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  :ملخص

التعاوين لرسم  التأمني شركات عمليات على للرقابة عام طارإ تتناول هذه املداخلة حوكمة شركات التأمني التعاوين، وذلك دف إجياد   
 هلذه الشركات وتقدمها واملايل اإلداري األداء مستوى من الرفع بغية وشركات التأمني التعاوين مبا يتالءم مبادئ احلكومة لتطبيق تصور

 حوكمة ملفهوم سريع عرض التأمني عرب من هذا النوع بينتت اليت الشركات أعمال نتائج وإظهار أدائها املايل من ضبط ميكن مبا واستمرارها،
 للمراجعة املهنية املعايري األخالق وتطور ميثاق وتطور الداخلية املراجعة دور إىل التطرق مث ومن ومبادئها، وأهدافها أمهيتها وبيان الشركات،

   .ا املتعلقة واملسئوليات املهام ضوء يف الداخلية

 .التعاوين، حوكمة الشركات، الرقابة التأمني: كلمات مفتاحيه

   

  Résumé 

    Le bute de ce papier est de présenter les principes de gouvernance d'entreprise d'assurance coopérative, afin de 
créer un cadre général pour le contrôle des opérations des sociétés d'assurance coopérative de tracer une vision pour 
l'application des principes de gouvernement en ligne et les compagnies d'assurance de coopération afin d'accroître 
le niveau de fonctionnement administratif et financier de ces entreprises, les progrès et la continuité, de manière à 
ajuster la sa performance financière et de montrer les résultats des entreprises qui adoptent ce type d'assurance à 
travers un examen rapide de la notion de gouvernance d'entreprise, et la déclaration de son importance, les objectifs 
et les principes, puis d'aborder le rôle de l'audit interne et le développement de la Charte d'éthique et de 
l'élaboration de normes professionnelles d'audit interne à la lumière des tâches et des responsabilités qui lui sont 
liés. 

Mots clé : assurance coopérative, gouvernance d'entreprise, contrôle. 
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  :مقدمة
، وكذلك حسن أدائها وتنافسيتهاال يزال التطور الفعلي لنظرية حوكمة الشركات منذ مدة يشغل الكثري من املهتمني بإدارة املؤسسات       

 .يف ظل ما يشهده العامل اليوم من حترير اقتصاديات السوق وما ترتب عنه من تزايد حجم املؤسسات وانفصال امللكية عن اإلدارة

مما جيعلها أداة ناجعة  ،بالنظر إىل األمهية البالغة لشركات التأمني التعاوين كمنافس قوي على حساب نظريا شركات التأمني التجاريو      
ل يف تنمية االقتصاد ودعم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية فإن األمر يستدعي ضرورة تفعيل الرقابة عليها، وإرساء مبادئ احلوكمة حل

  .محلة الوثائق من جهة، وأعضاء هيئة اإلدارة من جهة أخرى وضمانا حلقوق أصحاب املصاحلورض بني أطراف الوكالة، التعا

مة املالية واحملاسبية املقدمة ومدى صدقها ونزاهتها ولضمان استمرارية شركة التأمني التعاوين يف نشطاها عليها مواجهة مشكل نوعية املعلو    
ن تفادي الوقوع يف عمليات الغش مراقبة صحة هذه املعلومات ميكوجود ميكانيزمات قادرة على ضبط و، ففي ظل تطابقها مع احلقيقةو
التالعب اليت ميكن أن تنتج عن ممارسات حماسبية خادعة عن طريق عرض معلومات وبيانات ومهية هدفها التأثري على اجتاهات وقرارات و

فتكاد جتمع . حقيقيي يف األنظمة احملاسبية املعمول ا إصالح املؤسسة املتآمرة، مما يستدعي املتعاملني يف األسواق بطريقة ختدم مصاحل
الدراسات احلديثة وآراء املتخصصني على أنه لتحقيق هذا اهلدف ال بد من توفر أنظمة حوكمة جيدة وفعالة لشركات التأمني جبميع أنواعها 

حل يف الشركة كأعضاء جملس اإلدارة واملسريين مثال، ألن وجود نظام حوكمة جيد يعين املزيد مصاطؤ املراجعني مع من هلم عالقات ومتنع توا
من أجل احلد من الفساد املايل  اجلمعيات العمومية على جمالس اإلدارة وأجهزا التنفيذيةاإلشراف من جانب املسامهني ول ومن التدخ

  . االحنراف اإلداريو

  :إشكالية الدراسة
نظرية حوكمة الشركات على شركات التأمني التعاوين من شأنه أن خيلق تعاونا وتكامال حقيقيني قادرين على خلق وإرساء  إن إسقاط    

   .ميزة تنافسية دائمة للشركات الراغبة يف االستمرارية
حتافظ على وفر احلماية الكافية وأخرى، أن تارتباطاا املتشعبة مع نظريات رية حوكمة الشركات، بتداخالا وفإىل أي مدى ميكن لنظ    

ما هي اآلليات الالزمة، وكيف ميكن وية املعمول ا؟ شة القوانني وامليكانيزمات التسيريتوازن شركات التأمني التعاوين خاصة يف ظل هشا
  القوائم املالية اليت تصرح ا الشركات؟ ية كافية للمعلومات والبيانات وتفعيلها من أجل ضمان مصداق

 :الدراسة منهج
 دعم يف الشركات حوكمة دور عن للكشف والطرق األساليب أفضلوصول إىل دف الو املطروحة، اإلشكاليةعلى  اإلجابةيف حماولة    

 منطقية بطريقة الربط حملاولة الستنتاجيا املنطقي التفكري على يقوم فإنه سيتم االعتماد على املنهج االستنباطي، الذي التعاوين، التأميين النشاط
  :اخلطوات التالية بإتباعالتعاوين، وذلك  التأمني شركة على وحماولة إسقاطها الشركات، حوكمة موضوع بني خمتلف جوانب

 .تقدمي خمتصر ملفهوم التأمني التعاوين انطالقا من الدراسات واألحباث السابقة يف هذا املوضوع -1
داقية البحث يف اآلليات الالزمة اليت ميكن تفعيلها من أجل ضمان مص حوكمة شركات التأمني التعاوين، من خالل دراسة مفهوم  -2

 .والقوائم املالية اليت تصرح ا الشركاتكافية للمعلومات والبيانات 
 .إبراز أثر تطبيق حوكمة الشركات على شركات التأمني التعاوين يف تنافسية هذه الشركات يف السوق  -3
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I- مفهوم التأمني التعاوين: 
I -1- الـتأمني تعريف:  
عملية فنية متارسها منشآت منظمة أو هيئات مهمتها مجع أكرب عدد من املخاطر املتماثلة وحتمل تبعتها عن : "مني على أنهأيعرف الت          

وض مايل احلصول على ع - إذا ما حتقق اخلطر املؤمن منه–طريق املقاصة وفقا لقوانني اإلحصاء، ومبقتضى ذلك حيق للمستأمن أو من حيدده 
   1".يدفعه املؤمن، يف مقابل قيام األول بالوفاء باألقساط املتفق عليها يف وثيقة التأمني

يعترب التأمني منتج جتاري تعرضه مؤسسات التأمني على شكل جموعة ضمانات يتم من أخذها أو تركها، "ومن وجهة نظر اقتصادية 
ويف صورة أخرى فهو منتج قانوين، حبيث يتكون من التزامات يتعهد ا املؤمن اجتاه  ،وتعرف العقود هنا بعقود االنتماء، خاصة اجتاه اخلواص

  2".املؤمن هلم والتعهد هنا يتمثل يف تعويض الضرر
 3:من التعاريف السابقة نوضح املصطلحات التالية واليت تعترب أساسية وحمددة للتأمني

Ø تلكاته أو ماله، وهو طالب التأمني ويلتزم بدفع قسط التأمني؛وهو الشخص املعرض للخطر سواء يف نفسه أو مم :املؤمن له  
Ø هي شركة التأمني اليت تقدم احلماية التأمينية لألفراد، وتلتزم بدفع التعويض يف حالة حتقق اخلطر؛ :املؤمن  
Ø خلطر؛هو الشخص الذي تؤول إليه منفعة املترتبة على عقد التأمني، أي مبلغ التأمني يف حالة حتقق ا :املستفيد  
Ø هو املبلغ الذي يدفعه املؤمن له إىل املؤمن مقابل التزام املؤمن بتحمل نتائج اخلطر املؤمن منه؛ :قسط التأمني  
Ø هو املبلغ الذي يلتزم املؤمن بدفعه إىل املؤمن له أو املستفيد عند حتقق اخلطر املؤمن منه :مبلغ التأمني. 

I -2-  التعاوين التأمنيتعريف: 
ني التعاوين على أنه تعاون جمموعة من األشخاص على حتمل األضرار احملتملة بإنشاء صندوق غري هادف للربح، له ذمة مالية تأملا يعرف     

مستقلة، وتصرف منه االستحقاقات من تعويضات وحنوها، كما تصب فيه إيرادات، وفقا لنظام الصندوق، وميكن أن توكل إدارته 
  4.م الشريعة اإلسالميةواستثماراته لشركة متخصصة وفق أحكا

ففي هذا النوع من التأمينات يشترك محلة الوثائق يف حساب مايل لدى هذه الشركة يسمى حبساب املشتركني حبيث تكون ذمته املالية    
ة وصندوق مستقلة عن حسابات الشركة ذاا لتستثمر األموال الواردة إىل هذا احلساب يف إطار شرعي تقسم عوائده بني الشركة املستثمر

ض إىل حساب املشتركني، ويف اية السنة املالية يتم احتساب أرباح االستثمار لصاحل املشتركني، وإعادة الفائض هلم أو تدوير األرباح والفائ
، كما ويكون لشركة التأمني أجر إدارة حساب املشتركني. العام التايل عرب حسمه من قيمة االشتراك اجلديد، أو توزيعه على املشتركني

 .تستحق نصيبا من أرباح أمول املشتركني بصفتها شريكا يف االستثمار

 5:كما يلي التعاوين خصائص التأمني لنا تتضح سبق ومما
ليستفيد  املخاطر يتفقون على اقتسام جلماعة اشتراك املشترك بدفع قسط التربع،حيث يقوم سبيل على اختياري عقد التعاوين التأمني عقد -

 .كارثة أو مصيبة به حلت إذا راكاتمن تلكم االشت
 ضرورة األكثر االجتماعي التكافل جوانب بعض ترعى املشتركني من موعة مصغر مال بيت التعاوين مبثابة يعترب صندوق التأمني -

 .عندهم
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 .والغىن الربح، حتقيق إىل ألفراده وليس الضرر التعاوين إىل رفع يهدف التأمني -
 إعادة يتم لذا عليها، املتعاقد املدة اية يف تبقي منها مبا أو فيها، احلق هلم يكون حبيث )الوثائق محلة (األصحا ملك االشتراكات تكون -

 .التأميين الفائض ويسمي للمتضررين دفع التعويضات بعد االشتراكات من تبقي ما
I - 3 - التعاوين التأمني شركات يف التعاقدية العالقات:  
 6:أمهها تعاقدية مالية عالقات عدة تشابكة بني خمتلف أطراف عقد التأمني التعاوينلقد أبرزت العالقة امل    
 عقد وهي به، وما يتصل األساسي النظام خالل التعاوين من التأمني شركة ا تتكون اليت )الوثائق محلة (املسامهني بني املشاركة عالقة: أوال   

 .شركة تديره كانت إذا املشاركة
 أو مضاربة، عالقة فهي االستثمار حيث من اإلدارة، أما حيث من الوكالة عالقة هي الوثائق محلة صندوق وبني الشركة بني قةالعال: ثانيا   

 .باالستثمار وكالة
 هي التعويض عند الصندوق وبني املستفيد بني بالتربع، والعالقة التزام عالقة هي االشتراك عند الصندوق وبني الوثائق محلة بني العالقة :ثالثا   

  .واللوائح الوثائق حسب بتغطية الضرر الصندوق التزام عالقة
  .املؤسسون، املشتركون، والشركة: وملا كان التربع مبدأ من مبادئ التأمني التعاوين فهو مقصد يشترك فيه مجيع األطراف 

قومون بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام األساسي، تتمثل يف املؤسسني واملسامهني أصحاب رأس مال الشركة الذين ي: هيئة املؤسسني     
  .على أن يبقى جملس هذه اهليئة مفتوحا على كل من يريد أن ينظم إليها من خالل املسامهة يف رأس املال

كما يتقامسون عبئ  تتشكل هذه اهليئة من املتربعني الذين يقومون بدفع أقساط التأمني مقابل حصوهلم على وثائق التأمني،: هيئة املشتركني    
  .األضرار واملخاطر اليت قد حتل بأي منهم، التعويض من صندوق أقساط التأمني

ا وتعد العالقة بني املؤسسني واملشتركني عالقة جتارية تتمثل يف استثمار ومضاربة أموال املشاركني بنسبة من الربح من طرف املؤسسني، كم  
أجر من خالل قيام شركة التأمني بكل أعمال ومتطلبات التأمني اإلدارية والفنية، ويف حال وجود قد قوم العالقة على أساس الوكالة مقابل 

  .عجز يف صندوق املشتركني فإن هيئة املؤسسني تتعهد بتغطية هذا العجز يف شكل قرض حسن لصندوق التأمني
ة عمليات التأمني من حيث التوقيع عنهم، وتسليم األقساط، تقوم العالقة بني الشركة واملشتركني على أساس الوكالة يف مجيع ما خيص إدار  

  .ودفع مبالغ التأمني وإعادة التأمني وحنو ذلك لقاء أجر أو بدون أجر

وإذا كانت العالقة بينهما قائمة على أساس الوكالة بأجر، تقوم الشركة بإدارة عمليات التأمني من إعداد الوثائق ومجع األقساط، ودفع   
وغريها من األعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها يف العقد حىت يعترب املشترك قابال ا مبجرد التوقيع على العقد، و التعويضات، 

  .تتحمل الشركة مجيع املصاريف اإلدارية نظري األجر

بة اليت حتدد فيها حسب العقد نسبة على أساس عقد املضار) محلة الوثائق(كما تقوم الشركة بصفتها مضاربا باستثمار أموال املشتركني   
الربح لكل من الطرفني وهي بذلك مضارب، وحساب التأمني رب املال وال تضمن الشركة اال بالتعدي أو التقصري أو خمالفة الشروط 

وال نظري حصته من وتتحمل الشركة التقصري أو خمالفة الشروط، وتتحمل الشركة ما يتحمله املضارب من املصروفات املتعلقة باستثمار األم
  .املضاربة
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ويتحمل املشتركون ما يدفع من تعويضات للمتضررين، مقاصة إعادة التأمني، املطالبات املوقوفة اليت ستدفع للمتضررين، أجرة عمليات    
  .التأمني املدفوعة للشركة، بدل االحتياطات الفنية والقانونية

  7:يشركة التأمني فيما يل مما سبق ميكن تلخيص واجبات
أن متسك الشركة حسابات منفصلة لرأس املال وباقي حقوق املسامهني، وتكون األرباح احملققة من استثماراا من حقوق املسامهني  -

 .فقط مضافا إليها نسبة من األرباح احملققة من استثمارات أقساط التأمني حسب القانون الداخلي للشركة
 .ركني والفوائض واالحتياطات للشركةالقيام باستثمار األموال احملصلة من املشت -
فيتم توزيعها بنسبة ما  -إن وجدت-توزيع األرباح الصافية لالستثمارات وفق النسب اليت حيددها النظام األساسي، وأما اخلسائر  -

 .ميلكه كل مساهم يف رأس املال
 . من رصيد محلة األسهم وحدهمحتسم الشركة املصروفات والنفقات املرتبطة بأعمال االستثمار وكل ما خيص املسامهني -
تقتطع الشركة من إمجايل األرباح غري الصافية نسبة مئوية حيددها جملس اإلدارة ختصص الستهالك موجودات الشركة أو التعويض  -

على  عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها، وال جيوز توزيع هذه األموال
 .املسامهني

يسري على شركة إعادة التأمني من حيث العالقة بني املسامهني والشركات املباشرة األحكام اليت تطبق يف تنظيم عالقة املسامهني  -
 .بالتأمني يف شركات التأمني املباشرة

  .أمواهلا تتحمل الشركة املصروفات اخلاصة بتأسيس الشركة، ومجيع املصاريف اليت ختصها، أو ختص استثمار -
-4-I التعاوين التأمني أساسيات: 

 :التالية ساسياتأمجع الباحثون يف موضوع التأمني التعاوين على ينطلق من األ        
املؤسسون، : فهو مقصد يشترك فيه مجيع األطراف املشتركني، جمموع بني والتربع التعاوين من مبدأ التعاون ينطلق التأمني -       

 .التأمني على املعاوضة يف املشتركون الربح يستهدف ال ركة حبيثاملشتركون، والش
رأس املال متمثال يف رأس املال : الفصل بني حسايب هيئة املؤسسني وهيئة املشاركني أي محلة الوثائق، فحساب املسامهني يتكون من -       

أقساط املشتركني املستثمرة، وعائد استثمار املال املتبقي من رأس  املستثمر سواء كان عيين أو قيمة يف األسهم املدفوعة، حصة الشركة من ربح
  .املال

أما حساب . كما يتحمل املسامهون مصاريف استثمار األموال، رواتب املوظفني، أجرة املبىن وحنوه، بدل االحتياطات القانونية         
  .ألقساطاملشتركون فيتكون من أقساط التأمني وحصة املشتركني من أرباح هذه ا

 للشركة وليس التأمني،وأي فائض يتحقق بعد عمليات التأمني يبقى يف ملك الصندوق، لصندوق ملكية األموال يف الصندوق التعاوين -
التأمني،  أقساط أو لتخفيض التأمني، صندوق لتقوية تراكمياً احتياطا كله الفائض يبقى أن مشروع، وميكن إال بوجه شيئا منه تأخذ أن املديرة
  .مشابه مصرف أقرب يف تصرف الصندوق فإن موجودات الصندوق تصفية ويف حال الصندوق، يف املشاركني ملصلحة يعود مما ذلك وحنو

 أموال استثمار نظري العوض ذلك كان سواء الشركة املديرة تستحقه الذي العوض تقدير عند الصندوق أموال ومحاية العدالة مبدأ التزام -
  .املبدأ ذلك لتحقيق التنفيذية واآللية املعايري، ملياته، ووضعع إدارة أو الصندوق
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 الشريعة بأحكام التعامل على أساس التعاوين تقوم التأمني شركات ألن نظرا: الشرعية والرقابة للفتوى هيئة إشراف حتت العمل -
التأمني  حقل يف السامية الشرعية املبادئ جتسيد انلضم الشرعي بذوي االختصاص هو االستعانة هدفها، حتقيق على يعينها ما فإن اإلسالمية،
 اإلسالمية، أحكام الشريعة مع تعرضها لضمان عدم األعمال مجيع على بالرقابة الشرعية والرقابة للفتوى دائمة تقوم هيئة حيث التعاوين،
  .ملزمة اهليئة هذه قرارات وتكون

II- حوكمة الشركات مفهوم:  
القضايا اليت استحوذت على اهتمام األكادمييني واملمارسني واملنظمات املهنية واجلهات الرمسية واملدنية متثل حوكمة الشركات أحد أهم 

، فضال ذات الصلة سواء يف الدول املتقدمة أو يف الدول النامية، ولقد اكتسبت قضية احلوكمة أمهية كبرية منذ انفجار األزمة املالية اآلسيوية
شركات يف قوائمها املالية خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، وال تنبع هذه األمهية من كوا قضية أخالقية عن سلسلة اكتشافات تالعب ال

تصاد، شركات القطاع اخلاص يف االقت األعمال نظرا إىل ازدياد دور فقط، بل باعتبارها عمال أساسيا ومهما، خاصة فيما يتصل مبنشآ
إبراز أمهيته، رتبطة به، واليت سامهت بظهوره وهذا املفهوم وذلك من منظور النظريات األساسية املدراسة  ذه الفقرةوسنحاول من خالل ه

  .وكذلك التعرف على األهداف الرئيسية له

على الرغم من االستعمال احلديث هلذا املصطلح، إال أن ظهوره يعود لزمن بعيد، فاألساس النظري والتارخيي حلوكمة الشركات يرجع أوال    
، الذين الحظا أن هناك فصل بني ملكية رأمسال الشركة وعملية 1932نظرية الوكالةَ اليت يعود ظهورها أوال لألمريكيني بريلز وميرت سنة ل

  .الرقابة واإلشراف داخل الشركات املسرية، هذا الفصل الذي كانت له آثار على مستوى أداء الشركة
حني قدما تعريفا هلذه النظرية الشهرية  1976ائزة نوبل لالقتصاد جونسون وميكلينج سنة مث بعد ذلك جاء دور األمريكيني صاحبا ج    

) العالقة(صاحب الرأمسال خلدمات شخص آخر العامل لكي يقوم بدله ببعض املهام، هذه املهمة  على أا عالقة مبوجبها يلجأ شخص رئيسي
 .تستوجب نيابته يف السلطة

مسألة مهمة تتعلق بالفصل بني ملكية الرأمسال اليت تعود للمسامهني ومهمة اختاذ القرار والتسيري املوكلة للمسريين فقد أثارت نظرية الوكالة     
 امللكية ففصل الذين تربطهم بالشركة عقود تفرض عليهم العمل لصاحل املسامهني من أجل زيادة ثروم وخلق القيمة مقابل أجور يتقاضوا،

  "الوكالة تكاليف" ب يعرف ما حتمل إىل األطراف اليت أدت مبختلف الصراعات بعض وجود يف تسبب القرار قد صنع ووظائف اإلدارة عن
  8:بأنواعها الثالثة الرئيسية

 .املوكل يتحملها  :الرقابة تكلفة  -
 .بوعده الوفاء قادر على به موثوق شخص انه  ليؤكد جهده يبذل الذي الوكيل يتحملها: الثقة تكلفة  -
  .اختاذها عليها يتعني كان اليت والقرارات الوكيل اليت يتخذها القرارات بني  املوجود اهلامش أو الفرق وهو :اخلسارة فائض تكلفة  -

  9:وتقوم هذه النظرية على الفرضيات التالية
 الطرفني بني منفعة صراع نشأة إىل تؤدى كاملال  واملسامهني للمسريين والسلوكية التكوينية الطبيعة وكذا األهداف يف التباين :األوىل الفرضية
  . الصلة باملؤسسة ذات األخرى لألطراف ذلك بعد ميتد لكي
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 باملوردين العالقات شبكة طريق عن نفوذه استغالل من خالل ) بتجدر املسريين(أو ما يعرف  يقوم املسري باستغالل حقوقه :الفرضية الثانية
 خاصة مصاحل املؤسسة قبل الشخصية وأهدافه مصاحله حتقيق يفضل فهو وبذلك غريه قبل قبلهايست اليت حجم املعلومات وكذلك والعمالء

 ."العمل سوق يف قيمته على احلفاظ"
 اختاذ إىل املسامهون يلجأ بالشركة املسري يربط الذي العقد بشرط إخالال الوكالة نظرية تعتربه الذي االحنراف هذا ملواجهة :الثالثة الفرضية

 آليات ميلك الذي شركات حوكمة نظام إنشاء طريق عن وذلك على مصاحلهم للمسري حفاظا السليب السلوك لتعديل ورقابية ومييةتق تدابري
 من ممارسة وخارجية املباشرة للمسامهني الرقابة وكذا املسريين التبادلية بني اإلدارة، الرقابة جمالس على تعتمد داخلية رقابية وإشرافية وأدواة
وعليه فإن حوكمة الشركات جاءت كرد فعل واستجابة لنداء املسامهني من ...). سوق رقابة املسريين، السوق املايل، البنوك(واق األس طرف

  . أجل احلد من التصرفات السلبية للمسريين ولفرض رقابة حتمي املصاحل املشتركة للجميع وحتافظ على استمرارية الشركة أيضا
II -1- تعريف  حوكمة الشركات:  
   :يتضمن مفهوم احلوكمة العديد من اجلوانب اليت تتمثل يف: مفهوم احلوكمة لغويا -أ

Ø ُةكْمما تقتضيه من التوجيه و اإلرشاد؛ :احل 
Ø ما يقتضيه من السيطرة على األمور بوضع الضوابط و القيود اليت تتحكم يف السلوك؛ :احلُكْم 
Ø كَامتأخالقية وثقافية وخربات مت احلصول عليها من خالل جتارب سابقة؛ما يقتضيه من الرجوع إىل مرجعيات  :اإلح 
Ø اكُمحطلبا للعدالة خاصة عند احنراف السلطة وتالعبها مبصاحل املسامهني :الت. 

 والباحثون املفكرون أخذ حيث الشركات، حوكمة ملصطلح وحمدد واضح مفهوم حول الكتابات تتفق مل:مفهوم احلوكمة اصطالحا -ب
 واملالية واالقتصادية التنظيمية األمور من العديد يف التداخل إىل التعاريف تنوع رجع وقد لتعريفها، بالتسابق واملهنية الدولية نظماتامل وكذا

  .شركاتال حلوكمة األساسية واملفاهيم املعاين استنباط سنحاول واالجتماعية،
  :حيث عرفها بعض املختصني كما يلي

اءات والقوانني والنظم والقرارات اليت تضمن كل من االنضباط والشفافية والعدالة وبالتايل دف إىل حتقيق هي جمموعة اآلليات واإلجر -
ا حيقق أفضل اجلودة والتميز يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة االقتصادية فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مب

  10.ألطراف ذوي املصلحة وللمجتمع ككلمنافع ممكنة لكافة ا
بأا جمموع الشركات العمومية واخلاصة، الرمسية وغري الرمسية، وكذلك القوانني، املخططات  2003التعريف املقدم من طرف أومان  -  

هؤالء املستثمرون  .ها مواردالشركات وكل من يستثمرون في واملمارسات املعمول ا يف عامل األعمال واليت مجيعا حتدد العالقة بني مسريي
، أو أي أصل مادي أو )أجراء وعمال( ،  ممولو رأمسال بشري خاص )دائنون( ، ممولو ديون )مسامهون(ميكن أن يكونوا ممولو أموال دائمة 

  11.غري مادي ميكن للمؤسسة أن تستعمله يف عملياا اجلارية و يف تنميتها
 الشركات سلوك توجه القواعد اليت عن عبارة الشركات حوكمة أن واملراجعة احملاسبة تأدبيا يف اليت وجدت التعاريف ضمن ومن   

 أن ويرى البعض .تلك القواعد تطبيق وفرض تعزيز إىل الرامية احلكومية إىل اإلجراءات وكذلك الشركات، ومديري األسهم، وحاملي
احلماية  طريقها عن تتم إجراءات وهي أفضل وجه على الشركات سري عمل لضمان احلاكمة اإلجراءات توفري هو املفهوم ذا املقصود

 مفهوم كون وموظفني ومقرضني دائنني من املصلحة من أصحاب األخرى الفئات حبماية أيضا االهتمام مع املسامهني ألموال والضمان
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 الرقابية األدوات تطبيق تفعيل إىل كاترقابة الشر حىت أو للشركات السليمة اإلدارة عناصر توفري يتعدى للشركات اإلجراءات احلاكمة
 يعود مبا التجارية للتعامالت املصداقية والثقة وتعزيز املمارسات كفاءة ورفع املعلومات يف الشفافية توفري دف ضمان الشركات يف واإلشرافية

   12.الوطنية وجلب االستثمارات اإليرادات بتعظيم الشركة على
 II -2-  كاتحوكمة الشرومزايا خصائص:  
  :يشري مصطلح حوكمة الشركات إىل اخلصائص التالية :خصائص حوكمة الشركات -أ

Ø أي إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح؛: االنضباط  
Ø أي تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث؛ :الشفافية  
Ø أي ال توجد تأثريات وضغوطات غري الزمة للعمل؛ :االستقاللية  
Ø تقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛أي إمكانية تقييم و :املساءلة  
Ø أي وجود مسؤولية أمام مجيع األطراف دوي املصلحة يف الشركة؛ :املسؤولية  
Ø موعات أصحاب املصلحة يف الشركة؛ :العدالةأي جيب احترام حقوق خمتلف ا 
Ø أي النظر إىل الشركة كمواطن جيد :املسؤولية االجتماعية. 

هناك العديد من املزايا واملنافع ملفهوم حوكمة الشركات، اليت ميكن للشركات، بل والدول سواء كانت : مزايا حوكمة الشركات -ب
  : متقدمة أو ناشئة من أن جتين مثارها وتتمثل هذه املزايا فيما يلي

ü ختفيض املخاطر املتعلقة بالفساد املايل واإلداري اليت تواجهها الشركات والدول؛ 
ü ع مستويات األداء للشركات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول اليت تنتمي إليها تلك الشركات؛رف 
ü جذب االستثمارات األجنبية و تشجيع رأس املال احمللي على االستثمار يف املشروعات الوطنية؛ 
ü سواق جديدة هلا؛زيادة قدرة الشركات الوطنية على املنافسة العاملية و فتح أ 
ü  الشفافية والوضوح يف القوائم املالية اليت تصدرها املؤسسات وما يترتب على ذلك من زيادة ثقة املستثمرين واعتمادهم عليها يف اختاذ

 القرارات؛
 13:وهناك مزايا أخرى ال تقل أمهية عن سابقتها نذكر منها

ü  وتعظيم عائدهم؛محاية املسامهني بصفة عامة سواء كانوا أقلية أو أغلبية 
ü  ضمان مراجعة األداء املايل وحسن استخدام أموال الشركة، ومدى االلتزام بالقانون واإلشراف على املسؤولية االجتماعية للشركة يف

  ضوء قواعد حوكمة الشركات؛
ü ار القوانني واللوائح احلصول على جملس إدارة قوي يستطيع اختيار مديرين مؤهلني قادرين على حتقيق وتنفيذ أنشطة الشركة يف إط

 . احلاكمة وبطريقة أخالقية
II -3- الشركات حوكمة وأهداف أمهية:  
  :من خالل ما سبق نالحظ أن للحوكمة أمهية كبرية بالنسبة لألفراد والشركات، كما أن هلا أهداف تسعى لتحقيقها نعرضها فيما يلي  
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ركات يف السنوات األخرية ألسباب كثرية نذكر منها اهتمام الشركات والدول يعود االهتمام البالغ حلوكمة الش: أمهية حوكمة الشركات -أ
باجتذاب االستثمار وحتسني األداء فإن الفضائح املالية ألقت بضالل مظلمة على اقتصاديات يف مجيع أرجاء العامل، حيث اهتمت كل من 

  14.واجهه من فساد يف نظم احلكم واإلدارةالبلدان النامية واإلقتصادات الصاعدة بنظام حوكمة الشركات وذلك ملا ت
الدولة،  خارج املستثمرين من على فهمها ويسهل باملصداقية تتصف حوكمة ترتيبات يتطلب "األجل طويل"املال  رأس اجتذاب أن كما
  :أساسيني لسببني أمهية أكثر احلوكمة تعترب فإن احملدودة املالية وغري املالية املوارد وذات النامية للدول وبالنسبة
ü احلوكمة الفساد وسوء عن ينتج الذي أصال احملدودة املوارد يف اهلدر حتمل تستطيع ال الدول هذه أن. 
ü يف تسهم اليت العوامل من احلوكمة  حيث تعترب املباشر،  األجنيب االستثمار اجتذاب على القدرة على كبري بشكل تعتمد التنمية أن 

 .له اجلاذبة البيئة خلق
 احلوكمة بأساليب االلتزام فإن متويل أجنبية، مصادر على أساسية بصفة تعتمد أو حتتاج الشركة تكن مل إذا حىت فإنه خرىأ ناحية ومن
 15.احملليني جانب املستثمرين من الثقة درجة رفع على يساعد أن شأنه من السليمة

ملالية الواردة يف القوائم املالية املنشورة وذلك بغرض محاية وتزداد أمهية احلوكمة يف إدارة الشركات من أجل حتقيق الثقة يف املعلومات ا
ركات من أهم العمليات الضرورية مستخدمي القوائم املالية خاصة املسامهني واملتعاملني يف سوق األوراق املالية، حيث تعد حوكمة الش

وذلك جلذب استثمارات جديدة للشركة، حيث يعود  الالزمة ألداء أي شركة لوظائفها بأكمل وجه، و تأكيد نزاهة جملس اإلدارة فيها،و
ظهور حوكمة الشركات ألمهيتها سواء بالنسبة للشركات أو املسامهني، وذلك لتسيري أفضل للمؤسسة من خالل تطبيق مبادئها والوصول 

   16.لألهداف املسطرة للشركة
 يف انوجزه كما،ذكرناها سابقا اليت ظهورها ابأسب من باألساس مستمدة الشركات حوكمة أهدافإن  :حوكمة الشركات دافأه -ب

  17:التالية النقاط
 . الشركات يف الداخلي الفساد حماربة  -
 .فيها عامل أدين إىل التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس املستويات، من كل يف الشركات يف العاملني لكافة واالستقامة الرتاهة وضمان حتقيق -
 .متعمدة غري أو عمديه احنرافات أو أخطاء أي وجود عدمو والصحة السالمة حتقيق  -
 تكاليف الشركات جتنب األخطاء، وبالتايل هذه مينع حدوث الذي الوقائي احلمائي النظام استخدام بل ممكن قدر أدين إىل األخطاء تقليل -

  . األخطاء هذه وأعباء
 .اخلارجيني املراجعني من للفعالية قدر أعلى حتقيق -

III -  احلوكمة يف مراقبة شركات التأمني التعاويندور:  
III -1 - التعاوين مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني:  

 من قائمة بوضع واملنظمات اهليئات العديد من قامت والفلسفي النظري النقاش مستوى على التأمني شركات يف احلوكمة ىتبق ال لكي   
 املبادرات، حيث صدرت هذه املبادرات من قبل مبادئ هذه نوجز النظام هذا طبيقيا ملمارسةت دليال تكون لكي احلوكمة لنظام اسدة املبادئ

 التأمني شركات على الرقابة هيئات عن الصادرة احلوكمة مبادئ، «OCED»والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة عن الصادرة احلوكمة
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 أعمال على لإلشراف والرقابة العربية اهليئات منتدى مع بالتعاون احلوكمة معهد عن الصادرة احلوكمة ومبادئ «ACAM»والتعاونيات 
 :التأمني، وتتمثل هذه املبادئ وفقا ملا مت التطرق إليه سابقا فيما يلي

ü الداخلية؛ الرقابة 
ü اخلارجية؛ والرقابة الشفافية 
ü واإلفصاح؛ الشفافية 
ü املساءلة. 

يضمن   النظام  القادر على ختفيض مستوى جتذر املسريين، حيافظ على رقابة جيدة،يعترب النظام الفعال حلوكمة شركات التأمني التعاوين   
كذلك املسريين على العمل من أجل خلق القيمة وتعظيم ثروة  معلومة كافية ووافية ويف الوقت املناسب،  يقلل من تكاليف الوكالة وحيفز

 .املسامهني

معلومة، يعين كيف تنتج، /سلطة/ثقة: دة تكمن يف الطريقة اليت يتعامل مبا مع الثالثيةكما أن إحدى السمات املميزة لنظام حوكمة رشي     
، إن وجود عنصر الثقة يسمح بوضع فرضيات ذات مصداقية على سلوك الغري مما 18هذه الثالثية) تتقاسم أو تتبادل( تنظم، متنح وتوزع 

، إن خلق الثقة 19)اخل...وقعات، إرسال املعلومة، ختفيض تكاليف اإلشراف تنسيق الت(يسمح بإنشاء عالقات تعاون دائمة وبتكاليف منخفضة 
  . على مستوى أسواق التأمني من شأنه أن يؤدي لزيادة الرغبة يف االستثمار يف هذا القطاع وحتريك السيولة لدى املدخرين

 التنفيذية اإلدارة من خارج أعضاء األعضاء، من نيجمموعت من عام لشركة التأمني التعاوين يتكون بشكل  إدارة ميكن تصور جملسكما      
 آليات من وآلية مهم وهو عامل التنفيذية، اإلدارة داخل من قد يتشكلون من األعضاء املؤسسني، وأعضاء املستقلني باألعضاء يعرفون والذي

 وجملس. اإلدارة عن مستقلة وطريقة حبرية اقبةواملر وظيفة اإلشراف ميارس بأن مؤهل اإلدارة جملس أن إذ شركات التأمني التعاوين، حوكمة
 أدائها، سلوكها ويقوم ويراقب لإلدارة، احلوافز املناسبة ويقدم هذه الشركة، إستراتيجية وضع يف بفاعلية هو الذي يشارك القوي اإلدارة
 االجتماعية األهداف تأخذ الوقت ذات ويف الشركة، ملصلحة الذي يؤهلها لعمل املوقف يف تكون أن ينبغي فعالة االس تكون هذه ولكي

 شؤوا يف والبريوقراطية السياسية التدخالت عن بعيدا اخلاصة ملمارسة أحكامها السلطة الالزمة متتلك أن جيب كما االعتبار، بعني للشركة
  20.عن ذلك واإلفصاح الشركة أداء على املستمر اإلشراف عن فضال العليا، اإلدارة باختيار وتقوم

 جلنة مهام هنا بالذكر معينة، خنص مبهمة تم جلنة كل متخصصة، جلان بتشكيل اإلدارة يقوم جملس املهام لكثرة ونظرا التنظيمية الناحية من   
 21:احلوكمة

 .الشركة إدارة يف اإلدارة جملس وفعالية وكفاءة استقاللية من التأكد  1-
 .باملدراء املتعلقة املكافآت على اإلشراف  2-
 .اللجان لعضوية بالترشيحات متعلقة توصيات تقراضاس  3-
 .الس جلان ومجيع الس مدير فعالية و األداء لتقييم طرقا وتنفيذ وضع  4-
 .الشركة بإدارة املتعلقة اخلطط على اإلشراف  5-
 .ألخالقوا لقواعد السلوك ومدونه الشركات حوكمة ملبادئ التوجيهية واخلطوط الس إىل توصيات تقدمي  6-
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 .للشركة التنظيمية اللوائح على الواجبة التعديالت حول مقترحات عرض  7-
 متارسها املنظمات اليت والضغوط الشركة، على املصاحل اخلارجيني أصحاب ميارسها اليت بالرقابة اخلارجية الشركات حوكمة آليات تتمثل   

   .قواعد احلوكمة تطبيق أجل من لضغط هائل املولدة الكربى املصادر احد املصدر ذاھ يشكل حيث ذا املوضوع، املهتمة الدولية
III -2 - آليات احلوكمة يف شركات التأمني التعاوين:  

  : من أمهها التأمني شركات يف احلوكمة مفهوم يتم تطبيق أساسها على واليت اآلليات من جمموعة على التأمني ملراقيب الدويل اإلحتاد أكد   
 املراجعة اخلارجية  - أ

تلعب املراجعة الداخلية هلا دورا هاما يف إجناح حوكمة الشركات، حيث تقلص أو تقضي على التعارض بني املسامهني واإلدارة، كما أنه 
القوائم  املصادقة علىفاملدقق اخلارجي يضفي ثقة ومصداقية على املعلومات من خالل . يقضي على عدم متاثل املعلومات احملتواة بالقوائم املالية

 مهماً دورا الشركة إدارة جملس املالية اليت تعدها الشركة، وذلك بعد مراجعتها والتأكد من صحة البيانات و املعلومات الواردة ا، ويلعب
لقرارات  فإن لذلك .ا العمل سري على اليت يمن العامة والسياسات وإقرار االستراتيجيات هلا، اإلستراتيجية األهداف وضع يف وحامساً

 وكيفية الس بتشكيل املتعلقة املسائل من على عدد بشدة الشركات حوكمة قواعد ركزت وقد .شركة أية أداء على كبري تأثري لسا
 .مسامهيها لثروة أصوهلا وتعظيمه على وحفاظه للشركة، حكمه
  

  الداخلية املراجعة -ب
 هزت اليت املالية الفضائح عقب كبريا اهتماما أخذت ولقد. احلوكمة بادئوفقا مل للشركة السليمة لإلدارة األساسية الوظائف أهم تعترب من

 املتعمدة وغري واالحنرافات املتعمدة لألخطاء املبكر لالكتشاف املؤهلة هي ألا تأمينية، مؤسسات بينها ومن املؤسسات املالية من كثري
 : يلي ما كمةاحلو ملبادئ وفقا الداخلي املراجع ومن مهام أواا، يف وتصحيحها
ü وكذلك الضوابط التأمني شركة وفعالية أنظمة كفاية مدى وتقييم بفحص املخاطر أساس على احلسابات ملراجعة خطة وتنفيذ وضع 

 الضوابط؛ هلذه املوظفني ومجيع وحداا مجيع وامتثال التزام ومدى للشركة الداخلية واألنظمة
ü االت مجيع أن ضمانهلا؛ الفترات احملددة يف مراجعته مت أنه التأمني لشركة التقين باجلانب املتعلقة ا 
ü 22.والضوابط للقوانني االمتثال مدى حول إليها املتوصل والتوصيات النتائج إصدار 

 املخاطر إدارة  -  ج
العامة لطبيعة نشاطها، حيث تقضي األصول  املخاطر نتيجة من العديد إىل األخرى املالية املؤسسات غرار على التأمني شركات تتعرض

ية احلديثة إلدارة اخلطر الوصول إىل أفضل طريقة للمحافظة على أموال أي مشروع واألشخاص املالكني له والعاملني به، من أي اخلسائر املاد
 يف  فعاليةأكرب دف ضمان املخاطر بلجنة جملس اإلدارة باالستعانة حيث يقوم احملتملة الناشئة عن حتقق األخطار اليت تواجه بأقل تكلفة ممكنة

املخاطر أي اكتشاف األخطار احمليطة باملشروع وتقييم حجم اخلسارة احملتملة لكل خطر، وبعدها حتديد الوسيلة املناسبة ملواجهة كل  حتديد
 شركات يف احلوكمة وتعزيز إدارة املخاطر يف طرق عدة املخاطر جلنة كما تتبع. املصلحة أصحاب مصاحل محاية أجل من ذلك كل منها

  23.املخاطر إدارة يف التنقيط وكاالت التحمل واستخدامات اختيار الداخلية، التأمني واليت تتمثل يف النماذج
III -3- التعاوين التأمني شركات حوكمة ضمن واإلفصاح الشفافية: 
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 كافة يقدم أن جيب له املؤمن أن بساطةب يعين قانونا، وهو التعاوين التأمني صناعة عليها تقوم اليت املبادئ أهم من النية حسن مبدأ يعترب   
 املتعلقة والبيانات الدقيقة املعلومات كافة تقدم أن فيجب التامني، لشركة بالنسبة احلال وكذا املتعلقة باخلطر، الدقيقة والبيانات املعلومات
ويعد إخفاء املعلومات يف هذا الشأن  الوثيقة، بنود شرح أو اخلطر األمر بتقدير تعلق سواء حيتاجه ما وكل يلزمه ما كل له تقدم وأن باخلطر،

 الشركة قبول قرار على شاا التأثري من خاطئة ببيانات اإلدالء أو جوهرية، بيانات بإخفاء األمر تعلق سواء املبدأ اإلخالل ذا صور من 
 الشفافية أن جند لذا للخطر، الشركة قبول قرار على مؤثرة غري خاطئة ببيانات أو اإلدالء جوهرية غري بيانات إخفاء حالة يف كذلك للخطر،

  . التأمني وشركات هلم املؤمن بني انعدمت قد واملصداقية
 متارسه الذي النشاط لطبيعة املخاطر نتيجة من العديد إىل األخرى املالية املؤسسات غرار على التأمني التعاوين شركات وتتعرض     

 يف احلوكمة حتسني دف املخاطر بلجنة يستعني الوظيفة هذه فعالية جملس اإلدارة يضمن لكي اإلطار هذا يف .للعمالء تقدمها اليت واخلدمات
 :أجل من ذلك كل الشركة هلا تتعرض اليت املخاطر حتديد يف أكرب فعالية وضمان الشركة

 .املصلحة أصحاب مصاحل محاية  1-
 رقايب نظام إطار يف للشركة إضافية قيمة حتقيق خالهلا يتم من اليت إلستراتيجيةا حنو جموداته مجيع بتعبئة يقوم اإلدارة جملس أن ضمان  2-
 .فعال
 .وفعال كاف حنو على والرقابية التنظيمية الضوابط تنفيذ ضمان  3-
 :منها التأمني شركات يف احلوكمة وتعزيز املخاطر إدارة يف طرق عدة املخاطر جلنة تتبع
 الداخلية النماذج  -
 تحملال اختيار  -
  املخاطر إدارة يف التنقيط وكاالت استخدامات  -
  : ميكن ملالكي الشركات ومديريها االستفادة من مراعاة مبادئ حوكمة الشركات من خالل ما يلي   
  .حتسني عملية النفاذ إىل رأس املال واألسواق املالية •
س من خالل عمليات الدمج،  والشركات، والتخفيف من املخاطر من خالل املساعدة على البقاء واالستمرار يف بيئة ترتفع فيها وترية التناف •

  .تنويع األصول
  .معاجلة مسائل التعاقب يف مؤسسات األعمال العائلية مع االنتقال من جيل إىل آخر باإلضافة إىل التقليل من فرص نشوء تضارب يف املصاحل •
مستثمري (، أو البيع مبا يف ذلك القدرة على اجتذاب املستثمرين يف الشركات املسامهة متهيد الطريق أمام النمو احملتمل مستقبالً، والتنوع •

  ). حقوق امللكية
  .خفض كلفة االئتمان بسبب ما حيصل عليه املقرضون من ضمانات لتفعيل ممارسات اإلدارة اجليدة •
ون عالية الكلفة وبناء على طلب جهات خارجية؛ وهو ما جتنب الضغوطات املتمثلة بإجراء إصالحات جادة يف جمال حوكمة الشركات تك • 

  . يتم عادة يف وقت األزمات
  . زيادة الثقة يف املستثمرين والشركاء احملتملني لالستثمار يف أو التوسع يف عمليات الشركة •
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مصلحة الشركة واملسامهني باإلضافة إىل تيسري توفري احلوافز املالئمة للمجلس واإلدارة التنفيذية يف سعيهما إىل حتقيق األهداف اليت تصب يف  •
  .عملية الرقابة الفاعلة

  .تزويد املسامهني بدرجة أعلى من األمان فيما يتعلق باستثمارام• 
ضمان تزويد املسامهني باملعلومات الكافية بشأن القرارات املتعلقة مبسائل أساسية مثل تعديل النظام األساسي أو عقد التأسيس، وبيع  •
 .اخل...ألصولا

III -4- التعاوين التأمني شركات على الشركات حوكمةتطبيق نظام  أثر: 
 :حيق ما يلي أن ميكن التعاوين التأمني شركات على للرقابة كنظام الشركات حوكمة تطبيق إن

ü     ا مبادئها خالل فمن :الوكالة مشاكل حلإدارة  جملس أداء على الرقابة حوكمة الشركات تضمن واخلارجية، الداخلية وآليا
 وحتقيق التعاوين، التأمني شركات عن الصادرة املالية جودة التقارير حتقيق الوثائق، محلة مصاحل محاية شركة التامني التعاوين،

 تقراراس ضمان يف بواجباا احلكومية السلطات قيام من ذلك يستوجبه وما سليم مايل نظام الوثائق، إقامة املتساوية حلملة املعاملة
 .أمهها التأمني من يعترب واليت مكوناته على واالعتماد الطويل األجل يف النظام
ü    التعاون هلم يتيح نظام يف باالشتراك األشخاص من جمموعة هو تكافل التعاوين التأمني أن باعتبار: احلمائية التأمني حتقيق وظيفة 

 فتتم محاية املستهلك عن .أقساط من به يتربعون ما خالل من ضررللمت مناسب تعويض بدفع أحدهم على الضرر الواقع حتمل يف
 عدم يضمن مبا الطويل األجل التعاوين يف التأمني سالمة شركات تكفل يف إطار احلوكمة اليت التنظيمية القواعد إصدار طريق

القطاع  متكن فهي احلديثة صادياتاالقت يف كربى أمهية األداة وهلذه.هلم املؤمن وبني التعاقدية بينها العالقة يف خلل حدوث
 يف الثقة إىل شك أي يتطرق أال ضرورة مما يتطلب حياهلا، التصرف وحسن املستقبل حماذير تقليص من األفراد وكذلك التجاري

 .املستقبل يف االلتزامات لتغطية الكافية االحتياطيات التأمني شركات لدى يتوفر وأن الطويل، األجل يف التأمني شركة
ü     ا التأمني أسواق تنميةلتنمية السليم اإلطار وضع التأمني صناعة واملشرفني على املشرعني على جيب أنه إذ: وفعاليتها وكفاء 

 وإمنا املستهلك وحده ملصلحة فقط ليس وعيوا، األسواق تردى عن تترتب اليت اآلثار سالمتها ومعاجلة وضمان الصناعة هذه
 ألغراض األموال من مزيد وإتاحة واملستقبل، احلاضر البلد يف لثروة احلماية من أفضل نوع توفري خالل من برمته االقتصاد أيضا

  .قطاع التأمني أداء من مباشرة وغري مباشرة بصورة املستمدة املوارد زيادة خالل من مالية الدولة وتعزيز التنمية،
 :اخلامتة

 على التعاون صور من كصوره احلاجة إليه البسيطة دعت فبهيئته املشاركة، األطراف كافة بني والتعاون املشاركة على التعاوين التأمني يقوم   
 على كنظام يعمل الشركات حوكمة وتعد والتكافل، التعاون لفكره التأمني أنواع أقرب وهو. اإلطالقعلى  التأمني أنواع أقدم فهو اخلري،
واملصداقية،  الشفافية إلرساء الفعالة الوسيلة واإلفصاح، يضمن الشفافية ومبا ،املصاحل أصحاب حقوق حيفظ مبا ومراقبتها الشركة إدارة

 .التعاوين التأميين النشاط ودعم سلطة اإلدارة، على والسيطرة
 :الدراسة نتائج

 :التالية النتائج استخالص ميكن الدراسة هذه خالل من
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 من لكل تعويض منها يؤدى االشتراك، سبيل نقدية على مببالغ واحد، رخط يتهددهم األشخاص، من جمموعة اكتتاب هو التعاوين التأمني -
 .بأحدهم اليت تلحق منها املؤمن املخاطر عن النامجة األضرار تعويض يف املشتركني جمموع تعاونيا لتعاون مسي وقد للضرر، يتعرض

 .التجاري التأمني لنشاط ستحدثوبديل م واالجتماعي، االقتصادي النظام مقومات أحد التعاوين التأمني نشاط يعد -
 على للرقابة فعالة أداة متثل كما للشركة، املالية يف القوائم والشفافية اإلفصاح أمهها املبادئ من جمموعة على الشركات حوكمة تقوم -

 خارجية، وأخرى داخلية، آليات خالل عدة من ذلك و الشركة،
  .الوثائق محلة مصاحل ومحاية التعاوينالتأمني  شركات أداء على السيطرة إلحكام فعاال رقابيا نظاما الشركات حوكمة متثل -
  .شركة التأمني التعاوين  تعترب املراجعة الداخلية واخلارجية من أهم اآلليات اليت ميكن أن تساهم يف تفعيل دور احلوكمة يف -
 .التعاوين لتأمنيا شركات حوكمة ضمن األعمال وأخالقيات واإلفصاح ضرورة تبين مبدأ الشفافية -
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