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ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف الفعمي عمى واقع قطاع التأمين في ليبيا ،وما قد يعانيو من مشاكل
ومعوقات قد تحول دون تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل ذلك القطاع .حيث تمثمت عينة الدراسة في
رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرون العامون ومديرو اإلدارات ومساعدييم وبعض الموظفين بشركة ليبيا
لمتأمين .وقد أستخدم المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة ،حيث تم اختيار( )60مفردة من عينة الدراسة

عشوائياً ،وزعت عمييم استمارة اإلستبانة ،استممت منيا ( )46استمارة .وبناء عمى النتائج اإلحصائية التي أكدت
أن إجابات العينة كانت جميعيا بالموافقة وذات داللة احصائية ،ولم تخضع لعامل الصدفة أو العشوائية ،فقد

خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أنو " يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل شركة ليبيا
لمتامين " .كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من أىميا ،ضرورة تبنى مبادئ الحوكمة من قبل
جية تشريعية قادرة عمى إصدار القوانين والتشريعات التي تمزم كافة شركات التأمين الميبية بتطبيق تمك المبادئ،

وكذلك إقامة العديد من الندوات وورش العمل التي تيدف إلى نشر ثقافة تطبيق مبادئ الحوكمة داخل مختمف
المؤسسات.
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اإلطار العام
المقدمة

تتمثل الحوكمة المؤسسية في مجموعة العالقات التي تجمع بين اإلدارة التنفيذية لمشركة ومجمس من

المساىمين ) (Stakeholdersوأصحاب المصالح اآلخرين ) ، (Stockholdersإذ تعد اآللية التي يتم من

خالليا تحديد إستراتيجية الشركة وأىدافيا ومن ثم الوسائل المناسبة لتحقيق تمك األىداف (مطر ،نور.) 2007

ولقد أصبحت أساليب حوكمة الشركات من المصطمحات الشائعة االستخدام في جميع الشركات وخاصة

شركات التأمين كونيا شركات تبنى عمى الثقة التي تعتبر من أىم ركائز الحوكمة ،كما أصبح عدم وجود معايير
واضحة لمحوكمة وحسن إدارتيا لمصمحة أصحابيا موضوعا تتزايد أىميتو يوما بعد يوم ،حيث أدى ضعف

الثقافة الخاصة بيذا المفيوم واإلطار التنظيمي لو إلى تزايد االىتمام بو في القطاعين الخاص والعام.

أساسا لمتطوير
ويمكننا فى ىذا الصدد اإلشارة إلى أن أىمية الحوكمة المؤسسية في شركات التأمين توفر
ً
واألداء المؤسسي المستقبمي بيدف دعم الثقة في أنشطتيا ،وتخفيض درجة المخاطر ،وحماية المساىمين
والمستثمرين من التعرض لمخسارة بسبب سوء إستخدام الصالحيات الممنوحة لمجمس اإلدارة.
مشكمة الدراسة

يعتبر قطاع التأمين أحد الركائز اإلقتصادية لمعظم الدول ،لكونو عامالً ميماً من عوامل النمو والتطور

االقتصادي ،وكذلك مؤش ار عمى مدي فعالية وتطور اقتصاديات تمك الدول .وفى األونة األخيرة ،فقد عرفت

شركات التأمين توسعا وتطو ار كبيرين سواء في مجال النشاط أو الحجم أو تنوع الخدمات التأمينية المقدمة ،وقد
صاحب ىذا التطور والتوسع تشابك وتعقيد العمميات المالية عمى مستوي األسواق المالية بين ىذه الشركات
والمؤسسات المالية األخرى ،األمر الذي أثر بشكل كبير عمى وضوح الرؤية والعالقة بين األطراف المختمفة
ذات المصمحة (المساىمين  ،العمالء  ،الموظفين  ،الدولة  ...( .ليذا السبب أصبح لزاما تطوير طرق

وأساليب اإلدارة وكذلك أنظمة اإلشراف والرقابة عمى شركات التأمين من خالل توظيف وابتكار آليات جديدة
تدعم المؤسسات التأمينية لتحقيق أىدافيا ،وتنظم العالقة بين األطراف ذات المصمحة .بحيث تستند ىذه الطرق
الى ما يسمي باإلدارة الرشيدة أو آليات الحوكمة المؤسسية.
واستناداً إلى ما ورد عن صندوق النقد العربى (مايو 2016م ) بشأن ما يعانيو قطاع التأمين فى الوطن

العربى بشكل عام من ضعف وقصور فى النواحى الفنية واإلدارية والتنظيمية ،األمر الذى إنعكس عمى
إنخفاض مستوى األداء لذلك القطاع ،وضعف مساىمتو فى الناتج اإلجمالى العربى ،والتى بمغت  %1فقط من

ذلك الناتج .وبما أن أن ليبيا جزءا من منظومة الدول العربية والنامية ،فإن الباحث يعتقد بأنيا تصمح ألن
تكون نموذجاً إلستكشاف مدى إمكانية تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل شركات التأمين العاممة فييا،
المعوقات التي تحول دون تطبيق تمك المبادئ (إن وجدت) .
ومن ثم البحث عن األسباب و ّ
وعميو فإنو يمكن تمخيص مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التإلى:

"ما مدى إمكانية تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل شركات التأمين الميبية ".
ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس التساؤالت التالية:

 .1ما مدى تمتع أعضاء مجمس اإلدارة بالقدرة والكفاءة التى تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة.
 .2ما مدى وضوح تحديد ىيكل عمميات الشركة ودور مجمس اإلدارة.
 .3ما مدى إحتفاظ الشركة بأنظمة مراجعة مستقمة ونزيية وفعالة.

 .4ما مدى إلتزام الشركة بمبدأي اإلفصاح والشفافية عن جميع المعمومات والبيانات.
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 .5ما مدى إلتزام الشركة بضمان وجود نظام فعال إلدارة المخاطر.
 .6ما مدى إلتزام الشركة بتبني نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7ما مدى إلتزام الشركة بإجراءات تكفل تحديد دور المساىمين وضمان حقوقيم.
 .8ما مدى إلتزام الشركة بإجراءات تحديد دور األطراف األخرى ذات العالقة ،وضمان حقوقيم.
 .9ما مدى تبني الشركة وتشجيعيا لممعايير األخالقية والسموكية العميا.
متغيرات الدراسة:

 المتغير التابع:

" ما مدى إمكانية تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل شركات التأمين الميبية ".
 المتغيرات المستقمة:

وتشمل المبادئ التسعة لمحوكمة المؤسسية التالية:

 .1تمتع مجمس اإلدارة بالقدرة والكفاءة التي تتناسب مع طبيعة وحجم الشركة.
 .2وجود تحديد واضح لييكل الشركة ودور مجمس اإلدارة.
 .3إحتفاظ الشركة بأنظمة مراجعة مستقمة ونزيية وفعالة.
 .4اإللتزام بمبدأي اإلفصاح والشفافية عن جميع المعمومات والبيانات.
 .5إلتزام الشركة بضمان وجود نظام فعال إلدارة المخاطر.

 .6تبني الشركة لنظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7وجود إجراءات بالشركة لتحديد دور المساىمين وضمان حقوقيم.
 .8ىناك إجراءات بالشركة لتحديد دور األطراف األخرى ذات العالقة ،وضمان حقوقيم.
 .9تبني الشركة وتشجيعيا لممعايير األخالقية والسموكية العميا.
فرضيات الدراسة:

تنطمق الفرضيات الموضوعة ليذه الدراسة من األىداف المذكورة أعاله وىي كالتالي:
الفرضية الرئيسة:

" يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل شركات التأمين الميبية ".

وتتفرع ىذه الفرضية إلى الفرضيات التسع التالية:

 .1يتمتع مجمس اإلدارة بالقدرة والكفاءة التي تتناسب مع طبيعة وحجم الشركة.
 .2يوجد تحديد واضح لييكل الشركة ودور مجمس اإلدارة.
 .3تحتفظ الشركة بأنظمة مراجعة مستقمة ونزيية وفعالة.
 .4تمتزم الشركة بمبدأي اإلفصاح والشفافية عن جميع المعمومات والبيانات.
 .5يوجد نظام فعال إلدارة المخاطر داخل الشركة..

 .6تتبنى الشركة نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7توجد لدى الشركة إجراءات لتحديد دور المساىمين وضمان حقوقيم.
 .8توجد لدى الشركة إجراءات لتحديد دور األطراف األخرى ذات العالقة ،وضمان حقوقيم.
 .9تتبنى الشركة المعايير األخالقية والسموكية العميا وتشجعيا.
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أىمية الدراسة:

نظر لما
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من كونيا تتعمق بأحد القطاعات اليامة ،وىو قطاع التأمين ،وذلك ًا
يشكمو ىذا القطاع من مساىمة فعالة في اإلقتصاد الوطني الميبي من ناحية .ومحاولة التعرف عمى الواقع البيئي
لذلك القطاع ،والتأكد من مدى مالءمتو لتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية (سالفة الذكر) من ناحية أخرى،
وخاصة بعد التطورات الراىنة والمتعمقة بما يشيده ذلك القطاع من تحول إلى الخصخصة .باإلضافة إلى أن

ىاما لتعزيز تنافسية ونمو
تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل شركات التأمين الميبية ،سوف يمثل ر ً
افدا ً
اإلقتصاد الوطني الميبي ،وأن تطبيق ىذه المبادئ سيزيد من شفافية وموثوقية البيانات المالية المنشورة لتمك
المؤسسات.
أىداف الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 .1الوقوف الفعمي عمى واقع قطاع التأمين في ليبيا ،وما قد يعانيو من مشاكل ومعوقات ،قد تحول دون
تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية (سالفة الذكر).
 .2معرفة مدى مالءمة الواقع العممي لتمك المؤسسات لتبنى مبادئ الحوكمة .

اإلطار النظري

إن المتتبع لما حدث من انييارات مالية ،في اآلونة األخيرة ليدرك بأن ذلك كان حصيمة لخمل إداري ناجم

عن قصور في التخطيط والتنظيم والرقابة واإلشراف عمى كافة األمور المتعمقة في المنشأ ة ،وعمى وجو

الخصوص األمور المالية  ،إذ يتمثل ىذا الخمل في نقص شفافية المعمومات المحاسبية ،وعدم االلتزام بتطبيق
المبادئ والمعايير المحاسبية السميمة  ،لذا جاءت الحاكمية المؤسسية بنموذجيا المتجدد خالل العقد األخير
لتضيف مزيد ًًا من الشفافية في اإلدارة وتنظيم العالقة بين أطراف المنشأ ة من مساىمين وعاممين ومجمس
إدارة وادارة تنفيذية وأصحاب المصالح اآلخرين من ( دائنين ،وعمالء ،وموظفين ،وغيرىم ممن ليم عالقة
بالمنشأة ) .
لقد أدت الفضائح المحاسبية في الشركات الكبيرة مثل انرون( ،)Enronوىمث ساوث (،)Health South

وتايكو ( ،)Tycoوووردكوم ( )WorldComإلى زعزعة الثقة لدى المستثمرين ،وكان غالبا ما يعزى سبب
الفشل في مثل ىذه الشركات إلى ضعف الرقابة الداخمية لدى الشركة .وبسبب تمك الفضائح فقد تم إتخاذ العديد

من اإلجراءات والقوانين لمحد من وقوع مثل ىذه الفضائح مرة أخرى ،وكان من ضمنيا قانون سيربنس -أوكسمي
( )Sarbanes-Oxley Actالذي فرض عمى الشركات التي يتم تداول أسيميا في الواليات المتحدة
األمريكية؛ تطبيق مجموعة من قواعد الحوكمة المؤسسية .وفي السنة 2003م تبنى سوق نيويورك مجموعة
إضافية من قواعد الحوكمة المؤسسية وأوجب عمى جميع الشركات المدرجة أسيميا لمتداول في السوق المالى

تطبيقيا( .)Agrawal & Chadha, 2004
مفيوم الحوكمة المؤسسية

يعتبر تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية Organization for Economic Cooperation

 )OECD( and Developmentمن أشمل التعريفات التي تناولت مفيوم الحوكمة المؤسسية فقد عرفتيا
عمى أنيا :النظام الذي تستخدمو المنشأة في عممية اإلشراف والرقابة عمى عممياتيا ،كما أنيا تمثل النظام الذي

يتم من خاللو توزيع الحقوق والمسؤوليات عمى مختمف األطراف في المنشأة بما في ذلك مجمس اإلدارة
والمديرين وحممة األسيم وأصحاب المصالح األخرى ،كما أنيا تحدد القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ الق اررات
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التي تتعمق بالمنشأة .ومن خالل ما سبق يتم التزود باآللية التي يتم من خالليا تحديد أىداف الشركة والوسائل
التي تستخدم في تحقيق األىداف والرقابة عمى عميياOECD Principles of Corporate ( .

.)Governance, 2004
أىمية الحوكمة المؤسسية

يساعد نظام الحوكمة المؤسسية الجيد عمى حماية مصالح كل األطراف الميتمة بالتعامل مع الشركة،

وينظم العالقات القائمة بين إدارة الشركة التنفيذية ومجمس إدارتيا ولجنة التدقيق فييا ،ما يعمل عمى خفض

مخاطر الشركة وعمى رفع قيمة أسيميا في السوق ،كما أن نظام الحوكمة المؤسسية الجيد يحسن من نوعية
وكفاءة القيادة في الشركة ويحسن من جودة إنتاجيا (الينيني .)2004 ،كما تساعد الحوكمة المؤسسية الجيدة
عمى تحسين الكفاءة في استخدام أصول المنشأة ،والعمل عمى تخفيض تكمفة رأس المال ،وتساعد في تحقيق

رغبات المجتمع وتطمعاتو (.)Cattrysse, 2005

كما تؤثر الحوكمة المؤسسية الجيدة في التطور والنمو ،من خالل مساىمتيا في زيادة مصادر الحصول

عمى التمويل الخارجي ،وتعظيم قيمة الشركة مما يؤدي إلى زيادة االستثمارات ،وتعظيم النمو االقتصادي عمى
المستوى الوطني وتخفيض البطالة .وتساىم الحوكمة المؤسسية كذلك في تحسين األداء التشغيمي من خالل
توزيع الموارد وادارتيا ،بأفضل الطرق اإلدارية الممكنة مما يؤدي إلى تعظيم الثروة وتحسين العالقات مع
أصحاب المصالح في المنشأة.)Claessens, 2003( .

آليات حوكمة الشركات

تنقسم آليات حوكمة الشركات إلى آليات داخمية وأخرى خارجية  ،وذلك عمى النحو التالي:

أوال :اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات

تنصب آليات حوكمة المؤسسات الداخمية عمى أنشطة وفعاليات المؤسسات ،واتخاذ اإلجراءات

الالزمة لتحقيق أىداف الشركة ،ويمكن تصنيف اآلليات الداخمية إلى ما يمي:
 مجمس اإلدارة:

يعد مجمس اإلدارة من أفضل األدوات الرقابية عمى سموك اإلدارة ،إذ أنو يحمي رأس المال المستثمر في
الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة ،وذلك من خالل صالحياتو القانونية في تعيين واعفاء ومكافأة
اإلدارة العميا ،كما أن مجمس اإلدارة القوي يشارك بفاعمية في وضع إستراتيجية الشركة ،ويقدم الحوافز
المناسبة لإلدارة  ،ويراقب سموكيا ويقوم أدائيا ،و بالتالي تعظيم قيمة الشركة ولكي يتمكن مجمس اإلدارة
من القيام بواجباتو في التوجيو و المراقبة ،يمجأ إلى تأليف مجموعة من المجان من بين أعضائو من غير

التنفيذ يبين ،أبرزىا ما يمي:
 لجنة التدقيق :يتمثل دورىا في زيادة الثقة والشفافية في المعمومات المالية التي تصفح عنيا
المؤسسات ،وذلك من خالل إعدادىا التقارير المالية واشرافيا عمى وظيفة التدقيق الداخمي في المؤسسات،
وكذلك دورىا في دعم ىيئات التدقيق الخارجي وزيادة استقالليتيا فضال عن دورىا في التأكيد عمى االلتزام
بمبادئ حوكمة المؤسسات.


لجنة المكافآت :تتشكل من أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين حيث تتركز وظائف لجنة المكافآت

والمزايا الخاصة باإلدارة العميا.
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لجنة التعيينات :يجب أن يتم تعيين أعضاء مجمس اإلدارة والموظفين من بين أفضل المرشحين الذين

تتالءم ميارتيم وخبراتيم مع الميارات و الخبرات المحددة من المؤسسة وتتمثل واجبات ىذه المجنة في
تحديد أفضل المرشيحن المؤىمين وتقويم باستمرار وتوخي الموضوعية في عممية التوظيف وكذلك اإلعالن
عن الوظائف المطموب إشغاليا.

 التدقيق الداخمي:

تؤدي وظيفة التدقيق الداخمي دورىما في عممية الحوكمة وذلك بزيادة قدرتيا المواطنين عمى مساءلة
الشركة ،حيث يقوم المدققون الداخميون من خالل النشطة التي ينقدونيا بزيادة

حوكمة المؤسسات

والمصداقية ،العدالة ،تحسين سموك الموظفين والعاممين في المؤسسات الممموكة لمدولة وتقميل مخاطر
الفساد اإلداري و المالي ( .بوقرة ،غانم.) 2012 ،
ثانياً :اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات:

تتمثل آليات حوكمة المؤسسات الخارجية بأنواع الرقابة التي يمارسيا أصحاب المصالح الخارجين عمى

الشركة و الضغوط التي تمارسيا المنظمات الدولية الميتمة بيذا الموضوع ،حيث يشكل ىذا المصدر أحد
المصادر الكبرى المولدة لضغط ىائل من أجل تطبيق قواعد الحوكمة

ومن أمثمة ذلك ما يمي:


منافسة سوق المنتجات (الخدمات) وسوق العمل اإلداري:
تعد منافسة سوق المنتجات (أوالخدمات) أحد اآلليات الميمة لحوكمة الشركات ،وذلك ألنيا إذا لم تتم
اإلدارة بواجباتيا بالشكل الصحيح ،إنيا سوف تفشل في منافسة الشركات التي تعمل في نفس حقل

الصناعة ،و بالتالي تتعرض لإلفالس ،فمنافسة سوق المنتجات تيذب سموك اإلدارة ،وخاصة إذا
كانت ىناك سوق فعالة لمعمل اإلداري لإلدارة العميا.


االندماجات و اإلكتسابات:
مما الشك فيو أن اإلندماجات واالكتساب من األدوات التقميدية إلعادة الييكمة في قطاع الشركات في

أنحا ء العالم ،ألن االكتساب آلية ميمة من آليات الحوكمة ،وبدونو ال يمكن السيطرة عمى سموك
اإلدارة بشكل فعال ،حيث غالبا ما يتم االستغناء عن خدمات اإلدارات ذات األداء المنخفض عندما
تحصل عممية االكتساب أو اإلندماج.


التدقيق الخارجي:
يؤدي المدقق الخارجي دو ار ميما في المساعدة عمى تحسين نوعية الكشوفات المالية ،ولتحقيق ذلك

ينبغي عميو مناقشة لجنة التدقيق في نوعية تمك الكشوفات ،ومع تزايد التركيز عمى دور مجالس
اإلدارة ،وعمى وجو الخصوص لجنة التدقيق في اختيار المدقق الخارجي واالستمرار في تكميفو ،حيث

أن لجان التدقيق المستقمة و النشيطة سوف تطمب تدقيقا ذا نوعية عالية ،و بالتالي اختيار المدققين و
المختصين في حقل الصناعة الذي تعمل فيو المؤسسة.



التشريعات والقوانين:

غالبا ما تشكل وتؤثر ىذه اآلليات عمى التفاعالت التي تجري بين الفاعمين الذين يشتركون بشكل
مباشر في عممية الحوكمة ،لقد أثرت بعض التشريعات عمى الفاعمين األساسيين في عممية الحوكمة،
ليس فيما يتصل بدورىم ووظيفتيم في ىذه العممية ،بل عمى كيفية تفاعميم مع بعضيم ( .حساني،

مروة ،حمزة 2012 ،م ).
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قطاع التأمين في ليبيا

بدأ التأمين في ليبيا فعميا أثناء الحكم العثماني بتطبيق قانون التأمين البحري العثماني كجزء من المدونة

البحرية الصادرة في سنة 1849م .وعند استعمار اإليطاليين لميبيا سنة 1911م خضعت البالد إلي قوانينيم
وفتحت شركات التأمين اإليطالية فروعا ووكاالت ليا في ليبيا ،بيدف حماية المصالح االستعمارية اإليطالية

،واستمر ىذا الوضع حتى بعد إعالن استقالل ليبيا 1951م.
مع مطمع الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة ليبيا لمتأمين في سنة 1964م كأول شركة تأمين

وطنية برأس مال قدره ( 100,000د.ل) مائة ألف دينار ليبي  .وقد توالى بعد ذلك ظيور شركات تأمين أخري

حيث تأسست شركة الصحاري لمتأمين في سنة 1967م ثم شركة المختار لمتامين في سنة 1968م و شركة

شمال أفريقيا لمتأمين في سنة 1969م .

وأما فيما يتعمق بالقوانين المنظمة لقطاع التأمين فقد صدر سنة 1970م قانون اإلشراف والرقابة عمي

شركات التأمين الذي ينظم عمميات التأمين في ليبيا من خالل اإلشراف عمى التأمين ،ثم تمى ذلك صدور قانون
التأمين اإلجباري عمى المركبات اآللية سنة 1971م والذي ضمن تغطية تأمينية لمن قد يتعرضون إلصابات

جسمانية أو وفاة نتيجة لحوادث المركبات اآللية.
شركة ليبيا لمتأمين

تأسست شركة ليبيا لمتأمين سنة 1964م برأسمال قدره ( 100,000ج.ل) مائة ألف جنيو ليبى ،وكانت

أول شركة تأمين وطنية تؤسس وتسجل في ليبيا .وفى سنة 1971م ألت ممكية الشركة بالكامل لمدولة ،ورفع

رأس مالو إلى ( 1,000,000د.ل) مميون دينار ليبى .وفى سنة 1981م تم رفع رأس مال الشركة إلى
( 2,000,000د.ل) مميونا دينار ليبى .وفى سنة 1989م ،رفع راس ماليا إلى ( 30,000,000د.ل)
ثالثون مميون دينار ليبي .وفى سنة 2000م تم ضم ىيئة التأمين الطبى إلى شركة ليبيا لمتأمين ورفع رأس

ماليا إلى ( 50,000,000د.ل) خمسون مميون دينار ليبي .وفى سنة 2008م تم خصخصة الشركة ورفع

رأس ماليا إلى ( 70,000,000د.ل) سبعون مميون دينار ليبي مدفوعة بالكامل لتكون بذلك أكبر شركة تأمين
عاممة بالسوق الميبي.

وبفضل ما تممكو الشركة من أصول مالية ،وعالقات قوية مع شركات إعادة التأمين العالمية ،فقد ظمت
تتمتع بالمالءة المالية القوية والقدرة اإلستيعابية العالية والخبرة الطويمة لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لمسوق
الميبي من خالل فروعيا ومكاتبيا ووكالءىا المنتشرون في كافة المدن الميبية ،حيث حرصت عمى توفير أغطية

الحماية والبرامج التأمينية لتمبية مختمف احتياجات المؤسسات واألفراد من خالل الخبرات الوطنية ومن خالل
خبرتيا والتزاميا بتقديم الخدمة المميزة ،وبما يضمن مصمحة المواطن الميبي والمجتمع ككل .وفي أواخر
التسعينيات تم اإلذن لمقطاع الخاص بتأسيس شركات تأمين حيث تأسست عدة شركات تمارس نشاط التأمين
إلي جانب شركة ليبيا لمتأمين (www.libtamin.ly( .
الدراسات السابقة


دراسة خميفة رجب ( ،)2009بعنوان " دراسة وتقييم واقع ممارسة حوكمة المصارف فى ليبيا" ،وقد

ىدفت ىذه الدراسة إلى إختبار مدى قدرة الجياز المصرفي فى ليبيا عمى تطبيق قواعد اإلدارة
الرشيدة ،حيث إشتممت عينة الدراسة عمى كل من ( مصرف الجميورية ،ومصرف الصحارى،
والمصرف التجاري) ،وقد خمصت الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا ،قصور إدراك المديرون
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والموظفون لمفيوم الحوكمة ومعاييرىا الدولية فى المصارف التجارية الميبية ،وكذلك قصور التطبيق
الجيد والسميم لمبادئ الحوكمة فى تمك المصارف .كما أوصت الدراسة بناء عمى تمك النتائج ،بالحد
مما يسمى بالعالقات اإلجتماعية داخل المصارف ،وزيادة تفعيل مكتب اإلمتثال فى المصارف ،لكي
يتم بالفعل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة.


دراسة سميمانى ( ،)2012بعنوان" دور أليات الحوكمة في تحسين األداء المالى في شركات
التأمين" .وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور آليات الحوكمة في تحسين األداء المالي لشركات
التأمين بالجزائر ،وذلك لما تمعبو ىذه اآلليات من دور كبير لتصبح أكثر جذبا لممستثمرين ،مما يؤدي

إلى زيا دة الدخول ألسواق رأس المال ،ووفرة االئتمان ،وانخفاض تكمفة التمويل ،ورفع القيمة السوقية
لمشركة ،تخفيضا لمخاطر وزيادة القدرة التنافسية لمشركة ،حيث طبقت ىذه الدراسة عمى شركة

 CRMAلمتأمينات الجزائرية ،وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ،أن حوكمة
الش ركات تمثل أداة فعالة لمرقابة عمى شركات التأمين  ،وذلك من خالل عدة آليات داخمية وأخرى
خارجية .وأن المراجعة الداخمية ىي الوسيمة الفعالة لتقييم أداء مختمف الوظائف و األنشطة داخل
الشركة .باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين آليات حوكمة شركات التأمين و األداء المالي.
وقد أوصت الدراسة بأنو يجب عمى الشركات الدولية زيادة الدور الرقابي عمى شركات التأمين وذلك
من خالل الزاميا بتطبيق قواعد حوكمة الشركات.


زاىر ،دريباتى ،بركات ( ،) 2013دراسة بعنوان " :تقييم مدى التزام شركات التأمين السورية بمبادئ
الحوكمة "  -دراسة مسحية عمى شركات التأمين الخاضعة إلشراف ىيئة األوراق واألسواق المالية

أىميتيا ،وما
السورية -وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مفيوم حوكمة الشركات ،ومدى ّ
ىي العوامل التي تمعب دو ار في نجاح تطبيقيا ،باإلضافة إلى تقييم مدى التزام شركات التأمين السورية

الخاضعة إلشراف ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية بمعايير وأسس الحوكمة التي وضعتيا منظّمة

التعاون االقتصادي والتنمية ( .)2004حيث َخمُصت الدراسة إلى بعض النتائج أىميا ،وجود مستويات
جيدة من تطبيق الحوكمة في شركات التأمين محل الدراسة ويعطي ىذا مؤش ار جيدا عمى وجود نظرة
إيجابية من ِقَبل ىذه الشركات ألىمية تطبيق الحوكمة ،كما أوصت الدراسة بضرورة توحيد جيود الجيات
وحث شركات التأمين السورية لالنتقال من مرحمة االلتزام بالمعايير
اإلشرافية في مجال تطبيق الحوكمة،
ّ
الموضوعة من قبل الجيات اإلشرافية إلى مرحمة السعي لوضع مبادئ حوكمة خاصة بيا بما يساعد في

زيادة فعالية التطبيق.


دراسة ( نجم ،) 2014 ،بعنوان " :حوكمة شركات التأمين في فمسطين (تقييم الوضع الراىن
ومتطمبات التحديث) /دراسة مقارنة "  ،وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع حوكمة شركات
التأمين الفمسطينية ،عمى ضوء المعايير الدولية لمحوكمة وقياس مدى إلتزاميا وتطبيقيا لمدونة قواعد
حوكمة الشركات المساىمة العامة في فمسطين .وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي في
إجراء الدراسة من خالل جمع البيانات من مصادرىا األولية والثانوية ،وتم تصميم استبانة أعدت

خصيصاً ليذا الغرض ،وتم توزيعيا عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )31من مجمس إدارة ومدراء
تنفيذيين ،ومدراء ماليين ،وتدقيق داخمي ،وأعضاء لجنة تنفيذية ،في شركات التأمين المدرجة وعددىا

( .)7وقد توصمت الدراسة إلى أن شركات التأمين في فمسطين قطعت شوطاً في تطبيق قواعد الحوكمة

لكن من الممكن أن يكون المستوى أفضل من ذلك ،مما يعني ىناك معيقات تقف أمام التزام الشركات
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بمبادئ الحوكمة عمى النحو المفترض أىميا عدم اإلقتناع من قبل إدارة ىذه الشركات بأىمية الحوكمة،
إضافة إلى أن احكام قواعد مدونة حوكمة الشركات ال ترقى لمستوى اإللزام فيكون سبيل لتيربيا من
تطبيقيا إذا لم ترغب في االلتزام بيا .وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا تعديل بعض
النصوص القانونية ذات العالقة بإدارة الشركة ،وحماية حقوق المساىمين ،واتباع قواعد اإلفصاح

والشفافية ،وحفظ حقوق أصحاب المصالح ،وتفعيل دور الييئات الرقابية عمى شركات التأمين.


دراسة الساعدى ،) 2014( ،بعنوان :استراتيجية لتحسين الحوكمة المؤسسية في المصارف الميبية:

ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح مدى قدرة المصارف عمى تطبيق الحوكمة المؤسسية ،لما ليا من قدرة

في التقميل من المخاطر التي تتعرض ليا المصارف ،وزيادة تطوير أداء اإلدارة المصرفية .كذلك ما مدى
نجاح الحوكمة من خالل التركيز عمى المتطمبات القانونية ،ومعايير المحاسبة الدولية ،ومينة التدقيق
الداخمي .حيث توصمت إلى أن ىناك عالقة كبيرة جداً بين تطبيق المتطمبات القانونية والمعايير
المحاسبية والتدقيق الداخمي ،وبين نجاح الحوكمة المصرفية  ،كما أن ىناك إجماعاً لدى موظفي
المصارف بتطبيق الحوكمة ،لما ليا من أثر كبير في تحسين سير العمل المصرفية.



خالط ،المصمى ( ،)2014دراسة بعنوان " :دور لجان المراجعة في دعم كفاءة وفاعمية وظيفة
المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية الميبية" ،وقد ىدفت ىذه الدراسة الي تحميل دور لجان
المراجعة في دعم كفاءة وفاعمية وظيفة المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية الميبية .ولتحقيق ىدف

ىذه الدراسة ثم تطوير قائمة استقصاء وزعت عمي أعضاء اإلدارة العميا والمراجعين الداخميين في
الشركات محل الدراسة .وخمصت الدراسة إلى أن تكوين لجان المراجعة في الشركات محل الدراسة يسيم
في دعم كفاءة وفعالية وظيفة المراجعة الداخمية .وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يتم إصدار قرار من
قبل مجمس الوزراء يمزم الشركات الميبية إجماالً والصناعية خاصة بتشكيل لجان مراجعة بيا.



الجانب العممي

أوالً :نموذج الدراسة بناء عمى ما تم عرضو من خالل مشكمة الدراسة وأىدافيا ،يمكننا عرض نموذج الدراسة

وفقا لممخطط التالي:

المتغير التابع

المتغيرات المستقمة
أعضاء يتمتع
وضوح

عملية

الشركة إحتفاظ
بمبدأي

اإللتزام

الشركة

إلتزام

الشركة

تحديد

الشركة لنظام تبني
الشركة تحديد

مبادئ مدى إمكانية تطبيق ما
داخل

الحوكمة المؤسسية
شركات التأمين الليبية

الشركة تبني

النموذج من إعداد الباحث.
ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة
077
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أ .مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من كافة العاممين فى اإلدارات المختمفة بشركة ليبيا لمتأمين.

ب .عينة الدراسة

تمثمت عينة الدراسة في رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرون العامون ومديرو اإلدارات ومساعدييم

وبعض الموظفين بشركة ليبيا لمتأمين .وقد تم اختيار( )60مفردة من عينة الدراسة عشوائياً ،وزعت عمييم

استمارة اإلستبانة ،استممت منيا ( )46استمارة .،وبذلك تكون نسبة االستمارات الداخمة في التحميل من

االستمارات الموزعة (.)%76.66

ثالثاً :اإلحصاء الوصفي

 .1صدق وثبات األداة

لغرض التحقق من ثبات األداة استخدم الباحث معامل االتساق الداخمي لفقرات األداة من خالل معادلة

كرونباخ ألفا التي تم تطبيقيا باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( ،)SPSSوتعتبر القيمة
المقبولة إحصائيا لمعامل ألفا كرونباخ  .0.6والجدول التالى رقم ( )1يعرض نتائج اختبار معامل الثبات

لعبارات االستبيان:

جدول ()1

نتائج اختبار معامل الثبات ( كرونباخ ألفا) لمحاور الدراسة واألداة ككل
المحاور
جميع فقرات االستبيان.

عدد العبارات

قيمة معامل الثبات

67

0.978

من خالل الجدول السابق والمتعمق بإجراء اختبار المصداقية عمى إجابات المستجيبين لالستبانة ،يتضح لنا قيمة
ألفا لمجميع المحاور ( ، )0.978وىى نسبة مرتفعة جدا مما يعطينا داللة عمى ثبات اجابات العينة حول فقرات

الدراسة.

 .2تحميل المعمومات العامة:
أوالً :الوظيفة

جدول رقم ( ) 2

التوزيع التكراري والنسبي لممبحوثين حسب الوظيفة

701

الوظيفة

العدد

النسبة %

رئيس مجمس إدارة

1

2.2

عضو مجمس إدارة

3

6.5

مدير عام

1

2.2

نائب مدير عام

3

6.5

مدير إدارة

5

10.8

اخرى:

33

71.8

رئيس مكتب

2

-----

رئيس قسم

9

-------
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مدير فرع

2

--------

موظف

20

------

اإلجمالي

46

%100

من الجدول رقم ( ، )2يتضح ان عينة الدراسة كانت متنوعة من حيث شموليا لمختمف المستويات الوظيفية ،
اال إن النسبة الكبرى من العينة كانت من اخرى التي شممت طيف واسع من الدرجات والميام الوظيفية والذين

بمغت نسبتيم ( ، )%71.8ثم احتمت نسبة من يشغمون وظيفة مدير ادارة المرتبة الثانية وبنسبة (، )%10.8
وجاءت بالمرتبة الثالثة (عضو مجمس ادارة  ،نائب مدير عام) حيث بمغت نسبتيم ( )%6.5من العينة.

ثانياً :المؤىل العممي
جدول رقم ()3
التوزيع التكراري والنسبي لممبحوثين حسب المؤىل التعميمي
المؤىل العممي

العدد

النسبة %

دكتوراه

2

4.3

ماجستير

6

13.0

بكالوريوس & ليسانس

34

73.9

دبموم عالي

1

2.2

دبموم متوسط

2

4.3

اخرى

1

2.2

األجمالي

46

%100

من الجدول رقم ( ، )3يتضح ان عينة الدراسة كانت متنوعة من حيث مستوياتيا التعميمية  ،حيث بمغت

نسبة الذين يحممون شيادة البكالوريوس او الميسانس فما فوق ( )%90.9وىي نسبة مرتفعة جدا  ،وتدل عمى
مستوى مرتفع من حممة المؤىالت الجامعية فما فوق ،وبالتالي يمكن التعويل عمى اجاباتيم حول الحوكمة

المؤسسية في شركات التامين الميبية.
ثالثاً :التخصص
جدول رقم ()4

التوزيع التكراري والنسبي لممبحوثين حسب التخصص

076

التخصص

العدد

النسبة %

محاسبة

13

%28

ادارة اعمال

10

%22

اخرى:

23

%50

مصارف وتامين

2

-----

ادارة عامة

1

-----

اقتصاد

2

------
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قانون

14

-----

تسويق

1

------

دراسات مالية

1

-------

حاسب الي

1

-------

اعالم

1

-------

االجمالي

46

%100

من الجدول رقم ( ، )4يتبين ان عينة الدراسة كانت متنوعة من حيث تخصصات العاممين او المشمول

بالدراسة  ،اال ان المالحظ ان حممة شيادة القانون احتمت العدد االكبر في العينة حيث بمغ عددىم ( ،)14في
حين جاءت نسبة المتخصصين في المحاسبة المرتبة الثانية من حيث العدد ،اما خريجي قسم االدارة فجاء

عددىم بالمرتبة الثالثة.
رابعاً :سنوات الخبرة
جدول رقم ( ) 5
التخصص

العدد

النسبة %

اقل من  5سنوات

2

4.30

من  5سنوات الى اقل من  10سنوات

8

17,40

من  10سنوات الى اقل من  15سنة

11

23.90

25

54.30

من  15سنة فاكثر

من الجدول رقم ( ، )5يتبين ان أكبر نسبة لعينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة ىى المدة ( من  15سنة

فأكثر ) ،ثم تمييا المدة (من  10سنوات إلى أقل من  15سنة) ،أى أن ما نسبتو 78.20

 %ىم من

خبرتيم أكثر من  10سنوات .األمر الذى يعطى مؤش اًر واضحاً عمى ما يتمتع بو موظفى الشركة من خبرة
طويمة تعطى ثقة أكبر لفيميم لألسئمة الواردة باألستبانة واإلجابة عمييا.

اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات:

قبل البدء باختبار الفرضيات البد من إخضاع البيانات لمتحميل لمتأكد ىل أن ىذه البيانات تخضع لمتوزيع

الطبيعي أم ال  ،ولموقوف عمى ذلك سوف يستخدم الباحث اختبار  ، Kolmogorov-Smirnovوعمى

أساس الفرضية التالية  :الفرضية الصفرية  :البيانات تخضع لمتوزيع الطبيعي .الفرضية البديمة  :البيانات ال

تخضع لمتوزيع الطبيعي .والجدول التالي يبين نتائج اختبار .Kolmogorov-Smirnov

جدول رقم ()6

نتائج اختبار Kolmogorov-Smirnov
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المعممة

دعم وظيفة المراجعة الداخمية

الوسط الحسابي

251.80

االنحراف المعياري

41.320

Kolmogorov-Smirnov

0.673

المعنوية المشاىدة

0.756

القرار اإلحصائي

قبول الفرض العدمى أي أن البيانات تخضع

لمتوزيع الطبيعي.

ونظ ار لخضوع البيانات لمتوزيع الطبيعي ولكون حجم العينة اكبر من ( ، )30فان ىذه البيانات تسمح

باستخدام كال النوعين من أساليب التحميل االحصائي ( التحميل المعممي والتحميل الالمعممي) ،وبناءاً عمى ذلك

واعتماداً عمى فرضيات الدراسة سيقوم الباحث باستخدام احد اساليب التحميل المعممي وىو اختبار (. )T

واستناداً إلى اإلطار النظري لمدراسة ولمتساؤالت واألىداف التي تبنتيا  ،تم صياغة الفرضية الرئيسة

لمدراسة عمى النحو التالي:

(( يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل شركة ليبيا لمتامين)) ،والختبار ىذه الفرضية قام الباحث

بإجراء اختبار ( ، )Tوكانت نتائج االختبار عمى النحو التالي:

جدول رقم ()7
نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الفرضية الرئيسة
يمكن

تطبيق

الوسط
مبادئ

الحوكمة

المؤسسية داخل شركة ليبيا لمتامين.

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة

251.80

41.32

45 40.83

() T

درجة

الحرية

المعنوية

المشاىدة

االحصائي

0.000

معنوي

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( ، )7االتي :

 -أن قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس البالغة (، )251.80ونظ ار لكون العبارات المكونة

لممقياس الكمي ( 67عبارة )  ،فان الوسط الحسابي بمغ ( )3.75والذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة
لمعينة ىي (موافق).

 -ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)40.83كما ان المعنوية المشاىدة

بمغت( ، )0.000وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع

لعامل الصدفة او العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية الرئيسة التي تنص عمى(( :يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة
المؤسسية داخل شركة ليبيا لمتامين)).

رابعاً :إختبار الفرضيات

 .1اختبار الفرضية الفرعية االولى :

076

القرار
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تنص ىذه الفرضية عمى أنو ( :يتمتع مجمس االدارة بالقدرة والكفاءة التي تتناسب مع طبيعة وحجم الشركة
) ،والختبار ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ( )Tمقابل متوسط فرضي =  ، 3وكانت نتيجة االختبار
عمى النحو التالي :

جدول رقم ()8

نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الفرضية االولى

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

يتمتع مجمس االدارة بالقدرة

والكفاءة التي تتناسب مع 46.76

طبيعة وحجم الشركة.

5.98

قيمة ()T

49.61

درجة

المعنوية

القرار

الحرية

المشاىدة

االحصائي

45

0.000

معنوي

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )8االتي :

 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )46.76ونظ ار لكون العبارات المكونة ليذ

الفرضية ىي ( 12عبارة) فان الوسط الحسابي العام ( )3.89الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة

ىي (موافق).

 ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)49.61كما ان المعنوية المشاىدةبمغت( ، )0.000وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع
لعامل الصدفة او العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .

 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

تنص ىذه الفرضية عمى أنو ( :يوجد تحديد واضح لييكل الشركة ودور مجمس االدارة )  ،والختبار ىذه
الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ( )Tمقابل متوسط فرضي = 3
وكانت نتيجة االختبار عمى النحو التالي :

جدول رقم ()9
نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الفرضية الثانية
يوجد تحديد واضح لييكل
الشركة ودور مجمس االدارة.

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمةt

درجة

الوسط

30.11

5.34

34.38

المعنوية

القرار

الحرية

المشاىدة

االحصائي

45

0.000

معنوي

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )9االتي :

 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )30.11ونظ اًر لكون العبارات المكونة ليذه

الفرضية ىي ( 8عبارات) فان الوسط الحسابي العام ( )3.76الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة

ىي (موافق).
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 ان نتيجة اختبار ( ،) Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)34.38كما ان المعنوية المشاىدةبمغت( ، )0.000وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع
لعامل الصدفة او العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .

 .3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

تنص ىذه الفرضية عمى أنو ( :تحتفظ الشركة بأنظمة مراجعة مستقمة ونزيية وفعالة )  ،والختبار ىذه

الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ( )Tمقابل متوسط فرضي =  ، 3وكانت نتيجة االختبار عمى النحو

التالي :

جدول رقم ()10

نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الفرضية الثالثة

الوسط

تحتفظ الشركة بأنظمة مراجعة
مستقمة ونزيية وفعالة

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة ()T

درجة

42.09

7.69

34.43

المعنوية

القرار

الحرية

المشاىدة

االحصائي

45

0.000

معنوي

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )10االتي :
 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )42.09ونظ اًر لكون العبارات المكونة ليذه

الفرضية ىي ( 11عبارة) فان الوسط الحسابي العام ( )3.82الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة

ىي (موافق).

 -ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)34.43كما ان المعنوية المشاىدة

بمغت( ، )0.000وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع
لعامل الصدفة او العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .

 .4اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
تنص ىذه الفرضية عمى أنو ( :تمتزم الشركة بمبدأي االفصاح والشفافية عن جميع المعمومات

والبيانات)  ،والختبار ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ( )Tمقابل متوسط فرضي = ، 3
وكانت نتيجة االختبار عمى النحو التالي :

جدول رقم ()11
نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الوسط

الفرضية الرابعة

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة ()T

درجة

الحرية

المعنوية

المشاىدة

القرار

االحصائي

تمتزم الشركة بمبدأي االفصاح

والشفافية

عن

المعمومات والبيانات

072

جميع 30.50

5.15

36.21

45

0.000

معنوي
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يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )11االتي :
 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )30.50ونظ اًر لكون العبارات المكونة ليذه

الفرضية ىي ( 8عبارات) فان الوسط الحسابي العام ( )3.81الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة

ىي (موافق).

 -ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)36.21كما ان المعنوية المشاىدة

بمغت( ، )0.000وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية و وذات داللة احصائية لم تخضع
لعامل الصدفة او العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .

 .5اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:

تنص ىذه الفرضية عمى أنو( :يوجد نظام فعال إلدارة المخاطر داخل الشركة)  ،والختبار ىذه الفرضية قام

الباحث باستخدام اختبار ( )Tمقابل متوسط فرضي =  ، 3وكانت نتيجة االختبار عمى النحو التالي :
جدول رقم ()12

نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الفرضية الخامسة
يوجد

نظام

فعال

المخاطر داخل الشركة.

إلدارة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

29.00

7.00

قيمة ()T

25.17

درجة

المعنوية

القرار

الحرية

المشاىدة

االحصائي

45

0.000

معنوي

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )12االتي :

 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )29.00ونظ اًر لكون العبارات المكونة ليذه

الفرضية ىي ( 8عبارات) فان الوسط الحسابي العام ( )3.62الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة

ىي (موافق).

 -ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)25.17كما ان المعنوية المشاىدة بمغت(، )0.000

وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع لعامل الصدفة او

العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .
 .6اختبار الفرضية الفرعية السادسة:

تنص ىذه الفرضية عمى أنو( :تتبنى الشركة نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة) ،

والختبار ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ( ) Tمقابل متوسط فرضي =  ، 3وكانت نتيجة االختبار
عمى النحو التالي :
جدول رقم ()13
نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الفرضية السادسة
تتبنى

الشركة

نظام

تعويضات

ومكافات يتصف بالشفافية والعدالة.
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الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

20.98

5.56

قيمة ()T

21.90

درجة

المعنوية

القرار

الحرية

المشاىدة

االحصائي

45

0.000

معنوي
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يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )13االتي :

 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )20.98ونظ اًر لكون العبارات المكونة ليذه

الفرضية ىي ( 6عبارات) فان الوسط الحسابي العام ( )3.49الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة

ىي (موافق).

 -ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)21.90كما ان المعنوية المشاىدة

بمغت( ، )0.000وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع
لعامل الصدفة او العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .

 .7اختبار الفرضية الفرعية السابعة:

تنص ىذه الفرضية عمى أنو ( :توجد لدى الشركة إجراءات لتحديد دور المساىمين وضمان حقوقيم) ،

والختبار ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ( ) Tمقابل متوسط فرضي = ، 3

وكانت نتيجة االختبار عمى النحو التالي :

جدول رقم ()14
نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الوسط

الفرضية السابعة

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة ()T

درجة

الحرية

المعنوية

المشاىدة

القرار

االحصائي

توجد لدى الشركة إجراءات
لتحديد

دور

وضمان حقوقيم.

المساىمين 22.76

4.66

28.71

45

0.000

معنوي

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )14االتي :
 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )22.76ونظ اًر لكون العبارات المكونة ليذه

الفرضية ىي ( 6عبارات) فان الوسط الحسابي العام ( )3.79الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة
ىي (موافق).

 -ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)28.71كما ان المعنوية المشاىدة بمغت()0.000

 ،وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع لعامل الصدفة او
العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .
 .8اختبار الفرضية الفرعية الثامنة:

تنص ىذه الفرضية عمى أنو( :توجد لدى الشركة إجراءات لتحديد دور االطراف االخرى ذات العالقة وضمان

حقوقيم)  ،والختبار ىذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ( )Tمقابل متوسط فرضي = ، 3
وكانت نتيجة االختبار عمى النحو التالي :
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جدول رقم ()15
نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الفرضية الثامنة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

توجد لدى الشركة إجراءات

لتحديد دور االطراف االخرى 15.22

3.14

قيمة ()T

26.32

درجة

المعنوية

القرار

الحرية

المشاىدة

االحصائي

45

0.000

معنوي

ذات العالقة وضمان حقوقيم.
يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )15االتي :

 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )15.22ونظ اًر لكون العبارات المكونة ليذه

الفرضية ىي ( 4عبارات) فان الوسط الحسابي العام ( )3.80الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة
ىي (موافق).

 -ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)26.32كما ان المعنوية المشاىدة بمغت()0.000

 ،وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع لعامل الصدفة او
العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .
 .9اختبار الفرضية الفرعية التاسعة:
تنص ىذه الفرضية عمى أنو( :تتبنى الشركة المعايير االخالقية والسموكية العميا وتشجعيا)  ،والختبار ىذه

الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ( )Tمقابل متوسط فرضي =  ، 3وكانت نتيجة االختبار عمى النحو

التالي :

جدول رقم ()16
نتائج اختبار ( ، )Tمقابل متوسط فرضي = 3
الفرضية التاسعة
تتبنى

االخالقية

وتشجعيا.

الشركة

والسموكية

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المعايير

العميا 19.39

4.36

قيمة ()T

17.70

درجة

المعنوية

القرار

الحرية

المشاىدة

االحصائي

45

0.000

معنوي

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )16االتي :

 -ان قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس بمغت ( ، )19.39ونظ اًر لكون العبارات المكونة ليذه

الفرضية ىي ( 4عبارات) فان الوسط الحسابي العام ( )4.84الذي بدوره يشير الى ان اتجاىات االجابة لمعينة
ىي (موافق بشدة).
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 ان نتيجة اختبار ( ،)Tلجميع فقرات االختبار بمغت ( ،)17.70كما ان المعنوية المشاىدةبمغت( ، )0.000وىذا يدل الى ان اجابات العينة بالموافقة كانت معنوية وذات داللة احصائية ولم تخضع
لعامل الصدفة او العشوائية  ،لذا سيتم قبول الفرضية .
النتائج و التوصيات

أوالً :النتائج

من خالل تحميل البيانات الواردة في اإلستبانة باستخدام حزمة األساليب اإلحصائية ،تم التوصل إلى أنو:

"يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل شركة ليبيا لمتامين" ،وذلك إستناداً إلى ما يمى:
 .1تمتع مجمس اإلدارة بالقدرة والكفاءة التي تتناسب مع طبيعة وحجم الشركة.
 .2وجود تحديد واضح لييكل الشركة ودور مجمس اإلدارة.
 .3إحتفاظ الشركة بأنظمة مراجعة مستقمة ونزيية وفعالة.

 .4إلتزام الشركة بمبدأي اإلفصاح والشفافية عن جميع المعمومات والبيانات.
 .5وجود نظام فعال إلدارة المخاطر داخل الشركة..
 .6تبنى الشركة نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة.
 .7وجود لدى الشركة إجراءات لتحديد دور المساىمين وضمان حقوقيم.
 .8وجود لدى الشركة إجراءات لتحديد دور األطراف األخرى ذات العالقة ،وضمان حقوقيم.
 .9تبنى الشركة المعايير األخالقية والسموكية العميا وتشجعيا.
ثانياً :التوصيات

من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا  ،يوصي الباحث باألتي -:
 .1ضرورة تبنى مبادئ الحوكمة من قبل جية تشريعية قادرة عمى إصدار القوانين والتشريعات التى تمزم
كافة شركات التأمين الميبية بتطبيق تمك المبادئ.

 .2إقامة العديد من الندوات وورش العمل التى تيدف إلى نشر ثقافة تطبيق مبادئ الحوكمة.
 .3تضمين مبادئ وقواعد الحوكمة لممناىج العممية التى تدرس في الجامعات والمعاىد العميا.
المراجع

أوال :المراجع بالمغة العربية
 .1زاىر ،دريباتى ،بركات  " ،2013 ،تقييم مدى التزام شركات التأمين السورية بمبادئ الحوكمة "

 دراسة مسحية عمى شركات التأمين الخاضعة إلشراف ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية-مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية ،المجمد ( ،)35العدد ( ،)6ص . 174-147

 .2الساعدى /عمر مفتاح " ،2014 ،استراتيجية لتحسين الحوكمة المؤسسية في المصارف الميبية"،
مجمة الدراسات اإلجتماعية ،العدد ( ،)20ص .188-163

 .3الينيني ،إيمان احمد" ،2004 ،تطوير نظام لمحوكمة المؤسسية في الشركات المساىمة العامة
األردنية لتعزيز إستقاللية مدقق الحسابات القانوني" ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عمان

العربية لمدراسات العميا ،عمان.
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 .4حساني رقية ،مروة كرامة ،حمزة فاطمة ،آليات حوكمة الشركات ودورىا في الحد من الفساد المالي
واإلداري ،مداخمة مقدمة ضمن الممتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي
 -واإلداري ،جامعة محمد خيضر -بسكرة -المنعقد في  7-6ماي .2012

 .5خالط ،مصمي 2014 ،بعنوان " :دور لجان المراجعة فى دعم كفاءة وفاعمية وظيفة المراجعة
الداخمية -المجمة الجامعة – العدد السادس عشر -المجمد األول -فبراير 2014 -م.

 .6سميمانى  ،رشيدة ( ،)2012بعنوان" دور أليات الحوكمة في تحسين األداء المالى في شركات
التأمين "،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خيضر –كمية العموم االقتصادية و التجارية و

.7

عموم التسيير  ،بسكرة – الجزائر.

رابح بوقرة ،ىاجر غانم ،الحكومة المفيوم و األىمية ،مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني حول
حكومة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي  ،جامعة بسكرة ،كمية االقتصاد ،المنعقد بالفترة -6

 7ماي .2012

 .8محمد  ،خميفة رجب" ، 2009 ،دراسة وتقييم واقع ممارسة حوكمة المصارف فى ليبيا" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الفاتح ،طرابمس-ليبيا.

 .9محمد مطر ،عبد الناصر نور ( " )2007مدى التزام الشركات المساىمة العامة األردنية بمبادئ
الحوكمة المؤسسية"  ،دراسة تحميمية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي.

 .10نجم ،سماح ( ،)2014بعنوان " :حوكمة شركات التأمين في فمسطين (تقييم الوضع الراىن
ومتطمبات التحديث) /دراسة مقارنة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية – كمية

الدراسات العميا -نابمس -فمسطين.
ثانيا :المراجع بالمغة األجنبية

1. Agrawal, Anup, & Chadha, Sahiba., 2004, " Corporate Governance and
Accounting Scandels", Working Paper, www.ssrn.com.

2. Cattrysse, Jan., 2005, " Reflection on Corporate Governance and The Role
of The Internal Auditor" , www.ssrn.com.

3. Claessens, Stijn., 2003, "CorporaTe Governance and Development", The
international bank for Reconstruction and Development / The World
bank.

4. Organization for Economic Co-operation and Development, 2004, " OECD
Principles of Corporate Governance". www.oced.org.

ثالثاً :المواقع اإللكترونية
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Possibility of Applying Principles of Corporate Governance on Libyan
Insurance Companies

)An Empirical Study on Libya Insurance Company(
Abstract

This study aimed to discuss the status of insurance sector in Libya including

the problems and obstacles it encounters, which might prevent applying of
principles of corporate governance within it .
The sample of the study composed of the chairman and members of boards of

directors, directors-general, directors of departments and their assistants, and some
of the staff of Libya Insurance Company.

The researcher used the descriptive and analytical approach, where (60) of the

study sample have been chosen randomly, among whom a questionnaire forms
were distributed, out of which (46) forms were received .
Based on statistical results, which confirmed that the sample answers were all

positive and statistically significant, as they were not subject to the factor of chance
or randomness, the study concluded to a number of results; the most important is

that it is possible to apply the principles of corporate governance on Libya
Insurance Company .
The study set forth a number of recommendations; the most important is that a

legislative body, capable of enacting laws and legislations that oblige all Libyan
Insurance companies to apply those principles, shall adopt the principles of

corporate governance. In addition, it is important to establish seminars and
workshops, which aim to enhance the implementation of principles of corporate
governance within various institution.
Key words:

Corporate governance, insurance companies, Organization for Economic Cooperation and Development.
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