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عنوان المقال :أثر تطبيق قواعد الحوكمة في الرقابة على شركات التأمين التعاوني
د .بن رجم محمد خميسي
أستاذ محاضر و عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس – الجزائر-
ملخص البحث:
في خضم التسارع نحو العولمة التي اتسمت بتحرير األسواق والتجارة الحرة نسبيا ،وما ترتب عنه من تزايد في
حجم المؤسسات وانفصال الملكية عن اإلدارة ،وتطور لألدوات والمنتجات المالية ،ونمو وعي المستهلك ،نجد أن حوكمة
الشركات أمر رئيس باعتبارها الوسيلة التي تهدف إلى تعظيم أداء الشركات ،ووضع األنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش
وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ماديا وإداريا وأخالقيا ،وتمثل األداة التي تقدم لكل األفراد والمؤسسات
والمجتمعات آليات رفع مستوى األداء وتقليل المخاطر.
وبالتالي فلحوكمة الشركات أهمية كبيرة لكل المنظمات ومنها شركات التأمين التعاوني ،وذلك لما لها من أبعاد
أخالقية في معامالتها التجارية تتماشى فيها أخالق األعمال وتوجهات الحوكمة.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة أو ما يعرف بحوكمة
الشركات كنظام للرقابة على شركات التأمين التعاوني " التكافلي " ،هذه األخيرة ،اكتسبت أهمية معتبرة في اآلونة األخيرة
كمنافس قوي على حساب شركات التأمين التجاري ،ما جعلها أداة ناجعة في تنمية االقتصاد القومي ودعم خطط التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وما استدعى ضرورة تفعيل الرقابة عليها ،وإرساء مبادئ الحوكمة لحل التعارض بين أطراف الوكالة،
حملة الوثائق من جهة ،وأعضاء هيئة اإلدارة من جهة أخرى.
في هذا اإلطار فإن اإلشكالية التي تبحث فيها هذه الورقة يمكن صياغتها على النحو التالي :ما هو األثر الذي تتركه
اإلدارة الرشيدة أو ما يعرف بآليات الحوكمة كنظام لإلشراف والرقابة على شركات التأمين التعاوني في تحقيق أهدافها وتنظيم
العالقة بين أطراف الوكالة؟.
لإلجابة على إشكالية بحثنا ،سوف نتناول في هذه المداخلة المحاور الرئيسية التالية:
❖ مفهوم حوكمة الشركات والمبادئ التي تستند عليها.
❖ أهمية وأهداف حوكمة الشركات
❖ محددات الحوكمة ومعاييرها.
❖ مبادئ وآليات الحوكمة في شركات التأمين التعاوني.
❖ أثر الحوكمة كنظام للرقابة على شركات التأمين التعاوني.
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المقدمة:
تعترب حوكمة الشركات من املفاهيم احلديثة اليت زادت أمهيتها يف القطاعات االقتصادية العامة منها
واخلاصة ملا هلا من أمهية كبرية يف إدارة الشركة ومحاية حقوق املسامهني ،حيث تعددت االجتاهات الفكرية يف أمهية
حوكمة الشركات فمنهم من ذهب إىل أمهيتها يف القطاع العام ملا هلا من تأثريات على االقتصاد الوطين ومنهم من
رأى أهنا ذات أمهية بالغة يف القطاع اخلاص واملتمثل يف القطاع الصناعي والتجاري بصفة عامة وقطاع اخلدمات املالية
ومنها قطاع التأمني بصفة خاصة.
كما ارتبطت حوكمة الشركات ارتباطا وثيقا باألزمات املالية واالقتصادية اليت شهدهتا عدد من دول
العامل ،واليت مست العديد من أسواق املال العاملية ،إضافة إىل اهنيار كربيات الشركات العاملية ـ خصوصا الشركات
األمريكية ـ ،نتيجة استخدامها لطرق حماسبية معقدة ،بغية إخفاء خسائرها والتالعب حبقوق أصحاب املصاحل
كاملسامهني ،الدائنني ،املوردين وحىت اجملتمع املدين.
وعلى غرار العديد من القطاعات االقتصادية ،مست آثار األزمة املالية قطاع التأمني ،وأصبحت شركات
التأمني التجاري تواجه أخطارا جديدة مل حتضر نفسها ملواجهتها.
دفعت هذه الظروف لوضع قواعد ومبادئ إلدارة املؤسسات ،حيث أصدر مركز املشروعات الدولية
اخلاصة تقر ًيرا حول" حوكمة املؤسسات" حدد فيه خمتلف قواعد ومبادئ أسلوب ممارسة اإلدارة الرشيدة باملؤسسات

والقطاعات االقتصادية.

هذا و قد بدأ االهتمام بإنشاء شركات التأمني التكافلي باعتبارها إحدى مقومات النظام االجتماعي و
االقتصادي ،و ذلك بعد عجز النظم التأمينية املعاصرة يف حتقيق هذا التكافل نظرا الجتاهها إىل حتقيق مصاحلها
وتعظيم أرباحها ،واعتبارها وسيلة للتجارة والربح وليس للتعاون والتكافل ،و ملا كان هذا االهتمام و تزامنا مع تفعيل
دور حوكمة الشركات يف الرقابة على األداء املايل ،صار البد هلذه الشركات أن تضع إطارا تنظيميا رقابيا حمكما مفاده
إرساء مبادئ احلوكمة تفاديا ملشاكل الوكالة بني محلة الوثائق و إدارة الشركة  ،و ضمانا حلقوق أصحاب املصاحل .

2

أوال :اإلطار العام للدراسة
 1ـ مشكلة الدراسة:

يف ظل هذه الظروف واملتغريات ولتحقيق أهداف الدراسة ،قمنا بصياغة التساؤل الرئيسي هلذه الدراسة

على النحو التايل :ماهو األثر الذي تتركه اإلدارة الرشيدة أو ما يعرف بآليات الحوكمة كنظام لإلشراف والرقابة
على شركات التأمين التعاوني في تحقيق أهدافها و تنظيم العالقة بين أطراف الوكالة؟.
لإلجابة على إشكالية حبثنا ،سوف نتناول يف هذه املداخلة احملاور الرئيسية التالية:
• مفهوم حوكمة الشركات واملبادئ اليت تستند عليها.
• أمهية وأهداف حوكمة الشركات.
• حمددات احلوكمة.

• مبادئ وآليات احلوكمة يف شركات التأمني.
• أثر احلوكمة كنظام للرقابة على شركات التأمني التعاوين.

 2ـ أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من تزايد االهتمام مبوضوع التأمني التكافلي يف السنوات األخرية من قبل
الباحثني واملهتمني يف جمال االقتصاد اإلسالمي ملا له من دور يف التنمية االقتصادية املعاصرة حيث عقدت له العديد
من املؤمترات والندوات وورش عمل يف الدول اإلسالمية والعربية على وجه اخلصوص ،وذلك بغرض ضبط أداء هذا
النوع من النشاط االقتصادي املتميز ،ووضع إطار عام للرقابة على عمليات شركات التأمني التكافلي مبا يساعد يف
تلبية حاجة اإلدارة إىل معلومات مفيدة يف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات ،ومبا ميكن من ضبط أدائها املايل وإظهار
نتائج أعمال الشركات اليت تتبىن هذا النوع من التأمني بفعالية ،األمر الذي حيقق هلا عناصر النمو والنجاح والتطور
ومنافسة شركات التأمني التجاري التقليدية.

 3ـ أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
✓ إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات ومبادئ تطبيقها وأسباب ودوافع انتشار هذا املفهوم يف
السنوات األخرية السيما يف الدول املتقدمة.
✓ استعراض دور و أمهية حوكمة الشركات يف دعم النشاط التأميين التكافلي.

 4ـ حدود الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على التأمني التعاوين كنوع من أنواع شركات قطاع التأمني ،وذلك من خالل
إبراز األثر الذي يرتكه تطبيق مبادئ حوكمة الشركات كنظام للرقابة على هذا النوع املستحدث من الشركات.
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 5ـ منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على املنهج االستنباطي ،وهذا املنهج معمول به يف الكثري من البحوث والدراسات،
خاصة تلك اليت تتناول ظواهر اجتماعية ،حيث وبعد االطالع على العديد من البحوث والدراسات املتعلقة مبوضوع
حوكمة الشركات والقواعد واآلليات الصادرة عن املنظمات واهليئات العاملية اليت حتكمه واملنشورة يف الدوريات
واجملالت العلمية ويف شبكة االنرتنيت ،حاولنا الربط بطريقة منطقية بني اجلوانب املختلفة حلوكمة الشركات ،وإسقاطها
على شركات التأمني التكافلي بغية الوصول ألفضل الطرق للكشف عن األثر الذي ترتكه حوكمة الشركات يف دعم
هذا النوع من النشاط.

ثانيا :الخلفية العلمية لموضوع الدراسة
 1مفهوم حوكمة الشركات والمبادئ التي تستند عليها

يعترب قطاع التأمني أحد الركائز األساسية القتصاد أي دولة إذ يعد أحد العوامل األساسية للنمو والتطور

االقتصادي وكذا مؤشرا على مدي فعاليه وتطور اقتصاديات الدول.
يف ظل عوملة عامل املال واألعمال باخلصوص النشاط التأميين ،عرفت شركات التأمني توسعا وتطورا
كبريين سواء يف جمال النشاط أو احلجم أو تنوع اخلدمات التأمينية املقدمة.
صاحب هذا التطور والتوسع لشركات التأمني تشابك وتعقيد العمليات املالية على مستوي األسواق
املالية بني هذه الشركات واملؤسسات املالية األخرى ،األمر الذي أثر بشكل كبري على وضوح الرؤية والعالقة بني
األطراف املختلفة ذات املصلحة ( املسامهني ،العمالء ،املوظفني ،الدولة ...) .هلذا السبب أصبح لزاما تطوير طرق
وأساليب اإلدارة وكذلك أنظمة اإلشراف والرقابة على شركات التأمني من خالل توظيف وابتكار آليات جديدة
تضمن للمؤسسات التأمينية من حتقيق أهدافها وتنظم العالقة بني األطراف ذات املصلحة وكذا حتقيق التوازن بينها .
هذه الطرق تستند إىل ما يسمي باإلدارة الرشيدة أو آليات احلوكمة.
ويف ضوء ما تقدم تتناول هذه الفقرة موضوع احلوكمة من خالل التعرض ألسباب نشأهتا ،مفهومها
واملبادئ اليت تستند عليها.
 1-1أسباب نشأة و تطور فكرة حوكمة الشركات :
إن حوكمة الشركات  Corporate Governanceعبارة عن مصطلح مت البدء يف استخدامه مع
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عقد التسعينات من القرن املاضي  ،حيث تزايد استخدام هذا املصطلح بشكل واسع يف السنوات األخرية منه،
وأصبح شائع االستخدام من قبل اخلرباء ،السيما أوالئك العاملون يف املنظمات الدولية واإلقليمية واحمللية.
لقد ظهر مفهوم" حوكمة الشركات " ضمن آليات علم اإلدارة ،وتبلور تدرجييا بدافع عدة عوامل أمهها:
نظرية الوكالة والفضائح المالية ) الفساد ( اليت هزت أركان كربيات الشركات املالية يف الدول املتقدمة اليت كانت

تعد مرجعا يف الرشاد و التسيري الناجح وإذا هبا تنهار بني عشية وضحاها متسببة يف أزمة مالية واقتصادية عاملية
مازالت آثارها مستمرة إىل يومنا هذا.
أ-نظرية الوكالة

يعترب الفصل بني امللكية والتسيري من العوامل األساسية لظهور نظرية الوكالة ،كما أن التوسع الكبري الذي
عرفته املؤسسات االقتصادية -خصوصا يف ظل العوملة والنمو االقتصادي العاملي املتزايد  -اقتضى أن توكل إدارهتا إىل
مديرين حمرتفني ،وهذا ما اجنر عنه مشكلة عالقات الوكالة بني األطراف املتعاقدة يف املؤسسة.
✓ تعريف نظرية الوكالة

يعترب )جانسن و ماكلينغ  (Jensen&Maclingمن األوائل الذين تطرقوا لنظرية الوكالة هبذا املصطلح
ض أطراف آخرين) ُموَكلني( من
فعرفوها على أهنا ":تعاقد بني عدة أطراف وفيه املالك أو األصيل)املُوِّكل (يُوك ُل أو يُف ِو ُ
أجل تنفيذ املهام ،و بالتفويض تصبح هلم سلطة القرار"  ،فهي":عقد يلزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص )املوِّكل أو
ُ
املساهم ( جتاه شخصا آخر)الوكِيل أو املسري( من أجل القيام بأعمال بامسه ،مبا يؤدي إىل تفويض ) املوِّكل
ُ
)(1
الرئيسي(جزء من سلطة اختاذ القرار للوكيل ".
كما وصفت نظرية الوكالة يف املؤسسة بأنه " :جمموعة من العالقات التعاقدية ،وأن وجود املؤسسة
يتحقق من خالل واحد أو أكثر من هذه العقود االتفاقية ،وأن عقود االستخدام ما هي إال أدوات لتخصيص املوارد
ووصف الغرض من نشاط املؤسسة ،وبالتايل ميكن دراسة سلوك املؤسسة عن طريق حتليل اخلصائص العامة لعقود
التوظيف اخلاصة هبا"
وبالعودة إىل بعض مميزات عالقة الوكالة جند:
تناظر العالقة :األصيل يفوض الوكيل ،فله حرية القرار ،فاملشكل الذي قد يواجهه األصيل هو ما جيب فعله حىت) (2

خيتار الوكيل القرار األمثل.

) (1عمر علي ع الصمد ،دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة املؤسسات ،رسالة ماجستري غري منشور ة ،2009 -2008 ،
جامعة املدية اجلزائر ،ص.3
) (2طارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات – املفاهيم ،املبادئ والتجارب ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية،2005 ،

ص.67
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العالقة ناشئة تلقائيا :نشأت هذه العالقة من استقاللية وتفكري األفراد ،كل طرف يرى أن ما جيب أن يفعله حيققمنافع.
العالقات ما بني األفراد جمسدة بعقود ميكن أن تكون رمسية أو غري رمسية.سبب هذه العالقات تعدد التحويالت الوكالية.✓ عالقة الوكالة بين أصحاب المصالح

هذه العالقة بني مالك ومسري ميكن حتويلها بني مسري ومستخدم الذي قد ميثل يف الكثري من األحيان

قاعدة هذه العالقة ،فعلى املسري نقل هذه الوكالة إىل مستخدميه وحماولة ترسيخه لثقافة تنظيمية لديهم جتعلهم يعون
يف نشاطهم بالعمل الذي يقوم به املسري ،والذي طبعا يرتتب عنه تكاليف وكالة خاصة ،يف حتويله هلم ،كما جيب أن
يوفر للمستخدمني ما هم حمتاجني له من أجل حتقيق اهلدف اجلماعي ،فمثال توفري الوسائل واملوارد اليت جتعل
املستخدم يبدع وينشئ القيمة ،فبهذه الطريقة يتمكن املسري من إجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت قد تؤثر على قراره
و تعرقل العالقة بينه وبني األصيل ،من خالل حتويل املسري لعالقة الوكالة ،يتبني أنه قد قام بدور وسيط بني املالك
واملستخدم .كما أن للمؤسسة أطراف خارجني لديهم مصاحل مباشرة وغري مباشرة معهم ،فعلى هذا املسري أن حيسن
التفاوض معهم يف الوقت املناسب حىت يقلل من التكاليف يف النشاطات االقتصادية اليت تربطه معهم وحتقيق أرباح
إضافية رمبا تكون غري متوقعة.
✓ تكاليف الوكالة
تولِّد عالقات الوكالة مشاكل ناجتة عن تضارب املصاحل ،فاهليكل التنظيمي لإلدارة جيب أن يكون مهيكال
بصفة حمكمة حىت يتم التخفيض والتقليل من حدة هذه املشاكل ،وهذا بوضع نظم توجيه ومراقبة من أجل تسطري
مصاحل كل فرد سواء كان أصيل أو وكيل ،حيث عرف بازل ) (Bazélتكاليف الوكالة على أهنا" :التكاليف
الناجتة عن القيام بعملية حتويلية ،كتحويل امللكية من األصيل إىل املسري ،فالربح الذي يأخذه املسري هو تكلفة حتويلية
أو تكلفة وكالة"
من ذلك خنلص إىل أن نظرية الوكالة حاولت توضيح خمتلف الصراعات اليت تنشأ بني األطراف املتعاقدة
داخل املؤسسة وما ينتج عنها من تكاليف ،األمر الذي يدفع هذه األطراف إىل التوافق لتخفيض هذه التكاليف
)(1

لتحقيق أهداف املؤسسة ككل وليس حتقيق هدف أحد األطراف على حساب األطراف األخرى.
ب -الفضائح المالية:
أدت االهنيارات املالية والفضائح اإلدارية باملؤسسات العمالقة يف العديد من دول العامل -واليت كان هلا
) (1هشام سفيان صلواتشي ،تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ) مدخل لتطبيق احلوكمة وحتسني األداء مؤسسة( دراسة حالة

مؤسسة " جتوب " مذكرة ماجستري غري منشور ة ،ختصص إدارة األعمال ،البليد ة :جامعة البليدة اجلزائر ، 2008 ،ص . 29
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وما يزال األثر البالغ على اقتصاديات الدول اليت تنتمي هلا تلك ا ملؤسسات -إىل دراسة وحتليل األسباب اليت تؤدي
إىل ظهور الفساد املايل واإلداري باملؤسسات والذي يؤدي بطبيعة احلال إىل حدوث تلك االهنيارات والفضائح .ولعل
)(1
من أهم هذه الفضائح نذكر:
 شركة France Telecom شركة  Enronيف الواليات املتحدة شركة  Parmalatيف ايطاليا شركة  Viventi Universalبفرنسا الفضائح املالية اليت ضربت كل من  le Crédit Lyonnaisو  Air Franceيف سنوات التسعينيات.أدت هذه الفضائح املالية و االفالسات لشركات عمالقة كانت تعد منوذجا للنجاح يف عامل املال
واألعمال إىل ارتفاع األصوات على أعلى املستويات االقتصادية والسياسية يف الدول اليت عرفت هذه الفضائح داعية
إىل ضرورة تغيري الوضع واملعاجلة الصارمة ألسباب األزمة .
نوجز يف النقاط التالية أهم القرارات واإلجراءات اليت صدرت يف بعض الدول اليت مستها بدرجة أكرب
هذه اآلفة.
▪ يف الواليات املتحدة صدر قانون )(Sarbanes-Oxleyسنة  2002الذي يلزم الشركات أن تضمن
وتعتمد املعلومات املالية من خالل الرقابة الداخلية.
▪ صدر يف اململكة املتحدة تقرير )(Maxwellوتقرير )(Cadbury
▪ يف  1999وعقب األزمة املالية اليت شاهدهتا منطقة جنوب شرق آسيا صدرت مبادئ منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ).(OCDE
▪ يف  2008ومع تصاعد األزمة املالية العاملية اليت انفجرت يف الواليات املتحدة مث امتدت إىل باقي دول
العامل بدرجات متفاوتة تعالت األصوات الداعية إىل تدخل احلكومات يف النظام االقتصادي العاملي لضبط أداء إدارة
الشركات العظمى .فتحت هذه األحداث املتعاقبة نقاشا واسعا و ثريا حول موضوع حوكمة الشركات على كل
املستويات خاصة على املستوى األكادميي  ،إىل أن اجته النقاش حنو تأسيس وتأصيل نظرية قائمة لذاهتا يف جمال إدارة
الشركات تدعي"نظرية حوكمة الشركات"

 2-1مفهوم حوكمة الشركات
املالحظ أن مفهوم مصطلح حوكمة الشركات ال زال غائبا يف السياق العريب والتعبري عنه باللغة العربية
هو تعبري قاصر ،ألن كلمة حوكمة يف حد ذاهتا ليست امسا ثابتا أو معروفا يف اللغة العربية ،وليس أدل على ذلك من
االختالف الواضح بني جممع اللغة العربية يف القاهرة وجممع اللغة العربية يف األردن حول هذا املصطلح ،ففي الوقت

) (1عمر علي ع الصمد ،مرجع سابق،

ص.3
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الذي أصدر فيه جممع اللغة العربية بالقاهرة مصطلح حوكمة الشركات ،فقد أصدر جممع اللغة العربية يف األردن
مصطلح احلاكمية املؤسسية ،على أساس أهنا املقابل األنسب ملصطلح )Governance
 ، (Corporateعلما بأن احلوكمة واحلاكمية هي كلها كلمات ومصطلحات جديدة مل تستعمل من ذي قبل يف
اللغة العربية ،وقد صدرت يف العامل الغريب ورمبا يف أمريكا على وجه التحديد يف إطار حزمة من األنظمة وليس نظاما
واحدا ،وهتدف كلها إىل ضبط العمليات يف الشركة وضبط سلوك املوظفني والصالحيات وتتوفر فيها شفافية كاملة
وحتمي حقوق املسامهني الصغار من قبل الكبار.
إىل جانب ذلك فإن الكتاب يف البداية مل يتفقوا على تعريف حمدد أو ترمجة ملصطلح )Governance

، (Corporateحيث يرى البعض تسميتها اإلجراءات احلاكمة) ،(1ويرى البعض اآلخر تسميتها التحكم يف
املنشأة) ،(2بينما يرى آخرون تسميتها التحكم املؤسسي).(3
أما خبصوص مفهوم احلوكمة فلم تتفق الكتابات حول تعريف واضح وحمدد هلذا املصطلح  ،حيث أخذ
املفكرون والباحثون وكذا املنظمات الدولية واملهنية بالتسابق لتعريفها ،وقد رجع تنوع التعاريف إىل التداخل يف العديد
من األمور التنظيمية واالقتصادية واملالية واالجتماعية ،وهو األمر الذي يؤثر يف كل جمتمع واقتصاد على حدا ،إال أنه
ميكننا سرد جمموعة من التعاريف مث حناول استنباط املعاين واملفاهيم األساسية حلوكمة املؤسسات.
فقد وصف معهد املدققني الداخليِّني ) (IIAحوكمة املؤسسات يف جملة )(Tone At The Top

والصادرة عنه بأهنا" :العمليات اليت تتم من خالل اإلجراءات املستخدمة من ممثلي أصحاب املصاحل من أجل توفري
إشراف على إدارة املخاطر ومراقبة خماطر املؤسسات والتأكيد على كفاية الضوابط الجناز األهداف واحملافظة على
قيمة املؤسسة من خالل أداء احلوكمة فيها" ).(4
كما عرفت مؤسسة التمويل الدولية ) (IFCاحلوكمة بأهنا" :النظام الذي يتم من خالله إدارة املؤسسات
) (1عبيد سعد املطريي " :تطبيق اإلجراءات احلاكمة للشركات يف اململكة العربية السعودية" اجمللة العربية للعلوم اإلدارية ،جامعة
الكويت ،اجمللد العاشر ،العدد الثالث[ 2003 ] ،ص . 282
) (2خريي علي اخلذيري " :التحكم يف املنشأة من منظور نظرية الوكالة املالية :توصيف املشكلة يف املنشأة املصرية ومناقشة الرتاث
العلمي" جملة آفاق جديدة ،جامعة املنوفية ،العدد الرابع ،ص . 11
) (3حممد مطر " :دور اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف تعزيز وتفعيل التحكم املؤسسي" املؤمتر العلمي املهين اخلامس :التحكم
املؤسسي واستمرارية املنشأة ،مجعية احملاسبني القانونيني ،عمان ، 2003 ،ص. 23
The Institute Of Internal Auditors, «The Lessons that Lie Beneath», Tone at the Top, USA: February 2002,

) (4

p:02.
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والتحكم يف أعماهلا" ).(5
وعرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDعام  1999احلوكمة بأهنا نظام يتم بواسطته
توجيه منظمات األعمال والرقابة عليها ،حيث حتدد هيكل وإطار توزيع الواجبات واملسؤوليات بني املشاركني يف
الشركة املسامهة ،مثل جملس اإلدارة ،واملديرين ،وغريهم من ذوي املصاحل.وتضع القواعد واألحكام الختاذ القرارات
املتعلقة بشؤون الشركة املسامهة .وهبذا اإلجراء ،فإن احلوكمة املؤسسية تعطي اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله
الشركة وضع أهدافها ،والوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف ،والعمل على مراقبة األداء.
وجيب أن تزود احلوكمة املؤسسية اجليدة احلوافز املعقولة لكل من جملس اإلدارة ،واإلدارة من أجل متابعة
حتقيق األهداف اليت تكون ملصلحة الشركة ) البنك (واملسامهني ،وأن تسهل من عملية الرقابة الفعالة ،وبالتايل تشجيع
الشركات )البنوك ( على استخدام مواردها املتاحة بشكل كفء ).(1
انطالقا من التعاريف السابقة تظهر لنا املعاين األساسية ملفهوم حوكمة املؤسسات وهي:
أ -جمموعة من األنظمة والقوانني والقواعد اخلاصة بالرقابة على أداء املؤسسات.
ب  -تنظم العالقات بني جملس اإلدارة واملديرين واملسامهني وأصحاب املصاحل األخرى.
ت  -التأكيد على أن املؤسسات جيب أن تدار لفائدة أصحاب املصاحل.
ث  -جمموعة من القواعد يتم مبوجبها إدارة املؤسسة والرقابة عليها وفق هيكل معني .يتضمن
توزيع احلقوق والواجبات فيما بني املشاركني يف إدارة املؤسسة مثل جملس اإلدارة واملديرين
التنفيذيني واملسامهني.
 3- 1نظام حوكمة المؤسسات

) (2

يعد نظام احلوكمة من النُّظ ِم املرتبطة بتطبيق سياسات احلرية االقتصادية وبتفعيل وإحكام آليات السوق،

Alamgir, M, «Corporate Governance: A Risk Perspective», paper presented to: Corporate Governance and

) (5

Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a Conference organized by the Egyptian Banking
Institute, May 7 – 8, 2007, Cairo, p:03.

) (1دمهش نعيم ،اسحق أبو زر عفاف،حتسني و تطوير احلاكمية املؤسسية يف البنوك،جملة البنوك يف األردن،العدد العاشر  ،اجمللد الثاين
و العشرون ، 2003 ،ص27
) (2أشرف حنا ميخائيل» ،تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات «،املؤمتر العريب األول حول التدقيق
الداخلي يف إطار حوكمة الشركات )تدقيق الشركات  -تدقيق املصارف واملؤسسات املالية  -تدقيق الشركات الصناعية ( ،القاهرة :
مركز املشروعات الدولية اخلاصة  26 -24سبتمرب  ، 2005ص .05
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ويف الوقت نفسه فهي نظام يعمل على جذب االستثمارات ألي دولة من الدول وألي مؤسسة من املؤسسات ،فهي
ترتبط بعمليات حتقيق القيمة املضافة وكذلك الرتاكم الرأمسايل مما يؤدي إىل حتقيق نتائج ملموسة ،وتتلخص مدخالت
احلوكمة وكيفية تشغيلها وخمرجاهتا فيما يلي:
أ -مدخالت النظام :حيث يتكون هذا اجلانب مما حتتاج إليه احلوكمة من مستلزمات ،و ما يتعني توفريه هلا من
متطلبات ،سوا ء كانت متطلبات قانونية ،تشريعية ،إدارية واقتصادية.

ب  -نظام تشغيل الحوكمة :ويقصد هبا اجلهات املسئولة عن تطبيق احلوكمة ،وكذلك املشرفة على هذا التطبيق،
وجهات الرقابة وكل أسلوب إداري داخل املؤسسة أو خارجها مساهم يف تنفيذ احلوكمة ،ويف تشجيع االلتزام هبا ويف
تطوير إحكامها واالرتقاء بفاعليتها.
هدفا يف حد ذاهتا ولكنها أداة ووسيلة لتحقيق نتائج وأهداف
ت  -مخرجات نظام الحوكمة :احلوكمة ليست ً
يسعى إليها اجلميع فهي جمموعه من املعايري والقواعد والقوانني املنظمة لألداء واملمارسات العلمية والتنفيذية
للمؤسسات ومن مث احلفاظ على حقوق أصحاب املصاحل وحتقيق اإلفصاح والشفافية.
فاحلوكمة أداة تسمح بتحسني اجلوانب اآلتية:
أ -محاية حقوق املسامهني.
ب  -محاية حقوق أصحاب املصاحل.

ت  -حتقيق اإلفصاح و الشفافية.
ث  -تأكيد املعاملة املتساوية و العادلة فيما بينهم.
ج  -تفعيل مسئوليات جملس اإلدارة.
ومنه ميكن أن نستخلص أن نظام حوكمة املؤسسات يتضمن جمموعة من املتطلبات القانونية والتشريعية،
اإلدارية واالقتصادية ،كمدخالت واليت حتكمها منهجيات وأساليب وتستخدم يف ذلك آليات كاملراجعة الداخلية،
املراجعة اخلارجية ،جلنة املراجعة جملس اإلدارة ،املنظمات املهنية واجلهات الرقابية ،واليت تتفاعل فيما بينها وهذا من
أجل حتقيق خمرجات أو نتائج تعمل على إدارة املؤسسة ومراقبتها مبا حيفظ حقوق أصحاب املصاحل وحتقيق اإلفصاح
والشفافية.
4- 1مبادئ حوكمة المؤسسات
املقصود مببادئ حوكمة ا ملؤسسات القواعد والنظم واإلجراءات اليت حتقق أفضل محاية وتوازن بني
مصاحل مديري املؤسسة واملسامهني فيها ،وأصحاب املصاحل األخرى املرتبطة به ا ،وهناك مخس مبادئ أساسية

لرتسيخ قواعد احلوكمة وضعتها منظمة التعاون االقتصاد ي والتنمية زائد املبدأ السادس والذي مت وضعه بعد
مراجعة هذه املبادئ سنة  2004تتعلق بـ:

) (1

Oman Charles , Blume Daniel :La gouvernance d’entreprise, :un défi pour le développement , Repères n°03,

)(1

Centre de développement de L’OCDE,pp.1-4,www.usinfo.state.gov./journals/ites/0205/,consulté le 07/01/2006
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 -1وضع أسس نظام فعال حلوكمة املؤسسة :ينبغي على نظام حوكمة املؤسسة أن يساهم يف حتقيق الشفافية وكفاءة
األسواق ،وأن يكون متوافقا مع دولة القانون ،وحيدد بشكل واضح توزيع املسؤوليات بني اهليئات املتخصصة يف جمال
الرقابة  ،التنظيم ،وتطبيق النصوص؛
 -2حقوق املسامهني وأهم وظائف أصحاب رأس املال :ينبغي ألي نظام حوكمة املؤسسة أن حيمي ويسهل ممارسة
املسامهني حلقوقهم؛
 -3معاملة عادلة للمسامهني :ينبغي أن يضمن نظام حوكمة املؤسسة معاملة عادلة لكل املسامهني ،مبا فيهم األقلية
واألجانب .وكل املسامهني جيب أن حيصلوا على تعويض فعلي عند التعدي على حقوقهم؛
-4دور خمتلف أصحاب املصلحة يف حوكمة املؤسسة :ينبغي أن يعرتف نظام حوكمة املؤسسة حبقوق خمتلف
أصحاب املصلحة ،وفقا للقانون الساري أو وفقا لالتفاقيات املتبادلة ،ويشجع التعاون الفعال بني الشركات وخمتلف
أصحاب املصلحة هبدف خلق الثروة ومناصب شغل ،وضمان استمرارية املؤسسات ذات الصحة املالية؛
 -5الشفافية ونشر املعلومات :ينبغي عل نظام حوكمة املؤسسة أن يضمن نشر املعلومات الصحيحة ،يف الوقت
املناسب ،عن كل املواضيع اهلامة املتعلقة باملؤسسة ،السيما الوضع املايل ،النتائج ،املسامهون وحوكمة املؤسسة؛
 -6مسؤولية جملس اإلدارة :ينبغي على حوكمة املؤسسة أن تؤمن قيادة إسرتاتيجية للمؤسسة ورقابة فعلية
للتسيري من قبل جملس اإلدارة ،وكذلك مسؤولية وأمانة جملس اإلدارة جتاه الشركات ومسامهيها.
وقد بينت املبادئ العاملية املذكورة للحوكمة بأن أعضاء جملس اإلدارة يضطلعون بنوعني من الواجبات
عند قيامهم بعملهم ومها.(1) :
-واجب العناية الالزمة

):(Duty Of Care

ويتطلب أن يكون جملس اإلدارة يقظا وحذرا وأن يبذل اجلهد واحلرص والعناية الالزمة يف اختاذ القرار،
وأن يتوفر يف الشركة إجراءات وأنظمة كافية وسليمة .وأن تكون الشركة ملتزمة بالقوانني واألنظمة والتعليمات
املوضوعة.
-واجب اإلخالص في العمل

):(Duty Of Loyalty

ويشمل ذلك املعاملة املتساوية للمسامهني واملعامالت مع األطراف ذات املصاحل ووضع سياسات مالئمة
للرواتب واملكافآت وغري ذلك.
وتدعو هذه املبادئ إىل تدريب وتثقيف أعضاء جملس اإلدارة وأن يكون لديهم خربات ومهارات عند
شغلهم عضويتهم من أجل حتسني أداء اجمللس.
ولقد مت تطوير ممارسات وآليات عمل لضمان قيام جملس اإلدارة بإصدار أحكام موضوعية مستقلة.
) (1سابا خوري نعيم ،احلاكمية املؤسسية و دور أعضاء جملس اإلدارة املستقلني يف الشركة ،جملة املدقق،مجعية احملاسبني األردنيني
،العدد ، 22-21أكتوبر ، 2005ص ص.40- 38
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خصوصا وقد تطورت الرقابة يف األسواق املالية ،كما شهد العامل اهنيارات عديدة نامجة عن عدم استقاللية وموضوعية
قرارات جملس اإلدارة .ومن أهم هذه اآلليات إجياد أعضاء مستقلني )غري تنفيذيني(يف جمالس اإلدارة.
 -2أهمية وأهداف حوكمة الشركات :
 1 -2أهمية حوكمة الشركات

إن العوملة وحترير أسواق املال العاملية فتحت أبوابا جديدة أمام املستثمرين لتحقيق أرباح كبرية ،وأصبح
لزاما عليهم البحث عن املؤسسات اليت هبا هياكل سليمة ،واليت متارس احلوكمة إلدارة املؤسسة وتسمح هلم باملشاركة
يف اإلشراف عليها) ،(1لذلك تعترب احلوكمة من ضمن املعايري الدولية املعتمدة للحكم على االقتصاد الوطين ،كما أهنا
يف جانب آخر تساهم يف ضمان حقوق املسامهني يف املؤسسة ،وتعد واحدة من أهم اآلليات واملعايري اليت تساهم يف
قياس مدى انتظام وكفاءة أسواق رأس املال الصاعدة واملتطورة
فحوكمة املؤسسات تقوم أساسا على حتديد العالقة بني املستثمرين ،وجمالس اإلدارة ،واملديرين ومحلة
األسهم وغريهم .وهتدف إىل زيادة قيمة استثمارات محلة األسهم إىل أقصى درجة ممكنة على املدى الطويل ،وذلك
عن طريق حتسني أداء املؤسسات ،وترشيد اختاذ القرارات فيها .ويتضمن ذلك إعداد حوافز وإجراءات ختدم مصاحل
) (2
محلة األسهم ،وحترتم يف نفس الوقت مصاحل غريهم باملؤسسة.
وميكن توضيح أمهية احلوكمة فيما يلي:
-1احلاجة إىل الفصل بني امللكية وإدارة املؤسسات يف ظل اختالف األهداف وتضارهبا بني خمتلف األطراف
)مسريين ،مسامهني ،عمال...اخل( .
) (3

-2تساهم احلوكمة يف تقليل املخاطر وحتسني األداء وفرص التطور لألسواق وزيادة القدرة التنافسية للسلع واخلدمات
وتطوير اإلدارة وزيادة الشفافية ،كما تساهم يف زيادة أعداد املستثمرين يف أسواق املال.
-3مساعدة البلدان اليت حتاول كبح مجاح الفساد املتفشي داخل القطاع العام أو بصدد طرح القطاع العام
للخوصصة.
-4إعداد اإلطار العام الذي حتدد من خالله أهداف الشركة والسبل الالزمة لتحقيق هذه األهداف.
-5مساعدة املؤسسات واالقتصاد بشكل عام على جذب االستثمارات ودعم أداء االقتصاد والقدرة على املنافسة
على املدى الطويل من خالل عدة طرق وأساليب من خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركة ،ويف
عمليات وإجراءات احملاسبة والتدقيق املايل واحملاسيب.
) (1صالح الدين حممد عبد الباقية » ،السلوك الفعال يف املنظمات«  ،اإلسكندرية :الدار اجلامعية ، 2005 ،ص . 213
) (2مركز املشروعات الدولية اخلاصة » ،نصائح إرشادية لتحقيق اإلصالح« ،القاهرة  ، 2008 :ص.03

) (3أمني السيد أمحد لطفي » ،أساليب املراجعة ملراقيب احلسابات واحملاسبني القانونيني« ،القاهرة :الدار اجلامعية، 2001-2000،
ص ص .709 -708
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-6منع حدوث أزمات مصرفية حىت يف الدول اليت ال يوجد هبا تعامل نشط على معظم مؤسساهتا يف أسواق
األوراق املالية.
-7تطبيق أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة يقوي ثقة اجلمهور يف صحة عملية اخلوصصة ويساعد على ضمان حتقيق
الدولة أفضل عائد على استثماراهتا وهو بدوره يؤدي إىل املزيد من فرص العمل والتنمية االقتصادية.
 2 -2أهداف حوكمة الشركات

يساعد األسلوب اجليد حلوكمة الشركات يف دعم األداء االقتصادي والقدرات التنافسية وجذب االستثمارات
)( 1
للشركات واالقتصاد بشكل عام من خالل الوسائل التالية :
 زيادة ثقة املستثمرين يف أسواق رأس املال وتشغيل نظام السوق بصفة فعالة خلق حوافز ودوافع لدي اجمللس إدارة الشركة حنو متابعة حتقيق األهداف اليت حتقق مصاحل الشركة. فرض الرقابة الفعالة على الشركة. متكني الشركة من التمتع مبركز تنافسي جيد بالنسبة ملثيالهتا يف سوق رأس املال تدعيم النزاهة والكفاءة يف أسواق املال. إجياد اهليكل الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة ووسائل حتقيق تلك األهداف ومتابعة األداء. توسيع مسؤولية الرقابة يف املؤسسة إىل كال الطرفني  ،جملس اإلدارة و املسامهون ممثلني باجلمعية العمومية للشركة. تقييم أداء اإلدارة العليا و تعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة. -3محددات الحوكمة :
 1-3محددات الحوكمة:

إن التطبيق اجليد للحوكمة يتوقف على جمموعتني من احملددات  :وهي حمددات داخلية وحمددات خارجية.
أ -المحددات الداخلية:

تشري هذه احملددات إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة
بني الثالثة أطراف رئيسية فيها وهي :اجلمعية العامة ،جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني .وترجع أمهية هذه احملددات
إىل أن وجودها يقلل التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالثة). (2
ب  -المحددات الخارجية:

تشري احملددات اخلارجية للحوكمة إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة ،وتشمل ما يلي:

) (1هاين حممد خليل ،مرجع سابق  ،ص . 20
Fawzi.s, Assessment of corporate governance in Egypt. working paper n° 82, Egypt, the Egyptian

)(2

center of economic studies, April 2003, p 4.
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القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي مثل :قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكاريةواإلفالس.
كفاءة القطاع املايل يف توفري التمويل الالزم للمشروعات.درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج.كفاءة األجهزة واهليئات الرقابية يف إحكام الرقابة على الشركات ،باإلضافة إىل اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاقشرف للعاملني يف السوق مثل املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف سوق األوراق املالية وغريها،
باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة.وترجع أمهية احملددات اخلارجية لكون وجودها يضمن تنفيذ القواعد والقوانني اليت
تضمن حسن إدارة الشركة ،واليت تقلل من التعارض بني العائد االجتماعي للشركة والعائد اخلاص هلا). (1
 -4مبادئ وآليات الحوكمة في شركات التأمين:

يعترب قطاع التأمني جزءا هاما من قطاع شركات األعمال واملؤسسات املالية وبالتايل يشرتك معها يف كثري

مـن املشـاكل والعوائـق ،إال أن قطـاع التـأمني بطبيعتـه يقـوم علـى قـدر كبـري مـن الثقـة بـني شـركات التـأمني واملسـتأمنني
سواء كانوا هيأت أم أفراد وهي من أهم ركائز احلوكمة.
مصطلح احلوكمة يف شركات التأمني يقوم على مبادئ اإلفصاح والشفافية والثقة بني إدارة الشركة من
جهة ومجيع األطراف ذات العالقة بنشاطها.
وعلى الرغم من أن التشريعات املختلفة للدول تسعى إىل توفري األدوات الالزمة لضمان السري احلسن
لشـركات التـأمني مـن خـالل ضـمان تقـدم اخلـدمات التأمينيـة الالزمـة للعمـالء حسـب احتياجـاهتم التأمينيـة وكـذلك
ضـمان قـدرهتا علـى التسـديد ،فلقـد ظهـر العديـد مـن السـلبيات املتمثلـة يف السـلوكيات األخالقيـة مـن جانـب أطـراف
العقد وكذلك العاملني بشركات التأمني واليت تؤثر بشكل سليب على صناعة التأمني وأداء الشـركات .فكـان ال بـد مـن
وضع مبادئ للحوكمة خاصة هبذا القطاع وذلك من أجل جتسيد اإلدارة الكفأة والرشيدة لشركات التأمني اليت تسـعى
) (2
إىل حتقيق األهداف التالية:
أ – إقامة نظام مايل سليم.
ب  -تكريس وظيفة التأمني احلمائية.
ج  -محاية مستهلك التأمني.
د – استخدام أموال التأمني ألغراض التنمية.
ه  -تنمية أسواق التأمني وكفاءهتا وفعاليتها.
 1-4آليات الحوكمة في شركات التأمين:

Ibid, p3,4.

)(1

) (2مؤمتر آفاق التأمني العربية والواقع اجلديد سوريا ،ص2
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أكد اإلحتاد الدويل ملراقيب التأمني على جمموعة من اآلليات واليت على أساسها يتم تطبيق ومفهوم احلوكمة
يف شركات التأمني وتنقسم هذه اآلليات إيل جمموعتني:
 اآلليات الداخلية للحوكمة يف شركات التأمني. اآلليات اخلارجية للحوكمة يف الشركات التأمني.أ  -اآلليات الخارجية للحوكمة في الشركات التأمين:

المراجعـة الخارجيـة :يقـوم املراجـع اخلـارجي بإبـداء الـرأي حـول مـا إذا مت إعـداد البيانـات املتعلقـة بالوضـعية املاليـةللشركة وفقا للمعايري السليمة املتعارف عليها .كما متتد هذه املراجعة إىل تقارير اخلبري اإلكتواري.
-الخبير اإلكتواري :اخلبري اإلكتواري هو خبري يف رياضيات التأمني وتسعري املخاطر التأمينية كافة إضافة إىل تكوين

االحتياطـات الفنيـة املناسـبة لشـركات التـأمني .ظهـور هـذه الوظيفـة مرتبطـة تارخييـا بظهـور التـأمني البحـري للسـفن

التجارية يف بريطانيا نظرا للنشاط التجاري الواسع بني هذا البلد ومستعمراهتا يف خمتلف القارات.
عرفت هذه املهنة تطورات هامة ابتداء من الثمانينات لكي يشمل نشاطها دراسة وحتليل كافة املخاطر
املصاحبة لقطاع اخلدمات املالية ومنها املخاطر القصرية والطويلة األمـد املتصـلة بسياسـات التسـعري واالسـتثمار وإعـادة
التأمني املعتمدة.
وتعرف اجلمعية الدولية لإلكتواريني )  (I.A.Aاإلكتواري بأنه  » :هو مفكر متعدد املواصفات
اإلسـرتاتيجية ،متمـرس يف النظريـات والتطبيقـات يف علـوم الرياضـيات واإلحصـاءات واالقتصـاد ،حسـاب االتصـاالت والعلـوم املاليـة .
ولقب اإلكتواري باملهندس املايل ومهندس الرياضيات االجتماعية ،ألن تركيبته الفريدة اليت يتحلي هبا متكنـه مـن حتليـل وصـفات عمـل
يستخدمها للتوجه حنو تنوع متنام من التحديات املالية واالجتماعية يف العامل «

) (1

ميكن القول أن اخلبري اإلكتواري ميلك من املواصفات ما جيعله عنصرا فعاال وأساسيا يف ممارسة احلوكمة
يف شركات التأمني نلخصها يف العناصر التالية:
-1امتالك املؤهالت العلمية والتقنية الكفيلة بتقدم النصائح واملالحظات يف القبول واالختيار يف أعمال أنظمة الرقابة
واإلشراف.
-2استقاللية اخلبري اإلكتواري عن خمتلف األطراف ذات املصلحة يف شركة التأمني.
-3هو مسؤول أمام جملس اإلدارة وهيأت اإلشراف على التأمني ،عن التقارير واملنشورات
اليت يقدمها ونتائج الدراسات والتحاليل املقدمة.
-4هو وسيط مهم إلضفاء الشفافية على بعض اجلوانب التقنية املعقـدة يف حسـاب املخـاطر والتعويضـات الـيت ميكـن
أن تكون مصدر تالعب وحتايل من طرف إدارة الشركة.
ب  -اآلليات الداخلية للحوكمة في شركات التأمين:
) (1علي الكندي] " : [ 2007اإلكتواري " مقال جبريدة القبس ) ( 2010/5/ 15
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-مجلس اإلدارة :يتكون جملس اإلدارة بشكل عام من جمموعتني من األعضاء  ،أعضـاء مـن خـارج اإلدارة التنفيذيـة

والـذي يعرفـون باألعضـاء املسـتقلني وأعضـاء مـن داخـل اإلدارة التنفيذيـة وهـو عامـل مهـم و آليـة مـن آليـات حوكمـة
الشـركات  ،إذ أن جملـس اإلدارة مؤهـل بـأن ميـارس وظيفـة اإلشـراف و املراقبـة حبريـة وطريقـة مسـتقلة عـن اإلدارة .مـن

الناحية التنظيمية ونظرا لكثرة املهـام يقـوم جملـس اإلدارة بتشـكيل جلـان متخصصـة ،كـل جلنـة هتـتم مبهمـة معينـة منهـا :
جلنـة التـدقيق  ،جلنـة املكافـآت  ،جلنـة التعيينـات  ،جلنـة أخالقيـات املهنـة  ،جلنـة احلوكمـة  ،جلنـة املـوارد البشـرية  ،جلنـة
) (1
التنمية واإلسرتاتيجية  ،جلنة إدارة األصول واخلصوم .خنص بالذكر هنا مهام جلنة احلوكمة:
 -1التأكد من استقاللية وكفاءة وفعالية جملس اإلدارة يف إدارة الشركة.
 -2اإلشراف على املكافآت املتعلقة باملدراء
 -3استقراض توصيات متعلقة بالرتشيحات لعضوية اللجان
 -4وضع وتنفيذ طرقا لتقييم األداء و فعالية مدير اجمللس ومجيع جلان اجمللس
 -5اإلشراف على اخلطط املتعلقة بإدارة الشركة
 -6تقدم توصيات إىل اجمللس واخلطوط التوجيهية ملبادئ حوكمة الشركات ومدونه لقواعد السلوك واألخالق
 -7عرض مقرتحات حول التعديالت الواجبة على اللوائح التنظيمية للشركة.
• المراجعة الداخلية كآلية داخلية للرقابة :تعترب هذه الوظيفة واحدة من أهم الوظائف األساسية لإلدارة
السـليمة للشـركة وفقـا ملبـادئ احلوكمـة .ولقـد أخـذت اهتمامـا كبـريا عقـب الفضـائح املاليـة الـيت هـزت كثـري مـن
املؤسسات املالية ومن بينها مؤسسات تأمينية ،ألهنا هي املؤهلة لالكتشاف املبكر لألخطاء واالحنرافـات املتعمـدة
وغري املتعمدة وتصحيحها يف أواهنا.
من مهام املراجع الداخلي وفقا ملبادئ احلوكمة ما يلي:
وضع وتنفيذ خطة ملراجعة احلسابات على أساس املخاطر بفحص وتقييم مدى كفاية وفعاليةأنظمة شركة التأمني وكذلك الضوابط واألنظمة الداخلية للشركة ومدى التزام وامتثال مجيع وحدات
الشركة ومجيع املوظفني هلذه الضوابط.
ضمان أن مجيع اجملاالت املتعلقة باجلانب التقين لشركة التأمني أنه مت مراجعته يف الفرتات احملددة هلاإصدار النتائج والتوصيات املتوصل إليها حول مدى االمتثال للقوانني والضوابط• إدارة المخاطر  :تتعرض شركات التأمني على غرار املؤسسات املالية األخرى إىل العديد من املخاطر نتيجـة

لطبيعـة النشـاط الـذي متارسـه واخلـدمات الـيت تقـدمها للعمـالء .يف هـذا اإلطـار لكـي يضـمن جملـس اإلدارة
فعالية هذه الوظيفة يستعني بلجنة املخاطر هبدف حتسني احلوكمة يف الشركة وضمان أكرب فعالية
يف حتديد املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة كل ذلك من أجل:
FPIC Insurance Group, INC:[2009]:"Governance Committee of the Board of director" p1

)(1

www.fpic.com
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-1محاية مصاحل أصحاب املصلحة
-2ضـمان أن جملـس اإلدارة يقـوم بتعبئـة مجيـع جمهوداتـه حنـو اإلسـرتاتيجية الـيت مـن خالهلـا يـتم حتقيـق قيمـة إضـافية
للشركة يف إطار نظام رقايب فعال.
-3ضمان تنفيذ الضوابط التنظيمية والرقابية على حنو كاف وفعال.
تتبع جلنة املخاطر عدة طرق يف إدارة املخاطر وتعزيز احلوكمة يف شركات التأمني منها:
النماذج الداخليةاختبار التحمل استخدامات وكاالت التنقيط يف إدارة املخاطر-2-4مبادئ الحوكمة في شركات التأمين:

لكي ال تبق احلوكمة يف شركات التأمني على مستوى النقاش النظري والفلسفي قامت العديد من اهليئات

واملنظمات بوضع قائمة من املبادئ اجملسدة لنظام احلوكمة لكي تكون دليال تطبيقيا ملمارسة هذا النظام نوجز هذه
املبادرات يف القائمة التالية:
 مبادئ احلوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) . (OCED -مبادئ احلوكمة الصادرة عن هيأت الرقابة على شركات التامني والتعاونيات ).(ACAM

 مبادئ احلوكمة الصادرة عن ومعهد احلوكمة بالتعاون مع منتدى اهليئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمالالتأمني.
نلخص فيما يلي أهم املبادئ الكربى املنصوص عليها من طرف هذه اهليئات وكل مبدأ ينقسم إىل مبادئ
جزئية:
-1التحديد الدقيق للمسؤوليات ونظام الشركة )جملس اإلدارة  ،املدير العام  ،جلان اإلدارة(...
 -3الشفافية والرقابة اخلارجية
-2الرقابة الداخلية
 –5املساءلة
-4الشفافية واإلفصاح
) (1
جتدر اإلشارة هنا أن هناك اجتهادات جيدة لوضع مبادئ احلوكمة اخلاصة بشركات التأمني التكافلي.
من أهم هذه املبادرات تلك املبادئ الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية والذي مت تأسيسه يف  3نوفمرب
2003قام هذا اجمللس بوضع جمموعة من املبادئ قسمها إىل ثالث جمموعات:
المجموعة األولى  :متعلقة بضرورة تعزيز ممارسات احلوكمة يف شركات التأمني التكافليالمجموعة الثانية  :متعلقة حبماية أصحاب املصاحل واملعاملة املنصفةIslamic Financial Sernices Board [2009] : « Guiding Principles On Ganernance For Takaful

)(1

» (Islamic Insurance Undertaking P : 09 ( 04 / 3/ 2010 ). www.ifsb.org.
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-المجموعة الثالثة  :متعلقة بقواعد احليطة واحلذر )أي إدارة املخاطر( كل جمموعة من هذي اجملموعات الثالثة

تنقسم إىل مجلة من املبادئ التفصيلية تصب بطريقة أو أخرى يف املبادئ العامة للحوكمة يف الشركات التجارية مع
بعض اخلصوصيات.
لكن بصفة عامة املتأمل يف املبادئ العميقة للحوكمة يدرك أهنا أقرب إىل روح التأمني التكافلي القائم على
مبدأ التكافل ،حتمل اخلطر ،األخالق واألمانة والثقة بني األطراف ذات املصلحة.
 -5أثر حوكمة الشركات كنظام للرقابة على شركات التأمين التكافلي): (1
إن تطبيق حوكمة الشركات كنظام للرقابة على شركات التأمني التكافلي ميكن أن حيقق ما يلي:
✓ حل مشاكل الوكالة  :فمن خالل مبادئها و آلياهتا الداخلية و اخلارجية ،تضمن حوكمة الشركات

الرقابة على أداء جملس اإلدارة ،محاية مصاحل محلة الوثائق ،حتقيق جودة التقارير املالية الصادرة عن شركات التأمني
التكافلي ،وحتقيق املعاملة املتساوية حلملة الوثائق،
✓ إقامة نظام مالي سليم :وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات احلكومية بواجباهتا يف ضمان استقرار النظام

يف األجل الطويل واالعتماد على مكوناته واليت يعترب التأمني من أمهها.

✓ وظيفة التأمين الحمائية :باعتبار أن التأمني هو آلية حتويل األخطار من املؤمن عليه إىل شركة التأمني

وهلذه األداة أمهية كربى يف االقتصاديات احلديثة فهي متكن القطاع التجاري وكذلك األفراد من تقليص حماذير
املستقبل وحسن التصرف حياهلا ،مما يتطلب ضرورة أال يتطرق أي شك إىل الثقة يف شركة التأمني يف األجل الطويل،
وان يتوافر لدى شركات التأمني االحتياطيات الكافية لتغطية االلتزامات يف املستقبل .
✓ حماية مستهلك التأمين :عن طريق إصدار القواعد التنظيمية اليت تكفل سالمة شركات التأمني يف األجل

الطويل مبا يضمن عدم حدوث خلل يف العالقة التعاقدية بينها وبني املؤمن هلم.

✓ استخدام أموال التأمين ألغراض التنمية:وما يقتضيه ذلك من وضع القواعد التنظيمية املناسبة لتوجيه
األموال املتجمعة لدى شركات التأمني حنو اجملاالت اإلمنائية املستهدفة يف االقتصاد للمسامهة يف التنمية االقتصادية
اإلمجالية للدولة.
✓ تنمية أسواق التأمين وكفاءتها وفعاليتها:إذ أنه جيب على املشرعني واملشرفني على صناعة التأمني وضع
اإلطار السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سالمتها ومعاجلة اآلثار اليت ترتتب عن تردى األسواق وعيوهبا ،ليس فقط
ملصلحة املستهلك وحده وإمنا أيضا االقتصاد برمته من خالل توفري نوع أفضل من احلماية لثروة البلد يف احلاضر
واملستقبل ،وإتاحة مزيد من األموال ألغراض التنمية ،وتعزيز مالية الدولة من خالل زيادة املوارد املستمدة بصورة
مباشرة وغري مباشرة من أداء قطاع التأمني.
) (1حسىن حامد " :دور هيئات اإلشراف يف الرقابة على النشاط التأميين وتنظيم قطاع التامني " )التجربة املصرية(،مؤمتر آفاق التأمني
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سوريا،ص. 518

 -6الشفافية و اإلفصاح و أخالقيات األعمال ضمن حوكمة شركات التأمين التكافلي

) (1

يعترب مبدأ حسن النية من أهم املبادئ اليت تقوم عليها صناعة التامني التكافلي قانونا ،وهو يعين ببساطة أن
املؤمن له جيب أن يقدم كافة املعلومات و البيانات الدقيقة املتعلقة باخلطر ،و كذا احلال بالنسبة لشركة التامني،
فيجب أن تقدم كافة املعلومات و البيانات الدقيقة املتعلقة باخلطر  ،و أن تقدم له كل ما يلزمه و كل ما حيتاجه
سواء تعلق األمر بتقدير اخلطر أو شرح بنود الوثيقة  ،غري أن القانون قد وضح صور إخالل املؤمن له هبذا املبدأ سواء
تعلق األمر بإخفاء بيانات جوهرية  ،أو اإلدالء ببيانات خاطئة من شاهنا التأثري على قرار قبول الشركة للخطر،
كذلك يف حالة إخفاء بيانات غري جوهرية أو اإلدالء ببيانات خاطئة غري مؤثرة على قرار قبول الشركة للخطر ،لذا
جند أن الشفافية و املصداقية قد انعدمت بني املؤمن هلم و شركات التأمني  ،و يقصد بالشفافية و اإلفصاح الوضوح
و الدقة يف التنفيذ من قبل جهاز العمل و التعبري عنها بشكل واضح عن طريق تفسري النصوص و التعليمات لذوي
العالقة هبدف حتسني األداء و رفع مستوى اإلنتاجية ،فوضوح التشريعات و سهولة فهمها و استقرارها و انسجامها
مع بعضها و موضوعيتها  ،وضوحها و مرونتها و تطورها وفقا للتغريات االقتصادية و االجتماعية و اإلدارية ،مبا
يتناسب مع روح العصر ،يسهم يف قدرة الشركة على تقييم نفسها بتحديد أهدافها و مناطق النجاح اخلاصة هبا ،و
كذا طبيعة العالقة مع العمالء و مقدمي اخلدمة و نظم الكفاءة ،كما تعرف األخالق بأهنا جمموعة من املبادئ اليت
تصف سلوكا معينا يشرح ما هو األحسن و األصح  ،السيئ و اخلطأ ،فهي توضح ملخصا للواجب األخالقي و
االلتزام بصفة عامة ،بينما األخالقيات اإلسالمية فتعين هيكال متكامال من املبادئ حنو معان و غايات إنسانية تقدم
لكافة جوانب احلياة  ،و يعد عامل القيم و أخالقيات األعمال ضروريا لتحقيق الشفافية و اإلفصاح ملا له من دور يف
املساءلة عن األعمال ،كما أن االلتزام باألخالق املهنية بصفة عامة و أخالقيات اإلسالم بصفة خاصة سيقلل من
املشاكل يف شركات التأمني التكافلي  ،و هذا لن يكون إال يف ظل احلوكمة الرشيدة هلذه الشركات.

) (1عيد امحد أبو بكر ،وليد إمساعيل السيفو " :إدارة اخلطر و التأمني " دار اليازوري للنشر ،عمان األردن. 2009،
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الخاتمة:

يقوم التأمني التكافلي على املشاركة والتعاون بني كافة األطراف املشاركة ،فبهيئته البسيطة دعت إليه
احلاجة كصوره من صور التعاون على اخلري ،فهو أقدم أنواع التأمني على اإلطالق.وهو أقرب أنواع التأمني لفكره
التعاون و التكافل ،و تعد حوكمة الشركات كنظام يعمل على إدارة الشركة و مراقبتها مبا حيفظ حقوق أصحاب
املصاحل  ،و مبا يضمن الشفافية و اإلفصاح  ،الوسيلة الفعالة إلرساء الشفافية و املصداقية،و السيطرة على سلطة
اإلدارة ،و دعم النشاط التأميين التعاوين.
نتائج الدراسة:
من خالل هذه الدراسة ميكن استخالص النتائج التالية:
يعد نشاط التأمني التكافلي أحد مقومات النظام االقتصادي و االجتماعي ،و بديل مستحدث لنشاط التأمنيالتجاري،
 ظهرت حوكمة املؤسسات بسبب انفصال امللكية عن التسيري وزاد االهتمام هبا بعد سلسلة أحداث الفشل اليتضربت أكرب الشركات األمريكية املقيدة يف أشهر أسواق املال العاملية ،باإلضافة إىل األزمات املالية اليت شهدهتا أسواق
جنوب شرق آسيا ،حيث سامهت هذه الظروف والعوامل يف وضع جمموعة من املبادئ اليت تضمن االستغالل األمثل
ملوارد املؤسسة وحتقيق أهداف أصحاب املصاحل – خاصة املسامهني ، -كما بذلت املنظمات الدولية العديد من
اجلهود يف سبيل وضع املبادئ األساسية اليت تقوم عليها حوكمة املؤسسات باإلضافة إىل سعيها ملساعدة الدول اليت
تسعى إىل تطبيق هذه املبادئ.
تقوم حوكمة الشركات على جمموعة من املبادئ أمهها اإلفصاح و الشفافية يف القوائم املالية للشركة ،كما متثل أداةفعالة للرقابة على الشركة ،و ذلك من خالل عدة آليات داخلية ،و أخرى خارجية.
متثل حوكمة الشركات نظاما رقابيا فعاال إلحكام السيطرة على أداء شركات التأمني التكافلي و محاية مصاحل محلةالوثائق.
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