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ملخصال

باعتبارها أداة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في المؤسسات التأمینیة إلى دراسة لورقة البحثیة تهدف هذه ا
ا هبغیة تحقیق مجموعة من األهداف أهمإرساء مبادئ وأسس باإلضافة إلى فعالة في الرفع من األداء المالي، 

المراجعة ( خلق آلیة والمعلومات، باإلضافة إلى البیاناتونشرواإلفصاحوالوضوحالشفافیةدرجاتتحسین
من المخاطر لتقلیللالمؤسسات التأمینیةتفعیل مبادئ الحوكمة فيمن أجل ) الداخلیة ولجنة إدارة المخاطر

.لهذه الشركاتالنشاط العادي اثناء ممارسة قد تنشأ المحتملة ومواجهتها والتي 
باللغة الفرنسیة

Le but recherché, consiste à étudier le rôle qui joue la gouvernance des sociétés
des assurances, la quelle est considérée comme un outille efficace dans la
réalisation financière. De plus, il s’agit d’instaurer les principes et les fondements
en vue de l’accomplissement d’un ensemble d’objectifs. Ente autre,
l’amélioration de degré de la transparence et de la clarté de la diffusion des
informations et des données, ainsi que la création automatique (de l’audit interne
et la commission de l’administration des risques). A l’effet de l’efficience de la
gouvernance dans les sociétés des assurances pour diminuer les risques
probables et faire face aux conséquences engendrées dans l’exercice ordinaire
de l’activité des ces société.
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مقدمة
للنمو والتطوراألساسیةالعواملأحدیعدإذ،دولةأيقتصادإلاألساسیةالركائزأحدالتأمینقطاعیعتبر

.الدولاقتصادیاتوتطورفعالیهمدىعلىمؤشراوكذااالقتصادي
نتیجة إلفرازات رات المتسارعة التي شهدها العالم، والتي مست القطاع االقتصادي بشكل كبیر، إن التغی

لشركاتكبیرینتوسعا وتطوراصاحبها ، وتحرر الملكیة عن اإلدارة، العولمة وتزاید تحرر اقتصادیات السوق
حوكمةدورتفعیلمعالمقدمة و تزامناالتأمینیةالخدماتتنوعأوالحجمأوالنشاطمجالفيسواءالتأمین

ومصداقیة موضوعیةمنللتأكدفعالةأداة، التي أصبحت تعتبرالماليعلى األداءالرقابةفيالشركات
تطویرمن الضروريأصبحكما والشفافیة، اإلفصاحمبدأبتطبیقااللتزامخاللمنوهذا،التقاریر المالیة

التأمین من أجل التقلیل من المخاطر التي شركاتوالرقابة علىاإلشرافأنظمةوكذلكاإلدارةوأسالیبطرق
:، ومن هنا نطرح اإلشكال المواليعنهاقد تنشأ

االستفادة من تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات التأمینیة كآلیة إلدارة المخاطر؟كیف یمكن 
:المحاور التالیةولإلجابة عن التساؤل المطروح تم تقسیم هذه الورقة البحثیة إلى

ماهیة الحوكمة ومبادئها: المحور األول
و إدارة المخاطرالتأمینیةالمؤسسات : ور الثانيالمح

آلیات إدارة المخاطر ودورها في تفعیل مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة: المحور الثالث
ماهیة الحوكمة ومبادئها: أوال
مفهوم الحوكمة-1
فياستخدامهبدأالعربیةاللغةفياالستعمالیعتبر من المصطلحات حدیثالحوكمةمصطلح:ةــلغ: 1-1

اإلنجلیزیة، ویعود باللغة(Governance)مصطلح لترجمةالعدیدةالمحاوالتأحدوهوم2000بدایة سنة
بعد ذلكاستعملیعنيكانوالذيعشرالثالثالقرنفي(Kubernan)الیونانیةاللغةهذه الكلمة إلىأصل

في(Gubernare)الدبابة، ثم استعمل بعد ذلك في اللغة الالتینیة بكلمة أوالحربیةالباخرةقیادةاللغةفي
الفرنسیة بمصطلح اللغةفي1478سنة فيظهرثمالمعنى،بنفسعشرالرابعالقرنبدایة

(Gouvernance)الحكمطریقةأوفنبهیقصدوكان.

تشیر الدراسات إلى عدم وجود اتفاق محدد بین الباحثین والممارسین على تعریف محدد : اــاصطالح: 1-2
:فیما یليأهمهاللحوكمة فكل یعرفها حسب وجهة نظره إلیها ویمكن استعراض 
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واإلداریة والمحاسبیةالقانونیةاإلجراءاتمنمجموعةیتضمنللرقابةمتكاملنظام" تعرف على أنها -
فيالمصالححقوق أصحابتحدیدعندالمساواةوتحقیقالمساءلةنظاماتساعإليیرمىوالذيوغیرها،
المعلوماتعنوالشفافیةاإلفصاحألسهمها وتحقیقالسوقیةالقیمةوتعظیمأدائهاوتحسیناالقتصادیة،الوحدة

.1"منفعة مستخدمیها تحققالتيالعالیةالجودةذاتالمحاسبیة
أجلمنمستوىأعلىعلىومراقبتهاالمنظمةتوجیه أعمالیتمخاللهمنالذيالنظام"تعرف على أنها -

2"والشفافیة والنزاهةالالزمة للمسئولیةبالمعاییروالوفاءأهدافهاتحقیق

توجیهبواسطتهیتمنظام"فها على أنها تعر ): OECD(تعریف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة -
فيالمشاركینمختلفبینوالمسؤولیاتتوزیع  الحقولبتحدیدتقومحیثعلیهاوالرقابةاألعمالمنظمات

واإلجراءاتالقواعدتبینأنهاكماالمصالح اآلخرین،والمساهمین وأصحاباإلدارةمجلسمثلالمصارف،
أهدافوضعخاللهمنیمكنالذيالهیكلتوفرأیًضاوهيالمصرف،بخصوص شئونالقراراتالتخاذ

3"األداءورقابةاألهداف،تلكبلوغالمصرف ووسائل

المستخدمةاإلجراءاتخاللمنتتمالتيالعملیات"فها على أنها عر : الداخلیینالمدققینمعهدتعریف-
والشركات،مخاطرمراقبة،المخاطرإدارةعلىإشرافتوفیراجلالمصالح، منأصحابممثليمن

"فیهاالحوكمةأداءخاللمنالشركةقیمةعلىالمحافظةواألهداف،النجازالضوابطعلى كفایةالتأكید
والشركاتإدارةخاللهمنیتمالذيالنظام"أنهاعلى1998سنة(IFC)الدولیة التمویلمؤسسةعرفتها-

4"أعمالها فيالتحكم

5:وهيالحوكمةتطبیقفعالیةلضمانضوابطتمثل:الشركاتحوكمةمحددات- 2

الرقابیة،التشریعات واألجهزةاألنظمة،ویشملالدولةفيلالستثمارالعامالمناخإلىتشیر:خارجیةمحددات
.واألسواقالمالیةالمؤسساتالمراجعة،المحاسبة، معاییرمعاییر

والتمويل، اجلامعة ماجستري يف احملاسبة " دور ادارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة" ابراهيم اسحق نسمان - 1
28، ص 2009االسالمية، غزة، فلسطسن، 

الدر،)"المصارففيالحوكمةتطبيقات التجارب،المبادئ،المفاهيم،(الشركاتحوكمة" ،العالعبدطارقمحاد،-2
،2005مصر،اجلامعية،

3 - Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Principles of Corporate
Governance, 2000

07ص،2005مصر،-القاهرةالعربية،النيلجمموعةاألوىل،الطبعة"الشركاتحوكمة"اخلضرييأمحدحمسن-4
الشركات  مداخلة يف ملتقى وطين حول حوكمة " دور النظام المحاسبي المالي في دعم الحوكمة بالجزائر"مليكة زغيب، سوسن زيرق -5

.جبامعة بسكرة، اجلزائر2012ماي 07و06كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري، يومي 
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الشركةالسلطات داخلوتوزیعالقراراتاتخاذكیفیةتحددالتيواألسسالقواعدإلىتشیر:داخلیةمحددات
.المحاسبياإلفصاحطرقالمراجعة،المصالح،أصحابوالمدیرین،اإلدارةمجلسوتشمل المساهمین،

:ویمكن تمثیلها بالمخطط الموالي
الشركاتحوكمةمحددات : 01مخطط 

" دور النظام المحاسبي المالي في دعم الحوكمة بالجزائر"ملیكة زغیب، سوسن زیرق :المصدر
مداخلة في ملتقى وطني حول حوكمة الشركات كآلیة 

.بجامعة بسكرة، الجزائر2012ماي 07و06للحد من الفساد المالي واإلداري، یومي 
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ةـا الحوكمـمزای-3
:6من بین المزایا التي تحققها الحوكمة في المؤسسات نجد

.الدولثمومنالمؤسساتتواجههاالتيواإلداريالماليبالفسادالمتعلقةالمخاطرتخفیض-
.للدولةوالتنمیةاالقتصاديوالنموالتقدمثمومنللمصارفاألداءمستوىرفع-
وضمانالوطنیةفي المشروعاتاالستثمارعلىالمحليالمالرأسوتشجیعاألجنبیةاالستثماراتجذب-

.والدولیةالمحلیةاألموالتدفق
.القرارالتخاذالمستثمرین علیهااعتمادمنیزیدمماالمالیةالقوائمفيوالنزاهةوالوضوحوالدقةالشفافیة-
.المجتمعمصالحمراعاةمععائدهم،وتعظیمعامةبصفةالمستثمرینحمایة-
مراقبةوجودمع ضمانمساهمیهاأمامالمصارفإدارةمحاسبةمعهایمكنإداریةهیاكلوجودضمان-

.صحیحةمحاسبیةأسسمالیة ليقوائمإليللوصولالمراجعینو المحاسبینعلىمستقلة
.العالمیةالمالأسواقفيالتنافسیةوتدعیمالمصرفأسهمقیمةتعظیم-
المصارفواستقرار نشاطتدعیمعلىیعملبماومحاسبیة،مالیةمشاكلفيالمصارفانزالقتجنب-

.والعالمیةالمحلیةالمالأو أسواقالمصرفیةباألجهزةاالنهیاراتلحدوثودرًءاباالقتصاد،العاملة
أنشطةتحقیق وتنفیذعلىقادرینمؤهلینمدیریناختیاریستطیعقويإدارةمجلسعلىالحصول-

.أخالقیةوبطریقةالحاكمةواللوائحالقوانینإطارفيالمصرف
ادئ الحوكمةــمب-4

مبادئ لحوكمة الشركات التي تساعد في بناء المؤسسات توجد العدید من المحاوالت التي تهدف إلى وضع 
على أسس سلیمة وٕاصالح قطاع الشركات وتطویر األسواق وتعزیز األنشطة االستثماریة وتعزیز كفاءة 

.األسواق المالیة واألنظمة المصرفیة
و (OECD)ومن بین المنظمات الرائدة في مجال مبادئ حوكمة الشركات نجد منظمة التعاون االقتصادي 

واتحاد المصارف العربیة (IFC)والمؤسسات المالیة الدولیة (CIPE)مركز المشروعات الدولیة الخاصة 
(UAB) .

والتي قامت بوضعها سنة (OECD)ونركز على ذكر المبادئ التي أشرفت علیها منظمة التعاون االقتصادي 
و تنقسم إلى ستة مجموعات وتندرج تحت كل قسم مجموعة من 2004و أدخلت علیها تعدیالت سنة 1999

:7المبادئ التفصیلیة كما یلي

، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،الدار اجلامعية،"واإلداريالماليالفسادومعالجةالشركاتحوكمة"،مصطفىحممدسليمان،- 6
29-28ص 2006،مصر
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شفافیة وكفاءةمستوىرفععلىیعملأنالحوكمةإطارعلىیجب:للحوكمةفعالإطارتوافر-4-1
المسؤولةالمختلفةبین الهیئاتالمسؤولیاتتوزیعبوضوحیحددوأنالقانون،دوریتوافق معوأناألسواق،

.بتطبیق القانونواإللزاموالرقابةعن اإلشراف
ممارسة حقوقهموتسهیلالمساهمینحمایةعلىالحوكمةمبادئتركز:المساهمینحقوقحمایة-4-2

األساسیةالقراراتفيالفعالةوالمشاركةتظمة،ومندوریةبصفةبالشركةالمعلومات المتعلقةعلىكالحصول
فيالمعتمدةالسیاساتبشأنوٕاعالن رؤیتهماإلدارةأعضاء مجلسوانتخابكالتصویتبالشركةالخاصة
.األرباحتوزیعوسیاسةالمسیرینمكافئةكسیاسةالشركة

األقلیةذلكفيبماالمساهمینمعاملةفيالمساواةضمانخاللمن:للمساهمینالعادلةالمعاملة-4-3
التيوالتغیراتالشركةبنشاطالمرتبطةالمعلوماتعلىالتصویت والحصولبحقوقاألمرویتعلقواألجانب،

.حالة انتهاك حقوقهمفيتعویضاتعلىالمساهمونیحصلأنیجبكما.تواجهها
كماالمصالحأصحاببحقوقاإلقرارأي:للحوكمةالمنظمةللقواعدبالنسبةالمصالحأصحابورد-4-4

والوظائفالثروةخلقأجلمنبهاالمصالحوأصحابالشركاتبینالتعاون الفعالوتشجیعالقانونحددها
.مالیاالسلیمةللشركاتاالستمراریةوضمان

كلعنالوقت المناسبوفيالدقیقاإلفصاحعلىالحوكمةومبادئقواعدتؤكد:والشفافیةاإلفصاح-4-5
األهدافالشركة،والرقابة علىالملكیةاألداء،المالي،الموقفذلكفيبماالمتعلقة بالشركةالبیانات

.لهاتتعرضقدالتيوالمخاطر
وضمانعلى إدارتها،الفعالةوالرقابةللشركةاالستراتیجيالتوجیهضمان:اإلدارةمجلسمسؤولیات-4-6

.األسهموحملة الشركةتجاهمسؤولیته

مداخلة في ملتقى وطني حول حوكمة " النظام المحاسبي المالي في دعم الحوكمة بالجزائردور "ملیكة زغیب، سوسن زیرق - 7
.بجامعة بسكرة، الجزائر2012ماي 07و06الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري، یومي 
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ـائز الحوكمةركــ-5
8:یمكن اختصار الركائز التي تقوم علیها الحوكمة في المخطط الموالي

ركائز حوكمة الشركات: 02المخطط 

المخاطرإدارةوالمساءلةالرقابةاألخالقيالسلوك
منالسلوكيااللتزامضمان
:خالل

.الحمیدةباألخالقااللتزام-
السلوكبقواعدااللتزام-

المهني
الرشید

مصالح تحقیقفيالتوازن-
.بالشركةالمرتبطةاألطراف

تقییمعندالشفافیة-
.المعلومات

بالمسؤولیةالقیام-
.االجتماعیة

نظیفبیئةعلىوالحفاظ

فيالمصلحةأصحابإدارةتفعیل-
.الشركةإنجاح

هیئةمثلعامةرقابیةأطراف-
المال،سوق

البورصة،البنكالشركات،مصلحة
.التجاریةالبنوكفي حالةالمركزي

المساهمون،:مباشرةرقابیةأطراف-
التدقیق،لجنةمجلس اإلدارة،

المدققین الداخلیین،المدققین
.الخارجین

الموردون، العمالء:أخرىأطراف-
.المقرضونالمستهلكون، المودعون،

.إدارة المخاطرنظاموضع-
إلى وتوصیل المخاطراإلفصاح-

.المصلحةالمستخدمین وأصحاب

تطبیقات التجارب،المبادئ،المفاهیم،(الشركاتحوكمة" ،سابقمرجعحماد،العالعبدطارق:المصدر
47ص، 2005مصر،الجامعیة،الدر،)"المصارففيالحوكمة

و إدارة المخاطرالتأمینیةالمؤسسات : ثانیا
التأمینیةماهیة المؤسسات -1
:مفهوم التأمین:1-1

للجانبینملزمالضررعقودمناحتماليعقدإلىتستندعملیة":انهعلىجیرارالفقیهحسبالتأمینعرف
9"لهالخطرهذایسببالذيالفعليللضررالكاملالمقابلمعینخطربوقوعمهددمعینلشخصیتضمن

47ص،سابقمرجعمحاد،العالعبدطارق- 8

ركائز حوكمة الشركات
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لهالمّؤمنیسمىآخرطرفتجاهالمّؤمنیسمىطرفیتعهدبمقتضاهاعملیةهوالتأمین":بیسونوحسب
"10الخطرتحقیقحالةفيبهألحقتالتيالخسارةعنیعوضهبأنلهاألخیرهذایدفعهقسطمقابل

المؤمنیلتزمعقدالتأمین"الجزائريالمدنيالقانونمن619المادةفيالجزائريالمشرععرفهلقدو
حالةفيالمال،منمبلغلصالحهالتأمیناشترطالذيالمستفیدإلىأولهالمؤمنإلىیؤديأنبمقتضاه

لهالمّؤمنیؤدیهاأخرىمالیةدفعةأیةأوقسطمقابلوذلكالعقدفيالمبینالخطرتحقیقأوالحادثوقوع
11"للمؤمن

والقسط،بدفعاألولفیلتزم،لهالمّؤمنوالمّؤمنبینالعقدعنعبارةهوالتأمینأنالقولیمكنبالتاليو
یبقىتحقیقهوالتأمینیةالعملیةجوهرالضمانهذایعتبروالخطر،وقوعحالةفيالتأمینمبلغبدفعالثاني

شركاتشكلتتخذالتيالتأمینشركاتتكونتقدوواحد،آنفيمستبعدغیرومؤكدغیرمحتمال
.المختلفةالتأمینبعملیاتلتقوممساهمة

:تعریف شركات التأمین بأنها: تعریف شركات التأمین: 2- 1
مؤسسة تجاریة تهدف لتحقیق الربح، حیث تقوم بتجمیع األقساط من المؤمن لهم، واستثمار األموال المجمعة في أوجه -

للمؤمن لهم أو المستفیدین عند وقوع المخاطر متعددة تكون مضمونة بغرض توفیر األموال الالزمة كدفع التعویضات
.12المؤمن ضدها، وتغطیة نفقات مزاولة النشاط التأمیني وتحقیق ربح مناسب

مؤسسة مالیة التي تمارس دور مزدوج، فهي مؤسسة للتأمین تقدم الخدمة التأمینیة لمن یطلبها، كما أنها مؤسسة -
13.ها في مقابل عائد یشاركون فیهتحصل على األموال من المؤمن لهم لتعید استثمار 

منشأة تجاریة تهدف إل تحقیق ربح، و یتحقق في حالة زیادة  ما تحصله المنشأة من أقساط عن مقدار ما تتحمله من -
ن أكبر من قیمة تعویضات، أما إذا حدث العكس فسوف تكون نتیجة نشاطها خسارة بالطبع ألن مقدار التعویضات یكو 

14.األقساط المحصلة

عكنون،بناملطبوعات اجلامعيةديوان،األولاجلزء،"الجديدالتأمينوالتأمينلقانونطبقاالعامةاألحكام" النجاأبوإبراهيم-9
45ص،1989اجلزائر،،

38ص،2001جستري،ما،"الجزائرحالةدراسةاالقتصادية.التنميةفيالتأميننشاطدور"نوال قاسم- 10
102ص،2006،اجلزائر،البيضاء،الدارللنشربلقيس،دار"المدنىالقانون"ديدانمولود- 11

.86دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ص " الماليةالمنشاتمحاسبة " أمحد نور - 12
402، ص2002، اإلسكندريةتوزيع مؤسسة املعارف، " والمنشأة المالية األسواقإدارة" منري ابراهيم اهلندي - 13
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.خصائص شركات التأمین: 3- 1
15:تختلف شركات التأمین على الشركات الصناعیة، حیث تتمیز الشركات التأمین في الخصوصیات التالي

.تأثیر كبیر للسلطة الحكومیة على النشاط، فهو في أغلب األحیان إجباري-
.یشكل عنصر المخاطرة جزءا مهما من النشاط التأمیني ال یمكن االستغناء عنه-
ة المنتجات التأمینیة ال یمكن تحصیلها أو معرفتها إال بعد سنوات من بیعها قد تصل إلى عشرة أو عشرین ــــدودیمر -

.سنة في بعض األحیان
یؤثر التطور االقتصادي و االجتماعي بصفة كبیرة على أداء الشركات التأمینیة، ككثرة الحوادث و ظهور أخطار -

.جدیدة
.التأمینیة للعمالء تبقى محدودة وضعیفةمستوى معرة و الثقافة -
.  انعدام عنصر الثقة و اإلخالص رغم كونه أساس المعاملة التأمینیة-
. عدد المتعاملین إلى عهد قریب جد محدود وهو خاضع الحتكار بعض الشركات-
إدارة المخاطر-2
:توجد عدة تعریفات للمخاطر یمكن أن نذكر منها كما یلي: المخاطرمفهوم : 2-1
یجب أنوهناالمستقبلیة،النقدیةالتدفقاتبشأناحتماليتوزیعوضعمعهایمكنالتيالحالةهيالمخاطر"

16."باالحتماالت الموضوعیةتسمىوهذهاالحتماالت،هذهوضعفيتساعدكافیةتاریخیةمعلوماتتتوافر

الذي هوالمستثمرالمالرأسإلىنسبتهافيأوقیمتهافيالعوائدهذهفتذبذبالعوائد،انتظامعدمهي" 
المتعلقة بالتنبؤاتالیقینعدمحالةإلىأساساالعوائدانتظامعدمعملیةوترجع،المخاطرةعنصریشكل

تحقیقهوالمستثمر العاديإلیهیسعىماوأنالمخاطر،منمعینةدرجةاستثمارلكلأنكماالمستقبلیة،
.17"المستثمر وعمرهطبیعةوفقیتحددالمخاطرمنلدیهمقبولمستوىعندممكنعائدأعلى

املكتبة العصرية للنشر " الحاسبة في منشآت التأمين في ضوء المعايير المحاسبية لشركات التأمين" حممود حممود السجاعي - 14
.26، ص 2006والتوزيع، املنصورية

شلف ماجستیر في إدارة االعمال، ال" تقییم االداء المالي في شركات التأمین، حالة شركة الوطنیة للتأمین" حساني حسین - 15
.59، ص2006/2007
364ص ، 2004اإلسكندرية، اجلامعة،مؤسسة شباب" والتمويلاالستثمارأساسيات"حنفيالغفارعبد- 16

14ص . 1990األردن،،عمان،"والتطبيقالنظريةبيناالستثمار والتمويل"حممود العتييب وآخرون - 17
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:التأمیننشاطمخاطر2-2
:18الجدول التاليفيتلخیصهایمكنالمخاطرمنمجموعةلنشاطهاممارستهافيالتأمینشركاتتواجه

التأمینشركاتمخاطر: 01رقمالجدول
المتعلقةالعامةالمخاطر
باألعمال

المتعلقةالعامةالمخاطراالستثمارمخاطر
باألعمال

قرارات:اإلستراتیجیةالمخاطر-
خاطئة
المنتجات،باألسواق،متعلقة

التقنیات، االبتكارات،
.وااللتزاماتاالكتسابات،

الغش،:الرقابةمخاطر-
الخطأ اإلنساني،

.احتیالتقني،عیب
:القانونیةالمخاطر-

الجدیدة،التنظیمات
تغییراتأواللوائحالقوانین،
أویمكنجبائیة
.األعمالفيتؤثر
مخاطر:السمعةمخاطر-

تجاهالسلبیةالصورة
وكاالتتجاهأوالجمهور
.التنقیط

مخاطر:داخلیةمخاطر-
التحتیةبالبنیةمتعلقة
.المعلوماتوبنظم

األسهم،أسعارتقلب:السوقمخاطر-
.الصرفومعدالت

المنتجاتباستخدامالمرتبطةالمخاطر-
.المشتقة

المرتبطة الفائدةأسعارمخاطر-
.التقلبات

:السیولةمخاطر-
حاالت فياألصولتسییلمخاطر
.اإلعسار

:التطابقمخاطر-
عنالمتولدةالتدفقاتتكونأنمخاطر

التدفقاتكافبشكلتغطيالاالستثمار
.التأمینشركةستدفعهاالتيالخارجة

شركاتفيباالستثمارالمتعلقةالمخاطر-
.أخرى

المرتبطةالمخاطر:االئتمانمخاطر-
بمعیدي
.المدینونوالعمالءالتأمین

:االكتتابمخاطر-
المتصلةالمخاطر

المخاطربالحوادث،
والمخاطرالطبیعیة،

.البشریة
المرتبطةالمخاطر-

الضبط،التقییم،بأخطاء
.والتعرضالنمذجة،

بتقییمالمرتبطةالمخاطر-
.االحتیاطات

المتصلةالمخاطر-
.البیئيبالتطور

مداخلة يف ملتقى وطين حول " مع اشارة خاصة لحالة الجزائر-لنشاط التأمينعناصر التنظيم االحترازي" حبار عبد الرزاق - 18
.، جامعة الشلف، اجلزائر2012ديسمرب 03/04جتارب دول، يومي –الصناعة التأمينية الواقع العملي وأفاق التطوير 
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" مع اشارة خاصة لحالة الجزائر-عناصر التنظیم االحترازي لنشاط التأمین" حبار عبد الرزاق :المصدر
03/04دول، یومي تجارب –مداخلة في ملتقى وطني حول الصناعة التأمینیة الواقع العملي وأفاق التطویر 

.، جامعة الشلف، الجزائر2012دیسمبر 
إدارة المخاطر: 2-3

عنالبحتةمع المخاطرللتعاملعلميمدخلأومنهجعنعبارة"أنهاعلىالمخاطرإدارةتعریفیمكن
أوالخسارةحدوثإمكانیةتقللأنمن شأنهاإجراءاتوتنفیذوتصمیمالمحتملةالعارضةالخسائرتوقعطریق
19"األدنىالحدإليتقعالتيللخسائرالمالياألثر

واإلدارةمجلس اإلدارةأعضاءمن ضمنأعضائهایكونالمخاطرخاصة بإدارةلجنةوجب تكوین لذلك
اإلدارة،مجلسقبلمنومعتمدةومكتوبةمهامها محددةوتكونالخارجیین،المستشارینوبعضالتنفیذیة
مخاطریشملبماالمصرف،لهایتعرضقدالتيالمختلفةأنواع المخاطركافةراكوٕادتحدیدعلیهاویترتب

وأیةالسمعة،ومخاطرالدول،ومخاطرالتشغیلیة،والمخاطرالسیولة،السوق ومخاطرومخاطراالئتمان،
.مخاطر أخرى

التأمینیةإدارة المخاطر ودورها في تفعیل مبادئ الحوكمة في المؤسساتآلیات: ثالثا
النشاطلطبیعةالمخاطر نتیجةمنالعدیدإلىاألخرىالمالیةالمؤسساتغرارعلىالتأمینشركاتتتعرض

الوظیفةهذهفعالیةمجلس اإلدارةیضمنلكياإلطارهذافي.للعمالءتقدمهاالتيوالخدماتتمارسهالذي
فيأكبر فعالیةوضمانالشركةفيالحوكمةتحسینبهدفإدارة المخاطر والمراجعة الداخلیة بلجنةیستعین
.الشركةلهاتتعرضالتيالمخاطرتحدید

أهمیة الحوكمة في المؤسسات المصرفیة والتأمینیة -1
إفالسأنالخاصة، حیثلطبیعتهانظرااألخرى،بالمنشآتمقارنةالمصارففيالحوكمةأهمیةتزداد

علىأیضایؤثرومودعین ومقرضین، ولكنزبائنمنالعالقةذوياألطرافعلىفقطیؤثرالالمصارف
البنوك مابینبسوقیعرفبینهم فیماالعالقات الموجودةمختلفخاللمناألخرىالمصارفاستقرار
إثروخاصةككل،االقتصادعلىحتماثمومنالمصرفيللقطاعالماليعلى االستقراریؤثروبالتالي

الذي أدىاألمرالمالي،التحریروسیاساتوتطورات تكنولوجیةعولمةمنحدثتالتيالتحوالت العالمیة
فيأن الحوكمةالقولیمكنوبالتاليالمصرفي،القطاععلى مستوىالمخاطرحجمارتفاعإلىحتما

اإلسكندرية،والتوزيع،للنشر.اجلامعيةالدار،"بنوك-شركات-إدارات-أفرادالمخاطرإدارة"العال،عبدطارقمحاد،- 19
51ص 2007
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فيتوجدالالعناصرمنمجموعةعلىتحتويالمصارفأنواسعة، باعتبارأهمیةلدیهاالمصارف
المخصص المالرأسوتقدیروالنوعیةالنظامیةالمخاطروٕادارةالودائععلىالتأمینمثل األخرىالقطاعات
وجیدواضححوكمةوجود نظاممنالمال، لذا البدرأسهیكلوكذلكالداخلیةالرقابةونظامللمقترضین

بشكلالمصارففيالحوكمةمبادئأن تطبیقالمعنیة، كمااألطرافكلوواجباتحقوقتوضیحفيیساهم
المخرجاتأرباحوتعظیمالمدخالتتكالیفخالل تخفیضالتشغیلیة،  منالكفاءةزیادةإلىسیؤديجید

20.في السوق الماليالمنشأةقیمةبارتفاعیسمحالذياألمر

دور المراجعة الداخلیة في إدارة المخاطر لتفعیل مبادئ الحوكمة-2
المؤسساتفيللمراجعةلجانوجودعلي ضرورةالشركاتبحوكمةالخاصةوالتقاریرالدراساتمعظمأكدت
لتقییمالرئیسیةالعواملأحدیمثلالمراجعةلجانوجودأنوأشارت إلى،الحوكمةتطبیقإليتسعىالتي

.الحوكمة في المؤسسةمستویات
وتأكید فعالیةأهدافهاتحقیقفيالمؤسسة التأمینیةمساعدةمنبهتقومبما–الداخلیةالمراجعةإذ تساعد

في–المخاطر والرقابة علیهاإدارةاجلمنإدارة المخاطرولجنةاإلدارةمجلسمعوالعملالداخلیةالرقابة
الضبطتحقیق، وكذلكللمؤسسة التأمینیةالداخلیةالعملیاتوتحسینتقییمخاللمنالشركاتحوكمةعملیة

ومن بین المهام .لجنة إدارة المخاطربرئیسمجلس اإلدارة واتصالهالرئیسوتبعیتهااستقاللهانتیجةالداخلي
21:التي یقوم بها المراجع الداخلي لتفعیل مبادئ الحوكمة بهدف تقلیل المخاطر هي

شركةوفعالیة أنظمةكفایةمدىوتقییمبفحصالمخاطرأساسعلىالحساباتلمراجعةخطةوتنفیذوضع-
الموظفینوجمیعوحدات الشركةجمیعوامتثالالتزامومدىللشركةالداخلیةواألنظمةالضوابطوكذلكالتأمین

.الضوابطلهذه
.لهاالفترات المحددةفيمراجعتهتمأنهالتأمینلشركةالتقنيبالجانبالمتعلقةالمجاالتجمیعأنضمان-
.الضوابطو للقوانیناالمتثالمدىحولإلیهاالمتوصلوالتوصیاتالنتائجإصدار-

.2009جامعة سطيف، اجلزائر، " الحوكمة في المؤسسات المصرفية" شوقي بورقبة -20
مداخلة يف ندوة حول مؤسسات التأمني التكافلي " بعض مبادئ وآليات الحوكمة في شركات التأمين" ساعد بن فرحات - 21

.جبامعة سطيف، اجلزائر2011أفريل 25/26األسس والنظرية والتجربة التطبيقية يومي والتأمني التقليدي بني 
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الخاتمــــــة
خالصة القول أن من آلیات إدارة المخاطر التي تفرزها عملیة تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات التأمینیة 

مبدأتكریسوإرساءالتي تقوم على هي األساس المراجعة الداخلیة في آلیات داخلیة وخارجیة وأنتتمثل 
الداخلیةالرقابةنظمفيضعفوجودعلىمؤشرایعداإلفصاحكفایةن عدموأ,اإلفصاحوالشفافیة

.الشركاتبقواعد حوكمةااللتزاموٕاجراءات
:من خالل هذه الدراسة یمكن استخالص ما یلي: نتائج الدراسة

للشركة؛المالیةفي القوائمالشفافیةواإلفصاحأهمهاالمبادئمنمجموعةعلىالشركاتحوكمةتقوم-
ممااإلدارةالرقابي علىالدورممارسةفىالمصالحألصحابأوسعودورصالحیاتمنحعلىالعمل-

.المستثمرینوتشجیعدعمفيیساهم
؛اإلفصاحوشفافیةجودةزیادةعلىتعملأنشانهامنالتيالشركاتحوكمةآلیاتاعتماد-
حملةمصالححمایةو التأمین شركاتأداءعلىالسیطرةإلحكامفعاالرقابیانظاماالشركاتحوكمةتمثل-

؛ الوثائق
احتیاجات الحوكمة؛تلبيبحیثالماليالسوقلعملالمنظمةالقانونیةالبیئةتطویرضرورة-
وثقافةتعكس مفاهیمالتيالتدریبیةالبرامجعقدخاللمنالحوكمةممارسةثقافةتعزیزعلىالعمل-

.الحوكمةتطبیقات
المراجـــع

العربیةباللغة 
الكتب 

المطبوعات دیوان،األولالجزء،"الجدیدالتأمینوالتأمینلقانونطبقاالعامةاألحكام" النجاأبوإبراهیم-
1989الجزائر،،عكنون،بنالجامعیة

فيالحوكمةتطبیقات التجارب،المبادئ،المفاهیم،(الشركاتحوكمة" العال،عبدطارقحماد،-
،2005مصر،الجامعیة،الدر،)"المصارف

2005مصر،-القاهرةالعربیة،النیلمجموعةاألولى،الطبعة"الشركاتحوكمة"الخضیري أحمدمحسن-
الدار الجامعیة، الطبعة ،"واإلداريالماليالفسادومعالجةالشركاتحوكمة"محمد مصطفى،سلیمان،-

2006األولى، اإلسكندریة، مصر ،
2006،الجزائر،البیضاء،الدارللنشربلقیس،دار"المدنىنونالقا"دیدانمولود-
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،" محاسبة المنشات المالیة " أحمد نور -
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2002توزیع مؤسسة المعارف، اإلسكندریة، " إدارة األسواق والمنشأة المالیة " منیر ابراهیم الهندي -
" الحاسبة في منشآت التأمین في ضوء المعاییر المحاسبیة لشركات التأمین" محمود محمود السجاعي -

2006المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، المنصوریة 
والتوزیع،للنشر.الجامعیةالدار،"بنوك-شركات-إدارات-أفرادالمخاطرإدارة"العال،عبدطارقحماد،-

2007اإلسكندریة،
2004اإلسكندریة، الجامعة،مؤسسة شباب" والتمویلستثماراالأساسیات"حنفيالغفارعبد-
1990األردن،،عمان،"والتطبیقالنظریةبیناالستثمار والتمویل"محمود العتیبي وآخرون -

المذكرات
ماجستیر في المحاسبة " دور إدارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة" ابراهیم اسحق نسمان -

.2009الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطین، والتمویل، 
2001، ماجستیر،"الجزائرحالةدراسةاالقتصادیة.التنمیةفيالتأمیننشاطدور"نوال قاسم-
ماجستیر في إدارة " تقییم االداء المالي في شركات التأمین، حالة شركة الوطنیة للتأمین " حساني حسین -

،2006/2007االعمال، الشلف 
خالتالمداو المجالت 

مداخلة في ملتقى " دور النظام المحاسبي المالي في دعم الحوكمة بالجزائر"ملیكة زغیب، سوسن زیرق -
بجامعة 2012ماي 07و06وطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري، یومي 

.بسكرة، الجزائر
مداخلة في " مع اشارة خاصة لحالة الجزائر- أمینعناصر التنظیم االحترازي لنشاط الت" حبار عبد الرزاق -

دیسمبر 03/04تجارب دول، یومي –ملتقى وطني حول الصناعة التأمینیة الواقع العملي وأفاق التطویر 
.، جامعة الشلف، الجزائر2012

.2009جامعة سطیف، الجزائر، " الحوكمة في المؤسسات المصرفیة " شوقي بورقبة -
مداخلة في ندوة حول مؤسسات " مبادئ وآلیات الحوكمة في شركات التأمینبعض" ساعد بن فرحات -

2011أفریل 25/26التأمین التكافلي والتأمین التقلیدي بین األسس والنظریة والتجربة التطبیقیة یومي 
.بجامعة سطیف، الجزائر

بالغة األجنبیة
-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Principles

of Corporate Governance, 2000.


