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لزوم برقراري حاكميت شركتي در صنعت بيمه
مجيد بنويدي

چكيده :
خصوصي سازي صنعت بيمه در ايران موجب گرديد شمار ذينفعان شركتهاي بيمه كه قبل از آن عمدتا" بيمه گذاران و دولت را
شامل ميگرديد ،افزايش يافته و سرمايه گذاران خرد و كالن و اصوال" فعاالن بازار سرمايه در زمره ذينفعان اين صنعت كه سابقه
فعاليت آن در ايران بيش از هفتاد سال است قرار گيرند .با عنايت به تحوالت اخير در عرصه هاي بين المللي و توجه به رعايت
حقوق كليه ذينفعان و حفاظت از منافع سهامداران با تديون اصول حاكميت شركتي و در نظر داشتن اين نكته كه شركتهاي بيمه به
عنوان موسسات مالي و اعتباري پذيرنده ريسك و يك پايگاه اجتماعي براي عموم مردم از نقطه نظر سالمت ساختار مالي و
توانگري حائز اهميت باالي هستند و بروز هرگونه مشكالت مالي و رسوايي در اينگونه شركتها نه تنها سهامداران آنها را تحت تاثير
قرار خواهد داد  ،بلكه بسياري از افراد جامعه شامل بيمه گذاران و ساير ذينفعان از آن متاثر خواهند شد ،لذا تدوين اصول حاكميت
شركتي خاص براي شركتهاي بيمه به ويژه با عنايت به گسترش فعاليت شركتهاي بيمه خصوصي در چند سال اخير و واگذاري
بخش عمده سهام شركتهاي بيمه دولتي به بخش خصوصي و عموم مردم ،امري است اجتناب ناپذير  .بر اين اساس در اين مقاله
سعي گرديد ضمن شرحي خالصه بر اصول حاكميت شركتي با طرح مثال هاي مرتبط با فعاليت در صنعت بيمه  ،رويه ها و اصول
جاري حاكميت شركتي در سازمان بين مللي  OECDو ساير كشورها مورد بررسي قرار گرفته و با نتيجه گيري از طريق
روش پنج سوالي موضع لوزم برقراري اصول حاكميت شركتي در ايران براي شركتهاي بيمه بيان تحليل شود .
كليد واژه :حاكميت شركتي  ،ذينفعان  ،سهامداران  ،هيات مديره  ،بيمه گران و بيمه گذاران
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مقدمه :
از مسائل مهمي كه در سالهاي اخير موجب رسوايي هاي گسترده مالي در سطح شركتهاي بزرگ گرديده و مورد توجه محققان
قرار گرفته و به عنوان يكي از موضوعات مهم براي فعاالن اقتصادي و حتي اجتماعي تبديل شده  ،موضوع حاكميت شركتي است
كه به لزوم نظارت موثر بر مديريت شركت و تفكيك اداره واحد اقتصادي از مالكيت آن مي پردازد و در نهايت شرايطي را فراهم
مينمايد كه از حقوق سرمايه گذاران و كليه ذينفعان حفاظت گردد  .بررسي علل و شرايط پديد آورنده رسوايي ها نشان داده اند كه
در موارد فقدان نظارت بر مديريت و حاكميت ناقص سهامداران شركتها بر نحوه اداره امور به همراه سپردن اختيارات نامحدود به
مديران اجرايي ،زمينه مساعدي را براي سوء استفاده و عدم استفاده صحيح از اختيارات براي ايشان را فراهم خواهد ساخت.
تاكيد اوليه حاكميت شركتي ،بيشتر بر موضوع راهبرد شركت ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح ديدگاه هاي
جديدتر ،به سمت توجه جدي به حقوق كليه ذينفعان و اجتماع گرايش يافت .در ساليان اخير  ،پيشرفت هاي زيادي در زمينه
موضوع حاكميت شركتي در سطح جهان صورت گرفته است و كشورهاي پيشرو در اين زمينه  ،همچنان به تقويت نظام هاي
حاكميت شركتي خود ادامه داده و مي دهند و در اين راستا  ،به مشاركت كنندگان در حاكميت شركتي و موضوع هاي از قبيل
سهامداران و روابط آنها  ،مسئوليت پاسخ گويي  ،بهبود عملكرد هيات مديره ،حسابرسان و نظام هاي حسابداري و كنترل
داخلي،توجه ويژه اي مبذول ميدارند ( حساس يگانه  .) 3موضوع حاكميت شركتي از اوايل دهه  991در انگليس ،كانادا و
آمريكا در پاسخ به مشكالت ناشي از فقدان اثربخشي هيأت مديره شركتهاي بزرگ دنيا مطرح گرديد .مباني اوليه حاكميت شركتي
با تهيه گزارش كادبري در انگليس ،گزارش دي در كانادا و مقررات هيأت مديره در جنرال موتورز امريكا شكل گرفت كه بيش
تر به موضوع راهبري شركتها و حقوق سهامداران متمركز بود و بعدها ،با طرح موضوعات و پديد آمدن مشكالت ناشي از فعاليت
نادرست شركتهاي بزرگ با توجه جدي به حقوق تمام ذينفعان و ساير مسائل مربوط به جامعه تكامل پيدا كرد (حساس يگانه
3

).

تعريف حاكميت شركتي:
تعاريف بسياري براي حاكميت شركتي در سطح بين المللي در دسترس است و حتي ترجمه كلمه Corporate
 Governanceبه فارسي كه در اين نوشتار به حاكميت شركتي ترجمه شده است را به صورتهاي مختلف مي توان يافت بطور
مثال حاكميت سهامي ،مديريت سهام ،توليت سازماني و . . .كه در مجموعه از ترجمه تحت الفظي كلمه انگليسي Corporate
 Governanceاستخراج شده اند.

از نظر سازمان بين المللي همكاريهاي اقتصادي  OECDحاكميت شركتي چنين تعريف شده است « مجموعه روابط ميان مديريت
حاكم(اجرائي) ،هيأت مديره ،سهامداران و ساير ذينفعان يا طرف هاي ذيربط در يك شركت » به نظر مي رسد اين تعريف جامع
ترين تعريف اين واژه است زيرا كه حاكميت شركتي ساختاري را تعريف مي نمايد كه از طريق آن اهداف شركت تبيين شده و راه
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هاي نيل به آنها تعيين مي گردد كه در نهايت مكانيزم و معيارهاي نظارت و عملكرد شركت در آينده بر اين اساس طرح ريزي مي
شود.
تعاريف ديگري براي اصول حاكميت شركتي مطرح است از جمله :


سيستمي كه شركتها با آن راهبري و كنترل مي شوند (كادبري ) 99



حاكميت شركتي روشي است براي تامين كنندگان مالي براي اطمينان از باز گشت سرمايه ( C.G Worldwide ICC3
( 2004



حاكميت واحد تجاري شامل يك سري مسئوليت ها و روش هاي است كه توسط هيأت مديره و مديران موظف به منظور
حركت در مسير راهبردي (استراتژيك) شركت اعمال ميشود و تضمين كننده دستيابي به اهداف ،كنترل مناسب ريسكها و
استفاده مسئوالنه از منابع سازماني است)9IFASB 11 ( .



ساختارها و فرآيندها و فرهنگ ها و سيستم هايي كه عمليات موفق سازمان را فراهم مي كنند ( .كيزي ورايت ) 99



حاكميت شركتي مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه مربوط به هدايت نظارت و كنترل اعمال مديران اجرائي و
پاسخگوئي آنها به تمام ذينفعان (حتي در سراسر جامعه) مي باشد( .تري گري .) 93

و در نهايت مي توان به زبان ساده اينگونه بيان نمود كه حاكميت شركتي اصولي هستند كه به وسيله آن مي توان اختيارات و
مسئوليتهاي تفويض شده به هيات مديره و مديران اجرائي شركت را از طريق آن كنترل نمود و ايشان را به سمتي هدايت نمود كه
عالوه بر پاسخگوئي و مسئوليت پذيري درمورد اعمال و تصميمات خود در رابطه با شركت  ،به صورت شفاف و بدون جانب داري
تصميم گيري و اطالع رساني نمايند.
انجمن بين المللي ناظران بيمه

1

حاكميت شركتي را اينگونه تعريف ميكند كه چهارچوبي است براي تشخيص و حفاظت از منافع

تمامي افرداي كه منافع آنها با بيمه گر در ارتباط است (.) IAIS 2004

سيستم هاي حاكميتي شركتي :
بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه هر كشوري سيستم منحصر به فرد خودر ا دارد و و شايد به تعداد كشورهاي دنيا سيستم
حاكميت شركتي موجود باشد  .سيستم حاكميت شركتي در يك كشور با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالكيت شركتها ،
وضعيت اقتصادي  ،سيستم قانوني  ،سياستهاي دولتي و فرهنگ  ،معين ميشود  .ساختار مالكيت و چارچوب هاي قانوني از اصلي
ترين و تعيين كننده ترين عوامل سيستم حاكميت شركتي هستند همچنين  ،عوامل خارجي از قبيل  ،ميزان جريان سرمايه از خارج
به داخل  ،وضعيت اقتصاد جهاني  ،عرضه سهام در بازار ساير كشورها و سرمايه گذاري هاي نهادي بين مرزي  ،بر سيستم حاكميت
شركتي يك كشور تاثير دارند (.حساس يگانه .) 3
سيستم هاي درون سازماني :
8

International Chamber of commerce
International Federation Accounting Standard Board
10
)International association of insurance supervisors (IAIS
9
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سيستم حاكميت درون سازماني  ،سيستمي است كه در آن شركتهاي فهرست بندي شده يك كشور تحت مالكيت و كنترل تعداد كمي
از سهامداران اصلي هستند  .آنها ممكن است اعضاي خانواده موسس ( بنيانگذار ) يا گروه كوچكي از سهامداران مانند بانك هاي
اعتبار دهنده  ،شركتهاي ديگر يا دولت باشند .هر چند در مدل حاكميت شركتي درون سازماني به علت روابط نزديك بين مالكان و
مديران  ،مشكل نمايندگي كمتري وجود دارد  ،لكن مشكالت جدي ديگري پيش مي آيد  .به واسطه سطح تفكيك ناچيز مالكيت و
كنترل (مديريت ) در بسياري از كشورها ( مثالً به دليل مالكيت خانواده هاي موسس ) از قدرت سوء استفاده ميشود و سهامداران
اقليت نمي توانند از عمليات شركت آگاه شوند  .شفافيت كمي وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر ميرسد  .معامالت
مالي مبهم و غير شفاف بوده و افزايش سوء استفاده از منابع مالي  ،نمونه هايي از سوء جريان ها در اين سيستم ها هستند(حساس
يگانه  . ) 3به اين نوع سيستم هاي درون سازماني به علت روابط نزديك رايج بين شركت و سهامداران عمده سيستم رابطه اي
نيز گفته ميشود اين سيستم در كشورهاي اروپا و آسيا و خصوصا ژاپن و كشورهاي آسياي جنوب شرقي رايج است.
سيستم هاي برون سازماني :
عبارت برون سازماني اشاره به سيستم هاي تامين مالي (سرمايه) و حاكميت شركتي دارد  .در اين سيستم  ،شركتهاي بزرگ توسط
مديران كنترل مي شوند و تحت مالكيت سهامداران برون سازماني ( ) Absent Shareholdersيا سهامداران خصوصي
هستند(حساس يگانه . ) 3اگرچه در سيستم هاي برون سازماني  ،شركتها مستقيماً توسط مديران كنترل مي شوند  ،اما به طور
غير مستقيم نيز تحت كنترل اعضاء برون سازماني قرار دارند  .اعضاي مذكور  ،نهادهاي مالي و همچنين سهامداران خصوصي
هستند  .در آمريكا و بريتانيا  ،سرمايه گذاران نهادي بزرگ كه مشخصه سيستم برون سازماني هستند  ،تاثير چشمگيري بر مديران
شركتها دارند  .در واقع گفته شده كه سرمايه گذاران نهادي معموالً سهام بيشتري دارند  ،در نقش سهامداران اكثريت بر مديريت
شركتهاي تاثير زيادي دارند .
مشخصات بارز سيستم هاي درون سازماني و برون سازماني در حاكميت شركتها در نمايشگرارايه شده است :
مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکت
برون سازمانی

درون سازمانی ( رابطه ای )
شرکتها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی که همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند .

شرکتــهای بزرگ تحت کنتــرل مدیران اما تحت مالکیــت سهامداران برون سازمانی هستند

سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل ( مدیریت ) به طوری که مشکالت

سیستم دارای مشخـص تفکیک مالکــیت و کنترل ( مدیریت ) که موجب مشکالت

نمایندگی به ندرت دیده می شوند .

نمایندگی با اهمیت میشود .

عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده میشود .

تصاحب خصمانه به عنوان یک ســازو کار انضباطی برای مدیر شرکت وجود دارد دارد

تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهامداران درون سازمانی

مالکیت پراکنده است

کنترل بیش از حد یک گروه کوچک از سهامداران درون سازمانی

کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران

انتقال ثروت ا ز سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت

عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران شرکت

حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت

حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت
امکان دموکراسی بین سهامداران

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت .
اکثریت سهامداران تمایل دارند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند  ،خود

سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر

حق اظهارنظر داشته باشند .

منبع  :مقاله استاد حساسي يگانه مجله حسابدار 3
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تئوري هاي حاكميت شركتي:
تئوري نمايندگي:
با توجه به اي نكه اصوالً عمده سهام شركت تحت مالكيت شركتهاي حقوقي است كه مي بايست يك شخصيت حقيقي را بعنوان
نماينده خود براي هيأت مديره شركت معرفي نمايند اين تئوري مطرح مي گردد كه احتمال غالب شدن تمايالت و منافع شخصي
فرد معرفي شده از سوي صاحب سهام در هيأت مديره بر منافع سهامداران موجبات تصميم گيريهايي را فراهم مي سازد كه در
نهايت منافع سهامداران را تأمين نخواهد نمود .اصوالً تمايالت انساني در مديران ايشان را وادار به در نظر گرفتن منافع شخصي
خود مي نمايد و اين امر منجر به تمركز و سرمايه گذاري آنها بر طرح هايي مي شود كه منافع كوتاه مدت دارند (بويژه در مواردي
كه حقوق ،مزايا و پاداش مديران با سود دوره مالي مرتبط است) و توجهي به منافع بلند مدت سهامداران نمي نمايند .در شركتهاي
بزرگ كه مستقيماً توسط مديران و به طور غير مستقيم به كمك سرمايه گذاران كنترل مي شوند ،مديران در مورد منافع كوتاه مدت
تحت فشارند كه ممكن است به نفع ساير سهامداران نباشد .دراين شرايط مديران براي دستيابي به عايدي هاي متفرقه تحريك مي
شوند كه باز هم منجر به كاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران مي شود .اين مشكل احتمالي نمايندگان ،كنترل مديريت شركت ها
توسط سهامداران را اجتناب ناپذير مي نمايد.

تئوري هزينه معامالت:
اين تئوري يكي از مباني اقتصاد صنعتي و تئوري هاي مالي است .در اين تئوري شركت نه تنها به عنوان يك واحد اقتصادي
عمومي (سهامي عام)  ،بلكه به عنوان يك سازمان متشكل از افراد با ديدگاه ها و اهداف متفاوت است و اين تئوري بر اين اساس
استوار است كه شركت ها آنقدر بزرگ شده اند كه در تخصيص منابع جانشين بازار مي شوند .در واقع شركت ها آنقدر گسترده و
پيچيده اند كه با توجه به نوسانات قيمت در بازار ،توليد را هدايت كرده و بازار معامالت را متعادل مي كنند .در درون شركت ها،
برخي از معامالت حذف مي شوند و مديران شركت ،توليد را هماهنگ با معامالتي كه خود ترجيح مي دهند ،مي كند.
تئوري هزينه معامالت فرض مي كند كه افراد اغلب فرصت طلب هستند در حالي كه تئوري نمايندگي خطر اخالقي و هزينه هاي
نمايندگي را مورد بحث قرار مي دهد  ،تئوري نمايندگي ف رض مي كند كه مديران به دنبال عايدي هاي متفرقه هستند ،در صورتي
كه در تئوري هزينه معامالت ،مديران معامالت خود را به صورت فرصت طلبانه ترتيب مي دهند(حساس يگانه  .) 3معامالت
هدفمند با تامين منافع گروهي خاص منجر به متاثر شده منافع گروهي ديگر است.

تئوري ذينفعان :
تركيبي از تئوري هاي سازماني و اجتماعي است .در واقع تئوري مذكور بيشتر يك سنت پژوهشي گسترده است كه فلسفه،
اخالق ،تئوري هاي سياسي ،اقتصاد ،حقوق ،علوم سازماني و اجتماعي را در هم مي آميزد .اساس تئوري ذينفعان اين است كه
محصوالت و خدمات شركت ها آنقدر گسترده شده است و تأثير آنها بر جامعه آنچنان عميق است كه آنها بايد به جز سهامداران به
بخش هاي بسيار بيشتري از جامعه كه داراي منافع متقابل هستند توجه نموده و پاسخگو باشند و به عبارتي نه تنها ذينفعان تحت
تأثير شركتها هستند بلكه آنها نيز بر شركتها تأثير مي گذارند .آنها در شركت ها به جاي سهام ،داراي منافع هستند .ذينفعان شامل،
سهامداران ،كاركنان ،فروشندگان ،مشتريان ،بستانكاران ،شركت هاي مجاور و عموم مردم مي باشند .افراطي ترين حاميان تئوري
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ذينفعان بر اين باورند كه محيط زيست ،گونه هاي جانوري و نسل هاي آينده نيز بايد در زمره ذينفعان گنجانده شوند.يافته هاي
مطالعاتي انجام شده نشان دهنده آن است كه شركتهايي كه خود را موظف به رعايت حقوق كليه ذينفعان مي نمايند و يا به عبارتي
در مقابل تمام ذينفعان مسئول هستند در دراز مدت موفق تر خواهند بود و درصد رسيدن به اهداف تعيين شده ايشان ،از احتمال
بيشتري برخوردار است .شركتها مي توانند با بهينه سازي حاكميت شركتي در درون خود منافع كليه ذينفعان را حفظ نموده و در
نهايت وظيفه خود را به نفع مطلوب انجام داده و زمينه ساز سودآوري را براي سهامداران خود كه بعنوان ذينفعان اصلي محسوب
مي شوند فراهم س ازند زيرا هنگامي كه منافع ساير ذينفعان توسط شركت ضايع نگردد قطعاً حركت شركت به سمت هدفهاي تعريف
شده كه هر يك از ذينفعان در آن نقشي را ايفا مي نمايند تسهيل خواهد شد(حساس يگانه .) 3

لزوم حاكميت شركتي در شركتهاي بيمه :
بيمه گران به عنوان امانتدار گروهي از ا فراد تحت عنوان بيمه گذار در وهله اول وظيفه دارند شرايطي را فراهم نمايند كه حقوق بيمه
گذاران رعايت شده و در وهله دوم منافع بيمه اي براي صاحبان بنگاه (شركت بيمه) ايجاد نمايند  .هر ذينفعي با پرداخت حق بيمه
متناسب با ريسك معين در صورت تحقق ريسك و مواجه شدن با حادثه تعريف شده در بيمه نامه طبق شرايط بيمه نامه خسارت و
زيان خود را دريافت مي كند و يا زيان افراد ثالث از محل پوشش هاي بيمه نامه تامين ميگردد لذا محصوالت بيمه اي محصوالتي
هستند كه عالوه بر تامين پوشش بيمه اي براي بيمه گذار و تامين منافع بيمه اي براي بيمه گر افراد ديگر جامعه را تحت تاثير قرار
مي دهند  .نقش بيمه تنها ارائه خدمت و پوشش بيمه به اشخاص نيست بلكه بيمه به اشكال مختلف در خدمت جامعه است و تمام
مردم مي توانند از آن منتفع شوند(كريمي،آيت .) 3
قوانين و آئين نامه هاي بيمه اي همواره به نوعي تهيه شده اند كه منافع بيمه گذاران در هر حال در حفظ ميشود و اصول بيمه گري
به نحوي است كه تعاون ايجاد شده در عمليات بيمه اي هردو طرف بيمه گر و بيمه گذار از منافع متناسب با هزينه پرداخت شده،
بهره مند شوند و از آن جهت كه شركتهاي بيمه و بيمه گران بر اساس تفكرات و مهارتهاي فردي افراد بنا نهاده مي شوند  ،لذا وجود
چهارچوبي كه بتواند اين افراد (مديران ) را به سمتي هدايت نمايد كه ضمن رعايت كامل اصول و قوانين بيمه اي  ،به گونه اي عمل
نمايند كه منافع كليه ذينفعان رعايت گردد ،ضروري به نظر مي رسد .شركتهاي بيمه مي بايست با دقت و وسواس بيشتر اداره شوند
حاكميت شركتي هيات مديره را به سمتي سوق مي دهد كه شفاف كار كرده و مسئوالنه تصميم بگيرند و در نهايت پاسخگوي
عمليات انجام شده تحت نظارت خود باشند( .) IAIS 2004
اتاق بازرگاني بين اللمل  ICCكه از سال  11به بررسي اين اصول در روابط تجاري اهميت داده بود و اهميت آنرا براي
شركتهاي بيمه اينگونه بيان مي كند:
 آيا شركت بيمه به خوبي اداره مي شود؟
 شركت بيمه از افراد با صالحيت استفاده مي نمايد؟
 ريسكهاي عملياتي شركت چيست؟
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از دو منظر مي توان اهميت مضاعف رعايت اصول حاكميت شركتي در شركت هاي بيمه را مورد بررسي قرار داد :

تكميل خالءهاي نظارتي سازمان هاي ناظر:
اصوالً فعاليت شركتهاي بيمه درتمام كشور هاي دنيا براساس قوانين بيمه گري و مقررات تعيين شده از طرف قانون گذاران صورت
گيرد و مسئوليت نظارت بر رعايت اين قوانين بر عهده سازمانهاي ناظر بر فعاليتهاي شركتهاي بيمه است  .بطور مثال دركشور ايران
بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران بعنوان ناظر دولتي بر فعاليت هاي شركتهاي بيمه نظارت مي كند و در ساير كشورها نيز
سازمانهاي مشابه مسئوليت اين كار را به عهده دارند  .قوانين و مقررات تعريف شده براي شركتهاي بيمه از منظر اين سازمانها هر
چند در نهايت منافع بيمه گذاران را در نظر مي گيرد ولي براي عموم بيمه گذاران كاربرد عملي نداشته و نمي توانند بعنوان مقياس
اعتبار شركتهاي بيمه از آن استفاده نمايند .لذا تدوين اصولي خاص برپايه اصول كلي حاكميت شركتي و قوانين بيمه گري كه بتواند
معياري براي بيمه گذاران به منظور انتخاب بهترين و معتمدترين شركت بيمه براي ابتياع محصوالت بيمه اي دربرداشته باشد،
ضروري به نظر ميرسد و ميزان رعايت اين اصول توسط شركتها به ابزاري تبديل خواهدشد به منظور مقايسه سنجش اعتبار
شركتهاي فعال در بازار بيمه.
سازمان هاي رتبه بندي بزرگ مانند  S&Pرعايت اصول حاكميت شركتي را براي موسسات پذيرنده ريسك (بانكها و بيمه ها) به
عنوان يكي از عوامل اصلي تعيين رتبه شركتها در نظر ميگيرند و درجه اثربخشي حاكميت شركتي در اين نوع شركتها را از تا 1
تعيين نموده و رتبه اثر بخشي آنها را مبناي قرارميدهند براي تعيين رتبه نهايي شركت .شركتهاي بزرگ بيمه اي مانند  AIGو Fuji
 Fire & Marineبه علت كاهش رتبه اثر بخشي اصول حاكميت شركتي رتبه هاي خود را از دست داده اند  .شايان ذكر است
رتبه هاي تعيين شده از سوي موسسات رتبه بندي براي فعاليت در بازار بيمه نقش مهمي را ايفا مي نمايد.
خالء ديگر موجود در سازمان هاي ناظر عدم اهميت به سهامداران در قبال بيمه گذاران است  ،زيرا رسالت اصلي اين موسسات
حفاظت از حقوق بيمه گذاران است حتي به قيمت پايمالي حقوق سهامداران  .در هنگام اعطاي مجوز فعاليت بيمه اي و اقدام براي
تامين مالي (افزايش سرمايه ) صرفا" حقوق بيمه گذاران در نظر گرفته ميشود و اولويت منافع بيمگذار بر بيمه گر جدالي است بين
بينه گران و سازمان ناظر و مي توان با برقراري اصول حاكميت شركتي شركتهاي و در نظر گرفتن تمام اصول آن به بهترين وجه از
تعاون به وجود آمده در بيمه براي منافع طرفين استفاده نمود.

اصول خاص براي رعايت حقوق ذينفعان خاص (بيمه گذاران) :
اساساً حيات شركتهاي بيمه وابسته به پرداخت حق بيمه از سوي بيمه گذاران است و به عبارت بهتر تداوم پرداخت مبالغ حق بيمه از
سوي اين گروه از ذينفعان است كه منجر به رونق و ادامه فعاليت شركتهاي بيمه مي گردد  .اين گروه از ذينفان كه از نظر تعدادي
بسيار بيشتر از سهامداران هستند  ،در حقيقت بعنوان مالكان اصلي شركتهاي بيمه محسوب مي شوند ولي با اين تفاوت كه حق
رأي و دخالت در اداره امور شركت را نداشته و يا امكان دخالت در مسايل مديريتي شركت براي آنها فراهم نيست .بنابراين تدوين
اصولي خاص براي شركتهاي بيمه كه بتواند ضمن رعايت منافع سهامداران اصلي منافع گروه بيشمار ذينفعان را در نظر بگيرد الزامي
است.
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چهارچوب اصول حاكميت شركتي براي شركتهاي بيمه از منظر سازمان : IAIS
سازمان هاي ب ين المللي به اهميت خاص و لزوم برقراري سيستم ويژه حاكميت شركتي در شركتهاي بيمه پي برده اند و بر اين
اساس در پي تحقيق و بررسي اصولي اين موضوع برآمدند و راهنماي تهيه اصول حاكميت شركتي مختص شركتهاي بيمه اي را
طراحي نموده اند  .از جمله سازمانهاي مهم كه به تهيه اصول خاص براي موسسات پذيرنده ريسك مانند بانك و بيمه پرداخته اند
سازمان  OECDو  IAISهستند كه با بررسي مشترك در نهايت رهنمودي براي تهيه اصول خاص حاكميت شركتي براي شركتهاي
بيمه را منتشر كرده اند.
به منظور يك نواخت سازي اين اصول  IAISپيشنهاد كرد كه يك كارگروه فرعي  GCSدر مورد تجربيات مربوط به اين موضوع
در صنعت بيمه تحقيق نمايد بنابراين دو سازمان  OECDو IAISدر مورد همكاري مشترك توافق كردند تا ضمن جلوگيري از
موازيكاري و رعايت احترام متقابل  ،در نهايت با همكاري يكديگر اصول حاكميت شركتي موثر براي شركتهاي بيمه تهيه گردد و
پيشنهاد شد  GCSاز تجربيات بدست آمده در اين باره تحقيق نموده و از آنها براي تهيه يك اصول حاكميت شركتي مناسب براي
شركتهاي بيمه استفاده نمايد  .اين اصول مي بايست از يك سو به نحوي تهيه مي شد كه خواسته سازمان هاي نــظارتي را در
حفاظت از منافع سهامداران و ذينفعان تامين نمايد و از سوي ديگر بر اساس تجربيات قبلي شركتهاي بيمه ،قابليت اجرا توسط بيمه
گران را داشته باشد .در نهايت چهارچوبي تهيه شد كه شركتهاي بيمه بتواند اصول حاكميت شركتي خود را بر اساس آن تهيه نمايند
كه خالصه آن به شرح زير مي باشد :
•

تعيين وظايف و مسئوليت اعضا هيات مديره و مديران عالي اجرائي ( صادر كنندگان بيمه و پرداخت كنندگان خسارت)

•

نظارت بر اجراي خدمات بيمه اي و عمليات فني توسط كميته اي فرعي تحت نظارت و مسئوليت هيات مديره

•

بازبيني استراتژي ها مديريت ريسك و برنامه تصميم گيري درمورد ريسك هاي بزرگ بيمه اي

•

انتخاب و تعيين روش هاي براي پرداخت خسارت و نظارت آن از طريق استفاده از مديريت منابع و حسابرسان و
اكچوئرها.

•

نظارت بر مديريت تضاد منافع مديران

•

حصول اطمينان از اجراي مقررات و قوانين بيمه اي در شركت

•

نظارت بر اثر بخش بودن اجراي حاكميت شركتي

•

تناسب تجربيات و تخصص مديران با مسئوليت هاي ايشان در شركت بيمه

•

پاسخگو بودن و شفافيت در تصميم گيري در مورد قراردادهاي بيمه و عمليات بيمه گري و خسارت
)Governance and Compliance Subcommittee (GCS
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•

انتخاب اكچوئري مستقل و متخصص در بيمه هاي زندگي و غير زندگي جهت ارائه گزارشات مستقيم به هيات مديره

•

تعيين و احد حسابرسي جداگانه كه به امور بيمه تسلط داشته باشد و بتواند در مواقع لزوم هشدار هاي الزم را ارئه دهد.
"whistle-blowing" function

•

تدوين روش ها كنترل هاي داخلي متناسب با فعاليت بيمه اي

•

تدوين روش تهيه گزارش هاي خاص بيمه اي .

•

اولويت حفاظت از حقوق بيمه گذاران .

•

شفافيت در انجام عمليات بيمه (صدور و خسارت)

بر اين اساس ساير كشورها نسبت به تهيه اصول حاكميت شركتي مخصوص بيمه گران اقدام نمودند .اين اصول در بعضي از كشورها
به صورت توصيه اي و د بعضي ديگر به صورت قانوني و اجبار از سوي مقامات نظارتي ارائه شد به عنوان مثال در هند سازمان
نظارت و توسعه بيمه  IRDAراهنماي اصول حاكميت شركتي را براي شركتهاي بيمه فعال در اين كشور تهيه كرده است كه اساس
آن را بر مبناي اصول تهيه شده سازمان  OECDو  IAISاست و بر اساس زير طبق بندي شده است.


ساختار حاكميت در شركت



هيات مديره



بخشهاي كنترلي



مديران ارشد
 مدير عامل و مديران بخش هاي فني
 نقش و تعيين محاسب
 حسابرس مستقل و نحوه تعيين آن



افشا



برونسپاري



ارتباط با ذينفعان



ارتباط با نهاد ناظر



سياست هاي پيشگيري و هشدار

Acuter
Whistle blowing policy
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اصول حاكميت شركتي در بيمه:
چهار اصل از اصول حاكميت شركتي كه در تدوين اين اصول نقش اساسي را بازي مي كنند  ،مي توانند در براساس رويه صنعت
بيمه تفسير شوند تا درك آن براي مديران بيمه گر صاحب مسئوليت ساده تر گردد .دراين بخش اصول اصلي حاكميت شركتي در
رابطه با عمليات بيمه اي تحليل شده است و با اضافه شدن عامل مديريت ريسك كه از نظر شركتهاي بيمه عنصري است اساسي،
موضع حاكميت شركتي در صنعت بيمه تحليل شده است.

 .1اصل بيطرفي :
اين اصل كه اصوالً در حاكميت شركتي براي برخورداري سهامداران از حقوق مساوي تدوين شده است مي تواند براي
بيمه گذاران شركتهاي بيمه كه از امتيازات قانوني سهامداران برخوردار نيستند مورد بهره برداري قرار گيرد .يك بيمه گذار براساس
شرايط ذكر شده در بيمه نامه كه اصوآلً توسط شركتهاي بيمه و براساس مقررات و قوانين بيمه گري تدوين شده با پرداخت حق
بيمه از حقوقي برخوردار مي گردد كه مي تواند به وسيله آن در هنگام حادثه و يا بعد از پايان مدت بيمه نامه (عمر و پس انداز)
حقوق خود را مطالبه نمايد .لذا تدوين اين اصول براساس اصل بي طرفي و رعايت كليه حقوق مصرف كننده محصوالت بيمه از
اهميت خاصي برخوردار است و مي بايست شرايط بيمه را به ترتيبي تعريف نمود كه متناسب با حق بيمه پرداخت شده حقوق
مناسب و منصفانه براي بيمه گذار فراهم شود .شرايط بيمه نامه با در نظر گرفتن منافع بيمه اي كه منجر به سود سهامداران شركت
بيمه مي شود دركنار مصالح بيمه گذار مي بايست به نحوي تعيين گردد كه بر مبناي اصل تعاون نه تنها منافع سهامداران حفظ گردد
بلكه حقوق بيمه گذارا ن نيز بطور منصفانه اي رعايت شده و درنهايت هيچ يك از طرفين دچار زيان و يا صاحب منافع مازاد
نگردند.
نكته ديگر در رعايت اين اصل در شركتهاي بيمه نگاه بيطرفانه به بيمه گذاراني است كه سهامدار شركت هستند .بي طرفي
دربرخورد با سهامداران شركتهاي بيمه كه خود از بيمه گذاران بزرگ شركت محسوب مي شوند (اين موضوع درشركتهاي بيمه
خصوصي تازه تأسيس كامالً صادق است  )Captive Insuranceدر هنگامي كه در مقام بيمه گذار به منظور خريد محصوالت
بيمه اي و يادريافت خسارت به شركت بيمه مراجعه مي نمايند موضوعي است كه مي بايست در اين اصول مدنظر قرار گيرد.
 .2شفافيت :
از نظر اصول كلي حاكميت شركتي شفافيت فعاليتهاي شركت و صورتهاي مالي و معامالت از عوامل اصلي حفاظت حقوق تمام
سهامداران است و آگاهي آنها به تمام اين امور بر مبناي شفافيت گزارشات حقي است كه در اصول حاكميت شركتي به آن اهميت
داده شده است  .در مورد بيمه گذاران بعنوان ذينفعان اصلي شركتهاي بيمه شفافيت معامالت بيمه اي كه با بيمه گران انجام مي دهند
از اهميت خاصي برخوردار است .هنگامي كه بيمه گذاري تصميم به خريد محصول بيمه اي مي گيرد شفاف كردن موضوع معامله از
جمله وظايف بيمه گر تلقي مي شود و مي با يست تمامي جوانب مربوط به ريسك براي ايشان به نحوي مؤثر افشا گردد و بيمه
گذار در جريان تمامي جوانب حقوق خود در قبال هر ميزان حق بيمه اي كه پرداخت مي نمايد قرار گيرد .بطور مثال هنگامي كه
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يك
بيمه گذار جهت تهيه بيمه آتش سوزي منزل مسكوني و يا كارخانه خود به شركت بيمه مراجعه مي نمايد اين وظيفه شركت بيمه و
يا نمايندگان و كارگزاران بيمه است كه بصورت شفاف كليه حقوق ايشان را بيان نمايند و مصرف كننده محصول بيمه اي را با
خطراتي كه احتمال وقوع آن با توجه به موقعيت جغرافيايي محل قابل پيش بيني است آشنا نموده و با ارائه تصويري صحيح ذهن
بيمه گذار را به سمت انتخاب بهترين نوع محصول بيمه اي هدايت نمايند .توضيحات در اين باره نبايد به نحوي باشد كه اصل
بيطرفي را خدشه دار سازد و با بزرگنمايي موارد ذهن بيمه گذار به سمت خريد محصوالت گران بيمه اي هدايت شود .نماينده و يا
دالل بيمه اي ن بايد صرفاً به منظور فروش محصول بيمه اي و بدست آوردن كارمزد حقوق بيمه گر و بيمه گذار را ناديده بگيرد ،
زيرا در هنگام حادثه بيمه گذار با توجه به بيمه نامه خريداري شده از دريافت خسارت منصفانه بهره مند نشده و بيمه گر نيز در
جلب رضايت مشتري خود توفيق حاصل نمي نمايد.
از طرف ديگر شفافيت اظهارات بيمه گذاران در مورد تشريح صحيح و حقيقي شرايط موضوع بيمه حقي است كه مي بايست
براي بيمه گران قائل شد و بيمه گذاران را موظف به رعايت آن نمود كه معموال" در قرارداد هاي بيمه به عنوان اصل حسن نيت از
آن ياد ميگردد.
 .3پاسخگويي و حسابدهي :
اين اصل كه مديران را موظف به پاسخگويي و پذيرش مسئوليت خود در قبال سهامداران مي كند و در نگاه اول ارتباطي با
بيمه گذاران شركتهاي بيمه ندارد زيرا اصوالً سهامداران حق حساب خواهي از هيأت اجرايي شركتها را دارا بوده و مسئوليت اجراي
صحيح اين اصول بر عهده حسابرسان منتخب سهامداران است كه نتيجه آن در اساس گزارشات مالي و حسابرسي متبلور است .ولي
همانطور كه مشخص شد در شركتهاي بيمه بيمه گذاران بعنوان ذينفعان اصلي مي بايست از وضعيت شركتي كه از آن محصول بيمه
اي خود را خريداري نموده اند مطلع باشند .اصل حساب دهي در مورد بيمه گراني كه محصوالت بيمه هاي زندگي و پس اندازي را
عرضه مي كنند از اهميت بيشتري برخوردار است ،زيرا ايشان براساس مبالغي كه از بيمه گذاران خود دريافت مي نمايند نسبت به
تنظيم حسابهاي خود اقدام نموده و خدشه دار شدن اين حساب ها و عدم حساب دهي در مورد منافع بيمه گذاران را با خطر مواجه
خواهد ساخت و به عبارت بهتر بيمه گذاران بعنوان گروه اصلي ذينفعان يك شركت بيمه اين حق را دارند كه از حسابهاي شركت و
وضعيت مالي و نحوه سرمايه گذاري سپرده هاي خود مطلع باشند تا با درنظر داشتن وضعيت مالي بيمه گر بيمه نامه خود را تهيه و
يا تمديد نمايند و براساس اين اصل است كه مي توانند سود دريافتي را با سود واقعي كه در صورتهاي مالي ذكر شده است تطبيق
دهند.
 .4مسئوليت پذيري :
هر شركت و مؤسسه تجاري جهت بقا در بازار رقابتي و جامعه تجاري و ادامه حيات خود نيازمند ارتباط خوب و مسنمر با
مشتريان خود است .جذب بيمه گذاران به عنوان يك شبكه عظيم مصرفي محصوالت بيمه از اهداف اصلي شركتهاي بيمه محسوب
مي شو د لذا جلب رضايت اين شبكه در نهايت منجر به رونق كسب و كار شركتهاي بيمه مي گردد و وجود هر عاملي كه تمايل
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بيمه گذاران را به خريد محصوالت بيمه اي كم نمايد در نهايت به نفع شركتهاي بيمه نيست .يكي از عواملي كه موجبات رضايت
بيمه گذاران را در سطح جامعه تأمين مي نمايد مسئوليت پذيري شركتهاي بيمه است .اصوالً هنگام فروش محصوالت بيمه اي رابطه
ميان بيمه گر و مشتريان بسيار خوب است و ايشان با تمامي توان در جلب نظر مشتري تالش مي نمايند ،ولي در هنگام خسارت
وضعيت تغيير كرده و بيمه گر در مقام پرداخت كننده خسارت بعضاً مداركي را از بيمه گذار مطالبه مي نمايد و يا براساس داليلي
نسبت به پرداخت خسارت بصورت كامل اقدام نمي نمايد .در اين مرحله بيمه گر مسئوليت دارد كه داليل اين امر را براي بيمه گذار
روشن نمايد .اين الزامات براي پاسخگوئي و مسوليت پذيري مي بايست به نحوي باشد كه بيمه گذار بتواند درادامه كار بهترين
گزينه را انتخاب كند و در صورت لزوم نسبت به اقدامات مؤثر جهت احقاق حقوق خود اقدام نمايد و يا در آينده تمامي جوانب را
قبل از خريد محصوالت بيمه اي در نظر بگيرد.
 .5مديريت ريسك : 3
اين اصل مضاعف كه اساس كار شركتهاي بيمه بر آن بنا نهاده شده است به نحوي مي بايست در اصول حاكميت تدوين گردد كه
ضمن رعايت مصالح سهامداران منافع بيمه گذاران و كليه ذينفعان كه متقاضي محصوالت بيمه اي هستند را در نظر بگيرد و بعبارتي
شاخص هاي ريسك به نحوي نباشد كه شركتهاي بيمه را صرفاً به سمت بازارهايي هدايت كند كه فقط منافع بيمه اي خود را درنظر
بگيرند و گروههاي مختلف ذينفع به واسطه قرار نگرفتن در چهارچوب مطلق مديريت ريسك از استفاده از محصوالت
بيمه اي بر خوردار نگردند .البته در اين اصل اولويت دادن به منافع بيمه گري امري است اجتناب ناپذير ولي در نظر گرفتن منافعي
متعادل في مابين بيمه گر و بيمه گذار امري است مكمل در تدوين اين اصل .مثال روشن در مورد نحوه برخورد با بيمه ها خرد

9

است كه در آن با حداقل شدن منافع سهامداران گروه هاي وسيعي از بيمه گذاران به ذينفعان اضافه شده اند و در نهايت سود مورد
نظر بيمه گران درمجموع آماري بزرگ در جنبه هاي مادي و معنوي تأمين گرديده است.

اصول حاكميت شركتي در شركتهاي بيمه از نظر تئوري :
در تئوري هاي مطرح شده در مورد اصول حاكميت شركتي همواره روابط ميان مديران حاكم بر شركت و منافع ايشان با منافع
سهامداران و گروه ذينفعان از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .تطبيق اين تئوري ها با جريان واقعي در شركتهاي
بيمه مي تواند ضمن حفاظت منافع سهامداران در بر گيرنده حقوق كليه ذينفعان اين شركتها نيز باشد.

 .تئوري نمايندگي در صنعت بيمه :
براساس اين تئوري دراصول حاكميت شركتي مديران و حاكمان شركت كه به نمايندگي از طرف سهامداران عهده دار اداره
امور شركت و تصميم گيريهاي اساسي هستند در معرض ترجيح دادن منافع شخصي و كوتاه مدت خود به منافع بلند مدت
سهامداران قرار دارند.
ساختار شركتهاي بيمه بر پايه تفكرات و توانايي هاي نيروهاي انساني بنا نهاده شده است و ديدگاه اين تئوري نقش مؤثرتري
در اينگونه شركتها ايفا مي نمايد .بعبارت بهتر كليه تصميماتي كه در يك شركت بيمه اتخاذ مي شود توسط هيأت مديره و مديران
اجرائي شركت صورت مي گيرد و اين تصميمات مي توانند در ميزان و نحوه دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت بسيار مؤثر
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باشد .در نظر داشتن موضوع اين تئوري در تدوين اصول حاكميت شركتي در شركتهاي بيمه بسيار حائز اهميت است زيرا تصميم
گيري جهت دار مديران اجرائي شركت در مورد پرداخت خسارت و دريافت حق بيمه كه در نهايت منافع گروه سهامداران و
ذينفعان را تحت تأثير قرار مي دهد .مدير اجرائي يا صادر كننده بيمه نامه

1

هنگام صدور بيمه نامه و يا محاسبه كننده خسارت

درهنگام پرداخت خسارت مي توانند با در نظر گرفتن منافع كوتاه مدت و شخصي خود زمينه متضرر شدن سهامداران و يا بي
عدالتي در مورد بيمه گذاران (ذينفعان) را فراهم سازد.

 .تئوري معامالت در صنعت بيمه:
براساس تئوري معامالت اصول حاكميت شركتي معامالت انجام شده در شركت ها مي توانند بصورت جهت دار صرفاً منافع
گروه خاصي را از جمله سهامداران را مدنظر قرار داده و درنهايت موجب تضييع منافع گروهي ديگر از سهامداران و ذينفعان گردد.
در شركتهاي بيمه كه مبناي كار آنها صدور بيمه نامه است مي تواند با در نظر گرفتن منافع گروه خاصي كه مي توانند سهامداران و
يا ذينفعان خاصي)مديران( باشند بيمه نامه ها به ترتيبي صادر شود كه در نهايت موجبات ضرر و زيان گروه ديگر از سهامداران و
يا بيمه گذاران را فراهم نمايد .بطور مثال در هنگام صدور بيمه نامه با سرمايه باال در صورتي كه صرفآً انجام معامله به نفع گروه
خاصي در نظر گرفته شود و يا بدون در نظر گرفتن تمهيدات اتكائي  ،ممكن است شركت را با خساراتي مواجه سازد كه موجب
فروپاشي آن گردد.
اين موضوع مي تواند در مورد پرداخت خسارت نيز صدق كند زيرا پرداخت و محاسبه خسارت بعنوان يك معامله
مي توانند در نهايت به نفع گروهي خاص مصادره شده و منافع سهامداران و ذينفعان را با خطر مواجه سازد.
 .تئوري ذينفعان درصنعت بيمه :
اين تئوري كه منافع گروه هاي مختلف را در كنار منافع سهامداران در نظر مي گيرد بارزترين مصداق براي ارتباط شركتهاي
بيمه با ذينفعان خود است زيرا كه شركتهاي بيمه با دارا بودن گروه عظيم ذينفعان مي بايست با در نظر داشتن عوامل اين تئوري
موجبات رضايت اين گروه ها را فراهم نمايند تا در نهايت منافع دراز مدت سهامداران حفظ شود .اصوال" تعداد ذينفعان در مقابل
سهامداران در شركتهاي و صنايع مختلف متفاوت بوده و بستگي به نوع شركت و دامنه فعاليت آن دارد .در شركتهاي كوچك سهامي
عام تعداد ذينفعان و سهامداران و يا به عبارت به تر اثر بخشي آنها از فعاليت شركت در يك راستا بوده ولي اين تعادل در شركتهاي
بزرگ صنعتي سهامي عام كه سرمايه سهامداران و تعدد آنها در شكوفاي شركت نقش مهمي را ايفا مينمايد از لحاظ تعداد مقايسه
اي سهامداران و اثر بخشي آنها در شركت از ذينفعان ديگر بيشتر خواهد بود و بلعكس در شركتهاي خدمات مالي بزرگ مانند بانك
و بيمه اين نقش و تعداد ذينعان است كه سرنوشت شركت را تعين مينمايد و در نهايت در شركتهاي بسيار بزرگ كه حائز سهامداران
بيشمار و اثر گذاري متعدد ذينفعان هستند سرنوشت هردو گروه در گرو منافع يكديگررا تامين مي نمايد .براين اساس و مطابق
نمودار زير اثر بخشي حاكميت شركتي مناسب به نسبت بزرگي شركت افزايش يافته و نقش آن در تامين منافع هر دو گروه بارز تر
ميگردد.
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تعداد ذينفعان

اهميت حاكميت شركتي

شركتهاي بزرگ
چند مليتي

بانك و بيمه و
شركتهاي
خدمات عمومي

شركتهاي
سهامي عام
توليدي

شركتهاي
كوچك

تعداد سهامداران
بطور مثال در صورتي كه يك شركت بيمه در هنگام عرضه محصوالت بيمه اي خود و يا پرداخت خسارت به بيمه گذاران صرفاً
منافع سهامداران را در نظر بگيرد به سمتي خواهد رفت كه حقوق ذينفعان را پايمال نموده و در نهايت در آينده بيمه گذاران خود را
از دست خواهد داد.
براساس اين تئوري كه ابراز مي دارد ذينفعان شركتها صرفآً مشتريان و سهامداران شركت محسوب نمي گردند بلكه گروه هاي
مختلف جامعه كه ارتباط مستقيم با شركت نداشته در زمره ذينفعان قرار مي گيرند  ،مي بايست مورد توجه شركتهاي بيمه در تدوين
اصول حاكميت شركتي قرار بگيرند ،زيرا عمليات شركتهاي بيمه براساس اعتماد متقابل شركت و جامعه بيروني خود است و در
صورتي كه اين اعتماد به دليل در نظر نگرفتن منافع گروهي كه ارتباط كاري با شركت ندارند رعايت نشود در نهايت به نفع
شركتهاي بيمه نخواهد بود .بطور مثال در مورد نحوه برخورد با پرداخت و بازيافت خسارت بيمه هاي مسئوليت مدني مي بايست
كليه جوانب به نحوي مدنظر قرار گيرد كه چهره شركت بيمه در نزد جامعه مخدوش نشده و عدالت رعايت گردد.

نتيجه گيري:
براي نتيجه گيري اين موضوع از روش تحليل پنج سوالي ( البته در عمل شش سوال اساسي كه به روش پنج  Wمعروف است)
استفاده شده كه بيان مي نمايد كه اجراي اين اصول در شركتهاي بيمه ضروري است و نحوه عمل آن تحليل مي شود.
دليل نياز حاكميت شركتي در شركتهاي بيمه ؟( ) Why
براساس آنچه در باال ذكر گرديد مشخص مي شود كه شركتهاي قبول كننده ريسك از حساسيت باالي در مقايسه با ساير شركتها
برخوردار هستند و دامنه آسيب رسوايي مالي و عدم شفافيت آنها بسيار وسيع تر از ساير شركتها ديگراست .حضور ذينفعان بيشمار
و تراكنش هاي مالي باال و اختيارات هيات مديره در مورد منابع شركت لزوم اصول حاكميت شركتي را در اين شركتها بارزتر مي
نمايد.
چه نوع حاكميت شركتي براي شركتهاي بيمه مناسب است ؟()What
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سيستم هاي مختلف حاكميت شركتي در سراسر دنيا نشان از تنوع نگرش به اين موضوع است ولي آنچه در تمامي اين روش ها
مشترك است همان پيروي از چهار اصل اصلي حاكميت شركتي است و نيز استقالل مديران  .سيستم هاي برون گرا و درون گرا
حائز شرايط متفاوتي هستند كه با توجه به وضعيت كنوني صنعت بيمه و لزوم سهامي عام بودن شركتهاي بيمه به نظر مي رسد
استفاده از سيستم حاكميت شركتي برون سازماني سيستم مناسبتري براي آندسته از شركتهاي بيمه خصوصي و خصوصي شده است
كه از شمار سهامداران بيشتري برخوردار هستند و در مورد شركتهاي بيمه كه از تعداد كمي سهامدار برخوردار بوده و اكثر كرسي
هاي هيات مديره متعلق به سهامداران حداكثري است شايسته تر است از سيستم حاكميت شركتي برون سازماني استفاده گردد.
چه كساني مي بايست اين اصول را تهيه و چه كساني مي باست آنرا اجرا كنند؟ ()Who
در بعضي از كشورهاي دنيا اين اصول توسط سازمان هاي ناظر تهيه و اجراي آن توسط شركتهاي بيمه الزامي شده است  .بارزترين
مثال در اين رابطه كشور هند است كه سازمان ناظر بيمه اي آن  IDRDاصولي را تهيه نموده و التزام به آن براي شركتهاي بيمه
الزامي دانسته لذا به نظر مي رسد براي دستيابي به اصول حاكميت شركتي قابل اتكا و قابل استفاده بهتر است اين اصول توسط
سازمانهاي تاظر (بيمه مركزي حمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار) تهيه شده و همانند ساير قوانين و مقررات
بيمه اي كه شركتهاي بيمه براي فعاليت در بازار بيمه ملزم به اجراي آن هستند رعايت آن توسط شركتهاي بيمه اجباري گرديده و به
عنوان يك شاخص تعيين كننده رتبه اعتباري شركت بيمه از آن استفاده شود.
زمان اجراي اين اصول براي يك شركت بيمه چه هنگامي است؟()When
با عنايت به اينكه شركتهاي بيمه مي بايست قبل از تاسيس مداركي را به منظور دريافت موافقت اصولي به بيمه مركزي ارائه نمايند
و نيز طرح تجاري و مشخصات سهامداران و يا به عبارت بهتر سرمايه گذاران موسس را ارئه نمايند  ،تهيه اصول حاكميت شركتي
و يا حداقل دستور العمل هيات مديره شركت براي تطبيق با اصول مورد نظر بيمه مركزي قبل از هر گونه موافقت اصولي و يا صدور
پروانه فعاليت مي بايست الزامي گر دد  ،پس اصول حاكميت شركتي يك شركت بيمه در شرف تاسيس مي بايست قبل از پذيره
نويسي عمومي (در آئين نامه تاسيس شركتهاي بيمه پيش بيني شده است) ميبايست تهيه شده و به تصويب موسسين برسد و اين
اصول مي بايست بر اساس موازين تعين شده از سوي بيمه مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار تهيه گردد و به اطالع داوطلبين
سرمايه گذاري در شركت بيمه تازه تاسيس برسد .در مورد شركتهاي قديمي خصوصي شده مي بايست مهلتي براي تدوين اصول
تعيين شود و هيات مديره ملتزم به تهيه و تصويب آن گردند.
در چه فضاي مي توان اين اصول را به نحو موثر براي شركتهاي بيمه اجرانمود؟() Where
بي گمان در درجه اول اصول حاكميت شركتي ميثاقي است براي اعضا هيات مديره و مديران اجرائي شركت ،و ايشان را به سمت
استفاده بهينه از قدرتي كه به واسطه سمت خود در شركت دارند هدايت مي نمايد .هرچند مقررات تنبيهي و لزوم اثر بخش بودن اين
اصول مديران را مجبور به تبعيت از اين اصول مي نمايد ولي نبايد از اين موضوع چشم پوشي كرد كه رعايت اين اصول توسط
مديران منصوب از سوي سهامداران حداكثري بعضا" به مذاق ايشان خوش نيامده و شخص منصوب شده و يا مدير استخدام شده را
مجبور به تامين منافع خود مي نمايند لذا ب راي اجراي اين اصول مي بايست فضاي در صنعت بيمه حاكم شود كه مديران بيمه اي
بتوانند مستقل و حرفه اي تصميم گرفته و عمل نمايند و جانب داري و منافع شخصي را در تصميمات خود دخيل ننمايند.
چطور مي توان اين اصول را در شركتهاي بيمه (ايراني)اجرانمود؟()How
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نحوه اجراي اصول حاكميت شركتي در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و اصوال" به صورت قانوني و توصيه اي توسط سازمان
هاي ناظر و سنديكاهاي حرفه اي صورت ميگيرد .با عنايت به شرايط بازار بيمه در ايران و وضعيت حرفه بيمه گري به نظر ميرسد
قانوني و الزامي نمودن اين اصول براي شركت هاي بيمه ايراني به منظور حفاظت از منافع كليه ذينفعان به نفع صنعت بيمه است ،لذا
چهارچوب اين اصول مي بايست توسط بيمه كزي ايران و يا سنديكاي بيمه گران تهيه شده و انتظارات اجراي آن براي شركتهاي
بيمه تشريح گردد و سپس آنها را به تدوين اصول حاكميت شركتي براي شركت متبوع ترقيب نمود تا به عنوان يك دستور العمل
مرجع آنرا تدوين نموده و به آن عمل نمايند و حتي ساير دستورالعمل هاي شركت بر اساس موازين آن تدوين و اصالح شود.
در پايان بايد به اين نكته اشاره نمود كه هرچند قابليت هاي ،اهميت و الزام اصول حاكميت شركتي انكار ناپذير است ولي اين
اصول همانند تمامي قوانين ديگر كه بشريت از ابتدا هيات جامعه مدني براي زندگي بهتر فراهم نموده ،نيازمند اجرا توسط افرادي
صالح است و لزوم رعايت اخالق و تعهد براي اثر بخشي اين اصول و اصوال" تمامي قوانين اجتناب ناپذير است و اين را نبايد
فراموش كرد كه ر فتارهاي بشر در مرزهاي قانون قابل كنترل نخواهد بود و فقط مرزهاي اخالق است كه كنترل كننده رفتارهاي
انسان هاست.
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