة أعاله ) بالنسبة لفرتة خطة متوسطإجاميل التكلفة

األعامل هذه ( 

تقييم مرتفع/متوسط/منخفض لخطة األعامل هذهمتوسطةاملدة

تقييم مرتفع/متوسط/منخفضمتوسطالتعقد التكنولوجي

تقييم مرتفع/متوسط/منخفضمتوسطالتعقد التنظيمي

تقييم الفوائد

تقييم مرتفع/متوسط/منخفضمتوسطالعائد )املدخر/املحقق( بالدوالر

تقييم مرتفع/متوسط/منخفضمتوسطالفوائد غري امللموسة

تقييم املواءمة اإلسرتاتيجية

تقييم مرتفع/متوسط/منخفضمتوسطمستوى املواءمة

تقييم مرتفع/متوسط/منخفضمتوسطاألثر اإلسرتاتيجي بالنسبة املئوية

ولق��د حددت كل وحدة أعامل أيضاً مجموعة متوامئ��ة من املخاطر، ومن ثم فإنه من خالل اعتامد 

هيئة األشغال إلطار اإلدارة اإلسرتاتيجية الذي يشتمل عىل املخاطر، ستتمكن أشغال من تحقيق أهدافها 

الطموحة يف تغيري أمتها.  
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عىل الرغم من أن حركة التسلس��ل الهرمي تبدأ من الش��ق املايل نزوالً إىل التعلم والنمو 

)ينبغي وصف املخرجات املالية أوالً ثم كيفية تحقيق تلك النتائج من خالل منظور العميل 

وغريه من املنظورات األخرى(، إال أن األسباب واآلثار يتم رشحها بدءاً من القاعدة وصعوداً 

ن من تنفيذ  إىل األع��ىل، لبيان كيف أن توفري اإلمكانيات عىل مس��توى التعلم والنم��و ميكِّ

العمليات اإلس��رتاتيجية التي تحقق بدورها قيمة للعمالء ثم يؤدي ذلك بدوره إىل تحس��ن 

األداء املايل.  

وعادة ما تس��تخدم يف خريطة اإلسرتاتيجية عدس��ة أخرى لألداء أال وهي “املوضوعات 

اإلسرتاتيجية” التي يتم استخدامها يف ترتيب مجموعة من األهداف التي تقدم أحد مكونات 

اإلس��رتاتيجية املح��ددة، والتي عادة ما تجمع بني املنظورات املختلفة.  والحظ عىل س��بيل 

املثال املوضوعات الثالثة الخاصة بهيئة األش��غال حيث تتضمن التنفيذ واالستعانة باملصادر 

الخارجية واالهتامم بالعمالء، والفاعلية ورسعة االستجابة.  

وتعد خريطة اإلس��رتاتيجية ذاتها هي خالصة لبياين رؤية املنظمة ورسالتها، ومتثياًل   

لبقية العمل املنجز خالل مرحلة صياغة اإلس��رتاتيجية التي س��وف س��نتناولها بالتفصيل يف 

الفصل القادم.  

بطاقات األداء:
يت��م دعم خريطة اإلس��رتاتيجية ببطاقات األداء – يتم ترتيبه��ا وفقاً للمنظورات ذاتها– 

التي تحتوي عىل مؤرشات األداء الرئيس��ية والغايات املس��تهدفة واملبادرات اإلس��رتاتيجية.  

وتس��تخدم مؤرشات األداء الرئيس��ية يف متابعة التقدم املحرز نح��و تحقيق األهداف ويتم 

وضع الغايات املس��تهدفة بحيث تغطي مدة الخطة اإلس��رتاتيجية )حيث يتم بيان التقدم 

املحرز يف تحقيق املس��تهدف خالل اإلطار الزمني املحدد( أما املبادرات اإلس��رتاتيجية فيتم 

إطالقها لس��د الثغرات املوجودة يف األداء املستهدف )أي فجوة القيمة بني مركز املنظمة يف 

الوقت الحايل ومؤرشات األداء الرئيس��ية املس��تهدفة، ويتم الرشوع يف تقليل الفجوة طوال 

مدة اإلس��رتاتيجية(.  ويبني الش��كل رق��م )3-5( مثاالً عىل مخطط بطاق��ات األداء املتوازن 

التقليدي.  
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الشكل رقم 5-3

مخطط لبطاقات األداء املتوازن التقليدي

املبادرات

املبادرات

املبادرات

املبادرات

الغايات

الغايات

الغايات

الغايات

املقاييس

املقاييس

املقاييس

املقاييس

األهداف

األهداف

األهداف

األهداف

الربحية

زمن دورة 
الحياة

اإلبداع السوقي

الصورة

املنظور

املايل

منظور

العمالء

العمليات

الداخلية

التعلم

والنمو

النمو

الخدمات

الجودة

التعليم املستمر

قيمة أصحاب 
األسهم

اإلنتاجية

األصول الفكرية

السعر / 
التكلفة

املنظور املايل

العمليات الداخلية

املنظور التعليم

املنظور العمالء

الرؤية
تحويل إسرتاتيجية بطاقات األداء املتوازن إىل 

نظام متكامل محدد من خالل املنظورات 

األربعة لألعامل

»ما األهداف املالية 

التي يجب تحقيقيها 

إلرضاء أصحاب 

األسهم«

»ما فئة العمالء 

الذين ينبغي 

استهدافهم لتحقيق 

األهداف املالية؟«

»ما العلميات 

الداخلية التي يجب 

التميز فيها من 

أجل إرضاه العمالء 

وأصحاب األسهم«

»ما الطريقة التي 

يجب أن تتبعها 

املنظمة للتعلم 

واالبتكار من أجل 

تحقيق أهدافها؟«
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بطاقات األداء المتوازن من الجيل األول إلى الجيل الثاني:  

لقد ظلت بطاقات األداء املتوازن يف التطور منذ إطالقها عام 1992 باعتبارها نظاماً لقياس 

األداء املتوازن يقوم عىل فرضية بس��يطة؛  وهي أن منوذج األعامل املايل وحده بصفته األداة 

األساس��ية إلدارة األداء هو منوذج غري مالئم للعمل يف عرص املعرفة.  وبحس��ب قول كل من 

كابالن ونورتون يف مقالتهام املنش��ورة عام 1992 مبجلة هارف��ارد بيزنس ريفيو بأن النموذج 

املايل كان مفيداً يف تقديم التفاصيل املتعلقة مبا حدث يف املايض، ولكن فائدته كانت محدودة 

فيام يتعلق بإدارة التطور املس��تقبيل لألعامل.)3( ويبني الش��كل الس��ابق رقم )3-5( مخططاً 

إلحدى بطاقات األداء املتوازن من الجيل األول.  ويطلق عليها »الجيل األول« ألنه حتى ذلك 

الحني مل تكن فكرة »خريطة اإلسرتاتيجية« قد ظهرت بعد.  

لقد ظهرت خريطة اإلس��رتاتيجية عىل الرغم من القيمة الهائلة التي حصل عليها أوائل 

من تبن��وا الجيل األول من بطاقات األداء املتوازن؛ إال أن بعض مس��تخدميها األوائل األكرث 

نجاحاً مثل س��يجنا بروبريت آند كاجوالت��ي Cigna Property & Casualty وموبيل أويلز 

   Saatchiوس��اتيش آند ساتيش وورلدوايد Mobil Oil's North American نورث أمرييكان

Saatchi Worldwide &  وج��دوا أن االس��تفادة القص��وى من بطاق��ات األداء املتوازن ال 

تتحقق مبجرد استخدامها كفرع من نظام القياس املايل؛ ولكن عندما يتم ربطها باإلسرتاتيجية 

واس��تخدامها كإطار لتنفيذها.  ويف بداية التس��عينيات من الق��رن العرشين، أصبح تنفيذ 

اإلسرتاتيجية يشكل تحدياً كبرياً أمام املنظامت عىل الرغم من وظائف التخطيط اإلسرتاتيجي 

الثابتة والنتائج التي تشري إىل أن واحدة من كل عرش إسرتاتيجيات كان يتم تنفيذها بنجاح.)4( 

فاملشكلة مل تكن يف صياغة اإلسرتاتيجية بل كانت يف تنفيذها.  

وقد وجدت هذه املنظامت الرائدة التي تستخدم بطاقات األداء أنه سيكون من املفيد 

فصل ُبعد األهداف الخاص بإطار بطاقات األداء املتوازن، ووضع عالقة سببية ومسببية قامئة 

بني األهداف اإلسرتاتيجية املشتملة عىل املنظورات األربعة.  ومن هنا تولدت فكرة خرائط 

اإلس��رتاتيجية التي كان يش��ار إليها يف األصل بعبارة »خرائط الربط« وما يطلق عليها الجيل 

الثاين اآلن من اسم بطاقات األداء املتوازن.  



الفصل الثالث

إدارة األداء عىل أساس املخاطر 96

المنظمة المركزة على اإلستراتيجية:
بعد أن تم إدخال مجموعة من التعديالت التدريجية عىل بطاقات األداء املتوازن خالل 

فرتة التس��عينيات من القرن العرشي��ن لتصبح بذلك مركزة عىل اإلس��رتاتيجية، عىل خالف 

الرتكيز عىل القياس، وطَرح الكتاب الثاين ل� كابالن ونورتون - املنش��ور عام 2001 بخصوص 

بطاقات األداء - عمليًة تدريجية من شأنها إنشاء منظمة مركزة عىل اإلسرتاتيجية.  

وقد حدد املؤلفان خمس��ة مبادئ إلنشاء منظمة مركزة عىل اإلسرتاتيجية )الشكل 6-3( 

وه��ذه املبادئ مل يتم اختياره��ا اعتباطاً بل تولدت من مالحظة املؤلفني للتدخالت التي تم 

تنفيذها من جانب مستخدمي بطاقات األداء األكرث نجاحاً خالل تسعينيات القرن العرشين.  

المبدأ األول - تحويل اإلستراتيجية إلى عناصر تشغيلية:

يتألف هذا املبدأ من مكونني فرعيني:  خرائط اإلسرتاتيجية وبطاقات األداء املتوازن التي 

تصف اإلسرتاتيجية وتنفيذها.  وتستطيع املنظامت أن تنشئ نقطة مرجعية مشرتكة وقابلة 

للفهم لكافة األطراف املعنية إذا ما اس��تعانت باإلسرتاتيجية وحولتها إىل خريطة إسرتاتيجية 

معقولة واستعانت ببطاقات األداء املتوازن.  
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الشكل رقم 6-3

املبادئ الخمسة للمنظمة املركزة عىل اإلسرتاتيجية

1

2

3

4

5

- التعبئة

- عملية الحوكمة

- اإلدارة اإلسرتاتيجية

- الخرائط اإلسرتاتيجية

- بطاقات األداء املتوازن

- دور الرشكة

- أوجة توافق وحدات األعامل

- أوجة توافق وحدات الدعم

- الوعي اإلسرتاتيجي

- بطاقة األداء الفردي

- الرواتب املتوازنة

- ربط املوازنات باإلسرتاتيجية

- التعلم اإلسرتاتيجي

- األنظمة التحليلية واملعلوماتية

املبادئ الخمسة األساسية للمنظمة التي تركز عىل االسرتاتيجية

إدارة التغيري من خالل 

القيادة التنفيذية

ترجمة اإلسرتاتيجية إىل 

رشوط تشغيلية

موءامة املنظمة وفقاً 

لإلسرتاتيجية

يعمل الجميع وفقاً 

لإلسرتاتيجية

اإلسرتاتيجية عملية مستمرة
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المبدأ الثاني – تحقيق المواءمة بين المنظمة واإلستراتيجية:

يع��د التع��اون هو الهدف األس��مى ألي منظم��ة.  فاملنظامت تتكون م��ن العديد من 

القطاعات ووحدات األعامل واإلدارات املتخصصة ولكل واحدة منها إس��رتاتيجيتها الخاصة.  

ول��ي يتجاوز األداء التنظيمي مجموع أجزائه، ينبغي الربط بني اإلس��رتاتيجيات املس��تقلة 

والدمج بينها.  كام تحدد املنظمة الروابط التي يتوقع منها بث روح التعاون كام ينبغي أن 

تضمن وجود هذه الروابط بالفعل.  

المبدأ الثالث - تحويل اإلستراتيجية إلى مهمة يومية لكل فرد:

يعد العمل عىل إخراج اإلسرتاتيجية من قاعة االجتامعات إىل املكاتب واملوظفني العاديني 

- وتحويلها إىل »مهمة يومية لكل فرد« - التحدي البارز الذي تواجهه املنظامت وهذا املبدأ 

يهتم ببطاقات األداء الش��خيص وش��يكات الرواتب املتوازنة.  كام يتعلق أساساً بقياس أداء 

املوظفني ومكافأتهم بناًء عىل اإلسرتاتيجية.

المبدأ الرابع - التعامل مع اإلستراتيجية كعملية متواصلة:

إن وض��ع بطاق��ات األداء املتوازن يف قلب النظ��ام اإلداري التنظيمي ينطوي عىل خلق 

رواب��ط بني اإلس��رتاتيجية واملوازنات ك��ام أنه يقتي عملية تعلم مكثف��ة.  كام تعد »نظم 

التحلي��ل واملعلومات« أحد املكونات الفرعية املهمة لهذا املبدأ )انظر الفصل الحادي عرش 

لالطالع عىل الحل الربمجي إلدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، الذي تم تصميمه وفقاً إلطار 

بطاقات األداء املتوازن بل يشتمل أيضاً عىل أفضل مامرسات إدارة املخاطر(.  

المبدأ الخامس - التشجيع على التغيير من خالل القيادة التنفيذية:

يؤكد كابالن ونورتون عىل تأثري الفصل أو الوصل الذي يصدر عن اإلدارة العليا:  »إذا مل 

يكن األشخاص املوجودون عىل القمة قادة فعالني للعملية فإن التغيري لن يتحقق«.  وذلك 

معناه ببس��اطة أنه إذا ما مل يرغب املدير التنفيذي يف اس��تخدام بطاقات األداء، فعليك أال 

تح��اول أنت القيام بذلك:  ألن الجهد الذي س��تبذله يف العمل عىل بطاقات األداء س��يبوء 
بالفشل.  وتشهد املالحظات امليدانية ملؤلفي هذا الكتاب بدقة هذه النصيحة.)5(
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:Execution Premium التنفيذ األمثل

لق��د قام كابالن ونورتون، يف أحدث كتاب لهام )التنفيذ األمثل:  ربط اإلس��رتاتيجية 

  The Execution Premium:  Linking بالعملي��ات من أجل تحقيق ميزة تنافس��ية

Strategy to Operations for Competitive Advantage( مبزي��د م��ن التطوي��ر 

ملنهجي��ة بطاقات األداء املتوازن وذلك من خالل تقديم منوذج »التنفيذ األمثل« املكون 

من س��ت خطوات، وهو منوذج يهدف إىل تحقيق املواءمة بني األداء التش��غييل وإدارة 

اإلس��رتاتيجية.  وتع��د خرائط اإلس��رتاتيجية وبطاقات األداء املت��وازن يف هذا النموذج 

املكونات املحورية لعملية لإلدارة اإلسرتاتيجية الشاملة.  ويبني الشكل رقم )3-6( هذه 

الخطوات التالية:

المرحلة األولى - تطوير اإلستراتيجية.

يطرح قادة املنظامت يف هذه املرحلة ثالثة أسئلة:  

1- ما هو نوع النشاط الذي نزاوله وملاذا )وضح الرسالة والقيم والرؤية(؟

ترسم بيانات الرسالة والقيم والرؤية املبادئ التوجيهية بشأن صياغة اإلسرتاتيجية وتنفيذها.  
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الشكل رقم 7-3

الخطوات الست لنموذج »التنفيذ األمثل«

- رسالة املنظمة ورؤيتها وقيمها

- التحليل اإلسرتاتيجي

- صياغة اإلسرتاتيجية

- تحليل الربحية

- تصحيح اإلسرتاتيجية

- وضع اسرتاتيجيات

- استعراضات اإلسرتاتيجية

مقاييس األداء- استعراضات العمليات

مقاييس األداء

النتائج

النتائج

التطبيق

-لوحات قياس األداء

- التنبؤ باملبيعات

- متطلبات املوارد

- امليزانية

-تحسني العمليات الرئيسية

- تخطيط املبيعات

- خطة قدرة املوارد

- امليزانية

- خريطة اإلسرتاتيجية

- بطاقات اآلداء املتوازن

- اسرتاتيجية

- وحدات األعامل

- دعم الوحدات

- املوظفني

- مجلس اإلدارة

- خريطة اإلسرتاتيجية واملوضوعات

- املقاييس الغايات املستتدلة

- مبادرة املحافظ

- التمويل اإلسرتاتيجية

طور اإلسرتاتيجية

االختبار والتكييف

الرصد والتعلم

الخطة اإلسرتاتيجية

الخطة التشغيلية

اإلسرتاتيجية

خطط للعمليات

ضع اإلسرتاتيجية

2- ما هي القضايا األساس��ية )إجراء تحليل إس��رتاتيجي(؟  يقوم املديرون باستعراض حالة 

البيئة التنافسية والبيئة التشغيلية منذ آخر مرة قاموا فيها بصياغة إسرتاتيجيتهم.  
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3- كي��ف يتس��نى لنا التنافس ع��ىل النحو األفضل )صياغة اإلس��رتاتيجية(؟  هذا الس��ؤال 

يتناول مجاالت مثل فرضية قيمة العميل، والعمليات الرئيس��ية الالزمة لخلق التاميز يف 

اإلسرتاتيجية، ورأس املال البرشي، واملتطلبات التكنولوجية الالزمة لتنفيذ اإلسرتاتيجية.  

المرحلة الثانية  -تخطيط اإلستراتيجية:

يقوم املديرون يف هذه املرحلة بتخطيط اإلسرتاتيجية من خالل وضع أهداف إسرتاتيجية 

ومقاييس وأهداف ومبادرات وموازنات من شأنها توجيه العمل وتخصيص املوارد.  وتتضمن 

األسئلة املطروحة يف هذه املرحلة ما ييل:

1- كيف نصف إس��رتاتيجيتنا )وضع خرائط اإلسرتاتيجية(؟  يتم هنا وصف األهداف الالزمة 

لتنفيذ اإلسرتاتيجية.  

2- كيف نقيس خطتنا )اختيار املقاييس واألهداف(؟  يقوم املديرون هنا بتحويل األهداف 

املحددة يف خريطة اإلسرتاتيجية إىل بطاقات األداء املتوازن.  

3- ما هي برامج العمل الالزمة إلسرتاتيجيتنا )اختيار املبادرات اإلسرتاتيجية(؟  املبادرات وبرامج 

العمل الهادفة إىل تحقيق األداء املستهدف فيام يتعلق بأهداف خرائط اإلسرتاتيجية.  

المرحلة الثالثة - تحقيق المواءمة بين المنظمة واإلستراتيجية:

يقوم املديرون يف هذه املرحلة بطرح ثالثة أسئلة رئيسية:

1- كيف نضمن أن جميع وحدات املنظمة تعمل معاً؟  يتعلق هذا الس��ؤال بنقل بطاقات 

األداء إىل املستوى األدىن من وحدات األعامل.  

2- كي��ف نحقق املواءمة بني وح��دات الدعم من جهة ووحدات األعامل واإلس��رتاتيجيات 

املؤسس��ية م��ن جهة أخرى؟  يتعلق ه��ذا بوضع خرائط اإلس��رتاتيجية وبطاقات األداء 

لوحدات الدعم مثل املوارد البرشية والتمويل.  

كيف نحفز املوظفني عىل املساعدة يف تنفيذ اإلسرتاتيجية؟  يتعلق هذا أساساً بالتواصل   3

الجيد وربط األهداف الش��خصية والتعويض املحفز )الذي يعد أكرث ش��يوعاً يف القطاع 

التجاري( لبطاقات األداء.  
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المرحلة الرابعة - عمليات الخطة:
ويركز اإلسرتاتيجية.   واألولويات  العمليات  تحسني  أنشطة  بني  املواءمة  تحقيق  إىل  الرشكات   تحتاج 

املديرون يف هذه املرحلة عىل سؤالني محوريني:

1- ما هي التحس��ينات املدخلة عىل أس��اليب العمل التي تعد األكرث أهمية بالنسبة لتنفيذ 

اإلس��رتاتيجية؟  ميكن للرشكات أن تركز عىل نظرية االنحراف الس��دايس Sigma 6 و/أو 

إعادة تصميم أساليب العمل و/أو غري ذلك من الجهود األخرى الرامية إىل تحسني األداء 

املؤدي إىل تحقيق الهدف اإلسرتاتيجي ذي الصلة.  

2- كي��ف نقوم بالربط بني اإلس��رتاتيجية والخط��ط التنفيذية واملوازن��ات؟  ينبغي تحويل 

خطط تحسني العمليات واملقاييس اإلسرتاتيجية رفيعة املستوى وبطاقات األداء املتوازن 

املستهدفة إىل خطة تنفيذية سنوية.  

المرحلة الخامسة  -المراقبة والتعلم:

تتابع املنظمة يف هذه املرحلة تنفيذ خططها اإلسرتاتيجية والتنفيذية وتتعلم من خرباتها.  

وحتى يتس��نى لها ذل��ك تعقد املنظمة اجتامعني:  اجتامع الس��تعراض العمليات، واجتامع 

الستعراض اإلسرتاتيجية، وهذان االجتامعان يجيبان عن سؤالني اثنني.  

1- ه��ل عملياتنا تحت الس��يطرة )اجتامع اس��تعراض العمليات(؟  تعق��د الرشكات هذه 

االجتامعات الستعراض األداء قصري األجل واالستجابة ملا تم تحديده مؤخراً من مشكالت 

تتطلب اهتامماً فورياً.  

2- هل نقوم بتنفيذ إس��رتاتيجيتنا بشكل مالئم )اجتامع استعراض اإلسرتاتيجية(؟  تستعرض 

هذه االجتامعات التقدم املحرز يف تنفيذ اإلس��رتاتيجية وتحدد املشكالت وتصدر األوامر 

باتخاذ التدابري اإلصالحية.  

المرحلة السادسة - اختبار اإلستراتيجية وتكييفها:

تطرح املنظامت يف هذه املرحلة سؤاالً عام إذا كانت افرتاضاتها اإلسرتاتيجية األساسية ال 

تزال صحيحة.  ويف هذا الصدد يطرح فريق القيادة العليا بأكمله سؤاالً واحداً:
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1- هل تسري إسرتاتيجيتنا بنجاح )عقد اجتامع الختبار اإلسرتاتيجية وتكييفها(؟  يعقد فريق 
اإلدارة العليا اجتامعات دورية ملناقشة اإلسرتاتيجية وإذا لزم فعليه أن يقوم بتكييفها.)6(

لق��د حققت وظيفة بطاق��ات األداء املتوازن يف املنظامت إنجازاً كب��رياً خالل العقدين 

اللذين أعقبا إطالقها.  ولقد اكتسبت بطاقات األداء املتوازن الحق يف أن تصري إطاراً محورياً 

لإلدارة يف املنظامت ألنها ظلت خالل مراحل تطورها املختلفة أداة رائجة إىل حد كبري جداً.  

الرواج الدائم لبطاقات األداء المتوازن:

ميكنن��ا لقياس هذا الرواج أن نش��ري إىل ما تقوم به رشكة االستش��ارات العاملية بني آند 

كومباين Bain & Company منذ عام 1993؛ حيث رصدت استخدام مجموعة من األدوات 

اإلدارية الرائجة ومدى الرضا عن أدائها، ومن هذه األدوات التخطيط اإلسرتاتيجي واملقارنة 

املرجعي��ة وإعادة تصميم أس��اليب العمل إلخ.  ولقد حازت بطاق��ات األداء املتوازن خالل 

الس��نوات الس��ابقة عىل مرتبة األداء األعىل باس��تمرار، س��واًء من حيث االستخدام أو من 

حيث الرضا.  وقد تعرض مس��ح رشكة “بني” تحت عنوان:  أدوات اإلدارة واتجاهاتها 2011 

Management Tools & Trends - وال��ذي أج��رى أثناء كتابة هذا الكتاب - الس��تخدام 

أدوات اإلدارة ال��� 25 األك��رث رواج��اً ل��دى 1230 منظم��ًة تنتمي إىل مختل��ف الصناعات 

والقطاعات والبلدان.  وقد تبني أن بطاقات األداء املتوازن كانت تحتل املرتبة السادسة بني 

األدوات األكرث اس��تخداماً يف ش��تى أنحاء العامل؛ وكانت األدوات الثالث األوىل هي املقارنة 

 Benchmarking, Strategic( املرجعية، والتخطيط اإلس��رتاتيجي، وبيان الرس��الة والرؤية

Planning, Mission and Vision Statement(.  وقد احتلت أيضاً املرتبة السادس��ة من 

حيث الرضا )وكانت أعىل ثالث أدوات هي التخطيط اإلس��رتاتيجي وبياين الرس��الة والرؤية 

وتقسيم العمالء إىل فئات(.  

وم��ن املثري لالهتامم، أنه ك��ان من املزمع أن يرتفع االس��تخدام املتوقع لبطاقات األداء 

املتوازن بنسبة 16% من 2010 إىل 2011 )أي من 47% إىل 63%(، كام أنه كان يجب أيضاً أن 

ترتفع نسبة إدارة املخاطر يف املنظامت من 30% إىل %57.  
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وكام نرى، فإن موضوعي بطاقات األداء املتوازن وإدارة املخاطر تزداد أهميتهام باستمرار، 

ومن الواضح أن اإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر تعدان من املوضوعات الساخنة يف شتى 

أنحاء العامل وهو ما من شأنه التعجيل بالدمج بينهام.)7( 

الفوائد المالية الستخدام بطاقات األداء المتوازن:  

من الجدير بالذكر أيضاً أن هناك الكثري من األدلة البحثية التي تش��ري إىل الفوائد املالية 

 Aaron الس��تخدام بطاقات األداء املتوازن.  ومن أمثلة ذلك ما أورده كل من آرون كرابرتي

Crabtree وجريال��د ديباس��ك Gerald DeBusk، يف مقالة “آثار اس��تخدام بطاقات األداء 

 The Effects of Adopting the Balanced ”املت��وازن عىل عوائ��د حق��وق املس��اهمني

Scorecard on Shareholder Returns ال��ذي ظه��ر يف طبع��ة يونيو 2008 من صحيفة 

أدفانس��ز إن أكاونتين��ج Advances in Accounting، فق��د أوردا نتائج بحث أجري عىل 

اآلث��ار املالية الس��تخدام بطاقات األداء املت��وازن.  وطبقاً للعينة الت��ي تضمنت 164 رشكًة 

أس��همها متداولة لدى الجمهور، فقد كانت النتائج مدهشة حيث تبني أن االستخدام له أثر 

إيجايب عىل عوائد حقوق املساهمني حسبام يبني الجدول رقم 8-3.)8( 

ولقد تم تناول االستخدام الناجح لبطاقات األداء املتوازن باستفاضة أيضاً يف العديد من 

دراسات الحالة والكتب واملقاالت )وقد كتب عدداً منها أحد مؤلفي هذا الكتاب(.)9( 

عيوب استخدام بطاقات األداء:

عىل الرغم مام هو معروف من نجاح بطاقات األداء املتوازن إال أنه ينبغي االلتفات 

إىل تنبي��ه مهم.  فخالل الس��نوات التي س��بقت األزمة االئتامنية أش��ادت العديد من 

منظامت الخدمات املالية مبا حققه اس��تخدام بطاقات األداء املتوازن من فوائد كبرية، 

وق��د ك��ان هذا القطاع أحد أوائل من اس��تخدموا هذا الس��جل بل إن��ه كان من أكرب 

مستخدميه.  
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الجدول رقم 1-3

بحث يف اآلثار املالية الستخدام بطاقات األداء املتوازن.

الوصف
الرشكات املستخدمة لبطاقات 

األداء املتوازن )%(
املجموعة املرجعية )%(

27.  5012.  72القيمة السوقية إىل حقوق امللكية.

8.  399.  14نسبة السعر الدفرتي إىل السعر السوقي.

13.  4147.  05صايف األصول.

ومن ناحية أخرى، فقد كشفت األزمة املالية عن أن بطاقات األداء يتخللها بعض النقص 

يف التنبؤ باألداء املايل املستقبيل )وهو أحد السامت التي تجذب إليها املستخدمني( وبدا أنها 

لن توفر س��وى القليل من الحامية يف مواجهة اإلعصار االقتصادي الذي حل بهذه الرشكات.  

وق��د قال كابالن بعد ظه��ور األزمة االئتامنية مب��ارشة:  »إن الهدف األس��مى من املنظور 

امل��ايل لبطاقات األداء املتوازن هو تنمية القيمة املضافة لحقوق املس��اهمني واس��تدامتها:  

منو اإليرادات وتحس��ني اإلنتاجية.  وينبغي أن تصب��ح إدارة املخاطر مبثابة الطريقة الثالثة 

الس��تدامة القيمة املضافة لحقوق املس��اهمني، وتفتقد العديد من إس��رتاتيجيات الرشكات 

هذه الطريقة«.)10(  

ومبج��رد أن وقعت األزم��ة االئتامنية، تحول اهتامم كابالن إىل اكتش��اف أفضل طريقة 

لدم��ج إدارة املخاط��ر مع بطاقات األداء املتوازن ونرش هذه النتائج، والتي س��وف نتناولها 

يف القس��م الالحق الخاص باألس��اليب املتبعة يف الدمج بني بطاق��ات األداء املتوازن وإدارة 

املخاطر.  

وس��نقوم أوالً بتقديم نظرة عامة عىل أطر ومعايري إدارة املخاطر، باإلضافة إىل بطاقات 

األداء املتوازن، التي أثرت بش��كل كب��ري عىل تطور إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر.  
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أطر إدارة المخاطر:

بينام كان إطار ومنهجية بطاقات األداء املتوازن قيد التطوير، كان هناك عمل مس��تقل 

يجري عىل قدم وس��اق بخصوص أطر ومعايري إدارة املخاطر.  ويجب مالحظة أنه بينام تم 

تطوير بطاقات األداء املتوازن للتغلب أوالً عىل عيوب االعتامد عىل املقاييس املالية وحدها 

يف تقويم س��المة املنظمة، ثم ملجابهة التحدي الذي أث��ار القدر ذاته من االرتباك واملتمثل 

يف فش��ل املنظامت املتواصل يف تنفيذ اإلس��رتاتيجيات األكرث منطقية واملدروس��ة عىل أعىل 

مس��توى، فإن حلول إدارة املخاطر كانت تهدف إىل عالج مجموعة أخرى من املسائل.  لقد 

شهدت فرتة أوائل التسعينيات من القرن العرشين فضائح وإخفاقات متواصلة يف مجموعة 

من الرشكات حيث عاىن املستثمرون واملوظفون واملساهمون معاناة كبرية.  ولقد أدى ذلك 

إىل املناداة بزيادة تطبيق حوكمة الرشكات وإدارة املخاطر عىل نحو أكرث منهجية.  

إخفاقات الشركات وفضائحها:

لقد كانت بعض هذه اإلخفاقات والفضائح التي لحقت بالرشكات كبرية، و بدأت بكشف 

 Enron Corporation النقاب عن ذيوع املخالفات املحاسبية لدى رشكة إنرون كوربوريشن

يف أواخ��ر 2001 مام أدى إىل إخفاقها يف النهاية )فلق��د كانت أكرب عملية إخفاق بالواليات 

املتحدة عىل اإلطالق يف ذلك الوقت، وقد قدرت الخس��ائر يف األصول مببلغ وقدره 64 مليار 

دوالر(، باإلضافة أيضاً إىل انهيار الرشكة التي كانت تدقق حساباتها وهي رشكة آرثر أندرسن 

Arthur Andersen )التي كانت حينئذ إحدى “أكرب 5” رشكات محاس��بة(.  وإضافة إىل ما 

س��بق، فإنه من الجدير بالذكر أن إنرون كانت قبل انهيارها إحدى الرشكات األمريكية التي 

حظيت بأعىل قدر من االحرتام، وأن امليزة التنافسية آلرثر آندرسن كانت قامئة إىل حد كبري 

عىل س��معتها التي ُدمرت يف غضون أيام.  ولقد كان من الحكمة لو أن رشكة آرثر أندرس��ن 

أدارت عن كثب املخاطرة التي تهدد س��معتها ومدى نزعتها لتلك املخاطرة، لو أنهم فعلوا 

ذلك لكان انهيارهم أقل احتامالً بكثري.  

وعقب فضيحة إنرون مبارشة، انترشت فضيحة رشكة وورلد كوم WorldCom عام 2002 

حيث تم كشف النقاب عن االحتيال املنظم الذي أدى إىل تضخم أصول الرشكة مبا يقارب 11 

مليار دوالر.  وقدمت الرشكة طلباً باإلخفاق عام 2003 ثم خرجت من هذه األزمة عام 2004 
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كجزء من رشكة إم.  يس.  آي.  MCI Corporation الجديدة.  وكانت رشكة تيكو إنرتناشيونال 

Tyco International إحدى الرشكات الكبرية األخرى التي عانت من فضيحة مروعة بش��أن 

الحسابات يف السنوات األوىل من هذا القرن.  وهناك املزيد من الفضائح األخرى.  

:Sarbanes-Oxley ساربينز أوكسلي

كانت تلك الفضائح هي الباعث إلصدار قانون س��اربينز أوكس��يل عام 2002، وقد وضع 

هذا القانون مجموعة من املعايري الجديدة إلعداد التقارير املالية، واحتوى عىل موضوعات 

مثل املراقبة املحاس��بية واستقالل مدققي الحسابات وتعزيز إقرار الذمة املالية.  وقد ثبت 

أن االمتثال لذلك القانون، الذي كان سارياً عىل كافة املنظامت التي كانت أسهمها متداولة 

بالواليات املتحدة، يش��كل عبئاً مالياً كبرياً باإلضافة إىل ما يس��تغرقه من وقت كبري )كانت 

كل منظمة أمريكية أس��همها متداولة يف سوق األسهم ُتضيع ما يقارب 15,000 ساعة عمل 

لضامن االمتثال لذلك القانون(.)11(  ومع ذلك، فقد كان ينظر إىل ذلك باعتبار أن قضاء الوقت 

وإنفاق املال كانا يف محلهام، حيث إنه من املفرتض أن يصون ذلك القانون املنظامت من أي 

صدمات مس��تقبلية قد تنشأ عن املامرس��ات املالية املشبوهة للمنظامت الكبرية.  وقبل أن 

ينق��ي العقد وقعت األزمة االئتامنية مع املزيد من االنهيارات التي لحقت برشكات كبرية 

ومحرتمة باإلضافة إىل التدخالت الحكومية إلنقاذ املزيد من الرشكات ودمار الس��معة الذي 

كاد أن يلحق بالكثري.  

لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي )COSO(:  إدارة المخاطر في الش��ركات 

– اإلطار المتكامل.

ت��م إطالق مرشوع رائد عام 2001 عندما بدأت لجنة املنظ��امت الراعية التابعة للجنة 

تري��دواي )COSO( - وه��ي مب��ادرة مش��رتكة مؤلفة م��ن خمس منظامت م��ن ضمنها 

جمعية املحاس��بة األمريكية American Accounting Association جمعية املحاس��بني 

 The Association of Accountants and Financial والخرباء املاليني يف مجال األع��امل

Professionals in Business- مرشوعاً لتطوير إطار ميكن لإلدارة أن تس��تخدمه يف تقويم 

وتحسني أساليب إدارة املخاطر التي تتبعها منظامتها.  وقد نفذت رشكة االستشارات العاملية 

برايس ووتر هاوس كوبرز Price water house Coopers هذا املرشوع.  
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ون��رشت COSO عام 2004 تقريرها تحت عنوان إدارة املخاطر يف الرشكات – اإلطار 

املتكام��ل Enterprise Risk Management-Integrated Framework.  ويف مقدم��ة 

ذل��ك التقرير الذي قدم اإلطار، أش��ار كاتب��و التقرير إىل أن »تحدي��د مقدار املخاطرة - 

التي ميكن للمنظمة أن تحتملها وتتقبلها يف س��عيها لتحقيق القيمة - يعد من أحد أبرز 

الصع��اب يف اإلدارة«.  وقد تم تقدي��م مفهومي النزعة للمخاطرة والتعرض لها بش��كل 

محكم.  

وعرفت COSO يف التقرير إدارة املخاطر يف الرشكة بأنها:

عملي��ة يقوم بتنفيذه��ا املديرون واإلدارة وموظفون آخرون ويس��تخدمونها عند وضع 

اإلس��رتاتيجية وعىل مستوى الرشكة بأكملها، ويتم تصميمها للتعرف عىل األحداث املحتملة 

التي قد تؤثر عىل الرشكة، كام تفيد يف إدارة املخاطر بحيث تكون ضمن نطاق نزعة الرشكة 

للمخاطرة، ولتوفري ضامن معقول فيام يتعلق بتحقيق أهداف الرشكة.  

وبناًء عىل هذا التعريف ذكر التقرير أيضاً أن الفرضية الضمنية إلدارة املخاطر يف الرشكة 

هي أن كل كيان يوجد من أجل تحقيق قيمة للمساهمني فيه.  

تع��اين كافة الكيان��ات من عدم التأكد، ويكم��ن التحدي املاثل أم��ام اإلدارة يف تحديد 

مقدار التأكد الذي ميكن قبوله بينام تسعى لتنمية القيمة لحقوق املساهمني.  وميثل التأكد 

مخاطرة وفرصة يف نفس الوقت وذلك باحتامل تآكل القيمة أو تعزيزها.  ومن ش��أن إدارة 

املخاط��ر يف الرشك��ة أنها متكن اإلدارة من التعامل بفاعلية م��ع التأكد ومع ما يصاحبه من 

مخاطر وفرص وهو ما من شأنه تعزيز القدرة عىل إنشاء القيمة.  

واألمر املهم للغاية هو أن اإلطار أنش��أ رابطاً مبارشاً بني املخاطرة واإلس��رتاتيجية.  وأشار 

واضع��و التقري��ر إىل أن القيم��ة تصل إىل حدها األق��ى عندما تضع اإلدارة اإلس��رتاتيجية 

األهداف عىل نح��و يحقق التوازن األمثل بني األهداف املتعلقة بالنمو والعوائد من ناحية، 

واملخاطر ذات الصلة من ناحية أخرى، وكذا عندما تس��تخدم اإلدارة املوارد بكفاءة وفاعلية 

يف س��عيها لتحقيق أهداف الرشكة.  وقد أوضح واضعو التقرير أن إدارة املخاطر يف الرشكة 

تشتمل عىل اآليت:
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❊ تحقيق املواءمة بني النزعة للمخاطرة واإلس��رتاتيجية.  تأخذ اإلدارة يف اعتبارها تقبل 
الرشكة للمخاطر عند تقويم البدائل اإلس��رتاتيجية ووضع األهداف وتطوير اآلليات الالزمة 

إلدارة املخاطر. 

❊ تعزيز القرارات املتعلقة باالستجابة للمخاطر.  توِجد إدارة املخاطر يف الرشكة الرصامة 
الالزم��ة لتحديد بدائل االس��تجابة للمخاطر، واالختيار من بينه��ا:  تفادي املخاطر وتقليلها 

ومشاركتها وقبولها.  

❊ تقليل املفاجآت والخس��ائر التشغيلية.  تكتس��ب الرشكات قدرة معززة عىل تحديد 
األحداث املحتملة وتحديد االس��تجابات مام من ش��أنه تقليل املفاج��آت وما يصاحبها من 

تكاليف وخسائر.  

❊ تحديد وإدارة املخاطر العديدة املرتبطة بقطاعات الرشكة كلها.  إن كل رشكة تواجه 
كاًم هائاًل من املخاطر التي تؤثر عىل أجزائها املختلفة، ومن ش��أن إدارة املخاطر يف الرشكة 

أنها تسهل االستجابة الفعالة لآلثار املتداخلة واالستجابات املتكاملة للمخاطر املتعددة.  

❊ اقتناص الفرص.  تس��تطيع اإلدارة - إذا ما أخ��ذت يف اعتبارها املجموعة الكاملة من 
األحداث املحتملة - أن تحدد الفرص املتاحة وتبادر باقتناصها.  

❊ تحس��ني طريقة توزيع رأس املال.  إن الحصول عىل معلومات واقعية بشأن املخاطر 
يتيح لإلدارة تقييم مجمل االحتياجات الرأساملية بفاعلية وتعزيز توزيع رأس املال.  

ومن ش��أن هذه القدرات - بحس��ب ما ورد يف التقرير - أن تس��اعد اإلدارة يف تحقيق 

األداء املس��تهدف والربحية الخاصة بالرشكة وتفادي خسارة املوارد.  »تساعد إدارة املخاطر 

يف الرشك��ة عىل ضامن كفاءة إعداد التقارير وضامن االمتثال للقوانني واللوائح وتس��اعد يف 

تفادي أي رضر قد يلحق بس��معة الرشكة وأي عواقب مصاحبة لذلك الرضر.  وإجامالً، فإن 

تطبيق إدارة املخاطر يف الرشكات يساعدها عىل تحقيق أهدافها وتفادي املخاطر واملفاجآت 

التي قد تربز لها«.
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ويعكس التعريف بعض املفاهيم األساسية، فإدارة املخاطر يف الرشكة هي:

º عملية مستمرة ومتدفقة.

º  ينفذها الناس من كافة مستويات املنظمة.

º  تستخدم يف وضع اإلسرتاتيجية.

º تس��تخدم ع��رب القطاعات املختلفة للرشكة عىل املس��تويات والوح��دات كافة، وهي 

تتضمن النظر من زاوية محفظة املخاطر املعرضة لها الرشكة بكافة مستوياتها.  

º مصممة لتحديد األحداث املحتملة التي إن وقعت سوف تؤثر عىل الرشكة، ومصممة 

أيضاً إلدارة املخاطر يف نطاق نزعة الرشكة للمخاطرة.

º قادرة عىل تقديم ضامن معقول إلدارة الرشكة ومجلس إدارتها.

º تستهدف تحقيق األهداف الخاصة بفئة واحدة أو بفئات أكرث مستقلة ولكن متداخلة 

األهداف اإلسرتاتيجية والتشغيلية واملتعلقة بإعداد التقارير واالمتثال.)12(  

وق��د أث��رت COSO يف تطوير أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاط��ر يف كثري من 

النواحي، وال سيام الرتكيز عىل اإلدارة يف نطاق النزعة للمخاطرة والدمج بني املخاطرة ووضع 

اإلس��رتاتيجية.  ومن ناحية أخرى، فقد تم تضمني كافة النقاط الس��بع الواردة فيام سبق يف 

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر حسبام سنبني الحقاً يف هذا الكتاب.  

لقد ش��هد العام الذي قدم��ت COSO فيه اإلطار نرش عمل��ني آخرين بخصوص إدارة 

املخاطر، مام يثبت خطورة هذه املسألة واألهمية الكبرية التي أصبحت تحتلها يف السنوات 

األوىل من العقد األول لهذا القرن، وهي السنوات التي شهدت الفضائح سالفة الذكر.  

المعايير األسترالية والنيوزيلندية إلدارة المخاطر:

 Australian and لنأخذ أوالً يف االعتبار املعايري األس��رتالية والنيوزيلندي��ة إلدارة املخاطر 

New Zealand Standards of Risk Management:  AS/NZ 4360:2004.  وق��د وف��ر 

ذلك عملية فعالة إلدارة املخاطر والتي يبينها الرسم البياين رقم )3-8(، تشتمل عىل الخطوات 

التالية:
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الشكل رقم 8-3 

AS/NZ 4360:2004  :عملية إدارة املخاطر من املعايري األسرتالية والنيوزيلندية إلدارة املخاطر

تعامل مع املخاطر

تعرف عىل 

الخيارات

ضع خطط التعامل 

مع املخاطر  

التنفيذ

حدد املخاطر

مالذي ميكن أن 

يحدث؟

كيف ميكن أن 

يحدث؟

قم بتأسيس 

السياق

األهداف 

أصحاب املصالح 

النوعية

حدد العنارص 

الرئيسية

حلل املخاطر

راجع نظم الرقابة 

االحتاملية

العواقب     

مستوى املخاطرة

قيم

قيم املخاطر

صنف املخاطر

تواصل واستثرس

ارصد وراجع

º تحديد السياق:  األهداف وحقوق املساهمني واملعايري وتحديد العنارص األساسية.  

º تحديد املخاطر:  ماذا ميكن أن يحدث وكيف ميكن أن يحدث؟

º تحليل املخاطر:  مراجعة الضوابط الرقابية واالحتامالت والنتائج ومستوى املخاطر.  

º التعامل مع املخاطر:  تحديد الخيارات واختيار أفضل االستجابات ووضع خطط لعالج 
املخاطر والتنفيذ.  

ويعد استعراض خطوات العملية رشطاً »للتواصل واملشورة« و«املراقبة واملراجعة«.)13( 

الكتاب البرتقالي:  إدارة المخاطر – المبادئ والمفاهيم.
 The Orange Book: ثانياً، لننظر يف الكتاب الربتقايل:  إدارة املخاطر – املبادئ واملفاهيم
Management of Risks-Principles and Concepts، الذي نرشته وزارة االقتصاد واملالية 
– وتس��مى هذه اإلدارة باسم هري ماجستي تريجري Her Majesty Treasury - عام 2004 

باململكة املتحدة، وقد ورد يف الكتاب الربتقايل ما ييل:
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إن كون املنظامت توجد لغرض معني – رمبا لتقديم خدمة أو تحقيق نتائج معينة – هي 

مس��ألة تتعلق بالتعريف.  ويرتبط الغرض األس��ايس ألي منظمة يف القطاع الخاص بتعزيز 

القيمة املضافة لحقوق املساهمني، أما يف القطاع الحكومي املركزي، فريتبط الغرض بتقديم 

خدمة معينة بش��كل عام أو بتحقيق نتائج مفي��دة للصالح العام.  وأياً كان غرض املنظمة، 

فإن تحقيقها ألهدافها يكون محاطاً بقدر من عدم التأكد، مام من ش��أنه تعريضها ألخطار 

تهدد نجاحها من ناحية، ومنحها فرصاً لتحقيق املزيد من النجاح من ناحية أخرى.  

لقد عرف��وا املخاطرة بأنها التأكد مام يرتتب عىل األفعال واألحداث س��واًء أكانت فرصاً 

إيجابية أم أخطاراً س��لبية.  وقد ذكروا أنه ينبغي تقدير املخاطر من حيث احتاملية وقوع 

اليشء وكذلك من حيث األثر الذي سينشأ إذا ما حدث ذلك اليشء بالفعل.  وتتضمن إدارة 

املخاطر تحديد املخاطر وتقييمها )املخاطر املتأصلة( ثم االستجابة إليها.  

إن امل��وارد املتاحة إلدارة املخاطر محدودة؛ ومن ثم فإن الهدف هو تحقيق االس��تجابة 

املثىل للمخاطر بحيث تكون عىل درجة من األولوية متامشية مع تقدير املخاطر.  واملخاطرة 

يشء ال ميكن تحاش��يه وينبغي عىل كل منظمة أن تتخذ اإلجراء الالزم إلدارة املخاطرة عىل 

نحو يجيز املخاطرة عند املس��توى املقبول.  ويطلق عىل مقدار املخاطرة الذي يعد مقبوالً 

ومسموحاً به اسم »النزعة للمخاطرة«.  

ولقد قدم الكتاب الربتقايل )2004( دلياًل قياًم بخصوص النزعة للمخاطرة، وسوف نرشح 

ه��ذه ال��رؤى رشحاً وافياً يف الفصل الرابع، ولكننا هنا س��وف نلقي الض��وء عىل ما تقتضيه 

املبادئ التوجيهية من فهم النزعة للمخاطرة والتعرض لها من منظوري التهديدات والفرص.  

عن��د أخ��ذ التهديدات يف االعتبار، ف��إن مفهوم النزعة للمخاطرة ينطوي عىل مس��توى 

التع��رض للمخاطر الذي يعد مقبوالً ومس��موحاً به إذا ما تم إدراك��ه بالفعل.  ووفقاً لهذا 

املعنى، يتعلق مس��توى التعرض للمخاطر مبقارنة تكلفة حرص املخاطر سواًء التكلفة املالية 

أو خالفها باإلضافة إىل تكلفة التعرض لها يف حالة ما إذا كان التعرض حقيقة واقعة، وينبغي 

إيجاد توازن مقبول بينهام.  

وعن��د أخذ الف��رص يف االعتبار، فإن املفهوم يف هذه الحالة ينط��وي عىل مراعاة مقدار 

االس��تعداد لخوض املخاطرة فعلياً حتى يتس��نى الحصول عىل املزاي��ا التي توفرها الفرص.  
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ووفقاً لهذا املعنى، فإنه يتعلق مبقارنة قيمة املنافع املحتملة -سواء املنافع املالية أو خالفه 

- مع الخس��ائر التي قد يتم تكبدها )بعض الخس��ائر قد يتم تكبدها مع إدراك املنافع أو 

بدون إدراكها(.  

وورد يف التقرير أيضاً أنه ينبغي عىل إدارة املخاطر عىل املستوى اإلسرتاتيجي والربامجي 

والتشغييل أن تكون متكاملة بحيث تدعم مستويات النشاط بعضها بعضا.   ويدعي التقرير 

أن إس��رتاتيجية إدارة املخاط��ر الخاصة باملنظمة س��وف يتم توجيهها من أعىل كام س��يتم 

تضمينها يف األعامل واألنشطة الروتينية العادية باملنظمة.  وقد أشار التقرير إىل أنه »ينبغي 

ع��ىل املوظفني كافة أن يدرك��وا مدى أهمية املخاطرة لتحقي��ق أهدافهم، كام يجب توفري 

التدريب الالزم لدعم املوظفني يف إدارة املخاطر«.)14( ويركز مجال الثقافة يف أس��لوب إدارة 

األداء عىل أساس املخاطر عىل غرس ثقافة »مركزة عىل اإلسرتاتيجية وعىل الوعي باملخاطر« 

يدرك بها جميع املوظفني أهمية املخاطر وأهمية العمل »يف نطاق النزعة للمخاطرة«.  

األيزو 31000:

لق��د جاءت املنظمة الدولي��ة للمعايري املوح��دة )األيزو ISO( - وه��ي اتحاد عاملي 

لهيئات املعاي��ري القومية - باملزيد من الرؤى املفيدة بخصوص إدارة املخاطر ودمجها مع 

اإلس��رتاتيجية، من خالل معيار األيزو 2009:31000 إدارة املخاط��ر؛ املبادئ والتوجيهات

Risk Management Principles and Guidelines.  ولقد اعتمدت املبادئ التوجيهية 

لأليزو عىل ثالثة أعامل جيدة متت اإلشارة إليها سابقاً.  

وي��ويص ه��ذا املعيار بقيام املنظامت بوضع إطار بغرض دم��ج عملية إدارة املخاطر يف 

الحوكمة الش��املة للمنظمة، ويف اإلسرتاتيجية والتخطيط واإلدارة، وعمليات إعداد التقارير 

والسياسات والقيم والثقافة، فضاًل عن تطبيق هذا اإلطار وتطويره باستمرار.  

ويعرف معي��ار األيزو 31000 املخاطرة بأنها »تأثري عدم التأكد عىل األهداف«.  والحظ 

أن التأث��ري هو انحراف عن املتوقع – س��واًء أكان انحرافاً إيجابياً أم س��لبياً – وأن األهداف 

قد يكون لها جوانب مختلفة مثل الجانب املايل والجانب الصحي وجانب الس��المة وجانب 

األهداف البيئية، وهذه قد تنطبق عىل مس��تويات مختلفة مثل املستوى اإلسرتاتيجي، كام 
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قد تنطبق عىل مستويات املنظمة واملرشوع واملنتج والعملية.  وقدم املعيار أيضاً عدداً من 

املبادئ الخاصة بإدارة املخاطر، وهي كالتايل:

إدارة املخاطر توجد القيمة وتحافظ عليها.  	 

إدارة املخاطر تس��اهم يف تحقيق األهداف وتحس��ني األداء يف عدة جوانب مثل الصحة 	 

البرشية والسالمة واألمن، واالمتثال للقوانني واللوائح، وتقبل الجمهور، والحامية البيئية، 

وجودة املنتجات، وإدارة املشاريع، وكفاءة العمليات، والحوكمة، وحسن السمعة.  

إدارة املخاطر هي جزء ال يتجزأ من كافة عمليات املنظمة.  	 

إدارة املخاطر ليس��ت نش��اطاً قامئاً بذاته ومنفصاًل عن األنش��طة والعمليات األساس��ية 	 

باملنظمة، بل هي جزء من مس��ؤوليات اإلدارة وجزء ال يتجزأ من كافة عمليات املنظمة 

مبا يف ذلك التخطيط اإلسرتاتيجي وكافة عمليات إدارة املشاريع والتغيري.  

إدارة املخاطر جزء من عملية صنع القرار.  	 

إدارة املخاطر تس��اعد صناع القرار عىل اعتامد خيارات مستنرية وترتيب األعامل بحسب 	 

أهميتها والتمييز بني بدائل مسارات العمل.  

إدارة املخاطر تعالج مسألة عدم التأكد عىل نحو رصيح.  	 

إدارة املخاطر تأخذ يف اعتبارها رصاحًة عدم التأكد وطبيعته، وكيفية التصدي له.  	 

إدارة املخاطر هي عملية منظمة ومهيكلة تتم يف وقت محدد.  	 

يس��اهم اعتامد أس��لوب منظم ومنضبط ومهيكل إلدارة املخاطر يف تحقيق الكفاءة ويف 	 

تحقيق نتائج مستمرة وقابلة للمقارنة وموثوقة.  

إدارة املخاطر تقوم عىل أفضل املعلومات املتاحة.  	 

املدخالت املس��تخدمة يف عملية إدارة املخاطر تعتمد ع��ىل مصادر املعلومات املختلفة 	 

مث��ل البيانات التاريخية والخربة والتغذية املرتجعة للمس��اهمني واملالحظات والتنبؤات 

وتقدي��رات الخرباء.  كام ينبغي ع��ىل صناع القرار أن يضعوا يف اعتبارهم وينتبهوا إىل أي 

مشكالت يف البيانات أو يف النامذج املستخدمة أو احتامل وجود اختالفات بني الخرباء.  
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يتم تصميم إدارة املخاطر وفقاً الحتياجات املنظمة.  	 

تت��م املواءمة بني إدارة املخاطر من ناحي��ة والبيئة الخارجية والداخلية للمنظمة وحجم 	 

املخاطر من ناحية أخرى.  

إدارة املخاطر تأخذ العوامل البرشية والثقافية يف االعتبار.  	 

إدارة املخاط��ر تع��رتف بقدرات األش��خاص من خارج املنظمة وم��ن داخلها كام تعرتف 	 

بتصوراتهم ونواياهم التي من شأنها إما تسهيل أو إعاقة تحقيق أهداف املنظمة.  

متتاز إدارة املخاطر بالشفافية والشمول.  	 

تضمن املشاركة املالمئة للمساهمني - وال سيام صناع القرار عىل مستويات املنظمة كافة-	 

االس��تمرار يف عمل إدارة املخاطر عىل نحو مالئم والتحديث املس��تمر لها.  وتتيح عملية 

املش��اركة أيضاً لحقوق املس��اهمني أن يتم متثيلهم عىل نحو مالئ��م، وأن تؤخذ وجهات 

نظرهم يف االعتبار عند تحديد معايري املخاطر.  

إدارة املخاطر هي عملية فعالة وتكرارية ورسيعة االستجابة للتغيري.  	 

إدارة املخاطر تتفاعل مع التغيري وتستجيب له عىل الدوام.  وعندما تقع أحداث خارجية 	 

وداخلية، تتغري البيئة واملعرفة وتتم مراقبة املخاطر واس��تعراضها وتظهر مخاطر جديدة 

بعضها يتغري والبعض اآلخر يختفي.  

إدارة املخاطر تسهل عملية التطوير املستمر للمنظمة.  	 

ينبغي عىل املنظامت أن تضع وتنفذ إس��رتاتيجيات لرفع مس��توى نضج إدارتها للمخاطر 	 

باإلضافة إىل تحسني كافة الجوانب األخرى للمنظمة.  

وكام هو الحال مع األس��اليب الس��ابقة، يقرتح معيار األي��زو 31000 عملية فعالة 

إلدارة املخاطر مبينة يف الش��كل رقم )3-9( وهي تشتمل عىل تحديد السياق وتحديد 

مكونات تقدير املخاطر.  والحظ أيضاً األهمية املوجهة نحو التواصل واملشورة واملراقبة 

واملراجعة.  
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ويؤخذ من املبادئ والتوجيهات مالحظة مهمة مفادها اآليت:

إن��ه عىل الرغم من أن هذا املعيار الدويل يقدم مبادئ توجيهية عامة إال أنه ال يهدف 

إىل الرتويج للتوحيد بني إدارة املخاطر بني املنظامت املختلفة.  فينبغي أن يؤخذ يف االعتبار 

- عن��د تصميم خط��ط وأطر إدارة املخاط��ر وتنفيذها - االحتياج��ات املتباينة للمنظمة، 

وأهدافه��ا الخاصة، وس��ياقها، وهيكلها، وعملياته��ا، ووظائفها، ومش��اريعها، ومنتجاتها، 

وخدماتها، وأصولها، واملامرسات املحددة املعتمدة لديها.)15(  

الشكل رقم 9-3

مبادئ إدارة املخاطر، وإطارها وعمليتها الخاصة مبعيار األيزو 31000

أ- القيمة الناشئة

ب- الج��زء املتكامل يف عملية 

املنظمة

ج- جزء من عملية صنع القرار 

د- الوضوح يعالج الشك

وذات  منتظم��ة  منهجي��ة  ه- 

هيكل ومناسبة

و- تعتمد عىل أفضل املعلومات 

املتاحة

ز- مصصمة وفقاً لألهداف

ح- تضع يف حس��بانها العوامل 

البرشية والثقافية

ط- تتسم بالشفافية والشمول

وقابلية  بالحركي��ة  تتس��م  ي- 

التغيري والتكرار

ك- تعمل عىل تس��هيل التطور 

املستمر وتعزيز املنظمة
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ع��ىل الرغم من أننا نوافق عىل املعيار ونقر بأهميته يف الدمج بني اإلدارة اإلس��رتاتيجية 

وإدارة املخاطر )فقد أصبح الدمج بني األيزو 31000 وبطاقات األداء املتوازن أحد املوضوعات 

الس��اخنة يف املجتمعات التي تتبع أس��لوب بطاقات األداء املتوازن وإدارة املخاطر، وتعمل 

بعض املنظامت بهمة عىل تنفيذ عملية الدمج هذه، )انظر دراسة حالة »أشغال« يف اإلطار 

رقم 3-1( إال أن املعيار ينقصه يشء مهم للغاية.  فهو ال يش��ري إىل أي يشء يتضمن النزعة 

للمخاط��رة بالرغم من أنه ُيدرج »معايري املخاط��ر« التي تحمل معنى مختلفاً بعض اليشء 

ع��ن معنى النزعة للمخاط��رة.  فمعايري املخاطر موصوفة يف املعي��ار بأنها رشوط مرجعية 

تقوم عىل أساسها شدة املخاطرة.  وتقوم معايري املخاطر عىل أهداف املنظمة وعىل السياق 

الخارجي والداخيل.  وإضافة إىل ذلك، فإن املعايري ميكن اس��تنباطها من املقاييس والقوانني 

والسياس��ات وغري ذلك من املتطلبات األخرى.)16(  ومع ذلك، فإن من وجهة نظرنا أن عدم 

االع��رتاف بأهمية النزعة للمخاطرة يؤثر تأث��رياً خطرياً عىل القيمة الفعلية للمقياس كام أن 

ذل��ك ال يتف��ق مع ما نصحت به COSO وما نصح به آخ��رون.  ومن ناحية أخرى، فإنه ال 

ينبغي التقليل من أهمية معيار األيزو 31000.  

وسوف نتناول يف القسم التايل عدة أساليب لدمج إدارة املخاطر مع اإلدارة اإلسرتاتيجية 

من خالل بطاقات األداء املتوازن.  

نماذج الدمج:
عند التأمل فيام حدث يف املايض نجد أنه من الغريب أن إدارة املخاطر نادراً ما كان يتم 

ذكره��ا إىل أن ظهرت األزمة االئتامني��ة يف 2008 بالطبع، يف حني أن بطاقات األداء املتوازن 

مرت بسلس��ة من التطورات املختلفة وتحول��ت إىل أداة تعتمد عليها املنظامت عىل نطاق 

واسع يف شتى أنحاء العامل.  

ويع��د هذا األمر غريباً ألن القطاع املايل كان يس��تخدم بطاق��ات األداء املتوازن بكثافة 

وكان ينظر إليها باعتبارها الرائدة يف مجال إدارة املخاطر ويعد األمر غريباً ألن األطر - مثل 

إطار COSO - أوصت بش��دة بتحقيق مواءمة  بني املخاطرة واإلس��رتاتيجية وألنه يف حني 

كانت بطاقات األداء املتوازن تعد منوذجاً أساسياً لإلدارة تدور حوله جميع النامذج األخرى، 
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مل تكن املخاطرة تعد جزءاً أساسياً يف إدارة اإلسرتاتيجية، عىل األقل يف املجتمع الرئييس الذي 

استخدم بطاقات األداء املتوازن.  

وباإلضافة إىل ذلك، مل تكن أيضاً بطاقات األداء املتوازن عىل شاش��ة رادار خرباء املخاطر.  

ففي أثناء األعامل االستشارية التي قام بها أحد مؤلفي هذا الكتاب خالل العقد املايض أو يف 

فرتة قريبة منه كان من النادر فعلياً أن يوجد أخصايئ مخاطر قد سمع مجرد السمع ببطاقات 

األداء املتوازن؛ عىل الرغم من أنهم كانوا غالباً ما يستحسنون الفكرة عند عرضها عليهم.  

دراسة خدمات مانيغت المالية:

لقد كان أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر يس��ري يف طري��ق التطور قبل وقوع 

األزمة االئتامنية حيث كان تطويره ناتجاً عن قيام أندرو سامرت Andrew Smart -مصمم 

أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر-  بسلسلة من املشاريع املرتبطة بإدارة األداء وإدارة 

املخاطر مع قاعدة عمالء رشكته االستشارية مانيغت باململكة املتحدة، وال سيام العمالء من 

قطاع الخدمات املالية، وقد بدأ من خالل هذه املش��اريع مرشوعه البحثي األكادميي الذي 

اس��تغرق عاماً كاماًل حيث كان جزءاً استكمل به دراس��ة ماجستري إدارة األعامل الذي كان 

يق��وم به، وتضمن ه��ذا املرشوع 21 منظمًة تعمل يف قطاع الخدم��ات املالية مبدينة لندن 

خ��الل الفرتة من 2006 إىل 2007.  كم وضحت هذه الدراس��ة قيمة وضع أس��لوب جديد 

يتضمن ويطور أفضل األطر لبطاقات األداء املتوازن وإدارة املخاطر.)17( انظر الفصل الثاين.  

أساليب الدمج التي وضعها كابالن ونورتون:

عندما أظهرت األزمة االئتامنية - حسبام ورد سابقاً - نقاط الضعف الخطرية يف سجالت 

بطاقات األداء املتوازن التي كانت مس��تخدمة من جان��ب منظامت عديدة، تحول اهتامم 

كاب��الن ونورتون )وكابالن بدرجة أكرب( أخرياً إىل دراس��ة الكيفي��ة التي ميكن من خاللها أن 

تعم��ل إدارة املخاط��ر مع بطاقات األداء املت��وازن.  وقام كابالن يف البداي��ة بعرض أفكاره 

 Balanced التطويرية يف سلس��لة املقاالت الت��ي ظهرت يف تقرير بطاق��ات األداء املتوازن

Scorecard Report وال سيام يف عام 2009.)18(  
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وقدم كابالن ونورتون يف مقالة بعنوان »مس��تقبل بطاقات األداء املتوازن« -نرشت يف يناير 

2012 مبجل��ة يس ج��ي إم إي CGMA األمريكية- خمس طرق ميكن للمنهجية أن تتطور من 

خاللها مع تقدميهام ملجموعة من املقرتحات مثل »اس��تخدام خريطة اإلس��رتاتيجية باعتبارها 

إحدى أدوات اإلدارة األساس��ية« و»توس��يع دور التحليالت فيام يتعلق بتنفيذ اإلسرتاتيجية«، 

وأش��ار كاتبا املقال إىل أنه ينبغي عىل املنظامت أن »تس��تخدم خريطة اإلسرتاتيجية باعتبارها 

نقطة انطالق إلدارة املخاطر وال سيام تحديد املخاطر اإلسرتاتيجية وإدارتها«، مشريين إىل اآليت:

»إن معظ��م أس��اليب إدارة املخاطر اليوم موجهة بش��كل محدود نح��و االمتثال لنظم 

الرقاب��ة.  وع��ىل الرغم من أهمي��ة إدارة تلك املخاطر إال أن الرشك��ات غالباً ما تتغافل عن 

املخاطر املتأصلة التي ال ميكن تفاديها والتي تنش��أ عن إسرتاتيجياتها.  وينبغي عىل مديري 

الرشكات أن يحددوا لكل هدف إس��رتاتيجي عىل خريطتهم األحداث املنطوية عىل املخاطر 

والتي قد تؤدي إىل الفش��ل يف تحقيق األداء املس��تهدف.  وميكنهم بعد ذلك قياس احتامل 

وق��وع كل مخاطرة من املخاطر املحددة وقي��اس النتائج التي قد ترتتب عليها باإلضافة إىل 

وضع مؤرشات رئيسية للمخاطر والقيام مببادرات لتخفيف املخاطر من شأنها تقليل احتامل 
و/أو نتائج وقوع أشد الحوادث خطورة«.)19(

 وكام نرى، فقد ش��دد كابالن ونورتون عىل أهمية تحديد املخاطر عىل مس��توى الهدف 

وه��و األمر الذي تم اقرتاحه يف املبادئ التوجيهية لأليزو 31000، كام يعد عنرصاً محورياً يف 

أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر.   

 Annette ويف طبعة يونيو 2012 من هارفارد بيزنس ريفيو نرش كابالن مع أنيت مايكس

Mikes، األس��تاذ املس��اعد بكلية هارفارد لألع��امل، مقالة بعن��وان »إدارة املخاطر – إطار 

  .Managing Risks:  A New Framework »جديد

وحدد كابالن ومايكس يف املقالة ثالث فئات للمخاطر )مخاطر ميكن الوقاية منها ومخاطر 

اإلسرتاتيجية ومخاطر خارجية( وقدما توجيهات بخصوص األهداف املتعلقة بتخفيف آثار كل 

نوع من تلك املخاطر ومناذج الس��يطرة عىل كل منها.  كام عرِّفت مخاطر اإلس��رتاتيجية بأنها 

املخاطرة املأخوذة لتحقيق عوائد فائقة.  وقد كان الهدف الخاص بتخفيف املخاطر هو »تقليل 

احتاملية وقوعها وتقليل تكلفة آثارها بفاعلية«، بينام كانت مناذج الرقابة عبارة عن مناقشات 
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تفاعلية بش��أن املخاطر املاثلة أمام تحقيق األهداف اإلس��رتاتيجية واعتمدت هذه املناقشات 

عىل أدوات مثل »خرائط احتاملية وقوع املخاطر املحددة وآثارها، وبطاقات مؤرشات املخاطر 

الرئيسية، وتخصيص املوارد لتخفيف آثار الحوادث الحرجة املنطوية عىل مخاطر«.  

:Volkswagen Do Brazil مثال من حالة فولكس فاجن دو برازيل

لق��د أظهر املثال املأخوذ من حالة فولكس فاجن )VW( دو برازيل - وهي رشكة تابعة 

لرشكة تصنيع الس��يارات األملانية - مامرس��ة الرشكة الجيدة.  فق��د ورد يف املقال أن وحدة 

املخاطر بفولكس فاجن اس��تخدمت خريطة إسرتاتيجية الرشكة إلجراء حوار حول املخاطر.  

وق��د حددت الوحدة املخاطر التي قد تحول دون تحقيق األهداف، كام أعدت بطاقة لكل 

حادث ينطوي عىل مخاطرة ووضعتها عىل الخريطة وأدرجت يف تلك البطاقة اآلثار الفعلية 

للحادث عىل العمليات، واحتاملية وقوعه باإلضافة إىل املؤرشات املتقدمة، وإجراء عمليات 

تخفي��ف املخاطر املمكن��ة.  كام حددت الوحدة أيضاً من هو املس��ؤول الرئييس عن إدارة 

املخاطر.  وقد احتوت بطاقة الحادث املنطوي عىل مخاطرة عىل املكونات التالية:

الهدف اإلسرتاتيجي )يضمن موثوقية العملية البادئة من املورد واملنتهية بالتصنيع(.  	 

الحادث املنطوي عىل مخاطرة )وقف التسليم(.  	 

املخرجات )مثل خسائر اإلنتاج واملشكالت املتعلقة بالجودة(.  	 

مؤرشات املخاطر )مثل تأخر التسليم والعيوب الواردة(.  	 

االحتاملية/ النتيجة )استخدام خريطة تحدد شدة املخاطر وتتضمن االحتاملية/النتيجة(.  	 

نظ��م الرقابة اإلدارية )مثل عقد اجتامعات يومية مع مس��ؤويل اإلمدادات واملش��رتيات 	 

وضامن الجودة(.  

املدير املسؤول )مدير إمدادات التصنيع(.  	 

وق��د تم ع��رض موجز للمخاطر اإلس��رتاتيجية عىل فريق اإلدارة العليا يف ش��كل بطاقة 

تحتوي عىل تقري��ر املخاطر )بطاقة تقرير املخاطر(، والت��ي أدرجت فيها املخاطر الحرجة 

التي تم تقييمها مقابل كل هدف إسرتاتيجي.  
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حالة جي.  بي.  مورجان تشيس:

عرض��ت ه��ذه املقالة حالة جي.  يب.  مورجان تش��يس باعتبارها إحدى املنظامت التي 

يرضب بها املثل يف اإلدارة املتميزة للمخاطر وأشارت املقالة إىل أن جي.  يب.  مورجان تشيس 

صم��دت جيداً أمام األزمة املالي��ة ألن وظائف إدارة املخاطر الداخلي��ة لديها كانت قوية، 

ك��ام كان فريق القيادة قوياً وكان بإمكان��ه إدراك وإدارة الحاالت املتعددة لتعرض الرشكة 

للمخاط��ر.  وقد ورد يف املقال القول اآليت لباري زاب��رو Barry Zubrow، الذي كان حينئذ 

املدي��ر التنفيذي للمخاطر:  »قد أكون أنا صاحب املنصب، ولكن ]املدير التنفيذي[ جيمي 
دميون Jamie Dimon هو مدير املخاطر التنفيذي الحقيقي بالرشكة«.)20(

وق��د ظهرت هذه املقال��ة يف الوقت الذي كان فيه فش��ل إدارة املخاطر لدى جي.  يب.  

مورجان تش��يس، التي قدرت مبليارات الدوالرات، خرباً يحتل الصفحات األوىل من الصحف 

اإلخبارية، وأقل ما يقال يف ذلك أن التوقيت كان سيئاً!

واملث��ري لالهتامم أن املقالة التي ظهرت يف طبعة 3 يونيو 2012 بصحيفة نيويورك تاميز، 

أوحت بأن نجاحات إدارة املخاطر لدى جي.  يب.  مورجان تشيس خالل فرتة األزمة االئتامنية 

كانت نتاجاً لخسائر التداول الالحقة، وتلك مسألة غري صحيحة إىل حد ما.  وبحسب املقالة، 

فق��د وضع البنك الجان��ب التحذيري الذي صدر قبل حدوث ذلك بعام من يس.  يت.  دبليو 

إنفستمنت جروب CtW Investment Group، والتي كانت قد حذرت مسؤويل البنك من 

أن الرشكة قد تخلفت عن مامرس��ات إدارة املخاطر مقارنة بنظرياتها، ومن أنها قد أصبحت 

راضي��ة بالحالة التي وصلت إليها إدارة املخاطر بالرشكة.  وورد يف املقالة اآليت:  »لقد أصبح 

مس��ؤولو املخاطر لدى جي.  يب.   مورجان تش��يس- بعد أن نجحوا يف الصمود أمام األزمة 

املالية يف 2008 - قانعني بش��أن الخطر الذي يطرحه مكتب االستثامرات الرئييس من خالل 

تقديم املراهنات ش��ديدة الرشاسة.  وإضافة إىل ذلك، فإنه بينام كان املكتب يحقق ربحية 

خالل األزمة املالية، كان املدير التنفيذي للمخاطر يركز عىل املشكالت يف نواح أخرى مبا يف 

ذلك نشاط القروض العقارية الذي أصبح يحقق خسائر مالية للبنك.  وقد أدى هذا االقتناع 

إىل تخلف جي.  يب.   مورجان تش��يس حتى حني قام كبار منافس��يها بإصالح عمليات إدارة 
املخاطر لديهم نتيجة لألزمة«.)21(
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الخالصة:
لق��د رشح الفصل الس��ابق مفهوم إدارة األداء عىل أس��اس املخاط��ر:  أي اإلطار، بينام 

ستتناول الفصول التالية كيفية استخدام اإلطار عملياً )جزئية املنهجية(.  

لق��د تناولن��ا يف هذا الفصل بطاق��ات األداء املتوازن وُأطر ومعاي��ري إدارة املخاطر التي 

قدمت جزءاً كبرياً من املادة الخام لنهج إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر.  وقد تم بناء كل 

مجال ضمن إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر من وجهتي نظر بطاقات األداء 

املتوازن وإدارة املخاطر مام يتيح للمنظامت أن »تدير األداء واملخاطر معاً«.  

 ويف أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، تعد النزعة للمخاطرة هي العنرص الذي 

يربط بني اإلس��رتاتيجية واملخاطرة كام متكن من الدمج الكامل والسليم بني هذين املجالني.  

وميكن القول ببس��اطة إنه عندما يتم تنفيذ اإلس��رتاتيجية دون إعطاء عناية شديدة لنزعة 

املخاطرة فس��يدير كبار املديرين منظامتهم عىل نحو خاطئ نتيجة لنقص املعلومات.  وقد 

يب��دو كل يشء إيجابياً، من خالل عدس��ة إدارة األداء الضيقة )بل وقد يصل األمر حتى إىل 

امتالء بطاقات األداء مبؤرشات أداء رئيس��ية جميعها خرضاء(، ومع ذلك فقد تكون املخاطر 

الت��ي خاضتها املنظمة لتحقيق ذل��ك األداء »ذي املؤرش األخ��رض«، وتقبلها لتلك املخاطر، 

مبثابة قنبلة موقوتة تصبح مع مي الوقت جاهزة لتحطيم اإلسرتاتيجية، حسبام يبني املثال 

الق��وي املأخوذ من حالة البنك امللي اإلس��كتلندي Royal Bank of Scotland يف الفصل 

القادم.  
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الفصل الرابع
تعريف اإلستراتيجية:  

مسألة النزعة للمخاطرة.  

يتم إقامة الرابط املهم بني تنفيذ اإلستتراتيجية وإدارة املخاطر يف مرحلة رسم األهداف، حيث 

يتتتم تحديد مستتتوى النزعة للمخاطرة بالنستتبة لكل هدف عىل حدة.  ومن شتتأن ذلك أنه ميّكن 

مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي من تحديد مستتتوى املخاطرة التي يعتقدون بأنها مقبولة بالنسبة 

للعمل عىل تحقيق األهداف املستقلة.  

مقدمة:
يتعلق أس��اس أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر بتحقيق مجموعة من األهداف 

اإلس��راتيجية بش��كل مس��تدام من خالل خوض مقدار مقبول )ومع��روف( من املخاطر 

)الشكل رقم 1-4(.  

وتس��تطيع املنظامت من خالل اس��تخدام أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر أن 

تتوص��ل إىل فه��م وإدراك عميقني للمخاطر املصاحب��ة للخيارات اإلس��راتيجية التي تقرر 

اعتامدها وتس��تطيع أن تتابعها عىل نحو مستمر كتحقيق اإلسراتيجية املستهدفة، وتحقيق 

املواءم��ة بني املخاطرة والنزع��ة للمخاطرة؛ إذا قام مجل��س اإلدارة بتنفيذ ذلك فيمكن أن 

يضمن أن املنظمة أثناء عملها نحو تحقيق أهدافها اإلس��راتيجية تخوض مقداراً مقبوالً من 

املخاطرة، أي أنها »تعمل يف نطاق النزعة للمخاطرة«.  ولكن قبل أن نس��تفيض بشكل أكرب 

يف رشح أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، ينبغي أن نتوقف قلي��اًل لُنعرّف كاًل من 

اإلس��راتيجية والنزعة للمخاطرة، حيث إن هناك إجامعاً محدوداً عىل كل منهام يف أدبيات 

وأوساط خرباء اإلسراتيجية واملخاطر.  
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تعريف اإلستراتيجية:
 LinkedIn أثناء كتابة هذا الكتاب، دارت سلس��لة من النقاشات الفعالة يف أحد مواقع

الخاصة بخرباء اإلس��راتيجية.  وكان ذلك الجدل استجابة لعبارة بسيطة كتبها أحد األعضاء 

أال وهي:  “ما هي اإلس��راتيجية؟” وتدل االستجابة الهائلة والجدل الساخن الذي أثاره هذا 

الس��ؤال عىل حقيقة جلية؛ أال وهي أنه ال يوجد اتفاق عام بش��أن معنى اإلسراتيجية حتى 

بني خرباء اإلسراتيجية.  

الشكل رقم 1-4

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

محركات األعامل

قيمة أصحاب األسهم

الحوكمة

النزعةالنزعةالثقافة

إدارة 
املخاطر

وضع 

اإلسراتيجية

التواصل

إدارة

األداء

مواءمة االسراتيجية 

مع خوض املخاطر

ويعد االفتقار إىل الوضوح يف تعريف اإلس��راتيجية مش��كلة يف حد ذاته، وذلك بالنظر 

إىل أن املهمة األساس��ية لفريق كبار التنفيذيني يف أي منظمة هي تنفيذ اإلسراتيجية.  ومن 

الطرائف املثرية لالهتامم أن أحد مؤلَفْي هذا الكتاب قام منذ عامني بإجراء مقابلة شخصية 

م��ع املدي��ر التنفيذي لدى إحدى أكرب املنظامت التي أمتت مؤخ��راً تطبيق برنامج بطاقات 

األداء املتوازن، وطرح عليه هذا السؤال:  »لو أتيح لك بدء برنامج بطاقات األداء من جديد، 
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ما هي األش��ياء املختلفة التي كنت س��تقوم بها؟« فأجاب:  »إن األمر س��هل.  كنت ألجمع 

فريق اإلدارة العليا لنتفق مسبقاً عىل تعريف اإلسراتيجية، ألننا مبجرد أن بدأنا النقاش حول 

تنفيذ اإلسراتيجية، اكتشفت وبعد جلسات عديدة مضنية أننا جمعياً كنا نتحدث عن أشياء 

مختلفة جداً«. 

سون وو Sun Tsu– فن الحرب

إن الناس يتحدثون بل ويتجادلون حول معنى اإلسراتيجية منذ زمن بعيد جداً ، بل إنه 

حتى يف الوقت الحارض يعد الجرنال العسكري الصيني سون وو-الذي عاش قبل حوايل 500 

س��نة ق.م- أحد خرباء اإلسراتيجية الذين كثرياً ما تقتبس أقوالهم.  ويحظى عمله اإلبداعي 

ف��ن الح��رب The Art of War -وهو فلس��فة حربية إلدارة الرصاعات وكس��ب املعارك - 

بالقبول كأحد الروائع التي تناولت موضوع اإلسراتيجية.  كام أثر هذا العمل عىل الكثري من 

القادة العس��كريني )ومن الناحية االشتقاقية فإن لفظة »إسراتيجية« strategy مشتقة من 

الكلمة اليونانية strategia وتعن��ي اإلدارة الحاذقة( وعىل تفكري الكثري من القادة املنتمني 

إىل مختلف الصناعات والقطاعات.  وعادًة ما يس��تخدم تعليق س��ون وو:  » اإلس��راتيجية 

بدون أس��اليب كخوض الس��بيل األبطأ إىل النرص، واألساليب بدون إس��راتيجية كالضوضاء 

 PowerPoint التي تس��بق الهزمية«، عادة ما ُيس��تخدم هذا التعليق يف رشيحة بوربوينت

االفتتاحية التي ُتستهل بها العروض التقدميية املتناولة لإلسراتيجية، كام عادة ما يستخدمه 

أحد مؤلَفي هذا الكتاب.  

وأشار سون وو يف مقدمة عمله أن فن الحرب )أو اإلسراتيجية( قد أصبح عىل قدر 

شديد األهمية لدرجة أنه ال ميكن تجاهله أكرث من ذلك.)1( وإذا ما تجاوزنا تلك الحقبة 

ووثبنا رسيعاً عرب 2500 س��نة، س��نجد أن العديد من الدراسات البحثية تشري بقوة إىل 

أن نصيحة سون وو مل يتم االلتفات إليها بعد.  وقد توصلت الدراسة املعدة من جانب 

رائَدي الفكر اإلداري، الربوفس��ور جاري هامل Gary Hamel والربوفس��ور يس.  كيه.  

براه��االد C.  K.  Prahalad، إىل أن أق��ل م��ن 3-5% من وقت املس��ؤولني التنفيذيني 

كان يكرس للتطلع إىل الخارج وتكوين البصرية، وقد أوصيا أن يتم تحقيق تلك النس��بة 

20-30%.)2(  وأظهرت دراس��ة أخرى قام بها الربوفس��ور روبرت كابالن والدكتور ديفيد 
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نورتون، مبتكَري بطاقات األداء املتوازن، أن 80% من املسؤولني التنفيذيني ينفقون أقل 

من س��اعة واحدة يف الشهر يف نقاش اإلسراتيجية، الالفت للنظر أن 50% من املسؤولني 
ال ينفقون أي وقت عىل اإلطالق يف مثل هذا النقاش.)3(  

التركيز التشغيلي:
من األسباب الرئيسية وراء فشل معظم املنظامت يف دراسة اإلسراتيجية عىل نحو مالئم 

هو أنها تظل مدفوعة بالجانب التش��غييل وليس بالجانب اإلس��راتيجي.  وهذه املسالة ال 

تش��كل مفاجأة إىل حد ما فالعمليات التش��غيلية هي تلك التي تنت��ج من خاللها املنظمة 

املنتجات التي تقدمها إىل العمالء.  ويعد هذا أمراً منطقياً من وجهة نظر بسيطة حيث إن 

سلس��لة القيمة ميكن وصفها بأنها إنتاج املنتج وبيعه بربح ومن ثم تحقيق مكاس��ب مالية 

لحقوق املساهمني و/أو املالكني اآلخرين.  وإضافة إىل ذلك، فإن معظم كبار القادة يرقون 

يف سلم املناصب نتيجة لتميزهم التنفيذي.  

ولذلك أصبحت العديد من املنظامت مهووسة بتطوير العمليات مام أدى إىل االستبعاد 

الفعيل لكافة األشياء األخرى.  وذلك بال شك هو وضع كاريث؛ الضوضاء التي تسبق الهزمية!

وانظ��ر إىل رشك��ة موت��وروال Motorola الدولية لالتص��االت، والكائ��ن مقرها الرئييس 

بالوالي��ات املتح��دة، باعتبارها مثاالً يف صميم املوضوع.  لقد كان��ت موتوروال يف مثانينيات 

القرن العرشين هي الرشكة الرائدة يف اس��تخدام أسلوب نظرية االنحراف السدايس لتحسني 

األداء.  وتعد نظرية االنحراف السدايس التي أحدثت ثورة غربية يف إدارة الجودة الشاملة، 

مقياساً ومنهجية.  وبصفتها مقياساً، يقيس الحد الواحد قدرة العملية عىل األداء إىل مستوى 

مح��دد م��ن العيوب.  والعيب ه��و أي يشء يؤدي إىل ع��دم رضا العمي��ل:  ُتعرّف نظرية 

االنحراف الس��دايس بأنه��ا 3.4 عيباً لكل ملي��ون فرصة.  وبصفتها منهجي��ة، متثل النظرية 

مجموعة من األدوات التي متكن من التطوير املس��تمر ب��دءاً من تحديد متطلبات العمالء 

ومروراً بعالج املشكالت أو منع حدوثها ووصوالً إىل إبقاء العملية عىل املسار الجديد.  

وتركز نظرية االنحراف السدايس عىل العملية إىل أبعد حد.  ولقد حققت موتوروال   

توفرياً مذهاًل للغاية يف التكاليف نتيجة العتامدها هذا النهج، كام أن منظامت أخرى هناك 
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أيض��اً حقق��ت نتائج ممتازة.  وخفض��ت موتوروال تكاليف التصنيع مببل��غ قدره 1.4 مليار 

دوالر م��ن 1987 إىل 1994، وورد أنها وف��رت 15 مليار دوالر عىل مدار فرة وصلت إىل ما 

يقارب عقد كامل.  ومع ذلك، فإننا إذا نظرنا من زاوية أخرى س��وف نش��اهد قصة مختلفة 

متام��اً فيام يتعلق ب��األداء، حيث إن أداء موتوروال املايل كان دوماً دون املس��توى املطلوب 

ع��ىل م��دار العقد األول من هذا الق��رن، وبعد أن خرست 4.3 ملي��ار دوالر من 2007 إىل 

 Motorola 2009، انقس��مت الرشكة إىل رشكتني عامتني مستقلتني وهام موتوروال موبيليتي

Mobility وموت��وروال سولوش��نزMotorola Solutions يف 4 يناير 2011.  ويف أغس��طس 

2011، استحوذت جوجل Google عىل موتوروال موبيليتي مقابل 12.5 مليار دوالر.  فلقد 

تحولت الضوضاء إىل هزمية.  

وميكنن��ا أن نربهن ع��ىل أن موتوروال كانت مفرط��ة يف تركيزها عىل اس��تخدام نظرية 

االنحراف الس��دايس من أجل تحديد الفرص التي تستطيع من خاللها توفري التكاليف، بدالً 

من اس��تخدامها كأداة لتحس��ني األداء بصفة مس��تمرة مقابل األهداف اإلسراتيجية.  فلقد 

أغفلوا حقيقة أن الرباعة يف اإلدارة اإلس��راتيجية )بدءاً من صياغتها وحتى تنفيذها – وهي 

املرحل��ة الت��ي رمبا تكون األهم( تعد أكرث أهمية من تطوي��ر العمليات.  ونحن ال نقول إن 

املس��ألة األخرية ليس��ت مهمة، بالقطع هي مهمة، ولكنها يجب أن تدار يف سياق األهداف 

اإلس��راتيجية.  وتكراراً للرس��الة الرئيس��ية من وراء ابتكار أس��لوب إدارة األداء عىل أساس 

املخاطر، فكل يشء ينبع من اإلسراتيجية.  والحظ التعليق الذي صدر عن معلم اإلسراتيجية 

املبجل الربوفس��ور مايكل بورتر Michael Porter يف مقالته التي نرشت عام 2006 مبجلة 

هارفارد بيزنس ريفيو، »ما هي اإلسراتيجية؟«

يعد تحسني فاعلية العمليات جزءاً رضورياً من اإلدارة ولكنه ليس اإلسراتيجية...  

ينبغتتي عىل املديريتتن أن مييزوا بوضوح بني فاعليتتة العمليات واإلستتراتيجية.  فكالهام رضوري 

ولكنهام مع ذلك يشكالن برنامجني مختلفني.  

يتضمتتن برنامتتج العمليتتات عملية التطويتتر املستتتمر يف كل النواحي مع عدم اشتتتامله عىل أي 

مقايضات.  بينام ]يحدد[ برنامج اإلسراتيجية وضعاً فريداً مع إجراء املقايضات وزيادة التوافق.  
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تعريف مايكل بورتر Michael Porter لإلستراتيجية:

يعرف بورتر اإلس��راتيجية بأنها تتعل��ق بالتميز.  »إنها تعني االختي��ار املتأين ملجموعة 

مختلف��ة من األنش��طة الهادف��ة لتحقيق مزيج فريد م��ن القيم«. ويربه��ن بورتر عىل أن 

اإلس��راتيجية تتعلق باتخاذ وضع تنافيس وبتمييز منظمتك يف نظر العمالء، وبإضافة قيمة 

من خالل مزيج من األنشطة التي تختلف عام يقدمه منافسوك.  ويعد جوهر اإلسراتيجية 
بالنسبة لبورتر هو »اختيار ما لن يتم فعله«.)4(

Fred Wiersema وفريد ويرسيما Michael Treacy مجاالت القيمة« الثالثة لمايكل تريسي«

يف مقاله��ام الذي نرش عام 1993 مبجلة هارفارد بيزن��س ريفيو تحت عنوان »العالقات 

الودية مع العمالء وغري ذلك من مجاالت القيمة«، حدد مايكل ترييس وفريد ويرسيام ثالثة 

»مجاالت للقيمة« ميكن أن تعد أساساً لإلسراتيجية وهي:  براعة العمليات وإنشاء عالقات 

ودي��ة مع العمالء وإدارة املنتجات.  وق��د أثبت املؤلفان أن واحداً فقط من هذه املجاالت 

ميكن أن يعد هو أساس اإلسراتيجية.  

براعة العمليات:

يشري املؤلفان إىل ما ييل:

يصف مصطلح »براعة العمليات« نهجاً إس��راتيجياً محدداً إلنتاج املنتجات والخدمات 

وتقدميهام.  ويعد هدف الرشكة من اتباع هذه اإلس��راتيجية هو قيادة صناعتها من حيث 

الس��عر واملالءمة.  وينبغي عىل الرشكات التي تس��عى للوصول إىل الرباعة يف عملياتها بأن 

تس��عى جاهدًة النتهاج األساليب التي متكنها من تقليل التكاليف غري املبارشة إىل أدىن حد 

ممك��ن، وإزالة خطوات اإلنتاج الوس��يطة من أجل تقليل تكالي��ف املعامالت وغريها من 

التكاليف »التنافسية« األخرى، ومتكنها من الوصول بالعمليات التجارية إىل املستوى األمثل 

عرب الحدود الوظيفية والتنظيمية.  

وقد ألقى املؤلفان الضوء عىل رشكات مثل ديل Dell  و ُول مارت Wal-Mart باعتبارهام 

مثالني عىل تطبيق تلك اإلسراتيجية.  
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إنشاء عالقات ودية مع العمالء:

 يقول املؤلفان أن تلك املنظامت التي تتبع إس��راتيجية إنش��اء عالقات ودية مع العمالء 

تقوم باستمرار بتصميم وتشكيل منتجات وخدمات لتالءم متطلبات العمالء املحددة بدقة.

ق��د يكون ذلك مكلفاً، ولكن الرشكات التي تعمل عىل إنش��اء عالقات ودية مع العمالء 

مس��تعدة لإلنفاق اآلن من أجل ترسيخ والء العميل عىل املدى البعيد.  وهي عادة ما تنظر 

للقيمة الدامئة للعميل بالنسبة للرشكة وليس لقيمة أي صفقة منفردة.  ولهذا السبب سوف 

يفع��ل املوظفون يف تلك الرشكات أي يشء تقريب��ًا – دون االلتفات كثرياً للتكلفة األولية – 

لضامن حصول كل عميل عىل ما يرغب فيه بالضبط.  

ولق��د ورد أن نوردس��تورم Nordstrom وه��وم ديب��وت Home Depot تع��دان من 

املنظامت التي نفذت هذه اإلسراتيجية بنجاح.  

الريادة عىل مستوى اإلنتاج:  

أشار املؤلفان إىل أن »الرشكات التي تسعى إىل أن يكون لها الريادة عىل مستوى اإلنتاج تركز 

عىل إنتاج س��يل مس��تمر من أحدث املنتجات والخدمات« وأضافا قائلني:  »تتسم تلك املنظامت 

باإلب��داع وميكنها أن تروج ألفكاره��ا الحديثة برسعة كام أن عملياته��ا مصممة عىل نحو يحقق 

الرسع��ة، واألهم من كل ذلك أن قادة املنتجات ينش��دون دوماً حلوالً جديدة للمش��كالت التي 

حلتها للتو أحدث منتجاتهم وخدماتهم.  وإذا قام أي ش��خص بتغيري تقنية عتيقة، فسوف يفضل 

 Johnson & Johnson فعل ذلك بنفس��ه«.  وقد أش��ار املؤلفان إىل أن جونس��ون آند جونسون

تعد إحدى الرشكات التي تتسم مبهارة خاصة يف تطبيق إسراتيجية الريادة عىل مستوى اإلنتاج.)5(  

إسراتيجية املحيط األزرق:

قدم دبليو.  تش��ان كني W.  Chan Kim ورينيه موبورنييه Renee Mauborgne مؤخراً 

مفهوم إس��راتيجية املحيط األزرق.  وقد ميزا يف كتابهام - تحت عنوان إس��راتيجية املحيط 

 Blue Ocean Strategy:  How to Create Uncontested Market Space and - األزرق

Make the Competition Irrelevant، كيف تنش��ئ س��احة س��وق ال ن��زاع عليها وتجعل 

املنافس��ة غري واردة بني ساحتني تنافس��يتني معروفتني باسم املحيط األحمر واملحيط األزرق.  
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ومتث��ل املحيطات الحم��راء كل الصناعات املوجودة اليوم أو س��احة الس��وق املعروفة.  »يف 

املحيطات الحمراء تكون حدود الصناعات محددة ومقبولة.  وهنا تحاول الرشكات أن تتفوق 

عىل منافسيها حتى تستحوذ عىل حصة أكرب من الطلب«.  

أم��ا املحيطات الزرقاء فتعني كل الصناعات غري املوجودة اليوم أو س��احة الس��وق غري 

املعروفة.  ويف املحيطات الزرقاء »يتم تكوين الطلب بدالً من التنازع عليه«.  ويشري املؤلفان 

إىل وجود طريقتني إلنش��اء املحيطات الزرقاء.  »فتس��تطيع الرشكات يف حاالت محدودة أن 

تنش��ئ صناع��ات جديدة بالكلية، كام فعل��ت رشكة إيباي eBay م��ع صناعة املزادات عرب 

اإلنرنت، ولكن يف معظم الحاالت ينشأ املحيط األزرق من داخل املحيط األحمر عندما تغري 

إحدى الرشكات حدود إحدى الصناعات القامئة«.)6(  

تعريف اإلستراتيجية للمنظمات التجارية وغير الربحية:

تصف أس��اليب اإلس��راتيجية املذكورة أعاله كيفية التنافس إسراتيجياً.  وميكن هنا النظر يف 

التعريف املهم إلدارة اإلسراتيجية، الذي وضعه أكريتو مويت Ukerto Moti يف عمله تحت عنوان:  

 Aligning تنظيم رأس املال البرشي من أجل تنفيذ اإلس��راتيجية املؤسس��ية لنمو القطاع العام

Human Capital to Execute Corporate Strategy for Public Sector Growth.

تعرّف اإلسراتيجية املؤسسية بأنها فن وعلم ومهارة صياغة وتنفيذ القرارات يف مختلف 

الوظائف التي من ش��أنها متكني أي منظمة من تحقيق أهدافها طويلة األجل.  فهي عملية 

تحديد رس��الة املنظمة ورؤيتها وأهدافها ووضع السياس��ات والخط��ط التي غالباً ما تخص 

املرشوع��ات والربام��ج والتي يتم تصميمها م��ن أجل تحقيق تلك األه��داف، ثم بعد ذلك 
تخصيص املوارد من أجل تنفيذ السياسات والخطط واملشاريع والربامج.)7(

وكام نرى، يتناول تعريف مويت تنفيذ اإلس��راتيجية باإلضافة إىل صياغتها، فاإلسراتيجية 

تتعل��ق مبا يتم فعل��ه بنفس مقدار تعلقها مبا يعتزم فعله.  وق��د يجادل الكثريون بأن هذا 

التعريف ال يزال ناقصاً حيث إنه ينبغي أيضاً تضمني التعلم اإلس��راتيجي يف تعريف كامل.  

ويعد التعلم وغرس إمكانيات التغري الرسيع لتغيري املسار - إذا لزم - أحد اإلمكانيات املهمة 

الالزمة للتنافس يف مثل »أوقات االضطرابات املستمرة« تلك.  
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المخاطرة – المكون الذي يتم إغفاله في التعريفات:

يغف��ل الكثريون عن ذكر املخاطرة يف األوصاف التي وردت بش��أن اإلس��راتيجية:  فمن 

املؤرشات األخرى عىل أن اإلسراتيجية واملخاطرة كانت تتم صياغتهام وتنفيذهام وإدارتهام 

يف امل��ايض مبعزل عن بعضهام.  فقد أظه��رت ورقة العمل - التي نرشت يف يونيو 2012 من 

قب��ل معهد إدارة املخاطر Institute of Risk Management والتي تناولت ثقافة املخاطر 

- مدى الخطأ الجسيم يف القيام بفصل اإلسراتيجية عن املخاطر عىل النحو التايل:

لقد كان رأس املال يف تس��عينيات القرن العرشين رخيصاً ومتاحاً بوفرة، وبالتايل أسست 

العديد من الرشكات إس��راتيجياتها عىل »عل��م الجغرافيا«، ملالحقة منو األرباح بغض النظر 

عن املخاطر واملتطلبات الرأس��املية.  وقد أفلست العديد من الرشكات يف السنوات األخرية 

)مثل كوداك Kodak و إيه آي جي AIG( نتيجة للتقاعس عن الربط املحكم بني املخاطرة 

واإلسراتيجية باعتبارهام جزءاً من نفس العملية، ولالفتقار إىل فهم واضح للنزعة للمخاطرة 

وللمخاطر التي تنطوي عليها أي إسراتيجية محددة.)8(  

تعريف المؤِلَفْين لإلستراتيجية:
نحن نعرف اإلس��راتيجية بأنها »إنشاء وضع مستدام )وحصني( من شأنه متكني املنظمة 

من تحقيق أهدافها مع العمل يف نطاق حدود النزعة للمخاطرة«.  وعىل سبيل املثال:

س��وف نصل إىل املرتبة 1 أو 2 يف كافة األس��واق التي نعمل فيها يف غضون ثالث سنوات 

من دخول الس��وق.  ويف األسواق التي نصل فيها إىل املرتبة 1 أو 2 بالفعل فإننا سوف نتبع 

نهجاً ينطوي عىل مخاطر قليلة، أما يف األسواق التي نهدف إىل أن نصبح فيها يف املرتبة 1 أو 

2 فإننا سوف نتبع نهجاً ينطوي عىل مخاطر شديدة.  

ونحن نؤمن بأن اإلسراتيجية ميكن تقسيمها إىل ثالثة أجزاء:

1- األهداف:  األهداف اإلسراتيجية املحددة التي ترغب املنظمة يف تحقيقها.

2- النزعة للمخاطرة:  مس��توى ون��وع املخاطرة املقبولة والالزمة بالنظر إىل اإلس��راتيجية 

املوضوعة واألهداف املحددة.
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3- األنش��طة )العمليات واملبادرات(:  مجموعة األنش��طة واملبادرات املحددة التي تحتاج 

املنظمة إىل القيام بها حتى تتمكن من تنفيذ إس��راتيجيتها، مع العمل يف نطاق النزعة 

للمخاطرة.  

إن محور تنفيذ اإلسراتيجية يتمثل يف مواءمة املخاطرة:  التعرض للنزعة للمخاطرة الذي 

يعرب عن مقدار املخاطرة الالزمة لتنفيذ اإلسراتيجية.  

إدارة األداء على أساس المخاطر - من الصياغة إلى التنفيذ.

عىل الرغم من أن إدارة األداء عىل أساس املخاطر هي يف األساس إطار ومنهجية لتنفيذ 

اإلسراتيجية، إال أنها أيضا تتمتع بوظيفة مهمة يف مرحلة صياغة اإلسراتيجية.  ويبني الشكل 

رقم )4-2( العملية الكاملة لإلدارة اإلس��راتيجية والتي تتألف من مراحل الصياغة والوضع 

والتنفيذ، والدور الذي تلعبه كل من املخاطرة والنزعة للمخاطرة.  وحسبام أشري سابقاً، تعد 

النزعة للمخاطرة عنرصاً أساسياً يف كل مرحلة من املراحل املذكورة.  

صياغة اإلسراتيجية:

تحديد سياق األعامل.  	 

مراجعة منوذج األعامل.  	 

بالنظر إىل سياق األعامل ومنوذج األعامل، ما هو مقدار النزعة للمخاطرة الالزم لتحقيق 	 

أهداف األعامل؟

ما هي محركات األعامل؟	 

وضع اإلستراتيجية:

وضع أهداف محددة لألعامل بناء عىل اإلسراتيجيات عالية املستوى.  	 

تحديد أهداف معينة لألعامل وتقبل معني للمخاطر فيام يتعلق بالكيانات املحددة.  	 

تخصيص املوارد النادرة لكل وحدة وفئة من فئات املخاطرة، وخطوط املنتجات، إلخ.  	 
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الشكل رقم 2-4

يجب تضمني النزعة للمخاطرة يف اإلطار اإلسراتيجي التنظيمي

أهداف األعامل

منوذج األعامل

النزعة

النزعة

مواءمة النزعة

محركات األعامل

اإلسراتيجية

منوذج األعامل

أهداف األعامل

التحليل الداخيلالتحليل الخارجي

قم بإدارة األداء قم بإدارة املخاطر

غة
صيا

ال
اد

عد
اإل

يذ
نف

الت

تعرف عىل نفاط القوة 

والضعف

هل منوذج أعاملنا يتناسب 

مع هدفنا؟

هل نسري عىل نظام تشغيل 

يتفق مع النزعة للمخاطر؟

قم بإدارة التهديدات 

والفرص

قم بإدارة نقاط الضعف 

والقوة

هل نحن عىل املسار الصحيح 

لتقديم الخدمات؟

هل منوذج أعاملنا يتناسب 

يتناسب مع هدفنا؟

تعرف عىل التهديدات 

والفرص
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تنفيذ اإلستراتيجية:

املراقبة املس��تمرة ملا إذا كانت املنظمة تسري عىل املس��ار الصحيح نحو تحقيق أهداف 	 

أعاملها.  

ض��امن عمل املنظم��ة ضمن نطاق النزع��ة للمخاطرة يف إطار س��عيها لتحقيق أهداف 	 

أعاملها، أي أنها ال تبالغ يف املخاطرة أو تتقاعس عن أخذ القدر الكايف منها.  

تحقيق املواءمة بني برنامج التغيري والربنامج اإلسراتيجي.  	 

تنفيذ العملية –أي التنفيذ اليومي لإلسراتيجية– عىل املستوى التشغييل.  	 

األهمية اإلستراتيجية للنزعة للمخاطرة:  

حس��بام نرى، فإن عنرص النزعة للمخاطرة يعد عنرصاً أساس��ياً يف عقلية اإلس��راتيجية 

الخاصة بإدارة األداء عىل أس��اس املخاطر وذلك لسبب واحد بسيط، إن فشل املنظامت يف 

الوص��ول إىل فهم كامل للنزعة للمخاطرة وإىل دمجها بالكامل يف تنفيذ إس��راتيجياتها يعد 

أحد األس��باب األساس��ية التي تؤدي إىل إخفاق الرشكات.  ومام ال ش��ك فيه أن االفتقار إىل 

الصالبة املناسبة - فيام يتعلق بإدارة النزعة للمخاطرة - كان أحد العوامل التي أثرت بشدة 

يف األزمة االئتامنية، حس��بام أثبتته دراس��ة حالة البنك املليك اإلس��كتلندي الواردة يف هذا 

الفصل ) اإلطار رقم 1-4 (.  
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اإلطار رقم 1-4

 إخفاق البنك املليك اإلسكتلندي:  اإلسراتيجية والنزعة للمخاطرة.

يف مارس 2000، استحوذ البنك املليك اإلسكتلندي عىل بنك ناتويست NatWest الربيطاين من خالل 

صفقة بلغت قيمتها 21 مليار جنيه إسرليني، وكانت تلك الصفقة حينئذ هي أكرب عملية حيازة يف تاريخ 

املص��ارف الربيطاني��ة.  وقد كانت تلك الحي��ازة يف حينها مبثابة رضبة ماهرة فيام يتعلق باإلس��راتيجية 

والتنفي��ذ.  وم��ن ثم بدأت “فرة ذهبية” يف تاريخ البنك املليك اإلس��كتلندي الذي قارب عمره الثالمثائة 

عام.  وبدأ البنك املليك اإلس��كتلندي إس��راتيجية طموحة للتحول من مجرد رشكة تقدم خدماتها املالية 

عىل الصعيد اإلقليمي، إىل أخرى ذات طابع عاملي وقدرة عىل إدارة النمو القوي يف اإليرادات.  وقد ارتفع 

س��عر سهم البنك املليك اإلسكتلندي وكان أداؤه جيداً يف الس��نوات األوىل من القرن الحادي والعرشين، 

وبحل��ول عام 2007 كان معظم املحللني ينظر إىل البنك - ال��ذي أصبح حينئذ بنكاً دولياً - باعتباره بنكاً 

ناجحاً ألقىص حد.  فعىل سبيل املثال:

من عام 1997 إىل 2007، ارتفع ربح السهم من 50 بنساً تقريباً إىل ما يقارب 250 بنساً.  	 

يف عام 2007، حقق البنك املليك اإلس��كتلندي رقاًم قياس��ياً يف الربح التشغييل للمجموعة، بلغ 	 

10.3 مليار جنيه إسرليني )7.7 مليار جنيه إسرليني بعد خصم الرضيبة(.  

رف��ع البنك املليك اإلس��كتلندي أصول��ه ب� 29 ضعفاً ب��ني عام��ي 1998 و2008 )ارتفعت األصول يف 	 

املتوسط بنسبة 41% يف السنة(.  

مل يكن البنك قبل اس��تحواذه عىل ناتويست ضمن أهم 20 بنكاً عاملياً، بحسب الرسملة السوقية، ثم 	 

أصبح يحتل املركز التاسع عىل مستوى العامل بحلول عام 2007.  

عندما حلت األزمة والكارثة االئتامنية أفلس البنك املليك اإلسكتلندي يف أكتوبر عام 2008.  وللحيلولة 

دون انهياره، قامت الحكومة الربيطانية بضخ 45.5مليار جنيه اسرليني كحقوق ملكية )مل تتجاوز قيمته ما 

يقارب 20مليار جنيه إسرليني يف ديسمرب 2011( وتم تأميم البنك املليك اإلسكتلندي جزئياً.  وبشكل عام 

انخفض سعر سهم البنك مام يزيد عىل 700 بنس يف مطلع 2007 إىل ما يقارب 20 بنساً يف أواخر 2011.  

يعد إخفاق البنك املليك اإلس��كتلندي أحد االنهيارات البنكية األس��وأ سمعة من بني تلك التي أفلست 

بس��بب األزمة االئتامنية.  فذلك مل يؤد فقط إىل التأميم الجزيئ للبنك الذي كان يف الس��ابق مس��يطراً عىل 

سوق األسهم؛ بل إنه أيضاً أدى إىل انهيار كاريث لسمعته.  قام معهد السمعة Reputation Institute بعمل 

دراس��ة عام 2011 ضمت 260 رشكًة مرتبًة بحس��ب الس��معة وكان البنك املليك اإلسكتلندي يحتل املرتبة 

األخرية.)9( وسوف يتطلب التعايف املايل والسوقي واسرداد السمعة الحسنة خوض طريق طويل وقاس.  
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ولكن ما هو الخطأ الذي وقع؟

يجيب تقرير هيئة الخدمات املالية الربيطانية )FSA( - الذي صدر يف ديس��مرب 2011 تحت عنوان 

إخفاق البنك املليك اإلس��كتلندي The Failure of the Royal Bank of Scotland - عن هذا الس��ؤال 

بتفصي��ل كبري )وصل إىل 435 صفحة(.  لقد كان الس��بب املبارش إلخفاق البنك املليك اإلس��كتلندي هو 

السحب غري االعتيادي للودائع ووهن عملية صنع القرار؛ وال سيام فيام يتعلق باملخاطرة التي كانت سبباً 

رئيسياً وراء اإلخفاق إال أن التقرير مل يرش إىل األسباب األوسع نطاقاً وال سيام ما ييل:

- كانت اللوائح االحراس��ية األساس��ية التي طبقتها هيئة الخدمات املالية - وغريها من الهيئات الرقابية 

األخرى حول العامل - غري مالمئة عىل نحو خطري.  وقد زاد ذلك من احتامل وقوع أزمة مالية عاملية يف 

وقت ما من األوقات.  

- وضعت هيئة الخدمات املالية فلسفة ونهجاً لإلرشاف عىل الرشكات األكرث تأثرياً وال سيام البنوك الكربى، 

وقد نتج عن تلك الفلسفة وذلك النهج عدم التصدي للقرارات السيئة للبنك املليك اإلسكتلندي بالقدر 

الكايف.  وأدى النهج اإلرشايف إىل عدم كفاية الركيز عىل املسائل االحراسية األساسية فيام يتعلق برأس 

املال والسيولة، ونوعية األصول وعدم كفاية االستعداد للتصدي للتقديرات اإلدارية وتقييامت املخاطر.  

- عند التأمل يف املايض نالحظ أن القواعد الرأس��املية التي طبقته��ا هيئة الخدمات املالية كانت معيبة 

بشدة؛ لقد أتاحت للبنك املليك اإلسكتلندي أن يعمل بنسبة مديونية عالية عىل نحو خطري.  وقد كان 

ذلك أحد األسباب الرئيسية التي أدت إلخفاق البنك املليك اإلسكتلندي.  

- لقد أدى االعتقاد الخاطئ بأن األس��واق املالية كانت مس��تقرة أصاًل وأن نظام كفاية رأس املال الخاص 

بإطار بازل Basel II 2 ميكن أن يضمن بذاته سالمة النظام البنيك، إىل افراض أن املخاطر التي تطلبت 

إجراءات احراسية كانت ذات أولوية متدنية.  

وع��ىل الرغم من ذلك، فقد وصف التقرير مجموعة كبرية من القرارات الس��يئة التي اتخذتها إدارة 

البنك املليك اإلس��كتلندي ومجل��س إدارته.  ومن بني القرارات األكرث إثارة للدهش��ة قرار امليض قدماً يف 

حي��ازة بن��ك ABN AMRO إي��ه.  يب.  إن أمرو عام 2007 مام لعب دوراً كب��رياً يف إخفاق البنك املليك 

اإلس��كتلندي.  ك��ام قرر مجلس اإلدارة أن مييض قدماً يف عملية الحي��ازة مع اتخاذ الحيطة الواجبة، التي 

يبدو أنها مل تكن كافية بالنس��بة للمخاطر املرتبة عىل عملية الحيازة.  وقد ش��كك التقرير يف أن »الكثري 

من قراء التقرير سوف يدهشون من قراءة أن املعلومات التي أتاحها بنك إيه.  يب.  إن أمرو للبنك املليك 

اإلس��كتلندي يف إبريل 2007 وصلت إىل »ملفني وقرص مدمج«. وأن البنك املليك اإلس��كتلندي فشل إىل 

حد كبري يف مساعيه للحصول عىل املزيد من املعلومات غري املتاحة للعامة”.  
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لقد كانت الحيازة إحدى العوامل الرئيسية التي أدت إىل اإلخفاق:  لقد خاض البنك املليك اإلسكتلندي 

األزمة مع اعتامده الكيل عىل التمويل بس��عر الجملة.  وكانت فجوة التمويل بالجملة قصري األجل لدى 

البن��ك هي إحدى أكرب الفجوات يف مجموعة البن��وك املناظرة له، كام أنه كان أكرث اعتامداً عىل التمويل 

الرسي��ع والتموي��ل غري املضمون من معظم نظرائه.  وقد زاد حيازة البنك عىل بنك »إيه.  يب.  إن أمرو« 

من اعتامده عىل التمويل بسعر الجملة قصري األجل.  

وبحلول مطلع 2007، زاد تعرض البنك املليك اإلسكتلندي لحاالت شديدة املخاطر، تضمنت مخاطرة 

االئتامن يف محفظة التداول الخاصة بالبنك؛ وتبع ذلك صناعة البنك لقراره اإلس��راتيجي يف أواس��ط عام 

2006 والذي اقتىض التوسع الشامل يف نشاطه الخاص باالئتامن املركب.  وزادت الحيازة عىل بنك »إيه.  

يب.  إن أمرو« من تعرض البنك املليك اإلسكتلندي لتلك األصول متاماً كام أصبحت أنشطة تداول االئتامن 

أقل جاذبية.  وقد جعل ذلك الرشكة أكرث عرضة لبواعث قلق السوق.  

وتدهورت بالطبع أس��واق االئتامن املنظمة اعتباراً من ربيع عام 2007 وحتى سنوات الحقة.  وكان 

البنك املليك اإلس��كتلندي مث��ل الكثريين غريه محتفظاً حينئذ مبراكز كان مق��دراً لها أن تعاين من بعض 

الخس��ائر.  وكان املحدد األسايس ملقدار الخس��ارة هو مدى قدرة الرشكة عىل توزيع مراكزها الحالية، أو 

مدى اس��تعدادها لتحمل الخس��ائر مبكراً من خالل التحوط أو تصفية تل��ك املراكز.  وكان البنك املليك 

اإلسكتلندي - طبقاً للتقرير- من أقل البنوك فاعلية يف إدارة مراكزه خالل فرة االنهيار.  

ومن الواضح أن البنك املليك اإلسكتلندي قد تعرض - فيام كان يسعى لتنفيذ إسراتيجيته الطموحة 

- للكثري من املخاطر الش��ديدة.  وقد طرح تحليل هيئة الخدمات املالية أس��ئلة مهمة بشأن فاعلية دور 

مجلس إدارة البنك املليك اإلسكتلندي فيام يتعلق باإلسراتيجية.  وورد يف التقرير ما ييل: 

بالنظر إىل نطاق طموحات النمو للبنك املليك اإلسكتلندي وال سيام خالل الفرة من 2006 إىل 2007، 

فإنه من املعقول توقع أن يكون مجلس اإلدارة قد طأمن نفس��ه أن إس��راتيجية النمو مصممة بدرجة 

عالية جداً من التنبه للمخاطر املصاحبة لها.  ولكن بالنظر إىل املايض، مل يكن الوضع كذلك بشكل واضح 

وجيل.  

وفيما يلي عينة من الدليل الذي أورده التقرير: 

ذكر التقرير الخاص ب� »تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجنة املكافآت ولجنة الرشيحات 2005« أن ربع 

مجلس اإلدارة مل يوافق عىل أن مراجعة مجلس اإلدارة للمس��ائل اإلسراتيجية وتقييمه لها - فيام يتعلق 

بالبيئة الحالية واملس��تقبلية للمجموعة - كانا مرضيني.  وذكر أن أعضاء مجلس اإلدارة رغبوا يف الحصول 

عىل مزيد من الوقت لدراسة اإلسراتيجية ومناقشتها، وأن عدداً منهم شعر برضورة وجود تقرير رسمي 
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أو مناقشة رسمية بشأن النزعة للمخاطرة عند مراجعة امليزانية.  وأشار تقرير 2006 إىل أن أعضاء مجلس 

اإلدارة شعروا بأنه مل يكن هناك تبادل كاف لآلراء أو مراجعة كافية بشأن النزعة للمخاطرة عىل مستوى 

مجل��س اإلدارة، وهو ما ك��ان الزماً ملجلس اإلدارة حتى يفصح عن مقدار نزعته للمخاطرة، وأن ثلثهم مل 

يبد عليه الرضا عن دور مجلس اإلدارة يف وضع اإلسراتيجية وتحديدها.  

- مل تتضم��ن وثائ��ق اإلس��راتيجية املقدمة ملجل��س إدارة املجموعة - فيام يتعل��ق بالخدمات املرصفية 

واألس��واق العاملية )Global Banking and Markets( - تحلياًل مفصاًل بش��أن األس��واق ذات الصلة 

لدعم الطموحات املرتبطة بالنمو، أو بشأن املخاطر الضمنية الرئيسية.  وتم إيجاز أثر املخاطر بشكل 

منط��ي يف نقطة واح��دة لكل مبادرة، مع عدم تقديم أي معلومات بش��أن كيفي��ة التصدي للمخاطر 

العديدة املحددة أو تخفيفها.  ومل يكن مثة دليل عىل اعراض إدارة املخاطر بأي ش��كل من األش��كال 

عىل املقرحات.  

- قدم أحد املستش��ارين الذين س��اهموا يف الربنامج التنفيذي للبنك املليك اإلسكتلندي تغذية مرتجعة، 

ُتفيد بأن البنك كان متفرداً بني البنوك الكبرية الحتوائه العديد من “متسلقي التالل” مع افتقاره تقريباً 

ألي من “مكتش��في التالل”.  لقد كان ينظر للبنك باعتباره قوياً بشكل استثنايئ ألنه ضم أشخاصاً كان 

ميكن التعويل عليهم يف تنفيذ اإلس��راتيجية املتفق عليها، ولكن��ه كان أضعف بكثري من حيث قدرته 

عىل التفكري اإلسراتيجي.  

- مل ينخ��رط املختص��ون بإدارة املخاطر يف البنك املليك اإلس��كتلندي بالش��كل الك��ايف يف عملية صياغة 

اإلس��راتيجية، ومل يقوم��وا بإجراء أي تقييم للمخاطر إىل أن تم عرض اإلس��راتيجية عىل مجلس إدارة 

البنك.  وحني تم عرض اإلس��راتيجية عىل مجلس اإلدارة يف يونيو 2006، تم تحديد املخاطر الرئيس��ية 

بأنها “مخاطرة سوقية من املنتجات التي ظهرت حديثاً ومن تعقد النامذج”.  ومل تجد هيئة الخدمات 

املالية أي دليل يوحي بأنه قد تم التوس��ع يف هذا الوصف املخترص لتقديم املزيد من التفاصيل بشأن 

طبيع��ة املخاطرة، وكيف ومتى س��وف تتخذ ش��كاًل محدداً؟  وما هي الخط��وات التي ميكن اتخاذها 

لتقليلها إىل أقىص حد ممكن.  

وأش��ار التقرير إىل وجود منط م��ن القرارات التي ميكن عىل نحو معقول اعتبارها قرارات س��يئة يف 

مجلس إدارة البنك املليك اإلس��كتلندي وفريق املس��ؤولني التنفيذيني مام أوحى باحتاملية وجود جوانب 

قص��ور ضمنية يف:  القدرات اإلدارية ومنط اإلدارة لدى البن��ك، وترتيبات الحوكمة، والضوابط واملوازين، 

وآليات اإلرشاف واملواجهة، والثقافة، وال سيام اتجاهها فيام يتعلق بالتوازن بني املخاطرة والنمو.  

   وأك��دت هيئة الخدمات املالية للبنك املليك اإلس��كتلندي عىل رضورة اعتامده نظم إدارة املخاطر 

التي تطبق أفضل املامرسات وخصوصاً إجراء تحسينات عىل اختبار صالبة البنك إلثبات قدرته عىل تحمل 
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أي تراجع اقتصادي حاد، كام أكد عىل رضورة قيام مجلس إدارة البنك - عىل وجه الخصوص - بدراس��ة 

ومناقشة نزعته للمخاطرة وبوضع الحدود املالمئة.  

   وبناًء عىل الوارد فيام س��بق وغريه من األدلة األخرى، ورد يف تقرير املراجعة الداخيل لحس��ابات 

مجموعة البنك املليك اإلسكتلندي - الذي تم تقدميه إىل رئيس مجلس اإلدارة يف يوليو 2008 - اآليت:  “بناًء 

عىل مراجعتنا ومقابالتنا مع أعضاء مجلس اإلدارة ميكن للمناقش��ات حول اإلس��راتيجية أن متتد لتشمل 

املزي��د م��ن التحليل للخيارات اإلس��راتيجية واملخاطر املصاحبة لها.  وميكن أيضاً دعم تلك املناقش��ات 

بتقوميات ملس��تويات املخاطر الحالية مقابل النزعة للمخاطرة” و»يجب أن يتضمن ذلك طبيعة ونطاق 

املخاطر التي سيكون املجلس مستعداً لخوضها«.  

   وأخ��رياً، فقد أصبحت املخاطر وال س��يام النزعة للمخاطرة أحد بن��ود جدول أعامل مجلس البنك 

املليك اإلسكتلندي.  

مالحظة:  تس��تند دراس��ة الحالة هذه عىل تقرير إخفاق البنك املليك اإلسكتلندي املعد الذي أعدته 

هيئة الخدمات املالية يف ديسمرب 2011، باإلضافة إىل بعض املواد األخرى.)10(    
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يرجع اإلخفاق الكاريث ملنظامت الخدمات املالية إىل ش��بكة معقدة من األس��باب.  ومع 

ذل��ك، فقد كان فش��لها املنهجي يف وصف وتحديد معايري مق��دار املخاطرة -التي كان من 

الحصافة قبولها والتعرض لها، فيام كانت تسعى تلك املنظامت لتحقيق أهدافها اإلسراتيجية-

هو أحد األسباب الرئيسية يف تلك الشبكة.  

 Thought وورد يف الورق��ة البيض��اء قي��ادة الفكر يف فه��م وإيصال النزع��ة للمخاطرة

-ال��ذي   Leadership in Understanding and Communicating Risk Appetite

نرشت��ه  لجنة املنظامت الراعية التابعة للجنة تريدواي )COSO(  عام 2012- اآليت:  “لقد 

كانت املشكلة األساسية التي أدت إىل وقوع األزمة املالية الحالية هي أنه بالرغم من وضع 

األهداف إال أن عنرص النزعة للمخاطرة مل يذكر، ومل يتم تحديد األطراف املسؤولة حال تكبد 

املخاط��ر، وتتابع الرشح كيف أن فهم النزعة للمخاطرة لرمبا كان س��اعد يف تفادي الكارثة 

االقتصادية )وميكن الربهنة عىل أنها أزمة سياسية واجتامعية( التي تلت ذلك:

لقد أثبت التاريخ أنه عندما ال يتم أخذ النزعة للمخاطرة يف االعتبار )وال سيام يف برامج 

التعوي��ض عن الخس��ائر( فإن املنظمة غالباً ما تعاين من مخاطر أش��د م��ام تتوقع.  وعىل 

سبيل املثال، لو أن املؤسسات املالية قامت باإلعالن عن النزعة للمخاطرة بكل وضوح فيام 

يتعلق باألدوات املالية املدعمة برهن عقاري غري مضمون، فغالباً ما كانت إداراتها ومجالس 

إداراتها س��تطرح أسئلة معينة؛ مام كان س��يؤدي إىل تحديد املخاطر عىل نحو أفضل، ومن 

أمثلة تلك األسئلة ما ييل:

ماذا لو اختلفت حاالت تدهور س��وق اإلس��كان )انخفاض األس��عار وزيادة العرض( عن 	 

النموذج التاريخي؟

ماذا لو تدهورت الرهون العقارية بشكل منهجي، وكانت مرتبطة عىل نحو وثيق بإحدى 	 

املناطق التي نستثمر فيها؟

هل ميكن أن تولد قرارات معينة - اتخذها بعض مس��ؤولينا التنفيذيني - مخاطَر معينة 	 

تتج��اوز نزعتنا للمخاطر؟)11( انظر أيضاً اإلطار رقم )4-2( بخصوص دور اإلدارة ومجالس 

اإلدارات يف تحديد النزعة للمخاطرة.  
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وهذا ال ينطوي يف ذاته عىل عدم وجود النزعة للمخاطرة؛ بل ينطوي فقط عىل االعراف 

بدوره يف اإلس��راتيجية ويف اإلفصاح عنها، من املعقول فعلي��ًا القول بأن العديد من البنوك 

التي أفلس��ت كانت تتبنى مبدأ النزعة للمخاطرة وم��ع ذلك مل تكن إدارة تلك النزعة نحو 

املخاط��رة، أو وض��ع معايري لها جزءاً من تفكريهم، ألنهم أخفقوا أساس��اً يف إدراك خوضهم 

ملخاطر ش��ديدة.  وكان االعتقاد الس��ائد قبل األزمة االئتامنية ه��و أن آليات التورق كانت 

تعني البيع مع املخاطرة ويف نفس الوقت تعويض رأس املال دون أي تعرض يذكر للمخاطر.  

وبالفع��ل، خلص أحد التقاري��ر التي قدمتها وحدة البحوث االقتصادي��ة التابعة ملجلة ذي 

إيكونوميست Economist Intelligence Unit يف 2007، إىل أن إدارة املخاطر )وخصوصاً 

املخاطر املالية( مل تعد هي القضية األساسية بالنسبة لقادة القطاع املرصيف.  لقد كانت إدارة 

املخاط��ر لكافة النوايا واألغراض “مصنفة”.  )12( وإذا مل تعد إدارة املخاطر ذات أهمية، فام 

الداعي ملجرد التفكري يف مسألة النزعة للمخاطرة واالهتامم بوضعها يف نطاق حدود معينة؟
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اإلطار رقم 2-4

 استعراض عام قدمته COSO إلدارة النزعة للمخاطرة.

 Understanding and   يف ورقته��ا البيضاء يف فهم وإيص��ال النزعة للمخاط��رة COSO ش��ددت

Communicating Risk Appetite عىل أنه ينبغي عىل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية - عند تحديد 

النزعة للمخاطرة - اتخاذ الخطوات الثالث التالية:

1-تحديد النزعة للمخاطرة.  

2-إيصال النزعة للمخاطرة.  

3-متابعة النزعة للمخاطرة وتحديثها.

1-تحديد النزعة للمخاطرة:  

ال يعني تحديد النزعة للمخاطرة أن تتحاىش املنظمة املخاطر كجزء من مبادراتها اإلس��راتيجية؛ بل 

عىل العكس متاماً، فكام تضع املنظامت أهدافاً مختلفة؛ فإنها باملثل تقوم بتحديد مقادير مختلفة للنزعة 

للمخاط��رة فال يوجد بيان معياري أو عام للنزعة للمخاطرة س��ائر عىل كافة املنظامت، كام أنه ال توجد 

نزعة “صحيحة” للمخاطرة.  بل إن عىل اإلدارة ومجلس اإلدارة اعتامد خيارات معينة عند تحديد النزعة 

للمخاطرة مع إدراك املقايضات التي ينطوي عليها التقبل األعىل أو األقل للمخاطر.  

2-إيصال النزعة للمخاطرة:  

هناك العديد من األس��اليب الش��ائعة التي تس��تخدم يف إيصال النزعة للمخاطرة.  أولها إعداد بيان 

عام للنزعة للمخاطرة يتس��م بالش��مول والوصف الكامل والكايف؛ حتى يتس��نى لوحدات املنظمة إدارة 

مخاطرها عىل نحو يوائم إطار هذا البيان.  واألس��لوب الثاين هو إيصال النزعة للمخاطرة لكل مجموعة 

رئيسية من أهداف املنظمة.  أما األسلوب الثالث، فهو إيصال النزعة للمخاطرة لفئات املخاطر املختلفة.  

3-متابعة النزعة للمخاطرة وتحديثها:

مبج��رد أن يتم إيصال النزعة للمخاطرة ينبغ��ي عىل اإلدارة حينئذ بدعم من مجلس اإلدارة أن تعيد 

النظ��ر فيها وتعززها.  فال يج��وز أن يتم تحديد النزعة للمخاطرة مرة واحدة ثم ترك بدون أي مراجعة.  

ب��ل إن��ه يتعني مراجعتها فيام يتعلق بكيفية عمل املنظمة وال س��يام إذا تغري من��وذج أعامل الكيان ذي 

الصلة.  
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يجب عىل اإلدارة أن تتابع األنشطة لتتحقق من مواءمتها مع النزعة للمخاطرة، من خالل مزيج 

من املراقبة املستمرة والتقييامت املستقلة.  وميكن لقسم املراجعة الداخيل أن يدعم اإلدارة يف عملية 

املراقب��ة ه��ذه.  وإضافة إىل ذلك ينبغي عىل املنظامت عند مراقبته��ا للنزعة للمخاطرة أن تركز عىل 

خلق ثقافة وعي باملخاطر وترمي إىل أهداف متوامئة مع تلك الخاصة مبجلس اإلدارة.  

 Lary  هذا النص منقول من الورقة البيضاء فهم وإيصال النزعة للمخاطرة، د.الري ريتنربغ

Rittenberg و فرانك مارتنز Frank Martens، لجنة املنظامت الراعية التابعة للجنة تريدواي، 

يناير 2012.)13(  ولقد كشفت األحداث التي أعقبت نرش ذلك التقرير مبارشة جوانب النقص يف 

هذا النهج التي تكاد ال تعد وال تحىص بل وكشفت عام ينطوي عليه من غرور.  

وق��د رشحن��ا يف اإلطار رق��م )4-1( الدور ال��ذي لعبه الفش��ل يف إدارة املخاطر - وال س��يام النزعة 

للمخاطرة - يف الس��قوط املروع للبنك املليك اإلس��كتلندي من مكانته العالية.  ولكن ينبغي مالحظة أن 

البنك املليك اإلس��كتلندي حني اتخذ إجراءاته ش��ديدة الخطورة إمنا فعل ذلك من أجل تنفيذ إسراتيجية 

طموحة تم إطالقها عام 2000 من أجل تحويل البنك من مجرد بنك إقليمي إىل آخر عاملي.  وبحلول عام 

2007، كان قد أصبح أحد أكرب عرشة بنوك يف العامل من حيث الرسملة.  وإضافة إىل ما سبق، كان البنك 

املليك اإلس��كتلندي يس��عى يف نفس الوقت إىل تحقيق منو كبري يف اإليرادات، وهو األمر الذي أثبت أيضاً 

مهارته فيه.  ويف املجمل، لقد بدا أن اإلسراتيجية كانت قيد التنفيذ، حسبام أثبت ذلك االرتفاع يف سعر 

س��هم البنك باإلضافة إىل تصفيق االستحس��ان الذي فاض عىل البنك وقادته.  ولكن كل ذلك كان وهاًم 

فإعصار األزمة االئتامنية الذي حل عام 2008 بدد بكل ذلك ومل مينعه أي يشء من أن يعصف بالبنك.  

وتع��د قصة البنك املليك اإلس��كتلندي مثاالً قوي��اً عىل الحاجة امللحة إىل أس��لوب جديد للدمج بني 

اإلس��راتيجية واملخاطر، مثل إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر الذي نقوم بعرضه كام أن 

البنك املليك اإلسكتلندي ليس هو املثال الوحيد.  

تعريف النزعة للمخاطرة:  

 ما الذي نعنيه بالنزعة للمخاطرة عىل وجه التحديد؟  قبل أن نستعرض التعريفات ينبغي إدراك أن 

النزعة للمخاطرة  ليس��ت أسلوباً أو تدخاًل مستوحى من مشورة ما لتحسني األداء مام تختاره املنظامت 

أو تنبذه حسبام تراه مالمئاً.  إن النزعة للمخاطرة هي جزء طبيعي ويومي من أداء األعامل.  

تعد النزعة للمخاطرة إحدى العنارص التي تنطوي عليها كافة القرارات التي يصنعها املديرون.  يعرف 

املديرون باحتاملية النجاح والفشل؛ ومن ثم يعتمدون خيار امليض قدماً أو التوقف عن اتخاذ إجراء معني 

بناًء عىل مقدار املخاطرة التي هم مستعدون للتعرض لها يف إطار مساعيهم لتأمني املخرجات اإلسراتيجية 

املرجوة، تلك هي النزعة للمخاطرة، سواًء تم أم مل يتم االعراف بذلك املصطلح رسمياً وإدارته.  
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وينبغ��ي أيضاً مالحظ��ة أن بعض املخاطر ال ميكن تفاديها وال تس��تطيع املنظم��ة إدارتها يف حدود 

املس��توى املحتمل.  وعىل س��بيل املثال، يجب عىل الكثري من املنظامت أن تتقبل وجود مخاطرة ناشئة 

عن األعامل اإلرهابية التي ليس بوسعهم السيطرة عليها.  ويف هذه الحاالت، يتعني عىل املنظمة أن تعد 

خططاً للطوارئ من أجل تقليل عواقب تلك الحوادث إىل الحد األدىن.  

تعريف COSO للنزعة للمخاطرة:  

س��وف نقوم أوالً يف إطار تعريفنا للنزعة للمخاطرة بدراس��ة التعريفات طبقاً ألُطر املخاطر ومعايريها 

الت��ي تم تناولها بش��كل رئييس يف الفصل الثالث، بدءاً من التقرير ال��ذي نرشته COSO عام 2004:  إدارة 

  .Enterprise Risk Management:  An Integrated Framework املخاطر يف الرشكات – اإلطار املتكامل

لق��د عملت COSO عىل تضمني النزع��ة للمخاطرة كعنرص مهم من عن��ارص تعريفها العام إلدارة 

املخاطر يف الرشكات:

إن إدارة املخاطر يف الرشكات هي عملية يقوم بتنفيذها مجلس إدارة الرشكة وإدارته وباقي موظفيه 

وُتس��تخدم يف وضع اإلسراتيجية وعىل مستوى املنظمة بأكملها، ويتم تصميمها عىل نحو يسمح بتحديد 

األح��داث املحتملة التي قد تؤثر عىل الكي��ان، وبإدارة املخاطر حتى تكون ضمن نطاق النزعة للمخاطرة 

حتى يتوفر ضامن معقول فيام يتعلق بتحقيق أهداف الكيان.  

وع��ىل نحو أكرث تطويراً، عرف��ت COSO النزعة للمخاطرة بأنها مقدار ون��وع املخاطرة التي يقبل 
الكيان التنظيمي خوضها عىل مدار فرة زمنية محددة من أجل تحقيق أهداف تلك اإلسراتيجية.)14(

ويعد تعريف COSO مفيداً ألنه يش��ري إىل األسئلة كافة »ما هو؟  وَمن؟  ومتى؟  وملاذا؟« املتعلقة 

بالنزعة للمخاطرة:

ما هو:  مقدار املخاطرة ونوعها.	 

من:  الكيان التنظيمي.	 

متى:  عىل مدار فرة زمنية محددة.	 

ملاذا:  لتحقيق أهداف الكيان اإلسراتيجية.	 

وقد أوصت COSO برضورة قيام اإلدارة بأخذ نزعة الكيان للمخاطرة يف االعتبار عند تقويم البدائل 

اإلسراتيجية ووضع األهداف وإنشاء آليات إدارة املخاطر.  
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الشكل رقم 3-4

الكتاب الربتقايل:  إدارة املخاطر – املبادئ واملفاهيم:  النموذج الشامل إلدارة املخاطر

بيئة / سياق املخاطر
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تعريف الكتاب البرتقالي للنزعة للمخاطرة:  

يشري الكتاب الربتقايل:  إدارة املخاطر – املبادئ واملفاهيم باستفاضة، الذي نرشته وزارة 

االقتصاد واملالية، عام 2004 - وتسمى هذه اإلدارة باسم هري ماجستي تريجري - إىل النزعة 

للمخاط��رة، حيث خصص فصاًل كاماًل من فصوله العرشة لهذه املس��ألة وحدها.  ويش��دد 

الكتاب يف وصفه لنموذجه الشامل إلدارة املخاطر )الشكل رقم 4-3( عىل اآليت:

يج��ب أن يعم��ل النموذج بأكمله يف بيئة يكون قد تم فيه��ا تعريف النزعة للمخاطرة.  

ويعد مفهوم النزعة للمخاطرة - الذي ينظر إليه باعتباره »غطاء« عىل مستوى هذا النموذج 

بأكمله - عنرصاً أساسياً إلدارة املخاطر بفاعلية، ومن الرضوري أخذه يف االعتبار قبل االنتقال 

إىل دراسة كيفية التعامل مع املخاطر.  
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يشير الكتاب إلى تعريف النزعة للمخاطرة:  

ميكن التعبري عن النزعة للمخاطرة عىل أفضل نحو كسلسلة من الحدود التي رصحت بها 

اإلدارة والتي تقدم لكل مس��توى من مستويات املنظمة دلياًل واضحاً بشأن حدود املخاطر 

التي ميكنهم خوضها س��واًء أكان اهتاممهم منصباً عىل تهدي��د ما وتكلفة معالجته أو عىل 

فرصة معينة وتكاليف محاولة استغاللها.  

وه��و يضيف أن »نزعة أي منظمة للمخاطرة ليس��ت بالرضورة أم��راً ثابتاً وخصوصاً أن 

مجلس اإلدارة س��وف يتمتع بحري��ة تنويع مقدار املخاطرة التي يق��در عىل خوضها طبقاً 

للظروف القامئة حينها«.

وُيّع��رف الكت��اب النزعة للمخاطرة يف وص��ف قصري بأنه »مق��دار املخاطرة الذي يعد 
محتماًل ومربراً«.)15(

قاعدة املامرسة إلدارة املخاطر من تعريف مؤسسة املعايري الربيطانية للنزعة للمخاطرة 

  :British Standard Institution

مل يرد يف معيار األيزو 31000 إدارة املخاطر – املبادئ والتوجيهات املنش��ور عام 2009 

أي ذك��ر عن النزعة للمخاطرة، وهو أمر يعده الكثري من املراقبني )ومن ضمنهم مؤلفا هذا 

الكتاب( خاطئاً ويرونه إغفاالً غريباً.)16( ومع ذلك، فإن قانون املامرسة إلدارة املخاطر الذي 

نرشته مؤسس��ة املعايري الربيطانية، BS31100:2008، والذي وجه التفكري الذي شكل األيزو 

رف النزعة للمخاطرة بأنها:  »مقدار ونوع املخاطرة التي تكون املنظمة مس��تعدة  3100، عَّ

للس��عي إليها وقبولها وتحملها«.  ويربط هذا املعيار أيضاً بني النزعة للمخاطرة من ناحية 

واإلسراتيجية والحوكمة من ناحية أخرى، مشرياً يف هذا الصدد إىل اآليت:  »إن دراسة النزعة 

ن أي منظمة من زيادة عوائدها حيث تخوض املخاطرة عىل النحو  للمخاطرة وتطويرها ميكِّ

األمثل وتقبل املخاطر املحسوبة يف نطاق مالئم من الصالحية«.)17(  

تعريف إطار )إدارة األداء على أساس المخاطر( للنزعة للمخاطرة:  

نحن نعتقد أنه يف نطاق أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، تحتاج الرشكات إىل 

تعريف أش��مل قلياًل من التعريفات املقرحة أعاله.  ونح��ن نصف النزعة للمخاطرة بأنها:  
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»مقدار ونوع املخاطرة التي تكون املنظمة مستعدة لقبولها بل وينبغي عليها خوضها حتى 

تحقق أهدافها اإلس��راتيجية؛ ومن ثم تخلق قيمة مضافة لحقوق املس��اهمني وغريهم من 

أصحاب املصالح اآلخرين«.  

تع��رب تلك اإلضافة يف تعريفنا للنزعة للمخاطرة وهي عبارة »بل وينبغي عليها خوضها« 

عن أن املخاطرة جزء متأصل من تنفيذ اإلس��راتيجية وخل��ق القيمة املضافة، فاملخاطرة ال 

تتعل��ق فقط بتفادي الخس��ائر املحتملة، ولكنها أيضاً تتعلق باس��تغالل الفرص التي يجب 

اقتناصها إذا ما تم تنفيذ إسراتيجية رابحة.  

النزعة للمخاطرة وتحُمل المخاطرة:

إننا نشدد أيضاً عىل أن النزعة للمخاطرة ليست كتحمل املخاطرة عىل الرغم من أنه كثرياً 

ما يتم الخلط بينهام.  وحتى نكون رصحاء، فإنه ال يوجد إجامع بني خرباء املخاطر بخصوص 

الف��رق بينهام.  مُتكن النزعة للمخاطرة مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي من تحديد مقدار 

املخاطرة الذين هم مس��تعدون لخوضها، ويعد هذا قراراً إس��راتيجياً.  أما تحمل املخاطرة 

فهي مسألة تنفيذية بشكل أكرب وتتعلق بتحديد مستويات التحمل حول مؤرشات املخاطر 

الرئيس��ية )KRIs(.  وس��وف نتناول تحمل املخاطر وعالقته بالنزع��ة للمخاطرة بالتفصيل 

يف الفصل الس��ابع.  أما اآلن، فس��وف نعرض هذا التعريف املفيد الذي نتفق معه بالكلية 

واملأخ��وذ من الورقة البيض��اء ل� COSO:  قيادة الفكر يف فهم وإيص��ال النزعة للمخاطرة 

:Leadership in Understanding and Communicating Risk Appetite

هن��اك عالقة بني تحمل املخاطر والنزعة للمخاطرة ولكنهام يختلفان من ناحية واحدة أساس��ية 

ه��ي أن تحمل املخاطر ميثل تطبيق النزعة للمخاطرة عىل أهداف محددة.  وُيعرف تحمل املخاطرة 

بأنه:  املس��توى املقبول لتف��اوت املخاطرة فيام يتعلق بتحقيق هدف مع��ني، وغالباً ما تكون أفضل 

طريقة لقياسه هي استخدام نفس الوحدات املستخدمة يف قياس الهدف ذي الصلة.  

وعن��د تحديد تحمل املخاطرة، تراعي اإلدارة األهمية النس��بية لله��دف ذي الصلة، وتعمل عىل 

تحقيق املواءمة بني مستويات احتامل املخاطر والنزعة للمخاطرة.  ويساعد العمل يف نطاق مستويات 

تحم��ل املخاطرة عىل ضامن بقاء الكيان ضمن نطاق رغبته للمخاطرة، وبالتايل ضامن تحقيق الكيان 

ألهدافه.  
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ويف حني أن النزعة للمخاطرة مصطلح شامل، فإن تحمل املخاطر يعد ذا طابع تكتييك وتنفيذي.)18( 

تعريفنا لتحمل المخاطرة:

ُنع��رف تحمل املخاطرة - يف س��ياق إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر - بأنه »املس��توى 

املقبول لتفاوت خوض املخاطرة أثناء السعي لتحقيق األهداف اإلسراتيجية«.  

وضع بيان للنزعة للمخاطرة:  
س��نقوم اآلن بتلخيص عملية تعريف النزعة للمخاطرة الخاصة باملنظمة وكيفية ضامن 

ربط ذلك باإلس��راتيجية حيث إنها مس��ألة يف غاية األهمية.  وسوف نقوم بذلك من خالل 

رشح كيفي��ة وضع بيان للنزعة للمخاطرة مكون من س��بع خط��وات حيث يصف بوضوح 

ويضع معايري ومقدار املخاطرة التي ُيسمح للمنظمة أن تخوضها يف سعيها لتحقيق أهدافها 

اإلس��راتيجية.  ويعد بيان النزعة للمخاطرة فعاالً أيضاً يف ضامن إبداء املوظفني لس��لوكيات 

موامئة لسياس��ة النزعة للمخاط��رة يف املنظمة، وذلك عند صناعتهم للق��رارات واتخاذهم 

اإلجراءات اليومية.  

الحظ النصيحة الواردة يف ورقة COSO بخصوص النزعة للمخاطرة:

ال يوج��د بيان معي��اري أو عام للنزعة للمخاطرة س��ائر عىل املنظ��امت كافة، كام أنه 

ال توج��د نزعة »صحيحة« للمخاطرة ب��ل إن عىل اإلدارة ومجل��س اإلدارة اعتامد خيارات 

معينة، عند تحديد النزعة للمخاطرة مع إدراك املقايضات التي تساهم بدورها يف ارتفاع أو 

انخفاض النزعة للمخاطرة.  

ولصياغ��ة األم��ر بطريقة أخرى فإن��ه ال يجوز وضع بيان النزع��ة للمخاطرة والعمل به 

ببس��اطة دون ب��ذل مجهود ُيذكر، فهذا البيان يتطلب أن يتناق��ش مجلس اإلدارة والفريق 

التنفيذي نقاشاً ثرياً ومركزاً.  وهناك سبع خطوات لوضع بيان النزعة للمخاطرة هي:

1- حدد محركات األعامل األساسية يف رشكتك.

2- حدد مستويات املخاطر بناء عىل محركات األعامل األساسية.

3- حدد مجموعة من األهداف اإلسراتيجية.
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4- حدد مجموعة من املخاطر الرئيسية وقيمها.

5- وائم بني اإلسراتيجية واملخاطرة.

6- ضع بيان النزعة للمخاطرة.

7- متابعة املواءمة بني املخاطرة والنزعة للمخاطرة.

حدد محركات األعمال األساسية في شركتك:

تتعل��ق الخطوة األوىل لوضع بيان فعال للنزعة للمخاطرة بقيام مجلس اإلدارة بالتعاون 

مع الفريق التنفيذي بتحديد محركات األعامل األساس��ية الت��ي تعد أكرث أهمية للمنظمة.  

وينبغي إمتام هذه العملية باعتبارها جزءاً من عملية صياغة اإلسراتيجية.  

متثل محركات األعامل املحركات األساسية للقيمة الخاصة بالصناعة واملنظمة.  وتستخدم 

هذه املحركات كأساس لتحديد نزعة املنظمة للمخاطر وأهدافها اإلسراتيجية.  

وال توجد مجموعة محركات أعامل مناس��بة لجميع املنظامت ألنها تختلف من صناعة 

إىل أخ��رى، ومن قط��اع إىل آخر، فمحركات األعامل املؤدية إىل نج��اح رشكة ما من رشكات 

الربمجيات س��تكون مختلفة عن تلك الخاصة مبح��ال بيع املالبس بالتجزئة، أو تلك الخاصة 

بالبن��وك.  وميكن أن ُتس��تمد محرك��ات األعامل من املج��االت املالية والقانوني��ة والبيئية 

واالجتامعية ومجال املس��اهمني وغري ذلك من املجاالت األخرى.  وعىل س��بيل املثال ميكن 

ألي بنك أن يعد ما ييل محركات أعامل:  رأس املال، والدخل، والس��معة، وعدم التأكد عىل 

املستوى التنظيمي، واالبتكارات التكنولوجية، وذلك عىل سبيل املثال فحسب.  
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المحركات األساسية:
مب��ا أن عدد محركات األعامل قد يكون كبرياً للغاية فإننا نقرح تركيزها يف مجموعة من 

املحركات األساس��ية – أي القليل املهم )قد يراوح ما ب��ني واحد إىل ثالثة( ذي التأثري األكرب 

ع��ىل نجاح املنظم��ة وبالتايل ينبغي إدارته عن كثب.  ونحن نقرح أن تضع املنظامت قامئة 

طويل��ة تضم محركات األعامل الخاصة بصناعتها ثم تض��ع أخرى تخص منظمتها )مع أخذ 

 SWOT من��وذج أع��امل املنظمة يف االعتبار – انظ��ر أدناه – ومخرجات التحلي��ل الرباعي

وتحليل البيئة الخارجية واملحيطة PESTEL(.  ويبني الش��كل رقم )4-4( التحليل الرباعي 

وهو معد حس��ب منظ��ورات بطاقات األداء املتوازن بينام يبني الش��كل رقم )4-5( عنارص 

تحليل البيئة الخارجية واملحيطة. 

الشكل رقم 4-4  

التحليل الرباعي املعد من منظورات بطاقات األداء املتوازن

SWOT دليل التحليل الرباعي

نقاط 
القوة

نقاط 
الضعف

التهديداتالفرص

نقاط القوة والضعف يف الجانب املايل

األداء املايل الحايل.

فرص منو العائد وتحس��ني 

مستوى اإلنتاجية لتضييق 

الفجوة بني مستوى األداء 

املالية  واأله��داف  الحايل 

الشاملة.

تهديدات االستدامة أو تحسني 

األداء املايل، وتهديدات 

املنافسني التي ستؤثر عىل 

إسراتيجية الدفاع وتحدد مدى 

ورسعة التحسن املطلوب.

نقاط القوة والضعف العميل

املوجودة ملقرحات 

القيمة وفقاً لتصور 

العمالء واملنافسني 

والسوق.

فرص توسيع قاعدة العمالء 

واستهداف أسواق جديدة 

وتحسني إسراتيجية 

تحصيص القيمة لدى 

العمالء وفقاً لتصورات 

العمالء ومتطلباتهم.

تهديدات لها عالقة بقضايا 

العمالء واملنافسني
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الوضع 
الداخيل

نقاط القوة يف 

العمليات التي نتفوق 

فيها.

فرص تحسني العمليات 

الداخلية لتحقيق الفرص 

املوضحة أعاله.

تهديدات تتسبب فيها نقاط 

ضعف العمليات الداخلية.

نقاط القوة والضعف يف النمو

اإلمكانات اإلسراتيجية 

والكفاءة لدى املوظفني 

/الثقافة.

فرص تطوير اإلمكانات 

والقدرات والثقافة 

لرتيب األولويات 

اإلسراتيجية.

تهديدات ومخاطر تطوير 

اإلسراتيجية نظراً لقصور يف 

قدرات املوظفني وإمكاناتهم 

وثقافتهم وهيكلهم الوظيفي.

ومبجرد أن يتم إعداد هذه القامئة الطويلة ينبغي عىل اإلدارة العليا أن تجري نقاشاً مركزاً 

من أجل التوصل إىل إجامع بش��أن املحركات األكرث أهمية بالنس��بة للمنظمة، أي املحركات 

األساس��ية.  وتستخدم هذه املحركات األساسية يف وضع إطار للنقاش حول تحقيق املواءمة 

بني املخاط��رة واإلس��راتيجية وتحديد نزعة املنظم��ة للمخاطرة.  ثم ُتس��تخدم املحركات 

األساس��ية بعد ذلك يف تحديد مس��تويات النزعة للمخاطرة باستخدام أوصاف بسيطة لكل 

مستوى، أي عىل سبيل املثال:  منخفض ومتوسط ومرتفع وشديد.  وميكن تكييف األوصاف 

املحددة وعدد املستويات بحيث تالئم أولويات املنظمة، واألمر املهم هو أنه مبجرد تحديد 

مس��تويات النزع��ة للمخاطرة املتع��ددة - املرتبطة ع��ىل نحو وثيق باإلس��راتيجية - يتاح 

للمنظمة أن متتلك األس��اس للفهم املش��رك لخيارات املخاطرة املتاحة للمنظمة، واألس��اس 

ة املشركة املستخدمة يف التعبري عن النزعة للمخاطرة ومناقشة املخاطر بشكل عام. للغُّ



الفصل الرابع

إدارة األداء عىل أساس املخاطر 152

الشكل رقم 5-4

عنارص تحليل البيئة الخارجية واملحيطة

التحليل التكنولوجيالتحليل البيئيالتحليل السيايس
التحليل السيايس.

مخاطر الغزو العسكري.

إطار العمل القانوين إلنفاذ العقود.

حامية امللكية الفكرية.

لوائح التجارة والتعريفات الجمركية.

رشكاء التجارة ذوو األفضلية.

انبعاثات الغازات الدفيئة.

املخلفات الصلبة الناتجة.

املخلفات السائلة التي يجري ترصيفها.

القدرة عىل إعادة التدوير.

استهالك الطاقة.

استهالك املياه النظيفة.

البصمة البيئية الكلية.

آخر التطورات التكنولوجية.

أثر التكنولوجيا عىل تقديم املنتجات.

األثر عىل هيكل التكلفة.

األثر عىل هيكل سلسلة القيمة.

معدل انتشار التكنولوجيا.

التحليل القانوينالتحليل االقتصاديالتحليل االجتامعي
العوامل الدميوغرافية.

هيكل الطبقات االجتامعي.

التعليم.

الثقاف��ة )أدوار الن��وع االجتامعي، ما إىل 

ذلك(.  

روح ريادة األعامل.

الوعي،  البيئة،  )الصحة،  االتجاهات 

التغذية(.  

االهتاممات الرفيهية.  

نوع النظام االقتصادي يف دول التشغيل.

تدخل الحكومة يف السوق الحرة.

املزايا النسبية للدولة املضيفة.

أسعار الرصف واستقرار عملة الدولة املضيفة.

كفاءة األسواق املالية.

جودة البنية التحتية.

مستوى مهارات العاملة.

تكاليف العاملة.

مرحلة دورة األعامل )مثل:  االزدهار، الكساد، 

االنتعاش(. 

معدل النمو االقتصادي.

الدخل التقديري.

معدل البطالة.

معدل التضخم.

معدل الفائدة.

قوانني مكافحة االحتكار.

معدالت الرضائب والحوافز.

تحدي��د األج��ور )الح��د األدىن لألج��ور 

والساعات اإلضافية(.

أسبوع العمل.

املزايا اإلجبارية للموظف.

لوائح السالمة الصناعية.

متطلبات تصنيف املنتجات.
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ويعد خلق هذا الفهم املشرك وهذه اللغة املشركة مسألة مهمة لتمكني مجلس اإلدارة 

والفريق التنفيذي من أن يختاروا مس��توى املخاطرة – النزعة للمخاطرة – الذي يش��عرون 

بالراح��ة حيال��ه بفاعلية، ومن أن يقوم��وا بإيصال النزعة للمخاطرة للمس��تويات األدىن يف 

املنظمة بفاعلية، مع رسم »االتجاه العام للمنظمة بداية من األعىل« فيام يتعلق باملخاطرة 

وتعيني حدود خوض املخاطرة بوضوح.  

 كام أصبح هذا الفهم أساس��اً لعملية تقدير املخاطر ألن املحركات األساسية ذاتها والتي يتم 

استخدامها يف تحديد النزعة للمخاطرة تستخدم أيضاً يف تحديد كيفية تقدير املخاطر يف املنظمة.  

متابعة التغيريات التي تطرأ عىل محركات األعامل:

ينبغي عىل املنظامت أن تقيِّم ما إذا كانت محركات األعامل نفسها تتغري بسبب العوامل 

الخارجية أم الداخلية، وإذا كان األمر كذلك ينبغي عليها أن تتخذ اإلجراء املالئم لذلك.  

وم��ن األمثلة عىل ذلك أنه قبل وقوع األزم��ة االئتامنية، قام عدٌد من منظامت التجزئة 

املرصفية الربيطانية بتقليل اعتامده عىل شبكة فروعه كقناة لجمع رأس املال يف شكل ودائع 

من أجل تقديم قروض عادية وقروض عقارية إلخ.  وبدالً من ذلك، اختار الكثري منهم أموال 

سوق الجملة لجمع رأس املال.  وقد اختاروا طريقة التمويل هذه ألن سوق التجزئة يف ذلك 

الوقت كان ش��ديد التنافسية، وكان كل املشاركني يسعون بقوة وراء النمو، مع مراعاتهم يف 

نفس الوقت للسيطرة بحرص عىل التكاليف.  

وع��ىل الرغم م��ن أنهم رمبا مل يعربوا عن ذلك رصاح��ة؛ إال أن املنظامت التي متكنت من 

الوصول إىل سوق الجملة كانت تقوم بذلك، ألنها كانت تعد رأس املال أحد محركاتها األساسية 

وقام��ت بتعديل منوذج أعاملها وفقاً لذلك.  كام يدل هذا اإلجراء عىل أن تلك املنظامت كان 

لديها نزعة نحو مستوى املخاطرة املصاحب للتمويل من خالل سوق الجملة؛ عىل الرغم من 

أن األحداث السابقة أثبتت الجانب السلبي لعدم وضع معايري للنزعة للمخاطرة.  

ابتعدت العديد من البنوك بعد حدوث األزمة االئتامنية عن س��وق الجملة وركزوا من 

جديد عىل بناء شبكات فروعهم من أجل توليد التمويل مع إبقاء مستويات أقل بكثري من 

النزعة للمخاطرة عىل مستوى الصناعة وإبقاء رأس املال كمحرك أسايس.  
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نماذج األعمال:

ينبغي عىل املنظامت أيضاً أن تدرك التغيريات التي تطرأ عىل مناذج األعامل التي تصف 

بدوره��ا الكيفي��ة التي تولد بها املنظمة القيم��ة وتقدمها وتقتنصها وتأخ��ذ القيمة صورة 

اقتصادية واجتامعية وغري ذلك من الصور األخرى.  ولقد أصبح ابتكار مناذج األعامل مصدراً 

متزاي��د األهمية للميزة التنافس��ية.  وقد يك��ون ابتكار مناذج األع��امل مدفوعاً من داخل 

الصناعة حيث يقوم أحد املش��اركني الحاليني باتباع أسلوب مختلف عن نظرائه يف الصناعة  

لخل��ق القيمة وتقدميها واقتناصها، أو قد ينب��ع من خارج الصناعة حيث يدخل وارٌد جديٌد 

إىل الس��وق عن طريق منوذج أعامل مختلف.  ويعد ابتكار مناذج األعامل مس��ألة محورية 

بالنسبة لنهج املحيط األزرق اإلسراتيجي الذي ورد ذكره فيام سبق.  

م��ن األمثلة القوية ع��ىل تأثري ابتكار من��اذج األعامل الذي من ش��أنه إحداث تغيري يف 

الس��وق، منوذج آي بود/آي تيون��ز iPod/iTunes الخاص برشكة أبل.  ففي عامل كان الناس 

عادة ما يش��رون فيه املوسيقى محملة عىل أقراص مدمجة )يس.  دي(، وكان عىل املشري 

أن يدفع مثن القرص بأكمله مقابل أغنية أو أغنيتني يرغب يف سامعهام، وفرت أبل إمكانية 

تحميل املوس��يقى من خالل منصة أجهزة وبرمجيات متكاملة ومكنت املستمعني من رشاء 

أغاين فردية.  كام اختلف منوذج األعامل هذا اختالفاً جذرياً عن غريه وأدى إىل إحداث تغيري 

هائل يف الديناميكيات االقتصادية لصناعة املوسيقى.  

ومن ش��أن العومل��ة والتكنولوجيا أن تحدثا تغيرياً جذري��اً يف كيفية تنافس املنظامت يف 

“أوقات االضطرابات املس��تمرة” التي يش��هدها القرن الحادي والعرشون.  وكالهام يؤثران 

تأث��رياً بالغ��اً عىل مناذج األع��امل داخل العديد م��ن الصناعات والقطاع��ات، وينبغي عىل 

املنظامت أن تكون عىل دراية تامة بهذه الحقيقة.  

مخطط نموذج األعمال:

لقد وجدت مانيغت أن مخطط منوذج األعامل )الش��كل رقم 4-6( هو أداة فعالة لفهم 

من��وذج األعامل وللتفكري يف األهداف واملخاطر.  ويقص��د بذلك أن مخطط منوذج األعامل، 

ال��ذي اقرح��ه ألكس��اندر أوس��روولدر Alexander Osterwalderيف البداية هو خريطة 
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وقالب مريئ لإلدارة اإلس��راتيجية، له ش��كل متهيدي يضم القوالب التسعة لنموذج األعامل 

مام يس��مح للمنظمة بوضع وتخطيط منوذج أعامل جديد أو حايل.  وهو يس��اعد الرشكات 

يف تحقيق املواءمة بني أنش��طتها من خالل توضيح املقايضات املحتملة.  ويتم إيضاح ذلك 

من خالل سلس��لة القيمة التي تحتوي عىل العمليات واألنش��طة واملوارد األساسية وعرض 

القيمة والعالقات مع العمالء والقنوات ورشائح العمالء وهيكل التكاليف األسايس وتدفقات 
اإليرادات.)19(

الشكل رقم 6-4

مخطط منوذج األعامل

األنشطة الرشكاء األساسيون
الرئيسية

اقراح القيمة

قنوات التواصل

رشائح العمالءعالقات العمالء

املوارد الرئيسية

تدفق اإليراداتهيكل التكلفة

الشكل رقم 7-4  

مثال عىل محركات األعامل الخاصة بأحد البنوك، مع اآلفاق الزمنية )ومستويات النزعة للمخاطرة 

لكل إطار زمني( وحد القدرة عىل مواجهة املخاطر

عدم وجود املدى الزمنيبعد املخاطرة
النزعة

حدود أقىص حدمرتفعةمعتدلةمنخفضة
القدرات

رأس املال غري فرة قصريةرأس املال
معرض للخطر

س% رأس املال 
املعرض للخطر

س% رأس املال 
املعرض للخطر

س% رأس 
املال املعرض 

للخطر

س% رأس املال 
املعرض للخطر

  أكرث من س 
مليون جنيه

  ما يصل إىل سنويرأس املال
س مليون 

جنيه

  س مليون 
جنيه إىل ص 
مليون جنيه

  س مليون 
جنيه إىل ص 
مليون جنيه

  س مليون 
جنيه إىل ص 
مليون جنيه

  أكرث من س 
مليون جنيه

 عدم وجودسنويالسمعة
تغطية للعيوب

 ما يصل إىل
 قيمة س

 من التغطية
  للعيوب

 ما يصل إىل
 قيمة س

 من التغطية
  للعيوب

 ما يصل إىل
 قيمة س

 من التغطية
  للعيوب

 ما يصل إىل
 قيمة س

 من التغطية
  للعيوب

 ما يصل إىل
 قيمة س

 من التغطية
  للعيوب
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ويس��اعد العصف الذهني واالتفاق حول محتوى كل من املكونات التس��عة يف توضيح 

كيفية نجاح املنظمة، ومن ثم ميكن استخدامهام يف مبارشة نقاش ثري حول محركات أعامل 

املنظمة، والذي س��يؤدي بدوره إىل إجراء مناقشات حول األهداف اإلسراتيجية التي ستضم 

يف النهاية خريطة اإلسراتيجية املؤسسية.  

تحديد مستويات المخاطر بناًء على محركات القيمة األساسية:

تتمث��ل الخطوة الثانية من العملية يف إيجاد فهم مش��رك لكيفية قيام املنظمة بتحليل 

املخاط��ر ومناقش��تها وصناعة قرارات بش��أنها.  ويعتمد إطار فهم املخاطر عىل اس��تخدام 

املحركات األساس��ية.  ومُتكن إضافة أفق زمني للمخاط��رة مجلس اإلدارة من وضع نزعات 

مختلف��ة للمخاطرة عىل مدار فرات زمني��ة مختلفة.  وإضافة إىل ذلك، ينبغي أيضاً تضمني 

حد القدرة عىل مواجهة املخاطر لبيان النقطة التي يعتقد مجلس اإلدارة عندها أن املنظمة 

قد تفش��ل.  ويبني الش��كل رقم )4-7( مثاالً عىل محركات األعامل الخاصة بأحد البنوك مع 

اآلفاق الزمنية )ومس��تويات النزعة للمخاطرة بالنس��بة لكل إطار زمني( وحد القدرة عىل 

مواجهة املخاطر.  

تحديد مجموعة من األهداف اإلستراتيجية:

تتمث��ل الخطوة التالية من العملية يف تحديد مجموعة من األهداف اإلس��راتيجية التي 

تسعى املنظمة لتحقيقها.  وتعد خريطة اإلسراتيجية إطاراً فعاالً لتحديد األهداف وإيصالها.  

وقد تم رشح مفهوم خريطة اإلس��راتيجية يف الفصلني الثاين والثالث، بينام سنبني يف الفصل 

السادس كيفية تحديد األهداف املركبة.  ويحتوي كل فصل عىل خرائط منوذجية.  
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الشكل رقم 8-4

تتم عملية الربط املهم بني تنفيذ اإلسراتيجية وإدارة املخاطر يف مرحلة وضع األهداف

ىل
ملا

ب ا
اس

لح
ا

الء
عم

ال
ية

خل
دا

 ال
ت

ليا
عم

ال
مو

الن
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ال زيادة معدل 

االنفاق عىل 

املوظفني االكفاء 

مبعدل %10

زيادة عائدات 

االستثامر 

مبعدل %25

زيادة أرباح 

املالك

التفاؤل       

األنشطة الالزمة 

إلدارة املخاطر

نظم الرقابة

- املبادرات

- السياسات واإلجراءات

- النزعة

- معدل التحمل

التغريات املتوقعة يف 

معدل الفائدة

- حركات املساواة غري 

الفائدة

- زيادة عائدات 

االستثامر مبعدل %25

األهداف املخاطر حدود التحمل التفاول

حدود التحمل 

استخدام النزعة 

للمخاطرة وحدود 

التحمل يف رصد 

املخاطر

املخاطر

التهديدات والفرص 

)املخاطر( التى 

تؤثر عىل تحقيق 

األهداف

األهداف بيان 

بشأن االسراتيجية 

التي ينبغي وضعها 

وما هي العوامل 

املهمة إلنجاح هذه 

اإلسراتيجية؟
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يتم الربط املهم بني تنفيذ اإلس��راتيجية وإدارة املخاطر يف مرحلة وضع األهداف حيث 

يتم تحديد مستوى النزعة للمخاطرة فيام يتعلق بكل هدف عىل حدة.  وميكن ذلك مجلس 

اإلدارة والفريق التنفيذي من اإلش��ارة إىل مستوى املخاطرة الذي يرونه مقبوالً أثناء سعيهم 

لتحقيق كل هدف عىل حدة.  وعىل سبيل املثال، قد يكون الهدف اإلسراتيجي من منظور 

العملية الداخلية بخريطة اإلس��راتيجية هو زيادة عوائد االس��تثامرات بنس��بة 25%.  وقد 

ينطبق املس��توى »املتوس��ط« للنزعة للمخاطرة عىل هذا الهدف، ومن ثم يوجه القرارات 

املتخذة فيام يتعلق بتحقيق هذا الهدف، كام س��يكون مدعوماً مبستويات تحمل املخاطرة 

املخصصة ملؤرشات املخاطر الرئيسية )الشكل رقم 8-4(.  

ويعد تحديد النزعة للمخاطرة بحسب الهدف مسألة مهمة لعدة أسباب:

ميكن تضمني النزعة للمخاطرة رسمياً يف اإلدارة اإلسراتيجية وعملية املراقبة.  	 

ميك��ن ملجلس اإلدارة/ الفريق التنفيذي أن يش��عر بالثقة بش��أن قابلية الهدف للتحقق 	 

يف ح��دود املخاطرة املقبولة.  وميكن توس��يع نطاق النزع��ة للمخاطرة بحيث يوفر رؤية 

للمخاطرة بحسب املوضوع أو املنظور أو وحدة األعامل.  

ميكن يف الحال إيقاف أي أهداف وما يصاحبها من مبادرات مام يكون خارج نطاق النزعة 	 

للمخاطرة، وهذا من شأنه إيجاد إسراتيجية أكرث تركيزاً، ومن شأنه أيضاً خفض التكاليف 

يف امليزانيات الرأساملية والتشغيلية.  

وهناك قيمة أخرى أساس��ية لتقويم النزعة للمخاطرة عىل مس��توى األهداف، أال وهي 

أنه يدعم الهدف الرامي إىل جعل النزعة للمخاطرة تركز عىل األعامل وليس عىل املس��ائل 

الفني��ة.  وال يعد تعريف النزعة للمخاطرة مش��كلة كام يبدو، فقد تم وصفه بش��كل جيد 

لبعض الوقت منذ فرة يف مجموعة من األعامل املنش��ورة مثل إطار إدارة املخاطر املتكامل 

ل��� COSO إل��خ.  أما التحدي الحقيقي فيكمن يف تطبيق ه��ذا املفهوم – أي ضامن تحول 

النزعة للمخاطرة إىل أداة إدارية بناءة.  

لقد ترك��زت النزعة للمخاطرة تاريخياً حول املخاطرة وليس األهداف، وثم فقد كان وال 

يزال مفهوماً متعلقاً بإدارة املخاطر، ويقوم بتحديده مجلس إدارة الرشكة وفريقها التنفيذي 

عادًة باس��تخدام “األدوات” والنامذج الفني��ة إلدارة املخاطر التي ميكن أن تكون إىل حد ما 
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نظري��ة وغ��ري قابلة للتطبيق لكنه��ا قابلة للفهم إىل حد ما.  وإضاف��ة إىل ذلك، مل يكن من 

الس��هل انتقال النزعة للمخاطرة )وإدارة املخاطر بشكل عام( مرة أخرى إىل عمق املنظمة، 

ألس��باب تش��غيلية ولغوية، ولكن أيضاً بس��بب الرياضيات املعقدة في��ام يتعلق باالنتقال 

املتسلس��ل للتغلب عىل عدم التأك��د.  وميكن القول باختصار أن املنظامت مل تس��تطع أن 

توائم بني النزعة للمخاطرة وعمليات صنع القرار أو عمليات التنفيذ الفعال لإلسراتيجية.  

تحديد مجموعة من املخاطر الرئيسية وتقوميها:

بعد تحديد األهداف اإلسراتيجية، تصبح املنظمة يف وضع يسمح لها بالرشوع يف عملية 

تحديد املخاطر الرئيسية املاثلة أمامها.  

تش��كل املخاطر الرئيس��ية أهمية كبرية للمنظم��ة، فهي أكرب التهدي��دات و/أو الفرص 

املحتملة، وينبغي تحديدها بناء عىل أهداف املنظمة.  وتتمثل إحدى نقاط ضعف العديد 

م��ن األُط��ر إلدارة املخاطر يف املنظامت - يف الوقت الحارض - يف االفتقار إىل اإلعالن الواضح 

عن أهداف املنظمة.  وبالتايل، فإنه ال يتم تحديد املخاطر الرئيس��ية يف س��ياق اإلسراتيجية 

بل إنه يتم تحديدها بناًء عىل عوامل أخرى ش��خصية مثل الش��عور الداخيل للموظفني أو 

تذكر آخر حادث كبري وقع.  
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الشكل رقم 9-4

النزعة للمخاطرة هي بناء متعدد األبعاد، وذلك البناء يتغري عىل حسب الكيان التنظيمي وأهدافه

سنوياً
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هناك العديد من األساليب التي ميكن استخدامها يف وضع قامئة باملخاطر الرئيسية.  ومع 

ذل��ك فإن النهج العام يف هذا الصدد هو وضع قامئة طويلة باملخاطر املحتملة مقابل فئات 

املخاطر مثل الفئات املالية والقانونية والتش��غيلية وتلك املتعلقة بالسمعة، ومن ثم إجراء 

تقيي��م ملعرفة املخاطر التي ينبغي اعتبارها مخاطر رئيس��ية، وتلك املخاطر غري الرئيس��ية 

والناشئة.  وسوف يؤثر نوع املخاطرة عىل كيفية إدارتها.  وقد تكون املخاطر الرئيسية التي 

تتهدد الهدف الخاص ب� »زيادة عوائد االستثامرات بنسبة 25%« يف التغريات غري املتوقعة يف 

أسعار الفائدة والحركة غري املتوقعة لألسهم )مختارة من فئة املخاطر املالية(.  
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ويت��م تحديد النزعة للمخاطرة لكل مخاطرة عىل حده، لإلش��ارة إىل الحد األقىص لألثر 

السلبي املحتمل الذي ميكن للرشكة أن تتحمله حتى تنفيذ اإلسراتيجية املحددة يف الخطوة 

الثالثة.  

والحظ أيضاً أن النزعة للمخاطرة هي بناء متعدد األبعاد.  وس��وف يتغري ذلك بناًء عىل 

الكيان التنظيمي وأهدافه )الش��كل رقم 4-9(.  كام نش��ري مجدداً إىل أنه ال يوجد مقياس 

واحد يناسب الجميع.   فعىل سبيل املثال، يختلف مبلغ رأس املال الذي تستعد أي منظمة 

للمخاطرة به خالل فرة قصرية اختالفاً ش��ديداً عن املبلغ الذي ستخاطر به ملدة 90 يوماً أو 

سنًة كاملة إلخ.  وميكنك تدبر األمثلة التالية املأخوذة من قطاعات مختلفة.  

مثال على عمليات بنوك االستثمار:

نحن مس��تعدون للمخاطرة مببلغ س مليون جنيه إس��رليني من رأس املال للتداول عىل 	 

حسابنا الخاص خالل فرة 12 شهراً املقبلة.  

نحن ال نحتفظ بأكرث من س% من رأس مالنا يف الصفقات املبيتة.  	 

س��وف نتقبل خس��ائر تشغيلية مبا قيمته س مليون جنيه إس��رليني يف الشهر.  مثال من 	 

قطاع املياه.  

ليس لدينا نزعة للتسبب يف إصابة العمالء باألمراض نتيجة تقدمينا نوعية رديئة من املياه.  	 

لي��س لدينا أي نزعة للظهور يف الصحاف��ة املحلية ونحن متهمون بأي ترسيبات أو ونحن 	 

مفروض علينا غرامات ألكرث من يومني متتابعني.  

وميّك��ن اعتبار النزعة للمخاط��رة كبناء متعدد األبعاد من اعتامد أس��لوب أكرث واقعية 

وق��وة وثبات للنزعة للمخاطرة، باإلضافة إىل أنه يزيد من الوضوح والش��فافية فيام يتعلق 

باملخاطرة وفيام يتعلق أيضاً بطبيعة املخاطر املقبولة واألخرى غري املقبولة.  

تحقيق المواءمة بين اإلستراتيجية والمخاطرة:

ال ميك��ن تربير النزع��ة للمخاطرة إال بتحقيق األهداف اإلس��راتيجية.  وبالتايل، فإن من 

ضمن السامت األساسية لبيان النزعة للمخاطرة املواءمة مع إسراتيجية الرشكة.  



الفصل الرابع

إدارة األداء عىل أساس املخاطر 162

وق��د تخت��ار منظمة ما أن تكون أكرث أو أقل احراس��اً بش��أن جوانب ع��دة تراوح من 

املخاطر االئتامنية إىل رضا العمالء وس��المة مكان العمل، ومخاطر الرصف األجنبي وحامية 

البيانات واالمتثال للقوانني واللوائح وخطر اإلرضار بالس��معة.  وس��وف تختلف األولويات 

والتفضيالت بحس��ب طبيعة الرشكة وبحسب البيئة القانونية واالقتصادية التي تعمل فيها 

الرشكة باإلضافة إىل امليول الفردية ألعضاء مجلس اإلدارة.  

وخالل هذه املرحلة من العملية، ينبغي عىل الفرق التنفيذية أن تعمل بجد عىل تحقيق 

املواءمة بني طموحاتها من خالل مجموعة من األهداف اإلس��راتيجية ومس��توى املخاطرة 

املقب��ول الذي حدده مجل��س اإلدارة من خالل النزعة للمخاط��رة.  ويعد تحقيق املواءمة 

عملية تكرارية من ش��أنها عادة إنشاء فهم قوي ومش��رك لإلسراتيجية وملستوى املخاطرة 

املقبول واألداء املستهدف املتفق عليه واملخاطر الرئيسية.  ويعد تحقيق املواءمة بني النزعة 

للمخاطرة وأولويات األعامل خطوة أساسية يف وضع بيان فعال للنزعة للمخاطرة.  

وضع بيان النزعة للمخاطرة: 

تستطيع املنظمة يف هذه الخطوة وضع بيان النزعة للمخاطرة الذي يحدد نزعة املنظمة 

نحو املخاطرة مع تحقيق املواءمة بينه وبني األهداف اإلسراتيجية.  

وال يوج��د معيار لط��ول بيان النزعة للمخاط��رة أو حتى صيغة معين��ة للوصف الذي 

يحتويه.  وقد ورد املثال التايل املأخوذ من أحد أجزاء بيان النزعة للمخاطرة إلحدى منظامت 

الرعاية الصحية، يف ورقة COSO حول فهم وإيصال النزعة للمخاطرة.  ومن الجدير بالذكر 

أن صياغة البيان اعتمدت عىل األهداف اإلسراتيجية للرشكة.  

إن املنظم��ة لديها أهداف محددة تتعلق باآليت:  )1( جودة خدمة العمالء و)2( جذب 

أطباء وباحثني يف مجال الصحة عىل مس��توى عال من املهارة واالحتفاظ بهم و)3( تحقيق 

مستويات مس��تدامة من الربح لتوفري سبل الحصول عىل رأس املال الالزم ومتويل األنشطة 

الحالية.  ويبدأ البيان عىل النحو التايل:

تعم��ل املنظمة يف نطاق مخاطرة كلي��ة منخفضة.  وترتبط أقل رغب��ة للمخاطرة لدى 

املنظمة بالسالمة وأهداف االمتثال مبا يف ذلك صحة املوظفني وسالمتهم مع نزعة أعىل قلياًل 



تعريف اإلسراتيجية:  مسألة النزعة للمخاطرة.  

163إدارة األداء عىل أساس املخاطر

للمخاط��ر املتعلقة بأهدافها اإلس��راتيجية وأهدافها املتعلقة بالعملي��ات وإعداد التقارير.  

وه��ذا معناه أن تقليل املخاطر الناش��ئة عن النظم واملنتج��ات، واملعدات الطبية املختلفة 

وعن بيئة عملنا والوفاء بالتزاماتنا القانونية إىل مس��تويات عملية معقولة سوف سيكون له 

األولوية عىل أهداف األعامل األخرى.  

يساهم بيان النزعة للمخاطرة بفاعلية يف ثالثة أمور:

يقوم بإيصال نزعة املنظمة بدقة يف مواصلة أعاملها خالل فرة طويلة من الزمن.  	 

يعرب عن نزعة منخفضة للمخاطرة أثناء سعي املنظمة لتحقيق كافة أهدافها.  	 

يعرب عن نزعة منخفضة جداً للمخاطر فيام يتعلق باملخاطر املصاحبة لس��المة املوظفني 	 

وامتثالهم.)21( 

يوضح الشكل رقم )4-10( بياناً للنزعة للمخاطرة تم إيجازه وفقاً للمنظورات اإلسراتيجية 

واملوضوعات اإلس��راتيجية وفئات املخاطر.  ولهذا النوع من بيانات النزعة للمخاطرة تأثري 

قوي عىل مستوى االلتزام بالنزعة للمخاطرة وفهمه بل وعىل مستوى االلتزام بإدارة املخاطر 

وفهمها بش��كل عام.  وتس��تخدم اإلدارة العليا هذا النهج البسيط واملبارش واملوجه لألعامل 

يف تحديده��ا للنزعة للمخاط��رة.  ويقر هذا النهج بأن تنفيذ اإلس��راتيجية وإدارة املخاطر 

محفوف��ان بعدم التأكد وبأنهام غالباً ما يفتقران إىل البيانات عالية الجودة التي تلزم لصنع 

القرارات عىل النحو األمثل.  وبالتايل يتم التعبري عن حدود املخاطر يف ش��كل نطاقات ميكن 

ترجمتها إىل مستويات التحمل فيام يتعلق باملؤرشات الرئيسية للمخاطر والرقابة واألداء.  
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الشكل رقم 10-4:

بيان للنزعة للمخاطرة موجز وفقاً للمنظورات اإلسراتيجية واملوضوعات اإلسراتيجية وفئات املخاطر

بيان النزعة للمخاطرة 
موجز باستخدام منظور 
خريطة اإلسراتيجية.  

النزعةالسمعةرأس املال

ما يصل إىل س مليون جنيه املنظور املايل
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

منخفضة

ما يصل إىل س مليون جنيه منظور العمالء
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

معتدلة

منظور العمليات 
الداخلية

ما يصل إىل س مليون جنيه 
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

معتدلة

منظور التعلم 
والنمو

ما يصل إىل س مليون جنيه 
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

مرتفعة

بيان النزعة للمخاطرة 
موجز باستخدام 

السامت اإلسراتيجية 

النزعةالسمعةرأس املال

ما يصل إىل س مليون جنيه النمو
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

منخفضة

ما يصل إىل س مليون جنيه االبتكار
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

معتدلة

ما يصل إىل س مليون جنيه تكاليف اإلدارة
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

مرتفعة

بيان النزعة للمخاطرة موجز من حيث فئات 
املخاطر

النزعةالسمعةرأس املال

ما يصل إىل س مليون جنيه اإلسراتيجيةاملنظور املايل
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

منخفضة

ما يصل إىل س مليون جنيه االئتامن
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

معتدلة

ما يصل إىل س مليون جنيه السوق
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

معتدلة

ما يصل إىل س مليون جنيه السيولةمنظور العمالء
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

منخفضة

منظور العمليات 
الداخلية

ما يصل إىل س مليون جنيه السمعة
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

معتدلة

ما يصل إىل س مليون جنيه املخاطر التشغيليةمنظور التعلم والنمو
معرضة للخطر.

ما يصل إىل س نقطة من الخسارة يف 
صايف ناتج الرويج.

مرتفعة
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قياس النزعة للمخاطرة:  
هن��اك طرق عديدة ميكن من خاللها التعبري عن النزعة للمخاطرة وحس��ابها، وميكن يف 

هذا الصدد اس��تخدام النهج الكمي والنهج النوعي.  وتتضمن الحس��ابات الكمية مقاييس 

رأس امل��ال االقتصادي/ التعبريات املعتمدة عىل امليزانية ومقاييس األرباح والخس��ائر )مثل 

املس��توى املحتمل للخسارة الس��نوية( والغايات املس��تهدفة أو حدود املؤرشات األساسية 

)مثال:  اختالف بنس��بة +/- 5% يف الربح أو اختالف بنس��بة 1-2. 5% يف اإليراد(.  وتتضمن 

التعبريات النوعية التي تس��تخدم عادة:  »نحن ليس لدينا أي نزعة نحو االحتيال/ الجرائم 

املالية« أو »إن تحملنا لخرق اللوائح يبلغ صفراً« أو »نحن لن نخوض أي مخاطر من شأنها 

التأثري عىل جودة خدمة العمالء التي نقدمها«.  

وقد ورد اآليت يف التقرير الذي ُنرش عام 2009 تحت عنوان بحث يف تعريف مفهوم النزعة 

:Definition and Application of the Concept of Risk Appetite للمخاطرة وتطبيقه

ميكن لهذه ]التعبريات النوعية[ أن تكون مفيدة للغاية وميكنها أن تساعد يف سد الثغرات 

املوجودة يف نزعة املنظمة للمخاطرة، وذلك من خالل التعبري عن اتجاهات أو فلسفات معينة 

)مثل رغبة املنظمة يف تفادي الجزاء التنظيمي أو اإلرضار بس��معتها( ال ميكن صياغتها عددياً.  

وأخرياً فإن التعبريات النوعية غالباً ما يسهل فهمها وإيصالها ملستويات املنظمة املختلفة، كام 
ميكن تضمينها يف سياسات املنظمة أو يف بيانها األخالقي أو بيان القيم الخاص بها.)22(

متابعة المواءمة بين المخاطرة والنزعة للمخاطرة:

تتمثل هذه الخطوة يف تضمني النزعة للمخاطرة والتفكري الناش��ئ عن العملية املوضحة 

أعاله يف عمليات لإلدارة اإلس��راتيجية والتنفيذية املستمرة، ومن ثم تحويل الثقافة اإلدارية 

م��ن ثقاف��ة »األداء فقط«، املدفوعة »بتحقيق األرقام«، إىل أخرى مركزة عىل اإلس��راتيجية 

وعىل وعي باملخاطر ومدفوعة »بالعمل ضمن حدود النزعة للمخاطرة«.  

وتع��د »مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة« إحدى األدوات الفعالة ملتابعة املواءمة بني 

املخاط��رة واإلس��راتيجية.  وتقدم هذه املصفوفة طريقة مرئية بس��يطة لفهم املواءمة بني 

مس��تويات املخاطرة الحالي��ة - القامئة عىل تقوميات املخاطر عىل مس��توى الرشكة - وبني 
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اإلس��راتيجية  حس��بام هو معرب عنه من خالل رؤية مجمعة ملس��تويات النزعة للمخاطرة  

املحددة لكل هدف إس��راتيجي.  ويبني الشكل رقم )4-11( نتيجة النزعة للمخاطرة مقابل 

التعرض لها فيام يتعلق بالهدف الخاص ب� »زيادة عوائد االستثامرات بنسبة %25«.  

موجز فوائد بيان النزعة للمخاطرة:  

فيام ييل عرض موجز لفوائد وضع بيان النزعة للمخاطرة:

يؤدي إىل تأمل األهداف اإلسراتيجية واملخاطر التي تنطوي عليها.  	 

يثري املناقشات حول قدرة الرشكة عىل مواجهة املخاطر.  	 

يرفع الوعي باملخاطر عىل مستوى مجلس اإلدارة ويف الرشكة.  	 

يرفع الوعي مبحركات قيمة األعامل.  	 

ميكن مجلس اإلدارة من وضع حدود واضحة لتعمل يف نطاقها املنظمة.  	 

يزود اإلدارة بوثيقة سياسات تحدد مقدار املخاطرة املسموح بها يف العمليات واملشاريع الجديدة.  	 

يش��كل معياراً شاماًل للقرارات فيام يتعلق »مبا يجب فعله وما ال يجب فعله« عند تنفيذ 	 

اإلسراتيجية.  

يقلل عدد القرارات املتعلقة باملخاطرة.  	 

يعمل عىل خلق التوازن بني قرارات املخاطرة املتوامئة مع أهداف اإلسراتيجية.  	 

يحث عىل التدبر يف تقدير املخاطر.  	 

يؤثر يف خلق ثقافة عىل وعي باملخاطر.  	 

تعاُقب النزعة للمخاطرة:  

ع��ىل الرغم م��ن أن غالبية الرشكات تض��ع بياناً واحداً للنزعة للمخاطرة عىل مس��توى 

الرشك��ة؛ إال أن هن��اك عدداً متزايداً من املنظامت بدأ يعمل ع��ىل إعداد بياناته، ليقلل من 

عدد املستويات التنظيمية باملنظمة مثل األقسام أو وحدات األعامل.  
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 ويب��دو أن هذا التعاقب يف مس��تويات املنظمة معق��ول عندما يختلف نطاق وحدات 

األعامل بدرجة ملحوظة، ومن ثم تتأثر تلك الوحدات مبحركات أعامل متباينة.  وعىل سبيل 

املث��ال، الحظ عمليات بنوك االس��تثامر والتجزئة املرصفية )حي��ث إن لكل منهام محركات 

ومس��تويات من املخاطر مالزمة له��ام تختلف جد االختالف عن األخرى(.  وس��يكون من 

املنطقي وضع بيان للنزعة للمخاطرة يف املنظمة، ثم وضع بيانني مستقلني أحدهام للجانب 

الخاص بعمليات بنوك االستثامر واآلخر لجانب التجزئة.  

الشكل رقم 11-4

نتيجة النزعة للمخاطرة مقابل التعرض لها فيام يتعلق بالهدف الخاص 

بت »زيادة عوائد االستثامرات بنسبة %25«
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املواءمة

هل مقدار املخاطرة 

املايل متوائم مع 

النزعة؟

التعرض

ماهو حجم املخاطرة 

التي ميكننا تحملها؟

النزعة

ماهو حجم املخاطر 

التي ميكننا أن 

نخوضها لتحقيق 

األهداف؟

األهداف

بيان اإلسراتيجية 

التي يجب وضعها 

وماهي األشياء املهمة 

إلنجاح اإلسراتيجية؟

زيادة عائدات االستثامر معتدلمرتفعمغاالة يف التعرض للمخاطر

مبعدل %65

زيادة عائدات 
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مبعدل %25

زيادة معدل االنفاق 

عىل املوظفني االكفاء 

مبعدل %10
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البيان ليس هو الهدف النهائي:
عىل الرغم من أن صياغة بيان النزعة للمخاطرة تعد عىل قدر كبري من األهمية؛ إال أنها 

ليست هي الهدف النهايئ.  وقد ورد يف كتاب COSO حول النزعة للمخاطرة ما ييل:

تذكر أن أهداف النزعة للمخاطرة هي:

تحقي��ق التواصل الفعال عىل مس��توى املنظم��ة بأكملها من أجل تحفي��ز تطبيق إدارة 	 

املخاطر يف املنظمة.  

تغيري املناقش��ات حول املخاطرة بحيث تتضمن أسئلة حول ما إذا كانت املخاطر محددة 	 

ومدارة بشكل مالئم يف نطاق النزعة للمخاطرة.  

تزويد أساس للمزيد من املناقشات حول النزعة للمخاطرة مع تغري اإلسراتيجيات واألهداف.  	 

يتعل��ق تحديد النزعة للمخاطرة بإدارة املنظمة وال يتعل��ق مبجرد وضع بيان لُيقدم يف 

أحد التقارير)23(. 

الح��ظ أيضاً أن بيان النزعة للمخاطرة يضع الح��دود التي ينبغي عىل الرشكة أن تعمل 

يف نطاقه��ا، ول��ذا فإنه ينبغي إب��الغ مجلس اإلدارة ب��أي خرق لتلك الح��دود خالل تنفيذ 

اإلسراتيجية.  وسيقوم مجلس اإلدارة إما بالسامح باستثناء ما، أو مبراجعة النزعة للمخاطرة 

القامئة عىل تربير مناس��ب، أو س��يقوم باتخاذ اإلجراءات الالزم��ة لتقليل التعرض للمخاطر 

وإعادة مواءمة تعرض الرشكة للمخاطر مع نزعتها للمخاطر.  

الخالصة:
لق��د تناول ه��ذا الفصل الدور املهم للنزع��ة للمخاطرة يف عملية صياغة اإلس��راتيجية 

ورشح كيفي��ة تحقيق املواءمة بني النزعة للمخاطرة واإلس��راتيجية عىل مس��توى األهداف 

اإلس��راتيجية.  كام تضع النزعة للمخاطرة الحدود التي ميكن تنفيذ اإلس��راتيجية يف نطاقها 

عىل نحو يزيد من احتاملية تحقيق نجاح إسراتيجي مستدام )وليس قصري األجل(.  ومبجرد 

صياغة اإلس��راتيجية واالتفاق حول النزعة للمخاطرة وصياغت��ه يف بيان للنزعة للمخاطرة؛ 

تصبح املنظمة يف وضع جيد يس��مح لها بأن تبدأ عملية تنفيذ اإلسراتيجية بكل أمان وهذا 

ما سنبدأ الركيز عليه يف الفصل القادم.  
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الفصل الخامس

فهم العالقة بين أنواع المؤشرات الثالثة:  

مؤشرات األداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية 

ومؤشرات الرقابة الرئيسية.

تعد كافة امل��ؤرشات )مؤرشات األداء الرئيس��ية، ومؤرشات املخاطر الرئيس��ية، ومؤرشات 

الرقابة الرئيسية( أدوات للمالحة تتساوى جمعيها من حيث األهمية وهي من املكونات املهمة 

للبيان اإلسرتاتيجي الشامل.  وتحتاج املنظامت إىل كل أنواع املؤرشات لصياغة اإلسرتاتيجية.  

لقتتد تطرقنتتا يف الفصل الستتابق إىل الخطوات األساستتية لصياغة إستتراتيجية املنظمة 

وتوضيحهتتا ورشحنتتا كيفيتتة صياغة نزعتتة املنظمة للمخاطتترة، وكيف أنها تضتتع الحدود 

االستتتثامرية والسلوكية فيام يتعلق بتنفيذ اإلسراتيجية )العمل يف نطاق النزعة للمخاطرة(.  

والخطوة التالية يف املسار هي التنفيذ الفعيل لتلك اإلسراتيجية، وهذه املرحلة لألسف هي 

التي تستتر فيها األمور غالباً عىل ما ال يرام.  وقال روبرت كابالن )الربوفستتور بكلية هارفارد 

لألعامل والذي شارك يف إنشاء بطاقات األداء املتوازن( يف الحوار الذي أجري معه عام 2006:  
»هناك دامئاً فجوة بني األهداف اإلسراتيجية التي تضعها املنظامت والنتائج التي تحققها«.)1(

وكلتتام توغلنا يف أوقات االضطرابات املستتتمرة هذه صارت املنافستتة ذات طابع عاملي 

متزايتتد، وأصبحت كثراً متتا تنبع من مصادر غر متوقعة فقتتد ترتب عىل ذلك أن أضحت 

امليزة ُتكتسب من القدرة عىل تنفيذ اإلسراتيجيات برسعة باإلضافة إىل القدرة عىل تعديل 

الدفعات اإلسراتيجية بنفس الرسعة.  

ولتحقيتتق ذلك يحتاج صناع القرار إىل الحصول عتتىل معلومات جيدة وموثوقة.  وتعد 

)مؤرشات األداء الرئيستتية ومؤرشات املخاطر الرئيستتية ومؤرشات الرقابة الرئيسية( أدوات 

أساسية للتزويد بتلك املعلومات ومع ذلك فهي ليست مصدرها الوحيد.  وينبغي علينا أثناء 

  :Albert Einstein دراستتتنا للمؤرشات ودورها املهم أن نعود إىل مالحظة ألربت أينشتتتني

»ليس كل ما يحسب ذا أهمية، وليس كل ذي أهمية ميكن حسابه«.)2( 
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هوس مصفوفات القياس:
تعد املؤرشات مفهوماً إدارياً جديداً.  فلطاملا استخدمت املنظامت املؤرشات باعتبارها 

من املدخالت األساستتية لعمليات صنع القرار وطريقتتة ملراقبة األداء.  وهذا األمر صائب 

وستتليم، فعىل الرغتتم من أن قاعدة »ما يتم قياستته يتم إنجتتازه«)3( أصبحت إىل حد ما 

تعبتتراً مبتتتذالً؛ إال أنها ال تزال حتى يومنا هذا تحتفظ بدرجتتة األهمية ذاتها التي كانت 

دوماً تحتلها ونفس اليشء ينطبق عىل املقولة املبتذلة املامثلة »ما ال ميكن قياسه ال ميكن 
إدارته«.)4(

املشتتكلة هي أنتته يف العقود األخرة وال ستتيام منذ مثانينيات القتترن العرشين، عندما 

أصبحت إدارة الجودة الشتتاملة إحدى فلسفات تحستتني األداء السائدة، صارت املنظامت 

مهووستتة بالقيتتاس.  وقد وصلتتت الكثر من املنظتتامت منذ ذلك الحتتني - وذلك ينطبق 

بالتستتاوي عىل منظامت القطاعتتني التجاري والعام - إىل نقطة أصبحتتوا عندها – حرفياً - 

غارقني يف مصفوفات القياس.  وسيشكو القليل من قادة املنظامت من عدم توفر مصفوفات 

قيتتاس كافية لديهم.  وقد علق أحد خرباء القياس عىل ذلك قائاًل:  »لقد كانت لدينا مقولة 

نها‹”)5(  شائعة يف الجيش األمرييك، أال وهي:  ›قسها إذا كانت تتحرك، وإن مل تكن تتحرك لوِّ

قتتد تبدو هتتذه املقولة فكاهية؛ ولكن األمر الذي كان يرمي إليه هي أن هذه املقولة ميكن 

أن تنطبق عىل معظم الصناعات والقطاعات.  

القياس باعتباره »غاية في حد ذاته«:
تعد املشتتكلة الرئيستتية يف املؤرشات أنها تعد يف كثر من األحيتتان مجرد غايات وذلك 

يندرج تحت أكرث األمور التي يفتقر األغلبية إىل فهمها واستخدامها الصحيح )وتفتقر معظم 

املنظامت ملؤرشات األداء الرئيستتية(، ونقصد بتلك املشتتكلة أن الشتتاغل األستتايس )وغالباً 

الوحيتتد( للمنظمتتة قد يصبح مجرد ضامن إعداد تقارير باملتتؤرشات.  وبناًء عىل ذلك، يتم 

استخدام عدد مهول من العاملني لجمع البيانات وتكديسها يف تقارير ضخمة نادراً ما تقرأ، 

بل واألكرث ندرًة من ذلك هو استخدامها بفاعلية يف صنع القرار.  وعىل سبيل التشبيه؛ فقد 

أصبح مديرو املنظامت يشبهون املنقبني عن الذهب يف املايض حيث كانوا يغربلون كميات 

هائلتتة من الطمتتي عديم الفائدة حتى يجدوا شتتذرات قليلة من الذهتتب، أما يف الوقت 
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الحارض فقد أصبح املديرون مسؤولني عن انتقاء املعلومات القيمة وسط كميات هائلة من 

املقاييس عدمية الجدوى.  

وإليكم إحدى العالمات القوية عىل الطريقة غر املالمئة التي عادة ما تستخدم املنظامت 

املؤرشات بها.  

يف عتتام 2008 أجرى معهد األداء املتقدم Advanced Performance Institute -الذي 

يقع باململكة املتحدة - دراستتة مستتحية عاملية ملامرسات إدارة األداء يف أكرث من 1100 من 

منظامت القطاع العام حول العامل.  ومن ضمن النتائج الكثرة املقلقة التي نرشت يف الورقة 

البيضاء الالحقة: إدارة األداء اإلستتراتيجي يف املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام 

Strategic Performance Management in Government and Public Sector، رمبتتا 

مل يكتتن هناك متتا هو أكرث إزعاجاً من النتيجتني التاليتني:  أوالً، أن 15% فقط من املتجاوبني 

شعروا أن كل مؤرشاتهم كانت مرتبطة بإسراتيجية املنظمة.  ثانياً، أن نسبة أقل منهم )%6( 

اعتقدوا بأن كل مؤرشات األداء لديهم كان لها معنى وأهمية، وأفادت نسبة صاعقة بلغت 
92% بأن الكثر من املؤرشات مل يكن له معنى أو أهمية.)6(

واستتتكملت دراستتة الحقة قام بها معهد األداء املتقدم، تحت عنوان املزيد مع األقل:  

  More With Less:2011 ،2011 تحديتتات األداء أمتتام القطاع العتتام الربيطتتاين يف عتتام

Performance Challenges for the UK Public Sector االتهتتام التتذي وجهتتته إلدارة 

األداء يف القطتتاع العتتام حيث جاءت الصدمة بأن كشتتفت الدراستتة عتتن فربكة املوظفني 

للبيانتتات حتى »تبدو أفضل«، فقد اعرفت نستتبة كبرة بلغت 66% من قادة القطاع العام 

الربيطاين بأن األفراد يف منظامتهم يختلقون بيانات األداء أو يفربكونها.  وأشارت الدراسة إىل 

أنه تزداد احتاملية حدوث الغش - بشتتكل خاص - يف الحاالت التي ال يعد فيها املوظفون 

املقاييس ذات أهمية أو مصدراً لإللهام.  

وأشتتارت الدراستتة إىل أن النتيجة لذلك الفعل تجعلنا ال نثق بالنظم ألنها غالباً ما تقدم 

مدخالت غر صحيحة لعملية صنع القرار.  وهذا يؤدي يف بعض األحيان إىل قرارات خاطئة 

لها نتيجة عكسية، وكذا تخصيص خاطئ للموارد له نتيجة عكسية أيضاً مام يؤدي يف النهاية 

إىل فشتتل املؤرشات يف أن يكون لها أي تأثر إيجتتايب عىل األداء بل إن الكثر منها قد يكون 
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له أثر ستتلبي.)7( وعىل الرغم من أن الدراستتات املشتتار إليها تخص القطاع العام إال أنه من 

املحتمل أن نجد النتائج ذاتها يف القطاع التجاري.  

إدارة األداء عىل أساس املخاطر ومجموعة املؤرشات الثالثة:

لقتتد تتتم تصميم إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر بشتتكل هادف يكفل 

للمنظامت عند استتتخدامها املؤرشات - ستتواًء أكانت مؤرشات األداء الرئيسية أو مؤرشات 

املخاطر الرئيسية أو مؤرشات الرقابة الرئيسية -  تفادي املشكالت املقوضة لألداء التي أرشنا 

إليها أعاله )الشكل رقم 1-5(.  

وعىل سبيل املثال، نجد أن صياغة اإلسراتيجية وتوضيحها يسبق - يف أسلوب إدارة األداء 

عىل أستتاس املخاطر - تحديد املؤرشات، فال ميكن استخدام املؤرشات كأدوات فعالة تدعم 

صنع القرارات إال من خالل اقراح إسراتيجية قوية. 

الشكل رقم 1-5

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر 

محركات األعامل

قيمة أصحاب األسهم

الحوكمة

ضع النزعةالنزعةالثقافة

اإلسراتيجية

إدارة     

املخاطر
التواصل

إدارة

األداء

مواءمة االسرتاتيجية 

مع خوض املخاطر
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المؤشرات الرئيسية وحوار حول األداء:
ينبغي مالحظة أنه مبجرد أن يتم اختيار املؤرشات )حتى أكرثها قوة وموثوقية( وتضمينها 

ومطابقتها مع الغايات املستتتهدفة، يجب أال يعد ذلك »إمتاماً للمهمة« أو أن ُيعتقد أن كل 

ما يلزم عمله الحقاً هو جمع البيانات واإلبالغ عن نتائج املقاييس من خالل عمليات إعداد 

التقارير املحددة.  

 وبإمكاننا أن نربهن عىل أن املؤرشات عندما تستخدم كأدوات لدعم صنع القرارات تعد 

مفيتتدة إىل أقىص حد وذلك ليس ألنها مقاييس مطلقة لتتألداء، ولكنها متهد الطريق لبداية 

للنقاش.  كام ذكر بيجارت بوغنستتيس Bjarte Bogsnes تعليقاً ُملهاًم - أحد مؤلفي كتاب 

Reinventing Budgeting and Planning for the Adaptive organization وكبتتر 

 Statoil استشاريي تطوير إدارة األداء لدى رشكة النفط والغاز الرنويجية العمالقة ستاتويل

)التتتي تعد أحد األمثلة عىل االستتتخدام طويل األمد لبطاقتتات األداء املتوازن( - يف تقرير 

إعادة اخراع امليزانية والتخطيط للمنظمة املتكيفة: »تكمن املشكلة يف أننا كثراً ما ننىس ما 

الذي يرمز إليه حرف »I« يف KPI )أي الحرف الذي يرمز لكلمة »مؤرش« يف مصطلح “مؤرش 

األداء الرئييس”(  وهو مجرد مؤرش يبني إذا ما كنا نتقدم نحو تحقيق أهدافنا اإلستتراتيجية 

متتن عدمتته، فهو ليس غاية يف حد ذاته«.  وأضاف قائاًل:  إن مؤرشات األداء الرئيستتية تعد 

»بدايتتة الحوار حول األداء«.  وهو ينصح أيضاً بعدم البحث عن مؤرش األداء الرئييس املثايل 

حيتتث إنه »ال يوجد مثتتل هذا اليشء فقد قضيت ستتنوات ]عديدة[ أبحتتث عنه.  هناك 

مؤرشات أداء رئيسية جيدة وكذا توليفات جيدة من مؤرشات األداء الرئيسية، ومع ذلك فال 
يوجد مؤرش أداء رئييس مثايل«.)8(

وميكننتتا أن نضيتتف أن املنظامت تنىس أيضاً معنى الحتترف »K« )أي الحرف الذي يرمز 

لكلمة “رئيستتية”( وبدالً من الركيز عىل املؤرشات الرئيسية والقيام فعلياً بالعمل الالزم لفهم 

تلك املؤرشات الرئيستتية، فإنهم يقومون فقط بإضافة مؤرشات إىل هيكل معلوماتهم اإلدارية 

مام يؤدي إىل تكدس املنظامت مبؤرشات أكرث من طاقتها وإضاعة “إشارات” املؤرشات الرئيسية 

يف تزاحم املؤرشات غر الرئيسية.  ورمبا يعد نسيان معنى الحرف »K« مشكلة أكرب يف سياق 

إنشاء مجموعة مركزة من املؤرشات الرئيسية ضمن إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  
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وتتضمتتن الرؤى األخرى القيمة لبوغنستتيس الذي قاد إدخال بطاقتتات األداء املتوازن 
الناجحة يف منظمتني تم إدراجهام يف لوحة رشف بطاقات األداء املتوازن رفيعة املستتتوى – 
وهو رشف لهذه املنظامت التي تستتتطيع تحقيق نتائج متقدمة عىل نحو باهر فيام يتعلق 
باألداء نتيجة تنفيذها إلسراتيجيتها – وينبغي مواءمة مؤرشات األداء الرئيسية مع األهداف 
اإلستتراتيجية.  وقد قال:  “لقد رأيت الكثر من بطاقات األداء التي ال ُتظهر ستتوى مؤرشات 
األداء الرئيستتية، وهو متتا يعد غر كاٍف إليصال اإلستتراتيجية وتنفيذهتتا”.  وأضاف قائاًل:  
»من املهم جداً رأب الصدع بني اإلستتراتيجية ومؤرشات األداء الرئيسية بأهداف إسراتيجية 
مصاغة بشكل جيد.  كام سيستتاعدك ذلك عىل إيصال اإلسراتيجية واختيار مؤرشات األداء 

الرئيسية املالمئة«.)9(  

وينبغتتي النظر إىل مؤرشات األداء الرئيستتية باعتبارها جزءاً ال يتجتتزأ من عملية األداء 
األشتتمل –أي عملية اإلستتراتيجية- فمؤرشات األداء الرئيستتية تعد مبثابة األدوات املالحية 
الحيوية التي يستتتخدمها املديرون ملعرفة ما إذا كانت املنظمة تبحر بنجاح أو ما إذا كانت 
تحيد عن املستتار الصحيح.  فستتيبحر املديرون بدون أدىن بصرة إذا مل يستعينوا مبؤرشات 

األداء الرئيسية الصحيحة.   

وميكتتن هنا أن نفيض يف التترشح ونقول إن كافة املؤرشات – مؤرشات األداء الرئيستتية 
ومتتؤرشات املخاطر الرئيستتية ومؤرشات الرقابة الرئيستتية– هي أدوات للمالحة تتستتاوى 
جمعيها من حيث األهمية، وهي من املكونات املهمة للبيان اإلستتراتيجي الشامل، وينبغي 
النظتتر إليها عىل نحو شتتامل.  كام تعد هذه القضية مهمتتة:  تحتاج املنظامت إىل كل نوع 
متتن أنواع املتتؤرشات لتنفيذ اإلستتراتيجية.  وتعد مؤرشات األداء الرئيستتية جزءاً من إطار 
»األداء فقط« أما مؤرشات املخاطر الرئيستتية ومؤرشات الرقابة الرئيسية فتقدم رؤيًة أعمق 
بخصوص املستقبل، وتعزز إجراء مستوى أعىل من النقاشات اإلدارية التي ال ميكن إجراؤها 

من مجرد استخدام مؤرشات األداء الرئيسية.  

مجموعة متكاملة من المؤشرات:
ومام يؤسف له أن تشر مالحظاتنا امليدانية إىل أن معظم املنظامت تستخدم املؤرشات 
مبعزل عن األهداف اإلستتراتيجية، فنجد أن املنظامت تجمع مؤرشات األداء الرئيسية وتعد 

تقارير بها دون ربطها باألهداف اإلسراتيجية أو قد تربطها عىل نحو واه.  
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وقد تكون هناك منظامت أخرى تستتتخدم كاًل من مؤرشات األداء الرئيستتية ومؤرشات 

املخاطر الرئيستتية:  وعىل الرغم من أن هذا يعد قطعاً أفضل من استتتخدام مؤرشات األداء 

الرئيستتية وحدها، إال أن فريق إدارة األداء وفريتتق إدارة املخاطر ما زال مييل إلدارتها عىل 

انفتتراد، وإدخالها يف العمليات املختلفتتة إلعداد التقارير وصنع القتترارات.  وإذا ما مل يتم 

الدمج بني مؤرشات األداء الرئيستتية ومؤرشات املخاطر الرئيستتية فسوف تقدم رؤية تتسم 

باالنعزال واملنافستتة عتتن املنظمة وأدائهتتا.  وبالتايل لن ميتلك الفريتتق التنفيذي البيانات 

واملعلومات الالزمة لتغذية املناقشتتات اإلدارية عالية املستوى والرضورية حيث إن الغرض 

من تلك املناقشات هو تقديم رؤية شاملة للتقدم املحرز نحو تحقيق األهداف اإلسراتيجية 

أو مناقشة املقايضة بني املخاطرة واملكافأة وفهمها والعمل مبقتضاها.  

وستتوف نقوم اآلن بتعريف كل نوع من أنواع هتتذه املؤرشات عىل حدة، ولكن ينبغي 

مالحظتتة أنه ستتيتم أيضاً تناول متتؤرشات األداء الرئيستتية، ومؤرشات املخاطر الرئيستتية، 

ومؤرشات الرقابة الرئيستتية يف فصول الحقة:  مؤرشات األداء الرئيستتية يف الفصل السادس 

حيث ستتندرس دورها يف غرس مجال »إدارة األداء« الخاص بإطار إدارة األداء عىل أستتاس 

املخاطر، ومؤرشات املخاطر الرئيستتية ومؤرشات الرقابة الرئيستتية يف الفصل السابع، حيث 

سندرس وظائفها يف إدارة املخاطر.  

نهتم يف هذا الفصل بتقديم تعريفات قوية لكل نوع من أنواع املؤرشات كام نقدم رساًم 

واضحاً ألدوار تلك املؤرشات.  وسوف مينح ذلك القارئ مستوى الفهم الالزم الستخدام هذه 

املتتؤرشات ودمجها عىل النحو األنستتب يف إدارة األداء واملخاطر، ثم يف النهاية استتتخدامها 

بفاعلية يف تنفيذ اإلسراتيجية.  

سيزيل وضوح التعريف الكثر من اللبس املوجود يف معاين مصطلحات املؤرشات الثالثة 

هذه ويعد ذلك لبساً شائعاً.  وكمقياس لهذا اللبس؛ كان البحث يف جوجل عن مصطلحات 

»مؤرشات األداء الرئيستتية« و«مؤرشات املخاطر الرئيسية« و«مؤرشات الرقابة الرئيسية« يف 

مطلع عام 2013 ُيظهر 63 مليون نتيجة )ملحوظة:  نفس البحث عام 2009 كان ينتج عنه 

عدد أقل بكثر بالكاد يتجاوز 2 مليون نتيجة(.  
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وكام هو واضح فإن هناك كاًم هائاًل من املعلومات املتاحة عن هذه املوضوعات وسوف 

يتزايتتد هذا الكتتم بالتدريج.  ونالحظ العدد املتنامي للمكتبتتات املخصصة ملؤرشات األداء 

الرئيستتية ومؤرشات املخاطر الرئيستتية عرب اإلنرنت.  ومع ذلك فقد توصلنا - بخربتنا التي 

حصلنا عليها من املهام التي كلفنا بها عمالؤنا ومن الكم الهائل من الحوارات التي أجريناها 

مع املامرسني واالستشاريني واألكادمييني - إىل أنه بالرغم من كم التزاحم الكبر إال أن اللبس 

ال يتتزال هو الستتائد.  لقد بدأ األذى يصيتتب آذان املنقبني عن الذهتتب فيام هم يقومون 

بالغسل بحثاً عن املعدن الثمني!

يعد أحد أسباب اللبس استخدام الكثر من املنظامت التي لديها مؤرشات حالية ملصطلح 

»مؤرشات األداء الرئيسية« مع كافة املؤرشات:  األداء واملخاطر والرقابة.  ومن خالل خربتنا 

نستتتطيع القول بأن هذا يؤدي إىل الكثر من سوء الفهم خالل املراجعات وصنع القرارات، 

حيث يفرس الناس البيانات من وجهة نظر األداء، مام يؤدي إىل تبديد الكثر من الوقت يف 

مناقشة األداء؛ بينام هم يف حقيقة األمر يناقشون املخاطر.  

وباإلضافتتة إىل ذلتتك، فإن هناك مقداراً كبراً مامثاًل من اللبس ينشتتأ عندما تستتتخدم 

املنظامت مصطلحي »مؤرشات املخاطر الرئيستتية« و«مؤرشات الرقابة الرئيستتية« اللذين 

غالباً ما يعنيان أشتتياء مختلفتتة تتعلق بوظائف مختلفة داخل املنظمتتة أو داخل مناطق 

جغرافيتتة مختلفتتة مام يؤدي إىل لبس آخر وتبديد للوقت ال نهاية لهام.  وبحستتب رشحنا 

اآلن، فإن األنواع الثالثة للمؤرشات ليستتت متامثلة يف املعنى أو يف االستخدام.  وميكننا من 

خالل فهم الفروق تحقيق االستفادة الكاملة من منافع الدمج بني تلك املؤرشات.  

مؤشرات األداء الرئيسية:
متكن مؤرشات األداء الرئيسية املنظمة من القيام بأمرين:

1- متابعة تقدمها نحو تحقيق أهدافها اإلسراتيجية.

2- تحديد األداء املستهدف ومتابعة التقدم نحو تحقيقه.

ميكن تعريف »مؤرش األداء الرئييس« مبعنى أشمل وهو تقديم أهم املعلومات املتعلقة 

باألداء التي من شأنها متكني املنظامت أو املساهمني فيها من فهم ما إذا كانت املنظمة عىل 
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املستتار الصحيح، وما إذا كانت تقوم بإجراء التدخالت الالزمة يف حينها أو إن كانت ال تقوم 

بذلتتك.  وعند تقديم البيانات واملعلومات الالزمة لقضايا األداء املهمة، ُتستتتخدم مؤرشات 

األداء الرئيسية يف اإلجابة عىل سؤال »هل نحقق مستويات األداء التي ننشدها؟«.

مؤشرات المخاطر الرئيسية:
ُتستتتخدم مؤرشات املخاطر الرئيستتية يف املستتاعدة عىل تحديد حجتتم املخاطرة التي 

تخوضهتتا املنظمتتة ومتابعة التغيتترات الطارئة عىل حجم املخاطرة.  وتستتتخدم مؤرشات 

املخاطر الرئيستتية يف اإلجابة عىل سؤال »كيف يتغر حجم مخاطرنا؟ وهل هو ضمن نطاق 

مستويات التحمل التي ننشدها؟«.

وُتستخدم مؤرشات املخاطر الرئيسية يف دعم عملية تقدير املخاطر من أجل تطوير فهم 

لتأثر املخاطر املحددة سابقاً عند تحققها يف املنظمة واحتاملية تحققها.  وغالباً ما تستخدم 

معادلة بسيطة مرضوبة يف التأثر يف تقويم مستوى املخاطرة التي تخوضها املنظمة.  وتوفر 

مؤرشات املخاطر الرئيستتية قاعدة بيانات ومعلومات عن االتجاهات التي ُيسرشتتد بها يف 

حستتاب حاالت التعرض للمخاطر، كام ُتغذى بها النقاشتتات اإلدارية فيام يتعلق مبستتتوى 

املخاطتترة الحايل، والتغيتترات التي تطرأ عىل املخاطتترة، ومقدار املخاطتترة الالزم خوضه 

لتحقيق األهداف اإلسراتيجية والتشغيلية بنجاح.  

وقد ورد أن مؤرشات املخاطر الرئيسية تساعد يف فهم كيفية تغر مستوى املخاطرة – أي 

حجم املخاطرة التي تتعرض لها املنظمة – مع مرور الوقت.  

 تعد الوظيفة األخرى ملؤرشات املخاطر الرئيسية أنها تساعد يف تحويل النزعة للمخاطرة 

إىل مستتتويات تحمل املخاطر التشتتغيلية )التي يتم التعبر عنها كحدود التحمل املحيطة 

باملؤرشات(.  وإذا كانت نزعة املنظمة للمخاطرة مرتفعة/ شديدة، فسُيتَوقع أن يكون الحد 

أكرث اتستتاعاً عىل نحو يستتمح بدرجات أكرب من االختالف وذلك بعيداً عن الخط القاعدي، 

بينام ستتتكون حتتدود التحمل ضيقة لدى تلتتك املنظامت ذات النزعتتة املنخفضة لتعزيز 

مستوى أعىل من الرقابة.  
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مؤشرات الرقابة الرئيسية:
تستتتخدم املنظمة مؤرشات الرقابة الرئيسية ملساعدتها يف تحديد بيئة أنظمتها الرقابية 

ومتابعة مستتتويات الرقابة املتعلقة مبستويات التحمل املنشودة.  وتلعب مؤرشات الرقابة 

الرئيسية دوراً مهاًم يف إدارة تنفيذ اإلسراتيجية وإدارة املخاطر حيث إنها مُتّكن من متابعة 

فاعلية نظم الرقابة ومن االستتتباقية يف إدارتها، مام يساعد عىل خلق بيئة ميكن فيها تنفيذ 

القرارات بفاعلية.  وتساعد أيضاً بيئة الضوابط الرقابية القوية يف خلق ثقافة »ال للمفاجآت«، 

ومن ثم متكني املنظمة من االستتتمرار يف الركيز عىل تحقيق أهدافها مع »العمل يف نطاق 

النزعتتة للمخاطرة«.  وُتستتتخدم مؤرشات الرقابة الرئيستتية لإلجابة عن ستتؤال »هل نظم 

الرقابة الداخلية لدينا تتسم بالفاعلية؟  هل نحن كمنظمة»مسيطرون‹؟«.

ويسهم الوضوح التام بشأن األنواع املختلفة للمؤرشات املستخدمة يف املنظمة وتعريفاتها 

ونوع السؤال الذي يتعني اإلجابة عليه يف تحسني جودة املعلومات اإلدارية الناتجة وزيادة 

وضوحها بشكل ملحوظ ومن ثم تحسني مستوى املناقشات وزيادة وضوحها بشكل ملحوظ 

أيضاً.  

بطاقات األداء الخاصة بالمؤشرات الثالثة:

نحن نستتتخدم ثالث »بطاقات أداء« يف إطار أستتلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر 

لدعتتم عمليتتة صنع القرار – بطاقات األداء )الشتتكل رقم 5-2(، وبطاقتتات أداء املخاطر 

)الشتتكل رقتتم 5-3(، وبطاقتتات أداء الرقابة )الشتتكل رقم 5-4( – والتتتي تعد األدوات 

األساستتية ملتابعة مؤرشات األداء الرئيستتية ومؤرشات املخاطر الرئيسية ومؤرشات الرقابة 

الرئيستتية، عىل التوايل، وستتوف يتم تناولهتتا يف الفصلني القادمتتني.  وميكن للمجموعات 

املختلفة باملنظامت أن تستتتخدم كاًل من بطاقات األداء وميكن استتتخدامها أيضاً يف جعل 

هذه املناقشات مركزة.  
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الشكل رقم 2-5

مثال عىل بطاقة األداء

زيادة حقوق املساهمني.

الهدف

بطاقة األداء

املوضوعاملنظوراملسؤوليةاملساءلةالفاعليةالنزعةالتعرض
مؤرشات 

األداء 
الرئيسية

مؤرشات 
النتائج 
الرئيسية

مؤرشات 
الرقابة 
الرئيسية

منو الدخل يف القطاعات الرئيسية.

زيادة متوسط نصيب املحفظة.

الوصول ألقل تكلفة للتمويل وأقل 
تكلفة للخدمة.

قيمة جيدة وحلول مبتكرة.

مزود خدمات مالية ذو قيمة وميكن 
الوثوق به.

تكلفة أقل لخدمات جيدة.

دعم تنفيذ عمليات البيع.

نرش الوعي بالسوق يف جميع 
القطاعات.

تطوير 360 نوعاً من العمالء.
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الشكل رقم 3-5

مثال عىل بطاقات املخاطر

بطاقة أداء املخاطر

املسؤوليةاملساءلةالتعرضالنزعةاملواءمةمحركات األعامل
مؤرشات 
النتائج 
الرئيسية

مؤرشات 
الرقابة 
الرئيسية

اإلخفاق يف املشاركة 
الصحيحة مع العمالء.

اإلخفاق يف إدارة بيانات 
عالقات العمالء عىل مدار 

دورة حياتها.

اإلخفاق يف املواءمة بني 360 
ملفاً وقطاعات السوق.

اإلخفاق يف تقليل شبكة 
الفروع برسعة.  

انقطاع الخدمة نتيجة 
للهجوم عرب اإلنرنت.

املنظور الضعيف عىل 
املنتجات.

الوصول إىل أسواق األوراق 
املالية.

ومتتع املحافظة عىل األداء الجيد لبطاقات األداء يجتتب أن تتضمن بطاقات األداء هذه 

مؤرشات األداء املهمة بأقل عدد ميكن من خالله تقديم رؤى أساسية لألداء.  وكام سبق أن 

شتتددنا عىل أهمية الحرف »I« الذي يدل عىل كلمة مؤرش يف KPI مصطلح مؤرشات األداء 

الرئيستتية )وهو األمر الذي ينطبق عىل النوعني اآلخَرين من املؤرشات( فنشتتر هنا إىل أن 

كلمتتة “رئييس” تحمل نفس القدر من األهمية.  ينبغي أن نلم بجميع املؤرشات التي توفر 
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املعلومتتات الدقيقة والتي تعتتد بدورها أكرث ما يحتاج إليه صناع القتترار.  وعندما يتواجد 

الكثر من املؤرشات الرئيستتية، تصبح كلمة »رئيستتية« بال معنى، وُتفَتَقد الرؤى األساستتية 

التي قد يكون بعضها ذا أهمية كبرة لرستتالة املنظمة )حيث يصبح املنقبون الذين يتزايد 

صممهم، فاقدين لقدرتهم عىل رؤية الذهب أكرث فأكرث!(.  

الشكل رقم 4-5

مثال عىل بطاقات أداء الرقابة

محركات األعامل

توافق السياسة وإطار العمليات.

التحقق ألربع مرات.

عقود اإلسناد الخارجي من خالل ماكينة 
الرصاف اآليل.

تغير عمليات الرقابة عرب اإلنرنت.

توافق السياسة وإطار العمليات.

لجنة املنتجات والتحديات التي يجب أخذها يف 
االعتبار مخرجات التعامل مع العمالء بإنصاف.

طباعة نسخة من مخطط TandC يف 
مكان العمل.

السيولة والتنبؤ املايل.

عمليات تسجيل االئتامن املايل املستمرة.

عملية التحقق عىل مرحلتني.

بطاقة أداء الرقابة

الفاعلية املسؤوليةالنزعة مؤرشات الرقابة املساءلة
الرئيسية
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ومن ضمن األمثلة العديدة عىل الحاالت التي أصبحت فيها كلمة »رئيسية« ال متثل أي 

معنى؛ هذا املثال املستنبط من خربات مؤلَفي هذا الكتاب حيث اكتسبا هذه الخربات أثناء 

العمل يف إحدى املنظامت التي كانت تستخدم يف تقاريرها 400 مؤرش رئييس لألداء بشكل 

غر عادي كل شهر.  وقد تم تقليل هذا العدد من خالل رسم خرائط تفصيلية لإلسراتيجية 

واستخدام بطاقات األداء املتوازن إىل 30 مؤرشاً.  وميكن القول ببساطة إن املنظمة استطاعت 

تحقيق ذلك بداية بالسؤال التايل:  »ما هي املعلومات التي نحتاج إىل معرفتها بالفعل حتى 

ندرك ما إذا كانت أهدافنا اإلستتراتيجية عىل املستتار الصحيح من عدمه؟« واألمر مل يقترص 

فقتتط عىل تخفيض عدد مؤرشات األداء الرئيستتية، بل إن فريتتق اإلدارة العليا وغرهم من 

صناع القرار اآلخرين كانوا متأثرين، وأشتتاروا إىل أنهم أصبح لديهم املعلومات التي ميكنهم 

أن يحققوا شتتيئاً من ورائها.  ومن وجه آخر استتتطاع هؤالء أن يشاهدوا كيف أن مؤرشات 

األداء الرئيستتية لعبت دورها يف صياغة األداء ويف تحقيق أهداف املنظمة املرجوة.  وبهذا 

فقد استعادت كلمة »رئيسية« معناها.  

وينبغتتي مالحظتتة أنه مل يتم استتتبعاد جميع »متتؤرشات األداء الرئيستتية« يف العملية 

الستتابقة بالكامتتل؛ بل تم - عوضاً عن ذلتتك - تصحيح وضعها لتصر مقاييس تستتاهم يف 

تقديم التقارير الخارجية )وبالتايل فهي ليست مؤرشات أداء رئيسية( كانت بياناتها ال تزال 

مجمعة، )تم هذا يف إحدى املنظامت الحكومية(.  واملهم هو أن تلك املؤرشات مل تعد جزءاً 

من اإلسراتيجية ولن تشكل عبئاً عىل املدير التنفيذي مرة كل شهر.  

:HML  .مثال مقتبس من رشكة إتش.  إم.  إل

لقد رشحت جيليان ويذرهيل، مدير املخاطر التشغيلية يف إتش.  إم.  إل - وهي دراسة 

حالتتة تم التطرق إليها يف الفصل الثاين - الستتبب وراء رضورة تحديد املؤرشات الرئيستتية 

وحدهتتا:  “لقد رأيت من خالل خربايت الستتابقة منظامت لديها ما يقارب 400 مؤرش تقوم 

مبتابعتها، وينتهي األمر بالعامل إىل ما يناظر اللون األصفر من نظام الرميز ذي األلوان األحمر 

واألصفر واألخرض ]انظر فيام ييل[ إذن فاملستتألة تتعلق مبجرد تعديل األشتتياء بحيث يبدو 

العامل أفضل قلياًل مام يجب أن يكون عليه.  “ كام أضافت ويذرهيل أنه مع هذه التشكيلة 

الهائلتتة من املؤرشات كان متتن الصعب للغاية إدراك األمور التي كتتان يتوجب القيام بها، 
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وقالتتت:  »إننتتا نبحث يف كل كيان عن 16 مؤرشاً رئيستتياً لألداء - بحد أقىص - متستتقاً مع 

أهداف الكيان يف إطار املنظورات األربعة لبطاقات األداء املتوازن«.

 ينبغي عىل املنظامت أن تأخذ ما تحتاجه من وقت لدراسة أهم متطلباتها املعلوماتية 

بدقتتة )بناًء عتتىل أهدافها اإلستتراتيجية( واختيار مؤرشاتهتتا الحيوية القليلة أو الرئيستتية 

وتصميمها تبعاً ذلك.  

كيف تعمل المؤشرات معاً:
تقتتر إتتتش.  إم.  إل بأن تأمني أفضل النتائج يتحقق متتن خالل تخفيض عدد املؤرشات 

حتى ال تبقى إال املؤرشات »الرئيستتية«، وذلك يتطلب أيضاً فهاًم أفضل لكيفية عمل كافة 

املؤرشات الرئيسية بعضها مع بعض، وقد تم التأكيد عىل ذلك من خالل بعض املهام األخرى 

التي أوكلت لرشكة مانيغت.  قامت مانيغت بتستتهيل تطبيق الدمج بني املؤرشات يف أحد 

التزامات عمالئها مع أحد البنوك االستتتثامرية، وقامت بإعادة استتتخدام املؤرشات ألغراض 

األداء واملخاطرة والرقابة.  وقد نتج عن ذلك تخفيض عدد املؤرشات الرئيستتية من 110 إىل 

32 مؤرشاً مام ساهم يف تحسني مستوى النقاش الدائر حول األداء بشكل ملحوظ.  

المؤشرات المتقدمة والمؤشرات المتأخرة:

من املهم لتحقيق االستتتفادة القصوى من املؤرشات الرئيسية أن نقدم ملحة عن وظيفة 

املؤرشات املتقدمة واملؤرشات املتأخرة.  

لقد أصبح استتتخدام مصطلحي »متقدمة« و«متأخرة« جزءاً معياريا من أسلوب الكثر 

متتن الرشكات يف تعريف املؤرشات، وال ستتيام تلك التي تستتتخدم بطاقتتات األداء املتوازن 

لكابتتالن ونورتتتون.  ولقد كان كابتتالن ونورتون هام بالفعل من جعال استتتخدام املؤرشات 

املتقدمة واملتأخرة مامرستتة إدارية مقبولة، عندما قدما مفهوم بطاقات األداء ألول مرة يف 

مقالتهتتام اإلبداعية مبجلة هارفتتارد بيزنس ريفيو عام1992)10(.  ولذلك استتُتخدم مصطلح 

»املؤرش املتقدم« يف مجال االقتصاد منذ مطلع القرن العرشين.  

ويواصل أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر استخدام املؤرشات املتقدمة واملؤرشات 
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املتأختترة حيث تتمتع بقيمة كبرة من حيث إنها توفر نظرة عامة شتتاملة عىل أداء املايض 

والحتتارض وكذا األداء املستتتقبيل املحتمل، ومن ثتتم توفر بيانات ممتتتازة عن االتجاهات 

باإلضافتتة إىل فهم أكرث تفصياًل للعالقة الستتببية )أي العالقة بتتني األهداف واملؤرشات فيام 

يتعلق بتنفيذ اإلسراتيجية(.  وهي أيضاً تقدم رؤًى مفيدة تؤدي بدورها إىل تقديم مبادرات 

لتخفيف اإلخفاقات املحتملة التي ترتبط باألداء أو القامئة عىل املخاطر.  

ومن الجديتتر باملالحظة أن معنى مؤرش متقدم ومتأخر- فيتتام يتعلق بأنواع املؤرشات 

الثالثتتة - متامثل متاماً.  فاملتتؤرش املتقدم هو الذي يركز عىل العوامتتل التي تتنبأ بالنتائج/ 

املخرجات املستتتقبلية، بينتتام يركز املؤرش املتأخر عىل النتيجة/ املختترج ذاته، وعىل ما إذا 

كانت النتيجة قد تحققت أو تجستتمت.  وعىل ستتبيل املثال، قد يكون رضا العمالء مؤرشاً 

مبكراً لوالء العمالء أو قد يكون رضا املوظفني مؤرشاً مبكراً لبقاء املوظفني.  ومع ذلك ينبغي 

أن تتواجد الفروق الطفيفة بني التعريفات تحقيقاً للفائدة والوضوح.  

مؤشرات األداء الرئيسية:

املتقدم – مؤرش تنبئي يقدم رؤية بخصوص احتاملية تحقيق هدف ما.	 

املتأخر – مؤرش للمخرجات يقدم رؤية بخصوص التحقيق الفعيل لهدف ما.	 

مؤرشات املخاطر الرئيسية:	 

املتقدم – مؤرش تنبئي يقدم رؤية بخصوص احتاملية تحقق مخاطرة ما.	 

املتأختتر –مؤرش للمخرجتتات يقدم رؤية بخصتتوص املعدل والتأثتتر الفعليني لتحقق 	 

املخاطرة.

مؤرشات الرقابة الرئيسية:	 

املتقدم – مؤرش تنبئي يقدم رؤية بخصوص احتاملية تفعيل ضابط رقايب ما.	 

املتأخر – مؤرش للمخرجات يقدم رؤية بخصوص التطبيق الفعيل لضابط رقايب فعال.	 
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العالقة بين كل أنواع المؤشرات المتقدمة والمتأخرة:  
عتتىل الرغم متتن أن املؤرشات املتقدمة واملتأخرة غالباً ما ينظر إليها رأستتياً يف إطار كل نوع 

مستتتقل من املؤرشات؛ فإنه ميكن من خالل املثال البستتيط التايل معرفة كيف ميكن استتتخدام 

مؤرشات األداء املتقدمة واملتأخرة الرئيستتية، ومؤرشات املخاطر الرئيستتية بعضها مع بعض عىل 

نحتتو فعال.  ففي حالتتة املبيعات، قد يتمثل متتؤرش األداء الرئييس املتقدم يف نستتبة املكاملات 

املتواصلة حستتب الخطة.  وهذا املؤرش يحدد لنا ما إذا كان فريق املبيعات يجري ما يكفي من 

مكاملات املبيعات الصادرة.  ويف الحديث عن املبيعات قد ميثل مؤرش األداء الرئييس املتأخر نسبة 

مبيعتتات الستتنة حتى تاريخه مقابل الحصة.  وهذا املؤرش يحتتدد لنا ما إذا كان فريق املبيعات 

يحقتتق املخرجتتات املطلوبة أي ما إذا كانتتت الصفقات تتم؟  وتقدم هتتذه املؤرشات املتقدمة 

واملتأخرة للمبيعات معلومات قيمة بخصوص ما إذا كان فريق املبيعات يؤدي أو ال يؤدي عمله 

طبقاً للمعيار الالزم لتحقيق هدف الرشكة اإلسراتيجي الذي قد يكون - عىل سبيل املثال - زيادة 

املبيعات بنستتبة 10% يف السنة الحالية وبنسبة 50% خالل مدة الخطة اإلسراتيجية.  وقد يكون 

الهدف اإلسراتيجي النهايئ عىل سبيل املثال هو »زيادة اإليراد من خط اإلنتاج س«.  

وإذا متتا تبينت املنظمة أن حدوث إخفاق متتا يف تأهيل أحد العمالء املحتملني عىل نحو 

صحيتتح يف مرحلة مبكرة متتن دورة املبيعات، وأن ذلك اإلخفاق سيشتتكل تهديداً كبراً عىل 

تحقيتتق الهدف اإلستتراتيجي، فيمكنها حينئذ أن تحدد املخاطتترة التي تهدد تحقيق الهدف 

عتتىل النحو التايل:  »اإلخفاق يف تأهيل الفرصة بشتتكل كتتاف يف املقابلة األوىل«.  وقد يكون 

مؤرش املخاطر الرئييس املتقدم هو »النسبة املئوية لالجتامعات األوىل التي متت دون حدوث 

اتفاق متبادل عىل تأهيل الفرصة«، أما مؤرش املخاطر الرئييس املتأخر، فقد يكون هو »النسبة 

املئوية للفرص الضائعة خالل عملية املبيعات، بسبب اإلخفاق يف التأهيل عىل نحو صحيح«.  

وكال النوعني من املؤرشات أي مؤرشات األداء الرئيستتية ومؤرشات املخاطر الرئيسية يصوغان 

معاً جزءاً كبراً من تحقيق هدف املبيعات اإلسراتيجي ومن ثم فإنهام يرثيان مناقشات فريق 

اإلدارة العليا.  وتعد اإلشتتارات املتقدمة إشارات واضحة بشأن املشكالت املستقبلية املحتملة 

بحيتتث يصبح لدى فريتتق اإلدارة العليا املعلومات الالزمة إلصتتدار اإلجراءات التصحيحية – 

املبادرات اإلسراتيجية أو إجراءات تخفيف املخاطر – التي سنتناولها يف الفصلني القادمني.  



الفصل الخامس

إدارة األداء عىل أساس املخاطر 186

ينبغي قياس العالقة بني املؤرشات املتقدمة واملتأخرة باستمرار من كافة األنواع ومتابعتها 

من أجل الحصول عىل تغذية مرتجعة فعالة، وكذا من أجل التحقق من مجموعة املؤرشات.  

وسوف ينشئ ذلك أيضاً محركاً قوياً للتطوير املستمر لجودة مجموعة املؤرشات.  

المؤشرات والسلوك:

يجب - عند استتتخدام املؤرشات - الحذر من مستتألة مهمة؛ أال وهي تأثر القياس عىل 

السلوكيات املالمئة وغر املالمئة.  وهذا األمر ينطبق عىل مجموعات املؤرشات الثالثة.  ومن 

األمثلة عىل ذلك، أنه عندما بدأت إحدى املنظامت التي نعرفها إجراء تقييامت املخاطر ألول 

مرة، مل يستغرق الناس وقتاً طوياًل ليدركوا أنه إذا ما تم تقييم أي مخاطر بأنها »شديدة« أو 

»أشتتد«، فإنها ستستتتحوذ عىل االنتباه.  وكان ذلك هو لب املوضوع حيث إن املخاطر التي 

تقوم يف هاتني املنطقتني ستتوف تتطلب عىل األرجح اتخاذ إجراءات لتخفيفها.  ومن ناحية 

أخرى، تعمد الناس تقدير املخاطر بأنها شتتديدة أو أشتتد، حيث ظهر ذلك الستتلوك رسيعاً 

نتاجاً ملا ذكرناه ستتابقاً، ثم استتتخدموا ذلك كدليل للحصول عىل موافقات عىل مرشوعات 

رأس املال التي عادة ما تكون مرشوعاتهم املفضلة! 

ويعد كشتتف ستتوء الستتلوك من هذا النوع أحد أسباب استتتخدام مؤرشات أخرى 

باإلضافتتة إىل مؤرشات األداء الرئيستتية.  وتعمل أنواع املؤرشات الثالثة معاً لتستتاعد يف 

إيضاح ما إذا كانت الستتلوكيات الخاطئة قد بتتدأت تظهر؛ فهي تعمل عىل التوازن فيام 

بينها وبني بعضها.  

وعىل ستتبيل املثال، إذا ما وضعت إحدى منظامت الخدمات املالية هدفاً طموحاً لزيادة 

إيرادات البيع املتقاطع، وحددت مؤرشات األداء الرئيسية لدعم هذا الهدف وغايات مستهدفة 

)لتأمني حامية الدفع(، وذلك قد يشتتجع عىل بيع هتتذا النوع من التأمني بناًء عىل معلومات 

مضللتتة )وهو ما يبتتدو أنه حدث وكلف القطاع املرصيف الربيطاين متتا يقارب 15 مليار جنيه 

إسرليني يف صورة غرامات وتعويضات للعمالء عىل مدار السنوات القليلة املاضية(.  

إذا قامتتت املنظمة بتحديد بعض املخاطتتر املرتبطة بهدف البيع املتقاطع الذي وضعته، 

مثتتل مخاطرة أنهم قتتد يبيعون منتجات غر مالمئتتة للعمالء )أو بيع تأمتتني حامية الدفع 
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لألشتتخاص العاملني لحستتابهم الخاص عىل الرغم من أن الرشوط واألحكام نصت عىل عدم 

تغطية البوليصة ألولئك العاملني لحسابهم الخاص( لكان من املمكن أن يساعد أحد مؤرشات 

املخاطر الرئيستتية يف تحديد املشكلة الناشتتئة.  وعىل سبيل املثال، كان ميكن ملؤرش املخاطر 

الرئييس أن يكون ببستتاطة »النستتبة املئويتتة للحصة املحققة من خالل بيتتع املنتجات غر 

األساستتية« عندما كان ذلك يتجاوز باستمرار 100%، فإن فريق املبيعات كان يؤدي إما عماًل 

ممتتتازاً أو يأخذ طرقاً مخترصة.  وكان ميكن ألحد مؤرشات الرقابة الرئيستتية يف هذه الحالة 

أن يكون مرتبطاً بأخذ عينة عشتتوائية من املبيعات للتحقق من أن املنتجات املناستتبة تباع 

للعمالء املناسبني.  

ويعد تحديد الستتلوك غر املالئم أحد أهداف رموز األلوان التي نستتتخدمها يف إعداد 

التقارير حول مؤرشات األداء، كام سنرشح اآلن.  

ترميز األلوان RAGAR )وهو اختصار يرمز إلى األحمر – األصفر – األخضر - األصفر واألحمر( 

من املعتاد أن يتم استخدام نظام ترميز األلوان الخاص بإشارات املرور يف تقويم مؤرشات 

األداء الرئيستتية.  ويستتتخدم نظام RAG )األحمر – األصفر - األختترض( عىل النحو التايل:  

األحمر يعني أدىن من الغاية املستهدفة، واألصفر يعني أدىن من الغاية املستهدفة ولكنه ال 

يعد مشتتكلة كبرة، بينام األخرض يعني بلتتوغ الهدف أو تجاوزه.  وتضيف بعض املنظامت 

اللون “األزرق” كمقياس لألداء املتقدم )أي التقدم كثراً عن الغاية املستهدفة( مثلام ورد يف 

املثال املقتبس من حالة هيئة األشغال يف الفصل الثالث.  

لقد اعتمدنا يف أستتلوب إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر منهجية لتستتجيل العالمات تم 

تصميمها بحيث تكون بستتيطة وتنقل بفاعلية االستثناءات والخروقات فيام يتعلق مبستويات 

التحمل.  وَتستخِدم منهجية تسجيل العالمات طريقة RAGAR )األحمر – األصفر – األخرض 

– األصفر واألحمر( مع نطاق عالمات يراوح ما بني صفر إىل 3 )الشكل رقم 5-5(.  

وتستتتخدم هتتذه الطريقة ألنها تقوم بإيصتتال حالة املؤرش واستتتثناءاته عىل نحو أكرث 

فاعلية من طريقة RAG التقليدية التي عادة ما تستخدم نطاق عالمات يراوح ما بني 0 إىل 

10.  وقد تبني لنا من مالحظاتنا أن املديرين يف أغلب األحيان يجدون صعوبة يف الربط بني 

عالمة RAG وبني القيمة الضمنية.  وعىل ستتبيل املثال، ماذا يعني 8.4 عىل وجه التحديد؟  
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إىل أي درجتتة تعتتد 8.3 أفضل مقارنتتة بت 7.8؟  وغالباً ما يلهي هذا النوع من األستتئلة عن 

متابعتتة االتجاهات الضمنيتتة وتحليلها.  ويف نهاية املطاف، ما التتذي يدفع اإلجراء اإلداري 

بالفعل؟  أهي النتائج املحرزة أم حالة املؤرش الفعلية؟

نحتتن نعتقتتد أن الحالة الفعلية للمؤرش هي التي تدفع اإلجتتراء اإلداري وميكن التعبر 

عن ذلك بشكل عام يف نطاقات ثالثة عىل )املسار  األخرض – ضمن حدود التحمل( وخارج 

املسار )األحمر – خارج حدود التحمل( ويف مكان ما بني هذا وذاك )األصفر – خارج حدود 

التحمل يف الوقت الحايل ولكن بهامش صغر نستتبياً، ما ميكن أن يدل عىل إشتتارة مؤقتة أو 

عىل بداية اتجاه مقلق(.  

 لقتتد ُصممت هذه الطريقة عىل نحو يتيح تجتتاوز التفكر التقليدي بأن “األحمر يسء 

واألخرض جيد”، ويشجع عىل إجراء مناقشة أكرث وعياً حول املؤرشات.  وتحمل عالمات إدارة 

األداء عىل أساس املخاطر املعاين التالية:

1- املؤرش يف حدود التحمل املسموح به – ال يلزم اتخاذ أي إجراءات.  

2- املؤرش خرج عن حدود التحمل املستتموح به – يتم متابعة االتجاهات، وقد يلزم اتخاذ 

إجراء معني.  

3- املؤرش خارج عن السيطرة – يجب اتخاذ إجراء ما.  

وعىل ستتبيل املثال، املؤرش أ له خط قاعدي قيمته 10، وحد 1 محدد عند 25%، وحد 2 

محدد عند 50%.  وبالتايل، ستتتكون الحالة الفعلية الواقعة بني 7.5 و12.5 خرضاء وستكون 

الحالتتة الفعلية الواقعتتة بني 5-7.5 و 12.5-15 صفراء، وأي يشء أقل من 5 أو أعىل من 15 

سيكون أحمراً.  
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الشكل رقم 5-5

RAGAR منوذج

الواقع

خط األساس

الوقت

املجموع

وباإلضافتتة إىل االرتباك التتذي تحدثه طريقة RAG، فإنها ميكن أن تشتتجع عىل إظهار 

ستتلوكيات خاطئة حيث يبدأ الناس يف “مالحقة غاية مستهدفة مطلقة”، بينام تعزز طريقة 

RAGAR ثقافة يسعى الناس يف إطارها إىل العمل يف نطاق مستويات التحمل، مع إقرارهم 

بأن املنظمة ينبغي أن تعمل يف نطاق مستويات االحتامل املعرب عنها يف إطار مجموعة من 

املؤرشات وذلك عىل الرغم من أنه سوف تنشأ عن ذلك اختالفات مع مرور الوقت.  

مخاطرة النجاح:

من الجدير بالذكر أن هذه الطريقة تقر أيضاً بأن املنظمة قد متتاز »بالكثر من األشتتياء 

الجيدة«.  وعىل ستتبيل املثال، عادة ما تشتتر املنظامت إىل أنها ال ميكنها تحقيق الكثر من 

املبيعات ومن ثم فهي تضع غاية معينة للمبيعات، وطاملا أن تلك الغاية يتم تحقيقها فإنها 

ال تهتم باملدى الذي تتجاوزه املبيعات بعد تحقيق غايتها املستتتهدفة )وبالفعل سوف يعد 
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تجاوز املبيعات املستهدفة يف معظم الحاالت شيئاً جيداً(.  وإذا ما اعتمدت منظمة ما نهجاً 

لتنفيذ اإلستتراتيجية معتمدة يف ذلك عىل األداء فقط فسيعد ذلك أمراً مقبوالً إذا ما ركزت 

املنظمة عىل تحقيق األداء املستهدف أو حتى تجاوزه، بل إن هذا يعد أمراً يدعو للمكافأة 

وليس ستتبباً للعقاب )فكم من الناس يتم فصله لتجاوزه األداء املستتتهدف؟(.  ومن ناحية 

أخرى، دمج إدارة املخاطر يف عملية تنفيذ اإلستتراتيجية يعني أن هناك أستتئلة سوف يبدأ 

طرحها بخصوص مخاطر زيادة املبيعات )وهو األمر الذي قد يفاجئ الكثرين(.  

 وميكتتن أخذ أحد مؤرشات اإليتترادات كمثال، فقد ترى العقليتتة التقليدية التي تؤمن 

»بتتاألداء فقط« كمقياس للنجاح بأن منو اإليرادات هتتو دامئاً أمر إيجايب.  وبينام هذه هي 

الحالتتة يف الغالتتب؛ إال أن عالمات إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر ُتشتتكل تحدياً لإلدارة 

للتفكر يف عواقب النمو املفرط ودراسة املخاطر التي تتهدد الرشكة نتيجة هذا النمو.  وعىل 

سبيل املثال، إذا كانت املنظمة تنمو أرسع بكثر من املتوقع، فهل سيتسنى الوفاء بأهداف 

املنظمة املتعلقة بخدمة العمالء؟  هل لديك قدرة العمل املناستتبة يف مراكز اتصالك؟  هل 

تتعامل مع عمالء يشكلون مخاطرة عالية؟  ما هو السبب الجذري وراء هذا النمو املفرط؟  

هتتل يبيع فريتتق مبيعاتك بناًء عىل إعطاء العمالء معلومتتات مضللة حول املنتجات؟  هل 

تزاول نشتتاطاً ينطوي عىل مخاطرة شتتديدة؟  هتتل تعمل خارج نطاق مستتتويات النزعة 

للمخاطرة؟  فكر كيف كان سيبدو العامل اليوم لو أن منظامت الخدمات املالية كانت تطرح 

هذه األسئلة خالل السنوات السابقة لألزمة االئتامنية.  

الخالصة:
لقد تم تصميم طريقة تسجيل العالمات الخاصة بإدارة األداء عىل أساس املخاطر بحيث 

تكون سهلة الفهم، ويف نفس الوقت تقوم بإيصال رسالة قوية مع إبراز االستثناءات وتحدي 

اإلدارة للعمتتل من خاللها، وتحديتتد مجموعة اإلجراءات املناستتبة.  وعندما يتم املزج بني 

سجل قياس املؤرشات الرئيسية وطريقة RAGAR أو استخدامهام لدعم أدوات إسراتيجية 

أخرى مثل خريطة اإلستتراتيجية وخريطة املخاطتتر أو مصفوفة املواءمة للنزعة للمخاطرة، 

فستكتستتب املنظامت رؤية أكرث ثراًء لسالمة املنظمة يف الوقت الحايل باإلضافة إىل سالمتها 

املستقبلية املحتملة، ومن هنا سيظهر نوع جديد من املناقشة.  
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 الفصل السادس

إدارة األداء

نحن نعرّف إدارة األداء - يف إطار أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر- بأنها العملية 

املتواصلة ملتابعة األهداف ومؤرشات األداء الرئيسية الخاصة بها، مع تحديد األسباب الجذرية 

لضعف األداء، وإجراء التعديالت الالزمة.  

مقدمة:
لقتتد أرشنا يف الفصل الرابع إىل أن الربط بني تنفيذ اإلستتراتيجية وإدارة املخاطر يتم يف 

مرحلة وضع األهداف، حيث يتم تحديد مستوى النزعة للمخاطرة بالنسبة لكل هدف عىل 

حدة، وهذا من شتتأنه متكني مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي من بيان مستتتوى املخاطرة 

التي يعتقدون بأنها مقبولة حني العمل عىل تحقيق كل هدف عىل حدة.  

ويعد تحديد النزعة للمخاطرة بحستتب الهدف من األمور املهمة لعدة أسباب؛ فالقيمة 

الرئيستتية لهذا التحديتتد تضمن تضمني النزعة للمخاطرة رستتمياً يف إدارة املخاطر وعملية 

املراقبة.  

وبتحديتتد النزعة للمخاطرة عىل مستتتوى األهداف ومستتتوى كل مخاطرة عىل حدة، 

تصبح املنظمة يف وضع يستتمح لها بعدئذ بأن تدمج وتنستتق بني النزعة للمخاطرة - عىل 

مستتتوى كل مخاطرة عتتىل حدة - وبني األهتتداف.  وهذا ميكن املنظمة متتن املوازنة بني 

طموحاتها اإلسراتيجية ومخاطرتها، ومن ثم تحديد مرحلة التنفيذ املستدام لإلسراتيجية.  

المكونات الفرعية إلدارة األداء:
يعد تحقيق األهداف أحد املكونات الفرعية األساسية ملجال إدارة األداء املشمول بإطار 

ومنهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر الشكل رقم )6-1(، والتي سنتناول كاًل منها بشكٍل 

واٍف أدناه.  
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الشكل رقم 1-6

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

وضع 

اإلسرتاتيجية

إدارة املخاطر

النزعة

إدارة األداء الحوكمة

الثقافة

التواصل

النزعة

قيمة أصحاب األسهم

محركات األعامل

مواءمة اإلسرتاتيجية 

مع خوض املخاطر

1- األهداف اإلسراتيجية.

2- مؤرشات األداء الرئيسية.

3- املبادرات اإلسراتيجية.

4- العمليات األساسية.

نحن ُنعرف إدارة األداء - يف إطار أستتلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر- بأنها عملية 

متواصلة ملتابعة األهداف ومؤرشات األداء الرئيسية الخاصة بها مع تحديد األسباب الجذرية 

لضعف األداء وإجراء التعديالت الالزمة.  

تعمتتل إدارة األداء إىل جانتتب مجال إدارة املخاطر ختتالل العمل عىل تحقيق األهداف 

اإلسراتيجية.  ولضامن أال يؤدي ذلك فقط إىل تعزيز التفكري املنعزل يف إدارة األداء واملخاطر، 
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فإنه يتم الجمع بني املجالني يف إطار عنرص »تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلستتراتيجية« 

الذي يتضمنه أستتلوب إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر حيث نقدم أدوات مثل »مصفوفة 

مواءمة النزعة للمخاطرة« لتساعد املديرين عىل التحقق من أن منظامتهم »تعمل يف نطاق 

النزعة للمخاطرة«.

األهداف اإلستراتيجية:
تعد األهداف اإلستتراتيجية املكتتون الفرعي األول إلدارة األداء، وهتتو أمر ينطوي عىل 

قتتدر كبري من الصحة.  ويجب عىل املنظامت أن تحتتدد أهدافها قبل أن تفكر يف مؤرشات 

األداء الرئيسية وغاياتها املستهدفة ومبادراتها طبقاً للنهج التقليدي لبطاقات األداء املتوازن.  

ونحتتن نضيف »العمليات« باعتبارها أحد املكونات الفرعية املهمة يف إطار أستتلوب إدارة 

األداء عىل أستتاس املخاطر وإدارة األداء.  ويرجع ذلك إىل أن اإلستتراتيجية يتم تنفيذها من 

خالل تحفيز التغيري )املبادرات( أو عن طريق األنشتتطة اليومية )العمليات(.  وبالتايل، فإنه 

مبجرد أن تستكمل املنظمة العمل عىل املستوى اإلسراتيجي لتحديد أهدافها، سيتعني عليها 

أيضاً أن تحدد ملف التغيريات )املبادرات( باإلضافة إىل تحديد هيكل عملياتها )العمليات(.  

وهناك مجموعة من العمليات واملبادرات لكل هدف عىل خريطة اإلستتراتيجية )التي 

توضح العالقة الستتببية بني األهداف( حيث تتواءم تلك العمليات واملبادرات مع األهداف.  

ويستتاعد هذا أيضاً من منظور إدارة املخاطر؛ حيث إنتته ميكن املنظامت من فهم املخاطر 

اإلسراتيجية والتشغيلية املصاحبة لكل هدف عىل حدة أو ملجموعة من األهداف.  

لتتن نتناول يف هذا الفصل قيمة وضع خريطة اإلستتراتيجية التي غطاها الفصل الثالث، 

ولكن ستتنتناول عملية أفضل املامرستتات التتتي يتم من خاللها تحديتتد ووصف األهداف 

اإلستتراتيجية التي تتكون منها الخريطة.  وكأمثلة عىل خرائط اإلسراتيجية التي تم وضعها 

بشتتكل جيد انظر الشتتكلني )6-2( و )6-3(.  وميكن أيضاً للقراء الرجوع إىل مثال املخاطرة 

التشغيلية لدى رشكة إتش.  إم.  إل.  يف الفصل الثاين وخريطة إسراتيجية هيئة »األشغال« 

)يف قطر( يف الفصل الثالث ومثال وكالة ستتاتيش آند ستتاتيش Saatchi and Saatchi الوارد 

فيام ييل الشكل رقم )4-6(.  
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ومن شتتأن األهداف أنها تبلور القدرات والعالقتتات التي ينبغي عىل املنظمة أن تتقنها 

وتديرها حتى تحقق رؤيتها ورسالتها والتي يتم بعدئذ تصفيتها من خالل عدستي املحركات 

األساسية ومنوذج األعامل.  

ومع استتتخدام خريطة اإلستتراتيجية كدليل متتريئ، يبدأ اختيار األهداف اإلستتراتيجية 

بتحديتتد األهداف املالية األساستتية )أو ما يعادل املستتاهمني يف القطاع العتتام أو القطاع 

غري الهادف للربح( واستتتخدام تلك األهداف كأدلة ُيسرَشتتد بها عند اختيار أهداف “دعم 

العمالء”، ومن ثم يتم بعد ذلك االسرشاد باألهداف املرتبطة بالعمالء، من خالل االستعانة 

باملنطتتق الستتببي عند اختيار األهتتداف املتعلقة بالعمليات الداخلية، والتي ُيسرشتتد بها 

بدورها يف األهداف املرتبطة مبنظوري التعلم والنمو.  

بطاقات األداء المتوازن:  البسيط الخادع.
تلتتك هي العملية، فلنتناول كيفيتتة تحديد كل هدف عىل حدة.  أوالً:  لقد تبني لنا من 

مالحظاتنا أن املنظامت كثرياً ما تخضع وتنجذب لبساطة عملية تحديد األهداف الظاهرية، 

بل ولنظام بطاقات األداء بأكمله، وهي يف النهاية مجرد مسألة تتعلق بتحديد تشكيلة من 

األهداف ودعم املقاييس والغايات املستهدفة واملبادرات.  فام الصعوبة يف ذلك؟
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الشكل رقم 2-6

مثال عىل خريطة اإلسرتاتيجية

تكنولوجي��ا  نظ��م  صيان��ة  اس��تمرار 

املعلومات وتشغيلها عىل مدار الساعة

إدارة التكاليف يف إطار ميزانية 2010 ضامن تحقي��ق مب��ادرات تكنولوجيا 

املعلومات للقيمة

إدارة حل��ول وخدم��ات تكنولوجي��ا 

املعلومات بدقة

تقديم مبادرات تكنولوجيا املعلومات 

ذات التوجه لألعامل التجارية
االستمرار يف تحفيز وتنفيذ متطلبات 

االمتثال

ض��امن اس��تقرار وموثوقي��ة البني��ة 

التحتية

توليد وتنفيذ أف��كار ومفاهيم تحقق 

إضافه مستمره لألعامل

تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحس��ن 

الجودةوزيادة فعالية التكلفة
ضامن صيانة واصالح البنية بانتظام

مواءمة تكنولوجيا املعلومات لتعكس 

صورة املنظمة الشاملة
االس��رتاتيجية من  التوجهات  تعزي��ز 

خالل مراكز الكفاءات
بناء منظمة تتمتع باالستقرار واملهارة 

حتى تفي بالتزاماتها

التطور املستمر للموظفن

تحقيق التكامل ومنو األعاملاألمان والرقابة واالبتكارإدارة التطوراتاالستمرارية والتكلفة

يل
ب املا

الجان
العمالء

ت الداخلية
العمليا

ت ولنظم
ت تكنولوجيا املعلوما

مواصفا

تقديم تكنولوجي��ا املعلومات لحلول 

وخدمات يف الوقت املناسب

حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات 

تتسم بفعالية التكلفة

حفظ رأس املال املخص��ص للمخاطر 

التشغيلية

والحقيقة هي أن بطاقات األداء املتوازن بستتيطة بشكل خادع؛ ولهذا السبب ال تحقق 

نستتبة كبرية من بطاقات األداء املتوازن سوى قيمة محدودة للفرق اإلدارية.  ولهذا السبب 

أيضتتاً تذوي الكثري من برامج بطاقات األداء وتفشتتل يف النهاية، وتقتتدر مدة هذه الربامج 

تقريباً بت 3-5 ستتنوات، أو يف أفضل الحاالت تتقلتتص إىل ما ال يتعدى عملية جمع البيانات 

وإعداد التقارير التي تعد منفصلًة - من أساستتها - عن اإلستتراتيجية.  ويف الكثري جداً من 

األحيان ُتوَكل مهمة وضع نظام بطاقات األداء لشخص أو فريق حديث يف املهنة وال يتمتع 

بقدٍر كاٍف من املعرفة، هذا إن كانت لديه أي معرفة عىل اإلطالق، بشأن اإلطار أو املنهجية.  

ويبدو أن كلامت »إن األمر بستتيط، قم به فحستتب!« تشتتكل الصيغة السائدة لألمر الذي 

يصدر عن فرق اإلدارة العليا.  
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والحقيقة هي أن تحديد األهداف التي تتألف منها خريطة املخاطر يتطلب تدخل خبري 

استشتتاري.  وقد يكون هذا الخبري مستشاراً خارجياً أو يكون يف هيئة أحد املوارد الداخلية 

امللمة متاماً بنظرية اإلدارة اإلستتراتيجية وبطاقات األداء املتوازن والتي تدعمها خربة عملية 

واضحة.  

الشكل رقم 3-6

مثال عىل خريطة اإلسرتاتيجية
إدارة املخاطر والتكاليف

تحقيق أقل نسبة من تكاليف التمويل وأقل نسبة 

من تكلفة املبيعات بحلول عام 2010

إدارة العمالء
تحقيق أعىل نصيب من املحفظة بحلول عام 2010

النمو
احتالل املرتبة الخامسة بن مزودي خدمات الرهن 

العقاري والقروض لشخصية بحلول عام 2010

تحقيق أقل تكلفة متويل 

وأقتتل تكلفتتة للخدمات 

داخل الصناعة 

"قدم يل خدمة 

منخفضة التكلفة 

ومناسبة"

تقديم عروض جديدة 

للعمالء الحاليني

تطوير 630 نوع 

من العمالء

دفع تنفيذ 

عمليات املبيعات

نرش الوعي 

بالسوق
خفض التكلفة عن طريق 

استغالل القنوات عرب اإلنرنت 

وتقليل شبكة الفروع

إعادة بناء مهارات البيع 

لدى املوظفني ودعم 

الحلول املالية الكلية

إدارة املعلومات 

باعتبارها أصل 

إسراتيجي

تطوير عمليات إدارة األداء 

الفردي التي من شأنها 

مكافأة األداء وخوض املخاطر

تطوير ثقافة 

تركز عىل األداء

إدارة توازن 

التمويل

"كن مزود الخدمة 

املالية الذي أثق به"
"قدم يل قيمة جيدة 

وحلول مالية مبتكرة"

زيادة قيمة 

أصحاب 

األسهم
زيادة الدخل يف 

القطاعات الرئيسية زيادة متوسط 

نصيب املحفظة
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طرح األسئلة الصحيحة:
ينبغتتي أن يعرف الخبري االستشتتاري األستتئلة الصحيحة الواجب طرحهتتا عند تحديد 

األهداف، وأن يعرف كذلك كيفية عمل األستتباب واملستتببات عىل مستوى األهداف، وعىل 

مستوى مؤرشات األداء الرئيسية، باإلضافة إىل اإلملام بكيفية التغلب عىل التحديات الشديدة 

املحيطة ببدء التنفيذ.  وباختصار، ينبغي أن يعرف الخبري االستشتتاري ما ميكن وما ال ميكن 

أن ينجح وأن يعرف أيضاً املخاطر حتى يتفاداها.  

ويف كثتتري من األحيان يكون من الحكمة االستتتعانة بدعم خارجي ألن ذلك من شتتأنه 

تحقيق االستتتقاللية والحيادية.  وستتيكون الخبري االستشتتاري الخارجي املاهتتر قادراً عىل 

التوفيق بني الرؤى الفردية املختلفة دون أن يتورط يف السياسة أو أن يقحم أجندته الخاصة.  

وهي نقطة يجب أال يستتتهان بها حيث إنه من النادر أن يستتتطيع األشتتخاص من داخل 

املنظمتتة أن يحافظوا متاماً عىل بقائهم خارج اللعبة السياستتية الدائرة باملنظمة.  وهم إما 

ال يتمتعون بقدر كاف من الستتلطة التي متكنهم من معارضتتة آراء فريق اإلدارة العليا، أو 

أنهتتم ينظر إليهم باعتبتتار أن لديهم مصالح أو أجندات قوية:  فاملدير املايل - عىل ستتبيل 

املثتتال - قد يتمتع بصالحية قيادة الجهود املتعلقة ببطاقتتات األداء ولكنه يف نفس الوقت 

قد يقحم أجندته الخاصة ويجعل بطاقات األداء موجهة بشدة نحو التمويل )ونفس اليشء 

ينطبق عىل مديري تكنولوجيا املعلومات واملوارد البرشية باعتبارهام مثالني آخرين(.  وعىل 

النقيض من ذلك، فقد يتمتع محللو األداء باالستقاللية دون أن يكون لديهم السلطة الالزمة 

للتأثري عىل عملية تصميم بطاقات األداء أو ملعارضة مديري اإلدارة العليا.  
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الشكل رقم 4-6

خريطة إسرتاتيجية ساتيش آند ساتيش )1998(

كن كام البوتقة التي تش��ع أفكاراً إبداعية لتغري العامل وتس��اعد عمالءنا يف تحس��ن أعاملهم وتصنيف 

عالمتهم التجارية وشهرتهم

نحن فريق واحد ولدينا هدف واحد:

ساهم يف إنشاء بيئة للعمل تدعم منهجية املحاكاة والجوائز حيث ال يوجد يشء يدعي مستحياًل.

تحقيق املساواة يف رشكة 

ساتيش آند ساتيش

قم باكتساب شهرة 

عاملية ألفكار 

القيادة باملنظمة

قم بالتعرف عىل 

خدمات تواصل 

مناسبة ثم نفذها

ركز عىل تطوير 

األعامل )مهام 

جديدة وعمالء 

جدد(

متيز يف إدارة 

الحسابات وابتكر 

إعالنات رائعة

أعمل بدهاء عند 

استخدام الشبكة

االنضباط املايل 

)قم بالحد من 

مواطن القصور(

زد معدل اإليرادات

اجعل عمالءك مولعن بخدماتك

مضاعفة الربح لكل حصة

اخفض معدل التكاليف
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ويجب أن يكون الخبري االستشاري - عند قيامه بإنجاز مهامه - مسلحاً بوثائق اإلسراتيجية 
املالمئة )مبا يف ذلك محركات األعامل املحددة، إلخ.( وبناًء عىل ذلك يقوم بصياغة مجموعة 
أسئلة من خالل معرفته ببطاقات األداء ليتم طرحها عىل فريق اإلدارة العليا )الذي تقع عىل 

عاتقه املسؤولية املطلقة فيام يتعلق بتنفيذ اإلسراتيجية(.  

وتعتتد القدرة عىل صياغة األستتئلة الصحيحتتة وطرحها )ثم القيام بعتتد ذلك بالتحليل 
والتقويتتم املالمئني( عتتىل قدر كبري جداً من األهمية حيث إن املراحل املبكرة ألي أستتلوب 
لوضع بطاقات األداء بواسطة أفضل املامرسات تتضمن إجراء مقابالت شخصية مع كل عضو 
من أعضاء فريق اإلدارة العليا عىل حدة، من أجل التوصل إىل ما يعتقد كل فرد أنه يشتتكل 
عنارص الدعم واملخرجات اإلسراتيجية الرئيسية، وإىل ما يرونه عماًل جيداً من قبل املنظمة، 

وكذلك ما يرون أنه غري جيد مبا يكفي.  
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وحتى يتستتنى لتلك املقابالت الشتتخصية أن تكون ذات قيمة، فإنها يجب أن تتم دون 

ذكر أستتامء.  ويكمن الخطأ الشتتائع يف قيام املنظامت بوضع خريطة اإلسراتيجية بدءاً من 

الصفر يف ورشتتة عمل تضم كافة املوظفني األساستتيني.  ولكن لسوء الحظ، فإن ذلك يؤدي 

عتتادة إىل وضع خريطة عىل أستتاس وجهتتات نظر أعضاء املجموعة األكتتر بروزاً وجرأة يف 

التعبري عن آرائهم، ومن ثم فإنها متثل بشتتكل أسايس الرؤى الشخصية أو الوظيفية، أو عىل 

العكس من ذلك، تؤدي إىل خريطة تحتوي عىل كافة وجهات النظر ومن ثم ال تكون مركزة 

عىل ما يهم فعاًل من الناحية اإلسراتيجية أو ما سيفيد يف نهاية املطاف.  ويضمن عدم ذكر 

األستتامء قدرة املوظفني األساسيني عىل التعبري عن رؤاهم يف جو آمن تكتنفه الرسية، حيث 

ميكنهم التعبري عام يفكرون فيه بالفعل!

ولقد وجدنا من خربتنا أنه من املهم استتتخدام منوذج موحد لألستتئلة من أجل تجميع 

التترؤى متتن فريتتق اإلدارة العليا، حيث إن القيتتام بذلك يعني دامئاً ظهتتور صورة واضحة 

بخصتتوص نقاط الضعف العامة لدى املنظمة وكذا فتترص التطوير املتاحة أمامها.  وإضافة 

إىل ما ستتبق، فإنه عادًة ما يظهر أيضاً فهم عام وعايل املستتتوى للقدرات والعالقات املهمة 

التتتي ينبغي عتتىل املنظمة أن تتقنها وتديرها حتى تتم تنفيذ إستتراتيجيتها.  ويوجد عادًة 

بعض االختالفات فيام يتعلق بالقدرات والعالقات ذات األولوية – وهو أمر ال يثري الدهشة 

- حيتتث يرى الرؤستتاء الوظيفيون عادة أن مخرجاتهم الخاصة وكتتذا العمليات ومتطلبات 

التعلم هي محل األولوية – فيام يتعلق بوصف شكل تلك القدرات والعالقات.  

ويجب أن تكون مجموعة األسئلة املستخدمة صغرية ومركزة )قد تراوح ما بني ثالثة إىل 

أربعة أسئلة لكل منظور – أو لكل موضوع إذا ما بدا أن ذلك أكر مالءمة( وينبغي أال تزيد 

مدة املقابلة الشتتخصية عىل ستتاعة واحدة.  ويجب أن تكون األسئلة مفتوحة وغري مغلقة 

)مثل »صف ما تعنيه القيمة يف منظور العميل« بدالً من »هل نحقق رضا العميل؟«(، كام 

يجب أن تصاغ وترتب بحيث تقدم اإلجابات رؤًى معينة لكل سؤال بخصوص األسئلة التي 

سبقته.  وهذا معناه أن تفكر يف األسباب واملسببات عند وضع األسئلة.  

وإضافة إىل ما ستتبق، فإنه من األهمية مبكان أال يجرى يف هذه الجلستتات أي مناقشتتة 

حول مؤرشات األداء الرئيستتية، أو حتى املبادرات، فهذه املقابلة الشخصية تتعلق بتوضيح 
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األولويات اإلسراتيجية، وتحديد القدرات التي تتمتع بها املنظمة أو التي يجب أن تطورها.  

وبناء عىل ذلك، فإنه بالنظر إىل منح الخبري االستشتتاري إمكانية إجراء مقابالت شخصية مع 

كل عضو من مديري اإلدارة العليا عىل حدة؛ ميكننا بالتايل أن نقتنص الفرصة ونطرح سؤالني 

بخصوص املخاطر أحدهام حول النزعة للمخاطرة، واآلخر حول املخاطر نفستتها حسبام هو 

موصتتوف من وجهة نظر املنظتتور/ املوضوع، مثل »كيف تصفتتون تقبلكم للمخاطر فيام 

يتعلتتق بتحقيق هدفكم؟«، »وما هي أشتتد املخاطر التي تكتنتتف الحفاظ عىل القيمة يف 

منظور العمالء؟« وسوف يوفر ذلك مجموعة من البيانات املفيدة التي ستساعد بدورها يف 

تحديد معامل املخاطر الرئيسية املرتبطة باألهداف.  ويضمن ذلك أيضاً التشديد عىل أهمية 

املخاطر يف بداية مرحلة تنفيذ اإلستتراتيجية وبالتايل يضمن أيضاً أال تصبح املخاطرة مجرد 

يشء تتم إضافته الحقاً مع كل ما قد ينتج عن ذلك من تفكري وسلوك معيبني.  

ورشة عمل لوضع األهداف:
يقوم الخبري االستشاري بعد إمتام املقابالت الشخصية بجمع النتائج التي توصل إليها يف 

مستتودة أولية لخريطة اإلستتراتيجية.  ويجب هنا مالحظة أنه خالل هذه املرحلة )وطوال 

عمليتتة وضع بطاقات األداء بأكملهتتا( يتم إرشاك فريق مكون من عدد صغري من املوظفني 

)رمبتتا يكونون ثالثة أو اثنني يف املجمل، ويتم استتتجالبهم من األقستتام الوظيفية املختلفة 

ويجب أن ُيختاروا عىل أساس التزامهم بالعمل التعاوين بنفس مقدار خربتهم يف مجاالتهم(.  

ويحتل ذلك أهميًة خاصة عندما تتم االستتتعانة باستشارات خارجية، حيث يجب أن تكون 

املنظمة قادرة عىل إدارة بطاقات األداء دون دعم خارجي مبجرد أن تنقيض فرة االستشارة، 

ويجب أن يكون الدعم الخارجي من خالل أي مرشوع استشاري قامئاً عىل التزام تعاقدي.  

ويتم تقديم مسودة خريطة اإلسراتيجية لفريق اإلدارة العليا يف ورشة العمل املخصصة 

لهذا الغرض من أجل تنقيحها واعتامدها.  وعىل مستتؤول التستتهيالت أن يستخدم مهارات 

هؤالء املوظفني يف ضامن أن ذلك يتعلق بإجراء تغيريات ميكن ربطها باملقابالت الشتتخصية 

األصليتتة التي تم عقدها مع فريق اإلدارة العليا، بدالً من مشتتاهدة تغيريات شتتاملة وغري 

ّي الفريق األعىل صوتاً،  مالمئتتة قامئة عىل املالحظتتات أو اآلراء ضيقة األفق لعضو أو ُعْضتتوَ

وذلتتك عتتىل وجه التحديد هو متتا تعمد املقابتتالت األصلية إىل تفاديه.  وبنتتاء عىل ذلك، 
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سيكون عىل املدير التنفيذي )أو العضو األعىل يف الوحدة( أن يضع يف التحليل النهايئ ختم 

موافقته عىل الخريطة حيث إنه يتحمل املستتؤولية املطلقة لإلسراتيجية ومحتوى خريطة 

اإلسراتيجية.  

ويعتتد من املعقول تحديد موعد لورشتتة عمل أخرى للموافقة عتتىل الخريطة النهائية، 

وذلك بحستتب مستتتوى القناعة والتغيريات.  ويجب أن يتم عقد ورشة العمل الثانية بعد 

ورشة وضع خريطة اإلسراتيجية األوىل بأسبوعني تقريباً، حيث إن ذلك يتيح إجراء التغيريات 

ونرش الخريطة الجديدة بحيث يستتتطيع املستتؤولون أن يناقشوها مع فرقهم وأن »يقارنوا 

بني الخريطة والواقع«.  

فهم المصطلحات األساسية:
ومن املشتتكالت التي كثرياً ما ُتالحظ حني اختيار األهداف - ستتواًء مع استخدام الدعم 

الخارجتتي أو املوارد الداخلية - حتتدوث الخلط املتواصل بني املصطلحات األساستتية:  بني 

األهداف واملبادرات وبني املبادرات واملؤرشات الرئيسية وبني األهداف واملؤرشات الرئيسية.  

ويؤدي الفشل يف التمييز عىل نحو مالئم بني االثنني إىل تصميم الكثري من خرائط اإلسراتيجية 

وبطاقات األداء الرديئة.  وينبغي عىل الخبري االستشتتاري أن يدرك هذا التمييز منذ البداية 

)برغم أنه من غري املعتاد ألي منظمة أن تقوم بتعيني خبري ليكشتتف عن املشاكل املتعلقة 

بهذا األمر(.  

التمييز بين األهداف والمبادرات:
ستتوف نبتتدأ باألهداف واملبادرات حيث يصف أي هدف - عىل أبستتط املستتتويات - 

ما ترغتتب املنظمة يف تحقيقه )بيان األولويات اإلستتراتيجية( بينام تصتتف املبادرة كيفية 

تحقيق املنظمة للهدف )برامج العمل املدشتتنة(.  وعىل سبيل املثال، ال يعد »تطبيق نظام 

إلدارة العالقتتات مع العمالء« هدفاً بل مبادرة لدعم هدف ما مثل »االتصاالت املتميزة مع 

العمالء«.  وعىل نحو مامثل، يعد »تطبيق نظام إلدارة املرشوعات« مبادرة لدعم هدف ما 

مثل »مامرستتات إدارة املرشوعات املتميزة«.  وكدليل عتتام، إذا ما تم قياس التقدم املحرز 

بناء عىل إمتام املهام واملعامل الرئيسية، فإنه يعد مبادرة، أما الهدف فتتم متابعته من خالل 
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مؤرشات األداء الرئيستتية.  وعندما تكون املبادرات كبرية مبا يكفي فإنه غالباً ما ستستتتخدم 

مؤرشات األداء الرئيستتية النموذجيتتة الخاصة بإدارة املرشوعتتات، واملتعلقة مبدى االلتزام 

بالتوقيت املناسب وحدود امليزانية ومعايري الجودة.  

التمييز بين المؤشرات الرئيسية والمبادرات:
يأيت بنا هذا إىل التمييز بني املبادرات واملؤرشات الرئيسية فاملؤرش الرئييس يتابع التقدم 

املحرز صوب تحقيق الهدف اإلستتراتيجي من خالل الغايات املستتتهدفة التي قد تتغري من 

شتتهر لشهر، أو من ربع ستتنة لربع سنة آخر )أياً كانت دورة إعداد التقارير( بناء عىل عدد 

املتغتتريات، فاملؤرشات الرئيستتية غري ثابتة.  وعىل ستتبيل املثال، قتتد تختلف عالمات رضا 

العمالء بناء عىل مجموعة من العوامل، قد تتغري نسبة 85% لهذا الشهر إىل 80% أو 90% أو 

أية نسبة أخرى يف الشهر التايل.  أما بالنسبة للمبادرة فهي مرشوع أو إجراء يتعني استكامله 

وتتم متابعته من خالل املعامل الرئيستتية الستتتكامل املهام.  وعىل ستتبيل املثال، قد تكون 

املبادرة هي تطبيق نظام إلدارة العالقات مع العمالء وسوف يرتفع ذلك من شهر آلخر من 

20% مثاًل إىل 30% أو 40%.  وتتحرك العالمة عموماً يف اتجاه واحد.  

التمييز بين األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية:
غالباً ما تفشتتل املنظتتامت - عىل نفس املنوال - يف متييز األهتتداف عن مؤرشات األداء 

الرئيستتية.  وعىل ستتبيل املثال، عادًة ما يوجد »تحسني مستوى رضا العمالء« ضمن منظور 

العمتتالء يف خريطتتة اإلستتراتيجية.  ولكننا مع ذلك قتتد نجادل بأن رضتتا العمالء هو أحد 

مؤرشات األداء الرئيسية وليس هدفاً، فأي هدف يتعلق بالعمالء ينبغي أن يصف كيف يبدو 

النجاح »يف منظور العمالء«.  والعمالء نادراً ما يشتترون منتجاً أو خدمة ما ملجرد الشتتعور 

بالرضتتا فقط بل إن ذلتتك يكون مدفوعاً أيضاً بستتبب آخر مثل ارتباطهم عاطفياً باالستتم 

التجاري للمورد.  وهذه حالة منوذجية بالنستتبة للمنظامت التي تقوم بتنفيذ إستتراتيجية 

قامئة عىل الريادة عىل مستتتوى اإلنتاج حيث يشري الناس عالمة خاصة بأحد املصممني أو 

عالمة تجارية معينة لنوع من الستتيارات )مثل فرياري( ملتتا تقدمه هذه العالمة من وعود 

للمستتتهلكني.  وباملثل قد يشتتري الناس من مورد معني ملا يتمتع به من مزايا بيئية )مثل 
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متاجر بودي شتتوب Body Shop ملستتتحرضات التجميل(.  ومن ثم فإن الرضا عن الخدمة 

أو حتى عن جودة املنتج هي مجرد جزء واحد من العملية.  

وينبغي عىل املنظامت أن تكرس وقتاً للتفكري بخصوص ما يشكل قيمة حقيقية للعميل.  

والتقصري اآلين عن تحقيق رضا العميل باعتباره هدفاً يعني أنه قد تم تفويت فرصة ذهبية 

إلجراء حوار بشأن ما يحقق القيمة فعاًل للعميل.  وعىل الخبري االستشاري املاهر أن يضمن 

إجراء مثل تلك الحوارات.  

وصف الهدف:
تعد هذه الحوارات مفيدة لعدة أسباب أحدها أن الحوارات ميكنها أن تساعد يف صياغة 

توصيفات )أو بيانات( كاملة لألهداف.  ونتيجة ملحدودية املساحة فإن تعريفات أي هدف 

إسراتيجي يظهر عىل خريطة اإلسراتيجية تقترص للرضورة عىل عدد من الكلامت قد يراوح 

متتا بني 3 إىل 5 كلامت ويعد »تحستتني تجربة العميل« أو »خلتتق ثقافة األداء العايل« من 

األمثلة الشائعة عىل ذلك.  وعىل الرغم من أن ذلك يعد مفيداً لتيسري اإلحالة والتواصل فإن 

تلتتك التعريفات ال تقدم رؤًى عميقة بخصوص ما تعنيه مصطلحات مثل »تجربة العميل« 

أو »ثقافة األداء العايل«؛ ومن ثم يتطلب بياناً لألهداف لتقديم وصف شامل ملعنى الهدف 

ولكيفية تحقيقه.  وعىل ستتبيل املثال، قد يشتتتمل بيان الهدف الخاص بت »تحستتني تجربة 

العميل« عىل اآليت:  »سوف نستهدف رشيحة الشباب ذوي الدخل املتوسط واملرتفع الذين 

يبحثتتون عن تجربة بنكية فعالة ومالمئة ومبتكرة.  وستتوف نحقتتق ذلك بتقديم خدمات 

منخفضة التكلفة وعالية القيمة من خالل خربتنا البنكية املمتازة عرب اإلنرنت)1(«.  وحسبام 

نرى، يصف هذا البيان نوع العميل وعرض القيمة وآلية تقديم الخدمة.  

الحالة المنشودة للهدف:
ميكن أن تشتتكل هذه البيانات فيام بعد أساساً لخلق »الحالة املنشودة« التي تصف ما 

ستتتبدو عليه الحالة الجيدة إذا ما تحقق الهدف اإلستتراتيجي وتم تنفيذه.  ولنتأمل الحالة 

املنشتتودة فيام يتعلق بهدف »اإلدارة املمتازة للمعرفة« املوجود ببطاقات األداء املؤستتيس 

لوزارة األشغال Ministry of Works مبملكة البحرين:
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سوف يتم تعلم املعرفة وتطويرها بفاعلية ثم تبادلها عىل نحو واسع وإعادة استخدامها 

وتعزيزها عىل نحو شامل ومالئم عىل مستوى املنظمة بأكملها.  وهذا معناه أن املعلومات 

الصحيحة ستتوف تجد طريقها إىل األشتتخاص املالمئني الذين يحتاجونها يف الوقت املناسب.  

وحتى يتستتنى تحقيق ذلك ينبغي أن تكون ستتلوكيات األشخاص ومامرساتهم متناسبة مع 

املامرستتات الجيتتدة املعروفة من أجل تبتتادل املعرفة وإدارتها عىل نحتتو أفضل كام يجب 

دعمهتتم يف عملهتتم املعريف باألدوات والنظتتم الحديثة الرائدة التي تدعتتم اإلدارة الفعالة 

للمعرفتتة.  وهتتذا ال يعني االعتامد عىل أدوات ونظم معينة إلدارة املعرفة فحستتب بل إن 

كافة نظم املعلومات األساستتية الالزمة ينبغي أن تكون فعالة.  ويتم دعم املوظفني بثقافة 

تشتتجع عىل املامرستتات الجيدة إلدارة املعرفة.  ومن شأن الثقافة املتستتمة باالنفتاح أنها 

تشجع عىل تبادل املعرفة وتعرف به وتكافئه بدالً من اختزان املعرفة؛ أْي أنها ثقافة تجري 

فيها أفضل أنواع الحوارات املنفتحة واملثمرة وكذا أفضل أنواع التعلم املنفتح واملثمر.  

ولقتتد ُصممت هذه الحالة املنشتتودة إلدارة املعرفة كبيان يضتتع األهداف.  وكان من 

األسباب الرئيسية وراء هذا التصميم أنه مع ميض املنظمة قدماً وفر البيان دعاًم إسراتيجياً 

ملناقشة مدى تقدم املنظمة نحو تحقيق الهدف وينبغي أخذه يف االعتبار إىل جانب الحاالت 

املنشتتودة فيام يتعلتتق باألهداف املوضوعية األخرى.  فال ميكن إضفاء الحامستتة عىل هذا 

النقاش فقط من خالل التحدث عن األداء طبقاً ملؤرشات األداء الرئيسية.  

المسؤولية عن األهداف:
يجب التشتتديد أيضاً عىل أنه ليك تكون خريطة اإلسراتيجية أداة إدارية فعالة فإنه من 

ل أحدهم مستتؤولية تحقيق األهداف اإلستتراتيجية.  وعىل املستوى  األهمية مبكان أن يحمَّ

املؤسيس، يجب أن يكون ذلك الشخص أحد أعضاء فريق اإلدارة العليا ففريق اإلدارة العليا 

هو املستتؤول عن تنفيذ اإلستتراتيجية؛ وبالتايل فإنه من املنطقي أن يكون هو املسؤول عن 

تحقيتتق األهداف اإلستتراتيجية.  وهذا األمر ينطبق عىل وزارة األشتتغال حيث ميلك معايل 

وزير العمل الستتيد/عصام خلف الهدف اإلستتراتيجي املتمثل يف »كستتب دعم املساهمني 

واملحافظة عليه«.  
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ومن األمثلة األخرى عىل ذلك، أنه عندما وضعت وكالة ستتاتيش آند ستتاتيش وورلدوايد 

)يف 1997( أول خرائطها اإلسراتيجية والتي أطلقت عليها اسم كومباس CompaSS، حيث 

أوكلت مستتؤوليتها الكلية ألعىل املنظمة )الشكل رقم 6-4(، فأصبح املدير التنفيذي الدويل 

مستتؤوالً عن الخريطة املؤسستتية بينام صار مديرو التنفيذ اإلقليميون )مثل املسؤولني عن 

منطقة آسيا واملحيط الهادي( مسؤولني عن املنظورات، وصارت مجموعة مختارة من مديري 

التنفيذ القرويني مستتؤولة عن األهداف.  وقد ضمن نقُل امللكية إىل ذلك املستتتوى الرفيع 

إنجاَز األشياء وتنفيذ اإلسراتيجية )استخدمت املنظمة بطاقات األداء كأداة أساسية لتتحول 

من اإلخفاق الوشتتيك عام 1997 إىل منظمة تحقق نجاحاً كبرياً وربحية عالية، فعىل ستتبيل 

املثتتال، فقد حققت غايات مستتتهدفة ممتدة لفرة طويلة بلغت ثالث ستتنوات كانت قد 
وضعتها بنفسها، وأبلغت صحيفة وول سريت Wall Street بها قبل ذلك بستة أشهر(.)2(

بطاقات األداء:
ُتستخدم بطاقات األداء - ضمن إطار أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر - يف متابعة 

التقدم املحتترز نحو تحقيق األهداف املتضمنة يف خريطة اإلستتراتيجية.  وتعرض بطاقات 

األداء أهتتداف املنظمة )أو وحدة األعامل( وكذا الشتتخص املستتؤول عن كل هدف ووضع 

مواءمتتة النزعة للمخاطرة وعالمة األهتتداف املجمعة )بناء عىل مؤرشات األداء الرئيستتية 

الضمنية(، ومؤرشات األداء الرئيسية وعالمة مؤرشات األداء الرئيسية.  

تتتم تصميم بطاقتتات األداء لتمكني الفريتتق اإلداري من الركيز عتتىل أداء املنظمة مع 

األشتتخاص املستتؤولني بحستتب أهدافهم.  وتبني بطاقتتات األداء أيضاً التقتتدم املحرز نحو 

مؤرشات األداء الرئيسية.  ويبني الشكل رقم )6-5( مثاالً عىل إحدى بطاقات األداء.  

اختيار مؤشرات األداء الرئيسية:
سوف نناقش اآلن كيفية اختيار مؤرشات األداء الرئيسية.  أوالً:  ينتقل الخبري االستشاري 

وفريقه بعد ذلك )بعد ذلك عىل وجه التحديد( إىل اختيار مؤرشات األداء الرئيستتية مبجرد 

أن يتم استكامل خريطة اإلسراتيجية.  ومثلام هي الحال مع اختيار األهداف فإن ذلك يأيت 

مصحوباً مبجموعة كبرية من التحديات التي ال تظهر دوماً بستتهولة، كام أنه يعزز البساطة 

الخادعة لبطاقات األداء املتوازن.  
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منظورات األداء المالية وغير المالية:
من األسباب األساسية لوضع بطاقات األداء املتوازن هو أنها تضم منظورات األداء املالية 

وغري املالية، ولذلك فإنه من املهم أن يتم إيالء العناية بتحديد مؤرشات األداء الرئيسية غري 

املالية بنفس مقدار ما يتم إيالؤه لتحديد املؤرشات املالية.  

الشكل رقم 5-6

مثال عىل بطاقات األداء

بطاقة األداء

املوضوعاملنظوراملسؤوليةاملساءلةالفاعليةالنزعةالتعرضالهدف
 مؤرشات

 األداء
الرئيسية

 مؤرشات
 النتائج

الرئيسية

 مؤرشات
 الرقابة

الرئيسية

زيادة حقوق املساهمني.

منو الدخل يف القطاعات الرئيسية.

زيادة متوسط نصيب املحفظة.

 الوصول ألقل تكلفة للتمويل وأقل تكلفة
للخدمة.

قيمة جيدة وحلول مبتكرة.

 مزود خدمات مالية ذو قيمة وميكن
الوثوق به.

تكلفة أقل لخدمات جيدة.

دعم تنفيذ عمليات البيع.

نرش الوعي بالسوق يف جميع القطاعات.

تطوير 360 نوعاً من العمالء.
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ولكن ال مفر من حقيقة أن تحديد مؤرشات األداء الرئيستتية غري املالية يعد بشكل عام 

أكتتر صعوبة بكثري من تحديد نظرياتها املالية.  ونحن لدينا - ألستتباب قانونية ومحاستتبية 

- تاريخ طويل من استتتخدام املقاييس املالية وإعداد التقارير التي تتضمنها.  فعىل ستتبيل 

املثتتال، ابتكر تجار البندقيتتة نظام القيد املتتزدوج يف القرن الثالث عتترش وصاغه الراهب 

 Summa de Arithmetica, Geometrica, اإليطايل لوقا باشيويل الحقاً عام 1494 يف كتاب

Poroportioni et Proportionalite.)3( ونحن لدينا خربة ومعرفة تزيد عىل خمسامئة عام 

يف تحديتتد اإلحصائيات املالية.  ولكن هذا األمتتر ال ينطبق عىل غري اإلحصائيات املالية كام 

أن خربتنا محدودة للغاية يف قياس بعض املجاالت التي تعد مهمة للتقدم إىل األمام مثل ما 

يتعلق بالعمل الدويل والتعاوين.  

وكمثتتال عىل التحديات التي نواجهها حالياً، يشتتمل العديد متتن بطاقات األداء أهدافاً 

تتعلتتق بخلق ثقافتتات األداء العايل أو إدارة املعرفة:  ومتتن الصعوبة مبكان أن يتم تحديد 

مؤرشات أداء رئيسية بناءة لكليهام، ولكن هذا ليس معناه أنه يتعني علينا استغالل مستوى 

التحدي كعذر لالستقرار عىل مؤرشات أداء رئيسية يكون ارتباطها بالهدف يف أحسن الحاالت 

ضعيفتتاً.  وينبغي عىل الخبري االستشتتاري وفريقه أن يبذل وقتتتاً وجهداً للتفكر يف البيانات 

األساستتية الالزمة إلخطار فريق اإلدارة العليا بشتتأن مدى تقدمهتتم نحو تحقيق أي هدف 

غري مايل؛ ومن ثم ستتيتحدد مؤرش األداء الرئييس )ستتوف يستتتخدم بيان األهداف والحالة 

املنشودة إلرشاد هذا التفكري(.  

هنتتاك أيضاً مخزون هائل )ويبدو أنه دائم النمو( من النصائح عرب اإلنرنت، والتي يتم 

الحصول عليها من مكتبات مؤرشات األداء الرئيستتية وغري ذلك من املنتديات األخرى التي 

ميكن االستتتقاء منها، كام تعد املدونات وموقع لينكد إن LinkedIn مثالني إضافيني.  ولكن 

القاعتتدة الذهبية تقتتول:  ال تكتف مبجرد اختيار مؤرش األداء الرئييس واستتتخدامه بل إنه 

يجب أن ميثل املتطلبات األساسية من املعلومات عىل نحو مالئم.  

عالقة السبب والتأثير بين مؤشرات األداء الرئيسية:
مثلتتام هي الحال مع األهداف، يجب أن تكون هناك عالقة ستتبب وتأثري بني مؤرشات 
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األداء الرئيستتية.  فمؤرشات األداء الرئيسية املستهدفة الخاصة بالنتائج اإلجاملية لن ترتفع 

أو تهبط - عىل األقل ألي مستتتوى مؤثر - إال إذا كان هناك أيضاً تغيريات يف مؤرشات األداء 

الرئيسية الداعمة من املستوى األدىن )عىل سبيل املثال، يكون التغيري يف مؤرش األداء الرئييس 

املرتبتتط بتتإدارة العمالء مطلوباً لدفتتع التغيريات يف مؤرش أداء رئييس مثتتل رضا العميل(.  

وليتتس متتن غري املعتاد أن يتم تحديد مؤرشات األداء الرئيستتية لكل هدف عىل حدة دون 

أي رجتتوع إىل األهداف األخرى أو مؤرشات األداء الرئيستتية الخاصتتة بها.  وهذا يعد خطأً 

جوهرياً.  

ولفهم عالقة الستتبب والتأثري، ينبغي أن يبدأ اختيار مؤرشات األداء الرئيستتية حستتب 

مستتتوى املخرجات.  فعند اختيار موضوع مؤرشات األداء الرئيستتية من املستتتوى األدىن، 

ينبغي عىل الخبري االستشتتاري وفريقه أن يستتألوا أنفسهم:  كيف ستتتقود مؤرشات األداء 

الرئيسية الداعمة هذه التغيريات حسب مستوى املخرجات؟ 

ولكتتن من الراجح أن التغيريات يف حاالت املخرجات ستتوف تخضتتع لبعض التأخري يف 

الوقت.  ولهذا السبب ينبغي عىل املنظمة أن تنمي القدرات عىل قراءة بطاقات األداء:  ما 

هي قصة املايض والحارض واملستقبل املحتمل التي تتم روايتها؟

مؤشرات األداء الرئيسية اإلستراتيجية مقابل مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية:

من املهم أيضاً التشتتديد عىل أن مؤرشات األداء اإلستتراتيجية تختلف عن تلك الالزمة 

ملراقبتتة األداء التشتتغييل، فالكثري جداً من بطاقتتات األداء تخلط بني االثنتتني.  وبينام يعد 

من األفضل عند التعامل مع املقاييس التشتتغيلية أن نقرب من استتتعامل أسلوب القياس 

»الفوري«، إال أن ذلك ليس مطلوباً مع مؤرشات األداء الرئيستتية اإلستتراتيجية التي ال تتم 

متابعتها يومياً وبالتأكيد لن تتم متابعتها كل ستتاعة.  كام تتعلق مؤرشات األداء الرئيستتية 

اإلستتراتيجية بشكل أكرب مبتابعة التقدم املحرز صوب الوصول إىل وجهة جديدة ومختلفة، 

وهو ما يخالف االقتصار عىل فعل األشتتياء بشتتكل أفضل وهي عادة ال تغري شيئاً من هذا.  

وكثرياً ما نالحظ متابعة بطاقات األداء املتوازن ملؤرشات األداء الرئيستتية اإلسراتيجية بينام 

تتابع لوحات قياس األداء التشغيلية املقاييس التشغيلية.  
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ويقتتدم اآليت بعتتض النصائح بخصوص املامرستتات الجيتتدة ملؤرشات األداء الرئيستتية 

واستخدامها.  

تعريفات شائعة:
ينبغي أن يتم تعريف املقاييس عىل مستتتوى املنظامت ليك تصبح ذات فائدة للتجميع 

واملقارنة واملشتتاركة يف أفضل املامرستتات.  ويعد ذلك عادة تحدياً مبكراً وصعباً حيث إنه 

ليس من غري املعتاد اكتشتتاف أن األداء يقاس بطرق عديتتدة مختلفة يف قطاعات املنظمة 

املختلفة.  وعىل سبيل املثال، لقد الحظنا إحدى املنظامت التي كان لديها مؤرش أداء رئييس 

للتستتليم يف املواعيد املحددة، وبينام كان التسليم يف املواعيد املحددة يقاس يف أحد أقسام 

الرشكة من زاوية توقيت استتتالم الطلبية، فقد كانت وحدة أخرى تقيسه من زاوية توقيت 

تجهيتتز الطلبية.  ولقد كان لديهم عملياً مؤرشا أداء رئيستتيان مختلفان، وأي مقارنة لألداء 

كانتتت مضللة وغري كافية من ناحية توفريها البيانات املفيتتدة الالزمة لفريق اإلدارة العليا 

حتى يحدد الثغرات املوجودة يف األداء.  

ويف العتتامل املثايل قد يأيت أكر متتن 90% من التقارير واملعلومات من مخزن مركزي مثل 

مخزن البيانات باعتباره املصدر الوحيد للحقيقة.  والحظ أن »املصدر الوحيد للحقيقة« هو 

مفهتتوم وال يعني بالرضورة مخزناً واحداً للبيانات باملعنتتى املادي، ولكنه مكان واحد تنبع 

منه معلومات محددة.  ويكمن الهدف هنا يف غرس تعريفات مشتتركة للمقاييس ومصادر 

متسقة للبيانات، من شأنها ضامن مواءمة املعلومات وجودتها.  

ال تعتمد على تجميع المؤشرات:
متتن املهم أيضاً أن تختار املنظامت مؤرشات األداء الرئيستتية اإلستتراتيجية التي تدعم 

بالفعل األهداف اإلسراتيجية والتي ليست مجرد إعادة تجميع للمقاييس املوجودة.  ووفقاً 

لخربتنا ال يعد أمراً مدهشتتًا أن 50% من املقاييس املفضلة ال يكون متاحاً عند تدشتتني نظام 

بطاقات األداء املتوازن.  ويكون عىل املنظامت عندئذ إما أن تنشئ مؤرش األداء الرئييس من 

الصفر أو أن تؤثر املقاييس البديلة )ذات الشبه القريب( إذا ما ثبت أن البحث عن مصادر 

البيانات يستهلك وقتاً طوياًل جداً أو ُيكبد املنظمة تكاليف باهظة.  ووفقاً ملا سبق يستخدم 
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عدد كبري من املنظامت البدائل التي ال تتشتتابه بشتتكل كبري تلقائياً.  وتكملة للمثال الوارد 

أعاله، فإنه عىل الرغم من أنه قد يصعب تحديد مؤرشات األداء الرئيستتية املؤثرة يف هدف 

معتتني مثل »اإلدارة الفعالة للمعرفة«، إال أن االستتتخدام التلقايئ ملا مياثل »النستتبة املئوية 

للموظفني الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إىل محرك مشرك« ليس جيداً لذاته.  

الحث على السلوكيات الصحيحة:
ينبغتتي عىل الخبري االستشتتاري والفريق الداعم له أن يتحققوا متتن أن مؤرشات األداء 

الرئيسية املختارة ال تحث عىل سلوكيات غري مالمئة )وهذا ينطبق عىل كل أنواع املؤرشات( 

وهتتذا ال يكون جلياً دامئتتاً للعيان كام ُيعتَقد.  ومن القصتتص الواقعية التي تعد مثاالً عىل 

ذلتتك أن إحتتدى رشكات توصيل البيتتتزا العاملية كان لديها متتؤرش أداء رئييس يتعلق بزمن 

توصيل املنتج للعميل.  وقد دعموا ذلك بوعدهم العميل بأنه إذا ما مل يتم توصيل الطعام 

يف غضون فرة زمنية معينة فإن الطعام ستتيكون مجانياً.  وقد نجحت هذه الطريقة إىل أن 

واجه أحد املطاعم يف يوم من األيام مشتتكلة ما مع األفران، وترتب عىل ذلك أن تم إرستتال 

إحتتدى الطلبتتات يف وقت متأخر، فركب عامل التوصيل )التتذي كان عمره 18 عاما تقريباً( 

دراجته البخارية وقادها بأقىص رسعة ممكنة حتى يستتلم الطلب يف الوقت املحدد، وبينام 

هو يقود بهذه الطريقة اصطدم بيشء ما وتويف إثر الحادث.  

وكمثال آخر هناك العديد من املنظامت التي لديها مؤرشات أداء رئيسية حول إصابات 

املواقتتع.  وعتتىل الرغم من أن تلك ينبغي متابعتها إال أن الخطر يكمن يف أنه إذا ما مل ُيَتوخَّ 

الحذر، فإنها بدالً من أن تشجع عىل املزيد من السالمة سوف تؤدي ببساطة إىل عدم إبالغ 

النتتاس عن اإلصابتتات األقل خطورة كام كانتتوا يفعلون من قبل.  ويرتتتب عىل ذلك عادًة 

تحسن عالمة مؤرشات األداء الرئيسية بينام يحتمل أالَّ يكون األداء قد تغري يف واقع الحال أو 

رمبا يكون قد تدهور.  ومبا أن األداء الحقيقي قد أصبح اآلن محجوباً فإن املعلومات املتاحة 

لدى املديرين لن تكون مفيدة مبا يكفي إلثراء مناقشاتهم.  وبناًء عىل ما سبق، سوف تزداد 

معدالت السلوكيات غري املالمئة إذا ما ارتبط مؤرش األداء باملكافآت.  
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ملكية مؤشرات األداء الرئيسية:
كتتام هو الحال مع األهداف اإلستتراتيجية، ينبغي أن يتم تعيتتني ملكية مؤرشات األداء 

الرئيستتية واملستتؤولية عنها وكذا تعيني ملكية مؤرشات املخاطر الرئيسية ومؤرشات الرقابة 

الرئيستتية واملستتؤولية عنها وينطبق اليشء ذاته عىل املبادرات.  وهذا األمر رضوري لتنفيذ 

اإلستتراتيجية وضامن عمل املنظمتتة ضمن نطاق النزعة للمخاطرة.  وتعد وزارة األشتتغال 

البحرينية إحدى األمثلة عىل ذلك حيث إن لديها أكر من 170 مالكاً مسؤوالً عن األهداف 

ومؤرشات األداء الرئيستتية واملبادرات.  ولكن تعيني امللكية ليس كافياً يف حد ذاته بل يجب 

أن تصاحبه املسؤولية.  

التخطيط للتغلب على المقاومة:
متتن املشتتكالت التي تواجهها العديد من املنظامت هتتي أن عملية تعيني امللكية – وال 

سيام املسؤولية– غالباً ما تؤدي إىل مقاومة مؤرش األداء الرئييس.  

والحقيقة املجردة هي أن معظم الناس يعانون خوفاً فطرياً من القياس ألنهم يخشتتون 

من كشتتفه لنقاط ضعفهم ونقائصهم.  ويف أغلب األحيان ينجح األشخاص - الذين يحتلون 

املراكتتز املؤثرة باملنظتتامت - يف مواجهة مجموعة معينة من مؤرشات األداء الرئيستتية كام 

تحتتدد املقاييس قواعد اللعبة داختتل املنظمة بفاعلية.  ويدرك أصحاب مراكز القوة قواعد 

اللعبتتة جيتتداً فقد يقاومون إذا متتا خافوا من عدم قدرتهم عىل النجتتاح يف ظل املجموعة 

الجديدة.  وإضافة إىل ما ستتبق، قد يقاوم املوظفون من املستويات األدىن يف املنظمة ألنهم 

ال يريدون ملن هم أعىل منهم أن يّطلعوا بعمق عىل عملهم.  

ونتيجة لذلك، قد مييل املديرون إىل املطالبة مبقاييس يشعرون حيالها باالرتياح ويضمنون 

قدرتهتتم عىل النجاح يف مواجهتها.  ويتطلتتب التغلب عىل هذه املقاومة اإليصال املتواصل 

لحقيقة الغرض من مؤرشات األداء الرئيسية وهي التعرف عىل فرص تحسني مستوى األداء 

وليس التشتتهري وتشويه الستتمعة.  ولهذا السبب نشجع - يف إطار منهجية إدارة األداء عىل 

أستتاس املخاطر - عىل استتتخدام طريقة RAGAR )األحمر – األصفر – األخرض – األصفر 

– األخرض( ملتابعة املتتؤرشات وإعداد التقارير بها، والتي تقّيم األداء وفقاً للحدود بدالً من 
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الغايات املستتتهدفة املطلقة.  وتعزز هذه الطريقة ثقافة يستتعى يف ظلها الناس إىل العمل 

يف نطاق مستويات التحمل، مع اعرافهم بأنه عىل الرغم من أنه سيكون هناك تباينات مع 

متترور الوقت إال أنه ينبغي عىل املنظمة بوجه عام أن تعمل يف حدود مستتتويات التحمل 

التي تعرب عنها مجموعة من املؤرشات.  

االستناد إلى مؤشرات األداء الرئيسية في اتخاذ اإلجراءات:
من املهم أيضاً أن يتستتنى االستتتناد إىل متتؤرشات األداء الرئيستتية يف اتخاذ اإلجراءات، 

فمؤرشات األداء الرئيستتية التي تطيب معرفتها - لكنها ال تحث عىل تحسني مستوى األداء 

من خالل التغيري التدريجي - ال يكون لها مكان عادة يف بطاقات األداء املتوازن.  وعىل سبيل 

املثتتال، إذا كان لدى منظمة ما هدف يتمثل يف االحتفاظ باملواهب، وحددت تلك املنظمة 

بوضوح العنارص التي تشكل املوهبة، وكان لديها مؤرش أداء رئييس متفق عليه ومشرك عىل 

مستتتوى املنظمة، وأظهرت املقاييس أن املوظفني الذين يشكلون أهمية إسراتيجية يركون 

العمتتل )وهتتو ما يعد فعلياً أيضاً متتؤرش مخاطرة رئييس ومن ثم ينبغتتي إدارته من خالل 

أنشتتطة إدارة املخاطر( فإن ذلك ينبغي أن يحث عىل التدخل.  وميكن القول ببستتاطة إننا 

لدينا هدف إسراتيجي وأن مؤرش األداء الرئييس يبني أننا فشلنا يف تحقيق ذلك الهدف ومن 

ثم فإننا نقوم بفعل يشء ما يف هذا الصدد )إما كإجراء قصري األجل أو كمبادرة إستتراتيجية 

طويلة األجل(.  

 Christchurch, New Zealand مثال مقتبس من حالة مدينة كرايستشريش بنيوزيلندا

تعد مدينة كرايستشريش بنيوزيلندا مثاالً عىل ما سبق فهي منوذج معرف به الستخدام 

بطاقتتات األداء املتوازن )يبني الشتتكل رقتتم )6-6( خريطة إستتراتيجيتها التي تطلق عليها 

ببستتاطة استتم “خطة مرستتومة عىل صفحة واحدة”(.  وكتتام هو الحال بالنستتبة لوزارة 

األشغال يف البحرين فإن تلك املدينة هي إحدى أعضاء لوحة رشف بالديوم رفيعة املستوى 

Palladium Hall of Fame )وهو تقدير مينحه مبتكر بطاقات األداء املتوازن ألولئك الذين 

يستتتطيعون إحراز تقدم باهر يف األداء من خالل استتتخدامهم لبطاقات األداء(.  كام متتلك 

مدينة كرايستشتتريش أهدافاً إستتراتيجية تعنى بالعميل يف إطار منظوري العميل والتعلم 
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والنمتتو.  ولقد أدركتتت املدينة أن أداءها مل يكن جيداً من خالل تقييم ستتنوي أجرته عىل 

أساس معايري مالكوم بولدريدج Malcolm Baldrige )وهو إطار إلدارة الجودة ُيقّيم األداء 

عىل أستتاس فئات مختلفة مثل القيادة والتخطيط اإلستتراتيجي والركيز عىل العميل انظر 

الشكل رقم )1-4( ومتثل الخلل لدى املدينة يف معايري األداء املرتبط بالعميل فلم يكن األداء 

عىل املستتتوى املطلتتوب كام أرادته )يعد ذلك مؤرش أداء رئيتتيس يف بطاقات األداء الخاص 

بها(.  وكنتيجة ملا سبق، دشنت املدينة دورة تدريبية شاملة يف خدمة العمالء عىل مستوى 

املجلس وفرضت عىل املوظفني كافة حضورها.  وكان فريق اإلدارة العليا يتابع تلك املبادرة 

باعتبارها جزءاً من مراجعتهم الشهرية لبطاقات األداء.  وعندما أجرت مدينة كرايستشريش 

تقويم مالكوم بولدريدج التايل بدا أن عالمتها قد تحستتنت بشتتكل ملحوظ بشتتأن معايري 

العميتتل وتم تقديم تلك العالمة الحقتتاً يف تقرير باعتبارها مؤرش أداء رئييس تم تطويره يف 

بطاقات األداء خاصتها.  وباإلضافة إىل أنها تظهر مدى أهمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة فهي 

أيضاً تشدد عىل مهمة تحديد الغايات املستهدفة التي سنحول إليها انتباهنا اآلن.  

الشكل رقم 6-6

خريطة إسرتاتيجية مدينة كرايستشريش

العمالء

الجانب املايل

العملية

األفراد

قم بالتخطيط

 الفريق التنفيذي

ماه��ي الفوائ��د الت��ي 

نحققه��ا  أن  ينبغ��ي 

لعمالئنا؟

املالية  كيف ندير مواردنا 

إذا م��ا أردنا تحقيق نتائج 

مثمرة للمنظمة؟

الرئيسية  العمليات  ماهي 

التي ينبغي علينا أن نتميز 

فيه��ا إذا م��ا أردنا تحقيق 

نتائج مثمرة للمنظمة؟

أن  ينبغي  الطريقة  ماهي 

نعمل بها مع��اً وأن نقود 

ونتعلم إذا ما أردنا تحقيق 

نتائج مثمرة للمنظمة؟

أرض العمالء
قم بإدارة عالقات 

األعضاء املنتخبن

اضمن استمرارية 

التوازن املايل

قم بإدارة برنامج رأس 

املال للميزانية

قم بإدارة تقديم 

الخدمات للميزانية

قم بإجراء العمليات 

التي تركز عىل العمالء

قدم خطة طويلة األجل 

للمجتمع 19-2009

مش��اركة  بتحس��ن  قم 

املوظفن

قم بتوظيف املوظفن املناسبن 

يف املناصب املالمئة ويف الوقت 

املناسب

قدم خدمات تخطيط 

طويلة األجل للمجتمع 

ومرشوعات

ق��م بتحدي��د أولويات 

العمل

ال��ع��م��ل  ش��ج��ع   ET

الجامعي
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اختيار الغايات المستهدفة:
من الرضوري بالطبع أن تكون مؤرشات األداء الرئيسية املختارة مدعومة بغايات معينة 

)عىل الرغم من أن ذلك ال ينطبق عىل كل الحاالت مام يثري الدهشة!( وينبغي تحديد تلك 

الغايات املستتتهدفة عىل طول املدى الزمني للخطة اإلسراتيجية.  ويتمثل الغرض من وضع 

تلك الغايات املستتتهدفة، يف رسم مسار يرتفع من خالله األداء لتحقيق الغايات املستهدفة 

يف اتجتتاه متصاعد طوال تلك الفرة الزمنية.  ومتتن ناحية أخرى، هناك قواعد معينة يجب 

فهمها عند اختيار األداء املستهدف.  

غايات ممتدة ولكن قابلة للتحقيق:
أوالً:  ينبغتتي عتتىل املنظامت أن تكتتون واضحة فيتتام يتعلق مبعايري تحديتتد الغايات 

املستتتهدفة.  ويجب أن تكون األهداف ممتدة مع إمكانية تنفيذها فليس من املنطقي أن 

تحدد غاية مستهدفة طويلة األجل لتقديم الطلبات يف املواعيد املحددة بنسبة 80% إذا ما 

كان األداء الحايل 75%.  وبناًء عىل ذلك، ينبغي أاّل تكون الغايات املستهدفة طموحة للغاية 

بحيث تدرك جميع األطراف املعنية أنها ببستتاطة غري قابلة للتحقيق؛ فعىل ستتبيل املثال، 

إن وضع غاية مستتتهدفة بنستتبة 95% ليك يتم تحقيقها خالل ربع الستتنة التايل يعد عديم 

الجدوى إذا ما كان مستتتوى األداء الحايل 50%.  وستتيدمر أي افتقار للمصداقية يف تحقيق 

الغايات املستتتهدفة نزاهة نظام بطاقات األداء املتوازن حيث ستتريفض الناس التعامل معه 

بجدية ومن ثم ستتيراجع أي دعم للنظام.  ومن شأن ذلك أيضاً أن يوفر سالحاً قوياً ألولئك 

الذين لديهم رغبة شخصية جامحة يف وضع العراقيل أمام عملية بطاقات األداء.  

وإضافة إىل ما ستتبق، فإن وضع غايات مستتتهدفة ممتدة يربز أيضاً املشكلة التي متت 

اإلشارة إليها بالفعل، أال وهي التشجيع عىل السلوكيات غري املالمئة.  فعىل سبيل املثال، أدت 

نستتبة املبيعات العالية املستهدفة إىل وقوع املشتتكالت يف قطاع الخدمات املالية الربيطاين 

مثل بيع تأمني حامية الدفع عىل الرهون العقارية بناًء عىل إعطاء العمالء معلومات مضللة.  

األداء المستهدف النسبي:  
من املهم أيضاً أن يتم التفكري يف األداء املستتتهدف النستتبي فعتتادًة ما تضع املنظامت 
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غاياتها املستتتهدفة بناًء عىل ما تعتقد أنها تستطيع فعله، ولكن الرشكات الرائدة أخذت يف 

وضع غايات مستتتهدفة نسبية بشتتكل متزايد فأصبح اهتاممها موجهاً نحو ما تتبعه باقي 

الرشكات يف مجالها.  وعىل سبيل املثال، يعد توصيل الطلبات يف املواعيد املحددة املستهدفة 

بنستتبة 85% خالل عام واحد مستتألة ضئيلة القيمة إذا ما كان املنافسون يحققون بالفعل 

95%.  ويف تلتتك الحتتاالت قد يتوجب عىل املنظمتتة أن تضع غايات مستتتهدفة قد يعتقد 

الكثتتريون أنهتتا غري قابلة للتحقيق ولكنها بقيامها بذلك تستتتثمر مقتتداراً كبرياً من الوقت 

واملوارد يف الحث عىل إحراز تقدم باهر يف األداء عىل مدار فرة زمنية قصرية نسبياً.  

المقارنة المرجعية:
ينبغي علينا ليك نفهم األداء املستتتهدف النستتبي أن نناقش مستتألة املقارنة املرجعية.  

ولقد كانت مؤرشات األداء الرئيستتية املتعلقة بالتعامل مع العمالء التي استخدمها مجلس 

مدينتتة كرايستشتتريش قامئة عىل معايري مستتتمدة من قاعتتدة بيانات شتتاملة تخص أداء 

املنظتتامت والتي تم تقييمها بناء عىل معايري مالكتتوم بولدريدج )نفس اليشء ينطبق عىل 

 European Foundation for Quality منتتوذج متيز املنظمتتة األوروبيتتة إلدارة الجتتودة

Management Excellence Model انظتتر الشتتكل رقتتم )1-5(.  ويف كال اإلطارين ميكن 

الحصول عىل البيانات املرجعية استناداً إىل البيانات العاملية )أي كافة الصناعات والقطاعات 

يف كافتتة املناطتتق الجغرافية( أو ما هو أضيق نطاقاً )أي صناعتتات محددة، إلخ(.  وإضافًة 

إىل ذلتتك، فإن منظتتامت معينة مثل مجموعة هاكيتتت)Hackett Group )4 الكائن مقرها 

بالواليات املتحدة لديها قاعتتدة بيانات ثرية عن املقارنة املرجعية من أجل وظائف الدعم 

مثل التمويل واملوارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات واملشتتريات.  ومن شتتأن االستشاري 

الجيد أنه غالباً ما سيجلب معه ترسانة من املقارنة املرجعية الفعالة.  

االتجاهات:
ينبغتتي عىل املنظامت عنتتد قيامها بتحديد غاياتها املستتتهدفة أن تتتدرك كيفية عمل 

االتجاهتتات باإلضافة إىل دور حدود الرقابة.  وهناك مثال عىل هذه املستتألة )مقتبس من 

واقعة حقيقية( يخص منطقة ستتكنية موجودة باململكة املتحدة حيث كانت تلك املنطقة 
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تتعرض لحوادث إجرامية خطرية يف مساء كل جمعة )وكانت مرتبطة بالبارات املحلية( مام 

تطلب تدخل الرشطة.  ومل يكن هناك أي تواجد رشطي دائم خالل هذه الفرة الزمنية ومن 

ثتتم فقد تقرر إصالح ذلك الوضع للحد من الجرمية.  وقد وقع يف يوم الجمعة الذي ستتبق 

تواجد الرشطة 8 جرائم خطرية.  ويف أول جمعة تواجدت فيها الرشطة وقعت 11 جرميًة من 

هذا النوع.  وبتستتجيل ذلك يف بطاقات األداء يتبني لنا أن األداء قد هبط )أي ارتفع معدل 

الجرميتتة يف تلتتك الحالة( مع تواجد الرشطة.  وقد يوحي هذا بأن تواجد الرشطة مل يكن له 

أي تأثري بل ورمبا زاد الطني بلة.  

أما االتجاهات فتدل عىل يشء مختلف، ففي األسابيع العرشة التي سبقت تدخل الرشطة 

تراوح عدد الحوادث ما بني 8 إىل 20 حادثًة )وكان العدد يف املتوستتط أربع عرشة حادثًة(.  

وبالتايل، كان الرقم 8 هو أصغر رقم ميكن توقعه.  وميكن استتتخدام هذه األرقام باعتبارها 

حتتدود الرقابة التي توفر البيانات املتعلقة مبا يبدو عليه األداء دون أي تدخل.  ويف غضون 

العرشة أستتابيع التي تلت نرش قوات الرشطة، كان أدىن عدد للحوادث يف تلك املنطقة هو 

اثنتني وأعىل عدد هو إحدى عرشة، أما املتوسط فكان ستاً.  وحسبام نرى فقد حقق تدخل 

الرشطة نجاحاً حقيقياً إال إذا نظرنا إىل نقطتي البيانات األوليني.  

ينبغتتي عىل املنظامت أن تعرف حتتدود الرقابة حتى تتفادى القيتتام بتدخالت باهظة 

التكاليف –قد يكون ذلك من خالل املبادرات– إذا ما بينت بطاقات األداء أن األداء - طبقاً 

لعالمة رضا العمالء - قد هبط من 82% إىل 76% يف ربع سنة ما )وهو ما قد يغري لون إشارة 

املتترور من األصفتتر إىل األحمر ومن ثم يؤدي إىل وضع تقرير خاص بالحاالت االستتتثنائية( 

بينام ال يعد هذا إال تنوعاً طبيعياً.  

وبالعودة إىل عمل مستتؤول التستتهيالت الخارجي وفريقه، فإنهم هم من سيستكملون 

العمل امليداين املتعلق بتحديد مؤرشات األداء الرئيستتية والغايات املستتتهدفة املقابلة لها.  

ولكننا نكتترر مرة أخرى أن تلك املؤرشات واألهداف ينبغي عرضها عىل فريق اإلدارة العليا 

يف إطار ورشتتة عمل من أجل تنقيحها واعتامدها.  وعىل الخبري االستشاري أن يستغل كافة 

مهاراته لضامن الحد من قدرة األصوات املؤثرة عىل استبعاد مؤرشات األداء الرئيسية أو عىل 

تخفيف الغايات املستهدفة املمتدة.  
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المبادرات اإلستراتيجية:
يتم تنفيذ اإلستتراتيجية عرب املبادرات اإلسراتيجية )باإلضافة إىل العمليات انظر أدناه(.  

ويتحقق التقدم الباهر يف األداء من خالل املبادرات اإلسراتيجية.  

وينبغتتي االقتصار يف املبادرات عىل القلة الرضورية التي تحث فعاًل عىل إحداث التغيري 

الكبري الالزم لتحسني درجة مؤرش األداء الرئييس ومن ثم تؤدي يف النهاية إىل تحقيق الهدف 

اإلستتراتيجي.  كتتام ال تتعلق املبادرات اإلستتراتيجية بالتحستتن التدريجتتي يف األداء.  ويف 

املنظتتامت التي تعد فيهتتا إدارة املرشوع إحدى القدرات املهمة، فإنتته ليس غريباً أن تدار 

املبادرات اإلسراتيجية وفقاً للنهج القائم إلدارة املرشوع.  وتعد طريقة مراجعة البوابات من 

إحدى الطرق التي تستتتخدم يف تقويم املرشوع حيث يجب أن يجتاز املرشوع تقومياً معيناً 

طبقاً لبعض املعايري املرحلية حتى ميكن اعتامد االستتتثامر يف املرحلة التالية، هذا باإلضافة 

إىل استتتخدام أستتاليب أخرى من هتتذا القبيل.  ومن ناحية أخرى، فتتإن هذا لن ينطبق يف 

الغالب إال عىل املشتتاريع الكبرية وليس عىل املبادرات الصغرية التي قد تكون إستتراتيجية 

بطبيعتها ولكن يتم تنفيذها عىل مدار فرة زمنية قصرية أي من ستة أشهر إىل سنة.  

وصف المبادرة اإلستراتيجية:
متتن األهميتتة مبكان أن تتم التفرقتتة بني ما يعد مبادرة وما يعد غتتري ذلك فبدون هذا 

الوضوح غالباً ما سينتهي األمر باملنظامت إىل أن تضع قامئة طويلة مببادرات بعضها مبادرات 

حقيقية وبعضها إجراءات وبعضها اآلخر يتعلق باألعامل كاملعتاد.  

وعىل ستتبيل املثال، يعد »تطبيق نظام إلدارة العالقة مع العمالء« أو »تأستتيس منظمة 

للخدمات املشركة« مبادرتني إسراتيجيتني حقيقيتني مبعنى أنهام يتم تدشينهام للحث عىل 

إجراء تغيري كبري.  أما اإلجراء فقد يكون إجراء دراسة مسحية للعمالء أو تعيني مدير لخدمة 

العمتتالء أي أن اإلجراءات هي تلك املهام الالزمة لتحقيق هدف ما بنجاح مع أنها ال تحقق 

تقدماً باهراً يف األداء.  فاإلجراءات قد تبدو مهاماً يف إطار هدف إسراتيجي معني.  كام يعد 

وضع خطة أعامل ستتنوية أمراً ينبغي عىل املنظمة القيام بتته بصفة منتظمة وبالتايل فإنها 

تتعلق باألعامل كاملعتاد وال تندرج تحت املبادرات اإلسراتيجية.  
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وكقاعدة عامة، تحتاج أية مبادرة إىل نصف ستتنة عىل األقل حتى يتستتنى تنفيذها وإال 

ستتيكون من غري املنطقي وضعها كبند رئييس يف بطاقات األداء، وستصبح إدارتها باعتبارها 

إجراًء أكر مالءمة يف هذه الحالة.  

تقع املبادرة اإلستتراتيجية مرة واحدة فتعد حدثاً استتتثنائياً له تاريخ بدء وتاريخ نهاية.  

ونحن يف إطار أستتلوب إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر نستتتخدم مصطلحتتي »املبادرة« 

و»املبادرة الفرعية«.  وعىل ستتبيل املثال، قد يكون »تغيري ثقافة املنظمة باستخدام أسلوب 

إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر« مبادرة بينام قد يعد »تصميتتم اإلطار« و»إدارة التغيري« 

و»مشتتريات التكنولوجيا« مبتتادرات فرعية.  ويف كثري من األحيان ستتيتم إدارة املبادرات 

الفرعيتتة متتن جانب أقستتام املنظمة املختلفة.  كتتام تعد الطريقة - التتتي تنص عىل ضم 

املبتتادرات الفرعية )يطلق عليها بدالً من ذلك استتم املبادرات االبنة( بحيث تدعم املبادرة 

)األم( األساستتية ومن ثم إدارة تلك املبادرات عىل نحو شتتمويل - طريقة فعالة للحث عىل 

التعتتاون املشتترك بني الوظائف وعىل مواءمتتة الهدف.  ومبجرد أن ُتستتتكمل املبادرة يتم 

حذفها من بطاقات األداء.  

ترتيب المبادرات بحسب أهميتها:
لقتتد ذكرنتتا آنفا أن املبتتادرات ينبغي أن تقتتترص عىل القلة الرضوريتتة.  وباإلضافة إىل 

الوضوح الالزم لرواية قصة األداء، فإن هناك ستتبباً عملياً بشتتكل أكرب إلبقاء عدد املبادرات 

منخفضاً.  فعىل العكس من اختيار األهداف اإلسراتيجية ومؤرشات األداء الرئيسية، اختيار 

املبتتادرات يعني االلتزام مبا قد يكتتون موارد مالية وبرشية نتتادرة )ويف أيام ما بعد األزمة 

االئتامنية - التي نشهدها اآلن - تعد الندرة بالتأكيد واقعاً يومياً تواجهه أغلبية املنظامت(.  

إذن لنتعرف عىل كيفية ترتيب املبادرات بحسب أهميتها.  

تحديد المبادرات المحتملة:
ميكتتن تحديد املبتتادرات املحتملة يف جلستتات العصتتف الذهني التي يرأستتها الخبري 

االستشاري ويتم عقدها مع فرق من ذوي الخربات الوظيفية املختلفة عىل مستوى الرشكة.  

وستتوف يتم تزويتتد الفرق بتعريف للمبادرة مع أمثلة ومعايتتري لالختيار مثل »الحث عىل 

التقدم الباهر يف األداء لهدف إسراتيجي واحد أو أكر«.  
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تحديد كافة المبادرات القائمة:
يجتتب تحديد كافة املبادرات القامئة يف املنظمة مام ستتيتطلب من الخبري االستشتتاري 

وفريقه قضاء وقت مع األقسام واإلدارات املختلفة لتحديد ماهية املبادرات الكربى الحالية، 

ولكتتن يف هتتذه املرحلة ينصب االهتامم األستتايس عىل تحديد املبادرات التي تشتتجع عىل 

التغيري املؤسيس وليست تلك التي تدفع إىل تحسينات تشغيلية محلية.  

اختيار المبادرات المفضلة:
تتمثتتل الخطوة التالية يف مجرد وضع قامئة باملبادرات )املحتملة والقامئة( املرتبطة بكل 

هدف إسراتيجي.  ويتسم هذا اإلجراء بأنه واضح نسبياً وهو مع ذلك يحقق فوائد مبارشة 

حيث إنه:

أ- يبتتني بالضبط عدد املبادرات الحالية عىل مستتتوى املنظمة )إن مجتترد العدد والتكلفة 

اإلجاملية قد يفاجئان الكثري من كبار القادة(.  

ن من إجراء مناقشتتة أولية بخصوص »أسباب« تقدم هذه املبادرات )الفوائد( ومن  ب- مُيكِّ

ثم يتيح ألعضاء مديري اإلدارة العليا أن يعلقوا عىل رؤيتهم ملدى ارتباط )أو عدم ارتباط( 

املبادرات باألهداف اإلسراتيجية.  

وليتتس غريباً بالفعل أن ينخفض عدد املبادرات اإلستتراتيجية الجارية حالياً يف املنظمة 

انخفاضاً كبرياً إذا ما تم استكامل إجراء منظم من شأنه ربط املبادرات بخريطة اإلسراتيجية.  

ويرجع ذلك إىل أن بعض املبادرات رمبا يكون قد تم تدشتتينه يف الستتابق ألستتباب وجيهة، 

ولكنه مل يعد اآلن ذا أهمية إسراتيجية.  وهناك حزمة أخرى من املبادرات املتداخلة حيث 

تقتتوم إدارات متعددة بدون معرفتتة منها مبعالجة نفس املستتألة:  يف هذه الحاالت ميكن 

تجميع الفرق لتشكيل فريق واحد، أو ميكن ببساطة التخلص من مبادرة واحدة أو أكر.  

 وعتتىل ستتبيل التحذير، فإنه عىل الرغتتم من رضورة تتبع عالقة املبادرات بشتتكل عام 

بهدف إستتراتيجي واحد أو أكر، يف إطار أستتلوب إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر، إال أننا 

نحتترص أيضاً عىل ضامن إحاطتنا بكل املبتتادرات املهمة وضامن إدارتنا لها بغض النظر عن 

متتدى مواءمتهتتا لألهداف.  ويرجع ذلك إىل أننا ُنشتتكل فهاًم ال يقتتترص فقط عىل مواءمة 
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املبادرات مع األهداف، ولكنه يشمل أيضاً صورة املخاطر املرتبطة بربنامج التغيري املؤسيس.  

ولهذا السبب فإننا يجب أن نحيط مبعرفة تفاصيل أكر عن املبادرات.  واإلحاطة باملبادرات 

اإلسراتيجية – بالتأكيد - أمر مهم ولكنه ليس كافياً.  

ومتتن األمور التي تعد يف غاية األهمية أنه ينبغي أن تشتتمل عملية ترتيب املبادرات - 

حستتب األولوية عىل املستتتوى املؤستتيس - انخراط فريق اإلدارة العليا.  ويحتل هذا األمر 

أهميتتة خاصة ألنه ال يتم إنفاق األموال إال عىل مستتتوى املبادرات، وال يوجد منطق يف أن 

»يتفق« فريق من مستوى أدىن عىل مجموعة من املبادرات اإلسراتيجية التي قد يوافق أو 

ال يوافق عليها فريق اإلدارة العليا.  

تخصيص الموارد:
الخطتتوة التالية هي أنه يجب إجراء تحليل للتكاليف الخاصة بكل هدف من األهداف 

اإلستتراتيجية.  ومتتن املهم عند إجراء ذلتتك أن يوضع مخطط للمتتوارد الالزمة للمبادرات 

املعتزمة.  

نماذج اختيار المبادرات:
هناك العديد من النامذج املتاحة لتوجيه املنظمة خالل عملية اختيار املبادرات، وسنبني 

اآلن اثنني منها؛ منوذج من جهة استشارية واآلخر من إحدى املنظامت.  

:Palladium مثال بالديوم

يبني الشتتكل رقم )6-7( منوذجاً مبتكرا لرشكة بالديوم لالستشارات اإلدارية واملتخصصة 

يف تصميم بطاقات األداء املتوازن، حيث يوضح هذا النموذج كيفية إعداد مخطط ملبادرات 

األهتتداف اإلستتراتيجية عىل خريطة اإلستتراتيجية.  وهذا النموذج يبتتني األهداف التي مل 

تخصتتص لها مبادرات متستتقة معها، وكذا األهداف التي يصاحبهتتا أكر من مبادرة.  وتعد 

املبتتادرات األكتتر فاعلية هي تلك التتتي تؤثر عىل أكر من هدف وعادًة ما ستتيكون لتلك 

املبتتادرات األفضلية عىل غريهتتا.  وينبغي دعم هذا القالب من ختتالل وصٍف أكر تفصياًل 

الختيار املبادرات وهو األمر الذي سيأخذنا إىل النموذج الثاين.  
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مثال- حالة هيئة »األشغال«:

يبني الشكل رقم )6-8( منوذجاً للمبادرات تستخدمه هيئة »األشغال« أي هيئة األشغال 

العامة القطرية.  وُيستتتخدم هتتذا النموذج مع كل مبادرة يتقرر دراستتة متويلها ومن ثم 

تصبتتح ظاهرة يف بطاقات األداء.  ويتضمن النموذج وصفاً للمبادرة باإلضافة إىل ُأطر زمنية 

)املراحل الرئيستتية واملهام( كام أنه يتضمن أيضاً تقومياً للمبادرة بناًء عىل معايري رئيستتية 

متعددة.  

- املواءمة:  التأثري عىل األهداف اإلسراتيجية.

- القيمة/ الفوائد:  مالية )مادية( ومعنوية )بيئية واجتامعية وثقافية – االستدامة(.  
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الشكل رقم 7-6

مخطط املبادرات يف مواجهة األهداف، بالديوم
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الشكل رقم 8-6

مثال ألحد مناذج املبادرات

تعقيد املنظمة

عائد غ� مادي (اآلخر، املستهلك)

تقييم الفوائد

تقييم املواءمة اإلسرتاتيجية

مستوى التواؤم

نسبة التأثر اإلسرتاتيجي

FT عدد ساعات عمل

rqd املوظف�

rqd التكاليف الرأس مالية

التكلفة الكاملة

املدة

تعقيد التكنولوجيا

(العائد  (اآلخر، املستهلك

 rqd تكاليف أخرى

M

M

M

M

M

M

M H / M / L   تقييم كيل للتكاليف السابقة ملدة خطة الرشكة

H / M / L  تقييم خطة العمل هذه

H / M / L  تقييم

H / M / L  تقييم

H / M / L  تقييم

H / M / L  تقييم

H / M / L  تقييم

30,000 30,000 30,000

200,000

2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

5.15.2

FY2010 FY2011 FY2012FY2009

تفاصيل املبادرة

اسم املبادرة
صاحب / راعي   املبادرة
مدير املرشوع

املهام الرئيسية / املعا²

وصف ا ملبادرة

اإلطار الزمني

تقييم صعوبة تنفيذ املخاطر
السنة املالية ٢٠٠٩ السنة املالية ٢٠١٠ السنة املالية ٢٠١١ السنة املالية ٢٠١٢

التخطيط .٢
البدء .١

التنفيذ .٣

املرحلة األوىل .٤
املرحلة الثانية .٥
املرحلة الثالثة .٦

املرحلة الرابعة .٧
االختبار .٨
الرصد واملراقبة .٩

إقفال الصفقة .١٠
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- الصعوبات:  املدة )الوقت املستتتغرق يف تنفيذ املرشوع( التكلفة )تكلفة تنفيذ املرشوع( 

صعوبات عىل مستوى املنظمة )انخراط املساهمني/ اتساع التغيري وعمقه( صعوبات فنية 

)التفرد والحساسيات وندرة املوارد واملواد والناس(.  

ويستخدم التقويم بناًء عىل هذه املعايري مع كافة املبادرات سواًء كانت تتعلق بتحسني 

مستتتوى األداء أو بالركيز عىل تخفيف املخاطر.  ولكتتن يجب مالحظة أن العالمة النهائية 

الناتجة عن التقييم ال تقرر بذاتها أي املبادرات سوف مييض قدماً، ففريق اإلدارة العليا هو 

الذي سيحدد الرتيب النهايئ، وهو قد يقبل مبادرات أعىل تكلفة وأكر صعوبة من غريها - 

عىل سبيل املثال - بسبب األهمية اإلسراتيجية للمبادرة وتقبل املنظمة للمخاطرة.  

نهج مانيغت:
هناك مثال آخر – ميثل أحد األساليب التي استخدمها الكثري من عمالء مانيغت – وهو 

دراسة النفقات الرأساملية املطلوبة واألثر الواقع عىل األعامل )ما هي األهداف التي مُتّكن 

املبتتادرة من تحقيقها؟( ومستتتوى املخاطرة املصاحبة للمبتتادرة والوقت )أيام عمل الفرد( 

املستغرق.  ويتم إعطاء كل بعد من هذه األبعاد 100 نقطة كحد أقىص ثم يتم االتفاق فيام 

بعد عىل قيمة الحد الفاصل:  - لتكن عىل ستتبيل املثال - 260.  ولن يتم تنفيذ أي مبادرة 

تقتتل عن الحد 260.  ونحن نستتتخدم يف هذا الصدد مصفوفة مواءمة املبادرات )الشتتكل 

رقم )9-6(.  

ومن شأن مصفوفة مواءمة املبادرات متكني املنظمة من تحديد القوة النسبية للمواءمة 

بني املبادرات من ناحية والهدف و/أو املخاطرة، و/أو الرقابة عىل املستوى اإلسراتيجي من 

ناحية أخرى.  ونحن نوىص باستخدام النسب املئوية لتمثيل قوة املواءمة:

- 100% -مواءمة قوية جداً.

- 75% -مواءمة قوية.

- 50% -مواءمة متوسطة.

- 25% -مواءمة ضعيفة.

- صفر % -مواءمة ضعيفة جداً.
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الشكل رقم 9-6

مصفوفة مواءمة املبادرات

األهدافاملخاطرنظم الرقابة

املبادرة األوىل

املبادرة الثانية

املبادرة الثالثة

املبادرة الرابعة
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ويجب أن تكون كل مبادرة متوامئة مع الهدف أو املخاطرة أو الضابط الرقايب اإلسراتيجي 

أو متتع مزيج متتن الثالثة – مبعنى أنه ميكتتن القيام بعملية تنفيذيتتة للتمكني من تحقيق 

الهدف أو للتمكني من إدارة املخاطرة اإلسراتيجية أو من تطبيق ضابط رقايب ما بفاعلية.  

وميكن للمنظمة، باستخدام مصفوفة مواءمة املبادرات، أن تحقق املواءمة بني أي مبادرة 

منفردة من ناحية وبني األهداف و/أو املخاطر و/أو الضوابط الرقابية املتعددة باستتتخدام 

النسب املئوية الواردة أعاله.  

ومتتن ناحية أخرى، يكون للمدير التنفيذي دامئاً القتتول الفصل يف متويل املبادرات من 

عدمه.  
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العمليات:
يتعلق املكون الفرعي األخري ملكون »إدارة األداء« الخاص بإطار »إدارة األداء عىل أساس 

املخاطتتر« بالعمليات فاألداء اليومي للعمليات القامئة يتطلب دوماً مستتتويات معينة من 

التطوير عند تنفيذ اإلسراتيجية إذا ما أريد بذلك تحقيق أهداف املنظمة.  وإضافة إىل ذلك، 

ستتوف تظهر مشتتكالت تنفيذية أخرى تتطلب إجراء تغيريات داخل الرشكة من أجل ستتد 

الثغرات املوجودة يف األداء حالياً أو املحتمل حدوثها، ولهذا الستتبب تعد املراقبة املتواصلة 

مسألة جوهرية لتنفيذ اإلسراتيجية بنجاح.  

ولوصف العمليات بإيجاز ميكن القول بأنها تعد مبثابة األنشطة اليومية التي تزاولها أي 

منظمة لتنفيذ إسراتيجيتها.  وعىل سبيل املثال، قد يكون للمنظمة هدف إسراتيجي يتعلق 

بتقديتتم خدمة عمالء متميزة وقد تكون العمليات املتستتقة مع هذا الهدف - عىل ستتبيل 

املثال - هي عملية استتتيعاب العمالء أو عملية إدارة العمالء.  وتجدر اإلشتتارة إىل أنه من 

ضمن الفروق األساستتية بني العمليات واملبادرات، أن العمليات تعد مجموعة من األنشطة 

املتواصلة واملتكررة.  

وطبقاً للنهتتج النموذجي لبطاقتتات األداء املتوازن، ال ُتذكر العمليات »اإلستتراتيجية« 

إال متتن منظتتور العمليات الداخلية.  ولكن نظراً ألننا نقوم بإدراج املخاطر – اإلستتراتيجية 

والتشتتغيلية –فينبغي علينا أن نرقى بتعريف العمليات إىل مستوى آخر من التفصيل وأن 

نحدد كافة عمليات املنظمة وأهدافها.  
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الشكل رقم 10-6

مصفوفة مواءمة العمليات

األهدافاملخاطرنظم الرقابة

العملية األوىل

العملية الثانية

العملية الثالثة

العملية الرابعة
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ولقتتد تكونت لدينا خربة يف مجال املخاطر التشتتغيلية عند تطوير مخططات »االنتقال 

من األمام إىل الخلف«، وهي رستتوم تخطيطية كبرية لستتري العمليتتات ُتظهر كيفية تدفق 

»املنتتتج« واملعلومات ذات الصلة خالل العملية التجارية، مثتتل كيفية انتقال الصفقة من 

الخطتتوط األمامية للموظفني مروراً باملكتب األوستتط ووصتتوالً إىل املكتب الخلفي للبنك.  

ولتتيك نقتتوم بذلك بفاعلية، يجب أن نكون قد حددنا العمليتتات حتى تتم تغطية املخاطر 

املرتبطة بكل عملية عىل حدة، ثم تغطية الضوابط الرقابية املصاحبة لها بعد ذلك.  

ونحن نويص باستخدام »مصفوفة مواءمة العمليات )الشكل رقم 6-10( لضامن مواءمة 

العمليات مع األهداف اإلستتراتيجية.  وهذه املصفوفة تستتتخدم ويتم تنفيذها بالطريقة 

ذاتها التي تستخدم بها مصفوفة مواءمة املبادرات باستثناء أن الهدف هو مواءمة العمليات 

وليتتس املبادرات، باإلضافة إىل إظهار أثتتر التغيري يف األعامل عىل األهداف و/أو املخاطر و/

أو الضوابط الرقابية.  
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فوائد المواءمة:
نحن نستخدم النسب املئوية يف مصفوفة مواءمة العمليات ومصفوفة مواءمة املبادرات 

لعدد من األسباب:

- أنها تنشتتئ حواراً وتحدياً داخل الفريق بينام يستتعى أعضتتاؤه لالتفاق حول العالقة بني 

العمليات واملبادرات عىل املستتتوى التنفيذي متتن ناحية، واألهداف واملخاطر والضوابط 

الرقابية عىل املستوى اإلسراتيجي من ناحية أخرى.  

- أنها تدل عىل القوة النستتبية للمواءمة ومن ثم تستتاعد يف تحديتتد العمليات واملبادرات 

»الرئيسية« الحقيقية وترتيبها بحسب األهمية من وجهة نظر شمولية مع أخذ منظورات 

األداء واملخاطرة واالمتثال يف االعتبار.  

- أنها متكن من إدراج االعتبارات التنفيذية يف أي ستتيناريو أو انحدار أو أي أستتلوب مامثل 

من أستتاليب النمذجة التي قد يتم استتتخدامها.  وميكن للعمليات أن تستخدم األساليب 

اإلحصائية للتثبت من قوة املواءمة بني املستتتوى اإلستتراتيجي واملستوى التنفيذي، ومن 

املؤكد أن ذلك سيتيح بالتايل الفرصة لتحليل السيناريو عىل املستوى اإلسراتيجي نزوالً إىل 

أسفل، حتى يتسنى فهم التأثري عىل املستوى التنفيذي.  

الخالصة:
لقتتد أوضح هذا الفصل كيف تتتتم »إدارة األداء« طبقاً إلطار ومنهجية إدارة األداء عىل 

أستتاس املخاطر.  واستتتناداً إىل بطاقات األداء املتوازن النموذجي قدمنا أبعاداً جديدة مثل 

األهميتتة املتزايدة للعمليتتات، باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه النزعتتة للمخاطرة يف مرحلة 

وضتتع األهداف.  ولقد انتبهنتتا أيضاً إىل رشح »دواعي االحراز« أو األخطار الشتتائعة التي 

يجب تفاديها عند إنشاء بطاقات األداء املتوازن.  

ولقد تناول هذا الفصل كيفية اإلدارة »مع الركيز عىل األداء« أما الفصل القادم فسنتناول 

فيه كيفية اإلدارة »مع الركيز عىل املخاطر«.  ولكن كام هو الحال مع عيني اإلنستتان فإننا 

بحاجة إىل الركيز عىل العنرصين السابقني معاً من أجل الحصول عىل النتائج املثىل.  وتعد 

الرؤية اإلسراتيجية 20-20 هي الهدف النهايئ.
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إدارة المخاطر

تتعل��ق إدارة املخاط��ر، يف س��ياق إدارة األداء ع��ىل أس��اس املخاطر، باس��تيعاب الفرص 

والتهديدات )أي املخاطرة التي تواجهها املنظمة خالل س��عيها لتحقيق أهدافها( واستغاللهام، 

باإلضافة إىل املراقبة املتواصلة لتلك املخاطر وإدارتها من أجل ضامن تنفيذ املنظمة إلسرتاتيجيتها 

مع »العمل يف نطاق النزعة للمخاطرة«.  

مقدمة:
لقد تناول الفصل السابق مجال إدارة األداء لنهج إدارة األداء عىل أساس املخاطر )الشكل 

رقم 7-1(، أما هذا الفصل فريكز عىل مجال إدارة املخاطر.  وبينام ركز الفصل الس��ابق عىل 

األهداف اإلسرتاتيجية فإن هذا الفصل يتناول املخاطر الرئيسية والضوابط الرقابية الرئيسية.  

وبين��ام قمنا يف »إدارة األداء« بالرتكيز عىل مؤرشات األداء الرئيس��ية )KPIs( فإننا هنا نويل 

اهتاممنا ملؤرشات املخاطر الرئيس��ية )KRIs( ومؤرشات الرقابة الرئيسية )KCIs(.  وسوف 

نرشح يف هذا الفصل أيضاً كيفية تقدير املخاطر.  

ومتهيداً فإننا نصف إدارة املخاطر، يف سياق إدارة األداء عىل أساس املخاطر، بأنها تتعلق 

ب� “اس��تيعاب الفرص والتهديدات )املخاطرة التي تواجهها املؤسس��ة خالل سعيها لتحقيق 

أهدافها( واستغاللهام باإلضافة إىل املراقبة املتواصلة لتلك املخاطر وإدارتها من أجل ضامن 

تنفيذ إس��رتاتيجية املنظمة مع “العمل يف نطاق النزعة للمخاطرة”.  ونحن نعرف املخاطرة 

بأنها:  “عدم التأكد مام قد يحدث مس��تقباًل مام س��يؤثر عىل تحقيق األهداف سواًء بشكل 

إيجايب )الفرص( أو بشكل سلبي )التهديدات(«.

ولكن قبل أن نستفيض يف هذه التعريفات ونبني كيفية تطبيقها يف الواقع العميل سوف 

نقدم سياقاً تاريخياً لنشأة إدارة املخاطر.  
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الشكل رقم 1-7

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

محركات األعامل

الحوكمة

النزعةالثقافة

التواصل

وضع اإلسرتاتيجية النزعة

إدارة 

املخاطر

مواءمة 

اإلسرتاتيجية مع 

خوض املخاطر

إدارة األداء

قيمة أصحاب األسهم

مجال ووظيفة إدارة المخاطر:
تعد إدارة املخاطر مجاالً ووظيفة فهي إضافة حديثة نسبياً إىل تشكيلة األدوات اإلدارية 

الت��ي تس��تخدمها املنظامت.  ولق��د بدأت تظهر ألول م��رة يف املنظ��امت يف األربعينيات 

والخمس��ينيات من القرن العرشين مع أس��لوب محدود لقياس املخاط��ر املالية وتخفيف 

آثارها )وهو أس��لوب نشأ عن عمل س��ابق خاص بإدارة املخاطر التي ميكن التأمني عليها(.  

ومع ذلك مل يتم تس��مية املجال فعلياً حتى س��تينيات القرن العرشين وكان ذلك غالباً من 

 Bob و بوب هيدجز Robert Mehr خالل املبادئ واإلرش��ادات التي وضعها روبرت ِمه��ر

Hedges اللذان يحظيان بتقدير كبري باعتبارهام مؤس��يّ مجال إدارة املخاطر.  وقد وضع 

ِمهر وهيدجز الخطوات التالية لعملية إدارة املخاطر:
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• تحديد حاالت التعرض للخسارة.

• قياس حاالت التعرض للخسارة.

• تقويم خيارات التعامل مع املخاطر.

- فرضية املخاطرة.

- تحويل املخاطرة.

- تقليل املخاطرة.

• اختيار الطريقة.
• متابعة النتائج.)1(

وكام نرى، فقد أنش��أ ِمهر وهيدجز عملية إلدارة املخاطر كانت مركزة حرصياً عىل التعامل 
مع »املخاطر البحتة« أي املخاطرة التي يصاحبها إما خسارة أو ال خسارة، مثل امتالك منزل 
رمبا يتعرض للحريق.  ومع »املخاطر البحتة« ال يوجد سوى قدر ضئيل من التقدم يف إدارة 
املخاط��ر، أو ال يوجد أي تقدم ع��ىل اإلطالق، ففي تلك الحالة يصب��ح الهدف الرئيي هو 
الحفاظ عىل ما أحرزته )أي ال خس��ارة(.  وتتعلق إدارة املخاطر ككل بتخفيف املخاطر، أي 

تقليل احتاملية الفشل )يبني اإلطار رقم )7-1( نهجاً عرصياً إلدارة الخسائر(.

اإلطار رقم )1-7( 

إدارة الخسائر
لق��د حظيت املخاطر الت��ي تعد إحدى جوانب إدارة املخاطر باهت��امم متزايد من الجهات 

التنظيمية يف الس��نوات األخرية، وهي تعرف أيضاً باس��م “الخسائر التش��غيلية” أو “الخسائر”.  

وعىل الرغم من قيام إحدى الجهات التنظيمية بدفع إدخال التحس��ينات عىل تسجيل الخسائر 

ومتابعتها إال أننا نعتقد بأنه ميكن - من خالل اتباع منهج منظم مرتكز عىل خلق قيمة لألعامل - 

أن تصبح إدارة الخسائر باعثاً قوياً عىل التغيري وخلق القيمة داخل املنظمة.  

 وبكلامت بسيطة ميكن القول إن الخسارة هي أي حادثة تتحقق فيها مخاطرة ما، مام ينتج 

عنه خسارة )أو نجاة بأعجوبة من خسارة(، وقد تكون تلك املخاطرة اقتصادية أو غري اقتصادية.  

وتتضمن األمثلة عىل الخس��ائر التش��غيلية الخس��ائر الناتجة عن أخطاء املعالجة أو االحتيال أو 

الحوادث الصناعية، إلخ.  

 وتتضمن فوائد الرشكة من تطوير معالجة قوية للمخاطر تصب يف مصلحة األعامل، ماييل:
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تحس��ني سمعة املنظمة ومركزها بش��كل كبري لدى املنظمني واملساهمني واملوظفني والعمالء • 

من خالل تعزيز قدرة املنظمة عىل االس��تجابة بش��كل أكرث فاعلي��ة للمخاطر إذا ما وقعت، 

باإلضافة إىل تقليل احتاملية وقوع تلك املخاطر يف املستقبل.  

تقليل الخسائر التشغيلية وخلق ثقافة “ال للمفاجآت”.  وتعد إتش.  إم.  إل وهي أحد عمالء • 

مانيغ��ت، أحد األمثل��ة عىل ذلك )انظر الفصل الثاين( حيث إنه��ا قد خفضت قيمة األخطاء 

بنسبة 94% وخفضت حجم األخطاء بنسبة %63.  

حدوث انخفاض ملحوظ يف رأس املال التنظيمي الالزم ملواجهة املخاطر التشغيلية يف البنوك • 

التي تستخدم أسلوب القياس املتقدم )Advanced Measure Approach )AMA مبوجب 

إط��ار بازلBasel II 2)2(.  وهناك رشط رئيي ينبغي الوف��اء به حتى يكون البنك قادراً عىل 

استخدام أس��لوب القياس املتقدم وهذا الرشط هو وجوب امتالك البنك قاعدة بيانات قوية 

للخسائر Loss Data database ليك ُتستخدم يف منذجة متطلبات رأس املال الخاصة بالبنك.  

ويف إطار أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، تلعب إدارة الخس��ائر دوراً مهاًم فمن 

الواضح أن تحس��ني إدارة املخاطر له تأثري مبارش عىل األداء األس��ايس للمنظامت ونحن نستطيع 

- يف إطار أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر - أن نربط بني املخاطر من ناحية، واألهداف 

اإلس��رتاتيجية أو عنارص الدعم التشغيلية من ناحية أخرى من خالل املخاطر الرئيسية.  وإضافة 

إىل ما سبق، ميكن استخدام بيانات املخاطر كأساس لتحليل السيناريوهات حيث ميكن منذجة أثر 

الحوادث املتعددة يف إطار سيناريو ما، من أجل فهم التأثري الواقع عىل قدرة املنظمة يف تحقيق 

أهدافها اإلسرتاتيجية.  ولقد طورنا عملية من مثاين خطوات إلدارة الخسائر.  

الخطوة األوىل – تسجيل الخسارة:

تتعل��ق الخطوة األوىل يف العملية بضامن تس��جيل املخاطر بطريقة منظمة ومتس��قة عىل 

مس��توى املنظمة بأكملها.  وهذا معناه أن��ه ينبغي عىل كل فرد يف املنظمة أن يكون عىل دراية 

مباهية الخسارة وبأهمية فهم املخاطر.  ويجب أن يرشك فريق إدارة املخاطر املوظفني - باعتبار 

ذل��ك جزءاً من أنش��طتهم املتواصلة املرتبط��ة، فيام يتعلق بالتضمني والتمك��ني - بعملية إدارة 

املخاطرة.  ومن األهمية مبكان خلق ثقافة تضمن عدم اقتصار تسجيل الخسائر عىل فريق إدارة 

املخاطر وحسب بل تجعل هذا األمر مسؤولية كل فرد يف املنظمة.  

الخطوة الثانية – التقدير:

ينبغي عىل ش��خص ما خالل خطوة التقدير إما من داخل الرشكة )خبري يف املخاطر( أو من 
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فريق إدارة املخاطر أن يراجع املخاطر و“يجري فحصا حس��ياً” لها، مبجرد أن يتم تس��جيلها من 

أجل ضامن مواءمة تفاصيل الخس��ارة مع التوقعات، مع مراعاة أن يكون نوع وطبيعة الخسارة 

واملخاطرة قد تم فهمهام طبقاً لسياس��ات املنظمة.  ومن املهم التحقق من دقة واتس��اق القيم 

املرتبطة بالخسارة إىل أقىص حد ممكن.  

 وتتعل��ق خطوة التقييم حقيقة باس��تكامل خطوة “التس��جيل” والتحقق من صحة واتس��اق 

البيانات املدخلة من مس��تويات املنظمة كافة والتأكد من أنها تش��كل أساس��اً قوياً لصنع القرارات.  

ويجب أن يتم تحديد كيفية إدارة املخاطرة من بدايتها حتى يتم اتخاذ قرار بش��أنها، ويتم ذلك من 

خالل املعلومات املسجلة بشأن الحادثة يف خطويت “التسجيل” و”التقدير”.  

الخطوة الثالثة – التقيص:

إن خط��وة التق��ي يف العملية هي خطوة تتعلق بجم��ع املعلومات ويجب أن تُتخذ إذا ما 

اس��توفت املخاطرة مجموعة من املعايري املحددة سلفاً، والهادفة إىل املواءمة بني نطاق التقي 

ونطاق حادثة املخاطرة.  فعىل س��بيل املثال، س��يكون التعامل م��ع مخاطرة ناتجة عن خطأ يف 

تطبيق س��عر الفائدة عىل حالة رهن عقاري فردية مختلفاً متاماً عن التعامل مع مخاطرة ناتجة 

عن تحديد منظم ومتكرر لس��عر فائدة غري صحيح عىل مجموع الرهون العقارية.  إذ قد يكون 

األول مجرد خطأ برشي يف يوم معني، ومن ثم س��يكون من الواجب اكتش��افه من جانب أنظمة 

املنظمة الرقابية، بينام قد يكون األخري حالة احتيال يتم فيها التحايل بشكل منظم عىل الضوابط 

الرقابية.  

 ويجب تحديد عمليات التقي املثالية سلفاً وذلك بناًء عىل نوع املخاطر وطبيعتها وقيمتها.  

وإذا ما مل يتم تحديدها سلفاً يجب بالتايل إنشاء “مكتبة” مع مرور الوقت لعمليات التقي وأن 

يتم تطبيق ما تحتويه هذه املكتبة عىل املخاطر متى وقعت.  

 ويجب أن تضمن عملية التقي إرشاك جميع املساهمني عىل مستوى املنظمة، كام ينبغي 

أن يقدم��وا بيان��ات ومعلومات عن عملي��ة التقي بحيث ميكن تكوين صورة دقيقة ألس��باب 

وعواقب املخاطرة.  

الخطوة الرابعة – تحليل السبب الجذري:

يتم يف هذه الخطوة تحليل املعلومات التي تم جمعها خالل خطوة التقي واكتشاف األسباب 

الجذرية لوقوع املخاطرة وتوثيقها.  وهناك تشكيلة من األدوات واألساليب التي ميكن استخدامها 

لدعم “تحليل األس��باب الجذرية” مثل منهج “األسئلة الخمس��ة عن األسباب” )5Whys( )وهو 
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أس��لوب يعتمد عىل طرح األس��ئلة ويتم استخدامه الستعراض عالقات األس��باب والتأثريات التي 

تنطوي عليها أي مش��كلة معينة()3(، باإلضافة إىل مخطط إيشيكاوا Ishikawa )الذي يبني أسباب 

أي حادث معني(.)4( ومثل هذه األس��اليب توفر منهجاً منظاًم لحل املش��كالت وتحديد األس��باب 

الجذرية لحادثة الخسارة.  وال تستكمل هذه الخطوة عادًة إال عند وقوع حوادث مخاطر معينة.  

الخطوة الخامسة – تقدير اآلثار املرتتبة عىل األعامل:

تتعل��ق خط��وة تقدير حجم اآلثار املرتتب��ة عىل األعامل بفهم تأثري الخس��ارة عىل األعامل.  

وبالرغم من أن العادة قد جرت عند تحليل حوادث املخاطر عىل الس��عي لتحديد املخاطر التي 

تحققت و/أو الضوابط الرقابية التي أخفقت إال أننا ميكننا باستخدام إطار إدارة األداء عىل أساس 

املخاطر أن نس��عى إىل فهم آثار حوادث املخاطر الفردية عىل أهداف املنظمة مبا يف ذلك آثارها 

ع��ىل متكني العمليات واملبادرات.  وميكن أن نس��عى أيضاً إىل فهم كيفية تأثر محركات املنظمة 

بالخسارة.  

 ومن ش��أن ذلك أن يتقدم بعملية مراقب��ة املخاطر إىل ما وراء املجال التقليدي لنمذجة رأس 

املال، ومن ش��أنه أيضاً أن يرش��د املنظمة حتى تعي أس��باب عدم تحقق أهدافها؛ ومن ثم ينشئ 

ّ اإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة األداء.   تغذية مرتجعة واضحة وقوية من مجال إدارة املخاطر إىل مجايليَ

الخطوة السادسة – اإلجراءات التصحيحية:

تتعلق هذه الخطوة ككل مباهية اإلجراءات الواجب اتخاذها )1( لحل أي مش��كالت تتعلق 

بالخس��ارة الحالية و)2( لضامن عدم تكرر الخس��ارة مرة أخرى، أو ع��ىل األقل لتقليل احتاملية 

تكرارها أو لتقليص آثارها إن تكررت.  

 وقد تكون اإلجراءات التصحيحية إما خارجية أو داخلية بطبيعتها.  وإذا تأملنا مثاًل العطل 

الذي أصاب ش��بكة ماكينات الرصاف اآليل الخاصة بالبنك املليك اإلس��كتلندي عام 2012، سنجد 

أن هذه الخسارة قد ترتب عليها إجراءات خارجية وداخلية.  فعىل سبيل املثال، ليك يتم تقليص 

أثر الحادثة عىل س��معة البنك أمام عمالئه، تم تعوي��ض كافة العمالء الذين تأثروا بالعطل عام 

تس��بب فيه ذلك من إزعاج لهم نتيجة عجزهم عن الوصول إىل حساباتهم.  أما داخلياً، فقد تم 

اتخاذ إجراءات معينة إلضفاء املزيد من القوة عىل ش��بكة ماكينات الرصاف اآليل الخاصة بالبنك 

وعىل اختبارات الربمجيات وعملية اإلطالق )فقد ورد أن خطأ برنامجياً كان هو السبب يف تعطل 

شبكة ماكينات الرصاف اآليل(.  
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الخطوة السابعة – املوافقات:

وفقاً للمجال السادس إلطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر )الحوكمة، انظر الفصل التاسع( 

تتعل��ق إحدى خطوات عملية املخاط��ر بضامن إصدار املوافقات املالمئة قبل اتخاذ أي إجراءات 

تصحيحية مقرتحة.  ويحتل ذلك أهمية خاصة إذا ما كان للخس��ارة أي آثار قانونية محتملة أو 

إذا ما تم دفع أي تعويض.  وإذا ما تضمن اإلجراء التصحيحي إدخال أي تغيري عىل األعامل سواًء 

كان ذل��ك تطبيق بع��ض الضوابط الرقابية اإلضافية، أو إعادة تصميم عملية ما، فإن هذا التغيري 

يف األعامل ينبغي أن مير خالل عملية قامئة للموافقة عىل مثل هذا التغيري.  

الخطوة الثامنة – تحليل املعلومات اإلدارية وتقديم التقارير:

من األهمية مبكان أنه مبجرد أن يتم تسجيل بيانات املخاطر وتجميعها مع مرور الوقت، يتم 

تحليله��ا لتحديد نقاط الضعف املوجودة يف الضوابط الرقابية من أجل التعرف عىل أي حوادث 

متكررة ومن أجل إظهار أي بيانات، وكذا إنش��اء وفه��م الرتابط بني املخاطر ومؤرشات املخاطر 

الرئيس��ية وبيان��ات تقدير املخاطر.  ومتكن هذه الخطوة األخرية م��ن تحديد التدخالت الالزمة 

لضامن إدارة املخاطر بفاعلية ومن ثم تحقيق فوائد أساسية وفوائد خاصة باملساهمني.   

ومن��ذ ذلك الحني وإدارة املخاطر مس��تمرة إىل حد كبري عىل نف��س النحو.  فقد ظلت 

وظيفًة غري مكتملة يف معظم الصناعات والقطاعات )رمبا باستثناء الخدمات املالية والنفط 

والغ��از والصناعة الدوائية وغري ذلك من الصناع��ات األخرى التي يتعني فيها إدارة املخاطر 

بش��كل أكرث رس��مية(.  وحتى عندما كانت إدارة املخاطر مُتارس يف قطاعات أخرى كان من 

املمك��ن أاّل توجد وظيفة رس��مية تتعلق بإدارة املخاطر ويف كثري م��ن األحيان كانت هذه 

الوظيفة تندرج ضمن مهام إدارة التمويل.  

وعىل الرغم من أنه كان ميكن للفرق التنفيذية أن تدرك جيداً وجود مخاطر متأصلة يف 

اإلسرتاتيجيات املختارة – مثلام يكون يف التوسع الجغرايف أو تنويع املنتجات – إال أنه مل يكن 

هناك س��وى قدر ضئيل من التحليل والنقاش املنهجيني بش��أن كيفية تحديد تلك املخاطر 

وإدارتها بشكل سليم.  

ومل يك��ن ذل��ك مفاجئاً - إىل حد ما - حيث إن املخاط��ر يحددها مجلس إدارة املنظمة 

والفري��ق التنفيذي عىل نحو منطي باس��تخدام “األدوات” والن��امذج الفنية إلدارة املخاطر 

والتي ميكن أن تكون مجردة إىل حد ما، وليست عملية أو قابلة للفهم.  
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ونظراً لعدم وجود لغة تتيح التواصل بشأن إدارة املخاطر أو مناذج متكن من تطبيقها مل 

تك��ن إدارة املخاطر جزءاً م��ن عمليات صنع القرارات اليومية التي يقوم بها كبار املديرين، 

والقلي��ل فقط هم م��ن فهموا معنى غرس الوعي باملخاطر يف ثقاف��ة املنظمة )ومن ثم يف 

الترصفات اليومية للموظفني(.  تعامل األش��خاص الذين اس��توعبوا إدارة املخاطر مع هذه 

املسألة، فهم أخصائيو املخاطر الذين اكتنزوا األموال أو أينام كانوا يعيشون )أي يف القطاعات 

القليلة التي كان لهم بيوت فيها(.  ويجمع أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر بني لغة 

األعامل - من خالل خرائط اإلس��رتاتيجيات، إلخ - ولغ��ة خرباء املخاطر، من أجل خلق لغة 

يستطيع كبار القادة فهمها والعمل مبقتضاها.  

ميالد إدارة المخاطر في المنظمة:
لقد س��اعد إط��الق الورقة البيض��اء -تحت عن��وان )إدارة املخاط��ر يف املنظمة، اإلطار 

املتكام��ل Enterprise Risk Management, Integrated Framework( الت��ي أعدته��ا 

لجن��ة املنظ��امت الراعية التابعة للجن��ة تريدواي )COSO( عام 2004 - كثرياً يف تبس��يط 

مفه��وم إدارة املخاطر ويف زيادة أهميتها إىل ما يتجاوز الح��دود املالية الضيقة موضحاً أن 

املخاط��ر ينبغ��ي أيضاً أن ُتحدد وُتدار م��ن خالل عدد ال يحىص من األبع��اد مثل املخاطر 

التش��غيلية ومخاطر املرشوع، واملخاطر القانونية والبيئية، بل واملخاطر اإلس��رتاتيجية التي 

رمب��ا تكون هي األكرث أهمية.  ولق��د ُعرض عىل مجالس اإلدارات والف��رق التنفيذية إطاٌر 

مكنهم من فهم املخاطر عىل مس��توى املنظمة ومن اس��تخدام إدارة املخاطر بش��كل بناء.  

 )Enterprise Risk Management( ”مصطلح “إدارة املخاطر يف املنظمة COSO وقدمت

لفرق اإلدارة العليا )عىل الرغم من أن املصطلح قد تم اس��تخدامه س��ابقاً(.  وُتعرف “إدارة 

املخاطر يف املنظمة بأنها:

عملية يتم تنفيذها من جانب مجلس إدارة املؤسس��ة، وإدارتها، وموظفيها اآلخرين، 

وُتس��تخدم يف وضع اإلس��رتاتيجيات عىل مستوى املؤسس��ة بأرسها، ويتم تصميمها عىل 

نح��و يتيح تحديد الح��وادث املحتملة، التي قد تؤثر عىل الكيان ذي الصلة، ويتيح إدارة 

املخاط��ر حت��ى تكون يف نطاق تقبل الكيان للمخاطر، ما من ش��أنه توفري ضامن معقول 

فيام يتعلق بتحقيق أهداف الكيان.  
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وباإلضافة إىل توس��يع نطاق فكرة إدارة املخاطر، كان من املس��اهامت الرئيسية لورقة 

COSO ربُط إدارة املخاطر باإلس��رتاتيجية وتقديم مفهوم النزعة للمخاطرة.  ومن ثم فقد 

احتلت إدارة املخاطر مكانة جعلت منها شيئاً ينبغي بالفعل مناقشته عىل مستوى مجلس 
اإلدارة واملستوى التنفيذي.)5(

وعىل الرغم من أن COSO )باإلضافة إىل بعض الرشكات األخرى التي س��اعدت يف ذلك 

عىل نحو أقل مثل سلسلة الكتب الربتقالية التي أصدرتها وزارة االقتصاد واملالية الربيطانية( 

س��اعدت يف إنش��اء مفهوم “إدارة املخاطر يف املنظمة”؛ إال أنه ميكن الربهنة بشكل معقول 

ع��ىل أن التقدم الذي أُحرز يف جعل إدارة املخاطر موضوعاً للحوار عىل مائدة اإلدارة العليا 

كان تقدم��اً بطيئ��اً خالل فرتة األزمة االئتامنية التي أحدثت تغي��رياً يف تلك الفرتة أو رمبا يف 

الق��رن بأكمله.  وقد كانت هناك أمثلة مقتبس��ة من بعض املنظ��امت التي كانت مجالس 

إداراتها وفرقها التنفيذية “تس��توعب الرسالة الضمنية” ومع ذلك كانت املخاطرة يف معظم 

الحاالت ال تزال مسألة من شأن خرباء املخاطر.  

عندما تم تصنيف س��بب فشل إدارة املخاطر كسبب أسايس النهيار أسواق اإلقراض غري 

املضم��ون )وأن أثر ذلك عىل املنظامت كان أوس��ع نطاقاً، من مج��رد التأثري عىل منظامت 

القط��اع املايل( فقد أدى ذل��ك إىل رفع “إدارة املخاطر يف املنظم��ة” إىل مقدمة اهتاممات 

مجل��س اإلدارة والفري��ق التنفيذي.  وقد تعزز ذلك من خ��الل مجموعة من التقارير التي 

أُعدتها جهات إدارية وتنظيمية )انظر الفصل التاس��ع(.  وعىل س��بيل املثال، ورد يف الورقة 

البيض��اء، تح��ت عنوان تعزي��ز إدارة املخاط��ر يف املنظمة من أجل تحقيق ميزة تنافس��ية 

Strenghthing Enterprise Risk Management for Competitive Advantage الذي 

نرشته COSO ع��ام 2009، أن األزمة أجربت مجالس اإلدارات عىل إعادة النظر يف منهجها 

الخ��اص مبراقبة املخاطر.  وأش��ار الكتاب إىل أن مجال��س اإلدارات كانت قد بدأت يف طرح 

أسئلة عىل الفرق التنفيذية بغرض التقي ومن أمثلة تلك األسئلة ما ييل:  

- “م��ا هي عمليات اإلدارة التي يتم من خاللها تحديد حاالت التعرض للمخاطر الرئيس��ية 

وتقوميها وإدارتها؟”

- كيف تحدد عملية إدارة املخاطر ما إذا كانت املخاطر - الحاصلة خالل الس��عي لتحقيق 

األهداف - تتم متابعتها بفاعلية للتحقق من أنها يف حدود املستويات املقبولة؟”
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- “ما هي العمليات التي تنفذها اإلدارة من أجل تحديد املخاطر الناشئة التي تؤثر عىل األهداف 

وتحديد التغيريات ذات الصلة يف ترتيب املخاطر بحسب أهميتها ضمن بيئة رسيعة التغري؟”

- “كيف تتابع إدارة املخاطر الرئيسية املرتبطة باألهداف اإلسرتاتيجية األساسية؟”

ولقد أش��ارت COSO إىل أن الفرق التنفيذية يف بعض املنظامت كانت تكافح من أجل 

اإلجاب��ة عن هذه األس��ئلة ألنه مل يكن متوفراً س��وى الحد األدىن من الهي��اكل والتعريفات 

الت��ي متكن املنظمة م��ن معالجة عملية مراقبة املخاطر.  كام أوضح��ت الورقة البيضاء أن 

إدارة املخاط��ر عندما كانت أقل أثراً كان��ت املفاهيم املحيطة باملخاطر وإدارة املخاطر غري 

واضحة ع��ىل األرجح، وبالتايل مل يكن ممكناً االتفاق إال بش��كل محدود بني أعضاء الفريق 

التنفيذي عىل معنى املخاطرة لدى املنظمة ومن ثم كانت مجالس اإلدارات تواجه صعوبة 

يف االطمئن��ان إىل أن هذه املخاطر كانت تدار عىل نحو يجعلها ضمن املس��تويات املقبولة.  

وأش��ارت الورق��ة البيضاء إىل أن “مجال��س اإلدارات ميكن أن ُترتك لتس��اؤالتها بخصوص ما 

إذا كان��ت عمليات إدارة املخاطر باملنظم��ة تحدد بفاعلية حاالت تعرض املنظمة للمخاطر 
الرئيسية التي من شأنها التأثري عىل اإلسرتاتيجيات واألهداف الرئيسية.)6(

األيزو 31000:
 Risk لقد أدى أيضاً إطالق معيار األيزو 31000 - )إدارة املخاطر – املبادئ والتوجيهات

Management-Principles and Guidelines( ع��ام 2009 - إىل تقوي��ة الحجة بأنه كان 

ع��ىل املنظامت أن تصبح أكرث منهجية بش��أن إدارة املخاط��ر.  وقدم املعيار كجزء من هذه 

الحج��ة تعريفاً مفي��داً إلدارة املخاطر باإلضافة إىل وصف أحد أط��ر إدارة املخاطر وإحدى 

عمليات إدارة املخاطر.  

- تم تعريف إدارة املخاطر بأنها “أنش��طة منس��قة لتوجيه املنظم��ة ومراقبتها فيام يتعلق 

باملخاطر”.  

- ت��م تعريف إط��ار إدارة املخاطر بأن��ه “مجموعة املكونات التي توفر األس��س وترتيبات 

املنظم��ة لتصمي��م عمليات إدارة املخاطر عىل مس��توى املنظمة، باإلضاف��ة إىل تنفيذها 

ومتابعتها ومراجعتها واملواظبة عىل تطويرها” )الشكل رقم 2-7(.  
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- ت��م تعريف عملي��ة إدارة املخاطر بأنه��ا “التطبيق املنظم لسياس��ات اإلدارة وإجراءاتها 

ومامرس��تها ملهام التواصل والتشاور وخلق الس��ياق وتحديد املخاطر وتحليلها وتقييمها 
ومعالجتها ومتابعتها ومراجعتها” )الشكل رقم 3-7(.)7(

الشكل رقم 2-7

إطار إدارة املخاطر من األيزو 31000

االنتداب وااللتزام

تصميم اإلطار

- املنظمة ومحيطها

- سياسة إدارة املخاطر

- تضمني إدارة املخاطر

تطبيق إدارة املخاطر

- قم بإنفاذ اإلطار

- قم بإنفاذ عملية إدارة املخاطر

تحسني اإلطار

رصد ومراجعة اإلطار
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الشكل رقم 3-7

عملية إدارة املخاطر من األيزو 31000

أسس السياق

قيم املخاطر

تعامل مع املخاطر
عة

اج
ملر

 وا
صد

لر
ا

رة
شو

وامل
ل 

ص
توا

ال

تعرف عىل املخاطر

حلل املخاطر

قيم املخاطر

التواصل  واالستشارة

تعريفنا إلدارة المخاطر:
عىل الرغم من أن تعريفات األيزو 31000 مفيدة للغاية – بل هي السبب يف كون معيار 

األيزو 31000 أساس��اً رئيس��ياً لنهجنا الخاص بإدارة األداء عىل أس��اس املخاطر – إال أن تلك 

التعريفات مل تش��تمل عىل أي ذكر للنزعة للمخاطرة )وهو إغفال غريب حس��بام ذكرنا يف 

جزء آخر م��ن هذا الكتاب(.  وفيام يتعلق بإدارة املخاطر عىل وجه التحديد، فنحن نعتقد 

بأن ذلك يؤدي إىل وصف غري مكتمل.  
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تعريف المخاطرة:
لقد قدم معيار األيزو أيضاً تعريفاً مفيداً للمخاطرة:  »تأثري عدم التأكد عىل األهداف«.  

وتم توضيح التأثري أيضاً بأنه »االنحراف عن املتوقع سواًء إيجابياً و/أو سلبياً«.

وف��رت أيضاً املالحظ��ات املرفقة مبعيار األيزو 31000 معنى الكلامت املس��تخدمة يف 

تعريف املخاطرة.  

- ميك��ن أن يكون لأله��داف جوانب مختلفة )مث��ل األهداف املالي��ة والصحية واألهداف 

املتعلقة بالسالمة والبيئة(.  

- وميكن أن تنطبق ]املخاطرة[ عىل مس��تويات مختلفة )مثل املس��توى اإلسرتاتيجي وعىل 

مستوى املنظمة واملرشوع واملنتج والعملية(.  

- تتسم ]املخاطرة[ غالباً بالرجوع للحادثة املحتملة وعواقبها أو ملزيج منهام.  

- يت��م التعبري عن املخاطرة يف أغلب األحيان مبزيج يتألف من عواقب الحادثة ذات الصلة 

)مبا يف ذلك تغري الظروف( واحتاملية حدوثها.  

- ع��دم التأك��د هو حالة نقص املعلوم��ات أو حتى نقصها جزئياً في��ام يتعلق بفهم حادثة 
معينة أو اإلملام بها وبعواقبها واحتامل وقوعها.)8(

ويستحق تركيز األيزو عىل عدم التأكد املزيد من التحليل.  ويف الواقع يعد أدق تعريف 

للمخاطرة هو »التهديد« حيث إنه أحد جوانب الكيفية التي نستخدم بها نحن )والكثريون 

غرين��ا( املصطلح.  فنجد أن قاموس أكس��فورد - عىل س��بيل املثال - ُيع��رف املخاطرة بأنها 

»موق��ف ينط��وي عىل التعرض لخط��ر ما«.)9(  وم��ن ناحية أخرى، إننا ح��ني نتحدث عن 

املخاط��رة نتح��دث عن عدم التأك��د بالفعل.  وقد يوافق معظم الن��اس إذا ما تم تحديهم 

ع��ىل أن املخاطرة تتألف من تهديدات وف��رص، ولكن نظراً للهيكل واألولويات املدركة فإن 

كل وظيف��ة تقريباً من وظائف إدارة املخاطر تركز بش��كل ي��كاد يكون حرصياً عىل جانب 

التهديدات.  كام يخاطب أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر - وال سيام مفهوم »املواءمة 

مع النزعة للمخاطرة« - االس��تخدام العام ملصطل��ح »املخاطرة« حيث إنه يتحدى وظائف 

إدارة املخاطر واإلدارة العليا للتفكري بش��أن التقدم،وهذه املسألة تحتل أهمية خصوصاً إذا 

ما كانت املنظمة ال تخاطر بالقدر الكايف.  
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وتش��ري هذه التوضيحات إىل كيفية تعريفنا وإدارتنا للمخاطر وهو األمر الذي س��نحول 

إليه انتباهنا اآلن.  

تحديد المخاطر الرئيسية وتعريفها:
ينبغي عىل املنظامت أن تحدد أوالً ماهية تلك املخاطر حتى يتس��نى لها إدارة املخاطر 

بفاعلية.  ونحن يف إطار أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر ُنعرف املخاطر الرئيسية-  

تلك التي تعد أكرث أهمية للمنظمة – أي أكرب التهديدات و/أو الفرص.  ويتم تعريف هذه 

املخاطر الرئيسية عىل مستوى األهداف اإلسرتاتيجية.  ونحن بقيامنا بذلك نستطيع أن ندير 

املخاطر – مخاطر االرتفاع واالنخفاض – املتعلقة بجوانب معينة من األهداف اإلسرتاتيجية.  

الشكل رقم 4-7

فئات املخاطر

املخاطر

ع��دم التيق��ن مام س��يقع يف 

املس��تقبل مام ق��د يؤثر عىل 

تحقيق األهداف

مخاطر التنفيذ

- تعهد االكتتاب

- االدعاءات

- إعادة التأمني

- املنتج

- قسط تحمل املخاطر

- العملية

- األفراد

- النظم

- األحداث الخارجية

- الجهة القانونية

- السيولة

- الرصيد

- السوق

- األعامل

- السمعة

املخاطر املالية املخاطر اإلسرتاتيجيةاملخاطر التشغيلية
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وهناك أساليب متنوعة ميكن استخدامها يف وضع قامئة باملخاطر الرئيسية.  ومن ناحية 

أخ��رى، فإن النهج العام هو وضع قامئ��ة طويلة باملخاطر املحتملة مقابل فئات املخاطر ثم 

إجراء تقييم ملعرفة أي املخاطر ينبغي اعتبارها رئيس��ية أو غري رئيس��ية أو ناشئة.  وسوف 

يؤث��ر نوع املخاطرة عىل كيفية إدارتها.  وع��ادة ما تركز هذه الفئات عىل مجاالت املخاطر 

املرتبطة بالجوانب اإلسرتاتيجية واملالية والسوقية والجوانب املتعلقة بالعمليات وبالسمعة 

ولكن ينبغي عىل املنظمة أن تحدد فئاتها طبقاً ملتطلباتها الخاصة، ونحن نقدم مثالني عىل 

ذلك أدناه.  

كام نس��تخدم يف إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر عنرص »عدم التأكد«، الذي يعد 

أحد عنارص إدارة املخاطر، كجزء من وصفنا للفئات )الشكل رقم 4-7(.  

وكأمثلة عىل ما سبق:

- املخاطر اإلسرتاتيجية:  عدم التأكد املرتبط بالخيارات اإلسرتاتيجية )مثل إساءة فهم البيئة 

الخارجي��ة أو التغيري الخارجي أو من��وذج األعامل الخاطئ/ غري التنافي أو وضع أهداف 

واهية(.  

- املخاطر التنفيذية:  عدم التأكد املرتبط بتنفيذ اإلس��رتاتيجية املختارة )الفش��ل يف تحقيق 

أهداف األعامل(.  

- املخاطر التشغيلية:  عدم التأكد املرتبط بالعمليات واألشخاص والتكنولوجيا والتغيري إلخ.  

)مث��ل البيع بناء عىل إعطاء العم��الء معلومات مضللة حول املنتج، أو االحتيال أو تعطل 

العمليات، أو العجز عن إدخال تغيريات، أو تنفيذ مرشوعات تكنولوجيا املعلومات وسوء 

إدارة شؤون املوظفني(.  

- املخاطر املالية:  عدم التأكد املرتبط برأس املال املستثمر ورأس املال املستحق )رأس املال 

املستثمر يف املناطق الجغرافية املختلفة أو يف املصنع أو الرشكاء أو تطوير املنتج أو قدرة 

العميل عىل الوفاء بالتزاماته(.  

وإذا م��ا اعُتربت هذه الفئات ذات قيمة، فإنه ميكن إعادة تصنيفها مرة أخرى إىل فئات 

 National Insurance Commission(( فرعية.  وميكن أخذ وكالة التأمني القومية يف نيجرييا

NAICOM(( مث��االً عىل ذلك حي��ث كان أحد واجبات هذه الوكالة ضامن إدارة نش��اط 
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التأمني يف البلد واإلرشاف عليه وتنظيمه ومراقبته بفاعلية.  وحسبام يبني الشكل رقم )5-7( 

متتلك هذه الوكالة فئات املخاطر التالية:  اإلس��رتاتيجية واملالية والتشغيلية والتأمينية وفئة 

املجازف��ة.  وم��ن أمثلة الفئات الفرعية:  املخاطر من الفئة اإلس��رتاتيجية هي تلك املتعلقة 

باألعامل والسمعة، واملخاطر من الفئة املالية هي تلك املتعلقة بالسيولة واالئتامن والسوق 

واملخاط��ر املتعلق��ة بالك��وارث الطبيعية وحوادث القض��اء والقدر واالضطراب��ات املدنية 

والصحة والسالمة.  وكام نرى يف الشكل املذكور، فإن السؤال املطروح هو:  “ما هي املخاطر 

املوجودة ضمن هذه الفئات”؟

الشكل رقم 5-7

فئات املخاطر لدى لجنة التأمني القومية يف نيجرييا

ه��ذه  م��ن  فئ��ة  أي 

املخاطر تحدث بالفعل؟

املخاطرة

اليقني تجاه األحداث  عدم 

املس��تقبلية التي تؤثر عىل 

تحقيق األهداف

ه��ذه  م��ن  فئ��ة  أي 

املخاطر تحدث بالفعل؟

ه��ذه  م��ن  فئ��ة  أي 

املخاطر تحدث بالفعل؟

مخاطرة العمل

مخاطر األفراد

مخاطر املنتج

مخاطر األقساط

العصيان املدين
الصحة والسالمة

األحداث الخارجية

مخاطرة السمعة

مخاطرة السيولة

مخاطرة الرصيد
مخاطرة السوق

مخاطرة العملية

الحوادث

الكوارث الطبيعية

مخاطر النظام

املخاطر الثانوية

مخاطر اإلكتتاب
مخاطر الشكاوي

مخاطر إعادة التأمني

املخاطر اإلسرتاتيجية

املخاطر املالية

املخاطر التشغيلية

مخاطرة تأمينية

خطورة املخاطرة  

ه��ذه  م��ن  فئ��ة  أي 

املخاطر تحدث بالفعل؟

ه��ذه  م��ن  فئ��ة  أي 

املخاطر تحدث بالفعل؟

أداة تحديد المخاطر: 
من امله��م أيضاً عند التفكري يف املخاطر وتحديدها أن توضح األس��باب التي يحتمل أن 

تؤدي إىل وقوع املخاطرة )مثل نقص السياسات واإلجراءات أو اإلدارة غري املالمئة للنشاطات 

أو األحداث الخارجية( باإلضافة إىل العواقب التي قد تنتج إذا ما تحققت املخاطرة )العواقب 

املب��ارشة أو غري املبارشة أو غري امللموس��ة(.  وتعد أداة تحديد املخاطر هي إحدى األدوات 

القيمة التي ميكن استخدامها لهذا الغرض )الشكل رقم 6-7(.  
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الشكل رقم 6-7

أداة تحديد املخاطر

املؤسسة

األسباب

األسباب

الخسائر
مؤرشات النتائج 

الرئيسية

التقييم

العواقب

الهدف

املخاطر

- الوصف

- مصفوفة املسؤوليات

وميكن خالل مرحلة التحديد – وهي إحدى مراحل العملية - أن ُتس��تخدم أداة تحديد 

املخاطر »كأداة تساعد عىل التفكري« للتشجيع عىل إجراء نقاش عايل املستوى حول املخاطر 

والتمكني من وضع تعريف واضح مع تسجيل األسباب والعواقب املختلفة املتعلقة باملخاطر.  

ومن شأن ذلك أن يساعد يف التغلب عىل مشكلة شائعة الحدوث يف إدارة املخاطر أال وهي 

الخلط بني أسباب تعريفات املخاطر والحوادث والعواقب التي يتم إيجازها كلها يف تعريف 

ليس له هيكل.  
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وعند قيامك باس��تخدام أداة تحديد املخاطر يف عملي��ة تحديد املخاطر وتعريفها، ابدأ 

بالرتكيز عىل الحوادث التي قد تحول دون تحقيق األهداف أو تسهل تحقيقها.  ومبجرد أن 

يتم وضع قامئة بتلك الحوادث ابدأ يف تحديد أكرب قدر ممكن من األس��باب املحتملة التي 

ستؤدي إىل وقوع الحادثة ومن ثم تحقق املخاطرة.  

وس��وف يساعد وضع هذه »القامئة الطويلة« يف جالء التفكري بشأن املخاطر ويف تكوين 

قاعدة لقامئة أسباب مجمعة والتي يتعني توثيقها باإلضافة إىل املخاطر.  وينبغي تكرار هذه 

العملية مع العواقب )أو ميكن إجراء العملية »رأس��ياً« بحيث تتحدد األس��باب والعواقب 

بعضها مع بعض(.  

يؤدي تس��جيل مجموعة األس��باب والعواقب كجزء من تحديد املخاطرة إىل وضع إطار 

أفضل إلدارة املخاطر وينتج قيمة أكرب من العملية.  ومن ضمن أسباب ذلك ما ييل:

1- أنه يس��اعد يف عملية تقدير املخاطر، حيث يستطيع القامئون عىل استكامل التقويم أن 

يراجعوا األس��باب، وينظروا يف مدى التغيري الذي طرأ عليها أو الذي قد يطرأ عليها عىل 

مدار فرتة التقويم.  

2- أنه يساعد يف تكوين ص�ورة أكرث اكتامالً لبيئة املخاطر، مبا يف ذلك اآلثار املحتملة لتحقق 

املخاطر.  

3- أنه يؤدي إىل تعريف أفضل ملؤرشات املخاطر الرئيسية البارزة، وكذلك الضوابط الرقابية 

الوقائية الرئيس��ية، وذلك اس��تناداً إىل مجموعة قوية ومدروس��ة من األسباب، كام أنه 

يؤدي أيضاً إىل تحديد مؤرشات املخاطر الرئيس��ية املتأخرة األفضل، باإلضافة إىل تحديد 

الضوابط الرقابية الكشفية الرئيسية.  

نموذج تحديد المخاطر:
لقد اكتش��فنا - اس��تناداً إىل خربات عمالئن��ا - أنه من املفيد عن��د تحديد أي مخاطرة 

اس��تخدام منوذج يساعد فريق اإلدارة العليا يف التفكري بشأن )ماذا؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف؟( 

ثم - وحينئذ فقط - التفكري بش��أن األثر الناتج.  ويتم التعبري عن ذلك بأنه »مخاطرة )ماذا 

وأين ومتى( التي سببها )كيف( ونتج عنها )األثر(.  
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لننظر املثالني التاليني املقتبسني من قطاع الرعاية الصحية:

- مخاطرة العجز املايل يف نهاية السنة والتي يتسبب بها انخفاض نشاط عالج املرىض داخل 

املستشفى وانخفاض إيراداته ما ينتج عنه ترشيد الخدمات املقدمة.  

- مخاط��رة تج��اوز أوقات االنتظار يف قس��م الحوادث والطوارئ، والتي يتس��بب بها تزايد 

الطل��ب ونقص عدد العاملني، م��ا ينتج عنه عدم الوفاء بالتوقع��ات املجتمعية وحصول 

املرىض عىل نتائج سلبية.  

وعند تحديد املخاطر املرتبطة باألهداف، يجب طرح هذا السؤال:  ما هي الفئات وثيقة 

الصل��ة وما هي املخاطر وثيقة الصلة باألهداف الرئيس��ية يف ه��ذه الفئات؟ وبالتايل ال يتم 

اختيار املخاطر الرئيسية إال إذا ما كان لها تأثري عىل األهداف.  وإذا ما ُعدت املخاطر مهمة 

مب��ا يكفي ليك يتابعها فريق اإلدارة العليا بصفة منتظمة؛ فإنه س��يتعني طرح أس��ئلة حول 

اكتامل خريطة اإلسرتاتيجية.  

ينبغي أيضاً مالحظة أنه ال يصح تعريف املخاطرة فقط بأنها نقيض الهدف، وعىل سبيل 

املثال، ال يعد دعُم هدف إرشاك املوظفني مبخاطرة تنص عىل عدم مش��اركة املوظفني دعاًم 

نافعاً أو مجدياً.  

ينبغي عىل مجلس اإلدارة مراجعة هذه “املخاطر الرئيس��ية” بصفة منتظمة وبقدر من 

التحدي لضامن أنها بالفعل تش��كل التهديدات الرئيسية املحدقة باألعامل.  وإضافة إىل ما 

سبق، يحتمل أن تظهر مخاطر أخرى بينام يتم تنفيذ اإلسرتاتيجية وستتوجب أيضاً متابعتها 

وإدارته��ا تبعاً لذلك.  ويبني الش��كل رقم )7-7( كيف ميك��ن توثيق املخاطر لكل كيان عىل 

حدة بدءاً من اسم املخاطرة ووصوالً إىل وصفها )وكام هو الحال مع األهداف ينبغي وصف 

املخاطر وصفاً شاماًل(.  
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الشكل رقم 7-7

توثيق املخاطر بدءاً من اسم املخاطرة ووصواًل إىل وصفها

املؤسسة

األسبابالعواقب

األهداف

اسم املخاطرة

املجموعة: ) رئيسية أم غري رئيسية أم جديدة(

النوع: )إسرتاتيجية أم تشغيلية أم تتعلق بالرصيد أو بالسوق أو بالسيولة(

التعامل معها: )التقليل من حجمها أم تجنبها أم الحد منها أم تقبلها(

املساءلة:

املسؤولية:

االستشارة:

اإلعالم:

التكرار:

الوصف:

تقدير المخاطر:
إن الخطوة التالية بعد تحديد املخاطر هي تقييم ما إذا كانت تلك املخاطرة س��تتحقق 

أم ال، وتقدير أثرها عىل املنظمة إذا ما تحققت بالفعل.  وميكن إمتام هذا التقدير من خالل 

»مصفوفة األثر واالحتاملية )أو االحتامل(«.  وهذه املصفوفة التي تس��تخدمها العديد من 

املنظ��امت يف القطاعني التج��اري والحكومي، وهي توضح عىل مح��ور رأيس اآلثار الواقعة 

ع��ىل املنظمة إذا ما تحققت املخاطرة، وتبني ع��ىل محور أفقي احتاملية حدوث املخاطرة.  

والنقط��ة التي يلتقي فيها األثر مع االحتاملية هي التي تحدد موضع املخاطرة يف املصفوفة 

)خريطة شدة املخاطر( ومن ثم درجة االضطرار إىل تخفيف آثار املخاطرة.  
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وعىل سبيل املثال لنتأمل الشكل رقم 7-8.  ففي هذه الخريطة لشدة املخاطر - املكونة 

من 5 خاليا × 5 خاليا - يتم تقييم االحتاملية من »نادرة« إىل » أكيدة تقريباً«، ويتم تقدير 

األث��ر من »طفيف« إىل »كاريث«.  وكل رق��م يف املصفوفة ميثل مخاطرة مختلفة.  واملخاطر 

املوج��ودة يف أعىل الجان��ب األمين من املصفوفة؛ والتي بالتايل تق��در بأنها متوقعة/ أكيدة 

تقريباً وكذا خطرية/ كارثية، هي تلك املخاطر التي س��يتم التعامل معها يف الحال، ومن ثم 

ميك��ن تقديم تقارير بها ملجلس اإلدارة/ الفريق التنفيذي مبعدل متكرر للغاية – أس��بوعياً 

أو حتى يومياً.  

الشكل رقم 8-7

مثال عىل خريطة املخاطر

12

34
513

14
16

18
19

20

21

22
23

6
7

8
9

15
17

1011
12

مثل النقاط الشاشة املضلل 

لوساطة األسهم

مؤكد عىل األرجح

ية
امل

حت
اال

محتمل

ممكن

نادر

غري محتمل

املنت��ج  مواصف��ات  مث��ل 

الخاطئة

ملحوظة: متثل كل نقطة عىل 

البي��اين أحداثاً  الرس��م  هذا 

مختلفة أو مخاطر محتملة

وتع��د خرائط ش��دة املخاطر - التي تتناول االحتاملية مقاب��ل األثر - غري موضوعية إىل 

ح��د كبري، حيث إن رؤى ومعارف فريق اإلدارة العليا والخرباء اآلخرين تلعب دوراً مهاًم يف 

تحديد التقديرات.  وعىل الرغم من أن تجميع تلك الرؤى أمر صائب وس��ليم إال أن أفضل 

املامرسات هي أن يتم اتباع منهج نصف كمي.  
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مثال عىل حالة من القطاع العام:

لننظ��ر هذا املثال لتقدير معدل االحتاملية )املبني يف الش��كل رق��م 7-1( املقتبس من 

منظمة كبرية تابعة للقطاع العام؛ حيث تس��عى تلك املنظمة إىل تنفيذ إسرتاتيجية طموحة 

للغاي��ة تتعلق بإحداث تغ��ريات يف الدولة التي تعمل من أجله��ا وكذا تحوالت يف املنظمة 

ذاتها.  وعىل ما يبدو فإن احتاملية املخاطرة موصوفة وفقاً ألفق زمني مع احتاملية س��نوية 

محددة.  وعىل س��بيل املثال، توصف االحتاملية بأنها »تحدث مرة واحدة تقريباً خالل فرتة 

تخطيط لخمس سنوات« مع احتاملية سنوية مقدارها 20% )ضمن نطاق يرتاوح ما بني 15 

إىل %30(.  

الجدول رقم 1-7

مثال عىل تصنيف احتاملية املخاطرة

االحتاملية السنويةالدليل القائم عىل الوقتالوصف

> 0.  05مرة واحدة أو أقل خالل فرتة 20 سنة.نادرة

0.  05 > 0.  1 > 0.  15مرة واحدة تقريباً خالل فرتة 10 سنوات.بعيدة االحتامل

ممكنة
 مرة واحدة تقريباً خالل فرتة تخطيط 5

سنوات.
3  .0 < 2  .0 < 15  .0

0.  30 > 0.  5 > 0.  8مرة واحدة تقريباً كل سنتني.محتملة

< 0.  8مرة واحدة تقريباً أو أكرث كل سنة.أكيدة تقريباً

الجدول رقم 2-7

فئات املخاطر وأوصافها

الوصففئة املخاطرة

املنطقةاضطراب مجتمعي. بالخدمة من حيث  الالحق  االضطراب  قائم عىل مستوى   تقدير 
 الجغرافية املترضرة، أو الفرتة الزمنية التي يجري فيها االضطراب أو النسبة

  املئوية للعمالء املترضرين.
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الوصففئة املخاطرة

أداءتأخر ]املورد اإلسرتاتيجي[. عن  املقرصين  الثانويني  أو  األساسيني  اإلسرتاتيجيني[  ]املوردين   عدد 
باملراحل الوفاء  عن  خالله  تأخروا  الذي  الوقت  مقدار  أو   التزاماتهم، 

  الرئيسية املحددة.

أوالصحة والسالمة. التدخل  ومستوى  واملرض  والعجز  بالوفيات  يتعلق  فيام  لألثر   تقدير 
  التحقيق الحكومي.

أوالتمويل. السنوية،  التشغيلية  املوازنة  من  املئوية  النسبة  حيث  من  املايل   األثر 
 القيمة املطلقة، أو عدد ]املوردين اإلسرتاتيجيني[ األساسيني والثانويني غري

  القادرين مالياً عىل البقاء.

 تقدير ملستوى األثر عىل الخصائص البيئية وعمل النظام البيئي فيام يتعلقالبيئة والرتاث.
أو التأثري  يقع خاللها  التي  الزمنية  والفرتة  املترضرة،  الجغرافية   باملنطقة 
يستمر خاللها التي  الزمنية  الفرتة  أو طول  الحيوان  أو  النبات   األثر عىل 

  الرضر البيئي.

داخلالحوكمة واالمتثال. والتوبيخات  التساؤالت  طرح  إليه  يصل  الذي  للمستوى   تقدير 
  املنظمة وعىل الحكومة، مبا يف ذلك أي فقدان للثقة ومستوى التوبيخ.

التجاريالسمعة. لالسم  رضرها  أو  اإلعالمية،  التغطية  ومقدار  ملستوى   تقدير 
 ]للدولة[، أو مستوى التأثري عىل العالقات مع الرشكاء واإلفصاح عن بواعث

  قلق املساهمني.

يبني الجدول رقم )7-2( نس��خة موجزة من تعريف��ات املنظمة لآلثار.  وهناك عالمات 

آلثار املخاطر مقابل الفئات بدءاً من 1 )بس��يط( ومروراً ب� 2 )عادي( و3 )خطري( و4 )بالغ 

الخطورة( ووصوالً إىل 5 )كاريث(.  وكمثال عىل األلفاظ املعربة عن العالمات اعترب الس��معة، 

فكاريث يف هذه الحالة يتم تعريفه خالل ثالثة حوادث:

- اهتامم شديد ومتواصل )ملدة شهور( من جانب وسائل اإلعالم العاملية.  

- االسم التجاري للدولة لحق به رضر مع فقدان الدولة لحقوق استضافة الفعاليات الدولية.

- الرشكاء اإلسرتاتيجيون يرفضون االرتباط بالرشكة بسبب سمعتها التي ترضرت.

- معارضة نشطة ومتواصلة من جانب مجموعات املساهمني.
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ويعرف لفظ »بسيط« بأنه:

- اهتامم سلبي من جانب وسائل اإلعالم املحلية )ملدة أيام(.

- الرشكاء األساسيون يطرحون مشكالت محتملة تتعلق بالسمعة.

واملخاطر الرئيس��ية يف هذه املنظمة متوامئة مع األهداف اإلس��رتاتيجية كام أن املخاطر 

يتم تقديرها مقابل فئات املخاطر املالمئة.  وأعىل عالمة مقابل أي فئة )االحتاملية × األثر( 

هي العالمة املوضحة عىل خريطة شدة املخاطر.  

والح��ظ أيضاً أن جميع املخاط��ر التي تعد كارثية تتم مراقبته��ا عن كثب حتى لو كان 

االحتامل بعيداً أو نادراً.  فال يعني بعد االحتامل بالنسبة للمخاطرة أنها لن تتحقق، وإذا ما 

اعتقدت املنظامت بأن املخاط��ر بعيدة االحتامل/ النادرة ميكن تجاهلها، فإنها بذلك تيء 

استخدام مصفوفة االحتاملية مقابل األثر.  وإضافة إىل ذلك، ينبغي إعادة تقدير االحتاملية 

بصفة منتظمة )رمبا شهرياً( كام تجب أيضاً مراجعة مستويات األثر ولكن مبعدل أقل )رمبا 

س��نوياً(.  وم��ن ناحية أخرى، إن ما يح��دد دورية هذه املراجع��ة - يف أوقات االضطرابات 

املستمرة التي نشهدها اآلن - هو ديناميكيات القطاع أو الصناعة.  

خريطة المخاطر ذات المنظورات األربعة:
تعد خريطة شدة املخاطر أداة من األدوات املعروفة إال أننا يف أسلوب إدارة األداء عىل 

أس��اس املخاطر نس��تخدم خريطة املخاطر ذات املنظورات األربعة من أجل جمع املخاطر 

الرئيسية بعضها مع بعض مام ميكن من تصور عالقة كل منها باألخرى.  ولقد صممت هذه 

الخريطة لتعمل مع خريطة اإلس��رتاتيجية، وهي تتمتع مبيزة إضافية تتمثل يف تقديم رؤية 

»عىل نطاق املنظمة« ورؤية »منظورية« للمخاطر.  انظر الشكل رقم )9-7(.  

ومتكن خريطة اإلس��رتاتيجية ذات املنظورات األربعة املنظامت من الرتكيز عىل املخاطر 

م��ن منظورات محددة، ومن اس��تجالء العالقة بني املخاطر من املنظ��ورات املختلفة كافة 

ومن تحديد مجموعات املخاطر.  وعىل سبيل املثال، تركز إحدى املنظامت - التي تستخدم 

خريط��ة املخاطر ذات املنظورات األربعة - انتباهها ع��ىل املخاطر من منظوري املخرجات 

)املنظور امل��ايل واملنظور الخ��اص بالعميل( كنقط��ة بداية ملراجعتها الش��هرية للمخاطر.  
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ويقوم فريق اإلدارة العليا بتقي العالقة الس��ببية بني األهداف باس��تخدام كل من خريطة 

اإلس��رتاتيجية وخريطة املخاط��ر ذات املنظورات األربعة، معتقدين ب��أن اتباع هذا املنهج 

ميكنهم من إدارة ومراقبة تنفيذ إس��رتاتيجيتهم ويف نفس الوقت ضامن عمل املنظمة ضمن 

حدود نزعتها للمخاطرة، وهو الهدف األسايس إلطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

الشكل رقم 9-7 

خريطة املخاطر ذات املنظورات األربعة



الفصل السابع

إدارة األداء عىل أساس املخاطر 254

تس��اعد خريط��ُة املخاطر ذات املنظ��ورات األربعة فريقيَ اإلدارة العلي��ا يف اإلجابة عن 

األسئلة التالية:

- ما هو مستوى مخاطرتنا؟

- هل مخاطرنا تجتمع مع بعضها البعض؟

- أين تكمن حاالت تعرضنا للمخاطر الرئيسية؟

وبناًء عىل هذه املعلومات ميكن مناقش��ة خطط تخفي��ف املخاطر واألولويات، وكيفية 

معالجة املخاطر والسيناريوهات املحتملة، ومن ثم االتفاق عليها.  

ولق��د أثبتت لنا خربتنا يف اس��تخدام خريطة املخاطر ذات املنظ��ورات األربعة أن هذه 

الخريطة لها تأثري فعال عىل جودة مناقشات املخاطر، حيث إنها تتحدى الخطوط األمامية 

للموظف��ني وفري��ق إدارة املخاط��ر ليتحروا تعري��ف املخاطرة بكل وضوح.  ولقد ش��هدنا 

إع��ادة تعريف املخاطر لتصبح أكرث وضوحاً مبجرد أن يتم اس��تخدام خريطة املخاطر ذات 

املنظ��ورات األربعة، وذلك ألن املخاطر يتم تعريفها يف كث��ري من األحيان بأنها ما ينتج عن 

تحقق املخاطرة، وليست حادثة املخاطرة نفسها.  

مؤشرات المخاطر الرئيسية:
تتم مراقبة املخاطر الرئيسية من خالل مؤرشات املخاطر الرئيسية متاماً مثلام تتم مراقبة 

األداء املوافق لألهداف اإلس��رتاتيجية من خالل مؤرشات األداء الرئيسية.  ويبني الشكل رقم 

)7-11( لوحة قياس مؤرشات املخاطر الرئيس��ية والذي يظهر أداء مؤرشات األداء الرئيس��ية 

وفقاً للمخاطر الرئيسية.  

وتس��تخدم مؤرشات املخاطر الرئيس��ية لإلجابة عن سؤال:  »كيف يتغري حجم مخاطرنا 
وهل هو ضمن مس��تويات التحمل املس��تهدفة لدينا؟« وتصدر مؤرشات املخاطر الرئيسية 
إشارة مبكرة عن التعرض املتزايد للمخاطر يف مختلف قطاعات املنظمة.  وقد تعد مؤرشات 
املخاطر الرئيس��ية نسبة رئيس��ية يراقبها مجلس اإلدارة واإلدارة العليا باعتبارها مؤرشات - 
للمش��كالت الناشئة - من ش��أنها اإلش��ارة إىل وجوب اتخاذ إجراءات تصحيحية وإجراءات 
لتخفي��ف آث��ار املخاطر.  ويف حاالت أخرى، ق��د تكون هذه املؤرشات أك��رث تعقيداً حيث 
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يجتمع من خاللها العديد من مؤرشات املخاطر الفردية، يف عالمة للمخاطر متعددة األبعاد 
بخصوص حاالت التعرض للمخاطر املحتملة الناشئة.  وحسبام تم رشحه يف الورقة البيضاء:  
 Strengthening Risk تقوي��ة إدارة املخاطر يف املنظم��ة من أجل تحقيق ميزة تنافس��ية

Management for Competitive Advantage، الذي نرشته COSO عام 2009:

وعادًة ما تش��تق مؤرشات املخاطر الرئيس��ية من حوادث محددة أو أس��باب جذرية 

محددة داخلياً أو خارجياً ومن شأنها أنها قد تحول دون تحقيق أهداف األداء.  وتتضمن 

األمثلة عىل ذلك أشياء مثل تقديم أحد املنافسني منتجاً جديداً، أو إرضاب العامل يف مصنع 

أح��د املوردين، أو إجراء أي تغيريات يقرتح إدخالها عىل البيئة التنظيمية، أو التغيريات يف 

أسعار مدخالت اإلنتاج.  

وتواصل COSO عرضها للمس��ألة مش��رية إىل أن وضع مؤرشات مخاطر رئيسية ميكنها 
أن ت��زود كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا باملعلومات املهمة يف الوقت املناس��ب، مام 
يعد أحد املكونات املهمة للمراقبة الفعالة للمخاطر، وأنه ينبغي عىل فرق مس��ؤويل إدارة 
املخاط��ر املحرتف��ني ومديري وحدات األع��امل أن يطوروا مؤرشات املخاطر الرئيس��ية، مع 
وجود فه��م عميق للعمليات التنفيذية املعرضة للمخاط��ر املحتملة.  “يتم وضع مؤرشات 
املخاطر الرئيس��ية بحيث تكون متفقة متاماً مع الخطط اإلس��رتاتيجية لوحدات األعامل كل 
ع��ىل حدة ومن ثم ميكنها أن تتضمن بعض االنحراف��ات املقبولة عن الخطة عىل أن تكون 

تلك االنحرافات ضمن نزعة املنظمة الكلية للمخاطرة. 

وتقدم COSO هذه النظرة العامة املفيدة ملؤرشات األداء الرئيس��ية حس��نة التصميم 
والتي يتحقق فيها ما ييل:

- أن تكون قامئة عىل مامرسات أو مقارنات مرجعية محددة.

- أن يتم تطويرها باستمرار عىل كافة مستويات املنظمة.

- أن تقدم رؤية واضحة وبديهية بشأن املخاطر التي يتم إبرازها.

- أن تس��مح بإج��راء مقارن��ات قابلة للقياس عىل امت��داد الوقت وعىل مس��توى كافة وحدات 
األعامل.

- أن توفر فرصاً لتقويم أداء مسؤويل املخاطر يف األوقات املناسبة.
- أن تستخدم املوارد بكفاءة.)10(
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 وفيام ييل مثال عىل مؤرشات املخاطر الرئيس��ية:  فقد يكون »التحس��ني املستمر لدقة 

معالج��ة الطلبات« - من منظور التعلم والنمو إلحدى منظامت الخدمات املالية - هو أحد 

األهداف اإلس��رتاتيجية.  وقد توصف إحدى املخاطر الرئيس��ية بأنها »الفش��ل يف اس��تيفاء 

معايري دقة املعالجة بسبب نقص خربة املوظفني«.  وقد تتضمن مؤرشات املخاطر الرئيسية 

املتقدمة »معدل االحتفاظ باملوظفني األساس��يني«، بينام قد يكون من ضمن مؤرشات األداء 

الرئيسية املتأخرة »عدد األخطاء يف معالجة القروض بسبب نقص خربة املوظفني«.  

ويف املثال املقتبس من حالة القطاع العام والذي تم عرضه فيام سبق، وبالنظر إىل الفئة 

الخاصة بالس��معة، فإنه يتم اس��تخدام حل معقد ملراقبة وس��ائل اإلع��الم من أجل مراقبة 

التغطية العاملي��ة واإلقليمية والوطنية، ويتم اعتباره كم��ؤرش رئيي مقابل الهدف الخاص 

بالسمعة.  

تحمل المخاطر:
من الوظائف املهمة ملؤرشات املخاطر الرئيسية، أنها تساعد يف تحويل النزعة للمخاطرة 

إىل مس��تويات تحم��ل املخاطر التش��غيلية )والتي يتم التعبري عنها بأنه��ا الحدود املحيطة 

بامل��ؤرشات(.  وإذا كان ل��دى املنظمة نزعة مرتفعة/ ش��ديدة للمخاط��رة فمن املتوقع أن 

يكون حد التحمل أوسع نطاقاً مام سيسمح مبستويات أعىل من االختالف عن خط األساس 

املحدد، بينام س��تكون حدود التحمل لدى املنظامت ذات املخاطر املنخفضة ضيقة النطاق 

من أجل تعزيز مس��توى أعىل من التحكم.  ويتضح ذلك يف الش��كل رقم )7-10( الذي يبني 

الفعيل مقابل خط األس��اس، ويبني أين يقع ذلك بالنس��بة ملستوى التحمل.  أما األداء فيتم 

عرضه باس��تخدام نظام RAGAR )األحمر – األصفر – األخرض – األصفر – األخرض( إلعداد 

التقارير بواسطة نظام إشارات املرور، وهو النظام الخاص مبانيغت.  

ويج��در يف هذا الصدد تخصيص املزيد من الوقت ل��رشح مصطلح التحمل، وذلك ألنه 

ال ي��زال هناك الكثري من الج��دل والخلط فيام يتعل��ق مباهيته وبكيفي��ة ارتباطه بالنزعة 

للمخاط��رة وكيفية اختالفه عنه.  ولقد قدم��ت COSO تعريفاً مفيداً لتحمل املخاطر عام 

 Understanding 2012 يف ورقتها البيضاء تح��ت عنوان:  فهم النزعة للمخاطرة وإيصالها
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and Communicating Risk Appetite حي��ث يتس��ق ه��ذا التعريف مع مفهومنا عن 

أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر:

الشكل رقم 10-7  

تحويل النزعة للمخاطرة إىل تحمل املخاطرة
محركات العمل محركات العمل

جودة األداء

رأس املال

السمعة

األهداف الخطر Icpls

املستوى املقبول من التباين فيام يتعلق بتحقيق هدف محدد:  

تراعي اإلدارة - عند تحديد تحمل املخاطرة - األهمية النسبية للهدف ذي الصلة، وتوائم 

بني مس��تويات تحمل املخاطرة والنزعة للمخاطرة.  ويساعد العمل ضمن مستويات تحمل 

املخاط��ر يف ض��امن بقاء الكيان ذي الصل��ة داخل حدود نزعته للمخاط��ر، ومن ثم ضامن 

تحقيق الكيان ألهدافه.  

مثال حالة إحدى رشكات التوريد يف صناعة الفضاء:

قدمت ورقة COSO مثاالً مقتبس��اً من إح��دى رشكات التوريد يف صناعة الفضاء حتى 

تبني العالقة بني النزعة للمخاطرة ومستويات تحمل املخاطرة ذات الصلة.  

وقد وضعت الرشكة - حس��بام وضح��ت الورقة - هدفاً طموحاً متث��ل يف منو اإليرادات 
واألرباح التشغيلية بنسبة 8% يف السنة وذلك من خالل العمل مع العمالء من أجل تحسني 
مس��توى املنتجات وزيادة حصة الرشكة يف الس��وق.  ونظراً ألن ترتيبات التوريد وعمليات 
تطوير املنتجات كانت تأخذ وقتاً طوياًل، فقد نقلت الرشكة املعايري العامة لنزعتها للمخاطرة - 
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والتي تم ترتيبها بعد ذلك بش��كل متسلسل - يف صورة مستويات لتحمل املخاطر املرتبطة 
بالعمليات وإعداد التقارير واالمتثال حس��بام هو مبني أدناه.  وقد أش��ارت الرشكة - كجزء 
من بيانها للنزعة للمخاطرة - إىل اآليت:  “بينام تس��عى الرشكة إىل النمو بهذا املعدل ينبغي 
أال يتعرض هيكل رأس مالها للمخاطر بسبب عمليات االعتامد.  وذلك نظراً النخفاض النزعة 
للمخاطرة فيام يتعلق بالس��امح برفع هيكل رأس املال عىل هذا النحو، وهو ما شأنه تقييد 

مرونة الرشكة أو قدرتها املستقبلية عىل القيام بعمليات اعتامد إسرتاتيجية.  

وقد تم رشح مستويات التحمل عىل النحو التايل:

مستويات تحمل العمليات:

- تحمل املخاطر يكاد يكون منعدماً فيام يتعلق بعيوب املنتجات.

- تحم��ل املخاط��ر منخفض فيام يتعلق بتوري��د املنتجات التي ال تس��تويف معايري الجودة 
الخاص��ة بالرشكة.  وتحمل املخاط��ر منخفض وليس منعدماً فيام يتعل��ق بتلبية طلبات 
العم��الء يف األوقات املحددة، وتحمل املخاطر منخفض للغاية فيام يتعلق بالتقاعس عن 

تلبية الطلبات يف غضون عدد معني من األيام.  

- تحم��ل املخاط��ر مرتفع فيام يتعلق بالتقاعس عن إج��راء البحوث التي متكن الرشكة من 
تكثيف الرقابة عىل منتجها ومن زيادة كفاءة استخدامها الطاقة.  

مستويات تحمل إعداد التقارير:

- تحمل املخاطر منخفض فيام يتعلق بالجودة والتوقيت وإمكانية الوصول للبيانات الالزمة 
إلدارة األعامل.

- تحم��ل املخاطر منخف��ض للغاية فيام يتعلق باحتامل وجود عيوب خطرية أو جوهرية يف 
الرقابة الداخلية.

- تحمل املخاطر منخفض فيام يتعلق بجودة التقارير املالية )االستمرارية والشفافية وأصول 
املحاسبة املتفق عليها، إلخ.(.  

مستويات تحمل الطابقة:

تحمل املخاطر يكاد يكون منعدم��اً فيام يتعلق مبخالفة املتطلبات التنظيمية أو قواعد 
السلوك املهني للرشكة.  



 إدارة املخاطر

259إدارة األداء عىل أساس املخاطر

وينبغ��ي تقدي��م التقارير عن مس��تويات التحمل ه��ذه من خالل م��ؤرشات املخاطر 

الرئيس��ية، وتنص��ح ورقة COSO بأن يت��م اإلفصاح عن تحمل املخاطر عىل نحو يس��مح 

بتحويلها إىل نفس املقاييس التي تس��تخدمها املنظمة يف قياس النجاح.  “وحيث إن تحمل 

املخاطر يتم تعريفه يف س��ياق األهداف والنزعة للمخاطرة؛ فإنه ينبغي إيصاله باس��تخدام 

املقاييس املس��تخدمة يف قياس األداء.  وبهذه الطريقة يعنّي تحمل املخاطر حدوداً لقابلية 
األداء للتغيري املقبول.)11(

تعريفنا للنزعة للمخاطرة وتحمل املخاطر:

يت��واءم تفكرينا عند تعريف النزعة للمخاط��رة وتحمل املخاطر مع منهج COSO عىل 

نحو وثيق وذلك نظراً لآليت:

النزعة للمخاطرة – مقدار ونوع املخاطرة التي تكون املنظمة مستعدة لقبولها، بل وينبغي 

عليها أخذها حتى يتس��نى لها تحقيق أهدافها اإلس��رتاتيجية، ومن ثم 

خلق قيمة مضافة لحقوق املساهمني وغريهم من املساهمني.  

تحم��ل املخاطر - املس��توى املقبول من تف��اوت املخاطرة يف أثناء الس��عي لتحقيق هدف 

إسرتاتيجي محدد.  

وه��ذا معناه أن نس��تخدم النزعة للمخاط��رة يف وضع حدود املخاط��رة املقبولة داخل 

املنظمة، وأن نس��تخدم تحمل املخاطر يف تحديد حدود التحمل الخاصة مبؤرشات املخاطر 

الرئيس��ية والتي يتم تحديدها لكل مخاطرة، كام ُتستخدم يف متابعة التباينات يف املخاطرة، 

ويف بيئة املخاطرة مع مرور الوقت.  

مثال من إحدى رشكات املياه:

قد تسعى إحدى رشكات املياه - عىل سبيل املثال - إىل تحقيق هدف »تقديم مياه رشب 

نظيف��ة وآمنة« وقد تكون املخاطرة املرتبطة به��ذا الهدف هي »تعطل معدات الفلرتة مام 

يرتت��ب عليه تلوث املياه«.  وعندم��ا ندرك أنه ال بد من املخاطرة يف كل يشء فحينئٍذ ميكن 

لرشكة املياه أن ترصح بأن نزعتها للمخاطرة منخفضة فيام يتعلق بهدف تقديم مياه رشب 

نظيفة وآمنة.  وميكن تحديد مس��تويات النزعة للمخاطرة املتعلقة بجودة املياه باستخدام 
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مؤرش جودة املياه وتعد الجودة »منخفضة« حينام يشري املؤرش بني صفر و10 وتعد جودة 

»عالية« عندما يكون املؤرش بني 80 و100.  

وميكنن��ا ليك نعرب عن تحم��ل املخاطر أن نعرف مؤرش املخاط��ر الرئيي كنتائج اختبار 

الجودة مقابل خط األس��اس.  وميكننا يف هذا املثال أن نجعل خط األساس مكوناً من عرشة 

مؤرشات مخاطر رئيسية )هذا الرقم مختلف عن مؤرش جودة املياه حيث يعد الرقم عرشة 

هو الحد األعىل للنزعة للمخاطرة املنخفض( مع حدود تحمل تبلغ 5% و10%، حيث سيكون 

م��ؤرش األداء الرئيي أخرض الل��ون إذا ما كانت النتائج يف حدود 5% من خط األس��اس أي 

+/-0.  5، وس��وف يك��ون أصفر اللون إذا ما تراوحت النتائ��ج ما بني 0.  5 و0.  99 وأحمر 

اللون إذا ما كانت النتيجة 1 أو أكرث.  ونحن عند قيامنا بتحديد حدود التحمل هذه، نأخذ 

يف اعتبارنا النزعة للمخاطرة التي يعود إليها مؤرش املخاطر الرئيي ونس��تخدم الحد األعىل 

للتعبري عن تحمل املخاطر )نحن نس��تخدم الحد األعىل حيث إنه يش��ري إىل الحاالت التي 

يكون فيها مؤرش املخاطر الرئيي داخل مس��توى التحمل أو خارجه(.  ورشكة املياه يف هذا 

املثال مستعدة لقبول تفاوت مقداره 10% عن املستوى املقبول من املخاطرة )أي املخاطرة 

املتبقية(.  

ونحن نعتقد أننا باإلعراب عن النزعة للمخاطرة بالنس��بة لألهداف وباس��تخدام النزعة 

للمخاط��رة يف وضع ح��دود املخاطرة، نزود مجل��س اإلدارة واإلدارة العليا باألدوات الالزمة 

له��ام ليك يح��ددا بوضوح مقدار املخاط��رة املقبول والذي يتعني خوض��ه من أجل تحقيق 

األهداف، بينام يوفر تحمل املخاطر - الذي يتم اإلفصاح عنه عىل مستوى مؤرشات املخاطر 

الرئيس��ية - آلية لنقل النزعة للمخاطرة من املس��توى اإلس��رتاتيجي إىل املستوى التشغييل.  

وهذا االستخدام لتحمل املخاطر من شأنه أيضاً متكني املنظمة من إيصال النزعة للمخاطرة 

بفاعلية عىل كافة مس��تويات املنظمة، باإلضافة إىل غرس��ه يف األنش��طة والعمليات وصنع 

القرارات اإلدارية اليومية.  

بطاقات أداء المخاطر:

يتم متابعة الحجم الكيل للمخاطر يف إطار أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر من 

خالل بطاقات أداء املخاطر.  
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وتش��تمل بطاقات أداء املخاطر عىل املخاطر الرئيسية التي تواجهها املنظمة، والشخص 

املس��ؤول عن كل مخاطرة، ووضع املواءمة مع النزعة للمخاطرة، وعالمة املخاطر املجمعة 

)بناء عىل مؤرشات املخاطر الرئيسية الضمنية(، وبيانات تقدير املخاطر الرئيسية، والتعرض 

الحايل للمخاطر، ومؤرشات املخاطر الرئيسية، وعالمة مؤرشات املخاطر الرئيسية.  

وبطاق��ات أداء املخاط��ر مصممة بحيث متك��ن الفريق اإلداري من إمت��ام عدة مهام 

أساسية:

- تقيي��م ما إذا كانت املنظمة تعمل ضمن حدود النزع��ة للمخاطرة أو خارجها.  ويتحقق 

ذل��ك من خالل تحلي��ل وضع املواءمة م��ع النزعة للمخاطرة الذي يع��د أحد مخرجات 

مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة، التي سنتناولها يف الفصل القادم حيث إنها تبني كيفية 

مواءمة النزعة للمخاطرة مقابل التعرض لألهداف اإلسرتاتيجية.  

- تحليل ومناقش��ة بيانات تقدير املخاطر وقيم التعرض باإلضافة إىل بيانات وضع مؤرشات 

املخاطر الرئيسية.  

- التعرف من املؤرشات عىل أي اتجاهات للمخاطر الناشئة.  

وتركز بطاقات أداء املخاطر أيضاً )يبني الش��كل رقم )7-11( أحد األمثلة عىل ذلك( عىل 

أي رس��ائل مختلطة، مام قد ينش��أ عن نتائج تقدير املخاطر وبيانات املؤرشات التي ينبغي 

أن تعطي نفس الرس��الة، ولكن يف أغلب األحيان - وال س��يام يف بيئات إدارة املخاطر األقل 

نضجاً - ميكن أن تكون تلك الرس��ائل مختلفة، مام قد يؤكد عىل الحاجة إىل بذل املزيد من 

الجه��د من أجل غرس العملية وتنمية املعرفة وامله��ارات والثقافة.  ويجب أن يتواجد كل 

شخص مسؤول داخل الغرفة وحول املائدة وأن يتحدث بشأن املخاطر املتصلة به، وأن يقود 

النقاش حولها.  
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الشكل رقم 11-7 

مثال عىل بطاقات أداء املخاطر

بطاقة أداء املخاطر

املسؤوليةاملساءلةالتعرضالنزعةاملواءمةمحركات األعامل
 مؤرشات النتائج

الرئيسية
 مؤرشات الرقابة

الرئيسية

 اإلخفاق يف املشاركة
الصحيحة مع العمالء.

 اإلخفاق يف إدارة بيانات
 عالقات العمالء عىل

مدار دورة حياتها.

 اإلخفاق يف املواءمة بني
 360 ملف وقطاعات

السوق.

 اإلخفاق يف تقليل شبكة
 الفروع برسعة

 انقطاع الخدمة نتيجة
للهجوم عرب اإلنرتنت.

 املنظور الضعيف عىل
املنتجات.

 الوصول إىل أسواق
األوراق املالية.

تساعد بطاقات أداء املخاطر فريق اإلدارة العليا عىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

- هل ندير مخاطرنا من أجل متكني املنظمة من تحقيق أهدافها؟

- هل وضع خسائرنا املرتبطة باملخاطر يتحسن أم أنه يزداد سوءاً؟

- هل تسري االتجاهات املرتبطة بإدارة املخاطر يف االتجاه الصحيح مع مرور الوقت؟

- ما هي استثناءات إدارة املخاطر التي ينبغي علينا مراجعتها واالستقصاء عنها؟
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الضوابط الرقابية الرئيسية:
من املهم أيضاً، يف إدارة املخاطر الرئيس��ية أن يتم التشديد عىل ضامن تطبيق الضوابط 

الرقابية األساسية وسوف نحول انتباهنا اآلن إىل هذه املسألة.  

 )COSO( الرقابة الداخلية – اإلطار املتكامل

لق��د كان لإلط��ار الذي وضعت��ه COSO ع��ام 1994 تحت عنوان الرقاب��ة الداخلية – 

اإلط��ار املتكام��ل Internal Control-Integrated Framework تأثرياً مهاًم عىل التفكري 

بش��أن الضوابط الرقابية التي تظهر ضمن أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر، وطبقاً 

ل� COSO “يتم تعريف الرقاب��ة الداخلية عموماً بأنها عملية يقوم بتنفيذها مجلس إدارة 

الكي��ان وإدارت��ه وموظفوه اآلخرون وهي مصممة بحيث توف��ر ضامناً معقوالً فيام يتعلق 

بتحقيق األهداف املشمولة بالفئات التالية:

- فاعلية العمليات وكفاءتها.

- موثوقية التقارير املالية.

- االمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها”.  

»تتن��اول الفئ��ة األوىل أهداف األعامل األساس��ية للكيان مبا يف ذل��ك األهداف املتعلقة 

ب��األداء والربحي��ة وباملحافظة عىل املوارد.  أم��ا الفئة الثانية فتتعلق بإع��داد قوائم مالية 

منش��ورة تتسم باملوثوقية مبا يف ذلك القوائم املالية املؤقتة واملخترصة باإلضافة إىل البيانات 

املالية املختارة التي يتم اس��تخالصها من تلك القوائم مثل إص��دارات األرباح التي ُتعد بها 

تقاري��ر علنية.  وتتناول الفئة الثالثة االمتثال للقوان��ني واللوائح التي يخضع لها الكيان ذو 

الصل��ة.  وهذه الفئات املتاميزة واملتداخلة يف نف��س الوقت، تتصدى لالحتياجات املختلفة 

وتتيح املجال للرتكيز املكثف بغية تلبية االحتياجات املنفصلة.«

وأضافت COSO أن:

نظ��م الرقابة الداخلية تعمل عىل مس��تويات مختلفة من الفاعلية.  وميكن الحكم عىل 

الرقابة الداخلية بأنها فعالة يف كل فئة من الفئات الثالث عىل التوايل إذا ما كان لدى مجلس 

اإلدارة واإلدارة ضامن معقول فيام يتعلق باآليت:
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- أنهم يدركون مدى تحقيق أهداف الكيان التنفيذية.  

- أن القوائم املالية املنشورة يتم إعدادها عىل نحو يتسم باملوثوقية.  

- أنه يتم االمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها.  

وبينام تع��د الرقابة الداخلية عملية فإن فاعليتها هي حالة أو وضع العملية عند نقطة 

زمنية واحدة أو أكرث.  

وأضافت COSO أن الرقابة الداخلية تتألف من خمسة مكونات مرتابطة، يتم اشتقاقها 

من الطريقة التي من خاللها تدير اإلدارة أعاملها ويتم دمجها يف العملية اإلدارية:

- البيئ��ة الرقابية – تح��دد البيئة الرقابية االتجاه العام للمنظم��ة وتؤثر عىل الوعي الرقايب 

لدى أفرادها.  

- تقدير املخاطر – إن كل كيان يواجه مجموعة متنوعة من املخاطر سواًء من مصادر داخلية 

أو خارجية وتلك املخاطر يجب أن يتم تقييمها.  ويتمثل الرشط املس��بق لتقدير املخاطر 

يف تحديد األهداف التي تتسم باالتساق الداخيل والرتابط عىل مختلف املستويات.

- األنش��طة الرقابية – األنشطة الرقابية هي السياس��ات واإلجراءات التي تساعد يف ضامن 

تنفيذ األوامر التوجيهية الصادرة عن اإلدارة.

- املعلومات والتواصل – يجب تحديد املعلومات وتسجيلها وإيصالها بشكل معني ويف إطار 

زمني ميّكن الناس من تويل مسؤولياتهم.

- الرقاب��ة – ينبغي متابعة نظ��م الرقابة الداخلية، وهي عملية يتم من خاللها تقييم جودة 

أداء النظ��ام م��ع مرور الوق��ت.  ويتحقق ذلك من خالل أنش��طة املراقبة املس��تمرة أو 
التقييامت املستقلة أو من خالل مزيج منهام معاً.)12(

تعريف أسلوب إدارة األداء على أساس المخاطر:
تعد الضوابط الرقابية األساسية - يف إطار أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر - هي 

العمليات أو السياس��ات أو املامرس��ات أو األجهزة أو اإلجراءات األخرى املصممة عىل نحو 

ميّكن من السيطرة عىل املخاطر، التي يجب تحديدها لكل مخاطرة بعينها مع تقييم فاعلية 

الضوابط الرقابية بصفة منتظمة.  
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وقد تكون الضوابط الرقابية الرئيس��ية إما وقائي��ة )أي ُمصممة لتقليل احتاملية تحقق 

املخاطر(، أو كشفية )أي مصممة ملعرفة الوقت الذي تحققت فيه املخاطرة(.  وينبغي أيضاً 

عىل الضوابط الرقابية الرئيس��ية أن متكن من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية مبجرد اكتش��اف 

أي مخالفة أو خطأ.  

الخريطة الرقابية:
إن فاعلي��ة الضوابط الرقابية الرئيس��ية ميكن متابعتها عن طري��ق »الخريطة الرقابية« 

التي يتم م��ن خاللها تقييم أداء الضوابط الرقابية وأبعاد تلك الضوابط يف مصفوفة معينة.  

وحس��بام يبني الش��كل رقم )7-12(، يتم تقييم األداء عىل املحور الرأيس من 1 إىل 4 )حيث 

ي��وازي الرقم 1 الضواب��ط الرقابية غري املطبقة، أو املطبقة بش��كل غري صحيح، بينام يعني 

الرقم 4 الضوابط الرقابية املطبقة يف الوقت املناس��ب وبالطريقة املنش��ودة(.  ويتم تقييم 

تصمي��م الضواب��ط الرقابية من خالل عالمة تقييم ترتاوح ما ب��ني 1 و4 )حيث يوازي الرقم 

1 الضواب��ط الرقابية التي ال تقدم س��وى قدر ضئيل من الوقاي��ة أو ال تقدم أي وقاية عىل 

اإلطالق بينام يعني الرقم 4 أن الضوابط الرقابية مصممة إلزالة املخاطرة متاماً(.  

الشكل رقم 12-7

مثال عىل الخريطة الرقابية

1612844

داء
األ

129633

86422

43211

4321

التصميم
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وتعطي نتيجة تقييم أداء الضوابط الرقابية وتصميمها تقديراً يرتاوح ما بني 1 و16 حيث 

يكون الرقم 1 يف أس��فل الزاوية اليرى )ويدل عىل ضابط رقايب عقيم للغاية( بينام تقرتب 

الضوابط الرقابية الفعال��ة من أعىل الجانب األمين من الخريطة، أما الضوابط الرقابية التي 

ال تقع يف هذه املنطقة، فيجب إعادة تقييمها.  

ويستطيع فريق اإلدارة العليا من خالل الخريطة الرقابية، أن يركز عىل األسئلة التالية:

- هل الضوابط الرقابية فعالة؟

- كيف تبدو بيئة الضوابط الرقابية؟

تعمل الخريطة الرقابية إىل جانب خريطة اإلس��رتاتيجية وخريطة املخاطر لتقديم تصور 

قوي للوضع الحايل لفاعلية الضوابط الرقابية.  

ومن ناحية أخرى، لقد بدأ عمالء مانيغت يس��تخدمون التعرض للمخاطر مقابل فاعلية 

الضوابط الرقابية )الش��كل رقم 7-13( ومواءمة النزعة للمخاط��رة مقابل فاعلية الضوابط 

الرقابية )الشكل رقم 7-14( لتقديم تصورات أكرث تقدماً لفاعلية الضوابط الرقابية.  

الشكل رقم 13-7

مصفوفة التعرض للمخاطر مقابل فاعلية الضوابط الرقابية

مرتفع للغاية

طر
خا

لم
ض ل

عر
الت

مرتفع

متوسط

منخفض

غري مؤثرةمؤثرة نوًعا مامؤثرةمؤثرة جًدا

فاعلية الرقابة
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الشكل رقم 14-7

مواءمة النزعة للمخاطرة مقابل فاعلية الضوابط الرقابية

 معرض بدرجة
كبرية

رة
اط

مخ
 لل

عة
نز

 ال
مة

واء
م

متوائم

 معرض بدرجة
بسيطة

غري مؤثرةمؤثرة نوًعا مامؤثرةمؤثرة جًدا

فاعلية الرقابة

ومن شأن النظر إىل التعرض للمخاطر والنزعة للمخاطرة مقابل فاعلية الضوابط الرقابية 

- من خالل الخريطة الرقابية - أن يقدم رؤية إضافية بش��أن فاعلية الضوابط الرقابية ومن 

ثم يساعد يف ترتيب أنشطة تطوير الضوابط الرقابية بحسب األهمية.  

وإذا م��ا أظهرت الخريطة الرقابية أن املنظمة لديها عدد متس��اٍو من الضوابط الرقابية 

العقيم��ة املرتبطة باملخاطر، مع تع��رض مرتفع أو منخفض فس��يكون واضحاً أن أولويات 

التطوير يجب أن توجه لضوابط الرقابة العقيمة املرتبطة باملخاطر ذات التعرض املرتفع.  

وباملثل، إننا إذا ما أخذنا يف اعتبارنا فاعلية الضوابط الرقابية وعالقتها بالنزعة للمخاطرة، 

فإننا س��نتمكن من ترتيب أنش��طة تحس��ني الضوابط الرقابية بحس��ب األولوية مع إعطاء 

الضوابط الرقابية العقيمة ذات الصلة باملخاطر األولوية يف التطوير والتي تقع بدورها خارج 

نطاق النزعة للمخاطرة.  وميكننا أيضاً أن نس��تخدم هذه الخريطة ليك تس��اعدنا يف معرفة 

ما إذا كانت الضوابط الرقابية ش��ديدة الرصامة، ومن ثم ستؤدي إىل عدم مخاطرة املنظمة 

بالقدر الكايف لتحقيق أهدافها.  
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مؤشرات الرقابة الرئيسية:
تتم مراقبة فاعلية الضوابط الرقابية الرئيس��ية من خالل مؤرشات الرقابة الرئيسية، التي 

تلعب دوراً مهاًم يف اإلدارة اإلس��رتاتيجية وتنفيذها، وكذا يف إدارة املخاطر حيث إنها متكن 

من متابعة فاعلية الضوابط الرقابية وإدارتها بشكل استباقي.  وذلك بدوره يساعد يف خلق 

بيئة يتس��نى فيه��ا تنفيذ القرارات بفاعلية.  وتس��اعد بيئة الضوابط الرقابي��ة القوية أيضاً 

يف خل��ق ثقاف��ة »ال للمفاجآت« ومن ثم متك��ني املنظمة من مواصل��ة الرتكيز عىل تحقيق 

أهدافها مع »العمل ضمن نطاق النزعة للمخاطرة«.  وتس��تخدم مؤرشات الرقابة الرئيسية 

يف اإلجابة عن الس��ؤال التايل:  »هل الضوابط الرقابي��ة الداخلية فعالة؟ هل نحن كمنظمة 

»مسيطرون«؟

الجدول رقم 3-7  

الضوابط الرقابية الرئيسية ومؤرشات الرقابة الرئيسية املرتبطة بها.

مؤرش الرقابة الرئييسالضوابط الرقابية األساسية

املهني التاريخ  عن   االستعالم 
للموظفني الجدد.

 النسبة املئوية للموظفني الجدد الذين مل ُيستكمل االستعالم عن
  تاريخهم املهني.  )مؤرش متأخر(.

 النسبة املئوية ملوظفي املوارد البرشية املدربني بشكل مالئم عىل
  عملية التوظيف.  )مؤرش متقدم(.

السليمة.مستويات تفويضات الدفع. غري  التفويضات  بسبب  املرتجعة  املدفوعات    عدد 
  )مؤرش متقدم(.

بها املأذون  املدفوعات  عن  الناتجة  للخسائر  املئوية   النسبة 
بشكل غري سليم.  )مؤرش متأخر(.

 النسبة املئوية ملعدل إخفاق إجراء أخذ العينات الختبار األمنغياب سياسة التتبع الوثيق.
  املادي.

 النسبة املئوية للحوادث الناتجة عن تواجد أشخاص غري مرصح
  لهم بالتواجد يف املوقع.
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وباإلضاف��ة إىل تقيي��م الضوابط الرقابية ميكن اس��تخدام مؤرشات الرقابة الرئيس��ية يف 

متابع��ة التغيريات الطارئة عىل فاعلي��ة األنظمة الرقابية.  وغالباً ما ستس��تخدم املنظامت 

مؤرشات الرقابة الرئيسية يف تسجيل البيانات املتعلقة بفاعلية الضوابط الرقابية أسبوعياً و/

أو ش��هرياً.  وتلك ميكن استخدامها بعد ذلك يف االتجاهات ولوحات قياس األداء وغري ذلك 

م��ن مخرجات املعلومات اإلدارية.  وهي أيضاً تش��كل أحد املدخالت األساس��ية يف عملية 

تقييم الضوابط الرقابية التي عادًة ما يتم استكاملها مبعدل أقل )شهري/ ربع سنوي(.  ويبني 

الجدول رقم )7-3( كيف ميكن تحديد مؤرشات الرقابة الرئيسية املتعلقة بالضوابط الرقابية 

األساسية.  

بطاقات األداء الرقابية:
تتم متابعة فاعلية الضوابط الرقابية الكلية وتقديم تقارير عنها من خالل بطاقات األداء 

الرقابية التي تتضمن الضوابط الرقابية الرئيس��ية للمنظمة، باإلضافة إىل الش��خص املسؤول 

عن كل ضابط رقايب عىل حدة )باستخدام نظام RACI(، وعالمة الرقابة املجمعة )بناًء عىل 

مؤرشات الرقابة الرئيس��ية الضمنية(، وبيانات تقويم الضوابط الرقابية الرئيس��ية، وبيانات 

مؤرشات الرقابة الرئيسية، وعالمة مؤرشات الرقابة الرئيسية.  

وكام هو الحال مع بطاقات األداء واملخاطر، تؤدي بطاقات األداء الرقابية )يبني الش��كل 

رقم )7-15( مثاالً عىل ذلك( إىل الرتكيز يف النقاش اإلداري ويف عملية صنع القرار.  كام أنها 

يسرتشد بها يف كال العمليتني، ويف هذه الحالة يتعلق ذلك ببيئة الضوابط الرقابية وفاعليتها 

داخل املنظمة.  وتجيب بطاقات األداء الرقابية عن األسئلة التالية:
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الشكل رقم 15-7

مثال عىل بطاقات أداء الرقابة

بطاقة األداء الرقابية

املسؤوليةاملساءلةالنزعةمحركات األعامل
 مؤرشات الرقابة

الرئيسية
الفاعلية

توافق السياسة وإطار العمليات.

التحقق ألربع مرات.

 عقود اإلسناد الخارجي من خالل
ماكينة الرصاف اآليل.

 تغيري عمليات الرقابة عرب
اإلنرتنت.

توافق السياسة وإطار العمليات.

 لجنة املنتجات والتحديات
 التي يجب أخذها يف االعتبار
 مخرجات التعامل مع العمالء

بإنصاف.

 طباعة نسخة من مخطط 
TandC يف مكان العمل.

السيولة والتنبؤ املايل.

 عمليات تسجيل االئتامن املايل
املستمرة.

عملية التحقق عىل مرحلتني.

- هل بيئة الضوابط الرقابية فعالة يف متكيننا من تخفيف املخاطر وإدارتها؟

- هل نستويف التزاماتنا املتعلقة باالمتثال وكذا التزاماتنا التنظيمية؟
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- هل تسري اتجاهات فاعلية الضوابط الرقابية يف االتجاه الصحيح مع مرور الوقت؟

- ما هي استثناءات فاعلية الضوابط الرقابية التي ينبغي علينا مراجعتها وبحثها؟

المبادرات:
نذكر مالحظة أخرية بخصوص الضوابط الرقابية، ينبغي علينا أن نحدد املخاطر والضوابط 

الرقابية عىل املستوى التشغييل لكل مبادرة عىل حدة، متاماً مثلام نحدد املخاطر والضوابط 

الرقابية عىل املستوى اإلسرتاتيجي لكل هدف عىل حدة.  

نح��ن لن نقوم باس��تعراض املبادرات هن��ا حيث قد متت تغطيتها يف الفصل الس��ابق، 

وتنطبق العملية ذاتها عىل اختيار املبادرات وإدارتها من أجل تحس��ني مستوى األداء طبقاً 

مل��ؤرش األداء الرئيي، باإلضافة إىل تخفيف املخاطر حس��بام هو محدد من خالل مؤرشات 

املخاطر الرئيس��ية ومؤرشات الرقابة الرئيس��ية.  وتكمن قيمة وجود منهج مشرتك يف متّكن 

فريق اإلدارة العليا من أن يرى ويتابع بس��هولة كيفية تطور املنظمة مع وجود »تركيز عىل 

األداء« و »تركيز عىل املخاطر«.  

الخالصة:
لق��د ركز هذا الفصل عىل مجال إدارة املخاطر ال��ذي يعد أحد مجاالت إطار ومنهجية 

إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر.  وهذا من ش��أنه دعم مجال إدارة األداء الذي تم تناوله 

يف الفصل الس��ابق.  وعىل الرغم من أن كاًل منهام قد تم رشحه بش��كل مس��تقل فإنه حتى 

يتم الدمج التام بني اإلس��رتاتيجية واملخاطر - حس��بام هو الزم لتحقيق النجاح يف »أوقات 

االضطرابات املس��تمرة« ه��ذه - من املهم أن تعرف املنظامت كي��ف »تحقق املواءمة بني 

املخاط��رة واإلس��رتاتيجية«، وهو ما س��وف نركز عليه يف الفصل الق��ادم.  وإذا ما تم القيام 

بذلك، لن تكون إدارة املخاطر مجرد عنرص من العنارص التي متكن من تنفيذ اإلس��رتاتيجية؛ 

ولكنها س��تصبح جزءاً ال يتجزأ من عملية اإلدارة اإلس��رتاتيجية الشاملة.  ورمبا تصبح الرؤية 

االنعزالية واالختصاصات الضيقة إلدارة املخاطر جزءاً من املايض.
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 الفصل الثامن

تحقيق المواءمة بين خوض المخاطرة واإلستراتيجية  

تهدف عملية املواءمة مع النزعة للمخاطرة إىل تحقيق مواءمة مس��تمرة بني التعرض الحايل 

للمخاطر والنزعة للمخاطرة املحدد، وهذه العملية توجز بش��كل ضمني إس��راتيجية املؤسسة.  

ولرجمة ما سبق إىل تعبريات بسيطة، ميكن القول إنها تتعلق مبعرفة ما إذا كان مستوى املخاطرة 

الحايل متوامئاً مع إسراتيجية األعامل املختارة، أي هل نحن نعمل ضمن حدود النزعة للمخاطرة؟

الربط بين اإلستراتيجية والمخاطر:
نحن نعرف اإلسرتاتيجية بأنها »إنشاء وضع مستدام )وحصني( ميّكن املنظمة من تحقيق 

أهدافها بينام تعمل ضمن حدود النزعة للمخاطرة املعينة«.  وتعد النزعة للمخاطرة - ضمن 

إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر - عنرصاً يربط بني اإلستترتاتيجية واملخاطر.  

ونحتتن نعرف النزعة للمخاطرة بأنها »مقدار ونوع املخاطرة التي تكون املنظمة مستتتعدة 

لقبولهتتا، بل وينبغي عليها خوضها حتى تحقق أهدافها اإلستترتاتيجية ومن ثم تخلق قيمة 

مضافة لحقوق املساهمني وغريهم من املساهمني اآلخرين« )الشكل رقم 1-8(.  

وإن الرتكيتتز عىل النزعة للمخاطرة هو ما يجعل إطار إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر 

مالمئاً بشتتكل خاص لإلدارة يف »أوقات االضطرابات املستمرة«.  وإن الدمج بني اإلسرتاتيجية 

واملخاطرة أمر صحيح وستتليم ومهم بشكل أسايس، ولكنه مع ذلك يعمل مع معايري النزعة 

للمخاطرة – أي مقدار ونوع املخاطرة التي تكون املنظمة مستتتعدة لخوضها خالل سعيها 

لتحقيتتق أهدافها – والتي بدورهتتا متكن املنظامت من وضع الضوابط الرقابية وغرس مبدأ 

الرسعة وهام أمران رضوريان يف أسواق الزمن الحارض.  وباختصار، متكننا النزعة للمخاطرة 

من املواءمة بفاعلية بني املخاطرة واإلستترتاتيجية، وهذا هو املجتتال الرابع بإطار ومنهجية 

إدارة األداء عىل أساس املخاطر والذي سريكز عليه هذا الفصل.  
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الشكل رقم 1-8

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

محركات األعامل

الحوكمة

النزعةالثقافة

التواصل

وضع اإلسرتاتيجية النزعة

إدارة 

املخاطر

مواءمة 
اإلسراتيجية مع 
خوض املخاطر

إدارة األداء

قيمة أصحاب األسهم

يعد تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلسرتاتيجية هو مزيج من املجاالت 1 و2 و3 )وضع 

اإلستترتاتيجية وإدارة األداء وإدارة املخاطتتر، وهي مجاالت ميكتتن وصفها بعبارة »املجاالت 

الراستتخة«(.  ومتتن ناحية أخرى، تحدد هذه املواءمة أيضاً االتجتتاه العام للمجاالت الثالثة 

األخرى )الحوكمة والثقافة والتواصل، والتي يطلق عليها املجاالت »املرنة«(.  

النزعة للمخاطرة ووضع اإلستراتيجية:
يركتتز املجتتال األول عىل وضع إستترتاتيجية واضحة للمنظمة والتي تتشتتكل من خالل 

الحتترص عىل مراعاة طموحات األداء ملجلس اإلدارة والفريق التنفيذي، باإلضافة إىل معرفة 

محركات األعامل األساستتية، واستخدام هذه املحركات كنقطة بداية لتعريف نزعة املنظمة 

للمخاطتترة.  ويف إطار هذا املجال، يعد وضع بيان النزعة للمخاطرة مستتألة أساستتية لبدء 

عملية املواءمة بني املخاطرة واإلسرتاتيجية.  وُتحدد أهمية النزعة للمخاطرة يف البداية.  
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النزعة للمخاطرة وإدارة األداء:
يركز املجال الثاين عىل أهمية إدارة األداء، أي متابعة وإدارة تنفيذ اإلسرتاتيجية املختارة.  

ويف هذا الصدد تظهر أهمية استتتخدام أدوات معينة مثل خريطة اإلستترتاتيجية وبطاقات 

األداء.  ويكمل تحديد النزعة للمخاطرة - عىل مستوى األهداف اإلسرتاتيجية - عملية غرس 

النزعة للمخاطرة يف العمليات اإلدارية الرئيستتية ومن ثم يجعله جزءاً من مناقشات اإلدارة 

العليا.  

النزعة للمخاطرة وإدارة المخاطر:
يركز املجال الثالث عىل أهمية إدارة املخاطر والحصول عىل معلومات مهمة عن كيفية 

تغري التهديدات والفرص التي تواجهها املنظمة، وبالتايل كيفية تأثري تلك التهديدات والفرص 

عىل تنفيذ اإلستترتاتيجية )ستتواًء بالسلب أو باإليجاب(.  ويستتتخدم يف هذا املجال تحديد 

املخاطر الرئيستتية وبعتتض األدوات مثل:  بطاقات أداء املخاطر، وبطاقتتات األداء الرقابية.  

وتوضح بطاقات أداء املخاطر مستتتوى تعرض املنظمتتة للمخاطر مقابل النزعة للمخاطرة، 

وميكن استخدام خرائط الضوابط الرقابية يف تقويم فاعلية الضوابط الرقابية مقابل التعرض 

للمخاطرة والنزعة للمخاطرة.  وهنا تصبح النزعة للمخاطرة جاهزة للتطبيق.  

ثالث خرائط تحقق املواءمة بني خوض املخاطرة واإلسراتيجية:

لقد قدمنا أيضاً يف فصل إدارة املخاطر أداة جديدة يطلق عليها استتم »خريطة املخاطر 

ذات املنظتتورات األربعتتة« والتتتي تم تصميمها لتعمتتل مع كل من خريطة اإلستترتاتيجية 

ومصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة )وهي أداة أخرى جديدة نقدمها يف هذا الفصل(.  

خريطة اإلستراتيجية:
 عادًة ما يتم ترتيب خريطة اإلستترتاتيجية طبقاً ملنظورات أربعة يتم وصفها يف شتتكل 

تسلستتل هرمي حيث تكتتون حقوق املستتاهمني )أو املمول( يف قمة الهتترم، ثم يأيت بعد 

ذلتتك العميل والعمليتتات الداخلية والتعلم والنمو.  ويستتتخدم تسلستتل هرمي مختلف 

بعض اليشء يف القطاع العام.  وتصف خريطة اإلستترتاتيجية عالقات األسباب والتأثريات بني 
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األهداف التي تحقق يف النهاية قيمة مضافة لحقوق املساهمني.  وتوضح هذه الخريطة ما 

تحاول املنظمة أن تحققه.  

 خريطة المخاطر ذات المنظورات األربعة:
تقدم خريطة املخاطر ذات املنظورات األربعة رؤية بخصوص املخاطرة الحالية باإلضافة 

إىل مجموعة رؤى بشتتأن تجميع املخاطر.  ويتم وضع املخاطر الرئيستتية طبقاً للمنظورات 

األربعة لخريطة اإلسرتاتيجية؛ ومن ثم تتوفر رؤية لحظية ملستوى مخاطرة املنظمة يف أثناء 

سعيها لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.  

وتكمتتن قوة هذا املزيتتج يف أنه يوفر ضوابط وموازين مفيدة عن تقدم اإلستترتاتيجية، 

وقد يعرف فريق اإلدارة العليا أن كل األمور تستتري بسالستتة من خالل خريطة اإلسرتاتيجية 

)حسبام هو مرصود من مؤرشات األداء الرئيسية ]KPIs[( بينام قد توضح خريطة املخاطر 

ذات املنظورات األربعة أن املنظمة معرضة الحتامل تحقق مخاطرة واحدة رئيستتية أو أكرث 

مام قد يؤدي إىل انحراف اإلسرتاتيجية عن مسارها الصحيح.  

مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة:  
من ناحية أخرى، ال يؤدي استتتخدام هاتني الخريطتني إىل عرض الصورة بأكملها.  وعىل 

الرغتتم من أن خرائط اإلستترتاتيجية وخرائط املخاطر ذات املنظتتورات األربعة تعد أدوات 

بالغتتة القتتوة يف حد ذاتها إال أن واحدة منهام تعطي رؤيتتة بخصوص الوضع الحايل لتنفيذ 

اإلسرتاتيجية )خريطة اإلستترتاتيجية(، بينام تعطي األخرى رؤية بخصوص التعرض للمخاطر 

)خريطة املخاطر( ومن ناحية أخرى، تقدم األداة الثالثة – مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة 

– رؤى أخرى مهمة من الناحية اإلستترتاتيجية ميكن وصفها بأنها تقدم اإلجابة عن »الخطوة 

التالية«.  وبوضع املخاطر يف املصفوفة عىل أي مستتتوى - ستتواًء كان مستتتوى كل مخاطرة 

عىل حدة، أو مستتتوى مجموعات املخاطر أو وحدات األعامل - تصبح املنظمة قادرة عىل 

معرفة ما إذا كانت تعمل يف نطاق نزعتها للمخاطرة وتخاطر باملقدار املالئم من أجل تنفيذ 

اإلسرتاتيجية وامليض بها قدماً.  
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شرح مصفوفة مواءمة المخاطر:
يأيت بنا ما سبق إىل رشح مصفوفة مواءمة املخاطرة التي يبينها الشكل رقم )8-2(، بينام 

يبني الشتتكل رقم )8-3( كيف تعمل خريطة اإلسرتاتيجية وخريطة املخاطر ذات املنظورات 

األربعة ومصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة معاً من أجل تقديم موجز ستتليم بشأن الوضع 

الحايل لتنفيذ اإلسرتاتيجية.  

ولقتتد صممت مانيغت مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة حتى تقدم طريقة بستتيطة 

ومرئية لفهم املواءمة بني املستوى الحايل للمخاطرة - بناًء عىل تقوميات املخاطر عىل نطاق 

املنظمة( - واإلستترتاتيجية، وهي املواءمة املعرب عنها باتخاذ رؤية مجمعة ملستويات النزعة 

للمخاطرة املخصصة لكل هدف إسرتاتيجي عىل حدة.  

ولقد أثبت التعامل مع العمالء أن هذه األداة متكن الفريق التنفيذي من معرفة مناطق 

املخاطرة الشتتديدة أو الواهية خالل سعيهم لتحقيق أهدافهم.  وهي أداة لصنع القرارات 

من شتتأنها متكني مستتتخدميها من تحقيق فوائد مادية مثل تدفقتتات اإليرادات الجديدة، 

وفوائتتد معنوية تتعلق بتحديد االتجاه العام من أعىل املنظمة، وتشتتجيع إجراء الحوارات 

املالمئة عىل املستويني األعىل واألدىن بخصوص اإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر.  
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الشكل رقم 2-8

مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة
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الشكل رقم 3-8

كيف تعمل خريطة اإلسراتيجية وخريطة املخاطر ذات املنظورات 

األربعة ومصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة معاً من أجل

 تقديم موجز سليم بشأن الوضع الحايل لتنفيذ اإلسراتيجية؟

ما مدى املخاطر 

التي ميكنك تحملها؟
ما مدى املخاطر 

التي نتعامل معها؟

خريطة اإلسراتيجيةخريطة املخاطرة

النزعة للمخاطرة

مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة

ما الذي تسعى 

لتحقيقه؟

ماذا بعد؟ هل نتحمل 

القدر الصحيح من 

املخاطرة؟

توضح مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة مستويات النزعة للمخاطرة عىل طول املحور 

الرأيس، كام تبني التعرض الحايل للمخاطر عىل املحور األفقي.  أما الخاليا القطرية من أسفل 

الجانتتب األيرس إىل أعىل الجانب األميتتن فُتظهر التقاطع بني مستتتويات النزعة للمخاطرة 

ومستويات التعرض للمخاطرة.  

ثالث مناطق للنزعة للمخاطرة مقابل التعرض للمخاطرة:

تتضمن مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة ثالثة مواطن:

1- املنطقة املثىل )منطقة املواءمة( )حيث تتسق النزعة للمخاطرة والتعرض للمخاطرة(.  

2- منطقة التعرض املفرط للمخاطر )التعرض للمخاطر أعىل من النزعة للمخاطرة(.  

3- منطقة التعرض غري الكايف للمخاطر )التعرض للمخاطر أقل من النزعة للمخاطرة(.  
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المنطقة المثلى )تتسق النزعة للمخاطرة والتعرض للمخاطرة(: 

يعتتد الخط القطري الرئييس هو املنطقة املثتتىل حيث تتحقق مواءمة كاملة بني النزعة 

للمخاطتترة التي تحددها الرشكتتة والتعرض للمخاطر الذي ينتج عن إستترتاتيجية األعامل.  

ويف املصفوفة املوجودة باملثال املبني يف الشتتكل رقم )8-4( هناك مثانية مخاطر يف املنطقة 

األمثل.  ويدل وجود مخاطرتني يف املصفوفة عىل أن الرشكة لديها نزعة متوسطة للمخاطرة 

وكذا تعرض متوسط للمخاطرة.  فعىل سبيل املثال، رمبا تكون مخاطرة تبادل العمالت لرشكة 

تعمل يف كل اململكة املتحدة ومنطقة اليورو هي التي تقيد تعرضها ملخاطر العمالت جزئياً.  

وهناك مواءمة بني املخاطرة والتعرض للمخاطرة بالنسبة ملجموعة ثانية من املخاطرة حيث 

تتميتتز الرشكة بنزعة مرتفعة للمخاطرة وتعرض عايل للمخاطرة، وكذا مجموعة ثالثة حيث 

متتلتتك الرشكة نزعة وتعرضاً شتتديدين للمخاطرة.  ومن األمثلة عتتىل الحالة األخرية تعرض 

سمسار أو تاجر ما ملخاطرة تقلبات السوق.  وبعبارة أخرى، يعد التعرض الشديد للمخاطرة 

مقبوالً طاملا أن الرشكة تعرتف به وتديره بالكامل.  

الشكل رقم 4-8

مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة والتعرض للمخاطر
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واملنطقتان األخريان مبصفوفة املواءمة هام دون األمثل، إما – فقط - ألنهام غري فعالتني 

أو ألنهام تنطويان عىل خطورة رصيحة.  

منطقة التعرض المفرط للمخاطر )التعرض للمخاطر أعلى من النزعة للمخاطرة(:  

تقع منطقة التعرض املفرط للمخاطر مبصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة يف أعىل الجانب 

األيرس من املصفوفة وهذه املنطقة يجب أن تثري القلق بشكل خاص لدى فريق التنفيذيني 

بالرشكتتة.  ويف هذه املنطقة يتجتتاوز التعرض للمخاطر النزعة للمخاطتترة، وباختصار فإن 

الرشكة هنا تخاطر عىل نحو يفوق استتتعدادها أو قدرتها.  وغالباً ما ينتج ذلك عن إهامل 

تقدير املخاطر يف املنظمة ستتواًء بسبب الجهل، أو بستتبب االفتقار إىل ثقافة املخاطر، مام 

يؤدي بالتنفيذيني إىل عدم االنتباه بشتتكل كاف أو عدم االنتباه عىل اإلطالق للمخاطر التي 

أنشتتأتها إستترتاتيجيتهم.  واألمثلة عىل ذلك متنوعة بدءاً من دخول ستتوق جديدة وحتى 

إطالق منتج جديد.  

ولتحريتتك املخاطر نحو املواءمة ينبغي عىل املنظمتتة أن تراجع كيفية التعامل مع تلك 

املخاطر، وأن تستتأل نفستتها ما إذا كانت يف أفضل وضع إلدارة تلك املخاطر، أم أنه ينبغي 

عليها أن تسعى لتحويل املخاطر عن طريق االستعانة مبصادر خارجية، أو عن طريق التأمني، 

أو أن تتفتتادى املخاطر كلياً بأن تغري مثاًل اإلستترتاتيجية أو الجتتزء القائم من األعامل، أو أن 

تستتعى لتقليل املخاطر عن طريق إضافة املزيد متتن الضوابط الرقابية، أو من خالل إقامة 

مشاريع مستهدفة لتحسني فاعلية الضوابط الرقابية الحالية.  

منطق��ة التعرض غي��ر الكاف��ي للمخاطر )التع��رض للمخاطر أقل م��ن النزعة 

للمخاطرة(: 

تقع منطقة التعرض غري الكايف للمخاطر يف أسفل الجانب األمين من املصفوفة، ويف هذه 

املنطقتتة تكون النزعة للمخاطرة أعىل من التعرض الفعيل للمخاطر.  ويجب أن يكون ذلك 

أيضاً ضمن بواعث قلق اإلدارة العليا، ولكن ذلك نادراً ما يحدث ألن اإلدارة العليا ببستتاطة 

ال تعي غياب املواءمة أو ما لذلك من آثار سلبية من الناحية اإلسرتاتيجية.  وعند استخدام 

هتتذه املصفوفة والنظر إىل املواءمة بني النزعة للمخاطرة والتعرض لها، عادًة ما يفهم قادة 
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األعتتامل موطن التعتترض املفرط للمخاطر حيث يتجاوز التعتترض للمخاطرة مقدار النزعة 

للمخاطرة ويعرفون بشكل عام كيف يستجيبون لها.  ومن ناحية أخرى، فإن الجانب األكرث 

إثارة لالهتامم بل والذي قد يكون هو األكرث فاعلية من هذه املصفوفة، هو قدرتها عىل رفع 

الفوائتتد املتحصلة من منطقة التعرض غري الكايف للمخاطتتر/ مع تحديد املناطق التي يقل 

فيهتتا التعرض للمخاطرة عن مقتتدار النزعة للمخاطرة، أي بيان املناطق التي ال تخاطر فيها 

املنظمة بالقدر الكايف، ومن ثم تزيد مقدار عدم التأكد املحيط بتنفيذ اإلستترتاتيجية ستتواًء 

متتن خالل عدم تعرضها الكايف للمخاطتتر أو من خالل الرقابة املبالغ فيها.  وتتضمن األمثلة 

عتتىل تلك الحاالت أي منظمتتة ائتامنية ال تقوم باإلقراض بكامتتل طاقتها )تعرض غري كاٍف 

للمخاطتترة( أو أي رشكتتة بطاقات ائتامنية تقوم بتجميد الكثري جداً من املعامالت بستتبب 

تنبيهتتات ضوابط مكافحة االحتيال شتتديدة الحذر )رقابة مبالغ فيهتتا(.  ويف كلتا الحالتني 

يضيع املال فال يضيع يف مخاطرة تشغيلية، بل يف تكاليف الفرص الضائعة الناتجة عن عدم 

الكفاءة.  

وال تجوز االستتتهانة بأهمية هذه املنطقة حيث تجد املنظامت فرصاً لخفض التكاليف 

من خالل تقليل األنشتتطة الرقابية أو زيادة العوائد من خالل استتتغالل الفرص املتوفرة يف 

األستتواق.  وتتيح هذه الوستتيلة املرئية ملجلس اإلدارة والفريق التنفيذي أن يتعرفا بسهولة 

عىل املناطق التي ال يتعرضون فيها ملا يكفي من املخاطر، ومن ثم تسلط الضوء عىل فرص 

األعتتامل املحتملتتة.  وانظر هذه األمثلة الثالثتتة عىل كيفية حصول املنظتتامت عىل فوائد 

حقيقية من إدراكها أن تعرضها للمخاطر أقل من مقدار نزعتها لها.  

املثال األول:  النتائج متوافقة مع »الشعور الداخيل« الجامعي.

لقتتد نشتتأت عن مصفوفة مواءمة النزعتتة للمخاطرة - خالل عمل تتتم مؤخراً مع أحد 

العمالء - إدارة مستتتوى مرتفع للغاية من املشتتاركة والدعم قدمته اإلدارة العليا، حيث إن 

النتائج قد توافقت بشتتكل عام مع »الشعور الداخيل« الجامعي لفريق اإلدارة العليا، الذي 

شتتعر بأن هناك مجاالت معينة يف العمل ال تستتري بالرسعة الكافية، أو أن تلك املجاالت مل 

تكن جريئة مبا يكفي القتناص الفرص املتاحة يف سوقها املتغري.  
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املثال الثاين:  تحديد القطاعات التي ميكن تأمني ميزة تنافسية فيها.

وكمثال إضايف، فقد استتتخدمت إحدى املنظامت - التي طبقت أسلوب إدارة األداء عىل 

أستتاس املخاطر مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة - من أجل تحديد قطاعات السوق التي 

لديها ميزة تنافستتية فيها، بستتبب قدراتها الفائقة يف إدارة املخاطر.  واستتتطاعت املنظمة 

حينئذ دخول قطاعات السوق الجديدة هذه بالسعر ذاته املامثل لبقية املنافسني الحاليني، 

ولكن مع تحقيقها هوامش ربح فائقة بسبب عدم تكبدها املبلغ »املعتاد« لخسائر املخاطر، 

ومتتن ثم فقد كانت قادرة عىل تخصيص رأس متتال تنظيمي لوحدة األعامل الجديدة هذه 

أقل من ذلك الخاص باملنافسني.  

املثال الثالث:  تخفيض تكلفة الضوابط الرقابية.

لقد استتتخدمت منظمة أخرى مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة كأداة رئيسية يف أحد 

تطبيقتتات الربحية.  واستتتطاعت تلك املنظمة أن تحدد أجزاء عملهتتا التي كانت خاضعة 

لرقابتتة مبالتتغ فيها وخصوصاً من ختتالل الضوابط الرقابية اليدوية.  وقتتد ترتب عىل ذلك 

انخفتتاض ملحتتوظ يف عدد املوظفني حيث إنتته قد تم إيقاف أنشتتطة الرقابة اليدوية ألن 

مستوى املخاطرة املتوقع كان ال يزال ضمن حدود النزعة للمخاطرة.  

عملية مواءمة النزعة للمخاطرة:  
تهدف عملية مواءمة النزعة للمخاطرة إىل تحقيق مواءمة مستتتمرة بني التعرض الحايل 

للمخاطتترة والنزعة للمخاطتترة املحدد، وهذه العملية توجز بشتتكل ضمني إستترتاتيجية 

املنظمة.  ولرتجمة ما ستتبق إىل تعبريات بسيطة، ميكن القول إنها تتعلق مبعرفة ما إذا كان 

مستتتوى املخاطرة الحايل متوامئاً مع إستترتاتيجية األعامل املختارة أي هل نحن نعمل ضمن 

حدود النزعة للمخاطرة؟

ويعد استخدام »عملية مواءمة النزعة للمخاطرة« مسألة أساسية بالنسبة ملجال تحقيق 

املواءمة بني املخاطرة واإلسرتاتيجية.  ولقد ُصممت هذه العملية لتبني الخطوات التي يتعني 

عتتىل أي منظمة اتخاذهتتا بصفة منتظمة، من أجل متابعتتة وإدارة عملية تحقيق املواءمة 

بني املخاطرة والنزعة للمخاطرة وتحقيق املواءمة بني املخاطرة وإسرتاتيجية األعامل بشكل 
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ضمني.  وتبني هذه العملية مناطق تفاعل »عملية مواءمة النزعة للمخاطرة« مع املجاالت 

»الراسخة« بإطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر، والتي تختص باإلدارة اإلسرتاتيجية واألداء 

واملخاطر.  

تتألف عملية مواءمة النزعة للمخاطرة من تسع خطوات:

1- مراجعة محركات األعامل.

2- مراجعة األهداف اإلسرتاتيجية.

3- مراجعة النزعة للمخاطرة.  

4- مراجعة أداء األعامل.

5- مراجعة املخاطر الرئيسية.

6- إجراء تقويم للمخاطر.

7- مراجعتتة مواءمتتة النزعتتة للمخاطتترة )وهنا نحن نستتتخدم مصفوفة مواءمتتة النزعة 

للمخاطرة(.  

8- اتخاذ اإلجراء الالزم لتصحيح حاالت عدم املواءمة.  

9- املتابعة واملراجعة املستمران.

إن الخطتتوات الثتتالث األوىل من هذه العملية هي خطوات إستترتاتيجية وعادًة ما يتم 

مراجعتها – فقط - سنوياً ومبنتهى الدقة، إال إذا كان هناك تغيري كبري يف العمل أو يف بيئته 

التشتتغيلية )تعد األزمة االئتامنية إحدى األمثلة البارزة عىل ذلك، حيث كان عىل املنظامت 

ستتواًء من داخل أو من خارج قطاع الخدمات املالية أن تراجع إسرتاتيجيتها بسبب التحول 

الزلزايل الذي طرأ عىل بيئة أعاملها(.  

ويتعني عىل مجلس إدارة املنظمة وفريقها التنفيذي خالل املراجعة الستتنوية أن يقوما 

مبراجعة شاملة وأساسية إلسرتاتيجية املنظمة ولديناميكيات الصناعة وأن يأخذا يف اعتبارهام 

محركات األعامل واألداء واألهمية الدامئة لألهداف اإلسرتاتيجية وأن يراجعا مقدار املخاطرة 

التي هام مستتتعدان لقبولها بتتل وينبغي عليهتتام قبولها لتحقيق تلك األهتتداف )النزعة 

للمخاطرة(.  
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ومتتن ناحية أخرى، فإنه عىل الرغم من أن هذه الجلستتة للمراجعة الدقيقة ُتعد حدثاً 

ستتنوياً؛ فإن ذلك ليس معناه أنه يتعني عىل مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي أن يستتتكمال 

املراجعة ثم يرتكاها وينستتيا أمرها حتى يحل العام التتتايل، بل إنه ينبغي إجراء املراجعات 

كل ربع ستتنة، وتركيز مجلتتس اإلدارة والفريق التنفيذي عىل التهديدات والفرص الناشتتئة 

وأن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت )االفرتاضات إلخ.( التي وضعوا عىل أساسها اإلسرتاتيجية ال 

تزال صحيحة؟ وما هي التغيريات الناشتتئة التي قد تؤثر عىل اإلسرتاتيجية؟ مع األمر بإجراء 

التدخالت الالزمة لإلبقاء عىل اإلستترتاتيجية يف املستتار الصحيح/ أو إعادة تحديد مستويات 

النزعة للمخاطرة.  

وسوف نقوم اآلن بدراسة كل خطوة من الخطوات التسع بالرتتيب.  

مراجعة محركات األعمال:

ينبغتتي عىل املنظامت عنتتد قيامها مبراجعة محركات األعتتامل أن تراعي كاًل من بيئتها 

التشغيلية الداخلية والخارجية، وأن تراعي - عىل وجه الخصوص - منوذج أعاملها واالفرتاضات 

املتأصلتتة يف منوذج أعاملها.  وتتعلق هذه الخطوة بتحديد محركات النجاح األساستتية ألي 

منظمتتة معينتتة يف أي صناعة معينة، كام تتعلتتق مبعرفة كيفية استتتخدامها للتحفيز عىل 

النجتتاح يف املنظمة ذات الصلتتة.  ويعد فهم محركات األعامل مستتألة رضورية عند وضع 

األهداف وتحديد النزعة للمخاطرة.  

مراجعة األهداف اإلستراتيجية:

يجب عىل املنظمة يف هذه املرحلة أن تتحدى نفستتها فيتتام يتعلق باألهداف الحالية، 

وبالتفكري فيام وراء كل هدف من تلك األهداف، وكذا فيام يتعلق بالفرضية الخاصة بكيفية 

تحفيز العالقات القامئة بني األهداف للنجاح يف نهاية املطاف.  

مراجعة النزعة للمخاطرة:  

ينبغي عىل املنظمة هنا أن تضمن أنها - بالنظر إىل املحركات الخاصة بصناعتها املحددة 

وبنشاطها املحدد، وبالنظر إىل األهداف التي تحاول تحقيقها - قد وضعت حدوداً صحيحة 
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للمخاطرة التي ستتيقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ اإلستترتاتيجية يف نطاقها.  وهذا معناه أنه 

يجب تحديد النزعة للمخاطرة بحيث يعكس مستتتوى املخاطر التي يعتقد مجلس اإلدارة 

)الذي ميثل حقوق املستتاهمني( أنه مقبول حتى يتسنى له تحقيق العوائد املتوقعة.  وهذا 

من شتتأنه جعل عالقة املخاطرة/ املكافأة محور املناقشتتات الدائرة حتتول األداء والتي يتم 

عقدها بني مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي.  وعند استخدام أسلوب إدارة األداء عىل أساس 

املخاطتتر، أحياناً ما تؤدي املناقشتتات حول املخاطرة واملكافأة إىل إعادة تقويم مستتتويات 

النزعة للمخاطرة املالمئة وإعادة تركيزها.  

وكمثتتال عىل ما ستتبق، أجرى أحد املؤلَِفني مؤخراً تطبيقاً خاصتتاً بالنزعة للمخاطرة مع 

املدير التنفيذي واملسؤول املايل بأحد البنوك الصغرية يف اململكة املتحدة.  ويف نهاية التطبيق، 

الحظ املدير التنفيذي أنه أصبح اآلن عىل دراية بأهمية معرفة النزعة للمخاطرة يف ستتياق 

اإلستترتاتيجية، فهو مل يراع هذه املستتألة من قبل وال كيفية القيام بها.  وقد أشتتار أيضاً إىل 

أن مجلتتس إدارته لطاملا عّد أن نزعة املنظمة للمخاطرة منخفضة.  ومن ناحية أخرى، أدى 

تطبيق أستتلوب إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر عىل النزعة للمخاطرة ورشح ذلك بوضوح 

للمجلتتس إىل اكتشتتافهم أن نزعة مؤسستتتهم للمخاطر كان يرتاوح فعلياً ما بني متوستتط 

ومرتفتتع، وترتب عىل ذلك أنهم ستتمحوا للفريق التنفيذي أن يقتتدم خطط أعامل تقتيض 

مخاطرة عالية يف بعض املجاالت.  وقد اعتقد اعتقاداً راسخاً أنه بدون ذلك النهج سوف يتم 

رفض تلك الخطط يف الحال )وال ستتيام يف البيئة االقتصادية الحالية( ألن مجلس اإلدارة لن 

يكون قادراً عىل تقييم مستتتوى املخاطرة الالزم بشتتكل سليم، كام أنه يفتقر لألدوات التي 

تربط بني تحديد النزعة للمخاطرة وإسرتاتيجية األعامل.  

وبعد استتتكامل أحتتد تطبيقات التعليم والوعي مع مجلتتس اإلدارة بهدف املتابعة، تم 

بالفعل عرض خطط أعامل أكرث تعرضاً للمخاطرة ووافق مجلس اإلدارة عىل تلك الخطط.  

مراجعة أداء األعمال:

ينبغي عىل املنظمة يف هذه املرحلة أن تستتأل نفسها ما إذا كان مستوى أدائها لألعامل 

سيمكنها من تحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.  وبالنسبة ملعظم املنظامت عادًة ما يتعلق هذا 

مبراجعة األداء من منظور »هل أصبنا غايتنا املستتتهدفة؟« وإن مل نصبها فام الستتبب وراء 
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ذلك.  ومن ناحية أخرى، لن يستتتطيع ستتوى القليل من املنظامت أن يجيب عن التساؤل 

حول الستتبب وراء ذلك، وستكون اإلجابة إما أنهم خاطروا أكرث من الالزم بكثري أو أقل من 

الالزم بكثري.  ويف كثري من األحيان، عندما يكون األداء قيد املناقشة ُترتك املخاطرة كموضوع 

ملناقشتتة مستتتقلة، وذلك ُيعد منهجاً خاطئاً؛ ألن املسائل املتعلقة باألداء واملخاطر مرتابطة 

عىل نحو وثيق، وال يجوز الفصل بينها حسبام أكدنا مراراً وتكراراً يف شتى أجزاء هذا الكتاب.  

وعنتتد مراجعة األداء، ينبغي عىل فرق اإلدارة العليا أن تضيف إىل ذلك النقاش أستتئلة 

حول »ما إذا كنا نخاطر باسمنا التجاري بالقدر الكايف؟ وما إذا كان بإمكاننا أن نخاطر بشكل 

أكتترب يف عمليات البحث أو التطوير حتى يتستتنى لنا إطالق االبتتتكار العظيم التايل؟” بدالً 

من مجرد قبول األستتباب “التقليدية” لتعرث األداء مثل “عدم تحقيق فريق مبيعاتنا أرقامه 

املستهدفة” أو “ركود االقتصاد”.  وينبغي عىل املنظامت أيضاً أن تعيد النظر يف عدد ونوع 

الضوابتتط الرقابية القامئة لديها.  وهل تفتترط يف الرقابة عىل األعامل إىل درجة تعيق تنفيذ 

األعامل بفاعلية؟

مراجعة المخاطر الرئيسية:

ينبغتتي يف هتتذه املرحلة مراجعة املخاطر للتحقق من أن املنظمة قد ستتجلت املخاطر 

التتتي تواجه املنظمة وتابعتهتتا بحيث تتحرى املخاطر األكرث مالءمتتة وأهمية.  وينبغي أن 

نؤكد مرة أخرى أن إجراء مراجعة ستتنوية دقيقة ألمر يف غاية األهمية.  ومن ناحية أخرى، 

فإنه بالنظر إىل معدل تغري األعامل، يعد إجراء مراجعة للمخاطر التي تديرها الرشكة مسألة 

مهمة لتحديد املخاطر الناشئة التي يجب إما إدارتها أو استغاللها.  

إجراء تقدير للمخاطر:

يعد إجراء تقدير املخاطر مستتألة أساسية بالنستتبة لعملية إدارة املخاطر.  كام أنه يعد 

أيضاً نشاطاً حيوياً يف عملية مواءمة النزعة للمخاطرة، حيث إن مستوى التعرض للمخاطرة 

هو أحد مخرجات عملية تقدير املخاطر، وهو أيضاً أحد املدخالت املهمة يف خطوة مواءمة 

النزعة للمخاطرة.  
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مراجعة مواءمة النزعة للمخاطرة )وهنا نحن نس��تخدم مصفوفة مواءمة النزعة 

للمخاطرة(:  

لقد تم تصميم مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة - املرشوحة باستتتفاضة فيام سبق يف 

هذا الفصل - حتى تقدم تصوراً بستتيطاً فعاالً عتتام إذا كانت مخاطرة املنظمة ذات الصلة 

متوامئة مع نزعتها للمخاطرة من عدمه؟ وعام إذا كانت متوامئة مع إستترتاتيجيتها بشتتكل 

ضمني؟ 

يتتتم تحديتتد النزعة للمخاطرة لكل هدف إستترتاتيجي )أو يتم تنفيذيتتاً لكل عملية أو 

مبتتادرة( لتتكل وحدة من وحدات املنظمتتة بينام يعتمد التعتترض للمخاطرة عىل التعرض 

للمخاطرة التكمييل لعملية تقدير املخاطر.  

وباإلضافة إىل الرتكيز عىل املخاطر، من املمكن أيضاً أن ُتستخدم مصفوفة مواءمة النزعة 

للمخاطتترة يف تقويم املواءمة بني املخاطتترة والنزعة للمخاطرة من خالل وضع األهداف أو 

العمليات أو املبادرات، أو حتى وحدات األعامل يف املصفوفة.  

اتخاذ اإلجراء الالزم لتصحيح حاالت عدم المواءمة:

يف هتتذه الخطوة يتم اتختتاذ اإلجراءات التصحيحية أو إجراء تحستتينات تدريجية عىل 

العمليات أو اتخاذ مبادرات إسرتاتيجية أكرب من أجل تصحيح أي حاالت عدم مواءمة النزعة 

للمخاطرة.  

المتابعة والمراجعة المستمران:

يجتتب أن تصبح مراجعتتة مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطتترة، واملبادرات، واإلجراءات 

املصاحبتتة لها جزءاً من عملية املتابعة واملراجعة اليومية داخل الرشكة، ففي هذه الخطوة 

يصبح تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلستترتاتيجية »الطريقة التي ننفذ بها األشياء هنا«، أو 

بكلامت أخرى يصبح جزءاً متأصال من ثقافة املنظمة.  
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تحقيق المواءمة بين المخاطرة واإلستراتيجية - من الناحية الفنية إلى 

الناحية الثقافية:
حسبام تم رشحه حتى اآلن، يعد مجال تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلسرتاتيجية جزءاً 

أساستتياً من »النصف األيرس« من إطار إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر.  وهو يعمل عىل 

جمتتع العنارص الفنية إلطار إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر بعضها مع بعض، أي مجاالت 

وضتتع اإلستترتاتيجية وإدارة األداء وإدارة املخاطر.  وإضافتتة إىل ذلك، فإنه من خالل مجال 

تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلستترتاتيجية، نستتتطيع أن نتصور بشكل سليم أن املخاطرة 

تتميز بجانب إيجايب وجانب ستتلبي أيضاً، وميكننا أن نستتتفيد من ذلك فهي مسألة ال يزال 

فهمهتتا ضعيفتتاً عىل الرغم من أنها موضحة عىل نطاق واستتع.  ويرجع ذلك غالباً إىل نقص 

األدوات التتتي يتم بها وصتتف ما قد تبدو عليه إدارة االتجاه األعىل للمخاطر.  ومن شتتأن 

مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة أن تجعل ذلك ممكناً.  

ومتتع ذلك، فإن العمل الختتاص بضامن تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلستترتاتيجية ال 

ينتهي عند اكتامل الناحية الفنية، ولكن – لألستتف - هناك عمل أكرث من ذلك بكثري يجب 

إنجتتازه، بل وقد يقول البعض إنتته عمل أصعب بكثري.  وهذه التحديات توجد يف املجاالت 

الواقعة يف النصف األمين من أستتلوب إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر:  الحوكمة والثقافة 

والتواصل وهام املجاالن اللذان سوف نركز عليهام يف الفصلني القادمني.  

وإن متتن شتتأن الحوكمة أن تفيد كثتترياً يف ضامن غرس املخاطتترة املتوامئة مع كل من 

األهداف اإلسرتاتيجية والتشغيلية يف النسيج الثقايف وضامن استخدام أدوات التواصل املالمئة 

للتأكد من ستتيطرة الثقافة التي تتسم بالوعي باملخاطر ستتواًء قام بذلك مجلس اإلدارة أو 

RACI )املستتؤولية – املساءلة – املشورة – اإلبالغ( عىل نحو داخيل.  وتحتل هذه املسألة 

درجة عالية من األهمية، فكام ذكرنا من قبل وستتنكرر مرة أخرى “إن الثقافة هي العامل 

األستتايس الذي من شأنه أن يتستتبب يف فشل اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطرة.” وبعبارة أخرى 

أكرث وضوحاً ستتتبوء كل محاوالتك بالفشتتل إن مل تهتم بثقافة املنظمتتة؛ حتى وإن أتقنت 

الجوانب “املرنة” من تطبيق أي أستتلوب متكامل لإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر، وكل 

العمل الشاق الذي أنجزته يف معالجة الجوانب “الراسخة” بشكل صحيح.  
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الفصل التاسع

الحوكمة

إن الحوكمة هي العمليات واملامرسات التي تحدد الحدود اإلسرتاتيجية والتنفيذية وحدود 

صنع القرار ألي منظمة )أو وحدة تنظيمية( وتحدد كيفية صنع القرارات وتنفيذها.  

مقدمة:
تعد الحوكمة أوىل املجاالت التي يطلق عليها اس��م املجاالت »األكرث مرونة« ضمن إطار 

ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر )الش��كل رقم 9-1(.  أم��ا املجاالن اآلخران فهام 

الثقافة والتواصل وس��وف نتناولهام يف الفصل التايل.  ونحن نس��تخدم تعبري »يطلق عليها« 

ع��ن عمد ألنها تعد أكرث مرونة فقط ألن املنظامت نادراً ما تكون لديها عمليات وإجراءات 

رس��مية إلدارة هذه املجاالت وغرس��ها يف عمق املنظمة.  ومن الناحية العملية، يتسبب كل 

مج��ال من هذه املجاالت يف ك��م هائل من التحديات التي ميكن أن تعرقل تطبيق أي إطار 

إلدارة األداء ورمبا أرسع من أي من املجاالت التي يطلق عليها املجاالت األكرث رسوخاً والتي 

يصاحبها تاريخ زاخر بالعمليات املؤسسية والضوابط والتوازنات الرقابية.  

وي��رح هذا الفصل الدور الذي تلعبه الحوكمة يف تنفيذ اإلس��راتيجية وإدارة املخاطر 

بنجاح.  وس��وف نثبت كيف يقدم أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر نهجاً متكاماًل 

للحوكمة من خالل تحقيق عدد من املخرجات التي تدعم الحوكمة الرشيدة وصنع القرارات 

عىل مس��توى املنظمة.  وإضافًة إىل ما س��بق، لقد ُصمم أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر بحيث ميكن تدفق الحوكمة الرشيدة عرب املنظمة وغرسها بعمق داخلها عن طريق 

منوذج RACI )املسؤولية –املساءلة – املشورة – اإلبالغ(.  

الحوكمة واألزمة االئتمانية:
يجدر يف البداية دراس��ة األس��باب التي جعلت الحوكم��ة يف مقدمة اهتاممات مجالس 

اإلدارات واللجان التنفيذية.  وكام أس��لفنا يف الفصول السابقة، حني أطلت األزمة االئتامنية 
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برأسها عام )2008( كان اإلجامع العام بني الخرباء والجهات التنظيمية هو أن إدارة املخاطر 

كانت »مصنفة« بشكل أسايس وال سيام يف حالة البنوك.  ومل تكن لدينا بالفعل حاجة كبرية 

إىل إهدار وقت طويل يف القلق بشأن هذه املسألة.  ولنفس األسباب، كان هناك اعتقاد سائد 

بأن الحوكمة كانت راس��خة وتعمل بفاعلية يف معظم املنظامت الكبرية.  ويف النهاية، كانت 
قوانني الحوكمة مثل قوانني كادب��وري)1( Cadbury وجرينبوري)2( Greenbury وترينبول)3(

Turnbull قامئة منذ تس��عينيات القرن العرين وقدمت املب��ادئ التوجيهية القوية فيام 

يتعلق بهيكل ومسؤوليات مجالس إدارات املنظامت.  ولقد اعُتقد أيضاً بأن كاًل من الخرباء 

والجهات التنظيمية قد “صنفوا” الحوكمة.  

الشكل رقم 1-9

إطار أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر

محركات األعامل

الحوكمة

النزعةالثقافة

التواصل

وضع اإلسراتيجية النزعة

إدارة 

املخاطر

مواءمة 
اإلسرتاتيجية مع 
خوض املخاطر

إدارة األداء

قيمة أصحاب األسهم

ولذلك فقد كانت مفاجأة - نوعاً ما - أن اعُترب اإلخفاق يف الحوكمة برسعة أحد األسباب 

الرئيس��ية التي ساهمت يف حدوث األزمة االئتامنية حسبام أملحت إليه الكثري من األبحاث.  
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وقد أك��د الكثري من الخرباء والتقارير أن اإلخفاقات األساس��ية ملجال��س إدارات املنظامت 

كانت تكمن يف أنهم مل يستوعبوا جيداً حجم املخاطر املحيطة مبنظامتهم، أو التعرض لتلك 

املخاط��ر؛ ومن ثم مل ينجحوا يف إدارة أي منهام بش��كل جيد.  وكام رشحنا يف الفصل األول، 

فقد ورد يف تحليل مبكر ألس��باب األزمة االئتامنية - أجرته الجمعيَة األمريكية للمحاس��بني 

املؤّهلني القانونيني )ACCA( - أن حوكمة الركات كانت واحدة من بني خمس��ة مجاالت 

رئيس��ية أدت إىل األزمة االئتامنية )وكانت املجاالت األخرى هي تحديد املخاطر، واملكافآت 

والحوافز، والتقارير املحاس��بية واملالية، والتنظيم (.  وادعت )ACCA( أيضاً حدوث فشل 

منهجي، حيث بدا أن مجالس اإلدارات مل تتول - بشكل مالئم - مسؤولية اإلرشاف والتوجيه 

اإلسراتيجيني اللذين يضمنان توفري بيئة رقابية قوية، وميكنان مجالس اإلدارات من مواجهة 

الفري��ق التنفيذي.  وقد ذك��ر واضعو التقرير اآليت:  “إننا يجب أن نتس��اءل حول ما أعاق 

مجالس إدارات البنوك عن طرح األس��ئلة الصحيحة ومعرف��ة املخاطر التي كانت اإلدارات 
ترف عليها؟")4(

وكان��ت األعامل والتقارير األخرى منذ ذلك الحني تحمل نفس القدر من اإلدانة.  فعىل 

سبيل املثال، خلص املقال الذي كتبه جرانت كريكباتريك Kirkpatrick - تحت عنوان دروس 

 The Corporate Governance Lessons حوكمة ال��ركات املأخوذة من األزمة املالي��ة

from the Financial Crisis - إىل أنه ميكن إىل حد كبري عزو األزمة املالية إىل اإلخفاقات 

ونق��اط الضعف املوج��ودة يف ترتيبات حوكمة الركات.  وأش��ار كريكباتريك إىل أنه عندما 

ُوضع��ت إجراءات حوكمة ال��ركات موضع االختبار ظهر أنها مل تق��م مبهمتها املفرض لها 

القيام بها؛ حيث ينبغي أن تقي من اإلفراط يف خوض املخاطرة يف عدد من رشكات الخدمات 

املالية، وادعى كريكباتريك أنه كانت هناك مجموعة ظاهرة من نقاط الضعف.  

لق��د أخفقت نظم إدارة املخاطر يف حاالت كثرية بس��بب إج��راءات حوكمة الركات 

وليس بس��بب عدم كفاية مناذج الحاس��وب وحده��ا:  إن املعلوم��ات املتعلقة بالتعرض 

للمخاطر يف عدد من الحاالت مل تصل إىل مجلس اإلدارة، بل مل تصل حتى إىل املس��تويات 

العلي��ا من اإلدارة، بينام كانت إدارة املخاطرة مجرد نش��اط يف املنظمة يف أغلب األحيان 

وليست شيئاً أساسياً.  
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وكان كريكباتري��ك محقاً حينام ق��ال:  »تلك تعد ضمن مس��ؤوليات مجالس اإلدارات« 
مضيفاً أنه يف حاالت أخرى اعتمدت مجالس اإلدارات اإلس��راتيجية ولكنها مل تقم بعد ذلك 
بوض��ع مقاييس مناس��بة ملتابعة تنفيذها.  وقد قال يف هذا الص��دد:  »لقد تركت عمليات 
الكشف بالركة الكثري مام يفرض أن تقوم به، مثل عوامل املخاطر املتوقعة والنظم القامئة 

ملراقبة املخاطر وإداراتها«.)5(

مثال حالة البنك املليك اإلسكتلندي:

لق��د اعُتربت إخفاقات حوكم��ة الركات يف إدارة املخاطر عيوباً أساس��ية يف تقرير هيئة 
الخدمات املالية الربيطانية، املنش��ور يف ديس��مرب 2011 تحت عن��وان:  إخفاق البنك املليك 
اإلس��كتلندي The Failure of the Royal Bank of Scotland، حس��بام رشحن��اه يف تقرير 
الحالة بالفصل الرابع.  وقد وصف التقرير مجموعة كبرية وكاملة من القرارات الس��يئة التي 
اتخذتها إدارة البنك املليك اإلس��كتلندي ومجلس إدارته.  ومن ضمن القرارات األكرث إدهاش��ًا 
ق��رار امل��ي قدماً يف الحيازة عىل البن��ك الهولندي ABN AMIRO إي��ه.  يب.  إن أمرو عام 
2007، وال��ذي لعب دوراً بارزاً يف إخفاق البنك املليك اإلس��كتلندي.  وقد قرر مجلس اإلدارة 
املي قدماً يف عملية الحيازة عىل أساس اتخاذ الحيطة الواجبة، والتي كانت غري كافية بشكل 
واضح بالنس��بة للمخاطر التي ترتبت عليها.  وأش��ار التقرير إىل أن “الكثري من قراء التقرير 
س��وف يندهش��ون من قراءة أن املعلومات التي أتاحها بنك إيه.  يب.  إن أمرو للبنك املليك 
اإلس��كتلندي يف إبريل، 2007، وصلت إىل ملفني وقرص مدمج.  ‘وأن البنك املليك اإلسكتلندي 

فشل إىل حد كبري يف مساعيه للحصول عىل املزيد من املعلومات غري املتاحة للعامة.”

وورد أيضاً يف تقرير هيئة الخدمات املالية أنه كان واضحاً أن البنك املليك اإلسكتلندي  - 
خالل سعيه لتنفيذ إسراتيجيته الطموحة - كان معرضاً لكم كبري من املخاطر العالية.  وقد 
ط��رح تحليل هيئة الخدمات املالية أيضاً مجموعة من األس��ئلة املهمة بش��أن فاعلية دور 

مجلس إدارة البنك املليك اإلسكتلندي فيام يتعلق باإلسراتيجية.  

إنه بالنظر إىل نطاق طموحات البنك املليك اإلس��كتلندي فيام يتعلق بالنمو، وال س��يام 

خالل الفرة من 2006 إىل 2007، يصبح من املعقول توقع أن يكون مجلس اإلدارة قد تحقق 

من أن إس��راتيجية النمو كان��ت مصحوبة بدرجة عالية جداً م��ن االنتباه للمخاطر املقرنة 

باإلسراتيجية.  ولكن بالتأمل يف املايض، يتضح بشكل قابل لإلثبات أن الوضع مل يكن كذلك.  
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 وم��ن منظور إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، فإنه م��ن الجدير بالذكر أن هيئة 

الخدم��ات املالي��ة ق��د أوردت أن تقرير البنك املليك اإلس��كتلندي - ال��ذي أُعد عام 2006 

 Board, تح��ت عنوان »تقيي��م أداء مجل��س اإلدارة ولجنة املكاف��آت ولجنة الرش��يحات

 Remuneration Committee and Nominations Committee Performance

Evaluation«) وبالتايل فقد س��بق األزمة االئتامنية ( - أش��ار إىل أن أعضاء مجلس اإلدارة 

ش��عروا بعدم كفاية املدخالت املتعلقة بالنزع��ة للمخاطرة، وكذا عدم كفاية مراجعتها عىل 
مستوى مجلس اإلدارة، وأنه كان يتعني عىل مجلس اإلدارة أن يحدد نزعته للمخاطر.)6(

اإلشراف السيء على المخاطر- نتائج األبحاث:
إن��ه من اإلنصاف القول إن البنك املليك اإلس��كتلندي مل يكن متف��رداً من حيث إخفاق 

مجلس إدارته يف القيام باإلرشاف الالزم عىل املخاطر.  وعىل سبيل املثال، ذكر تقرير دروس 

 Lessons from the Global Banking Crisis إدارة املخاطر من األزمة املرصفية العاملية

ع��ام 2008، وال��ذي أعدته »مجموعة كبار املرفني«، أن��ه مل يوجد دليل قوي عىل انخراط 

مجالس اإلدارات يف تحديد ومتابعة االلتزام بنزعة الركات للمخاطرة، مشرياً إىل أن بيانات 

النزع��ة للمخاطرة مل تكن بش��كل عام قوية مب��ا يكفي، وكانت نادراً م��ا تعكس مجموعة 

كبرية من املقاييس بش��كل مناس��ب وكانت تفتقر إىل العنارص العملية التي تحدد بوضوح 

استجابات الركات املعتزمة لخسائر رأس املال وانتهاك الحدود.  

وأشار التقرير إىل أن »معظم الركات قد اعرفت بأنها تحتاج إىل تطوير إجراءاتها - إىل 

ح��د ما - عند تحدي��د النزعة للمخاطرة ومتابعتها« مضيفاً أن��ه عىل الرغم من أن مجالس 

اإلدارات كانت - حسبام ورد - تعتمد النزعة للمخاطرة واإلسراتيجيات التي كانت اإلدارات 

تفصح عنها، إال أن معظم الركات مل تكن تقدم أدلة كثرية عىل االنخراط النش��ط ملجالس 

اإلدارات يف اإلرشاف ع��ىل تحدي��د أو متابعة نزعة الركة للمخاطرة، أو عىل إدراك مجالس 

اإلدارات للوضع الحايل للمخاطر التي تواجهها الركة بالنسبة لنزعتها للمخاطر.  

لق��د أقرت الركات -يف العديد من الحاالت - بوج��ود تباين بني املخاطر التي كانت 

الركة تخوضها وبني تلك التي افرض مجلس اإلدارة أنها تخوضها.  وأفادت رشكات كثرية 

بأنه��ا تقوم اآلن بتجديد الطريقة التي ُتعرض به��ا املعلومات عىل مجالس إداراتها، وأنها 
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توس��ع نطاق املقاييس املس��تخدمة يف قياس النزعة للمخاطرة.  كام أصبحت العديد من 

الركات -التي كانت يف السابق تدرج حدود مصفوفة رأس املال - تركز اآلن عىل مستوى 

العائدات الربع سنوية بشكل أكرب.  وعىل العكس من ذلك، هناك رشكات أخرى تويل اآلن 

مزي��داً من االهتامم للمخاطر املتطرفة )احتاملي��ة وقوع حوادث نادرة(.  وتؤكد مجاالت 

الركيز هذه - باإلضافة إىل اهتامم األس��واق الشديد بأحجام مخاطر املنظامت املالية منذ 

بداي��ة األزمة - عىل رضورة قيام الركات باس��تخدام مقاييس متعددة للنزعة للمخاطرة 

من أجل إيجاد مجموعة متنوعة من املنظورات، ومن أجل مراعاة التوزيع واس��ع النطاق 

للنتائ��ج املحتملة.  وتوحي هذه التغي��ريات أيضاً برضورة أن تأخذ الركات يف اعتبارها – 

أيضاً - ماهية اإلجراءات اإلدارية التي تعد مجدية بش��كل واقعي الستعادة رأس املال، أو 
لتقليل املخاطر يف البيئات غري املواتية.)7(

إشراف مجلس اإلدارة – ما بعد األزمة االئتمانية:
إذن، هل تحسن إرشاف مجلس اإلدارة عىل املخاطر وإدارته لها يف السنوات القليلة التي 

أعقبت ظهور األزمة املالية؟

وفقاً لتقرير إرنس��ت آند يان��ج Earnest & Young الذي نر عام 2010 تحت عنوان 

 Making Strides in Financial تحقيق خطوات واسعة يف إدارة مخاطر الخدمات املالية

Services Risk Management، فقد ُوجد أن الركات التي خضعت للدراس��ة املس��حية 

)62 رشكًة ش��اركت يف الدراس��ة ع��رب اإلنرنت و/أو ع��ن طريق الهاتف م��ام نتج عنه 60 

استجابة للدراسة املسحية عرب اإلنرنت و35 مقابلًة شخصية( قد ذكرت أن مجالس اإلدارات 

كانت منخرطة بش��كل أنش��ط يف وضع سياس��ات املخاطر وحوكمتها أكرث مام كانت عليه 

خالل الس��نوات الس��ابقة، وأنها كانت تقي املزيد من الوقت يف معالجة القضايا املتعلقة 

باملخاط��ر بفاعلية أكرث ومبزيد من الركيز.  ويف املجمل، ذكر 83% من الركات املس��تجيبة 

للمس��ح حدوث زيادة يف إرشاف مجالس اإلدارات عىل املخاطر، كام أش��ار 42% إىل حدوث 

زيادة ملحوظة يف انخراط مجالس اإلدارات.  وأوردت الدراس��ة أن أعضاء مجالس اإلدارات 

أصبحوا - بشكل خاص - أكرث اطالعاً عىل املوضوعات املتعلقة باملخاطر.  ودعمت الركات 

املس��تجيبة الربامج التدريبية حتى تظل مجالس اإلدارات ملمة باملس��ائل الناشئة التي لها 
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تأث��ري عىل املخاطر، وعززت زيادة ش��فافية التقاري��ر، وزيادة جودته��ا، ومعدل إصدارها، 

وعقد االجتامعات بشكل أكرث انتظاماً، وإجراء املزيد من املناقشات املتعمقة حول املخاطر 

املحيطة باملنظمة بأكملها.  

وأش��ارت الكثري من الركات إىل أن تحديد االتجاه اإلس��راتيجي ولعب الدور األس��ايس 

يف تحدي��د النزعة للمخاطرة واعتامده واإلرشاف عليه هام اآلن ضمن مس��ؤوليات مجالس 

اإلدارات، وأن القضايا الناشئة مثل تخصيص رأس املال، ومخاطر األعامل الجديدة، والتعويض 

أصحب��ت تحتل درجات أعىل من األولوية يف جدول أع��امل مجالس اإلدارات.  وقد عزلت 

أغلبية الركات التي خضعت للدراس��ة املسحية )86%( املخاطر عن لجان التدقيق التابعة 

لها، وقامت بتشكيل لجنة منفصلة للمخاطر لضامن استقاللية تلك املجاالت املهمة، والركيز 

املالئم عىل كل منها.  وذكرت الركات أن مجالس اإلدارات تقوم بالغوص يف أعامق املسائل 

التي مل تصل إىل جداول أعاملها يف األعوام الس��ابقة، والتي تتطلب إصدار تقارير وتحليالت 
أكرث تعقيداً وعمقاً ومبعدالت أعىل.)8(

تعريف الحوكمة:
يجدر هنا التوق��ف قلياًل لرح معنى مصطلح »الحوكمة«.  إنه بالنظر إىل املوضوعات 

األساس��ية التي يتناولها هذا الكتاب )وهي تنفيذ اإلس��راتيجية والنزع��ة للمخاطرة وإدارة 

املخاطر، إلخ.(، فقد يكون من املتوقع بش��كل معقول أننا قد نعني يف هذا السياق حوكمة 

ال��ركات.  ومن ناحية أخرى، ع��ىل الرغم من أنها قطعاً عنرص أس��ايس إال أننا نجادل بأن 

الركيز فقط عىل حوكمة الركات من شأنه تقييد تطبيق الحوكمة وتقييد فاعليتها.  وبدالً 

من ذلك، هناك منهج أوس��ع للحوكمة يتم غرس��ه يف سياق إدارة األداء عىل أساس املخاطر، 

وهذا املنهج يدور حول وضع حدود ومس��ؤوليات إس��راتيجية واضحة، ومد هذه الحدود 

واملسؤوليات إىل عمق املنظمة.  

وكبداية، هناك عدد من التعريفات الثابتة واملعروفة لحوكمة الركات، والتي تساعد يف 

تشكيل فهمنا ملا يجب أن تبدو عليه الحوكمة عىل نطاق املنظمة.  
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قانون حوكمة الشركات البريطاني:
 )2010( UK Corporate Governance Code ينص قانون حوكمة الركات الربيطاين

ع��ىل أن »الغ��رض من حوكمة الركات هو تس��هيل اإلدارة الفعال��ة والمنظِّمة والحكيمة 

التي ميكن أن تحق��ق نجاحاً طويل األجل للركة«.  ويتضمن هذا القانون تعريفاً لحوكمة 

الركات مس��تمداً من قانون حوكمة الركات لس��نة 1992 الت��ي أصدرته لجنة كادبوري 

والذي يعده الكثريون تعريفاً منوذجياً:  

إن حوكم��ة ال��ركات هي النظام الذي يتم من خالله توجيه ال��ركات والرقابة عليها.  

وتعد مجالس اإلدارات هي املس��ؤولة عن حوكمة رشكاتها.  ويعد دور حقوق املس��اهمني 

يف الحوكم��ة هو تعيني أعضاء مجل��س اإلدارة واملراجعني والتحقق م��ن قيام هيكل مالئم 

للحوكم��ة.  وتتضمن مس��ؤوليات مجلس اإلدارة تحدي��د األهداف اإلس��راتيجية للركة، 

ومامرس��ة دور القيادة لتحقيق تلك األهداف، واإلرشاف عىل إدارة األعامل، وتقديم تقارير 

حقوق املساهمني عام يقوم به من إدارة وإرشاف.  وتخضع ترصفات مجلس اإلدارة للقوانني 
واللوائح ولحقوق املساهمني يف الجمعية العمومية.)9(

تقرير الملك:
تقريب��اً يف نفس الوقت الذي كانت في��ه لجنة كادبوري Cadbury Committee تقوم 

ألول م��رة بصياغة إطار حوكمة الركات الربيطاين، صدر يف جنوب إفريقيا تقرير امللك عن 

حوكم��ة ال��ركات King Report on Corprate Governance )امللك 1، 1994( والذي 

كان أول تقري��ر م��ن ثالثة تقارير رائدة، وقد أعقبه الحقاً التقرير الثاين عام 2002 والتقرير 

الثالث عام 2009.  ويتم االستش��هاد ب��� تقرير امللك عن حوكمة الركات باعتباره »املوجز 
األكرث فاعلية ألفضل املامرسات الدولية يف حوكمة الركات«.)10(، )11(، )12(

وع��ىل خالف معظم قوانني حوكمة الركات، ف��إن قانون امللك ليس تريعياً فهو قائم 
عىل املبادئ واملامرسات.  وتتكون فلسفة القانون من ثالثة عنارص أساسية أال وهي القيادة 
واالس��تدامة ومواطنة الركات الصالحة.  وهذا القانون يعد الحوكمة الرش��يدة - بش��كل 
أس��ايس - قي��ادة فعالة وأخالقية.  وينص قان��ون امللك بأنه ينبغي عىل الق��ادة أن يوجهوا 
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الركة حتى تحقق أداء اقتصادياً واجتامعياً وبيئياً مس��تداماً.  وهو يرى أن االس��تدامة هي 
الرضورة األخالقية واالقتصادية األساس��ية لهذا القرن وتنبع رؤية القانون بخصوص مواطنة 
الركات من متثيل الركة بش��خص معنوي مبوجب دس��تور جن��وب إفريقيا، والتي يجب 
بالتايل أن تعمل عىل نحو مستدام.  وعىل سبيل املثال، لقد تضمنت املبادئ األساسية بقانون 
امللك الثاين أعضاء مجلس اإلدارة ومس��ؤوليتهم وإدارة املخاطر والتدقيق الداخيل، وتقارير 
االس��تدامة املتكاملة واملحاسبة والتدقيق املحاس��بي.  ويتضمن قانون امللك الثالث العديد 
من االتجاهات الناشئة مثل بدائل حل النزاعات واملراجعة الداخلية التي تقوم عىل املخاطر 
وموافقة حقوق املس��اهمني عىل رواتب أعضاء مجل��س اإلدارة غري التنفيذيني وتقييم أداء 

مجلس اإلدارة وأعضائه.  

:ASX مجلس حوكمة هيئة األوراق المالية األسترالية
ُتع��رِّف مبادئ وتوصيات حوكمة ال��ركات - الصادرة عن مجلس حوكمة هيئة األوراق 
املالية األس��رالية - حوكمة الركات بأنها »إطار القواعد والعالق��ات واألنظمة والعمليات 
التي يتم فيها ومن خاللها مامرسة السلطة ومراقبتها يف الركات«.  وهي تضم اآلليات التي 
من خاللها تخضع الركات ومن هم يف الس��لطة للمس��اءلة.  وتؤثر حوكمة الركات عىل 
كيفي��ة وضع أهداف الركة وتحقيقها، وكيفية مراقب��ة املخاطر وتقييمها، وكيفية الوصول 

باألداء إىل املستوى األمثل.  

ويشمل هذا املعيار أيضاً مثانية مبادئ لحوكمة الرشكات الرشيدة:

1- وضع أسس صلبة لإلدارة واإلرشاف.  

2- هيكلة مجلس اإلدارة لتحقيق قيمة مضافة.  

3- تعزيز صنع القرارات األخالقية واملسؤولة.  

4- حامية سالمة التقارير املالية.  

5- القيام بإفصاحات متوازنة يف الوقت املناسب.  

6- احرام حقوق املساهمني.  

7- االعراف باملخاطر وإدارتها.  
8- املكافأة بعدالة ومسؤولية.)13(
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  :)OECD( مبادئ حوكمة الشركات الخاصة بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
لقد وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أيضاً مجموعة من التوجيهات املتعلقة 

بحوكمة ال��ركات يف وثيقة مبادئ حوكمة الركات ملنظمة التع��اون االقتصادي والتنمية 

OECD Principles of Corporate Governance ع��ام 2004.  وتنص هذه الوثيقة عىل 

أن »حوكمة الركات تتضمن مجموعة من العالقات بني إدارة الركة ذات الصلة ومجلس 

إدارتها، واملساهمني وغريهم من املساهمني اآلخرين.  وتقدم حوكمة الركات أيضاً الهيكل 

الذي توضع من خالله أهداف الركة، وُتحدد وس��ائل تحقيق تلك األهداف وطرق متابعة 

األداء«.

وإضافة إىل ما سبق، تنص هذه الوثيقة عىل خمسة مبادئ لحوكمة الرشكات الرشيدة:

1- يجب أن يعزز إطار حوكمة الركات األسواق ذات الشفافية والكفاءة، وأن يكون متسقاً 

مع س��يادة القانون، وأن ينص بوضوح عىل تقس��يم املس��ؤوليات بني مختلف الجهات 

اإلرشافية والتنظيمية واملعنية بتنفيذ القوانني.  

2- يجب أن يحمي إطار حوكمة الركات مامرسة املساهمني لحقوقهم، وأن يسهل ذلك.  

3- يجب أن يضمن إطار حوكمة الركات املس��اواة يف معاملة كل حقوق املساهمني مبا يف 

ذلك األقلية من املس��اهمني وغريهم من املساهمني األجانب.  ويجب أن تتاح لدى كل 

املساهمني فرصة الحصول عىل تعويض حقيقي عن أي انتهاك لحقوقهم.  

4- يج��ب أن يعرف إطار حوكمة الركات بحقوق املس��اهمني القامئة مبوجب القانون أو 

من خالل االتفاقات املتبادلة، وأن يش��جع التعاون النش��ط بني الركات واملساهمني يف 

تحقيق الرثوة والوظائف، وتحقيق االستدامة لدى املنظامت التي تتمتع باستقرار مايل.  

5- يج��ب أن يضم��ن إطار حوكمة ال��ركات القياَم بإفصاحات دقيقة يف الوقت املناس��ب 

بشأن كل املس��ائل الجوهرية املتعلقة بالركة، مبا يف ذلك الوضع املايل واألداء وامللكية 
وحوكمة الركة.)14(

مناهج أخرى:
ع��ىل الرغم م��ن أن اململكة املتحدة ومعظ��م بلدان االتح��اد األورويب وجنوب إفريقيا 
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والعديد من بلدان الكومنولث تبنت منهج »االمتثال أو الرح«، ويف اآلونة األخرية أصبحت 

تتبنى منهج »التطبيق أو الرح« فيام يتعلق بحوكمة الركات، إال أن الواليات املتحدة قد 

عمدت إىل سن حوكمة الركات من خالل مجموعة قواعد مفصلة.  ولقد كان الوضع كذلك 

خاصة يف ظل قانون س��اربينز أوكسيل Sarbanes-Oxley لس��نة 2002 الذي وضع معايري 

جدي��دة للتقارير املالية، وتضمن مجاالت مثل املراقبة، واملحاس��بية، واس��تقاللية مراجعي 
الحسابات، واإلفصاحات املالية املعززة.)15(

وباإلضافة إىل ذلك، فإن إطار حوكمة الركات يف الواليات املتحدة ليس معرفاً يف تريع 

أو قانون واحد بل إن التعريف موجود يف مجموعة من القوانني واللوائح املختلفة سواًء عىل 

املستوى الفيدرايل أو عىل مستوى الوالية.  

وميكن تطبيق أطر الحوكمة عىل مستويات تنفيذية بشكل أكرب داخل املنظمة باإلضافة 

إىل تطبيقها عىل مس��توى الركة.  وتتضمن أطر الحوكمة الشائعة االستخدام/ املرجعية ما 

ييل:

- حوكمة املروع – إطار اإلدارة الذي يتم فيه اتخاذ القرارات املتعلقة باملروع.  

- حوكمة تكنولوجيا املعلومات – القيادة والهياكل والعمليات التنظيمية التي تضمن التزام 

تكنولوجيا املعلومات باملنظمة بدعم ونر إسراتيجيات املنظمة وأهدافها.  

- حوكمة البيانات – مامرس��ة صنع القرار والس��لطة فيام يخص املسائل املتعلقة بالبيانات.  

وميكننا تقديم تعريف أطول لها فحوكمة البيانات هي نظام لحقوق ومس��ؤوليات اتخاذ 

الق��رارات، فيام يتعل��ق بالعمليات املرتبطة باملعلومات، وهذا النظ��ام يتم تطبيقه طبقاً 

لنامذج متفق عليها تصف من يستطيع اتخاذ أي إجراءات بشأن معلومات محددة، ومتى 

يكون ذلك، وتحت أي ظروف، وباستخدام أي وسائل.  

تعريف الُمَؤِلَفْين للحوكمة:
ُتب��ني التعريفات الواردة أعاله أن الحوكمة هي مفهوم واس��ع النطاق وينطبق حس��ب 

العادة الش��ائعة عىل مس��تويات محددة )مثل الركة( أو مج��االت محددة )مثل حوكمة 

املروع( باملنظمة أو أنشطتها.  
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واس��تناداً إىل مراجعة شاملة للمراجع املتاحة باإلضافة إىل التغذية املرتجعة من مروع 

تم مع أحد العمالء، يف سياق إدارة األداء عىل أساس املخاطر، فلقد وضعنا التعريف البسيط 

التايل للحوكمة:  »إن الحوكمة هي العمليات واملامرس��ات التي ترسم الحدود اإلسراتيجية 

والتنفيذي��ة وحدود صنع القرار ألي منظم��ة )أو أي وحدة تنظيمية( وتحدد كيفية صناعة 

القرارات وتنفيذها«.

ولق��د ُصمم ه��ذا التعريف عن قصد حتى يكون قاباًل للتطبي��ق بوجه عام بهدف دعم 

عملية الحوكمة التي ميكن أن تنتقل من املستوى اإلسراتيجي للمنظمة )حوكمة الركة( إىل 

مستوى تنفيذي أكرب )حوكمة املروع وتكنولوجيا املعلومات والبيانات والعمليات إلخ.(.  

وضع الحدود:
يتناول تعريفنا رس��م الحدود، ويتم عىل مس��توى الركة رس��م هذه الحدود من خالل 

تعريف وفهم واضحني لنموذج أعامل املنظمة، ومن خالل التحديد الواضح لألهداف طويلة 

األمد )3-5 س��نوات( واألهداف قصرية األمد )12-24 ش��هراً(، ومن خالل التعريف والفهم 

الواضح��ني للنزعة للمخاطرة باملنظمة.  ومبجرد أن يحدد مجل��س اإلدارة وكبار التنفيذيني 

هذه العنارص، ينبغي أن تتدفق عرب املنظمة وأن تنغرس فيها.  

صنع القرارات:
يشري هذا التعريف إشارة رسيعة لصنع القرارات سواًء بالنسبة لكيفية صنعها أو لكيفية 

تنفيذها داخل املنظمة.  ويقدم أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر - بركيزه عىل الدمج 

بني اإلدارة اإلسراتيجية وإدارة املخاطر وال سيام النزعة للمخاطرة - إطاراً إسراتيجياً ملجالس 

اإلدارات وكبار التنفيذيني لضامن قدرتهم، من وجهة إسراتيجية ومن منظور املخاطرة، عىل 

الوفاء بالتزاماتهم املتعلقة بحوكمة رشكاتهم.  

ويعد هذا التعريف مهاًم ومدعاًم للمفهوم األسايس لنهج إدارة األداء عىل أساس املخاطر، 

ومفاده أن النزعة للمخاطرة يجب أن تكون جزءاً رئيس��ياً من إس��راتيجية أي منظمة، وأنه 

يجب غرسه يف عملية تنفيذ اإلسراتيجية مع »العمل ضمن حدود النزعة للمخاطرة«.  
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ويق��دم أس��لوب إدارة األداء ع��ىل أس��اس املخاطر-بركي��زه ع��ىل الدمج ب��ني اإلدارة 

اإلس��راتيجية وإدارة املخاطر وال سيام النزعة للمخاطرة- إطاراً إسراتيجياً ملجالس اإلدارات 

وكبار التنفيذيني لضامن قدرتهم )من وجهة إس��راتيجية ومن منظور املخاطرة( عىل الوفاء 

بالتزاماتهم املتعلقة بحوكمة رشكاتهم.  

الحوكمة وإدارة المخاطر:
لقد تم أيضاً تسليط الضوء عىل أهمية مراقبة املخاطر باعتبارها إحدى رضورات الحوكمة 

يف العديد من األعامل املشار إليها فيام سبق وكذا يف أعامل أخرى.  وتربز إدارة املخاطر بوضوح 

يف مجالني ب�وثيقة مبادئ حوكمة الركات الخاصة مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية:

اإلفصاح والشفافية:

إن البن��د الرئييس هنا هو التوصية باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية املتعلقة بعوامل 

املخاط��ر املتوقعة مبا يف ذلك اإلفصاح عن نظام مراقب��ة املخاطر وإدارتها.  وقد تكون تلك 

املخاطر املتوقعة ناشئة عن الصناعة بعينها، أو قد تكون جغرافية، أو تتعلق باالعتامد عىل 

س��لعة ما، أو باملس��ؤوليات البيئية، أو املشتقات أو األس��واق املالية مثل أسعار الفائدة أو 

العملة، أو العمليات خارج امليزانية العمومية.  

مسؤوليات مجلس اإلدارة:

يعد مجلس اإلدارة مس��ؤوالً عن مراجعة سياس��ة املخاطر وتوجيهها.  وُينظر إىل سياسة 

املخاطر باعتبارها وثيقة الصلة بإسراتيجية املنظمة.  وينبغي عىل مجالس اإلدارات أن تحدد 

أنواع ودرجات املخاطر التي تكون الركة مستعدة لقبولها يف أثناء سعيها لتحقيق أهدافها.  
كام يجب عليها أن تدير املخاطر بحيث تتوافق مع حجم املخاطر املنشود من الركة.)16(

وق��د ورد يف تقري��ر آخر، أعده مركز املديري��ن الربيط��اين )IOD( أن األزمة االئتامنية 

ش��ددت عىل أهمية إدارة املخاطر باعتبارها إحدى مسؤوليات مجلس اإلدارة، كام شددت 

عىل الدور املهم ملجلس اإلدارة يف تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلسراتيجية وفيام يتعلق 

بالنزعة للمخاطرة.  وطبقاً ملعهد أعضاء مجالس اإلدارات فإن مجلس اإلدارة له دور ثاليث:
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- تقدير املخاطر املصاحبة إلسراتيجيات املنظمة.  

- تحديد نزعة الركة للمخاطرة.  
- ضامن تحديد املوارد املالمئة لتحديد املخاطر وتفاديها وتخفيف آثارها.)17(

وإضافة إىل ما س��بق، خلص البحث يف تعريف مفهوم النزعة للمخاطرة وتطبيقه إىل أن 
اإلجابتني األكرث شيوعاً للسؤال املطروح عىل الخاضعني للمسح - والذي هو »إذا كان لديكم 
بيان للنزعة للمخاطرة، وضحوا أس��باب وضع هذا البيان« - كانتا »تحس��ني مراقبة مجلس 
اإلدارة للمخاطر وتحسني حوكمة املخاطر« )71%( ثم »إيصال التوقعات املتعلقة باملخاطرة 
للمديرين« )54%(.  ويعد مجلس اإلدارة مس��ؤوالً بش��كل أس��ايس عن وض��ع بيان النزعة 

للمخاطرة وعن اإلرشاف عىل تنفيذه.)18(

وتحت��ل أهمية إرشاف مجلس اإلدارة أيضاً ع��ىل النزعة للمخاطر أعىل القامئة الواردة يف 
تقري��ر لجنة بلو ريب��ون Blue Ribbon Commission )أكتوب��ر 2009( التابعة للجمعية 
 National Association of Corporate الوطني��ة ألعض��اء مجال��س إدارات ال��ركات
 Risk وال��ذي يحمل عن��وان حوكمة املخاطر:  املوازنة ب��ني املخاطر واملكافآت ،Directors
Governance:  Balancing Risk and Rewards.  ويركز التقرير - البالغ عدد صفحاته 42 
صفحًة - عىل العنارص األساسية إلرشاف مجلس اإلدارة عىل املخاطر يف ستة أهداف محددة:

بين��ام قد تختلف أه��داف اإلرشاف عىل املخاطر من رشكة إىل أخرى، إال أنه ينبغي عىل 
كل مجلس إدارة أن يتحقق من اآليت:

ن النزعة للمخاطرة يف منوذج أعامل الركة وإسراتيجيتها وتنفيذها إلسراتيجيتها  1- أن ُتضمَّ
بشكل مالئم.  

2- أن تكون املخاطر املتوقعة متسقة مع املكافآت املتوقعة.  

3- أن تطبق اإلدارة نظاماً إلدارة املخاطر ومتابعتها وتخفيفها، وأن يكون ذلك النظام مالمئاً 
بالنظر إىل منوذج أعامل الركة وإسراتيجيتها.  

4- أن يخطر نظام إدارة املخاطر مجلس اإلدارة باملخاطر الكبرية التي تواجهها الركة.  

5- أن تتواجد ثقافة مالمئة واعية باملخاطر عىل نطاق املنظمة.  
6- أن يتم االعراف بأن إدارة املخاطر هي مسألة أساسية لنجاح تنفيذ إسراتيجية الركة.)19(
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وتوحي هذه النقاط الست مثل غريها من األمور بأهمية غرس مبادئ ومامرسات إدارة 

املخاطر يف عمق املنظمة.  وتلك تعد مس��ألة أساس��ية بالنسبة لنهج إدارة األداء عىل أساس 

املخاطر.  

نموذج RACI )المسؤولية – المساءلة – المشورة – اإلبالغ(:  
إنن��ا ليك نغرس الحوكم��ة يف املنظمة، ينبغي أن نقوم باس��تخدام منوذج RACI ضمن 

أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

وRACI ه��و منوذج للحوكمة وصن��ع القرارات وهو يدور حول األه��داف والعمليات 

واملبادرات واملخاطر، والضوابط الرقابية التي تظهر يف إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس 

املخاطر.  وRACI هو منوذج لتحديد املجاالت الوظيفية واألنشطة الرئيسية ونقاط صناعة 

القرارات حيث يوجد غموض أو لبس.  ويعني استخدام هذا النموذج أنه ميكن الكشف عن 

ن اإلدارة من املش��اركة بنشاط يف عملية  الفروق وحلها من خالل الجهد الجامعي، وهو ميكِّ

ن من توضيح  الوصف املنهجي لألهداف واألنش��طة والقرارات التي يجب إنجازها، كام ميكِّ

املسؤولية التي يتحملها كل فرد فيام يتعلق بتلك األهداف واألنشطة والقرارات.  

املس��ؤولية:  وتتعلق بالش��خص أو األش��خاص الذين يؤدون العمل م��ن أجل تنفيذ أو 

تحقيق بند ما يف إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر – أي تحقيق هدف )أهداف( و/أو 

تنفيذ عملية )عمليات( و/أو مبادرة )مبادرات( و/أو إدارة املخاطرة )املخاطر( و/أو ضامن 

فاعلية الضابط الرقايب )الضوابط الرقابية(.  وهؤالء هم األشخاص الذين يركزون عىل الفعل 

التنفيذ – »الفاعلون«.  

املس��اءلة:  وتتعلق بالش��خص الذي يخضع للمس��اءلة يف النهاية عن تنفيذ أو تحقيق 

بند ما يف إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاط��ر – أي تحقيق هدف )أهداف( و/أو تنفيذ 

عملية )عمليات( و/أو مبادرة )مبادرات( و/أو إدارة املخاطرة )املخاطر( و/أو ضامن فاعلية 

الضابط الرقايب )الضوابط الرقابية(.  وهذه الش��خص يتمتع بس��لطة قول »نعم« و»ال«، وال 

ُيكلف بأي بند سوى مسؤول واحد وهذا الشخص هو »الذي يتحمل املسؤولية«.  
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املش��ورة:  وهي خاصة بالشخص أو األشخاص الذين تتم استشارتهم قبل اتخاذ أي قرار 

مه��م فيام يتعلق بأي بند ضمن إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاط��ر )الهدف والعملية 

واملب��ادرة واملخاطرة والضابط الرقايب(.  ويجب أن يكون هناك حوار متبادل بني الش��خص 

املس��ؤول والشخص أو األش��خاص املعنيني بتقديم املشورة.  واملستش��ارون هم األشخاص 

الذين »تزودهم باملعلومات الكافية وتركهم يف عملية صنع القرار«.  

اإلبالغ:  يتعلق بالش��خص أو األش��خاص الذين يتعني إبالغهم بع��د اتخاذ أي قرار مهم 

فيام يتعلق بأي بند ضمن إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر )الهدف والعملية واملبادرة 

واملخاطرة والضابط الرقايب(.  واملبلَّغون هم األشخاص الذين »تبقيهم يف الصورة«.  

وتسير عملية RACI خالل ست خطوات:

1- يتم عقد اجتامعات متهيدية إلبالغ موظفي اإلدارة الرئيسيني بغرض ومتطلبات العملية.  

2- يتم وضع قوائم بالقرارات والوظائف ويتم تحليلها وتجميعها يف قامئة وظائف رئيسية.  

3- يتم عقد ورش عمل حول املسؤولية لالتفاق عىل تعريفات الوظائف، ولتحديد القوانني 

التي تصف نوع املس��ؤولية التي سيحملها كل دور تجاه كل وظيفة.  واملخرج من هذه 

الخطوة هو خريطة املسؤولية.  

4- يتم توثيق خرائط املس��ؤولية ويتم نس��خها لتوزع عىل كافة املشاركني واملنظامت ذات 

الصلة.  

5- يتم إيصال تعريفات األدوار الجديدة ودعمها من خالل االجتامعات التي يتم عقدها مع 

كافة األفراد واإلدارات املعنية.  

6- يتم إجراء متابعة لضامن االلتزام بالعالقات املحددة يف العملية ولتشجيع املشاركني عىل 

تأدية أدوارهم.  

:RACI مزايا
إن خربتنا يف استخدام RACI، كجزء أسايس من أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر، 

ه��ي خربة إيجابي��ة للغاية.  وعادة ما يش��ري عمالؤنا إىل أن تطبي��ق RACI يف منظامتهم 
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يربز بعض التحديات املبكرة ويرجع ذلك فقط إىل أنه يش��كل طريقة تفكري مختلفة بشأن 

الحوكمة وصنع القرارات وأنه يدفع إىل درجة من الصالبة كانت غائبة من قبل.  ومن ناحية 

أخرى، فإنهم يشريون إىل أنه عند استخدام إطار RACI، يشكل أحد عوامل التغيري شديدة 

الفاعلية، فهو مفيد للغاية يف تكوين الثقافة الصحيحة املركزة عىل اإلسراتيجية والتي تتسم 

بالوعي باملخاطر.  

وجدي��ر بالذك��ر أن عمالءنا ذكروا مجموعة م��ن املزايا الكبرية الت��ي حصلوا عليها من 

استخدام إطار RACI مبا يف ذلك:  دعم العمل الجامعي من خالل رسم املهام واملسؤوليات 

بش��كل متس��ق، وتوضيح املهام واملس��ؤوليات، وتحديد املس��ؤوليات، وإزالة سوء الفهم، 

وتش��جيع العمل الجامعي، وتقليل ازدواج الجهود، وتحس��ني مس��توى التواصل من خالل 

إنشاء عالقات “املشورة” و”اإلبالغ”.  وباإلضافة إىل ذلك، يشري العمالء إىل أن غرس الحوكمة 

باستخدام إطار RACI يضفي وضوحاً عىل التواصل حول اإلدارة اإلسراتيجية وإدارة املخاطر 

ويلعب دوراً مهاًم يف تش��كيل ثقافة املنظمة التي “تعم��ل ضمن نطاق النزعة للمخاطرة“ 

عىل نحو غريزي.  

وهناك وجه من أوجه إطار RACI يعجبنا بشكل خاص، وهو أيضاً السبب الذي دفعنا 

إىل غرس��ه يف منهجية إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، وهذا الوجه يتمثل يف كونه س��هل 

الفه��م وميكن تطبيقه برسعة، وهو أمر يقدره عمالؤن��ا أيضاً ويعرفون به.  وقد ثبت ذلك 

ل��دى أحد عمالئنا الذين قدمنا لهم إط��ار RACI.  لقد كنا نعمل لدى رئيس مجلس إدارة 

إح��دى منظامت الخدمات املهنية الك��ربى يف لندن باململكة املتح��دة وقمنا بتقديم إطار 

RACI لفري��ق القيادة العليا ومن يتبعونهم مبارشة.  وقمنا يف نفس الوقت - خالل يومني 

خارج املوقع - بتقديم خريطة إسراتيجية وخريطة مخاطر جديتني باإلضافة إىل بيان جديد 

للنزعة للمخاطرة.  

وع��ىل الرغم م��ن أن الكثري ممن كان��وا حارضي��ن انخرطوا بنش��اط يف وضع خريطة 

 RACI اإلس��راتيجية وخريطة املخاطر وبيان النزعة للمخاطرة إال أنه مل يتم مناقش��ة إطار

إال عىل أعىل مس��تويات اإلدارة.  ويف غضون أس��بوعني من ه��ذا العمل خارج املوقع ومن 

تقديم إطار RACI س��افر أحد التنفيذيني املعنيني باملروع إىل أس��راليا للعمل يف مكتب 
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سيدين، وعند عودته اقتحم غرفة املروع بانفعال وأخرب الفريق املعني باملروع أن الفريق 

التنفيذي األس��رايل ق��د اعتمد إطار RACI بع��د أن زار أحد أعضائ��ه اململكة املتحدة يف 

األس��بوع الس��ابق لزيارته! فقد وجدوا مادة املروع عىل موقع إلكروين داخيل وطبقوها 

محلياً.  وكان ذلك مبثابة إش��ارة قوية ملكتب اململك��ة املتحدة وكذا لفريق املروع – فقد 

ح��ث الفريق عىل دفع هذا األمر إىل األمام والعمل عىل إنجاحه.  وفيام بعد، أعلن كل من 

الفريق التنفيذي الربيطاين والفريق التنفيذي األسرايل عن حدوث تحسن ملحوظ يف عملية 

صن��ع الق��رار من حيث الجودة والرسعة وأش��اروا أيضاً إىل حدوث تحس��ن الحق يف نتائج 

  .RACI األعامل.  ويبني الشكل رقم )9-2( كيفية عمل منوذج

الشكل رقم 2-9

كيف ميكن لنموذج RACI أن يدعم خريطة اإلسرتاتيجية؟

ية
ئول

ملس
ا

ورة
ملش

اإلبالغا

املساءلة

األفراد الذين لديهم سلطة 

األهداف  بتحقي��ق  تتعلق 

وتطبيق نظم الرقابة.

 هؤالء الذين يش��غلون مناصب 

إدارية.

يعمل هؤالء األفراد عىل تحقيق 

األهداف والتعام��ل مع املخاطر 

وتطبيق نظم الرقابة.

 "قم بإعالمهم مبا يحدث"
 قم بإعالمهم بالقرارات 

"األساسية"
يش��غلون  الذي��ن  املوظف��ون 

إىل  بدوره��ا  تحت��اج  مناص��ب 

تحديثهم باملعلومات الدقيقة.
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الخالصة:
لقد تن��اول هذا الفصل الدور الذي تلعبه الحوكمة يف إط��ار ومنهجية إدارة األداء عىل 

أساس املخاطر.  وقد شدد عىل أن الحوكمة ليست مجرد مسؤولية من مسؤوليات الركات 

موضح��اً أنه يجب عىل مجلس اإلدارة أن يؤدي مهامه بش��كل أفضل بكثري مام كانت عليه 

الحال يف الس��ابق، وذلك من أجل تفادي مثالب كتلك التي انكش��فت للعامل نتيجة لألزمة 

االئتامني��ة.  ويجب أن تكون الحوكمة فكرًة وإطاراً وعمليًة تس��توعبها املنظمة يف أعامقها.  

ويعد منوذج RACI طريقة فعالة للحث عىل هذا االس��تيعاب ولتطبيق الحوكمة الرش��يدة 

عىل نطاق املنظمة.  

وإضافة إىل ما س��بق، يلعب من��وذج RACI دوراً مهاًم يف تش��كيل الثقافة املركزة عىل 

اإلسراتيجية، والتي تتسم بالوعي باملخاطر.  وسوف نتناول يف الفصل القادم بالتفصيل كيف 

تبدو الثقافة املركزة عىل اإلس��راتيجية والواعية باملخاطر، وملاذا هي شديدة األهمية لنجاح 

استخدام إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر؟
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الفصل العاشر

 الثقافة والتواصل

الثقافة هي العامل األسايس الذي من شأنه أن يتسبب يف فشل اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر.  

مقدمة:
رمب��ا ال يكون هن��اك جزء أصعب من تغيري الثقاف��ة - يف أي برنامج إلدارة التغيري )وأي 

تطبيق إلطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر هو بالقطع برنامج من هذا القبيل( - أو عىل 

األقل تش��كيلها عىل نحو صحيح )الشكل رقم 10-1(.  وإن إخفاق بعض تطبيقات بطاقات 

األداء املت��وازن وإدارة املخاط��ر ال يرجع يف العادة إىل مش��كالت إنش��اء فنية ولكنه يرجع 

ألس��باب ثقافية، أي مقاومة األداء الذي تتم متابعته وقياس��ه ع��ن كثب )ومن ثم الخوف 

من املس��اءلة والشفافية( وعدم الرغبة يف تغيري العمليات والسلوكيات اإلدارية القامئة.  ومل 

يقابل مؤلفا هذا الكتاب قط أي عميل أش��ار إىل انخراطه يف عملية تواصل قوية خالل أي 

تطبي��ق إلدارة األداء – »تواص��ل، تواصل، تواصل« هي عىل األرجح النصيحة األكرث ش��يوعاً 

التي يقدمها املامرس��ون واملستشارون عندما ُيطلب منهم رسد عوامل النجاح الهامة إلدارة 

األداء/ برنام��ج التغيري.  ويعد دعم اإلدارة العليا هو عامل النجاح املهم الوحيد الذي ميكنه 

أن يحتل وحده الدرجة ذاتها عىل قامئة األشياء املهمة.  

وتعد قضايا الثقافة والتواصل معوقات محتملة وقوية بقدر متس��اٍو لتطبيق أي برنامج 

إلدارة املخاطر بنجاح.  وعادة ما تالم األسباب الثقافية - وال سيام عندما يتم ربطها بإجاميل 

املكافآت - عىل أي ترصف غري مسؤول أدى إىل وقوع األزمة االئتامنية.  وسواء أكانت عالقة 

ِع��َي - فإنه ميكن القول ب��أن العديد من املنظامت  املكاف��آت هنا مهمة أم ال - حس��بام ادُّ

شجعت عىل )أو يف أفضل األحوال تغاضت عن( شكل الثقافة بحيث أصبح االستثامر العايل 

املخاطر هو النمط الس��ائد.  وبعبارة أخرى ميكن القول بأن التواصل بش��أن مفاهيم معينة 

مثل النزعة للمخاطرة أو مس��تويات تحمل املخاطر مل ُيعط س��وى ق��در ضئيل للغاية من 
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االهت��امم حتى يف الصناعة املرصفي��ة، التي ُيزعم أنها متتاز بعملي��ات ونظم إدارة املخاطر 

األك��رث تعقيداً وق��وة من أي صناعة عىل اإلط��الق؛ فقد اعتقد الكثريون أنه��ا ُمحّصنة ضد 

اإلخفاق.  

الشكل رقم 1-10

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

محركات األعامل

الحوكمة

النزعةالثقافة

التواصل

وضع اإلسرتاتيجية النزعة

إدارة 

املخاطر

مواءمة 
اإلسرتاتيجية مع 
خوض املخاطر

إدارة األداء

قيمة أصحاب األسهم

وباإلضاف��ة إىل ما س��بق، يبدو أن االنتكاس��ات املرصفية منذ ذلك الح��ن )كمثال: جي.  

يب.  مورجان الذي ورد ذكره يف فصول س��ابقة( كانت ناتجة عن الس��امح لثقافة غري مالمئة 

بالنمو عىل نحو مثرٍي للقلق.  ويف النهاية، فإن كون أحد األش��خاص الرئيس��ين الذين لعبوا 

دوراً أساس��ياً فيام أدى إلخفاق جي.  يب.  مورجان تش��يس، كان يحمل لقب »حوت لندن« 

London Whale، أو “لورد فولدميورت” Lord Voldemort )عىل اسم الشخصية الرشيرة 

يف رواي��ة هاري بوتر( بس��بب حج��م املراهنات التي قام بها، ال ي��كاد يوحي بثقافة كانت 
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تشجع عىل استغالل مقدار معقول ومستدام من النزعة للمخاطرة.  وإضافة إىل ذلك، فقد 

ورد يف مقالة مبجلة نيويورك تاميز New York Times أن األش��خاص الذين شغلوا مناصب 

تجاري��ة مهمة مل يتم تحديهم بش��كل فعال إذ عادة ما كانت تحتدم املناقش��ات، وتتعاىل 
األصوات، وتظهر املشكالت الشخصية الصعبة.)1(

ومع أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر الذي يجمع ويدمج بن خيطي إدارة األداء 

وإدارة املخاطر فإنه ليس من العجيب أن تكون الثقافة والتواصل مجالن من املجاالت السبعة.  

ونح��ن نتناول الثقافة والتواصل معاً ألنهام متش��ابكن عىل نحو وثي��ق – فالتواصل امُلخطط 

والفعال يعد جزءاً مهاًم من أي برنامج لتغيري الثقافة، وُيَحوِّل كٌل من التواصل والثقافة الرتكيَز 

إىل التأثري يف/ تغيري السلوكيات وهام ميثالن الدعامتن األساسيتن إلدارة التغيري.  

الجزء األول:  الثقافة:
س��وف نبدأ بالثقافة، فعند تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر يتمثل أمامنا 

هدف أسايس؛ أال وهو تشكيل ثقافة مركزة عىل اإلسرتاتيجية، وتتسم بالوعي باملخاطر، ويعد 

التواص��ل عاماًل مهاًم من عوامل النجاح املؤثرة.  وكمقياس ل� »مرونة« الثقافة، تأمل كلامت 

املفكر اإلداري املش��هور بيرت دراكر Peter Drucker:  “الثقافة هي العامل األس��ايس الذي 

من ش��أنه أن يتسبب يف فش��ل اإلسرتاتيجية”.)2(  وميكننا أن نتوس��ع يف هذه املقولة لتصبح 

»الثقافة هي العامل األسايس الذي يتسبب يف فشل اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطرة«.  وأياً كان 

ما يفش��ل أوالً؛ فإن الواقع هو أن الثقافة رمبا تكون هي األداة النهائية لإلدارة اإلس��رتاتيجية 

وإدارة املخاطر:  اعمل عىل تش��كيل الثقافة الصحيحة وسوف تتحقق األهداف عىل األرجح 

كام ستتس��نى إدارة املخاطر.  وإذا ما مل تهيِّئ الثقافة الصحيحة فإن اإلخفاق س��يكاد يكون 

حتمياً.  وعىل الرغم مام سبق، فإن اإلخفاق النهايئ قد يكون مسبوقاً بفرتة من النجاح املايل 

املدهش حسبام رأيناه يحدث مع الكثري من املنظامت التي عانت من إخفاق كاريث.  

وتع��د الثقافة املالمئة واملتس��قة مطلباً أساس��ياً م��ن متطلبات اإلس��رتاتيجية الناجحة 

واملس��تدامة.  ونح��ن إمنا نؤكد بقوة أن��ه ينبغي التعامل مع الثقاف��ة باعتبارها أحد أصول 

املنظم��ة وتحتل نفس الق��در من األهمية التي لغريها من األص��ول.  والثقافة هي بالفعل 
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عامل أس��ايس لتحديد ما إذا كانت الرشكة قادرة عىل تنفيذ إسرتاتيجيتها املختارة بنجاح يف 

نطاق نزعتها املحددة للمخاطرة.  

الثقافة المركزة على اإلستراتيجية والواعية بالمخاطر:  
نحن نستخدم مصطلح »ثقافة مركزة عىل اإلسرتاتيجية وواعية باملخاطر« ليك نصف نوع 

الثقاف��ة التي تجيد الرتكيز املتواصل عىل تحقيق مجموعة واضحة من األهداف، وتعمل يف 

ذات الوقت عىل إجراء مسح واسع النطاق لتحديد التهديدات والفرص التي قد تساعد عىل 

تحقيق هذه األهداف أو قد تعيق ذلك.  ويعمل الناس يف ظل هذه الثقافة يف نطاق نزعة 

محددة للمخاطرة تم إيصالها لهم حيث تتميز بتواؤمها مع أهداف املنظمة اإلسرتاتيجية.  

بحث الخدمات المالية:
من الجدير بالذكر أن أسس تفكرينا التي نتج عنها هذا التعريف ترجع إىل دراسة أجراها 

أن��درو س��امرت Andrew Smart ومانيغت عن الكيفية التي ت��م بها الدمج بن املخاطرة 

واألداء يف القطاع املرصيف، وهو تحليل س��بق األزمة االئتامنية بفرتة قصرية.  وبالنظر إىل ما 

حدث بعد ذلك، ميكن اعتبار هذه الدراس��ة نذيراً مخيفاً بأن “تشكيل الثقافة “الصحيحة” 

وغ��رس األداء يف عمليتي صنع القرارات واتخاذ اإلجراءات اليومية قد تم التش��ديد عليهام 

بوصفه��ام من القضايا املهمة التي يواجهها القطاع.  ويرى س��بعة من ضمن 21 مش��اركاً، 

عىل مس��توى 19 منظمة، أن الثقافة “الصحيحة” تتسم “باالنفتاح والصدق وعدم حدوث 

مفاجآت”، بينام يعتقد أربعة مشاركن أن إدارة األداء وإدارة املخاطر ينبغي أن تكونا مهمة 
كل شخص.)3(

بحث إرنست ويانج:
وفقاً للورقة البحثية التي أعدتها رشكة إرنس��ت آند يانج االستش��ارية، والتي نرشت عام 

 Making 2010 تح��ت عنوان تحقيق خطوات واس��عة يف إدارة مخاطر الخدم��ات املالية

Strides in Financial Services Risk Management، فق��د وج��دت أن��ه بع��د األزمة 

االئتامني��ة كان 92% من املنظامت تركز فعلياً بش��كل أكرب ع��ىل الثقافة، وأن معظمها كان 
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لديه مجموعة من املبادرات قيد التنفيذ بهدف تأس��يس ثقافة ش��املة ومتسقة وتعاونية.  

وبرغم ما س��بق ذكره، مل يذكر أحد حدوث تحول إيجايب س��وى نسبة 23%.  وأشار البحث 

إىل أنه “بالنس��بة لكثري من الرشكات ميثل جعل املخاطرة “مهمة كل ش��خص” تحوالً ضخاًم 
يف العقلية والسياسات والنظم والعمليات وينطوي عىل التزام واستثامر طوييل األجل”.)4(

الخصائص السبع للثقافة المركزة على اإلستراتيجية والواعية بالمخاطر:
اعرتافاً بالتحديات املحيطة بتغيري الثقافة فإننا نحدد هنا س��بع خصائص للثقافة املركزة 

عىل اإلسرتاتيجية والواعية باملخاطر:

1- التحفيز برؤية إلزامية.

2- العمل يف ظل مجموعة قيم واضحة.

3- الخضوع لقيادة نزيهة.

4- تحقيق املواءمة بن املخاطرة واإلسرتاتيجية.

5- التحديد الواضح للمسؤوليات.

6- االنخراط يف نقاشات مثمرة.

7- مواءمة الحوافز مع النزعة للمخاطرة.

التحفيز برؤية إلزامية:
إن وجود رؤية إلزامية باملنظمة يعد أحد العوامل الرئيس��ية لتشكيل ثقافة مركزة عىل 

اإلس��رتاتيجية وتتسم بالوعي باملخاطر، وهي رؤية يفهمها مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي 

وموظف��و الخطوط األمامية ويلتزمون بها ويركزون ع��ىل تحقيقها.  وهذه الرؤية يجب أن 

توحد املنظمة وأن تكون مبثابة املوجه عند وضع األهداف عىل مس��توى املنظمة واملستوى 

الشخيص.  

وهناك أمثلة عديدة عىل الرؤى اإللزامية يف تاريخ الرشكات مبا يف ذلك »حاس��وب عىل 

كل مكت��ب« الخاصة مبايكروس��وفت Microsoft أو “فكر” تلك الرؤية البس��يطة الخاصة 

ب�رشك��ة آي.  يب.  إم.  IBM أو “اعمل بجد وتس��ىل واصنع التاريخ” الخاصة مبوقع أمازون 
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اإللك��رتوين Amazon.  ورمبا تكون الرؤية األش��هر عىل اإلط��الق هي تلك الخاصة بالرئيس 

ج��ون كينيدي John Kennedy، والتي أطلقها يف مطلع س��تينيات القرن العرشين وكانت 

تهدف إىل إرسال رجل إىل القمر وإعادته ساملاً بحلول نهاية العقد.  وقد حققت ناسا هذه 

الرؤية خالل فرتة أقل بخمسة أشهر مام هو محدد لها.  

العمل في ظل مجموعة قيم واضحة:
 تس��تند الثقافة املركزة عىل اإلس��رتاتيجية والواعية باملخاطر إىل مجموعة واضحة من 

القيم يعيش��ها كل فرد يف املنظمة.  وإن تحديد مجموعة قيم قوية يربط املنظمة بعضها 

ببعض يف أثناء سعيها لتحقيق رؤيتها وأهدافها.  أيضاً تلك الثقافة تؤثر يف موقف املنظمة 

تج��اه املخاطر، وتعمل عىل تكوين بيئة يرحل فيه��ا املوظفون الذين ال يتفقون مع ثقافة 

املنظمة باختيارهم.  

ولقد تطرقنا يف الفصل الثالث إىل هيئة األش��غال العامة القطرية »أش��غال« التي كانت 

تدمج بن اإلس��رتاتيجية واملخاطر من خالل بطاقات األداء املتوازن.  فقد حدد فريق اإلدارة 

العليا بأش��غال ثالث قيم رئيسية من شأنها املس��اعدة عىل تحقيق أهداف الهيئة باإلضافة 

إىل تش��كيل ثقافتها.  وكل قيمة لها أوصاف داعمة تحدد الس��لوكيات املتوقعة:  نحن نقود 

معتمدي��ن عىل اإللهام والنزاهة )س��لوكيات مث��ل »نحن جديرون بالثقة ونتس��م باألمانة 

واالنفتاح والش��فافية« و»نحن ال نتن��ازل عن أخالقياتنا ونزاهتنا«(، ونحن نعمل بش��غف 

والتزام )وتتضمن الس��لوكيات:  »نحن نحرص بش��دة عىل املخرجات واألداء واالس��تدامة«، 

و»نحن منكن الرشكاء ونديره��م من أجل تحقيق املخرجات املالمئة«( نحن نهتم باآلخرين 

ونتعاط��ف معهم ونحرتمهم )تتضمن الس��لوكيات »نحن نهتم بخلق قيمة مش��رتكة لكافة 

عمالئنا وكافة املس��اهمن« و»نحن فخورون بعملنا ومصداقيتنا وبس��معة الرشكة«(.  وقد 

أش��ار مدير التخطيط اإلس��رتاتيجي مارك رانف��ورد Mark Ranford إىل أن “إدارة املخاطر 

يج��ب أن تركز جهود املنظمة حول تحقيق أهدافها اإلس��رتاتيجية من خالل التعرف األمثل 

ع��ىل املخاطر التي قد تعد الزمة لتحقيق األهداف ب��ل وحتى خوضها، مع تفادي املخاطر 

التي تعد غري مقبولة للمنظمة ولرسالتها ورؤيتها وقيمها وأهدافها اإلسرتاتيجية.
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ونود أن نضيف - بل وأن نشدد أيضاً - عىل أن وجود مجموعة قيم واضحة يخلق نوعاً 

من الثقافة يتس��نى يف إطاره اس��رتعاء االنتباه عند مزاولة أي أنش��طة خارج نطاق النزعة 

للمخاطرة املحدد.  

القيادة بنزاهة:
تع��د القيادة مكون��اً مهاًم من مكونات تش��كيل الثقافة املطلوب��ة وتدعيمها.  وتتمثل 

القي��ادة بنزاهة يف إبداء قادة املنظمة اللتزامهم بالرؤية والقيم من خالل ترصفاتهم:  وهي 

تتعل��ق أيضاً بإب��داء االلتزام باملوازنة بن املخاطرة واملكاف��أة و»العمل ضمن نطاق النزعة 

للمخاطرة« أي العمل فقط طبقاً للحدود املرس��ومة يف بي��ان النزعة للمخاطرة الصادر عن 

مجلس اإلدارة.  ومثل هؤالء القادة س��يكون قلقه��م إزاء املخاطرة املحدودة للغاية مامثاًل 

لقلقهم من املخاطرة املبالغ فيها؛ حيث إنهم يدركون أن كلتا الحالتن قد تقضيان - يف نهاية 

األمر - عىل احتاملية تنفيذ املنظمة إلس��رتاتيجيتها وتحقيقها لرؤيتها.  وسوف يطرح هؤالء 

الق��ادة دوماً الس��ؤال التايل:  »ما هي املخاطر التي ال نعلم عنها ش��يئا؟ أين تكمن الفرص 

والتهديدات الناشئة؟«

واألمر األكرث أهمية هو أن هذه القيادة ال تقترص عىل مجلس اإلدارة أو الفريق التنفيذي 

أو غريهم ممن هم يف مراكز »القيادة«؛ فالثقافة السائدة هي وجود القيادة وظهورها عىل 

مستويات املنظمة كافة.  

وك��ام هو الح��ال مع كل يشء يتعل��ق بالثقافة يأيت غرس س��لوكيات والتزامات القيادة 

مصحوب��اً مبقدار هائل من التحدي��ات.  وبالفعل فإن أحد االنتقادات التي وردت يف تحليل 

األزم��ة املالية كان هو أن االتجاه العام لدى اإلدارة العليا رس��خ ثقافة املخاطرة، وأن آليات 

 Charles الرقابة الداخلية شكلت داعاًم رديئاً ملتطلبات النمو.  وكام قال تشارلز أو.  برنس

O.  Prince - املدي��ر التنفيذي لس��يتي جروب Citigroup - يف يولي��و 2007:  “طاملا أن 

املوس��يقى ُتعزف، ينبغي علي��ك أن تنهض وترقص.  ونحن ال زلنا نرق��ص”.)5( وبالفعل لقد 

رقصوا عىل طول الخط حتى هبط سعر أسهمهم بنسبة %90.  
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ووفق��اً لتقرير البحث، ال��ذي أعدته الخدمات التحليلية مبجل��ة هارفارد بيزنس ريفيو، 

 Risk Management in a Time تح��ت عنوان إدارة املخاط��ر يف زمن عدم التأكد العاملي

of Global Uncertainty، فقد ُوجد أنه من بن 1419 رشكًة خضعت للدراس��ة املس��حية، 

ذكر واحد فقط من كل عرشة مش��اركن أن إدارتهم التنفيذية كانت “ش��ديدة الفاعلية” يف 

تش��كيل ثقافة قوية واعية باملخاط��ر، وعد 40% فقط من املش��اركن أن منهجهم يف إدارة 

املخاطر باملنظمة هو منهج “اس��تباقي” يتضمن عملي��ة متكاملة ُيعنى بها كل من مجلس 

اإلدارة وقادة األعامل والقادة التطبيقين عىل كافة مستويات املنظمة.  

وإضافة إىل ما س��بق، فإنه عىل الرغم من أن 34% من املش��اركن يف املس��ح أشاروا إىل 

أن غ��رس ثقافة واعية باملخاطر يعد أحد أهم الق��درات املؤدية إىل نجاح إدارة املخاطر يف 

رشكاتهم إال أن 11% كانوا يشعرون أن أداءهم يف هذا الصدد مل يكن جيداً جداً.  

وقد أش��ار املش��اركون إىل أهمية أن “االتجاه العام لدى القم��ة – أي درجة الدعم من 

مجلس اإلدارة والطقم التنفيذي - يش��كل أحد العوامل املهمة إلنشاء إدارة فعالة للمخاطر 

يف املنظمة”)6(.  

ولق��د ش��ددت جيليان ويذرهيل - مديرة املخاطر التش��غيلية يف إت��ش.  إم.  إل - عىل 

أهمي��ة تحدي��د االتجاه العام الصحيح من القمة حتى يتس��نى غرس ثقاف��ة املخاطر التي 

تتس��م بالوعي باإلس��رتاتيجية )انظر تقرير الحالة يف الفصل الثاين(.  وقد رشحت ذلك قائلة 

إنه “عندما يأيت الدعم من القمة وكذا األس��ئلة، وطرح التحديات املعقولة، يس��اعد ذلك يف 

إنشاء االتجاهات الصحيحة داخل املنظمة” وأضافت:  “ومن األمثلة عىل ذلك قيامنا بإجراء 

تقيي��امت ذاتية ربع س��نوية بخصوص الرقابة، مع اجتامع املدي��ر التنفيذي لدينا مع كافة 

مديرينا ومناقش��تهم بخصوص اآلراء التي طرحتها أقس��امهم عن فاعلية الرقابة.  وإن ذلك 

من شأنه زيادة الرتكيز”.  

تحقيق المواءمة بين المخاطرة واإلستراتيجية:
قد يكون من الخصائص األساس��ية للثقافة املركزة عىل اإلسرتاتيجية والتي تتسم بالوعي 

باملخاطر أنها تتضمن تحقيق املواءمة بن املخاطرة واإلس��رتاتيجية باعتبار ذلك جزءاً أساسياً 
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م��ن »الطريقة التي نعمل بها األش��ياء هنا«.  وهذه الثقافة تحدد إس��رتاتيجيتها واملخاطر 

الرئيسية املحيطة بها بشكل نشط وذلك من منظور السؤال التايل:  هل »نعمل ضمن نطاق 

نزعتن��ا للمخاطرة« – أي هل مقدار املخاط��رة التي نخوضها حالياً كاٍف لتمكيننا من تنفيذ 

إسرتاتيجيتنا؟ أم أنه مبالغ فيه بشكل يعيق تحقيق ما هو منشود؟ وهذه الثقافة ترى تنفيذ 

اإلس��رتاتيجية من منظوَري إدارة األداء وإدارة املخاطر.  انظر أيضاً اإلطار رقم )10-1(الذي 

يعرض تناول معهد إدارة املخاطر ألهمية تشكيل الثقافة الصحيحة.  

اإلطار رقم )1-10( 

تعريف معهد إدارة املخاطر لثقافة املخاطر الناجحة

لق��د تط��رق التقرير الذي أع��ده معهد إدارة املخاط��ر )IRM( ع��ام 2013، والذي تضمن 

مجموع��ة من املقابالت الش��خصية مع العديد من أعضاء املعهد، بق��در كبري من التفصيل، إىل 

رشح أهمية تش��كيل الثقافة الصحيحة إذا ما أرادات املنظمة أن تدير املخاطر بش��كل س��ليم.  

ووفقاً ملعهد إدارة املخاطر فإن “ثقافة املخاطر الفعالة هي تلك التي متّكن األفراد واملجموعات 

من خوض املخاطر الصحيحة بشكل مستنري بل وتكافئهم عىل ذلك”.  

ويشري املعهد إىل أن ثقافة املخاطر الناجحة تتضمن اآليت:

1- اتجاه عام محدد ومتس��ق م��ن القمة - أي من مجل��س اإلدارة واإلدارة العليا - فيام يتعلق 

بخوض املخاطر وتفاديها ) وأيضاً مراعاة االتجاه العام عىل كافة املستويات(.  

2- االلت��زام باملبادئ األخالقية والذي ينعكس يف االهتامم بالس��امت األخالقية لألفراد وبتطبيق 

األخالق ومراعاة أحقية املساهمن يف عملية صنع القرار.  

3- قبول عام عىل كافة مستويات املنظمة ألهمية اإلدارة املتواصلة للمخاطر مبا يف ذلك الخضوع 

للمساءلة الواضحة عن املخاطر املحددة ومجاالت املخاطر وملكيتها.  

4- تدفق املعلومات بش��فافية ويف الوقت املناسب إىل املستويات العليا والدنيا من املنظمة مع 

اإلعالن الرسيع عن األخبار السيئة دون خوف من التوبيخ.  

5- التشجيع عىل اإلبالغ عن حوادث املخاطر واألفعال الخاطئة التي تصدر عن أي شخص أو مجموعة 

باملنظمة، مع السعي بهمة للتعلم من األخطاء ومن الحوادث التي تتحقق النجاة منها بأعجوبة.  

6- ال توجد أي عملية أو أنش��طة ش��ديدة الصعوبة أو التعقيد أو الغموض عىل نحو يحول دون 

فهم املخاطر بسهولة.  

7- مكافأة سلوكيات املخاطرة املالمئة وتشجيعها والتصدي للسلوكيات غري املالمئة وفرض عقوبات عليها.  
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8- تقدير مهارات وخربات إدارة املخاطر وتشجيعها وتنميتها مع توفري املوارد املالمئة ملهمة إدارة 

املخاطر، وانتش��ار العضوية يف الجهات املهنية ودعمها.  ويتم دعم املؤهالت املهنية وكذلك 

التدريب الفني.  

9- تنوع كاف يف املنظورات والقيم واملعتقدات لضامن التصدي للوضع الراهن بش��كل متواصل 

وبحزم.  

10- املواءم��ة بن إدارة الثقافة من ناحية والتزام املوظفن وإس��رتاتيجية األش��خاص من ناحية 

أخ��رى لضامن تقديم املوظفن للدعم االجتامعي م��ع تركيزهم القوي أيضاً عىل املهام التي 

هم بصدد القيام بها.  

وق��د ورد يف التقرير اآليت:  “وإذا نظرت إىل أي أزمة مالية عامة ش��ديدة )مثل نفقات أعضاء 

الربملان واملعايري الصحفية والتالعب بس��عر الفائدة الس��ائد بن املص��ارف يف لندن ورشكة إنرون 

وكوارث املكوك الفضايئ( وسوف تجد أن الكثري من هذه السامت كانت غائبة بشكل الفت للنظر”.

 Riskم��ن التقرير:  تحت عن��وان ثقافة املخاط��ر:  توجيهات من تحت املجهر ملجال��س اإلدارات

Culture:  Under the Microscope Guidance for Boards، معهد إدارة املخاطر 2013.)7(  

ويف إطار الثقافة املركزة عىل اإلس��رتاتيجية والواعية باملخاطر ُينظر إىل النزعة للمخاطرة 

باعتبارها أداة يستخدمها مجلس اإلدارة يف وضع حدود أنشطة املخاطرة التي يجوز للمنظمة 

مزاولتها، ويف إنشاء لغة مشرتكة للمناقشة حول اإلسرتاتيجية واملخاطر مع الفريق التنفيذي.  

ويتم إيصال النزعة للمخاطرة عىل نطاق املنظمة وتنفيذ اإلسرتاتيجية ضمن هذه الحدود.  

ويف تقري��ر يك.  يب.  إم.  ج��ي.  KPMG - ال��ذي يحمل عنوان فه��م النزعة للمخاطرة 

وتحديده��ا Understanding and Articulating Risk Appetite- هناك إجامع عىل أن 

تحدي��د االتجاه العام بخص��وص النزعة للمخاطرة عىل كافة مس��تويات املنظمة يعد أحد 

األدوار املهم��ة الت��ي تلعبها ثقافة املخاطر.  وأش��ار واضعو التقرير إىل أن��ه »ال ميكن أبداً 

االس��تهانة بأهمية ثقافة املخاط��ر« وأضافوا قائلن:  »إن معظم األمثل��ة املعارصة والبارزة 

عىل االحتيال والفشل املايل عىل مدار العرشين سنة املاضية كانت مرتبطة بثقافات مخاطر 

معيب��ة ومحاطة بالغم��وض.« وأضافوا أن تحدي��د النزعة للمخاطرة ل��ه تأثري إيجايب عىل 

السلوك يف املنظمة فهو »مينح املديرين فهاًم أفضل ملا تعنيه إدارة املخاطر بالنسبة ملهامهم 
ويساعدهم عىل تطبيق مامرسات فعالة فيام يتعلق بإدارة املخاطر«.)8(
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التحديد الواضح للمسؤوليات:
يتعل��ق التحديد الواضح للمس��ؤوليات - من منظور الثقافة املركزة عىل اإلس��رتاتيجية 

والتي تتسم بالوعي باملخاطر - بامتالك هيكل تنظيمي للحوكمة ُيخضع اللجنة واألشخاص 

األكرث مالءمة للمساءلة عن السياسات واإلجراءات ومختلف التزامات الحوكمة وااللتزامات 

املتعلقة باالمتثال.  وهو يتعلق أيضاً باالنتقال املتسلس��ل للمسؤوليات عىل نطاق املنظمة 

بحيث يكون األش��خاص مس��ؤولن عن تحقيق أهداف محددة أو عن إدارة مخاطر معينة.  

ومن املهم استخدام إطار RACI ) املسؤولية – املساءلة – املشورة – اإلبالغ ( باعتباره دلياًل 

لتحديد املس��ؤوليات س��واًء عىل مستوى األهداف أو مس��توى املخاطر، وقد تم تناول هذا 

اإلطار مبزيد من التفصيل يف الفصل السابق حيث كان الرتكيز منصباً عىل الحوكمة.  

وق��د تم التش��ديد يف التقرير الذي أعدته رشك��ة مارش االستش��ارية Marsh وجامعة 

نوتينجه��ام باململكة املتح��دة University of Nottingham - والذي يحمل عنوان بحث 

 Research into the Definition and يف تعري��ف مفهوم النزعة للمخاط��رة وتطبيقه��ا

Application of the Concept of Risk Appetite - عىل ضامن تحفيز اإلدارة/ املوظفن 

ع��ىل اتخاذ قرارات متناس��قة مع نزعة املنظمة للمخاطرة.  وأش��ار واضع��و التقرير إىل أن 

»تحفيز موظفي املنظمة ليس سهاًل عىل اإلطالق«.  

ولكن هناك بعض الحلول العملية التي ميكن االس��تعانة بها.  ومن الجدير باملالحظة 

أن املنظمة ميكنها أن تقرر إيصال نزعتها للمخاطرة من خالل اآليت:

- مب��ادرات تدريب املوظفن، التي ميكن اس��تخدامها يف تعزي��ز الوعي باملخاطر وتدعيم 

بيانات النزعة للمخاطرة النوعية التي أعدتها املنظمة.  

- برامج الحوافز، التي ميكن بواسطتها مكافأة اإلدارة عىل تحقيق أهداف اقتصادية معينة 

مع إبقائها عىل مؤرشات املخاطر داخل الحدود املتفق عليها.  

- مب��ادرات إدارة األداء ووض��ع األهداف، حيث ُيق��دم للموظفن مجموعة من األهداف 
التي تتواءم مبارشة مع أولويات النزعة للمخاطرة الحالية.)9(

ولق��د كان التدري��ب الفعال يف إتش.  إم.  إل.  - وال يزال - أداة أساس��ية لغرس الثقافة 

املركزة عىل اإلس��رتاتيجية والتي تتس��م بالوعي باملخاطر وكذا للتشجيع عىل االلتزام.  وقد 
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تضم��ن ذلك مب��ادرات التدريب املبتكرة التي اس��تمتع بها املوظفون كثرياً.  وعىل س��بيل 

املثال، قامت إتش.  إم.  إل.  بإجراء تدريب عىل إدارة املخاطر، أطلقت عليه اسم »الحلقة 

األضعف« )وهو اس��م مأخوذ من الربنامج التليفزيوين الشهري( وذلك كنشاط لتنمية قدرات 

الفرق باإلضافة إىل يشء مامثل للربنامج الش��هري أيضاً »من سريبح املليون«.  وقالت جيليان 

ويذرهيل مديرة املخاطر التش��غيلية:  »لقد كان لدينا الكث��ري من املبادرات التدريبية مثل 

ذل��ك، بحيث اس��تطاع الناس أن يدركوا أن ه��ذا األمر ميكن أن يكون مس��لياً باإلضافة إىل 

أهميته بالنسبة للعمل.  

االنخراط في مناقشات مثمرة:
تعد املناقش��ات املثمرة إحدى خصائص الثقافة املركزة عىل اإلس��رتاتيجية والتي تتس��م 

بالوعي باملخاطر.  ومن ش��أن أسلوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر أنه ميكن من إجراء 

مناقش��ات مثمرة بل ويشجع عليها بس��بب توفر املعلومات التي ميكن االستناد إليها بشأن 

مس��تويات األداء الحالي��ة، وكذا مس��تويات املخاط��رة الحالية باإلضافة أيض��اً إىل املخاطر 

الناش��ئة واملحتملة التي تحيط باإلسرتاتيجية الحالية.  وتؤدي املوازنة املستمرة بن الطموح 

اإلس��رتاتيجي واملخاطرة، مع التحديد الواضح للمسؤوليات من خالل إطار RACI عادة إىل 

إجراء مناقش��ات باملنظمة يتم فيها مناقش��ة الفرضيات والرؤى العميقة، وكذا التصدي ألي 

ألعاب سياسية وكشفها باإلضافة إىل الرتحيب بالرؤى البديلة.  

مواءمة الحوافز مع النزعة للمخاطرة:
يع��د نظ��ام الحوافز أحد أهم ما يؤثر عىل الثقافة فقد أش��ار كث��ريون ممن يعملون يف 

صناع��ة الخدم��ات املالي��ة إىل أن ثقافة املكافأة تعد أح��د املحفزات الرئيس��ية لإلفراط يف 

املخاطرة، وهو األمر الذي أدى يف نهاية املطاف إىل وقوع األزمة االئتامنية.  وعىل الرغم من 

أن ثقافة املكافأة رمبا تكون قد ساهمت يف اإلفراط باملخاطرة إال أن أسلوب تقييم املكافآت 

د هياكل الحوافز  وغريه��ا من الحوافز رمبا لعب دوراً أكرث أهمية من منظور الحوافز.  فُتحدَّ

النموذجية بالكاد عىل أس��اس إصابة األداء املس��تهدف املحدد دون أن يؤخذ يف الحس��بان 

مقدار املخاطرة التي تم خوضها لتحقيق ذلك األداء املستهدف.  فهل يجوز للبائع أن يحصل 
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ع��ىل مكافأة إذا ما أص��اب 100% من املبيعات املس��تهدفة املحددة له ع��ن طريق إعطاء 

العمالء معلومات مضللة حول املنتجات، أو باس��تخدام أساليب يف البيع تعتمد عىل اإلقناع، 

يف حن أنه قد يعرض منظمته إلنفاق عدة مالين من الجنيهات يف الغرامات، أو قد يعرضها 

لتدمري السمعة؟ ومن املؤكد أن الحس العام سوف يكون رده ب� »ال«، ومع ذلك فإن سلسلة 

الغرام��ات األخرية التي فرضتها هيئة الخدمات املالي��ة الربيطانية عىل البيع بناًء عىل إعطاء 

العمالء معلومات مضللة حول املنتجات تثبت أن الكثري من الحوافز ال تتفق مع املنطق.  

ونح��ن ننظر بالتايل يف إط��ار الثقافة املركزة عىل اإلس��رتاتيجية والواعي��ة باملخاطر إىل 

الحواف��ز املصمم��ة عىل نحو يجعلها متوامئ��ة مع نزعة املنظمة للمخاط��رة.  فهم يوازنون 

بن الغايات املس��تهدفة املزمع تحقيقها ويحددونها بوضوح، وكذا مستوى املخاطرة املقرر 

خوضها خالل كل فرتة زمنية.  ولقد شاهدنا أمثلة حيث يكون لدى األفراد بالفعل مصفوفة 

مواءم��ة النزعة للمخاطرة الخاصة بهم وحيث يت��م تقييمهم وفقاً للمواءمة املحققة خالل 

فرتة زمنية ما.  وتتضمن أمثلة أخرى استخدام مزيج من مؤرشات األداء الرئيسية ومؤرشات 

املخاطر الرئيسية أو مزيج من األهداف واملخاطر الرئيسية من أجل تشكيل الحوافز وتحديد 

استحقاق الحوافز.  

سلط التقرير املنشور عام 2009 الضوء عىل أهمية تحقيق املواءمة بن الحوافز والنزعة 

للمخاطرة وكان هذا التقرير تحت عنوان اس��تعراض حوكمة الرشكات يف البنوك الربيطانية 

 A Review of Corporate Governance in UK Banks وكيانات الصناعة املالية األخرى

and Other Financial Industry Entities، ك��ام يش��ار إليه غالباً باس��م »تقرير ووكر« 

Walker Report وهو اس��م مأخوذ من مؤلفه اللورد ديفيد ووكر David Walker.  وقد 

أش��ار التقرير إىل أن “هياكل املكافآت للجميع...  يتواءم املوظفون باملناصب العليا بش��كل 

مالئم مع نزعة الكيان للمخاطرة ومع إس��رتاتيجيته سواًء أكانت طويلة األمد أم متوسطة” 

وأضاف التقرير اآليت:

ينبغي أن ترتكز التزامات مجلس اإلدارة أساسياً - فيام يتعلق باملخاطر - حول التحقق 

م��ام إذا كانت املخاطر ُتحدد وتقيم يف الحال، ومام إذا كانت خاضعة ملراقبة فعالة، ومن 

اعتامد اإلس��رتاتيجية عىل النزعة للمخاطرة التي حدده��ا مجلس اإلدارة ومواءمتها معها، 
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وم��ام إذا كان يت��م غرس ثقافة مخاطر داعمة بش��كل مالئم بحي��ث يكون كل املوظفن 
متنبهن لألثر البالغ لترصفاتهم وقراراتهم عىل املنظمة بأكملها.)10(

وباإلضافة إىل إيالء انتباه ش��ديد لتش��يع الثقافة الصحيحة )حسبام هو مشار إليه فيام 

س��بق( فقد اكتشف التقرير البحثي - تحت عنوان تحقيق خطوات واسعة يف إدارة مخاطر 

الخدمات املالية Making Strides in Financial Services Risk Management - تقدماً 

يف مراجعة سياسات املكافآت وأطرها أيضاً.  

وإجامالً فقد ذكر 78% من التنفيذين أنهم أجروا مراجعات لربامجهم، وهي نسبة أعىل 

 Institute of International م��ن ال��� 58% التي وردت يف تقرير معه��د التمويل ال��دويل

Finance لع��ام 2009، كام أش��ار 30% إىل أن هذه التغيريات متث��ل تحوالت كربى يف نظم 

املكافآت.  وكانت أغلبية الرشكات التي مل تجر سوى الحد األدىن من املراجعات هي رشكات 

صغرية مل تؤثر فيها األزمة بشدة.  

وذكر التقرير أن “خمسن يف املائة ممن خضعوا لالستطالع أشاروا إىل أن التغيريات التي 

ُأدخل��ت عىل نظم املكافآت الخاصة بهم كانت جارية بالفعل وقال 40% أنهم كانوا قريبن 

م��ن إمتام ج��والت املراجعة املبدئية.  وأش��ارت أغلبية الرشكات إىل وج��ود تعزيز ملحوظ 

لحوكمة سياسات املكافآت ومامرساتها ”.  ولقد زاد - بشكل خاص - انخراط مجلس اإلدارة 

يف وضع السياس��ات واألعامل الرقابية وتم تعزيز مهام لجان املكافآت ومس��ؤولياتها بحيث 

أصحب��ت تتضمن مراجعات سياس��ات املكافآت ومقايي��س األداء واإلرشاف عىل توزيعات 

صناديق املكافآت واعتامد خطط املكافآت واالحتفاظ باملزيد من حرية الترصف فيام يتعلق 

باملدفوعات بشكل عام.  

وإضافة إىل ما سبق، ذكرت رشكات كثرية أن مدير املخاطر وفرق املخاطر أصبحوا معنين 

بشكل متزايد مبنح املكافآت، وتزويد إطار املكافأة وعملياتها باملدخالت من أجل ضامن أخذ 

املخاطر يف الحس��بان عند اتخاذ القرارات املتعلقة باملكافآت.  وباإلضافة إىل ذلك أصبحت 

إدارات املخاطر معنية بش��كل أك��رب بتقديم اآلراء حول خطط املكاف��آت الحالية، وبوضع 

السياس��ات الجديدة، وتقديم املقاييس لبطاق��ات األداء الخاصة بوحدات األعامل واألفراد، 

وأصبح��ت معنية يف بعض األحيان مبراجع��ة املكافآت املقرتحة لكب��ار املوظفن باملنظمة.  
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“أش��ارت رشكات عديدة إىل إدخ��ال تعديالت عىل املكافآت املمنوح��ة للقامئن بالوظائف 

الرقابي��ة، أي تقلي��ل وإبعاد الجوانب املتغرية لرواتب ه��ؤالء املوظفن والتي هي مربوطة 

مبخرجات املكتب األمامي وتعديل مقاييس األداء لعكس مسؤولياتهم املتزايدة.

وأشارت رشكات عدة إىل أنها قد دشنت مراجعات للمخاطر لكافة خطط املكافآت لديها 

من أجل إجراء مقارنة مرجعي��ة للعمليات طبقاً للمعايري املحددة، ولتحديد املجاالت التي 

يتعن تحسينها، ووضع املبادئ اإلرشادية التي ينبغي تضمنيها يف كل خطة.  وكام رشح أحد 

موظفي املخاطر الرئيس��ين “لقد وضعنا سبعة مبادئ إرشادية ينبغي أن تشتمل عليها كل 

خط��ة ثم قمنا بعد ذلك بتصحيح كل الخطط.  ونح��ن نقدم التقارير ملجلس اإلدارة مرتن 

س��نوياً، وأي خطة جديدة أو تعديل جديد يجب أن ُيعتمد بحس��ب املخاطرة حتى يتسنى 
التحقق من االلتزام باملبادئ املذكورة.)11(

الجزء الثاني:  التواصل:
يعد التواصل أحد الجوانب املهمة لتشكيل الثقافة الصحيحة.  وهو أحد مجاالت اإلدارة 

األساسية يف كافة األحوال وال سيام عند إجراء أي تغيري واسع النطاق.  ويعد التواصل عنرصاً 

مهاًم يف حالة رشوع املنظمة يف اتباع أس��لوب متكامل لإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر، 

ومن ثم فقد تم تضمينه كمجال يف أس��لوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر، وبشكل أخص 

يف بيان رسالة النزعة للمخاطرة ويف التحفيز عىل السلوكيات الصحيحة.  

ولقد تم تس��ليط الضوء ع��ىل هاتن الحقيقت��ن يف التقرير البحث��ي املعنون »تحقيق 

خط��وات واس��عة يف إدارة مخاطر الخدمات املالية«.  وش��دد واضع��و التقرير عىل أهمية 

إيصال النزعة للمخاطرة لكافة مس��تويات املنظمة وتطبيقها وفرضها بشكل منظم.  وأشار 

التقري��ر إىل أن »تحديد النزعة للمخاطرة يوجه القرارات التجارية اإلس��رتاتيجية واليومية، 

ويحدد املهام واملس��ؤوليات املتعلقة باملخاطر، ك��ام أن له تأثرياً إيجابياً عىل ثقافة املنظمة 

وسلوكياتها«.  »وإذا ما تم تحديد نزعة الرشكة للمخاطرة بشكل سليم وتم إيصاله بوضوح 

فإنه س��يصبح أداة إدارية فعال��ة لتوضيح كافة أبعاد املخاطر ع��ىل نطاق املنظمة كام أنه 

سيعزز أداء الرشكة واألداء املايل ككل«.  

ومن ناحية أخرى، فقد أضافوا أنه ليس باألمر السهل إنشاء إطار للمخاطر يفيد اإلدارة، 



الفصل العارش

إدارة األداء عىل أساس املخاطر 326

ومن ش��أنه أنه يتحول إىل إدارة يومية عملية عىل مس��توى وحدات األعامل وعىل مستوى 
املكاتب.  ومل تصل أي من الرشكات املش��اركة يف هذا التقرير إىل هذه املرحلة من الرحلة، 
أو ك��ام وصف أحد التنفيذين األمر »إن تحقيق الفائدة القصوى من النزعة للمخاطرة يتم 

عندما ُتغرس النزعة للمخاطرة جيداً يف التخطيط والتفكري اليومين«.)12(

العناصر الخمسة للتواصل:
ليك تتسنى املساعدة يف تحقيق هذه »الفائدة القصوى« ينبغي أن يكون التواصل عملية 
مس��تمرة وليس إجراًء غري متكرر يتم تطبيق��ه يف حاالت معينة.  ويجب أن يكون التواصل 
ج��زءاً ثابتاً مع التأكيد عىل ما يجب وما ال يجب فعله فيام يتعلق باإلس��رتاتيجية واملخاطر 
والنزع��ة للمخاط��رة، وعىل أهمية املوازنة بن املخاطرة واملكاف��أة.  ويف حالة التقاعس عن 
تحقيق ذلك س��وف يظهر خطر ملح متمث��ل يف إمكانية عودة صناع القرار واملوظفن كافة 
للس��لوكيات غري املالمئة.  فعىل الرغم من السامع املتكرر لشعار »تواصل، تواصل، تواصل«؛ 

فإن العمل عىل تنفيذه أقل فعلياً من سامعه.  

وخ��الل تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر وبعد أن يت��م وضعه موضع 
التنفيذ، نحن نعتقد أن أي برنامج تواصل فعال يجب أن يستند إىل العنارص الخمسة التالية:

1- الوضوح.

2- املصداقية.

3- اإليجاز.

4- السياق.

5- املواءمة. 

الوضوح:

 يعد الوضوُح مس��ألًة مهمة يف سياق أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر وذلك ألنه 
قد يحدث خلط - بسهولة - عند التواصل.  

يتعن علينا عندما نقوم بالتواصل أن نوازن التحديات املحيطة بإيصال أي رسالة مصممة 
بحيث تكثف الرتكيز حول أهداف املنظمة ومراميها ويف نفس الوقت تش��جع كل املوظفن 



 الثقافة والتواصل

327إدارة األداء عىل أساس املخاطر

عىل تح��دي الفرضيات التي ُوضعت خالل تحديد/ اختي��ار األهداف املذكورة.  ومن املهم 
للغاي��ة امتالك »عقل متفتح« باإلضاف��ة إىل املراعاة الدامئة للمخاطر س��واًء التهديدات أو 
الفرص املحيطة بتلك األهداف.  وهناك أيضاً التحدي املتمثل يف إعداد رؤية إيجابية وملهمة 
ومشتملة عىل مجموعة واضحة من األهداف املحفزة، مع الحرص أيضاً عىل مناقشة النتائج 

املرتتبة عىل تحقق املخاطر والتي غالباً ما تكون سلبية.  

ويشدد أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر عىل رضورة »العمل ضمن نطاق النزعة 
للمخاط��رة« وكذا رضورة إضفاء الوضوح عىل النزعة للمخاط��رة:  من املهم أن يتم إيصال 
تلك الحدود بشكل فعال.  ويعد إيصال األهداف والفرص اإلسرتاتيجية التي لن يتم السعي 
إليها أو إدارتها وكذا اإلعالن عن أسباب ذلك مهاًم بنفس مقدار أهمية إيصال األهداف التي 

تدخل »ضمن نطاق النزعة للمخاطرة«.  

ويعد تقرير جامعة نوتينجهام Nottingham University - الذي يحمل عنوان:  »بحث 
 Research into the Definition and»يف تعري��ف مفهوم النزعة للمخاط��رة وتطبيقه��ا
Application of the Concept of Risk Appetite - أحد التقارير البحثية العديدة التي 
أعدت يف اآلونة األخرية وتضمنت تش��ديداً عىل أهمي��ة التواصل الفعال للنزعة للمخاطرة.  
ويوضح تقرير جامعة نوتينجهام أنه ليس من املنطقي تحمل نفقات تحديد نزعة املنظمة 
للمخاط��رة، إذا م��ا مل يتم بعد ذلك إيص��ال ذلك لكافة صناع القرار حتى يس��تطيعوا تبن 
»القواعد« التي يتعن عليهم العمل يف نطاقها.  ووفقاً للمؤلَِفن فإن بعض الدروس األساسية 

فيام يتعلق بالتواصل تتضمن ما ييل )الحظ أن الوضوح يتصدر القامئة(:

- ينبغي عىل املنظمة أن تقوم بإيصال مقدار نزعتها للمخاطر بوضوح.  

- ينبغي عىل املنظمة أن تعرب عن نزعتها للمخاطرة باستخدام املفاهيم التي ميكن لكل من 
مجلس اإلدارة واإلدارة فهمها.  

- ينبغي عىل املنظمة أن تعد بياناً رسمياً للنزعة للمخاطرة.)13(

وينبغي أن يتداخل ترسيخ رسالة أسلوب إطار إدارة األداء األساسية عىل أساس املخاطر، 

والت��ي مفادها العمل ضمن نطاق النزعة للمخاطرة، مع كافة العنارص الخمس��ة للتواصل.  

ولق��د ذك��رت رشكة كي��ه.  يب.  إم.  ج��ي.  KPMG يف تقريرها تحت عن��وان فهم النزعة 

للمخاطرة وتطويرها Understanding and Articulating Risk Appetite ما ييل:
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يؤك��د بحثنا أن التواصل الفعال للنزعة للمخاطرة يش��حذ جه��ود إدارة املخاطر الكلية.  

ومن ش��أن التواصل الداخيل للنزعة للمخاطرة أن يزود الرشكة بتوجيهات واضحة بخصوص 

مقدار ونوع املخاطرة التي يجوز للرشكة قبولها وإدارتها، وكذا بخصوص املخاطر التي ينبغي 

عليه��ا تفاديها.  وهو أيضاً عامل يس��هل تش��كيل ثقافة مخاطرة تحظ��ى مبزيد من التقدير 

وَتعكس - يف إطارها - القراراُت املتخذة بشأن خوض املخاطر القدرَة عىل إدارة تلك املخاطر.  

وق��د أش��ار التقرير أيض��اً إىل أهمية التواص��ل الخارجي للنزعة للمخاط��رة؛ من حيث 

مس��اعدته يف تشكيل التوقعات الواقعية للمس��تثمرين وغريهم من املساهمن الخارجين، 
ومن حيث تعزيز الشفافية واملسؤولية.)14(

ورمبا ال يتم التطرق إىل أهمية التواصل للنزعة للمخاطرة للمستثمرين الخارجين بالقدر 

الواج��ب )انظر أيضاً اإلطار رقم 10-2(.  ورغم كل ذلك، فإن أحد أس��باب األزمة االئتامنية 

التي ال تتم مناقش��تها يف أغلب األحيان هو أن املس��تثمرين أصبحوا أك��رث تطلباً لكثري من 

العوائد من قطاع بدا أنه ينضح بفرص لتحقيق عوائد كبرية.  ونتيجة ألن بعض البنوك بدأت 

تنصاع ملتطلبات املستثمرين فقد شعرت أغلبية البنوك األخرى أنها مل يعد لديها الكثري من 

الخيارات سوى االستعداد لذلك االنصياع.  

اإلطار رقم )2-10(

دور التواصل الداخيل والخارجي، طبقاً لأليزو 31000

  Risk Management: يعد معي��ار األي��زو 31000 )إدارة املخاطر، املب��ادئ والتوجيه��ات

Principles and Guidelines( أحد العنارص املهمة املؤثرة يف أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر، فاأليزو 31000 يرشح أهمية التواصل الداخيل والخارجي بالنسبة لتطبيق إدارة املخاطر.  

إنشاء آليات التواصل الداخيل ورفع التقارير إىل الجهات الداخلية:

يجب عىل املنظمة أن تنش��ئ آلي��ات للتواصل الداخيل وتقدم التقاري��ر للجهات الداخلية 

حتى تدعم وتشجع تحمل مسؤولية املخاطر وملكيتها.  ويجب أن تضمن هذه اآلليات ما ييل:

- إيصال العنارص األساسية إلطار إدارة املخاطر وأي تعديالت الحقة بشكل مالئم.  

- تقديم تقارير مالمئة عن اإلطار وفعاليته ونتائجه إىل الجهات الداخلية.  

- توف��ر املعلومات ذات الصلة املس��تقاة من تطبيق إدارة املخاطر عىل املس��تويات املالمئة ويف 

األوقات املناسبة.  
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- إجراء عمليات تشاور مع املساهمن الداخلين.  

ويج��ب أن تتضمن هذه اآلليات - إذا م��ا كان ذلك مالمئاً - عمليات لتجميع معلومات عن 

املخاطر من مصادر متنوعة، وقد يكون من الرضوري مراعاة تلك اآلليات لحساسية املعلومات.  

إنشاء آليات للتواصل الخارجي وتقديم التقارير إىل الجهات الخارجية:

ينبغي عىل املنظمة أن تضع خطة بش��أن كيفية تواصلها مع املس��اهمن الخارجين ومن ثم 

تقوم بتنفيذها.  ويجب أن يتضمن ذلك:

- إرشاك املساهمن الخارجين املالمئن وضامن التبادل الفعال للمعلومات.

- تقديم التقارير للجهات الخارجية امتثاالً للمتطلبات القانونية والتنظيمية ومتطلبات الحوكمة.

- تقديم تغذية مرتجعة وتقارير بشأن التواصل واملشورة.

- استخدام التواصل يف بناء الثقة داخل املنظمة.

- التواصل مع املساهمن يف حالة وقوع أي أزمة أو حالة طارئة.  

ويج��ب أن تتضمن هذه اآلليات - إذا م��ا كان ذلك مالمئاً - عمليات لتجميع معلومات عن 

املخاطر من مصادر متنوعة وقد يكون من الرضوري مراعاة تلك اآلليات لحساسية املعلومات.  

التواصل واملشورة:

يجب أن يجري التواصل واملش��ورة مع املساهمن الخارجين والداخلين خالل كافة مراحل 

عملية إدارة املخاطر.  

وبن��اًء عىل ما س��بق، ينبغي وضع خطط للتواصل واملش��ورة يف مرحل��ة مبكرة.  ويجب أن 

تتص��دى هذه الخط��ط للقضايا املتعلقة باملخاطر نفس��ها وبأس��بابها وعواقبه��ا )إذا ما كانت 

معروف��ة( واإلج��راءات املتخذة للتعامل معه��ا.  ويجب أن يجري التواصل واملش��ورة عىل نحو 

خارجي وداخيل بش��كل فعال لضامن فهم األشخاص املسؤولن عن تنفيذ عملية إدارة املخاطر، 

وكذا فهم املس��اهمن لألساس الذي تستند إليه القرارات املتخذة ولألسباب الكامنة وراء رضورة 

اتخاذ إجراءات معينة.  

وقد يكون منهج الفريق االستشاري كالتايل:

- املساعدة يف تشكيل السياق بشكل مالئم.

- ضامن فهم مصالح املساهمن ومراعاتها.

- املساعدة يف ضامن تحديد املخاطر بشكل مالئم.
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- الجمع بن مجاالت الخربة املختلفة لتحليل املخاطر.

- ضامن مراعاة وجهات النظر املختلفة بشكل مالئم عند تحديد معايري املخاطر وتقييمها.

- تأمن التأييد والدعم ألي خطة معالجة.

- تعزيز اإلدارة املالمئة للتغيري خالل عملية إدارة املخاطر.

- وضع خطة مالمئة للتواصل واملشورة الخارجين والداخلين.  

إن التواصل والتشاور مع املساهمن يعدان من املسائل املهمة نظراً ألن املساهمن يصدرون 

أحكامهم بشأن املخاطر استناداً إىل تصوراتهم عن املخاطر.  وقد تختلف هذه التصورات بسبب 

االختالفات بن املساهمن يف القيم واالحتياجات واالفرتاضات واملفاهيم وبواعث القلق.  وحيث 

إن وجه��ات نظرهم ميك��ن أن يكون لها تأثري ملحوظ عىل القرارات املتخذة فإنه ينبغي التعرف 

عىل تصورات املساهمن وتسجيلها، وأخذها يف االعتبار خالل عملية صنع القرار.  

 ويجب أن يس��هل كل من التواصل واملش��ورة تبادل معلومات صحيحة وذات صلة ودقيقة 

وقابلة للفهم وذلك مع مراعاة جوانب الرسية والسالمة الشخصية.  

 Risk Management:  Principles and م��ن إدارة املخاط��ر:  املب��ادئ والتوجيه��ات 
Guidlines األيزو 31000 – 2006، واأليزو 2009.)15( 

المصداقية:

ال تكفي مصداقية التواصل فحس��ب حتى تتس��م بالفاعلية؛ ب��ل ينبغي أيضاً أن يكون 

األشخاص والفرق اإلدارية الذين يقومون بالتواصل مع املوظفن يتسمون باملصداقية بنفس 

القدر.  وقد استحدثت رشكة سن ديالين Senn-Delaney - الكائن مقرها الرئييس بالواليات 

املتح��دة واملتخصصة يف تقديم استش��ارات بخصوص القي��ادة - مصطلح “ظل القائد” ليك 

تصف الكيفية التي يشّكِل بها الفريُق التنفيذي الثقافَة التي تحدد بدورها مامرسات العمل 

واتجاهاته املتوقعة.  وتوضيحاً للمسألة، ميكن القول إن املرؤوسن سوف يترصفون عىل نحو 

يعكس س��لوكيات قادتهم.  وعىل س��بيل املثال، إذا ما كان املدير )عىل أي مس��توى( واعياً 

باملخاطر فإن مرؤوس��ه سيكون عىل األرجح ذا اتجاه مامثل.  وعىل العكس من ذلك، إذا ما 

ُوجد أن املدير يثني ع��ىل “نجوم األداء” الذين يخوضون مخاطر كبرية ويكافئهم؛ فاألرجح 
أن املرؤوس سوف يترصف بناًء عىل ذلك.)16(
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ويف س��ياق تطبيق أسلوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر غالباً ما يؤدي تكرر السامح 

لوح��دات األعامل واألف��راد بالعمل خارج نط��اق النزعة للمخاط��رة إىل تقويض مصداقية 

التواصل.  فعىل س��بيل املثال، يتم الس��امح ألحد نجوم البيع يف بنك من البنوك االستثامرية 

بالعمل خارج نطاق النزعة للمخاطرة ألن نجاحه عىل مدار السنوات أدى إىل اعتقاد إدارته 

بأن »رهاناته تتحقق دوماً«.  وهذا النمط من السلوك يناقض فاعلية التواصل بشأن رضورة 

العمل ضمن نطاق النزعة للمخاطرة.  

اإليجاز:

إن الدمج بن اإلدارة اإلس��رتاتيجية وإدارة املخاطر بهدف الحث عىل تنفيذ اإلسرتاتيجية 

بش��كل أفضل يعد أحد التحديات البارزة الت��ي تواجهها أي منظمة.  وما جعل هذا الدمج 

أكرث صعوبة هو عدم التواصل مع أفراد املنظمة بش��كل مالئم باإلضافة إىل الكم الهائل من 

التواصل غري الفعال مع املوظفن عىل نحو يومي.  

وبناًء عىل ما سبق، من املهم أن يكون التواصل موجزاً بشأن تطبيق وتنفيذ أسلوب إدارة 

األداء عىل أس��اس املخاطر.  وعند التواصل يج��ب أن يكون املحتوى مكوناً من معلومة، أو 

رشحاً إلجراء ما، ويجب أن يكون الغرض واضحاً وأن يكون س��هاًل بالنس��بة لألشخاص الذين 

يتلقون الرسالة التخاذ اإلجراء املالئم.  

السياق:

ينبغ��ي أن يتم تحس��ن مختلف مس��تويات التواصل مع مراعاة س��ياق وبيئة املنظمة 

الحالي��ة.  ف��إذا ما بدا أن التواصل مع املوظفن متعارض م��ع فهمهم للوضع – واألمر ذاته 

ينطبق عىل ما يتم إيصاله وهو خارج السياق وغري قابل للتصديق - فإن ذلك سيكون أحد 

أرسع الط��رق لتدمري مصداقية أي منه��ج، مثل إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، وفقدانه 

للدعم.  وتتجىل هذه املس��ألة بشكل خاص إذا ما كانت املنظمة تواجه تحديات اقتصادية 

مثل فقدان الوظائف.  

وغالباً ما ينصب تركيز خطة التواصل يف بداية تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر عىل تش��كيل فهم لوضع املنظمة الحايل ولرضورة التغيري.  ومبجرد أن يتم التطبيق 
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فس��وف يتحول الرتكيز إىل تعزيز الحاجة إىل اس��تخدام النهج وإلق��اء الضوء عىل نجاحاته 

وعىل الفوائد التي ميكن أن يجلبها.  

التوافق:

يؤدي التواصل املشوب بعدم التوافق إىل تقويض مبادرة إدارة األداء عىل أساس املخاطر، 

ومن ثم فإنه يجب أن يتس��م إيصال اإلس��رتاتيجية واملخاطر بالت��واؤم يف املنظمة من أجل 

ض��امن انخراط املوظفن واملس��اهمن اآلخرين يف املرشوع الذي هو قي��د التنفيذ.  وبينام 

سيكون من الرضوري إجراء تغيريات مع مرور الوقت؛ فإن التواصل ينبغي أن يكون واضحاً 

ويج��ب أن ي��دار حتى ال ُيفقد الدع��م، وال يصاب الناس بخيبة أمل في��ام يتعلق مبهامهم 

املرتبطة بتحقيق أهداف الرشكة وإدارة املخاطر.  

ولقد كان التواصل الفعال وال يزال عاماًل أساس��ياً لتش��كيل الثقافة الواعية باملخاطر يف 

دارسة الحالة التي عرضناها بخصوص إتش.  إم.  إل.  وتقول ويذرهيل يف هذا الصدد:  »إن 

املس��ألة برمتها تتعلق مبناقشة األمر مع الناس« وأضافت قائلة:  »لقد قضينا وقتاً طوياًل يف 

ورش العمل وغريها من اللقاءات لرشح املخاطر وعالقتها باإلس��رتاتيجية وأس��باب أهميتها 

بالنس��بة للمنظمة.  واملسألة تتعلق بشكل أس��ايس بالتأكد من أن كل شخص يشارك نفس 

الفهم ومن أنه ال يقف عند مفاهيم مختلفة.  إن املس��ألة مجرد مشاركة وحديث«.  وبناًء 

عىل ما سبق فإن املواءمة تعد إحدى كلامت الرس.  

الخالصة:
لقد تطرق هذا الفصل إىل أهمية تشكيل ثقافة مركزة عىل اإلسرتاتيجية وتتسم بالوعي 

باملخاطر وإىل أهمية التواصل بش��كل سليم.  وباإلضافة إىل ذلك، لقد شددنا عىل أن مجايل 

الثقاف��ة والتواصل اللذين يطلق عليهام »املجاالن األك��رث مرونة« يقدمان مصادر ميكن لها 

حامي��ة التطور أكرث من أي من املجاالت األخرى.  ومام يعرب عن هذه املس��ألة عدد املرات 

الت��ي س��معنا فيها كبار املديرين يقولون إنهم يتمنون لو أنه��م قد قضوا املزيد من الوقت 

يف االهت��امم بالثقاف��ة والتواصل وأنهم اس��تهانوا بأهميتهام يف بداي��ات كل برامج التغيري.  

وم��ن املقوالت املفضلة للمدير التنفيذي يف إت��ش.  إم.  إل.  قوله »متى تالقت الثقافة مع 
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اإلس��رتاتيجية فإن الثقافة تربح دامئاً« وهي طريقة أخ��رى للقول بأن »الثقافة هي العامل 

األسايس الذي يتسبب يف فشل اإلسرتاتيجية«.  

وميكن أن تتأثر الثقافة والتواصل بش��كل كبري باالستخدام املالئم للتكنولوجيا وهو األمر 

الذي سنتناوله يف الفصل القادم.  
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الفصل الحادي عشر

 الدور التمكيني للتكنولوجيا

إنن��ا واضحون للغاية بخصوص دور التكنولوجيا يف إطار أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس 

ن املنظمة  املخاط��ر، ولقد أوجزنا هذه الفك��رة يف كلمتني هام »عنرص التمكني« وهو عنرص ميكِّ

وأفراده��ا من تحقيق أه��داف املنظمة وتنفيذ إس��راتيجيتها مع العمل ضم��ن نطاق النزعة 

للمخاطرة.  

التغيير ودور التكنولوجيا:
لق��د أرشنا يف الفصل الس��ابق إىل أن املنظامت حني تق��وم بتطبيق إطار ومنهجية إدارة 

األداء عىل أس��اس املخاطر فإنها تكون أساس��اً بصدد طرح برنامج كبري للتغيري )الشكل رقم 

11-1(.  ولقد أرشنا أيضاً إىل أن أكرب املعوقات أمام تنفيذ مخطط التغيري وتحقيق األهداف 

بنجاح هي معوقات ثقافية.  وإذا ما فشلت املنظامت يف ضبط الجانب الثقايف )أو الجانب 

املتعلق باألشخاص( فإنه لن يرتتب عىل أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر سوى القليل 

من الفوائد، أو سوف يفشل يف نهاية املطاف، وهذا األمر ينطبق عىل كافة جهود التغيري.  

وإذا ما اس��توعبت تلك الحقيقة األساس��ية بخصوص إدارة التغيري، سيتسنى للمنظامت 

التي تطبق أي برنامج للتغيري - مثل إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر - أن تس��تخدم 

الدعامات الالزمة لتحقيق أهداف التغيري، مثل ضامن مالءمة هيكل املنظمة لإلس��رتاتيجية.  

وهناك دعامة أخرى تلزم املنظمة، أال وهي البنية التحتية التكنولوجية املالمئة للغرض والتي 

سوف نركز عليها يف هذا الفصل.  

ضبط الجانب التكنولوجي:
إن التكنولوجيا ميكن أن تؤدي إىل نجاح أي برنامج للتغيري أو إىل تدمريه.  وعىل الرغم من 

أن التكنولوجيا ليس��ت معوقاً محتماًل كالثقافة إال أنها ميكن أن تقوم بإيقاف التطور.  وإذا 

ما اسُتوعبت التكنولوجيا واسُتخدمت بشكل مالئم فإنها سوف متكن من إيصال املعلومات 
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الصحيحة إىل األش��خاص املناس��بني يف الوقت املناس��ب، ومن ثم متكن من إجراء مناقشات 

مالمئة ومركزة حول األداء س��واًء عىل مس��توى اإلدارة العليا أو عىل املستويات الدنيا.  كام 

تدعم التكنولوجيا أيضاً العمل التعاوين إىل حد كبري، وهو أمر سوف تشكل املهارة فيه ميزة 

تنافس��ية يف »أوقات االضطرابات املستمرة« التي يتسم بها العمل املعومل يف القرن الحادي 

والعرشين.  وهناك أمر آخر ال يجوز االس��تهانة به أال وهو أن التكنولوجيا ميكن أن تس��اعد 

يف التحفيز عىل اتباع السلوكيات الصحيحة ومن ثم فإنها تعزز غرس الثقافة الصحيحة – أي 

أنه��ا أحد العوامل املهمة لغرس الثقافة املركزة عىل اإلس��رتاتيجية والواعية باملخاطر والتي 

تعد بدورها رضورية إلنجاح أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

الشكل رقم 1-11  

إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

محركات األعامل

الحوكمة

النزعةالثقافة

التواصل

وضع اإلسرتاتيجية النزعة

إدارة 

املخاطر

مواءمة 
اإلسراتيجية مع 
خوض املخاطر

إدارة األداء

قيمة أصحاب األسهم



 الدور التمكيني للتكنولوجيا

337إدارة األداء عىل أساس املخاطر

التقاعس عن ضبط الجانب التكنولوجي:
إذا ما مل ُتستوعب التكنولوجيا وُتستخدم بشكل مالئم فإنها غالباً ما ستصبح عائقاً أمام 

التغي��ري.  وهي بالفعل تصب��ح يف كثري من األحيان غاية يف حد ذاتها، أي يتم تعريف جهود 

التغيري بأنها إجراء لتطبيق التكنولوجيا.  والتوجه السائد هو أنك إذا ما طبقت التكنولوجيا 

فسيس��ري كل يشء آخر عىل ما يرام وذلك يعد مفهوم��اً خطرياً كام أنه خاطئ.  وما يحدث 

ع��ادة هو إجراء عملية ملتوية لتقديم ح��ل باهظ التكلفة ملخطط تنفيذ التغيري، بحيث ال 

يقدم سوى دعم جزيئ يف أحسن األحوال للرشكة )ويف أسوأ الحاالت ال يقدم أي دعم من أي 

نوع( بل ويحث يف كثري من األحيان عىل اتباع س��لوكيات خاطئة.  وحتى يف هذه الحاالت، 

غالباً ما يستحس��ن مرشوع التغيري ويعد ناجحاً )إذا ما نظر إليه بصفته برنامجاً تكنولوجياً( 

فق��ط ألنه يدعم تكنولوجيا جي��دة وجديدة وبراقة! ومن ناحية أخرى، فإن الدالئل النابعة 

من الصناعة تشري إىل حقيقة مختلفة متاماً.  فوفقاً للتقرير الذي أعدته رشكة غارترن جروب 

The Gartner Group ع��ام 2011 )وهي رشك��ة بحوث تكنولوجيا املعلومات الرائدة عىل 

مستوى العامل( ُوجد أن 28% من مشاريع تكنولوجيا املعلومات الكربى كافة قد فشلت )أكرث 

من 1,000,000 دوالر( وكذلك فشل 25% من املشاريع متوسطة الحجم )أكرث من 350,000 

دوالر( و20% من املشاريع الصغرية )أقل من 350,000 دوالر( وكان أهم األسباب وراء ذلك 

ما ييل:

- مشكالت وظيفية.

- التأخر الشديد.

- مشكالت تتعلق بالجودة.

- انحراف التكاليف الشديد.  

- اإللغاء بعد التدشني.

- الرفض أو عدم التطبيق ألسباب أخرى.

ولقد فش��لت نصف املشاريع تقريباً ألنها مل تقم بالالزم )الوظيفة( أو قامت به يف وقت 

متأخر جداً بحيث مل يعد له قيمة كبرية.  ويش��ري بحث غارترن )حيث ال يبعد كثرياً عن هذه 

املس��ألة فيام أورده من إحصائيات ُتدين معدالت فش��ل مشاريع تكنولوجيا املعلومات( إىل 
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درس أسايس ينبغي أن يستفيد منه أي برنامج كبري يهدف إىل إجراء تحوالت يف الرشكة )سواًء 

م��ن الناحية اإلس��رتاتيجية أو التنفيذية( ومفاد هذا الدرس أن الرشك��ة هي التي ينبغي أن 

تقود التغيري، وليس��ت إدارة تكنولوجيا املعلومات، فعىل الرغم من أن تكنولوجيا املعلومات 
لها دور مهم يف املسألة إال أنها يجب أن تكون مجرد عنرص داعم وليس قائداً أو منسقاً.)1(

التكنولوجيا - عنصر التمكين إلطار أس��لوب إدارة األداء على أس��اس 

المخاطر:
إننا واضحون للغاية بش��أن دور التكنولوجيا يف إطار أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاط��ر، ولقد أوجزنا هذه الفك��رة يف كلمتني أال وهام »عنرص التمكني« وهو عنرص ميّكن 

املنظمة وأفراَدها من تحقيق أهداف املنظمة وتنفيذ إس��رتاتيجيتها مع العمل ضمن نطاق 

النزع��ة للمخاطرة.  وتع��د التكنولوجيا عنرصاً ميكن أي جهود رامية لتحس��ني األداء أو أي 

جهود للتغيري، بل وينبغي أن تكون التكنولوجيا دوماً هكذا.  

ما يعد خارج إمكانيات التكنولوجيا:
عىل الرغ��م من أن التكنولوجيا ميكن أن تحقق العديد م��ن الفوائد العظيمة عند بناء 

إط��ار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر وتطبي��ق املنهجية؛ إال أن هن��اك الكثري من األمور 

التي ال تس��تطيع التكنولوجيا أن تحققها إذا ما اس��ُتخدمت وحدها )برغم الجهود املمتازة 

التي يبذلها بعض مندويب مبيعات تكنولوجيا املعلومات إلقناع الرشكات املستخِدمة بخالف 

ذل��ك!(، ومن األمثلة عىل ذل��ك أن التكنولوجيا ال ميكنها أن تزيل حاج��ة اإلدارة العليا إىل 

املناقش��ة العميقة واملركزة أو أن تضاعفها، حيث تعد هذه املناقش��ة الزمة لتقرير أهداف 

املنظمة اإلسرتاتيجية، ورسم حدود النزعة للمخاطرة وتحديد خريطة اإلسرتاتيجية، وتحديد 

املخاطر الرئيس��ية إلخ.  وبعبارة أخرى، ال تس��تطيع التكنولوجيا أن تنش��ئ للمنظمة إطار 

إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر؛ فتلك مهمة يختص بها فريق اإلدارة العليا وحده وتحتاج 

إىل عمل فكري وليس إىل تطبيق تكنولوجي.  
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التكنولوجي��ا ليس��ت إح��دى مجاالت إط��ار إدارة األداء على أس��اس 

المخاطر:
ليك نؤكد عىل الرس��الة الت��ي مفادها أن دور التكنولوجيا - ضمن أس��لوب إدارة األداء 

عىل أس��اس املخاطر - يعد دوراً متكينياً فإننا مل نقم بتضمينها كأحد مجاالت اإلطار.  ونحن 

ن��رى التكنولوجيا كعنرص يوفر هيكاًل وأساس��اً للمعلومات واملعرف��ة املهمة، والتي بدورها 

تتيح للمجاالت الس��بعة إلدارة األداء عىل أساس املخاطر أن تعمل معاً عىل تنفيذ األهداف 

اإلسرتاتيجية والتشغيلية، وعىل ضامن عمل املنظمة ضمن نطاق نزعتها للمخاطرة، فنحن ال 

نرى التكنولوجيا كغاية يف حد ذاتها.  

الحلول المتكاملة لإلدارة اإلستراتيجية وإدارة المخاطر:
إن��ه عىل الرغم من وجود عدد من أدوات التكنولوجيا الداعمة لتنفيذ اإلس��رتاتيجية أو 

لتطبيق��ات إدارة املخاطر إال أنن��ا الحظنا أنه يندر تقديم الحلول للدمج بني اإلس��رتاتيجية 

واملخاط��ر عم��داً )بدالً من تقديم أحد مكونات املخاطر - عىل س��بيل املثال - كجزء إضايف 

أصغر لحٍل ما من حلول اإلس��رتاتيجية، وهو األمر الذي أصبح نوعاً من العادات الش��ائعة(.  

وعىل الرغم من أن املنظامت يجب أن ترتوى يف تحديد الحلول املالمئة الحتياجاتها الخاصة 

حتى تقدم الدعم التمكيني املالئم إال أننا نقدم هنا حلني من حلول التكنولوجيا تم تقدميهام 

بغرض دعم أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

 StratexSystems الذي قدمته رشكة سرتاتكس سيستمز StratexPoint 1- سرتاتكس بوينت

)أحد تطبيقات ش��ري بوينت SharePoint التي يتم اس��تخدامها يف مبنى املنظمة وهو 

 .)Cloud متوفر أيضاً عن طريق كالود

2- استديو اإلسرتاتيجية واملخاطر Strategy and Risk Studio الذي قدمته رشكة مانيغت 

  .)iPad عىل جهاز آي باد(

:StratexLive ستراتكس بوينت وستراتكس اليف
كنظرة عامة رسيعة، يعد س��رتاتكس بوينت أحد حلول إدارة األداء عىل أساس املخاطر 
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امُلش��غلة من خالل تطبيق شري بوينت الخاص مبايكروسوفت.  وحسبام هو مشار إليه فيام 

س��بق، فإن القليل جداً من املنظامت يس��تطيع تكوين رؤية واح��دة للمعلومات املتعلقة 

ب��األداء وب��إدارة املخاطر.  وبدالً من ذل��ك متيل املنظامت الس��تخدام األدوات التي تعمل 

بش��كل منعزل، ونادراً ما تتواصل مع بعضها، كام أنها تقدم معلومات متضاربة وتساهم يف 

صنع القرارات الس��يئة.  ومن الرسائل األساسية لهذا الكتاب هو أن األداء واملخاطر يشكالن 

أساساً وجهني مختلفني لنفس العملة؛ ومن ثم ينبغي إدارتهام كعملية متكاملة وبحل واحد 

متكامل.  ومن ش��أن سرتاتكس سيستمز أن تقدم ذلك الحل.  وإضافة إىل ما سبق، ُصممت 

حلول س��رتاتكس سيس��تمز - التي تض��ع املنهجية يف قلب منطق مجاله��ا - عىل نحو يتيح 

تعميم املنهجية وغرسها حسبام هو مبني يف الشكل رقم )2-11(.  

الشكل رقم 2-11

لقطة شاشة من حل سراتكس سيستمز
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استديو اإلستراتيجية والمخاطر:
لقد ُصمم تطبيق iPad - املعروف باس��م استديو اإلسرتاتيجية واملخاطر - الذي ابتكرته 

رشك��ة مانيغت خصيص��اً ليكون تطبيقاً ل� “تصميم” إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، 

حتى يتم استخدامه يف تصميم إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر باملرحلة األوىل من أي 

استخدام إلدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

ويع��د تطبيق اس��تديو اإلس��رتاتيجية واملخاطر مثالي��اً لالس��تخدام يف ورش العمل ويف 

االجتامعات التي تجري بني اثنني من أجل اآليت:

1- تقديم اإلرشادات والتوجيهات فيام يتعلق بتحديد إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر.

2- تحديد إطار إسرتاتيجية املنظمة ونزعتها للمخاطر وإدارتها لها.

3- التمك��ني من العم��ل برسعة عىل وضع منوذج أويل إلطار اإلدارة اإلس��رتاتيجية واملخاطر 

وعىل مراجعة هذا اإلطار.  

ويس��تطيع تطبيق استديو اإلس��رتاتيجية واملخاطر أن يقلل الوقت املستغرق يف تصميم 

إطار إسرتاتيجية املنظمة ومخاطرها.  يستطيع أيضاً أن يخلق تجربة انخراط أكرث ثراًء؛ حيث 

يكون مبقدور األش��خاص املعنيني بالعملية أن يشاركوا يف إطار اإلسرتاتيجية واملخاطر بشكل 

شخيص للغاية )تطبيق iPad(، بينام يجدون - أيضاً - التوجيهات و“أفضل املامرسات” ذات 

الصلة باإلسرتاتيجية واملخاطر جزءاً ال يتجزأ من هذا التطبيق.  

التكنولوجيا وتقديم مسوغات التغيير:
متكن هذه الحلول التكنولوجية املنظمة من تصميم وتعميم وإدارة أي أسلوب متكامل 

لإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر، مثل أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

وم��ع ذل��ك، فإن ما ق��د يك��ون مختلف��اً يف النظ��رة إىل دور التكنولوجيا عن��د تطبيق 

أس��لوب إدارة األداء ع��ىل أس��اس املخاطر - عن النظرة املوجودة بش��كل ع��ام يف أي حالة 

 أخ��رى - ه��و أنن��ا ال ننظر إىل التكنولوجي��ا فقط باعتباره��ا تتعلق بالجان��ب الفني لدعم 

تنفيذ التصميم )مع عدم االس��تهانة بأهمية األخري(، ولكن أيضاً كعنرص يلعب دوراً مهاًم يف 

غرس السلوكيات الصحيحة ) انظر ماييل( ويف إعطاء مسوغات التغيري حسبام سنرشحه اآلن.  
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عندما تطبق أية منظمة أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر فإنها تطمح بالفعل 

إىل إج��راء تغيري كبري عىل األعامل والثقافة ح��ول أطر وعمليات اإلدارة وصنع القرار لديها.  

وليس هناك شك يف أن كثرياً من املنظامت - إن مل يكن معظمها - يجد إجراء التغيري عملية 

صعبة للغاية.  ومن ضمن األس��باب التي تجعل من التغيري عملية صعبة )عىل سبيل املثال 

ال الحرص( أن الناس ال يحبون التغيري بشكل عام وغالباً ما يجدون صعوبة يف رؤية األسباب 

الكامنة وراء رضورة التغيري، ومن ثم فإنهم يستبيحون مقاومتهم الرصيحة أو الضمنية وهم 

غالباً إما غري قادرين عىل رؤية املشكلة أو - إذا ما كانوا قادرين عىل رؤيتها - ال يستطيعون 

رؤية الكيفية التي سُتعالَج بها املشكلة من خالل الحل املقرتح أو الكيفية التي سُيطَبق بها 

الحُل املقرتح.  ويؤدي عدم التأكد من الحاجة إىل التغيري، وكيفية التغيري، وما تعمل املنظمة 

عىل تغيريه إىل مقاومة هائلة ينتج عنها فقدان »صناع التغيري« قوتهم أمام »نابذي التغيري«.  

وبالتايل، فإنه من املهم للغاية أن يتم تشكيل قوة دافعة وإحساس بالحاجة امللحة يف مرحلة 

مبكرة من عملية التغيري.  

وحتى يتس��نى بدء عملية التغيري، من خالل أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، 

ينبغي عىل املنظامت أن تركز عىل اآليت:

1- اإلظهار الواضح لرضورة التغيري.

2- إيصال رؤية واضحة بشأن املستقبل.

3- إعداد خريطة طريق تبني الطريقة التي ميكن للمنظمة من خاللها أن تنجح يف تحقيق رؤيتها املحددة.

4- خلق إحساس بالرضورة امللحة حتى يتسنى تحقيق التغيري.

وعىل الرغم من وجود العديد من الجوانب غري التكنولوجية املس��اعدة عىل بدء عملية 

التغيري إال أن تطبيق التكنولوجيا الصحيحة ميكن أن يلعب دوراً متكينياً مهاًم.  

ومن شأن تكنولوجيا مانيغت وس��رتاتكس سيستمز أنها تقدم مجموعة من اإلمكانيات 

ن املنظمة من التحديد الرسيع للثغرات املوجودة يف أطر اإلس��رتاتيجية واملخاطر  الت��ي متكِّ

التي تعتمدها حالياً، ومن ثم تس��اعد يف تش��كيل فهم واضح لرضورة التغيري، بل ولألسباب 

الكامنة وراء رضورة الدمج بني اإلس��رتاتيجية واملخاطر، وهو أمر ش��ديد األهمية من أجل 

الحصول عىل صورة أكمل لألداء يف املايض والحارض واملستقبل.  
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وع��ىل الرغم من أن كاًل من هذين الحلني مختلف من حيث الهيكل وعرض القيمة؛ إال 

أن كليهام يشتمالن عىل أدوات عرض مريئ فعالة )لوحات قياس األداء السبع التي سنتناولها 

في��ام ي��يل والتي تم رشحها بش��كل واف يف اإلطار رقم 2-1 بالفصل الث��اين( ميكن تحميلها 

رسيعاً بالبيانات لتحديد نقاط الضعف املوجودة يف أية أطر حالية.  وكال الحلني لديهام أيضاً 

إمكانيات قوية من ش��أنها تعزيز املش��اركة فهي متكن من إعالن نقاط الضعف باس��تمرار، 

ومن مشاركة األطراف املتعددة داخل املنظمة يف معالجتها؛ ميكنها أيضاً أن ترقى إىل “رسم 

صورة” ملا ستبدو عليه املنظمة يف املستقبل، ومن ثم فإنها تساعد يف تشكيل رؤية يستطيع 

املديرون واملوظفون أن “يؤمنوا بها يف أعامقهم”.  وتتس��م ثالٌث من لوحات قياس األداء – 

أال وهي خريطة اإلس��رتاتيجية وخريطة املخاطر ذات املنظورات األربعة ومصفوفة مواءمة 

النزعة للمخاطرة – بفاعلية خاصة لهذا الغرض.  

وتقدم هذه الحلول التكنولوجية أيضاً - مبا تحويه من إمكانيات تتيح تسجيل اإلجراءات 

واملب��ادرات - مخططاً واضح��اً للخطوات التي يتعني عىل املنظم��ة اتخاذها لتنفيذ برنامج 

التغيري الخاص بها، وكذلك لتواجه املخاطر التي تهدد نجاح تنفيذ عملية التغيري.  

وع��ىل الرغ��م من أن معظم الناس ال يحبون التغيري إال أن��ه مبجرد أن يتم تحديد نقاط 

الضعف الحالية وإعطاء مسوغات عملية التغيري، وتكوين رؤية واضحة وإلزامية للمستقبل، 

م��ع تحديد مجموعة واضحة من الخطوات القابل��ة للتحقيق من أجل تحقيق الرؤية، فإن 

الناس مييلون إىل االصطفاف خلف مبادرة التغيري، وميكن القول ببساطة إنهم سيستطيعون 

رؤية املغزى!

ولق��د أثبتت خربتنا التي تعد مثاالً قوياً عىل مش��اريع تطبيق إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر أنه متى بدأ الناس يف فهم ذلك النهج ورؤية أنواع املخرجات القامئة عىل التكنولوجيا 

- والتي تم إيجازها فيام سبق - فإن رد فعلهم بشكل عام سيكون عىل النحو اآليت:  “آه، إن 

هذا نوع مام نقوم به اآلن، ولكن األمر فقط أن كل يشء مرتابط ومتسق” أو “إن هذا األمر 

منظم بش��كل جيد جداً ويس��هل اتباعه”.  ومييل الناس أيضاً إىل املزيد من االنخراط عندما 

تصبح املرئيات املش��ار إليها أعاله متاحة بس��هولة عىل أجهزة iPad الخاصة بهم )اس��تديو 

اإلسرتاتيجية واملخاطر( وعن طريق متصفح الويب )سرتاتكس بوينت(.  



الفصل الحادي عرش

إدارة األداء عىل أساس املخاطر 344

دعم جهود التغيير:
عندما ترتس��خ الحاجة إىل التغيري ويتم إيصال رؤية واضحة للمس��تقبل وإعداد خارطة 

طريق للتغيري وإش��اعة إحس��اس بالرضورة امللحة للبدء يف التغيري، فإن التحدي التايل الذي 

تواجه��ه املنظمة يتمثل يف كيفية جعل التغيري يتحقق فعلي��اً.  ومرة أخرى نقول إن هناك 

الكثري من املتطلبات غري التكنولوجية هنا للتغيري؛ وبالتايل فإن الس��ؤال الذي سوف نتناوله 

ن التكنولوجيا من إحداث التغيري؟ يف هذا الفصل هو كيف متكِّ

ن من إحداث التغيري من خالل  وميكن القول ببساطة إن التكنولوجيا يف هذه املرحلة متكِّ

تقديم »األدوات« التي متكن من اإلعداد الرسيع لنموذج أويل إلطار اإلسرتاتيجية واملخاطر، 

ومن خالل التمكني من املشاركة يف تلك النامذج األولية عىل نطاق املنظمة.  

ومن ش��أن حلول التكنولوجي��ا أنها متّكن م��ن تحديد الهيكل التنظيم��ي ومن تصوره 

بش��كل واف، ومبج��رد أن يتم تحديده واالتف��اق عليه بخصوص كل كي��ان فإنه ميّكن من 

تحدي��د األه��داف واملخاطر والضوابط الرقابية عىل املس��توى اإلس��رتاتيجي.  ومع كل بند 

م��ن هذه البنود اإلس��رتاتيجية يجب أن تكون هناك إمكاني��ة لتحديد املؤرشات:  مؤرشات 

األداء الرئيسية بالنسبة لألهداف، ومؤرشات املخاطر الرئيسية بالنسبة للمخاطر، ومؤرشات 

الرقابة الرئيسية بالنسبة للنظم الرقابية.  

متّك��ن الحلول من تحديد العمليات واملبادرات )التي تعرف أحياناً بالربامج واملش��اريع( 

وذلك لتحويل األهداف اإلسرتاتيجية إىل أنشطة تنفيذية.  ومتاماً كام نسجل املخاطر والضوابط 

الرقابية عىل املس��توى اإلس��رتاتيجي - والتي تكون مصاحبة ل��كل هدف عىل حدة - ينبغي 

علينا أن نحدد املخاطر والضوابط الرقابية عىل املستوى التنفيذي لكل عملية ومبادرة.  

وإضافة إىل ما سبق، يتحتم أن ميّكن حل التكنولوجيا من إجراء عمليات تقدير املخاطر 

والتقويم الذايت للنظم الرقابية.  وليك يتس��نى دعم أي اتجاه للتحس��ني - يتسم باالنضباط 

واالس��تمرارية داخل املنظمة - يجب أن تكون اإلجراءات واملهام قابلة للتحديد ومصحوبة 

بأي من البنود األساسية املشمولة بإطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

ولق��د تم تقديم الحلَّ��ني التكنولوجيني لتزويد التوجيهات بخص��وص البنود التي يتعني 
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تضمينها يف إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، ولدعم العالقات املحددة داخل منهجية 

إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

ويتسم استخدام أي حل من حلول التكنولوجيا - مثل تلك الحلول التي قدمتها سرتاتكس 

سيستمز، مبا تحتويه من إمكانيات بخصوص املبادرات واإلجراءات عىل مستوى املنظمة - مبا 

له من أثر فعال يتمثل يف التمكني من إدارة تطبيق إدارة األداء عىل أساس املخاطر، وإدارة 

التغيري باس��تخدام نفس التكنولوجيا التي سيتم اس��تخدامها يف التمكني للعملية، مبجرد أن 

تنتقل مبادرة إدارة األداء عىل أساس املخاطر من مرحلة املرشوع إىل إجراءات عمل معتادة.  

التكنولوجيا والثقافة:
لق��د الحظنا خ��الل أبحاثنا أنه غالباً م��ا يتم التغايض عن القدرة عىل بث الس��لوكيات 

الصحيحة وتش��كيلها والتشجيع عليها خالل عملية اختيار التكنولوجيا يف املنظمة.  وبالتايل، 

فإننا متأكدون من أن االعتبارات املرتبطة بالثقافة هي اعتبارات أساسية بالنسبة للتكنولوجيا 

التمكينية إلطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاط��ر.  وعندما يتم تطبيق منهجية إدارة األداء 

ع��ىل أس��اس املخاطر يتح��ول دور التكنولوجيا إىل دور آخر يركز ع��ىل التمكني من مزاولة 

عملية تنفيذ اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر بفاعلية وكفاءة.  ويجب أن مُتّكن عمليات أسلوب 

إدارة األداء ع��ىل أس��اس املخاطر من خالل أحد حلول التكنولوجيا مثل س��رتاتكس بوينت 

الذي يعمل عىل تحفيز العمل ويش��مل إمكانيات اإلخطار والتذكري والتنبيه، بحيث تصبح 

هذه العمليات اإلدارية جزءاً من هيكل العمليات باملنظمة وجزءاً من »الطريقة التي نعمل 

بها األشياء هنا« أي جزءاً من الثقافة.  

:RACI غرس نموذج
لقد قامت كل من مانيغت وس��رتاتكس سيستمز بإجراء عملية أساسية بالنسبة لرتسيخ 

 RACI الثقافة املركزة عىل اإلسرتاتيجية والتي تتسم بالوعي باملخاطر أال وهي غرس منوذج

للحوكمة )املس��ؤولية – املساءلة – املش��ورة – اإلبالغ( يف حلولهام.  ويعد ذلك محركاً قوياً 

للتغيري بش��كل عام والتغيري الثقايف بشكل خاص حيث إنه ميكن األفراد من “رؤية” لوحات 

قي��اس األداء أم��ام “مرأى أعينهم” ويقدمون التقارير عنه��ا.  ويعد غرس منوذج RACI يف 
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أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر وكذا تنفيذ العمليات وترس��يخ بعض السلوكيات 

اإلدارية األساس��ية جزءاً مهاًم من غرس التغيري.  وتعد لوحات قياس األداء - التي تقع أمام 

م��رأى أعني املوظفني ومن ثم تقديم التقاري��ر عنها والتي ميّكن لها منوذج RACI - أدوات 

فعالة لغ��رس التغيري والحفاظ عىل انخراط اإلدارة يف العملية، حيث إنها ال تزود األفراد إال 

باملعلومات التي تعد ش��ديدة األهمية بالنس��بة إليهم كأفراد، وهي مسألة لها أهميتها يف 

عرص املعلومات الغزيرة.  

المرئيات - دور لوحات قياس األداء:
يعد استخدام أدوات العرض املريئ عاماًل أساسياً لتحقيق التغيريات املنشودة يف العملية 

ويف الجانب الثقايف، وهي التغيريات املش��ار إليها أعاله، وإلحداث تغيري جذري يف النقاشات 

الدائرة داخل املنظمة حول اإلس��رتاتيجية واملخاطر.  وتتضمن تطبيقات كل من س��رتاتكس 

سيستمز ومانيغت سبع لوحات قياس أداء رئيسية خاصة بإدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

- خريطة اإلسرتاتيجية.

- خريطة املخاطر ذات املنظورات األربعة.

- مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة.

- بطاقة أداء اإلسرتاتيجية.

- الخريطة الرقابية.

- بطاقة أداء املخاطر.

- بطاقة أداء الضوابط الرقابية.

وطبق��اً ملا رُشح يف الفص��ل الثاين ثم ُعرض مبزي��د من االس��تفاضة يف الفصول الالحقة 

ذات الصل��ة، تلعب لوحات قياس األداء دوراً أساس��ياً يف تقدي��م املعلومات اإلدارية بصفة 

ن من تنفيذ اإلس��رتاتيجية وإدارة املخاطر ومتابعة كل  منتظم��ة، وهي املعلومات التي متكِّ

ن من تحديد االستثناءات برسعة ومن اتخاذ اإلجراء التصحيحي.   منهام بفاعلية، ومتكِّ

وتقدم كل من خريطة اإلسرتاتيجية وخريطة املخاطر ذات املنظورات األربعة ومصفوفة 

مواءمة النزعة للمخاطرة خالصة فعالة وتصوراً قوياً لفريق اإلدارة العليا فيام يتعلق بكيفية 
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تقدم املنظمة نحو إس��رتاتيجيتها، ومبا إذا كانت تعمل ضمن نطاق نزعتها للمخاطرة.  كام 

ن من إجراء مناقشات مركزة حول الحلول الالزمة لتصحيح عيوب األداء أو الستغالل  أنها متكِّ

الفرص الناشئة.  

وتقدم بطاقات أداء اإلسرتاتيجية واملخاطر والضوابط الرقابية الداعمة مزيداً من التفصيل 

ح��ول كيفية إدارة املنظمة لألداء واملخاطر، وحول ما إذا كان ذلك يتم ضمن حدود النزعة 

للمخاط��رة التي حددها مجل��س اإلدارة.  وتعمل بطاقات األداء إج��امالً كموجهات يومية 

فعالة للمديرين واملوظفني التنفيذيني ضمن إطار أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

ولق��د تم تصميم لوحات قياس األداء الس��بع لتمّكن من اإلع��داد الرسيع لنموذج أويل 

إلط��ار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، وم��ن ثم البدء يف تنفيذه بينام هو ينش��أ ويتطور 

أثناء اس��تخدام املنهجية.  ويعني استخدام التكنولوجيا باإلضافة إىل لوحات قياس األداء أنه 

ب��دالً من إرشاك املنظمة خالل “رحلة اإلس��رتاتيجية واملخاطر” باس��تخدام جداول البيانات 

أو رشائ��ح الباوربوين��ت - املتغرية وغري املرتبة والتي يتم تخصيصها لهذا الغرض ) لقد قمنا 

بع��رض العيوب الخطرية لالعتامد عىل جداول البيانات يف اإلطار رقم 11-1 ( - فيس��تخدم 

األشخاص املعنيون بعملية التغيري حلوالً عىل مستوى املنظمة )وهي حلول موثوقة ويسهل 

الوص��ول إليها ويراد بها أن تكون حلوالً جامعة عىل نطاق املنظمة بدالً من أن تكون حلوالً 

عىل مس��توى األقس��ام( أي نفس الحلول التي سيستخدمونها عىل أس��اس النشاط املعتاد.  

ومرة أخرى نقول إن خربتنا يف تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر قد أثبتت 

أن��ه كلام حص��ل أصحاب املناصب العليا عىل حلول التكنولوجي��ا يف أيديهم مبكراً، ورشعوا 

يف العم��ل عىل املعلومات املجمعة خالل تنفيذ برنامج التغيري يف ورش العمل واالجتامعات 

الثنائية...  إلخ، كلام تحسنت مستويات االنخراط يف عملية التغيري ودعمها.  

وعىل س��بيل املثال، لقد وجدت إحدى املنظامت التي اس��تخدمت إطار ومنهجية إدارة 
األداء عىل أساس املخاطر - بواسطة سرتاتكس بوينت - أنه كان ينبغي عليها تكرار جوانب 
كب��رية من إدارتها للتغيري، ومن برنامجها التدريبي حول اس��تخدام املنهجية بعد 18 ش��هراً 
تقريباً ملا يقارب ثلث أصحاب املناصب العليا بتلك املنظامت، وذلك ألن مس��توى االنخراط 
وج��ودة البيانات كانا متدنيني بش��كل غري مقبول.  واملثري لالهت��امم يف هذا األمر أنه ظهر 
يف إحدى جلس��ات الدروس املس��تفادة باملنظمة أن ذلك الثلث كان كله تقريباً يف “املوجة 
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األوىل” من اس��تخدام اإلطار والتي تم استكاملها قبل اس��تخدام سرتاتكس بوينت.  وكانت 
نتيج��ة التغذية املرتجعة من ه��ذه املجموعة - بعد الجولة الثانية لالس��تخدام – إيجابية، 
وكانت الرس��الة العامة هي:  “نحن لدينا اآلن األدوات املناسبة وبإمكاننا أن نؤدي املهمة”، 

أي إدارة تنفيذ اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر بشكل فعال.  

اإلطار رقم )1-11(  

موضوع جداول البيانات

إن��ك عندم��ا تفكر يف كيفية دعم منهج املنظمة يف تنفيذ اإلس��رتاتيجية وإدارة املخاطر فإنه 

ال مفر تقريباً من أن يكون الخيار األول املأخوذ يف االعتبار هو إنش��اء “حل” من حلول جداول 

البيانات عن طريق برنامج إكس��ل.  وهذه املس��ألة مقبولة نظراً النتش��ار إكس��ل يف كل مكان 

تقريباً وال سيام مرونته وانتشار استخدامه وقبوله يف معظم املنظامت.  والحظ أيضاً بيان منظم 

الخدمات املالية بهيئة الخدمات املالية FSA:  حيث رصح:  “تعد جداول البيانات جزءاً ال يتجزأ 
من عمل النظام املايل العاملي ووظيفته”.)2(

وبناء عىل ما سبق، يجوز القول إنه إذا كانت جداول البيانات جزءاً ال يتجزأ من عمل النظام 

امل��ايل العاملي ووظيفته، فل��امذا ال تجعلها جزءاً ال يتجزأ من عملية تنفيذ اإلس��رتاتيجية وإدارة 

املخاطر يف منظمتك؟ وبناء عىل خربتنا، فإننا نويص املنظامت بش��دة بأن تقاوم إغراءات الحلول 

القامئ��ة عىل ج��داول البيانات وأن تعتم��د منهجاً أكرث هيكلة.  وفيام ييل بي��ان لبعض العيوب 

الرئيسية الستخدام برنامج إكسل:

جداول البيانات ال تشجع عىل جعل اإلدارة اإلسراتيجية واملخاطر أحد االهتاممات “األولية”:  

إن الثقاف��ة - كام نؤكد باس��تمرار - ميكن أن تكون هي األداة النهائية لتنفيذ اإلس��رتاتيجية 

وإدارة املخاطر وأحد املبادئ األساسية للثقافة املركزة عىل اإلسرتاتيجية والواعية باملخاطر حيث 

ينبغ��ي أن يتم تنفيذ اإلس��رتاتيجية وأن تدار املخاطر، ألن ذل��ك يعد من أوىل أولويات املنظمة.  

ونظراً ألن جداول البيانات هي نوع من تطبيقات س��طح املكتب التي يس��تفيد منها مستخدم 

ن من  واحد فإن استخدامها كتكنولوجيا متكينية لعملية تنفيذ اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر، ال ميكِّ

نقل العملية بفاعلية إىل اإلدارة العليا.  

جداول البيانات شديدة الخطورة:

تحت��وي أغلبية جداول البيانات )أي أكرث من 90% طبقاً لبعض التقديرات( عىل أخطاء بينام 

يحتوي 50% من جداول البيانات املس��تخدمة فعلياً يف الرشكات الكبرية عىل عيوب جوهرية.)3( 

واألمر املثري للسخرية حقاً هو استعداد عدد كبري جداً من املنظامت الستخدام هذه التكنولوجيا 



 الدور التمكيني للتكنولوجيا

349إدارة األداء عىل أساس املخاطر

ش��ديدة الخطورة لدعم جهود تنفيذ إس��رتاتيجياتها، بل إن املدهش هو أنهم مستعدون للقيام 

بذلك من أجل دعم عملياتهم املتعلقة بإدارة املخاطر!

النمو الرسيع للصناعات الصغرية:

نظراً ألن جداول البيانات هي نوع من تطبيقات سطح املكتب التي يستفيد منها مستخدم 

واحد فإنها حني ُتس��تخدم يف العمليات التي تتم ع��ىل نطاق املنظمة - مثل تلك الالزمة لتنفيذ 

اإلس��رتاتيجية وإدارة املخاط��ر - يرتتب عىل ذلك دوماً قيام فريق مرك��زي بإدارة منوذج اللوحة 

الجدولي��ة “الرئيس��ية” وجمع املعلومات من كاف��ة قطاعات املنظمة، والت��ي تصبح بعد ذلك 

مدخ��الت يتم إدخالها )وغالب��اً ما تعاد كتابتها( يف اللوحة الجدولية الرئيس��ية.  ومبجرد أن يتم 

اس��تكامل عملية جمع البيانات، تبدأ عملية التحليل وإع��داد التقارير والتي تتطلب مجدداً يف 

أغل��ب األحيان تدخاًل يدوياً كبرياً.  وكل هذا املجهود الي��دوي ينتج عنه صناعة صغرية مزدهرة 

تصبح فيها الوظائف محمية ألنه ال يعرف كيفية عمل جداول البيانات س��وى عدد محدود من 

األف��راد، ك��ام أن تركيز الفرق املركزية يتحول من تس��يري العملية وتعزيز الثقافة والس��لوكيات 

الصحيحة إىل إدارة نظام جداول البيانات وإمتام مهامه اليدوية.  

النسخ املتعددة للحقيقة:

يصبح من الس��هل جداً إنشاء نسخ متعددة “للحقيقة”، وذلك بسبب عدم إمكانية التحكم 

يف جداول البيانات ويف نس��خ جداول البيانات حيث إنها مس��ألة متأصلة فيها، وذلك من ش��أنه 

هدم الثقة يف العملية ويف املعلومات املعروضة، وهو األمر الذي يؤدي بدوره إىل صناعة قرارات 

س��يئة وإىل الفش��ل يف تنفيذ اإلس��رتاتيجية وإدارة املخاطر.  وعىل س��بيل املثال، قام أحد صغار 

املوظف��ني الذين كانوا يعملون عىل صفق��ة حيازة بنك باركليز Barclays عىل بنك ليامن براذرز 

Lehman Brothers بإعادة تنسيق جداول بيانات تحتوي عىل مراكز التداول عن طريق الخطأ.  

وقد أدى هذا الخطأ إىل حيازة باركليز 179 عقداً مل يكن يريدها.  وعىل الرغم من أن التأثري املايل 

ليس واضحاً بالضبط، إال أن البعض يقدر األثر مبا يقرب من 30 مليون دوالر.  ومن ناحية أخرى، 
متكن بنك باركليز من خالل حكم قضايئ الحق من إعادة العقود غري املرغوبة.)4(

نقص إمكانيات املشاركة:

إن��ه ليك يتس��نى للتكنولوجيا التمكينية - التي تس��تخدم يف دعم أي إط��ار متكامل أو أي 

عملية أو ثقافة متكاملة لتنفيذ اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر - أن تدعم شعار التمكني من تنفيذ 

اإلس��رتاتيجية ومن ثم إدارة املخاطر فإنها يجب أن متّكن العمليات والثقافة املشاركة عىل نطاق 

املنظمة وتش��جعه.  أما حلول جداول البيانات فليس مبقدورها أن متّكن من املشاركة، وال حتى 
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أن تش��جع عليها، ومن ثم فإنها تعزز منهج اإلدارة اإلس��رتاتيجية واملخاطر املنغلق والقائم عىل 

االنعزال، والذي كان وال يزال يسء السمعة.  

عدم وجود منهج “مدمج” جيد:  

تتسم حلول اللوائح الجدولية بأنها تتغري دوماً مع مرور الوقت حتى تفي مبتطلبات التكنولوجيا 

الت��ي غالباً م��ا تكون مبهمة ومتغرية.  وع��ادة ما يؤدي هذا إىل فقدان الوضوح بش��أن املنهج الذي 

يدعم��ه “حل” ج��داول البيانات، بينام يوجد هناك حل تم تطويره بش��كل رس��مي وخضع لتطوير 

برمج��ي معياري وملنهجيات مرجعي��ة إلدارة دورة الحياة، وهذا الحل س��وف يبدأ مبنهج مفاهيمي 

واضح، وهذا املنهج بدوره سوف تتم املحافظة عليه مع مرور الوقت.  

وباإلضافة إىل املش��كالت املرص��ودة واملوضحة أعاله، هناك كم كبري من األبحاث الرس��مية 

التي تش��ري إىل املش��كالت املرتبطة باس��تخدام ج��داول البيانات باملنظ��امت يف دعم إجراءات 

العمل املهمة.  وفيام ييل بيان للمش��كالت الرئيسية املصاحبة الستخدام جداول البيانات والتي 

ت��م تحديدها يف الورقة البيض��اء التي نرشها غرينفيل جي.ك��رول Grenville J.Croll - رئيس 

 European Spreadsheet Risks مجموعة املصال��ح األوروبية املعنية مبخاطر جداول البيانات

Interest Group ع��ام 2009 - بخصوص ه��ذا املوضوع تحت عنوان جداول البيانات واالنهيار 

  .Spreadsheets and the Financial Collapse املايل

1- االحتيال:  إن الخلط بني شفرة الربنامج والبيانات ميّكن بسهولة من ارتكاب جرائم االحتيال.  

ولق��د كان ذل��ك عاماًل مس��اعداً يف قضية تحالف البن��وك األيرلندي��ة AIB/ احتيال بنك 

  .John Rusnak جون راسناك /Allfrist أولفريست

2- ف��رط الثقة:  عادًة ال يبحث مس��تخدمو ج��داول البيانات عن األخط��اء وال يتحققون من 

وجودها ومن ثم فإنهم يثقون ثقة زائدة يف استخدامهم للوحات الجدولية.  

3- التفس��ري:  إن ترجم��ة أي مش��كلة خاص��ة بالعمل إىل مج��ال جداول البيان��ات يفتح املجال 

للتفسريات )دون الحاجة إىل اس��تخدام مناهج متطلبات األعامل وعمليات جمع املعلومات 

الرس��مية(، وميك��ن أن يدفع صناع الق��رارات إىل الثقة يف تلك املعلوم��ات الزائفة يف جداول 

البيانات.  

4- الحفظ يف األرشيف:  ميكن أن يؤدي الحفظ اليسء للوثائق إىل ظهور نقاط ضعف يف مراقبة 

جداول البيانات، وذلك من ش��أنه زيادة املخاطر التش��غيلية، ومن أمثلة ذلك فش��ل نظم 

املرصفية الجاميكية يف التسعينيات من القرن العرشين.  
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وق��د أدت األزمة املالي��ة األخرية إىل أن أضاف ك��رول إىل القامئة املخاطر التالي��ة املرتبطة أيضاً 

بجداول البيانات:

5- االفرتاضات:  تعتمد جداول البيانات يف أغلب األحيان عىل سلسلة من االفرتاضات الرصيحة 

أو الضمني��ة وع��ادة ما تكون افرتاض��ات ضمنية.  ويعد االفرتاض األس��ايس هو بقاء كافة 

العوامل األخرى متساوية.  

6- عدم الش��فافية:  عندما تس��تخدم ج��داول البيانات تتضخم وي��زداد تعقدها، وتصبح غري 

مرتب��ة بش��كل جيد مبا تحتويه من مدخ��الت العديد من املس��تخدمني النهائيني )والذين 

غالباً ما يكونون غري مدربني بشكل رسمي عىل هندسة جداول البيانات، ويفتقرون ملهارة 

استخدامها( وبالتايل تعد حلول جداول البيانات معتمة وغري سهلة اإلدارة.  

7- تجسيد املجردات:  مبجرد أن يتم إدخال املعلومات يف اللوحة الجدولية فإنها تصبح حقيقية.  

8- قابلي��ة تبادل املعلومات بني املنظامت:  بالرغم م��ن أن النظام املايل العاملي )باإلضافة إىل 

املنظامت األخرى( أصبح مرتابطاً بشكل متزايد؛ إال أن جداول البيانات والبيانات املتضمنة 

فيها ال تزال نظاًم مغلقة.)5( 

اإلمكانيات التكنولوجية الثالث عش��رة التي تمّك��ن من تطبيق إدارة 

األداء على أساس المخاطر بشكل فعال:
تتضمن املجاالت السبعة لنهج إدارة األداء عىل أساس املخاطر أربعة مجاالت »راسخة« 

توجه العملية وتدفعها، أال وهي وضع اإلس��رتاتيجية والنزعة للمخاطرة وإدارة األداء وإدارة 

املخاط��ر وتحقيق املواءمة بني املخاطر واإلس��رتاتيجية ويتضمن النه��ج أيضاً ثالثة مجاالت 

»مرن��ة« )أو هكذا يطلق عليها حيث إن ضبط هذه املجاالت الثالثة عادة ما يكون أصعب 

منه يف حالة املجاالت »الراسخة«( أال وهي الحوكمة والتواصل والثقافة.  ويف كثري جداً من 

األحيان تركز املنظامت عند اختيارها للتكنولوجيا عىل املجاالت الراسخة التي توجه العملية 

بش��كل يؤدي إىل إلحاق الرضر باملجاالت املرنة.  ونحن نؤمن بأن هذا األمر ال يصل بجهود 

اإلدارة اإلس��رتاتيجية واملخاطر إىل املس��توى األمثل، مام يؤدي إىل نجاح جزيئ فقط بسبب 

التغايض عن الثقافة والس��لوكيات الالزمة لنجاح اإلسرتاتيجية واملخاطر عىل املدى الطويل.  

وم��ن ناحي��ة أخرى، يجب أن تعمل املجاالت الراس��خة واملجاالت املرن��ة بعضها مع بعض 

من أجل تحقيق نجاح مس��تدام، وبناًء عىل ذلك، فإننا نعرض هنا اإلمكانيات الثالث عرشة 
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األساسية التي يتم تحقيقها من خالل حلول التكنولوجيا املستخدمة ضمن إطار إدارة األداء 

عىل أساس املخاطر:  تركز سبع من تلك اإلمكانيات عىل املجاالت الراسخة بينام تركز الست 

األخرى عىل املجاالت املرنة.  

إمكانيات التكنولوجيا السبع الداعمة للمجاالت »الراسخة«:

1- التمكني من تحديد الهيكل التنظيمي ومن تصوره.

2- التمكني من تحديد إطار املنظمة لإلسرتاتيجية واملخاطر ومن تصوره، مبا يف ذلك:

- تحديد محركات األعامل الداخلية والخارجية.

- تحديد األهداف.

- تحديد مؤرشات األداء الرئيسية.

- تحديد املخاطر الرئيسية واملخاطر الناشئة.

- تحديد مؤرشات املخاطر الرئيسية.

- تحديد الضوابط الرقابية الرئيسية.

- تحديد مؤرشات الضوابط الرقابية الرئيسية.  

3- التمكني من تحديد عنارص التمكني التشغيلية ومن تصورها وتحقيق املواءمة بينها وبني 
اإلسرتاتيجية مبا يف ذلك:

- تطوير العمليات.

- تحديد املخاطر والضوابط الرقابية املرتبطة بالعمليات مع املؤرشات الداعمة.

- تحديد املبادرات.

- تحديد املخاطر والضوابط الرقابية املرتبطة باملبادرات مع املؤرشات الداعمة.  

4- التمك��ني من تس��جيل البيانات الواردة م��ن كافة قطاعات املنظمة س��واًء يدوياً أو آلياً 
وكذلك التمكني من تحليلها مبا يف ذلك:

- بيانات تقوميات املخاطر.

- بيانات التقوميات الذاتية للنظم الرقابية.

- بيانات مؤرشات األداء الرئيسية.
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- بيانات مؤرشات املخاطر الرئيسية.

- بيانات مؤرشات الضوابط الرقابية الرئيسية.

- بيانات حالة املبادرات.

- بيانات حالة اإلجراءات.

5- التمك��ني من تحديد تدف��ق العمل إلدارة عمليات التحدي��ث والتقييم من أجل تطبيق 
عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية واألداء واملخاطر.

6- التمك��ني من إعداد تقارير ولوح��ات قياس األداء وتحليالت متطورة من أجل تش��كيل 
رؤى بخص��وص األعامل، مبا يف ذلك لوحات قي��اس األداء التي تبني املواءمة بني التعرض 

للمخاطرة والنزعة للمخاطرة.  

7- التمكني من إظهار “البنود الحمراء” حتى تظهر املس��ائل املدفونة يف الهيكل التنظيمي، 
أو داخل البيانات عىل الس��طح ليتم التعامل معها، مع تفادي دمج البيانات غري املهمة 

والتي تتسبب يف تحول لون بنود املستوى األعىل إىل األحمر أو األصفر بشكل عام.  

إمكانيات التكنولوجيا الست الداعمة للمجاالت »المرنة«:

1- متكني األفراد عن طريق التحديد الواضح لهياكل الحوكمة )املسؤوليات( من كل ما ييل:

- الكيانات املؤسسية.

- األهداف.

- العمليات.

- املبادرات.

- املخاطر.

- الضوابط الرقابية.

2- متك��ني أي فرد م��ن أن تكون أهدافه وأهداف فريقه وأهداف املنظمة ككل “أمام مرأى 

عينه” بوضوح.

3- التمكني من التعاون عىل نطاق املنظمة حول اإلسرتاتيجية واملخاطر باستخدام:

- التعليقات.
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- بيانات األنشطة املدخلة.

- املقارنة املرجعية.

- التنبيهات واإلشعارات واملذكرات.

- مساحات العمل املشرتكة واآلمنة.  

4- التمكني من إعداد تقارير ولوحات قياس األداء وتحليالت متطورة من أجل تشكيل رؤى 

ن من إجراء نقاش��ات مثمرة ومن خوض مستوى مالئم وتناسبي  بخصوص األعامل، متكِّ

من التحديات، ودفع عملية صنع القرارات التجارية.  

5- التمكني من تدفق املعلومات عرب حدود املنظمة من أجل دعم وتعزيز انفتاح وشفافية 

عملية صنع القرار.

6- التمكني من تحقيق املواءمة والربط الواضح بني املبادرات الفردية والجامعية من ناحية وبني 

النزعة للمخاطرة من ناحية أخرى.  وإذا ما عمل الفرد و/أو الفريق باس��تمرار ضمن حدود 

النزعة للمخاطرة فإن ذلك يجب أن يؤثر إيجابياً عىل مجمل الحوافز التي يحصلون عليها.  

الخالصة:
لق��د تناولنا يف هذا الفصل الدور األس��ايس ال��ذي تلعبه التكنولوجي��ا يف نجاح بناء أي 

أسلوب متكامل لإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة املخاطر ونجاح استخدامه وتدعيمه، وذلك مثل 

إط��ار ومنهجية إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر.  ولقد أرشن��ا أيضاً إىل أنها يجب أن تلعب 

دوراً مهاًم يف إعطاء مسوغات التغيري، ويف املساعدة عىل إيقاف املقاومة الكبرية للتغيري التي 

قد يواجهها الناس عىل كافة مس��تويات املنظمة، والت��ي ميكن تفهمها يف كثري من األحيان.  

وليك نكون رصحاء يجب أن نقول إنه ال ميكن تصور استخدام حلول وإمكانيات غري مدعمة 

بالتكنولوجيا باملنظمة يف أسواق اليوم التي تتسم بالعوملة والرتابط التام.  

ولك��ن »التمكني« هي الكلم��ة املؤثرة هنا فال يجوز لف��رق اإلدارة العليا أن تنتظر من 

التكنولوجي��ا أن تفك��ر نيابة عنه��ا.  ولقد أه��درت املنظامت يف الس��نوات األخرية ماليني 

ال��دوالرات ع��ىل التكنولوجيا اس��تناداً إىل االعتقاد الخاطئ بأنها س��وف تق��وم بحل كافة 

مش��كالت املنظمة اإلسرتاتيجية وغريها من املش��كالت اإلدارية يف لحظة واحدة أو بكبسة 
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زر.  وق��د يؤدي التمس��ك مبثل هذا املعتق��د إىل اتخاذ قرارات س��يئة ورشاء برمجيات غري 

مالمئة، كام أنه يؤدي إىل إهدار الكثري من الوقت، والطاقة، واملال )حس��بام هو مش��ار إليه 

بق��وة يف بحث غارتر الس��ابق ذكره(.  وبدالً من ذلك، ينبغي ع��ىل كبار املديرين أن يعدوا 

التكنولوجيا عنرصاً متكينياً يتيح إجراء مناقش��ات أفضل وأكرث اس��تنارة بخصوص األداء؛ أي 

أن التكنولوجيا يجب أن تكون مرش��داً للمناقش��ات.  ويف س��ياق إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاط��ر، من امله��م أيضاً أن يهتم كبار املديرين بالتأكد من أن التكنولوجيا تس��اعدهم يف 

التصدي للكم الهائل من التحديات الثقافية التي ال مفر للمنظمة من مواجهتها أثناء مرحلة 

التنفيذ، وأال يكتفوا بالرتكيز عىل املس��ائل الفنية فقط.  وكام ش��ددنا يف أجزاء الكتاب كافة، 

يتطلب النجاح يف تطبيق أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر االهتامَم بكل من املجاالت 

الراسخة واملجاالت املرنة، وأن ُيفهم كل يشء من خالل منظور »العمل ضمن نطاق النزعة 

للمخاطرة« حسبام سنوجزه اآلن يف الفصل الختامي.
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 الفصل الثاني عشر

الُخالصة وخارطة طريق التغيير

ستتوف تلعب إدارة كل من اإلستتراتيجية واملخاطر - من خالل األطر واملنهجيات املامثلة 

لنهج إدارة األداء عىل أستتاس املخاطر - دوراً أساستتياً يف جعل أوقات االضطرابات ]املستمرة[ 

مثرية ومربحة بنفس القدر.  

مقدمة:
لقد عرض هذا الكتاب إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر )الشكل رقم 12-

1(.  ولق��د ابُتك��ر هذا النهج بهدف معالجة عيب ص��ارخ يف الكيفية التي عادة ما تدار بها 

املنظ��ات )س��واًء من القطاع التجاري أو القطاع العام( وه��ذا العيب هو أنه نادراً ما يتم 

اإلرشاف عىل اإلدارة اإلس��راتيجية وإدارة املخاطر بشكل ش��مويل، بل إنه يتم النظر إليها 

كمجال��ني منفصلني وتتم إدارتها مبعزل عن بعضها، عىل نحو ال يتجاوز كثرياً املناقش��ات 

العابرة بني املجالني.  

وك��ا اتضح بش��كل مفجع م��ن خالل األزمة االئتاني��ة - وهو األمر ال��ذي تم تأكيده 

 Integrated قب��ل ذلك بالفعل يف أط��ر إدارة املخاطر مثل اإلطار املتكام��ل إلدارة املخاطر

Enterprise Risk Management Framework الذي وضعته COSO - فإن فصل اإلدارة 

اإلس��راتيجية ع��ن إدارة املخاطر ليس فقط فعاًل خاطئاً بل إن��ه ينطوي عىل كارثة محتملة.)1( 

وال تس��تطيع املنظات ببساطة أن تنجح يف تنفيذ إسراتيجيات مستدامة دون أن تراعي متاماً 

املخاطر التي س��تخوضها يف أثناء تنفيذها لإلسراتيجية بشكل مالئم.  ويرسم التقرير الذي 

أوردناه يف الفصل الرابع - عن حالة البنك املليك اإلس��كتلندي )RBS( - صورة صارخة تبني 

كي��ف أن اإلس��راتيجيات التي بدت “رابحة” كانت يف الحقيق��ة بيوتاً “مبنية من قش” ومل 

يحت��ج الذئب العمالق الرشير )أي األزمة االئتانية( س��وى نفخ��ة صغرية ليك يعصف به.  

ومن منظور إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر ينبغي أن ُيقام أي منزل )أي إس��راتيجية( إذا 

كان مبنياً من الخرس��انة عىل االهتام بأمر األداء واإلس��راتيجية يف وقت واحد وذلك حتى 
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يتس��نى له النجاة من أي ذئاب )أزمات ائتانية( اقتصادية مس��تقبلية مدمرة ويتأكد من 

ذلك، كالتسونامي:  فإنه ليس هناك شك يف أنها ستأيت.  

الشكل رقم 1-12 

 إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر

محركات األعال

الحوكمة

النزعةالثقافة

التواصل

وضع اإلسراتيجية النزعة

إدارة 

املخاطر

مواءمة 
اإلسراتيجية مع 
خوض املخاطر

إدارة األداء

ونحن ال نعرف حجم وقوة موجات تس��ونامي )األزمات( التي ستأيت، وال القطاعات التي 

ستصيبها.  وكا شددنا يف شتى أجزاء الكتاب، نحن نعيش يف »أوقات االضطرابات املستمرة« 

م��ا يجعل التنبؤ بش��أن التطورات االقتصادية )وكذا السياس��ية واالجتاعية( املس��تقبلية 

مش��حوناً باملخاط��ر ومليئاً - بش��كل ي��كاد يكون يقينياً - مبا س��وف َيثُبت م��ن املغالطات 

الصارخة.  وما نس��تطيع التنبؤ به بيشء من اليقني؛ هو أن املنظات املدارة عىل أفضل نحو 

سوف متتلك إمكانيات تساعدها عىل أن »تتحول إسراتيجياً إىل اتجاه آخر يف نطاق مساحة 

محدودة« وأن ذلك سوف يعتمد عىل التجميع الروتيني ألفضل املعلومات املتاحة بخصوص 
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األداء واملخاطر.  ومن ش��أن الرؤى واملعلومات املهمة أن ُتقدم من خالل مناهج مثل إدارة 

األداء عىل أساس املخاطر بحيث مُتّكن املنظات من االستجابة الرسيعة للتهديدات والفرص 

الحالية أو الناش��ئة )ونحن يف نهاية هذا الكتاب نؤكد عىل أن املخاطر تقدم كًا من الفرص 

يس��اوي كم التهديدات املصاحبة لها، وس��وف تس��تفيد أفضل املنظات من هذه الحقيقة 

وتحولها إىل ميزة تنافس��ية قوية(.  وسوف تطلب مجالس اإلدارات واللجان التنفيذية أفضل 

املعلوم��ات املتاحة كا أن جمع تلك املعلومات وتحليلها والعمل بها س��وف يتم يف أعاق 

لة عن قصد لتكون مركزة عىل  املنظم��ة، عن طريق املوظفني الذين يعملون بثقافات ُمش��كَّ

األداء وواعية باملخاطر.  

وبالنس��بة ملعظم املنظات يف الوقت الحارض تتضمن التحديات الكربى عملية التحول 

م��ن الوضع الحايل إىل بيئ��ة ينتظر فيها أعضاء مجل��س اإلدارة التنفيذيون وغري التنفيذيني 

تل��ك املعلومات، ويكون ل��دى املوظفني اإلمكانيات واإلج��راءات الالزمة للترصف بناء عىل 

»املعلوم��ات الدقيقة« النابعة من رؤى ش��ديدة األهمية بخصوص رس��الة املنظمة، والتي 

يتم اس��تخالصها من البيانات املتعلقة ب��األداء واملخاطر والتي تتدفق رسيعاً داخل املنظمة 

وخاللها.  ولقد ُصمم أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر ليك ميّكن املنظات من إجراء 

هذا التحول بنجاح.  

خارطة طريق التغيير:
لقد بيّنا يف الفصول الس��ابقة كيف يبدو إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، وكيف 

يدمج بني إدارة األداء واإلدارة اإلس��راتيجية بش��كل تام، كا أوردنا بالتفصيل كيفية غرس 

كل من املجاالت الس��بعة داخل املنظمة )وضع اإلس��راتيجية وإدارة األداء وإدارة املخاطر 

وتحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلس��راتيجية والحوكمة والتواصل والثقافة يف سياق النزعة 

للمخاطرة(.  ومن ناحية أخرى، ونظراً ألن تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر 

ميثل تغيرياً كبرياً يف »الطريقة التي نعمل بها األش��ياء هنا« بالنس��بة ملعظم املنظات؛ فإن 

التعمي��م يج��ب أن ُيخطط له وأن تتم إدارته تبعاً لذلك كا هو الحال مع أي برنامج تغيري 

تحويل كبري.  ولهذا السبب، نقدم يف هذا الفصل األخري »خارطة طريق للتغيري« ليك تساعد 

يف تعزيز جهود التطبيق األولية وتضمن تأسيس أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر )أي 
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جعله »الطريقة التي نعمل بها األش��ياء هنا«( وتقدم توجيهات بخصوص املراجعة الدورية 

ملدى فاعلية املنهجية واس��تخدامها، داخل املنظمة.  وتتألف خارطة طريق التغيري الخاصة 

بإدارة األداء عىل أس��اس املخاطر من ست مراحل س��وف نقوم برشحها بالرتيب، ويف أثناء 

قيامنا بذلك س��وف نوجه القارئ إىل الفصول الس��ابقة ذات الصلة حيث ميكن االطالع عىل 

املزيد من التفاصيل بشأن املسائل أو األساليب التي سنربزها.  

وعىل الرغم من أن هذه املراحل معروضة بتسلسل مرتب بشكل منظم ولطيف؛ إال أن 

تعامالتنا الناجحة مع العمالء علمتنا أن الواقع يختلف يف أغلب األحيان اختالفاً كبرياً، وأنه 

يتعني مراجعة املراحل الس��ابقة كلا تقدمت املنظمة يف تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل 

أساس املخاطر.  

1- التحليل.

2- التخطيط.

3- التعبئة.

4- التنفيذ.

5- املواءمة.

6- الغرس.

التحليل:
ته��دف هذه املرحلة إىل اإلمل��ام الكامل بالوضع الحايل للمنظمة م��ن منظوري اإلدارة 

اإلسراتيجية وإدارة املخاطر )عن طريق أخذ العوامل الخارجية والداخلية يف االعتبار( وإىل 

فه��م البيئة التش��غيلية بهدف تحديد الكيفية التي ميكن بها دعم تنفيذ اإلس��راتيجية عن 

طريق عمليات ومارسات جديدة ومحسنة لإلدارة اإلسراتيجية واملخاطر.  

إعطاء مسوغات التغيير:
ينبغي خالل مرحلة »التحليل« أن يتم ترس��يخ رضورة التغيري ومس��وغاته باإلضافة إىل 

تحديد قيمة األعال املحتملة املرتبطة بتطبيق برنامج التغيري، أي أنه يجب قبل أي تطبيق 
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لنهج إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر أن يكون القادة أو املؤيدون قادرين عىل أن يحددوا 

بوضوح الفوائد التجارية التي تسعى املنظمة إىل تحقيقها عن طريق هذا النهج.  

األنشطة الرئيسية للمرحلة:
فيا ييل بيان ملا تتضمنه عادة األنش��طة التحليلية الرئيس��ية املقرر أداؤها خالل هذه 

املرحلة وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:

- تقييات نضج اإلس��راتيجية واملخاطر، هناك طرق متنوعة حالياً لتقييم النضج وأساليب 

إدارة املخاط��ر باملنظات ويق��وم الكثري منها عىل منوذج نضج الق��درة، وهو عبارة عن 

منهجية أسس��ها معهد هندس��ة الربمجي��ات Software Engineering Institute التابع 

لجامع��ة كارنيج��ي ميل��ون Carnegie Mellon University يف الثانينيات من القرن 
العرشين ومنذ ذلك الحني وهي تستخدم يف العديد من الصناعات والقطاعات.)2(

- مراجعة الوثائق واملعلومات الحالية واملتعلقة باإلدارة اإلسراتيجية واألداء واملخاطر.  

- استعراض بيئة األعال.  

- استعراض املحيط التنظيمي ومحيط التوافق.  

- مراجعة منوذج األعال.  

- تحليل محركات القيمة.  

الفوائد األساسية للمرحلة:
إن امليزة األساس��ية لهذه املرحلة هي تكوين صورة واضحة للغاية بش��أن نضج مناهج 

اإلسراتيجية واملخاطر القامئة باملنظمة، باإلضافة إىل تحديد مستوى النضج املنشود.  وتتضمن 

هذه املرحلة تحديد عمليات ومارس��ات اإلدارة اإلسراتيجية واألداء واملخاطر وتخطيطها.  

وحيث إن أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر يبنى عىل العمليات واملارسات واألفكار 

الحالي��ة لإلدارة فإنه ليس هن��اك رضورة بالتايل التباع طريق��ة »التمزيق واإلحالل« يف أي 

تطبيق، فاألمر يتعلق بأن تصبح هناك دراية كاملة مبا هو قائم بالفعل، وبالتخطيط لكيفية 

البناء عليه بشكل فعال عن طريق مجاالت إطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  
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وتركز املنظات عىل معرفة الثغرة املوجودة بني مستويات النضج الحالية واملنشودة، وعىل 

معرف��ة قيمة األعال املحتملة لس��د تلك الثغ��رة، وكذا العائد املحتمل عىل االس��تثار يف 

تطبيق إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

ويف البيئة الحالية التي ش��هدت مس��توى عال من التغيري التنظيمي وكذا مس��توى عال 

من الغرامات التنظيمية وغريها من العقوبات التي ُفرضت يف املايض، فإن التربير »السهل« 

لتطبيق أي برنامج من برامج التغيري - مثل ذلك الذي يطبق من خالل أس��لوب إدارة األداء 

ع��ىل أس��اس املخاطر - هو اللعب ب��� »البطاقة التنظيمية«.  ومن ناحي��ة أخرى، فإنه عىل 

الرغم من أهمية االس��تعداد للتغيري التنظيمي وتحسني مستوى التوافق لتفادي الغرامات، 

إلخ.  فإنه يعد مهًا وقد يلعب دوراً متكينياً قوياً يف تربير برنامج التغيري، إال أن تعامالتنا مع 

العم��الء قد أثبتت لنا أنه يف حالة ما إذا كان هذا هو املربر الوحيد، فإن مس��تويات الدعم 

واملساندة والتحفيز داخل الفريق تكون أدىن وأقل استدامة منها يف حالة ما إذا كان املحرك 

األسايس مرتبطاً باألعال، ومن أمثلة ذلك، تقليل الخسائر التشغيلية مبقدار س% أو تحسني 

مستوى تنفيذ املبادرات املهمة مبقدار ص%.  

التخطيط:
بعد التسلح باملعرفة والرؤية املتولدة يف املرحلة السابقة، يصبح الهدف من هذه املرحلة 

هو إرس��اء دعامات التطبيق الناجح لنهج إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر.  وتتضمن هذه 

املرحلة نشاطني رئيسيني:

1- وضع الخطة.

2- املشاركة يف الخطة.

وهذه األنشطة يجب القيام بها بشكل تعاوين ومتكرر بحيث يتم تعديل الخطة رسيعاً إذا 

ل��زم طبقاً للتغذية املرتجعة بعد جمعه��ا، باإلضافة إىل التعليقات املتعلقة بالخطة وذلك من 

خالل املش��اركة.  ومن املهم بشكل خاص أن يتم - برسعة - تضمني التغذية املرتجعة الواردة 

من املساهمني الرئيسيني مثل اإلدارة العليا و»حلف التغيري الجوهري« ) انظر ما ييل (.  
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س��تمتلك الكثري من املنظات منهجاً قامئاً ومحدداً إلج��راء التغيري عىل األعال )أي أن 

عمليات وإمكانيات إدارة التغيري القوية س��وف تكون راس��خة ومثبتة(.  وإذا كانت الحال 

هك��ذا، فإننا نويص بأن تت��م إدارة تطبيق إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر عن طريق هذا 

املنهج القائم.  وس��وف يزيد القيام بذلك من احتالية نجاح التطبيق إذ سيكون املوظفون 

عىل دراية بعملية التغيري ومن ثم سيستطيعون الركيز بالكامل عىل تنفيذ التغيري بدالً من 

التصدي إلحدى منهجيات إدارة التغيري وإلطار ومنهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

وبالنس��بة للمنظ��ات التي ليس لديها أس��لوب قائ��م لتغيري األعال أو التي تس��عى 

للحصول عىل املزيد من اإلرش��ادات فإننا نويص بأن يتم إع��داد الوثائق التالية، كحد أدىن، 

قبل أي تطبيق:

- دراس��ة الجدوى الداعمة لتطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر والتي يجب 

أن تتضم��ن قيمة األعال القابلة للقياس والعائد عىل االس��تثار الذي ُيتوقع أن يحققه 

التطبيق.  

- خطة التطبيق وتغيري الثقافة.  

- خطة التواصل.  

- وثيقة حوكمة املرشوع.  

- خطة املرشوع.  

- سجل مخاطر املرشوع ومشكالته.  

بناء »حلف التغيير الجوهري«:
تتضمن األنش��طة الرئيسية - التي تجب مزاولتها خالل مرحلة التخطيط هذه – تحديد 

املس��ؤولني الرئيس��يني الذين يلعبون دوراً مهًا للغاية يف إنجاح تطبيق أسلوب إدارة األداء 

عىل أساس املخاطر والعمل معهم وإرشاكهم يف عملية التخطيط، وكذا إنشاء ما نصفه بأنه 

»حلف للتغيري الجوهري«.  وهذا الحلف س��وف يكون حلفاً غري رس��مي بني مجموعة من 

األفراد ممن ميكن اإلتيان بهم من أي مس��توى داخل املنظمة، وذلك برشط مهم للغاية أال 

وه��و أن تجمع بينهم رغبة مش��ركة يف رؤية تطبيق منهج لإلدارة اإلس��راتيجية واملخاطر 
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باملنظمة يتس��م بالقوة والتكامل.  ومع مرور الوقت، س��يكون بعض هؤالء األشخاص معنياً 

بشكل رسمي بتطبيق منهجية إدارة األداء عىل أساس املخاطر، بينا سيظل آخرون معنيني 

بالتطبيق بش��كل غري رس��مي، وقد يتم اإلتيان باألعضاء األساسيني يف املجموعة األخرية من 

مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا، وهم األشخاص الذين ميكن طلب املشورة منهم أو االستعانة 

بتأثريه��م لتمهيد الطريق أمام املرشوع إذا ما واجه مقاومة ما )كا يحدث تقريباً مع كافة 

مشاريع تغيري األعال(.  

التعبئة:
بعد أن يتم استكال مرحلة التخطيط وتلتزم املنظمة بإجراء التغيري التحويل الذي ينتج 

عن مبادرة إدارة األداء عىل أساس املخاطر، تتمثل الخطوة التالية يف تعبئة موارد املنظمة.  

واألهداف الرئيسية ملرحلة التعبئة هي:

1- تعبئة فريق التنفيذ وبدء تعميم أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر.

2- تعبئة املنظمة بأكملها لعملية التغيري الثقايف التي ستشهد إدخال أسلوب متكامل لإلدارة 

اإلس��راتيجية واملخاطر، ونش��وء مفهوم »العمل ضمن نطاق النزعة للمخاطرة«، وخلق 

الثقافة املركزة عىل اإلسراتيجية والتي تتسم بالوعي باملخاطر.  

وحيث إنه غالباً ما يتم اإلتيان بفريق تنفيذ املرشوع بشكل أسايس )أو حرصي( من حلف 

التغي��ري الجوهري الذي كان عاماًل خالل املرحلتني الس��ابقتني م��ن خارطة طريق إدارة األداء 

عىل أساس املخاطر، ولذلك ينبغي أن يكون جمع هذا الفريق وتعبئته مسألة سهلة نسبياً.  

تأسيس المنهج اإلستراتيجي:
م��ن الواضح أن تعبئة املنظمة بأكملها هي مهمة تنطوي عىل تحديات أكرب ما تنطوي 

علي��ه املهام األخرى، وأن��ه يعتمد إىل حد كبري عىل منه��ج إدارة التغيري الذي اختاره فريق 

املرشوع واعتمده.  ومع ذلك، فإن أحد جوانب التعبئة - التي تتسم بأهمية شديدة والتي 

تعد عنارص أساس��ية بالنسبة لنهج إدارة األداء عىل أساس املخاطر يف مجمله - هو التحديد 

الواضح للمنهج اإلسراتيجي الذي ستعمل به املنظمة.  وهذا األمر يتم يف خطوتني مرابطتني:
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1- صياغة اإلسراتيجية.

2- وضع اإلسراتيجية.  

وتب��دأ مرحلة التعبئة بدم��ج املعرفة والرؤى الناتجة عن املرحلة األوىل يف إس��راتيجية 

أعال واضحة وموجزة ل� 3-5 س��نوات م��ا يتطلب تحديد أهداف طويلة األمد للمنظمة، 

 Jim Collins أهداف تتس��م بالوضوح واالمتداد والتأثري امُللِهم.  واقتباس��اً من جيم كولينز

 Built to )مؤلَفي كتاب ُبِنَي لِي��َدوم، ومن جيد إىل عظيم( Jerry Porras وج��ريي ب��وراس

Last and Good to Great يجب أن ُتعلن هذه األهداف يف شكل »أهداف كبرية وجريئة 

ومليئ��ة بالصعوب��ات«.)3(، )4( ويجب أن تحفز ه��ذه األهداف املنظمة حت��ى “يدعم” كل 

املوظفني االتجاه اإلسراتيجي للمنظمة ويستوعبوا الرحلة اإلسراتيجية التي سيتم القيام بها 

لتحقيق األهداف ويتحمسوا لها.  

وليك يتس��نى دعم عملية تحديد األهداف اإلسراتيجية، يجب مراجعة البيئة الخارجية 

الت��ي تعمل فيها املنظم��ة وكذلك البيئ��ة الداخلية للمنظمة حتى تتس��نى معرفة الفرص 

والتهديدات الرئيسية التي تواجهها املنظمة باإلضافة إىل معرفة نقاط ضعف املنظمة ونقاط 

قوتها األساس��ية.  ويف هذا الصدد يتم اس��تخدام األدوات التقليدية املش��هورة مثل التحليل 

 PESTEL تحلي��ل نقاط القوة والضع��ف والفرص واملخاط��ر( وتحليل( SWAT الرباع��ي

)تحليل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتاعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية(.  

توضيح نموذج األعمال المختار:
ليك يتس��نى دعم الرؤية اإلسراتيجية املعدة يف ش��كل أهداف إسراتيجية، ينبغي عىل 

املنظم��ة أيض��اً أن توضح بجالء منوذج األع��ال الذي اختارته، أي كي��ف تنوي خلق قيمة 

للس��وق؟ وتحديد تلك القيمة وتحقيقها.  وينبغ��ي تقييم مناذج األعال املحتملة العديدة 

ع��ىل نحو مث��ايل إىل أن يتم التوصل إىل النموذج الذي ميّك��ن املنظمة من تحقيق أهدافها 

اإلسراتيجية مع تحديد مستوى املخاطرة املقبول.  وقد تؤثر حالة البيئة الخارجية والداخلية 

ع��ىل ما قد يكون منوذج األعال »املناس��ب«.  وميكن اس��تخدام مخط��ط منوذج األعال 

ال��ذي ورد يف الفص��ل الرابع للمس��اعدة يف تحديد منوذج األعال.  ويع��د مخطط منوذج 
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األع��ال الخريطة والنموذج املريئ لإلدارة اإلس��راتيجية بحيث تتم صياغته صياغة متهيدية 

مع الناذج التس��عة لنموذج األعال، ما يس��مح للمنظمة بإعداد وتخطيط منوذج أعال 
جديد أو قائم.5

وغالب��اً ما يكون لكل منوذج أعال خصائص مختلفة فيا يتعلق باملخاطر/ املكافآت بل 

ورمبا محركات أع��ال ضمنية مختلفة وبالتايل، مبجرد أن يتم اختيار منوذج األعال )أو قد 

تكون مناذج متعددة( يجب أن ُتوثق املخاطر ومحركات األعال األصيلة ذات الصلة، بشكل 

واضح وأن توضع رؤية مبدئية لنزعة املنظمة للمخاطرة.  

وبعد أن يتم تحديد األهداف العالية ومعرفة نقاط قوة البيئة ونقاط ضعفها، وتوضيح 

من��وذج )مناذج( األعال وتوثي��ق محركات األعال، بعد كل ذلك تصبح الخطوة التالية هي 

تركيز هذه املعرفة والرؤية يف إس��راتيجية واضحة للمنظمة، يتم تصميمها لتمكني املنظمة 

من تحقيق أهدافها طويلة األمد.  وينبغي أن تبني هذه اإلسراتيجية كيفية تحقيق األهداف 

اإلس��راتيجية من خالل اس��تغالل العوامل البيئية و/أو استخدام منوذج أعال مختلف عا 

يس��تخدمه املنافس��ون و/أو إدارة حجم املخاطر واملكافآت واس��تغاللها مبهارة، من أجل 

تحقيق إسراتيجية املنظمة عىل نحو مستدام.  

وضع خريطة اإلستراتيجية:
إن من أهم جوانب تحديد اإلس��راتيجية هو تركيز األه��داف طويلة األمد التي يراوح 

عددها ما بني ثالثة وخمس��ة يف ش��كل أهداف إس��راتيجية قابلة للتحقيق، ميكن إيصالها 

للموظف��ني لبيان ما تس��عى املنظمة إىل تحقيقه عىل مدار العام الت��ايل ويف بيان أولوياتها.  

وتعد خريطة اإلس��راتيجية )انظر الش��كل رقم )12-2( وهي أيضاً مرشوحة بش��كٍل واٍف 

يف الفصلني الس��ادس والسابع( أداة أساس��ية لتحديد إسراتيجية املنظمة وإيصالها ولتصور 

األهداف وعالقاتها ورؤية أولويات املنظمة يف شكل موضوعات إسراتيجية.  
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الشكل رقم 2-12

مثال عىل خريطة اإلسراتيجية

التطوير واالبتكاراالستمرارية وتكلفة اإلدارة

حافظ عىل صيانة تكنولوجيا املعلومات 

وتشغيلها عىل مدار الساعة

قم بضامن تقييم مبادرات تكنولوجيا 

املعلومات لقيمة األعامل

تكنولوجيا املعلومات تقدم حلواًل وخدمات 

يف األوقات املناسبة

تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا 

املعلومات مراقب جيداً

التحقق من استقرار وموثوقية وأمان 

البنية التحتية الحالية

القيام مببادرات مدفوعة باألعامل 

ومبادرات خاصة بتكنولوجيا املعلومات

تطبيق تكنولوجيا حديثة لتحسني الجودة 

وزيادة فاعلية التكلفة

إيجاد مؤسسة مستقرة ذات مهارة مناسبة 

للوفاء بالتزاماتها

غرس التوجه اإلسراتيجي والركيز من 

خالل مراكز الكفاءات 

مواءمة تكنولوجيا املعلومات وفق املستوى العاملي 

لتنعكس عىل بيع الجملة والتجزئة للمنظمة

توليد وتطبيق أفكار ومفاهيم تضيف 

لألعامل باستمرار

ضامن إصالح البنية التحتية يف 

الوقت املناسب

التطوير املستمر ملوظفينا

االستمرار يف تحريك واستيفاء 

متطلبات االمتثال

حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات 

فعالة التكلفة

قلل حجم رأس املال االقتصادي املخصص 

للمخاطرة التشغيلية

قم بإدارة التكاليف وفقاً لخطة 

ميزانية 2010

تحقيق التكامل ومناء األعاملاألمان والتنظيم

يل
ب املا

الجان
العمالء

ت الداخلية
العمليا

صائيو تكنولوجيا 
أخ

ت والنظم
املعلوما

وإلضفاء مزيد من الوضوح عند تحديد األهداف )ومجمل اإلس��راتيجية( وتشكيل فهم 

أعمق لإلسراتيجية، ينبغي أن ُتحدد املخاطر والضوابط الرقابية اإلسراتيجية لكل هدف من 

األهداف )بعض املنظات قد ال تبدأ »أوالً« س��وى ببعض األهداف التي ُحددت مخاطرها 

وضوابطها الرقابية(.  

وضع خريطة المخاطر:
مبجرد أن يتم تقويم هذه املخاطر ميكن اس��تخدام خريطة املخاطر )الش��كل رقم 12-

3( يف رؤية مناطق تعرض املنظمة للمخاطر، ومس��توى التعرض الذي تحمله وما إذا كانت 

هناك أي »مجموعات« مخاطر ما قد يشري إىل وجود ضعف منهجي.  انظر الفصل الثامن 

الستعراض املزيد من التفاصيل بشأن خرائط املخاطر.  
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الشكل رقم 3-12

مثال عىل خريطة املخاطر

مثل النقاط الشاشة 

لوستتاطة  املضلتتل 

األسهم

ملحوظتتة: متثل كل 

نقطتتة عتتىل هتتذا 

املبتتديئ  الرستتم 

أو  مختلفة  أحداثتتاً 

مخاطر محتملة

مواصفتتات  مثتتل 

املنتج الخاطئة

مؤكد عىل األرجح

ية
امل

حت
اال

غري محتمل

نادر

محتمل
12

18

19

20

21

23
22

3
4

513

14
16

11
12

10
6

7

8
9

15
17

ممكن

تحديد النزعة للمخاطرة:
يع��د تحديد املنظمة لنزعتها للمخاطرة أحد الجوانب املهمة لتحديد اإلس��راتيجية وال 

س��يا تحدي��د مجل��س اإلدارة لها حيث ال يتم ذلك األمر بش��كل جي��د يف أغلب األحيان.  

ويجب أن ُتس��تخدم مح��ركات األعال التي ُحددت من قبل يف وضع رؤية مش��ركة حول 

املخاطر، لتكون إطاراً ملستويات املخاطر املحتملة التي تقدر املنظمة عىل قبولها، بل وتكون 

مس��تعدة لها.  وينبغي عىل مجلس اإلدارة أن يحدد مس��توى املخاطر املريح بالنس��بة له، 

وذلك بالنظر إىل األهداف اإلس��راتيجية طويلة املدى واألهداف اإلسراتيجية قصرية املدى.  

وس��وف تؤثر أيضاً البيئة التش��غيلية ومنوذج األعال، إلخ،  عىل قرار مجلس اإلدارة بش��أن 

مستوى النزعة للمخاطرة املقبول.  



 الخالصة وخارطة طريق التغيري

369إدارة األداء عىل أساس املخاطر

ويج��ب أن يتم تس��جيل النزع��ة للمخاطرة وتوثيقه��ا عن طريق بي��ان نزعة املنظمة 

للمخاط��رة حي��ث ينبغي أن يتألف من مزيج من األرقام القابل��ة للقياس والتعليقات التي 

تربز املعنى الضمني لألرقام.  

وبعد أن يتم تحديد األهداف اإلس��راتيجية والنزعة للمخاطرة، هناك إجراء أخري يجب 

القيام به؛ أال وهو تحقيق املواءمة بني النزعة للمخاطرة واإلس��راتيجية.  وليك يقوم مجلس 

اإلدارة بذلك، ينبغي أن يس��أل نفسه ما إذا كانت هناك مواءمة بني طموحه اإلسراتيجي - 

املعرب عنه من خالل األهداف اإلسراتيجية- وبني نزعته للمخاطرة؟ ويعد ضان املواءمة بني 

ما تس��عى املنظمة إىل تحقيقه وبني مقدار املخاطرة التي هي مستعدة لخوضها هو جوهر 

تنفيذ اإلسراتيجية )كا أنه أيضاً الغرض الجوهري لنهج إدارة األداء عىل أساس املخاطر(.  

الشكل رقم 4-12

مصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة

22

2

2 4

2

2

طر
خا

لم
ض ل

عر
الت

الحد األقىص

الحد األقىص

مرتقع

مرتقع

النزعة

معتدل

معتدل

منخفض

منخفض
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وبالنس��بة ملصفوفة مواءمة النزعة للمخاطرة )الشكل رقم 12-4( فهي أداة مطورة من 

أجل دعم تحقيق املواءمة بني املخاطرة واإلس��راتيجية وقد ثبت أنها إضافة قوية لصندوق 

األدوات اإلدارية.  

وخ��الل هذه املرحل��ة، يقوم فريق التنفيذ بوضع خريطة إس��راتيجية املنظمة املبدئية 

باإلضافة إىل س��جل املخاطر الرئيسية ويقوم باستكال تقويم مبديئ للمخاطر وبوضع رؤية 

مبدئية لدرجة املواءمة بني املستوى الحايل للتعرض للمخاطر وبني املستوى املنشود حسبا 

هو موضح يف بيان النزعة للمخاطرة.  

سلسلة من عمليات التكرار:
ينبغي عىل املنظمة عند قيامها بصياغة اإلس��راتيجية ووضعها - وها الخطوتان اللتان 

تتأل��ف منها ه��ذه املرحلة - أن تتوقع القيام بعمليات عدة لتكرار الغايات اإلس��راتيجية 

والنزعة للمخاطرة واألهداف اإلس��راتيجية، بينا يعمل مجل��س اإلدارة والفريق التنفيذي 

معاً لالس��تقرار عىل إس��راتيجية قصرية األمد، وأخرى طويلة األم��د وقابلة للتنفيذ، وكذلك 

قادرة عىل تحقيق التوازن بني املخاطرة واملكافأة بش��كل يريض جميع املساهمني.  وينبغي 

التخطيط لهذا التفاعل وتش��جيعه ألن االنخراط يف العملية وحده، والفرضيات التي تنطوي 

عىل تحديات، إلخ.  مُيّكن من تش��كيل فهم مش��رك إلس��راتيجية املنظمة، ويجعل جميع 

املس��اهمني وال س��يا مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية متفقني عىل »اإلس��راتيجية ذاتها«.  

وتلك تعد إحدى الخطوات الحيوية لضان عملية بناء الدعم واملس��اندة لإلسراتيجية عىل 

مستويات املنظمة كافة.  

التنفيذ:
لق��د كان الركيز خالل مرحلة التعبئة منصباً عىل تعبئة مجموعة صغرية من كبار صناع 

القرار وتحميس��هم وذلك من خالل إرشاكهم يف وضع إطار إس��راتيجي شامل.  أما يف هذه 

املرحل��ة أي مرحلة التنفيذ ف��إن الهدف هو إرشاك املوظفني عىل نط��اق املنظمة بأكملها، 

وتحويل اإلطار اإلسراتيجي إىل عمليات ومبادرات تنفيذية متكينية باإلضافة إىل ما يصاحبها 

من مخاطر ونظم رقابية ومؤرشات، إلخ.  
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فهم العمليات األساسية المتعلقة بالعمل:
يجب أن ينصب الركيز األول عىل فهم العمليات األساسية املتعلقة بالعمل والتي تدعم 

األهداف اإلس��راتيجية، وتعد مهمة ج��داً لتحقيق تلك األهداف بنج��اح.  وينبغي تحديد 

املخاطر والضوابط الرقابية واملؤرشات ذات الصلة.  ومن خالل استخدام التقويم واملؤرشات 

سوف تنشأ صورة ملدى فاعلية العمليات التنفيذية، وكجزء من ذلك، سوف تتحدد الثغرات 

املوج��ودة يف بنية العملي��ات الخاصة باملنظمة بش��كل يكاد يكون أكيداً.  وليك يتم س��د 

ه��ذه الثغرات ويتم الركيز عىل أنش��طة التغيري باملنظمة، ينبغ��ي أن ُتحدد مجموعة من 

املبادرات لهيكلة أنشطة التغيري وتركيزها.  ويجب توثيق العمليات واملبادرات باإلضافة إىل 

ما يصاحبه��ا من مخاطر ونظم رقابية ومؤرشات من خالل س��جالت العمليات واملبادرات.  

وميكن استخدام خرائط املخاطر وخرائط الضوابط الرقابية ولوحات قياس أداء املؤرشات يف 

متابعة األداء ووضع املخاطر فيا يتعلق بكل عملية ومخاطرة.  

 المواءمة:
إن اله��دف يف مرحل��ة املواءمة ه��و البناء عىل إطار اإلدارة الناش��ئ الذي تم وضعه يف 

مرحلت��ي التعبئة والتنفي��ذ وكذا جمعه.  وبين��ا ركزت مرحلة التعبئة ع��ىل وضع اإلطار 

اإلسراتيجي، وركزت مرحلة التنفيذ عىل تحويل ما هو إسراتيجي إىل مفردات تنفيذية؛ فإن 

مرحلة املواءمة تتعلق بتحقيق املواءمة بني العمليات واملبادرات التنفيذية من ناحية، وبني 

األهداف واملخاطر والضوابط الرقابية اإلسراتيجية من ناحية أخرى.  

تحقيق المواءمة بين العمليات التنفيذية ومبادرات التغيير:

إن اله��دف - خالل هذه املرحل��ة - هو ضان املواءمة بني أنش��طة املنظمة التنفيذية 

والعملي��ات الخاصة بالعمل املعتاد ومبادرات التغيري.  وتتوجه األنش��طة غري املتوامئة نحو 

الفرص التي ميكن من خاللها تحسني مستوى الكفاءات والفاعلية.  
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الشكل رقم 5-12

مصفوفة مواءمة العمليات
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نظم الرقابة

العملية األوىل

العملية الثانية

العملية الثالثة

العملية الرابعة

الشكل رقم 6-12

مصفوفة مواءمة املبادرات

األهداف املخاطر نظم الرقابة
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وهناك أداتان ماثلتان نويص باس��تخدامها يف هذه املرحلة أال وها مصفوفة مواءمة 

العمليات )الشكل رقم:  12-5( ومصفوفة مواءمة املبادرات )الشكل رقم:  6-12( 

مُتّكن مصفوفة مواءمة العمليات املنظمة من تحديد القوة النسبية للمواءمة بني إجراء 

العمل املعتاد، من ناحية وبني الهدف و/أو املخاطرة و/أو الضابط الرقايب اإلس��راتيجي من 

ناحية أخرى.  ونحن نويص باستخدام النسب املئوية يف عرض قوة املواءمة:  

• 100% -مواءمة قوية للغاية.

• 75% -مواءمة قوية.

• 50% -مواءمة متوسطة.

• 25% -مواءمة ضعيفة.

• صفر % -مواءمة ضعيفة للغاية.

ومن املمكن أن تتحقق املواءمة بني كل إجراء تنفيذي للعمل املعتاد وبني أحد األهداف 

أو املخاطر أو الضوابط الرقابية اإلسراتيجية أو مزيج من الثالثة، أي أنه ميكن القيام بإجراء 

تنفي��ذي للتمكني من تحقيق هدف م��ا، أو للتمكني من إدارة مخاطرة إس��راتيجية ما، أو 

للتمكني من تطبيق ضابط رقايب ما بفاعلية.  

وتس��تطيع املنظمة من خالل اس��تخدام مصفوفة مواءمة العمليات أن توائم بني إجراء 

عملية واحدة وبني أهداف و/أو مخاطر و/أو نظم رقابية متعددة باستخدام النسب املئوية 

املبينة أعاله.  

وتستخدم مصفوفة مواءمة املبادرات بنفس الطريقة بالضبط التي تستخدم بها مصفوفة 

مواءمة العمليات، باس��تثناء أن الهدف هو مواءمة املبادرات وليس العمليات، وكذا إظهار 

تأثري التغيري الجاري يف األعال عىل األهداف و/أو املخاطر و/أو الضوابط الرقابية.  

فوائد المواءمة:  
إننا نس��تخدم النسب املئوية يف مصفوفة مواءمة العمليات ومصفوفة مواءمة املبادرات 

لعدد من األسباب وهي:
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- أنه��ا ُتح��دث جدالً وتح��ٍد داخل الفريق فيا هو يس��عى إىل االتفاق ح��ول العالقة بني 

العمليات واملب��ادرات التنفيذية من ناحية، وبني األه��داف واملخاطر والضوابط الرقابية 

اإلسراتيجية من ناحية أخرى.  

- أنه��ا توضح القوة النس��بية للمواءمة ومن ثم تس��اعد يف تحديد العملي��ات واملبادرات 

“األساسية” الحقيقية وترتيبها حسب األهمية من وجهة نظر شمولية مع مراعاة منظورات 

األداء واملخاطر واالمتثال.  

- أنها متّكن من تضمني االعتبارات التنفيذية يف أي س��يناريو أو انحدار أو أي أس��لوب من 

أساليب النمذجة املاثلة التي ميكن تطبيقها.  وميكن أن ُيستخدم يف العمليات األساليُب 

اإلحصائية للتثبت من قوة املواءمة بني املس��توى اإلس��راتيجي واملستوى التنفيذي، ومن 

ش��أن ذلك أنه يتيح الفرصة بعد ذلك لتقديم تحليل الس��يناريو الذي تم عىل املس��توى 

اإلسراتيجي إىل مستوى يتسنى فيه معرفة األثر عىل املستوى التنفيذي.  

الغرس:
وأخرياً، فإنه بالنظر إىل طبيعة التغيري التحويل الذي يحدثه إطار إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاط��ر، ال يعد من املفاجئ أن تركز املرحل��ة األخرية من خارطة طريق التغيري عىل غرس 

اإلطار والعمليات واملارسات التي يتألف منها إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

وحي��ث إن لكل منظمة ثقافتها الخاصة وطريقتها الخاصة »يف فعل األش��ياء« فإنه من 

ال��روري أن ُتراعى الثقافة »املحلية« وأن يتم تحدي��د ما تيرس وما مل يتيرس له النجاح يف 

امل��ايض.  وبناًء عىل ذلك، يوجد أدناه بيان ألفضل املارس��ات التي ن��وىص بها فيا يتعلق 

بغرس إدارة األداء عىل أساس املخاطر:

1- املداومة عىل تعديل البنود املتضمنة يف إطار إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

2- عدم تجاهل املجاالت املرنة.  

3- استخدام التكنولوجيا الصحيحة يف مرحلة مبكرة.  
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المداومة على تعديل إطار إدارة األداء على أساس المخاطر:

يج��ب أن يك��ون هناك تطور ونضج مس��تمر يف إطار إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر 

ال��ذي تطبقه املنظمة.  وبالتايل، يعد التعديل املتواصل للبنود املش��مولة بإطار إدارة األداء 

عىل أس��اس املخاطر -مثل األهداف واملخاط��ر والضوابط الرقابي��ة والعمليات واملبادرات 

واملؤرشات، إلخ - جزءاً مهًا من عملية غرس إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

وم��ا من يشء ميكنه تقويض ه��ذا النهج أرسع من تقديم معلومات غري مهمة أو قدمية 

أو حتى خاطئة لصناع القرار )سواًء اإلسراتيجيني أو التنفيذيني(.  وبناًء عىل ذلك، يجب أن 

ُيكلف ش��خص )أشخاص( ما مبس��ؤولية ضان تحديث البنود املتضمنة يف إطار إدارة األداء 

عىل أس��اس املخاطر، وضان مراجعتها بانتظام.  ونحن نويص بإجراء مراجعة سنوية، كحد 

أدىن، مع أننا نشجع عىل إجراء مراجعة ربع سنوية.  

ال تتجاهل المجاالت المرنة:

لقد أثبت العمل مع املنظات عىل تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر أن 

تركيز كل من تطبيق النهج وغرس��ه ينصب عىل »املجاالت الراس��خة« )اإلدارة اإلسراتيجية، 

وإدارة األداء، وإدارة املخاطر، ومواءمة النزعة للمخاطرة( بينا يتم إهال »املجاالت املرنة« 

)التواصل والحوكم��ة والثقافة(.  وقد ال يكون ذلك مفاجئاً بالنظر إىل أن تطبيق »املجاالت 

الراسخة« يؤدي إىل إنتاج لوحات قياس لألداء ووسائل إيضاح مرئية للبيانات مثرية لالهتام 

وُمحدثة بانتظام مثل خرائط اإلس��راتيجية وبطاقات األداء وخرائط املخاطر وبطاقات أداء 

املخاطر، إلخ.  

تعد »املجاالت الراسخة« مهمة، ولكن بدون »املجاالت املرنة« لن تتحقق فوائد األعال 

أو التغيري الذي تس��عى املنظات عادة إىل تحقيقه عند اس��تخدامها لنهج إدارة األداء عىل 

أساس املخاطر.  وباإلضافة إىل ذلك، تلعب »املجاالت املرنة« دوراً شديد األهمية يف مرحلة 

الغرس التي هي إحدى مراحل خارطة طريق التغيري الخاصة بإطار إدارة األداء عىل أس��اس 

املخاطر.  
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:RACI نموذج
يعد اس��تخدام من��وذج RACI أحد الجوان��ب املهمة ملجال الحوكم��ة فمن خالل هذا 

النموذج تتحدد مهمة كل فرد يف عملية تنفيذ اإلسراتيجية بوضوح وإدارة املخاطر املصاحبة 

لها.  ومن األهمية مبكان أن يتم استيعاب هذه املهام بشكل تام وأن يترصف األفراد بشكل 

مالئم.  

وبن��اء عىل خربتنا يف تطبيق إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر، يبدو أن األغلبية متيل إىل 

الركيز عىل املهام املرتبطة باملس��اءلة واملس��ؤولية أكرث من مهمتي املش��ورة واإلبالغ.  ومع 

ذلك، فإنه يتعني مقاومة هذا امليل، ألن نقص الركيز عىل املهمتني األخريتني سوف يؤثر سلباً 

عىل تدفق الحوكمة وغرس��ها داخل املنظمة، كا أنه س��يؤثر سلباً أيضاً عىل انخراط وإدارة 

املساهمني عىل نطاق املنظمة.  

وق��د أفادت املنظات الت��ي طبقت إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر أن تحديد هيكل 

RACI يع��د أحد أكرث امله��ام تحدياً يف عملية التطبيق.  ومن ناحية أخرى، فقد ذكروا أيضاً 

أنه��ا كانت إحدى أعظ��م املهام فائدة؛ حي��ث إن أحد تحديات RACI األساس��ية هو أنه 

يفرض مس��توى من الوضوح حول املسؤوليات وهذا األمر غالباً ما يكون غائباً يف املنظات.  

ويتميز استخدام هيكل RACI للتمكني من إعداد التقارير ولوحات قياس األداء استناداً إىل 

“مرأى عني” الشخص ذي الصلة بتأثريه القوي حيث إنه يدفع إىل تضمني ثقافة “مركزة عىل 

اإلسراتيجية وواعية باملخاطر وكذا غرسها”.  

إدارة الثقافة:
من األوصاف الصحيحة للثقافة أنها األداة النهائية لتنفيذ اإلس��راتيجية وإدارة املخاطر 

ويعد تشكيل ثقافة مركزة عىل اإلسراتيجية وواعية باملخاطر أحد أهم نتائج تطبيق أسلوب 

إدارة األداء عىل أساس املخاطر.  

ونحن نويص بأن تحدد املنظات الثقافة التي ترغب يف رؤيتها تنش��أ كجزء من تطبيق 

أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر س��واًء قبل التطبيق أو يف مرحلة مبكرة جداً منه.  

وميكن االس��تعانة بنموذج نضج إدارة األداء عىل أساس املخاطر )الشكل رقم 12-7( ملعرفة 
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املس��توى الحايل لنضج املنظمة بخصوص اإلدارة اإلس��راتيجية واملخاطر ومعرفة مس��توى 

النضج »املس��تهدف«.  ولق��د أثبتت خربتنا أن »تقويم النضج« ميك��ن أن يكون حافزاً قوياً 

للتغيري وللمناقش��ات املتعلقة بنوع الثقافة التي تس��عى املؤسسة لتشكيلها.  ويعد »تقييم 

النض��ج« خالل مرحلة الغرس طريق��ة رائعة للتفكري الدائم حول م��ا إذا كانت الثقافة قد 

حققت الهدف املنشود.  

الشكل رقم 7-12

منوذج نضج إدارة األداء عىل أساس املخاطر
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قم بإجراء العمليات

أهمية التواصل:
يعد التواصل أحد أهم عنارص مرحلة الغرس.  ويف كثري من األحيان، عند القيام مببادرات 

التغيري مثل تطبيق أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر ال يت��م التواصل مع موظفي 

املنظم��ة إال يف بداية العملية وذلك من أجل إعالن الرؤية، إلخ.  وبعد ذلك متيل املنظات 

إىل الصم��ت املطبق ألن األش��خاص املعنيني مب��ارشة بالتطبيق يصبحون مش��غولني للغاية 

وُمرِكزين عىل »الفعل« لدرجة أنهم يهملون التواصل، أو إذا كان التغيري ال يس��ري بسالس��ة 

يتوقف فريق املرشوع عن التواصل خوفاً من إحباط املرشوع.  
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ويع��د التواصل عملية حيوية يف مرحل��ة الغرس، وخاصة عندما يك��ون لدى املوظفني 

أس��ئلة مهمة تحتاج إىل إجابات حيث يدفعهم ذلك إىل االنخراط يف التطبيق.  وعىل سبيل 

املثال، قام أحد عمالء مانيغت الذين اس��تخدموا أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر 

بتنظيم سلسلة من الجلسات ُتقدم بها »البيتزا واملرشوبات« )يف نهاية يوم العمل!( لتمكني 

املوظفني من التجمع والتواصل االجتاعي، وتش��كيل بيئة يتسنى فيها التبادل الحر لألسئلة 

وبواعث القلق، وغري ذلك من املعلومات املتعلقة باملنهجية وتطبيقها.  

ويجب أن تحرص إس��راتيجية التواصل أيضاً عىل إبراز كيفية اس��تخدام املنظمة إلطار 

إدارة األداء عىل أساس املخاطر وكيفية تطويرها له.  ونحن نويص مثاًل بوضع خارطة طريق 

واضح��ة للتطبيق حتى توجه فريق التطبيق، بل ولتقدم أيضاً لفريق االتصاالت موضوعات 

ليق��وم بإيصاله��ا للموظفني بانتظام، وعىل س��بيل املث��ال، عندما ترشع وح��دات األعال 

املختلفة يف العمل، يجب إيصال ذلك عىل نطاق واس��ع، وكذلك فإنه طبقاً للحكمة القائلة 

بأن األفعال أبلغ من األقوال، ينبغي عىل فريق االتصاالت أن يضمن إلقاء الضوء عىل انخراط 

كب��ار املوظفني يف عملية و/أو تطبيق إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر عىل نطاق املنظمة، 

وعىل س��بيل املثال، حرص فريق مرشوع أحد العمالء عىل دفع املدير التنفيذي ذي النفوذ 

املنش��غل بش��دة إىل الجلوس أمام حل إدارة األداء عىل أساس املخاطر املعتمد من الفريق 

وتقديم بعض التعليقات حول بنود معينة، وقد قاموا بذلك كجزء من تطبيقهم إلدارة األداء 

عىل أس��اس املخاطر.  وأصبحت الصور الفوتوغرافية للمدير التنفيذي وهو مشارك بهمة يف 

أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر تظهر بصفة منتظمة يف مخرجات التواصل خالل 

التطبيق وبعده.  

فهم دور التكنولوجيا:
لقد بني الفصل الحادي عرش دور التكنولوجيا املهم يف إنجاح تطبيق أسلوب إدارة األداء 

عىل أساس املخاطر.  ونحن ال نتحدث هنا عن جداول البيانات التي متيل للنمو إىل أن تصبح 

صناع��ة صغرية خاصة بها، ولرصف املوارد عن تحليل البيانات وفهمها وعن تقديم توصيات 

وصناع��ة قرارات بناًء عىل تل��ك البيانات، وبدالً من ذلك فإنها تحول اهتام تلك املوارد إىل 

» لوح��ات جدولية« حيث يقيض املوظفون وقتهم يف إدارة جداول البيانات تلك عن طريق 

نسخ البيانات ولصقها ودمجها إلخ.  بطريقة يدوية.  
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وحتى يتسنى تطبيق أسلوب إدارة األداء عىل أساس املخاطر وغرسه بفاعلية فإننا نويص 

باس��تخدام حل تكنولوجي عىل مستوى املنظمة من أجل دعم املنهجية والتمكني لها، ومن 

أجل إتاحة الفرصة للموظفني ليك ينخرطوا برسعة وس��هولة يف إطار إدارة األداء عىل أساس 

املخاطر ويتفاعلوا معه.  

وإضاف��ة إىل ما س��بق، فإننا نويص بأن تس��تخدم املنظات أحد حل��ول التكنولوجيا يف 

مرحلة مبكرة من عملية التطبيق بدالً من األس��لوب التقليدي املتمثل يف استخدام املنهجية 

ثم اس��تخدام الربمجيات التمكيني��ة بعد ذلك.  ولقد أثبتت خربتنا أن املنظات تس��تطيع 

أن تحظى مبزايا كبرية من خالل اس��تخدام الربمجيات يف مرحلة مبكرة.  وقد اس��تعمل أحد 

العم��الء - الذين يس��تخدمون أس��لوب إدارة األداء عىل أس��اس املخاط��ر - حله التمكيني 

)س��راتكس بوينت( بعد التطبيق املبديئ للمنهجية بثالثة أش��هر تقريباً.  وبعد اس��تكال 

مراجعة ما بع��د التطبيق، عدَّ العميل التقاعس عن تطبيق الحل الربمجي يف مرحلة مبكرة 

الس��بب األول وراء ضعف الدعم املوجه لوحدات معينة )وهي نفس الوحدات التي كانت 

معني��ة يف مرحلة مبك��رة بالتنفيذ، والتي كان من املفرض أن ُيس��تخدم لها حل برمجي يف 

املس��تقبل(.  وقد قامت وحدات األعال هذه بوضع حلول ج��داول البيانات بدون تزويد 

املنظم��ة بحٍل برمج��ي لدعم املنهجية يف مرحلة مبكرة، ما أدى إىل انخراط عدد كبري جداً 

من األشخاص يف الحفاظ عىل جداول البيانات بدالً من االنخراط يف العملية ذاتها.  وإضافة 

إىل ما سبق، مبجرد أن تم إدخال الحلول الربمجية أدت تلك الحلول إىل شيوع إحساس يسء 

للغاي��ة ألن الكثريين يف وحدات األعال األولية هذه ش��عروا بأن الجه��ود التي بذلوها يف 

دعم النهج بجداول البيانات مل تحظ بالتقدير الالزم.  وقد أدى ذلك إىل انخراط مقدار وافر 

م��ن موارد التنفيذ يف »إعادة العمل« عىل التنفي��ذ نيابة عن وحدات األعال األولية هذه، 

وإرشاك تلك الوحدات مجدداً يف العملية والنهج بأكملها.  

وق��د لوحظ التناقض ب��ني الوحدات س��الفة الذكر وبني وحدات األع��ال التي جربت 

تطبيق املنهجية والتكنولوجيا معاً.  فبعد س��نة من استخدام املنهجية، أبدت تلك الوحدات 

انخراطاً ودعًا أكرب بكثري، وكذلك حققت نتائج أعال أفضل بكثري وقد قيست تلك النتائج 

بانخفاض رأس املال التنظيمي، وانخفاض املخاطر التش��غيلية، والتحسن يف تنفيذ مبادرات 

املنظمة وتحقيق أهدافها )تحقيقاً ألداء املستهدف(.  
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ملحوظة أخيرة:  فلتعش في أوقات االضطرابات المستمرة.

هناك حكمة صينية قدمية تقول:  »فلتعش يف األوقات املثرية« وكان ُيقصد بذلك اإلهانة 

ألن األوقات املثرية كانت تتس��م باالضطرابات والحروب والرصاع��ات االقتصادية، إلخ.  أما 

يف القرن الحادي والعرشين فإننا نعيش يف »أوقات االضطرابات املس��تمرة«.  وسوف يثبت 

بالفعل لكثري من املنظات أن هذا األمر ما هو إال إهانة.  أما املنظات التي تعمل عىل بناء 

املهارات والق��درات والعمليات ليك ترى هذه األوقات وكأنها ال تزيد عىل »العمل املعتاد« 

فإنها س��تجني فوائد جمة من ذلك.  وسوف تلعب إدارة كل من اإلسراتيجية واملخاطر من 

خ��الل ُأطر ومنهجيات مثل إدارة األداء عىل أس��اس املخاطر دوراً ش��ديد األهمية يف جعل 

األوقات املثرية أو أوقات االضطرابات مشوقة ومربحة.  

فلتعش يف أوقات االضطرابات املستمرة.  
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المترجم في سطور

د. فيصل بن عبدالله البواردي.                             

المؤهل العلمي :

 ،(Portsmouth Univesrity) .دكتتتوراه يف إدارة وتنمية املوارد البرشية اإلستتراتيجية 

اململكة املتحدة.

العمل الحالي: 

أستاذ املوارد البرشية املشارك مبعهد اإلدارة العامة.

أبرز األعمال العلمية المحكمة: 
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مدخل نظري وتطبيقي" 1439هت (باالشراك).

- بحتتث بعنوان "تحديات خطط تعاقب القيادات اإلدارية يف األجهزة الحكومية يف اململكة 

العربية الستتعودية". املجلة العربية لتتإدارة. املنظمة العربية للتنميتتة اإلدارية.  العدد 

الثاين. مجلد 37. 2017. 

- بحتتث بعنوان "آليات وأدوات تحديد االحتيتتاج التدريبي يف املنظامت الحكومية" دورية 

معهد اإلدارة العامة، شوال 1435. مركز البحوث مبعهد اإلدارة العامة.  الرياض.

- بحث بعنوان "معوقات تحديد االحتياج التدريبي:  دراستتة ميدانية عىل املديرين واملوظفني يف 

األجهزة الحكومية يف اململكة العربية السعودية"  املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، 

كلية التجارة وإدارة االعامل.  جامعة حلوان.  القاهرة.  العدد الثاين. الجزء االول، 2015.

- بحث بعنوان "معوقات البحث العلمي يف مجال العلوم اإلدارية، بحث ميداين عىل أعضاء 

هيئة التدريس يف الجامعات الستتعودية"  مركز البحتتوث مبعهد اإلدارة العامة . الرياض، 

.1426

- باإلضافة إىل عدد من أوراق العمل املحكمة يف مؤمترات علمية داخلية وخارجية. 



إدارة األداء عىل أساس املخاطر 390
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- أمني عام لجنة التدريب واالبتعاث ملوظفي الخدمة املدنية بوزارة الخدمة املدنية املكلف 

.(2017 -2015)

- عضو اللجنة التنفيذية ملؤمتر وزارة الخدمة املدنية لتحسني الخدمات الحكومية املنفذ يف 

معهد اإلدارة العامة (2015).

- عضو فريق مرشوع الجدارات لتدريب خريجي الجامعات السعودية واملبتعثني (2015).

- عضو لجنة البحوث يف مركز البحوث مبعهد اإلدارة العامة (2012 - 2014).

- عضتتو وأمني اللجنتتة العلمية ملؤمتر القيتتادات اإلداريتتة الحكومية يف اململكتتة العربية 

السعودية، معهد اإلدارة العامة بالرياض (2014).

- عضو لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العايل (2015).

- عضو وأمني عام املجلس العلمي ملعهد اإلدارة العامة.

- عضو فريق الخطة اإلسراتيجية يف معهد اإلدارة العامة (1436-1434).

- رئيس فريق تصميم برنامج إدارة املوارد البرشية للقطاع األهيل (2012).

- رئيس املجلس االستشاري لقسم العلوم اإلدارية بكلية املجتمع (1434-1436هت).

- عضو الفريق املرشف عىل دراستتة قدرة االقتصاد الستتعودي عىل توليد فرص عمل الئقة 

ومستدامة للمواطنني(2015).

- عضو فريق لجنة قطاع املوارد البرشية يف معهد اإلدارة العامة.

- مدير إدارة البحوث يف مركز البحوث مبعهد اإلدارة العامة (2014-2012).

- تصميم وتنفيذ العديد من الورش التدريبية يف مجال بناء املهارات االستشارية، والتخطيط 

اإلستتراتيجي، ومؤرشات األداء الرئيسة، وتكامل املوارد البرشية مع الخطط اإلسراتيجية، 

وإدارة األداء، ومهارات البحث العلمي.
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مراجع الترجمة في سطور

د. خالد بن عبد الله صالح الدخيل الله.

المؤهل العلمي:

دكتوراه يف علم اإلدارة ت إدارة اإلنتاج والعمليات (1418/1هت- 1997/5م).

 كلية اإلدارة ت جامعة والية نيويورك يف بفلو ت نيويورك ت الواليات املتحدة األمريكية.

الوظيفة الحالية: 

أستتتاذ إدارة اإلنتاج والعمليات املشتتارك، كلية إدارة األعامل، جامعة األمري سطام بن 

عبد العزيز، الخرج - اململكة العربية السعودية.

أبرز الخبرات العملية:

- أستتتاذ إدارة اإلنتاج والعمليات املشتتارك ت قسم األساليب الكمية ت كلية العلوم اإلدارية ت 

جامعة امللك سعود ت من 1427/2/29 هت وحتى 9/1/ 1428 هت .

- أستتتاذ إدارة اإلنتاج والعمليات املشارك ت قستتم نظم املعلومات اإلدارية وإدارة اإلنتاج ت 

كلية االقتصاد واإلدارة ت جامعة امللك ستتعود ت فرع القصيم من 1422/9/16هت ت 12/1/ 

2001م وحتى 1427/2/28 هت .

- مدير مركز التخطيط اإلسراتيجي والدراسات املستقبلية – جامعة األمري سطام بن عبد العزيز 

من 1436/8/15 حتى اآلن.

- الوكيتتل املستتاعد للشتتؤون األكادميية والتعليمية – جامعة ستتلامن بن عبتتد العزيز من 

1432/5 حتى 1433/2

- عميد البحث العلمي – جامعة القصيم، من 1425/9/18 هت إىل 1427/2/28هت .



تصميم وإخراج وطباعة اإلدارة العامة للطباعة والنرش 

مبعهد اإلدارة العامة - 1439هـ

حقوق الطبع والنرش محفوظة ملعهد اإلدارة العامة وال يجوز اقتباس 

جــزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة كتابية 

مــن املعهد إال يف حاالت االقتباس القصري بغرض النقد والتحليل، مع 

وجوب ذكر املصدر.




