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  امللخص
حلوكمة الشركات، نظرا للمكانة الكبرية اليت احتلـها هـذا    وملفاهيميإلطار الفكري لبشكل خاص  التطرقدف هذه الورقة البحثية، إىل 

 ارضكما سنحاول تبني أهم آليات التجسيد الفعلي حلوكمة الشركات علـى  املصطلح على مستوى العديد من اقتصاديات الدول يف العامل، 

وتطبيق هذه املبادئ نفس القـدر مـن    آلليات مبل  ،واملعايري هي املهمة فقط املبادئفكما هو معلوم ففي حوكمة الشركات ليست الواقع، 

على واقع جتسيد حوكمة الشركات يف أحد البلدان، واخترنـا   الضوءاألمهية إن مل يكن أكثر ، وليكن البحث موضوعي أكثر حاولنا تسليط 

  بلد اجلزائر

Abstract 
The aim of this paper, to address specifically for the framework of the intellectual and conceptual 

framework for corporate governance, given the status of large occupied by this term at the level of many 

of the economies of the countries in the world, and we will try to showthe most important mechanisms 

for the effective embodiment of corporate governance on the ground, as is well known in corporate 

governance not the principles and standards are important, but the mechanisms of exercise and the 

application of these principles are equally important if not more, but not more objective research we tried 

to shed light on the reality of the embodiment of corporate governance in a country, and we choose a 

country Algeria 
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  املقدمـة 
بدءا بعدد من دول شرق آسيا وامريكا الالتينية وروسيا، إضافة إىل االيارات  سارع،تالشركات الرائدة يف العامل يتتابع بشكل م منذ بدأ ايار

دي والعامل حياول إجياد احللول املناسبة ملنع مثل تلك االيارات ملا هلا من اثر سليب كبري قد يـؤ املالية واحملاسبية لعدد من الشركات األمريكية، 
 والـدول  املتقدمـة  الدول اقتصاديات يف جداً املثريةو املهمة املوضوعات من الشركات حوكمة باتتف ،إىل ايار اقتصاد الدول بشكل كامل

 فيها يعتمد اليت الرأمسالية االقتصادية النظم إىل التحول إىل منها العربية خاصة العامل دول من كثري الجتاه نتيجة احلوكمة أمهية وتزايدت ،النامية
وباعتبار اجلزائر واحدة من هذه الدول العربيـة   .االقتصادي النمو من ومتواصلة مرتفعة معدالت لتحقيق اخلاصة الشركات على كبرية بدرجة

  :حاولنا طرح التساؤل التايل من خالل هذه الورقة البحثية
  ؟ع ـلواقات على ارص اـة الشركـوكمال حلـٌالفع تجسيدال وآليـات فيما تتمثل سبل

  :ثالثة حماور كاآليت إىلولإلجابة على هذا التساؤل، ارتأينا تقسيم البحث 
  اإلطـار أملفاهيمـي حلوكمـة الشركــات :احملور األول

  الشركـات حلوكمـة الفعلي للتجسيد املؤسسي اإلطـار: الثانـي احملـور
 .واقـع وأفـاق احلوكمة يف اجلزائـر: احملور الثالث

  
  اتــة الشركـي حلوكمـار أملفاهيمـاإلط: ولور األـاحمل
 
 تعريف حوكمة الشركات - 1

أما الترمجة العلمية هلذا املصطلح، والـيت   ، CORPORATE GOVERNANCEمصطلح احلوكمة هو الترمجة املختصرة اليت راجت للمصطلح 
سنقدم بعص مفاهيم احلوكمة بشكل  احلوكمة تعريف يف الكبري للتعدد ونظرا ".أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة : " اتفق عليها، فهي

  .الشركات حوكمة عن املوجز عرضنا فـي واملصرفـي االقتصادي للبعد قرباأل التعاريف على التركيز سنحاولعام، ومن مث 
  1ةـاحلوكم ومـمفه1-1
 الرشد، حتقيق بغرض الضبط وأسس قواعد خالل من والسيطرة التحكم عملية يعين اصطالح هو :للحوكمة اللغوي املفهوم -11-1

 ومراقبـة  نظـام  لغوياً تعين كلمة أا آخرون ويرى والسيطرة، التدخل من املزيد أو التحكم من مشتقة كلمة أا إىل أخرى كتب وتشري
 .واملسؤولية واملوضوعية للشفافية تدعيماً وعلنية ملةمتكا بصورة

 املستثمرين أموال محاية مقومات توفري إىل للحوكمة احملاسيب املفهوم يشري احملاسيب املنظور من :للحوكمة احملاسيب املفهوم 1-1-2
 أو اإلدارة قبل من استغالهلا وعدم منةآ غري استثمارات أو جماالت يف أمواهلم استخدام عدم وضمان املناسبة العوائد على وحصوهلم
 الشفافية حتقيق على النظرة هذه وتركز .احملاسبية واملعايري والضوابط اإلجراءات جمموعة خالل من ذلك ويتم خاصة، منافع لتحقيق املديرين
 .دولياً عليها املتعارف احملاسبية املعايري وتطبيق املديرين ومزايا املالية والقوائم احملاسبية البيانات عن اإلفصاح نطاق وتوسيع

 حتمي اليت القانونية والقواعد التشريعي اإلطار إىل القانوين املنظور من احلوكمة اصطالح يشري :للحوكمة القانوين املفهوم 1-1-3
 إلدارة احلاكمـة  قانونيـة ال القواعد من متكامل إطار أا على القانون كتاب وتناوهلا الشركة، أو باملؤسسة العالقة ذوي األطراف مصاحل
 تـوفر  الـيت  اإلجرائية والنواحي القانونية بالقواعد القانونيون يهتم وبالتايل املستفيدة، األطراف مواجهة يف واملنظمات املشروعات شؤون

                                                
  1919، ص ، ص 20072007، ، عدنان بن حيدلر بن درويش، حوكمة الشركات ودور جملس اإلدارة، احتاد املصارف العربيةعدنان بن حيدلر بن درويش، حوكمة الشركات ودور جملس اإلدارة، احتاد املصارف العربية  11
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 نشـأة  مـن  يديناملستف أو العالقة ذوي األطراف كافة حلقوق احلماية ضمانات وتوفري للشركات املؤسسي الكيان على احملافظة متطلبات
  .ومنوها وبقائها الشركة

 أن بالقول ميكن كان وإن احلوكمة إلصالح اإلداري املفهوم يسمى أن ميكن ما بعد بدقة يتحدد مل :للحوكمة اإلداري املفهوم 1-1-4
  .اإلدارية الكتابات بعض يف احلوكمة الصطالح استخدامات هناك

  :  ةـاحلوكم ريفـتع 1-2
   2." هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا: " احلوكمة بأا IFCدولية تعرف مؤسسة التمويل ال

لعالقات فيما بني القائمني علـى إدارة الشـركة وجملـس    جمموعة من ا: " بأا OECD كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
  3". اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني

 لتجسـيد  والفعالة املناسبة األساليب خالل من األداء يف والتميز اجلودة حتقيق إىل اهلادفة والقرارات القواننيو النظم من جمموعة هي فاحلوكمة
  .اتاملؤسس وأهداف خطط

 األسـهم  ناحية، ومحلة الشركة من إدارة بني العالقة حتدد اليت واملعايري القواعد إىل عام، الشركات، بشكل حوكمة مفهوم يشري            
 ).أخرى  السندات والعمال واملوردين والدائنني واملستهلكني من ناحية محلة( بالشركة  املرتبطة املصاحل أو األطراف وأصحاب

  : من أمهها تساؤالت لعدة إجابات االصطالح هذا يقدم حتديدا، ثرأك وبشكل 
 يف الشـركة  أسهم وقيمة تعظيم رحبية إىل تسعى اإلدارة أن هؤالء يتأكد كيف أمواهلم؟ استغالل اإلدارة تسيء أال املالكون يضمن كيف
 وأصحاب األسهم محلة يتمكن كيف وأخريا، والبيئة؟ حةجماالت الص يف للمجتمع األساسية باملصاحل اإلدارة اهتمام ما مدى الطويل؟ األجل
  فعال؟  بشكل اإلدارة رقابة من املصاحل

  مصطلح حوكمة الشركات بني الغموض والوضوح  1-3
 : االصطالح هذا حبداثة مرتبطة رئيسية أسباب لثالثة الغموض بعض الشركات حوكمة مصطلح ويثري
 التاسع القرن أوائل إىل ترجع جذورها به املرتبطة األمور من وكثري الشركات حوكمة مضمون أن من الرغم على أنه هو األول لسببا 
 مفهومه أن كما اإلجنليزية، اللغة يف يعرف مل االصطالح أن هذا إال واإلدارة، التنظيم نظريات وبعض املشروع نظرية تناولتها حيث عشر،

 . ثالثة عقود أو عقدين قرابة منذ إال التبلور يف يبدأ مل
 تسـاعد  اليت اآللية أنه على الناحية االقتصادية من فبينما ينظر إليه البعض. املفهوم هلذا وواحد قاطع تعريف وجود عدم:  الثاين السبب 

 الناحية من يعرفونه الطويل، فإن هناك آخرون األجل يف الشركة واستمرارها أسهم قيمة تعظيم وتضمن التمويل، على احلصول يف الشركة
 وأصحاب األسهم محلة وواجبات حقوق حتدد كاملة، واليت غري أم كاملة كوا حيث التعاقدية من العالقة طبيعة إىل يشري أنه على القانونية
علـى   بذلك مركزين واألخالقية، االجتماعية الناحية من إليه ينظر ثالث أخرى، كما أن هناك فريق ناحية من ناحية، واملديرين من املصاحل

 .البيئة العادلة، ومحاية االقتصادية التنمية وحتقيق املستثمرين، صغار أو األقلية حقوق محاية يف للشركة االجتماعية املسؤولية
ـ  يف ومعـايريه  قواعـده  من كثري التكوين، ومازالت طور يف مازال املفهوم هذا أن إىل املصطلح هذا لغموض: الثالث السبب   ةمرحل

 . والتطوير املراجعة
 تقييمه معايري حمدداته وكذلك أهم حول واملمارسني الباحثني بني اتفاق شبه هناك ذلك ومع
  الشركات عوامل ظهور مفهوم حوكمة -2

                                                
22  AAllaammggiirr,,  MM..  ((22000077))..  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee::   AA  RRiisskk  PPeerrssppeeccttiivvee,,  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  ttoo::  CCoooorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  aanndd  RReeffoorrmm::  
PPaavviinngg  tthhee  WWaayy  ttoo  FFiinnaanncciiaall  SSttaabbiilliittyy  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt,,  aa  ccoonnffeerreennccee  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  EEggyyppttiiaann  BBaannkkiinngg  IInnssttiittuuttee,,  CCaaiirroo,,  MMaayy  
77  ––  88..  
33  FFrreeeellaanndd,,  CC..  ((22000077))..  BBaasseell  CCoommmmiitttteeee  GGuuiiddaannccee  oonn  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  ffoorr   BBaannkkss,,  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  ttoo::  CCoooorrppoorraattee  
GGoovveerrnnaannccee  aanndd  RReeffoorrmm::  PPaavviinngg  tthhee  WWaayy  ttoo  FFiinnaanncciiaall  SSttaabbiilliittyy  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt,,  aa  ccoonnffeerreennccee  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  EEggyyppttiiaann  
BBaannkkiinngg  IInnssttiittuuttee,,  CCaaiirroo,,  MMaayy  77  ––  88..  
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  4:الشركات إىل العلن، منها إن مثة عوامل ارتبطت باملناخ االقتصادي يف الدول الغربية سامهت يف خروج مفهوم حوكمة ميكن القول
األعمـال   أزمة ثقة يف املؤسسات والتشريعات اليت تنظم نشـاط ميكن اعتبارها اليت ، 1997 األزمة املالية اآلسيوية يف عاممع انفجار  2-1

برزت إىل املقدمة يف أثناء األزمة تتضمن عمليات ومعامالت  وقد كانت املشاكل العديدة اليت. والعالقات فيما بني منشآت األعمال واحلكومة
الديون قصرية األجـل يف   واألقارب واألصدقاء بني منشآت األعمال واحلكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من املوظفني الداخليني

 ، ومـا إىل "مبتكرة"األمور وإخفاء هذه الديون من خالل طرق ونظم حماسبية  نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة املسامهني ذه
 .ذلك

، حيث 2001يف الواليات املتحدة يف عام "وورلد كوم أنرون " مثل 5ةالشهرية يف كربى الشركات األمريكيمع تصاعد قضايا الفساد 2-2 
 ،باملراجعة واحملاسـبة  كانت ال تعرب عن الواقع الفعلي هلا، وذلك بالتواطؤ مع كربى الشركات العاملية اخلاصة لشركاتن القوائم املالية هلذه اأ

  .اإلرشادات يف شأن حوكمة الشركات بشكل عام وهو ما جعل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تصدر جمموعة من
باالسـتحواذ   ت الشركات متعدية اجلنسية يف اقتصاديات العوملة، حيـث تقـوم  الشركات، ممارسا زاد من حدة الدعوة إىل حوكمة 2-3

شركة  100اآلالف من الشركات متعدية اجلنسية فإن هناك  فرغم وجود. واالندماج بني الشركات من أجل السيطرة على األسواق العاملية
 ل ممارستها االحتكاريةالتجارة اخلارجية على مستوى العامل، من خال فقط هي اليت تسيطر على مقدرات

ال ميكن معه إجراء تنفيذ العقـود وحـل    املفهوم أمهية كربى بالنسبة للدميقراطيات الناشئة؛ نظرا لضعف النظام القانوين الذي اكتسب 2-4
  .الثقة عداماملعلومات تؤدي إىل منع اإلشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وان كما أن ضعف نوعية. املنازعات بطريقة فعالة

   احلوكمة أبعاد ووضوح تطور مراحل -3
عمالقـة   ومؤسسـات  شركات إخفاق دراسات حول نتائج من بعد تراكمات 1999 عام بداية مع بوضوح احلوكمة عن احلديث ظهر

  6:احلوكمة كما يلي أبعاد ووضوح وميكن حتديد مراحل تطور، عديدة
 ؛املصاحل وتعارض واملالك اإلدارة بني الفجوة االعتراف بعمق وبدء ( 1932) عام بعد ما الكساد مرحلة حىت 3-1
املـالك   بني العالقات وضبط تنظيم بشأن الكتابات ظهرت حيث (1976- 1990 )العالقات وضبط الوكالة نظرية ظهور مرحلة 3-2

 ؛األموال وأصحاب اإلدارة من لكل الواجبات والصالحيات دحتدي وضرورة الوكالة نظرية خالل من واإلدارة
 تساعد الشركات معايري لوضع العاملية التجارة منظمة اجتهت عندما القرن العشرين من التسعينات بداية مع باحلوكمة االهتمام تزايد 3-3
 ؛الدولية احلدود عرب للعمل التنافسية وتدعيم قدراا واالستقرار النمو حتقيق يف ا االلتزام خالل من
يف  إخفاقها أو الشركات ايار أسباب إىل تشري اليت الدراسات لتراكم كنتاج )1996- 2000( احلوكمة إصالح ظهور بدء مرحلة 3-4

بصياغة  الهتمامل العاملية التجارة منظمة دفع مما واملوارد، استخدام اإلمكانيات سوء أو وإهدار ا املمارسات اإلدارية سوء أو أهدافها حتقيق
 ؛للحوكمة العامة املبادئ بعض

 ؛للحوكمة العامة املبادئ من جمموعةO.C.E.D والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أصدرت 3-5
 من جمموعة حماسبية لوضع أغلبها متعددة مهنية واحتادات مؤسسات اجتهت املنظمات املختلفة، من وضعها السابق املعايري ضوء على 3-6

 ؛احلوكمة أهداف لتحقيق املعايري
                                                

,  http://www.islamonline.net/Arabic/economics/2005/09/article14.shtml04-04-2012 4،عبد احلافظ الصاوي "للشركات احلوكمة..احلكم الرشيد 
Heure 15:35 
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والفساد  الفشل حاالت على واضحاً التركيز كان حيث توثيقها، وضرورة(2001 – 2004) احلوكمة حتمية على التأكيد مرحلة3-7

  ؛واملؤسسات الشركات من كثري يف املالية واالستثمارية املمارسات من عديد يف والفضائح واألخالقي ألقيمي
 وقام بتعضيد باحلوكمة، االهتمام إىل أيضاً الدويل البنك اجته العمالقة من الشركات عديد وايار االقتصادية اتاألزم ظاهرة تتابع مع 3-8

  .احلوكمة وتفعيلها لتطبيق واإلرشادات الضوابط من جمموعة وإصدار موضوع احلوكمة لتبين واملعاهد واهليئات واللجان املؤسسات بعض
  وكمةوكمةاحلاحل  قواعدقواعد  طبيقطبيقبتبتوالشركات املعنية والشركات املعنية   األطرافاألطراف  --44
  الشركات املعنية بتطبيق قواعد احلوكمةالشركات املعنية بتطبيق قواعد احلوكمة  11--44
 الشركات املسامهة العامة 4-1-1
 :الشركات اليت تتعامل بأموال الغري مثل4-1-2

 شركات األوراق املالية 
 شركات التأمني 
 شركات الرهن العقاري 
 شركات التأجري التمويلي 
 فروع البنوك غري املدرجة 

 .مجيع الشركات اخلاصة 4-1-3
 الشركات احلكومية4-1-4
 املؤسسات احلكومية 4-1-5
 املؤسسات األهلية 4-1-6

وما من شك أن حتديد النطاق يرتبط بشكل مباشر بنوع القواعد ومرحلية تطبيقها بالدرجة األوىل، علماً انه ميكن صـياغة قواعـد خمتلفـة    
 .للشركات املذكورة أعاله

  قواعد حوكمة الشركاتقواعد حوكمة الشركاتاألطراف املعنية بتطبيق  4-2
  وحتددوحتدد  الشركات،الشركات،  حوكمةحوكمة  لقواعدلقواعد  السليمالسليم  لتطبيقلتطبيق  اا  يفيف  وتؤثروتؤثر  تتأثرتتأثر  ةة  رئيسرئيس  أطرافأطراف  أربعةأربعة  هناكهناك
  77هيهي  األطرافاألطراف  وهذهوهذه  القواعد،القواعد،  هذههذه  تطبيقتطبيق  يفيف  الفشلالفشل  أوأو  النجاحالنجاح  مدىمدى  كبريةكبرية  درجةدرجة  إىلإىل
  الشـركة الشـركة   قيمـة قيمـة   وتعظيموتعظيم  لألسهملألسهم  ملكيتهمملكيتهم  طريقطريق  عنعن  للشركةللشركة  املالاملال  رأسرأس  بتقدميبتقدمي  يقومونيقومون  منمن  همهم: :   SShhaarreehhoollddeerrss  املسامهوناملسامهون11--22--44

  جملـس جملـس   أعضـاء أعضـاء   اختياراختيار  يفيف  احلقاحلق  ميلكونميلكون  وو  الستثمارامالستثمارام  املناسبةاملناسبة  اإلرباحاإلرباح  علىعلى  احلصولاحلصول  مقابلمقابل  استمراريتهااستمراريتها  مديمدي  حيددحيدد  ممامما  البعيدالبعيد  املدىاملدى  علىعلى
  إلدارةإلدارة  العلياالعليا  اإلدارةاإلدارة  أعضاءأعضاء  اختياراختيار  حسنحسن  خاللخالل  منمن  املسامهنياملسامهني  أهدافأهداف  حتقيقحتقيق  وميكنوميكن  ،،حقوقهمحقوقهم  حلمايةحلماية  املناسبنياملناسبني  اإلدارةاإلدارة
  املطلوبةاملطلوبة  والسياساتوالسياسات  القواننيالقوانني  ضمنضمن  الشركةالشركة

  اليوميةاليومية  اإلدارةاإلدارة  سلطةسلطة  هلمهلم  يوكليوكل  والذينوالذين  التنفيذينيالتنفيذيني  املديريناملديرين  باختيارباختيار  يقوميقوم  منمن  بصفتهمبصفتهم    88BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss::اإلدارةاإلدارة  جملسجملس 4-2-2
  العامليةالعاملية  املبادئاملبادئ  بينتبينت  وقدوقد  ..  أدائهمأدائهم  علىعلى  الرقابةالرقابة  إىلإىل  باإلضافةباإلضافة  املسامهني،املسامهني،  حقوقحقوق  علىعلى  احملافظةاحملافظة  وكيفيةوكيفية  العامةالعامة  السياساتالسياسات  برسمبرسموو  الشركة،الشركة،  ألعمالألعمال

  ::  ومهاومها  بعملهمبعملهم  قيامهمقيامهم  عندعند  الواجباتالواجبات  منمن  بنوعنيبنوعني  يضطلعونيضطلعون  اإلدارةاإلدارة  جملسجملس  أعضاءأعضاء  بأنبأن  للحوكمةللحوكمة  املذكورةاملذكورة
  ((DDuuttyy  OOff  CCaarree))::الالزمةالالزمة  العنايةالعناية  واجبواجب  

                                                
 2006 الدار اجلامعية، : اإلسكندرية ، اريواإلد املايل الفساد ومعاجلة الشركات حوكمة حممد، سليمان، 7
،  اجلامعة ،  اجلامعة ""دراسة ميدانية على الشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املاليةدراسة ميدانية على الشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية""فصاح احملاسيب وجودة التقارير املالية فصاح احملاسيب وجودة التقارير املالية ماجد إمساعيل أبو محام، رسالة ماجستري، أثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإلماجد إمساعيل أبو محام، رسالة ماجستري، أثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإل  88

  ..2929، ص ، ص 20092009االسالمية غزة، االسالمية غزة، 



 

 
  

 
672012 

 
 

  إجـراءات إجـراءات   الشـركة الشـركة   ىفىف  يتوفريتوفر  وأنوأن  رار،رار،القالق  اختاذاختاذ  ىفىف  الالزمةالالزمة  والعنايةوالعناية  واحلرصواحلرص  اجلهداجلهد  يبذليبذل  وأنوأن  وحذراوحذرا  يقظايقظا  اإلدارةاإلدارة  جملسجملس  يكونيكون  أنأن  ويتطلبويتطلب
  ..املوضوعةاملوضوعة  والتعليماتوالتعليمات  واألنظمةواألنظمة  بالقواننيبالقوانني  ملتزمةملتزمة  الشركةالشركة  تكونتكون  وأنوأن  ،،وسليمةوسليمة  كافيةكافية  وأنظمةوأنظمة

  ((DDuuttyy  OOff  LLooyyaallttyy))::العملالعمل  ىفىف  اإلخالصاإلخالص  واجبواجب  
  ..ذلكذلك  وغريوغري  واملكافآتواملكافآت  للرواتبللرواتب  الئمةالئمةمم  سياساتسياسات  ووضعووضع  املصاحلاملصاحل  ذاتذات  األطرافاألطراف  معمع  واملعامالتواملعامالت  للمسامهنيللمسامهني  املتساويةاملتساوية  املعاملةاملعاملة  ذلكذلك  ويشملويشمل

  جملـس جملـس   أنأن  يدليدل  وهذاوهذا  ومسامهيهاومسامهيها  الشركةالشركة  جتاهجتاه  اإلدارةاإلدارة  ومساءلةومساءلة  فعالةفعالة  ورقابةورقابة  للمؤسسة،للمؤسسة،  استراتيجياًاستراتيجياً  توجهاًتوجهاً  يؤمنيؤمن  الشركاتالشركات  حوكمةحوكمة  إطارإطار  إنإن
  أسـاس أسـاس   علـى علـى   املسـامهني املسـامهني   معاملةمعاملة  االعتباراالعتبار  بعنيبعني  األخذاألخذ  معمع  ومسامهيهاومسامهيها  الشركةالشركة  ولصاحلولصاحل  شاملةشاملة  معلوماتمعلومات  أساسأساس  علىعلى  يعملوايعملوا  أنأن  جيبجيب  اإلدارةاإلدارة

  .املناسباملناسب  الوقتالوقت  ىفىف  واهلامةواهلامة  الدقيقةالدقيقة  املعلوماتاملعلومات  إىلإىل  والوصولوالوصول  متساويمتساوي
  إىلإىل  الفعالالفعال  باألداءباألداء  اخلاصةاخلاصة  التقاريرالتقارير  تقدميتقدمي  عنعن  الشركةالشركة  ىفىف  لةلةوواملسؤاملسؤ  اجلهةاجلهة  هيهي  اإلدارةاإلدارة  تعتربتعترب  MMaannaaggeemmeenntt::  اإلدارةاإلدارة  33--22--44

  ىفىف  والشـفافية والشـفافية   اإلفصاحاإلفصاح  جتاهجتاه  وليتهاوليتهاؤؤمسمس  إىلإىل  باإلضافةباإلضافة  قيمتهاقيمتها  وزيادةوزيادة  الشركةالشركة  أرباحأرباح  تعظيمتعظيم  عنعن  مسئولةمسئولة  تكونتكون  اإلدارةاإلدارة  أنأن  كماكما  اإلدارة،اإلدارة،  جملسجملس
  علـى علـى   احلرصاحلرص  جيبجيب  لذالذا  الشركة،الشركة،  معمع  املتعاملةاملتعاملة  اإلطرافاإلطراف  وبقيةوبقية  اإلدارةاإلدارة  جملسجملس  بنيبني  الوصلالوصل  حلقةحلقة  هيهي  واإلدارةواإلدارة  للمسامهني،للمسامهني،  تنشرهاتنشرها  اليتاليت  املعلوماتاملعلومات

  جملسجملس  علىعلى  يتحتميتحتم  بواجبام،بواجبام،  قيامهمقيامهم  منمن  التأكدالتأكد  يتميتم  وحىتوحىت  ..اإلدارةاإلدارة  جملسجملسوو  املسامهنياملسامهني  رغباترغبات  بتنفيذبتنفيذ  يقوميقوم  منمن  ألمألم  بعنايةبعناية  اإلدارةاإلدارة  أفرادأفراد  اختياراختيار
  ..الالزمةالالزمة  البديلةالبديلة  اخلططاخلطط  وعملوعمل  املوضوعةاملوضوعة  األهدافاألهداف  مقابلمقابل  احملققاحملقق  األداءاألداء  ومقارنةومقارنة  أدائهمأدائهم  متابعةمتابعة  يتميتم  خالهلاخالهلا  منمن  اليتاليت  اآلليةاآللية  يوجديوجد  أنأن  اإلدارةاإلدارة

  والعمـال والعمـال   واملوردينواملوردين  الدائننيالدائنني  مثلمثل  الشركةالشركة  داخلداخل  مصاحلمصاحل  هلمهلم  األطرافاألطراف  منمن  جمموعةجمموعة  وهموهم    SSttoocckkhhoollddeerrss  ::املصاحلاملصاحل  أصحابأصحاب  44--22--44
  بالعالقـات بالعالقـات   كبريكبري  بشكلبشكل  الشركاتالشركات  حوكمةحوكمة  مفهوممفهوم  ويتأثرويتأثر  ..األحياناألحيان  بعضبعض  يفيف  وخمتلفةوخمتلفة  متعارضةمتعارضة  األطرافاألطراف  هذههذه  مصاحلمصاحل  تكونتكون  وقدوقد  واملوظفني،واملوظفني،

  تساعدتساعد  اليتاليت  هامهاماملامل  بأداءبأداء  يقومونيقومون  الذينالذين  فهمفهم  الشركة،الشركة،  يفيف  العالقةالعالقة  معادلةمعادلة  يفيف  مهمةمهمة  األطرافاألطراف  وهذهوهذه  ..األطرافاألطراف  هذههذه  بنيبني
  املوضوعةاملوضوعة  االستراتيجياتاالستراتيجيات  حتقيقحتقيق  واملسامهونواملسامهون  اإلدارةاإلدارة  جملسجملس  حىتحىت  والوال  اإلدارةاإلدارة  تستطيعتستطيع  الال  وبدوموبدوم  واخلدمات،واخلدمات،  السلعالسلع  وتقدميوتقدمي  اإلنتاجاإلنتاج  علىعلى  الشركةالشركة

  أمـا أمـا   ،،  األخـرى األخـرى   واخلدماتواخلدمات  والسلعوالسلع  اخلاماخلام  املواداملواد  للشركةللشركة  يبيعيبيع  منمن  واملوردواملورد  اخلدمة،اخلدمة،  أوأو  املنتجاملنتج  بشراءبشراء  يقوميقوم  الذيالذي  الطرفالطرف  همهم  فالعمالءفالعمالء  للشركة،للشركة،
  والدقة،والدقة،  احلرصاحلرص  مبنتهيمبنتهي  األطرافاألطراف  هذههذه  معمع  التعاملالتعامل  يكونيكون  أنأن  فينبغيفينبغي  للشركة،للشركة،  ائتمانيةائتمانية  تسهيالتتسهيالت  متنحمتنح  اليتاليت  هيهي  املمولةاملمولة  اإلطرافاإلطراف  ومجيعومجيع  املمولنياملمولني

  ..للشركةللشركة  املستقبلياملستقبلي  التخطيطالتخطيط  علىعلى  سلباًسلباً  يؤثريؤثر  ممامما  التمويلالتمويل  خططخطط  تقطعتقطع  قدقد  للممولنيللممولني  املضللةاملضللة  فاملعلوماتفاملعلومات
  اتـالشرك ةـحوكموأهداف أمهية  -5
  أمهية حوكمـة الشركـات 5-1

 مـن  ميكنـها  مبا األسواق يف تنافسيتها وتدعيم الشركة قيمة وتعظيم املوارد استخدام كفاءة على العمل إىل الشركات حوكمة أمهية ترجع
 أسواق استقرار تدعيم لىع احلرص مع جديدة، عمل فرص خلق على قادرة جيعلها وأيضاً والنمو، للتوسع وعاملية حملية متويل مصادر جذب
  .املطلوبة االقتصادية والتنمية الكفاءة حتقيق إىل يؤدي مما املصرفية، واألجهزة املال
 :9اآلتية النقاط خالل من احلوكمة أمهية نوضح أن ميكننا

 شأنه من ذلك كل الشفافية، على والتأكيد واإلدارية، واملالية احملاسبية ارساتاملم وحتسني مساءلتها وتعزيز اإلدارة مسؤوليات تأكيد إن -
 تفاقمهـا  قبل وآثاره أسبابه وعالج بشأنه الواجبة اإلجراءات واختاذ اإلداري والفساد املايل والغش التالعب اكتشاف سرعة على املساعدة
 .الشركة حياة على وتأثريها

 يف املصاحل أصحاب من وغريهم املسامهني حقوق محاية وكذلك الشركة أصول ومحاية أيضاً مساءلتها زوتعزي اإلدارة مسؤوليات تأكيد  -
 التالعـب  مـن  فيها والعاملني الشركة يقي أن شأنه من ذلك كل الشفافية، على والتأكيد الشركة أداء مراقبة يف دورهم وتعزيز الشركة،

 .واإلفالس ألزماتوا اإلداري والفساد الفاحش والغىن املايل والغش
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 وعدالتها ونزاهة تعامالا فيها واإلدارية واملالية احملاسبية املمارسات حتسني أسهمها، وكذا وقيمة االقتصادية وقيمتها الشركة أداء حتسني إن -

  .والنمو ستثماراتجذب اإل على قدراا وكذلك التنافسية الشركة قدرات يقوي شأنه أن من ذلك كل عنها، الصادرة املعلومات وشفافية
  : أهـداف حوكمـة الشـركات 5-2

  10:يلي  األهداف ميكن تلخيص أمهها فيما تسعى قواعد وضوابط احلوكمة إىل حتقيق جمموعة من
  ؛مراعاة مصاحل وحقوق املسامهني ومحايتها 
  ؛واملستندات ذات الصلة بفعالية الشركات محاية حقوق محلة الوثائق 
  ؛بكافة فئام محاية حقوق ومصاحل العاملني فـي الشركات 
   ؛حتقيق الشفافـية فـي مجيع أعمال الشركات 
  ؛العدالة لكافة أصحاب املصاحل واملتعاملني مع الشركات حتقيق وتأمني 
  ؛أصحاب احلقوق إلدارة الشركات تأمني حق املساءلة أمام 
  ؛احلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة 
 ؛االحتكارات مبا يؤدي لتنمية االستثمارات اإلنتاجية وصوالً لتعظيم األرباح وبعيدا عن تنمية املدخرات وتشجيع تدفقها 
 ؛االلتزام بأحكام القوانني والتشريعات النافذة  
من خالل جلان مراجعة خارجيني ومستقلني عـن اإلدارة   العمل على تأكيد مراجعة األداء لكافة فعاليات الشركات مبا فـيها األداء املايل 

 ؛تنفـيذيةال
 التنفـيذية أمام املسامهني حماسبة اإلدارة 

  و حمددات حوكمة الشركات  ايريـمع -6
 حوكـمة الشركــاتريمعاي 6-1

البد من اإلشارة إىل انه قد استخدمت عدة مصطلحات يف العديد من املراجع للداللة على نفس العناصر اآليت ذكرها، كمصـطلح معـايري،   
  . مبادئ، قواعد

األطر  إعدادمرجعية تستخدم يف  اعتبارها مبثابة نقاطهو  املعايريهذه  وضعاهلدف من العناصر البد من التنويه على أن  وقبل التطرق إىل هذه  
لتعاون االقتصادي والتنميـة يف  منظمة ا إليهااحلوكمة وفق مخسة معايري توصلت  تطبيق و 11القانونية والتنظيمية ألساليب حوكمة الشركات

   :وتتمثل يف 12 2004تعديالً هلا يف عام أصدرت أامع العلم  1999عام 
األرباح ومراجعة القـوائم   يفوتشمل نقل ملكية األسهم واختيار جملس اإلدارة واحلصول على عائد :  ل املسامهنيحفظ حقوق ك 6-1-1

   .اجتماعات اجلمعية العامة يفاملشاركة الفعالة  يفاملالية وحق املسامهني 
الدفاع عن حقوقهم القانونيـة   يفكل فئة، وحقهم  وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل:   التعامل بني مجيع املسامهني يفاملساواة  6-1-2

 اجلمعية العامة على القرارات األساسية ، واالطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني  يفوالتصويت 
تعويض عن أي انتهاك لتلك احلقـوق  وتشمل احترام حقوقهم القانونية وال: دور أصحاب املصلحة أو األطراف املرتبطة بالشركة 6-1-3

 .ويقصد بأصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومحلة املستندات واملوردين والعمالء ،الرقابة على الشركة يفوكذلك آليات مشاركتهم الفعالة 

                                                
  2007مارس ,  40أمحد منري النجار، البعد املصريف يف حوكمة الشركات، احتاد املصارف الكويتية،العدد   1100

11 Demirag , I.,& et al., Corporate Governance: Overview and Research Agenda, British Accounting Review , Vol. 32 , 2000 
,PP341-354 

  ..0404، ص، ص20022002، ، 3636عددعددوابل علي وابل، كارثة ايار بعص الشركات العمالقة من منظور حماسيب، جملة احملاسبة، اجلمعية السعودية للمحاسبة، السنة التاسعة، الوابل علي وابل، كارثة ايار بعص الشركات العمالقة من منظور حماسيب، جملة احملاسبة، اجلمعية السعودية للمحاسبة، السنة التاسعة، ال  1122
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النسـبة العظمـى مـن    وتتناول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقب احلسابات واإلفصاح عن ملكية : اإلفصاح والشفافية 6-1-4

ويتم اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسـامهني   ،األسهم واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني
  .الوقت املناسب ودون تأخري يفوأصحاب املصاحل 

 يفالقانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامـه األساسـية ودوره   وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته :  مسئوليات جملس اإلدارة 6-1-5
  اإلشراف على اإلدارة التنفيذية

جيب أن يتصمن إطار حوكمة الشركات كال من تعزيز شفافية األسواق وكفاءا، : ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات 6-1-6
ح تقسيم املسؤوليات فيما بني السلطات اإلشرافية والتنظيميـة والتنفيذيـة   متناسقاً مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضو كما جيب أن يكون

  .13املختلفة
 :العملي فهناك التطبيق يف احلوكمة مبادئ لتنفيذ استخدامها ميت اليت من اآلليات جمموعة تضمنت أا يتضح السابقة للمبادئ وبالنظر
 .الشركات حوكمة أهداف لتحقيق املالئم القانوين اإلطار توفري مبا يضمن القانوين نظامال بتطوير ختتص وهي القانونية اآلليات 
   .والرقابة اإلشراف عن املسؤولية املختلفة اهليئات الدقيق ملسؤوليات التحديد مثل الشركات حوكمة لتحقيق الرقابية اآلليات 
 التحديـد الواضـح   مثـل  احلوكمـة  أهداف حيقق الذي بالشكل للشركات اهليكل التنظيمي بتطوير ختتص واليت التنظيمية اآلليات 

 .املختلفة واللجان اإلدارة جملس الختصاصات
 االعتمـاد ميكـن   واليت املالئمة املعلومات ويوفر يتسم بالشفافية املالية إلدارة التقارير فعال ظامن بوجود ختتص واليت احملاسبية آللياتا 
  .املختلفة القرارات اختاذ يف املستخدمني مجيع من متكافئة بصورة عليها

  حوكـمة الشركــاتحمددات  -6-2
 احملـددات : احملددات من جمموعتني ومستوى جودة توافر ىمد على يتوقف عدمه من الشركات حلوكمة اجليد التطبيق أن على اتفاق هناك

  : سنحاول التطرق إىل هذه احملددات بنوع من التفصيل، كما يلي). أدناه1شكلالانظر( الداخلية  وتلك اخلارجية
  القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي : وتشري إىل املناخ العام لالستثمار  يف الدولة، والذي يشمل على سبيل املثال 14 :ةـارجيـاحملددات اخل

يف ) البنوك وسوق املال ( وكفاءة القطاع املايل  ،)مثل قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس ( 
هيئـة سـوق املـال    ( توفري التمويل الالزم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية 

ومنها على (  تضمن عمل األسواق بكفاءة يف إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت)  والبورصة 
األوراق  سبيل املثال اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق، مثل املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف سوق

جعة والتصـنيف االئتمـاين واالستشـارات املاليـة     ، باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملرا)املالية وغريها 
وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة، واليت تقلل من . واالستثمارية

  .التعارض بني العائد االجتماعي والعائد اخلاص
وتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بني اجلمعيـة العامـة    15:ةـاحملددات الداخلي 

ف وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني، واليت يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إىل تقليل التعارض بني مصاحل هـذه األطـرا  
  :وتشمل ن داخل الشركات نفسهاوتتكوالثالثة، 

 ؛آلية توزيع السلطات داخل الشركة 

                                                
  ((OO..CC..EE..DD,,  22000044))  ،،والتنميةوالتنمية  االقتصادياالقتصادي  التعاونالتعاون  منظمةمنظمةافة هذا املبدأ بعد عملية مراجعة للمبادئ السابقة من طرف افة هذا املبدأ بعد عملية مراجعة للمبادئ السابقة من طرف ضضمت إمت إ  1133
 15:15، الساعة 2012-03- 22 حممد حسن يوسف، حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر، تاريخ 14

www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc 
  ..مرجع سابقمرجع سابق  أمحد منري النجار،أمحد منري النجار،  1155

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
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  ؛الناظمة لكيفـية اختاذ القرارات األساسية فـي الشركة اآللية والقواعد واألسس 
 هلذه العالقة ممـا خيفـف مـن    اجلمعية العمومية للشركة وجملس إدارا واملديرين التنفـيذيني ووضع اآللية املناسبة العالقه اهليكلية بني 

 ؛املصاحل التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالثة وصوالً لتكامل هذه
  احملددات اخلارجية والداخلية للحوكمة): 1(شكل 

    احملددات الداخلية    احملددات اخلارجية

         خاصة    تنظيمية

             
              
             
    يعني ويراقب        يرفع تقرير إىل          

              
             
    تقوم          
              

             

             

 
وتلك اجلهات اليت تقلل من عدم توافر . املديناخلاصة تشري إىل عناصر القطاع اخلاص، وكيانات االدارة الذاتية، ووسائل االعالم، واتمع املؤسسات * 

  .املعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة
 .Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation ::املصدراملصدر

P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North 
Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.   

  اتـالشرك ةـكموحل الفعلي للتجسيد املؤسسي ارـاإلط: الثانـي احملـور
راينر غيغـر، املستشـار    يقول لذا واملبادئ، النظريات هلذه الفعلي التجسيد عن كبري حد اىل خيتلف  الشركات حلوكمة التنظري ان املعلوم من

يف حوكمة الشركات، ليست القواعـد  . تتيح األزمة فرصة للتغيري"اإلقليمي لشؤون الشرق األوسط يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
 تشـكل  واليت الضرورية من املؤسسات حزمة يلزمنا فإنه الشركات حوكمة مفهوم تطبيق يتم كيلف 16"هي املهمة فقط إمنا أيضاً ممارستها

 مستديرة طاولة مناقشات على أساس املقدم الوصف ويقوم ملموس، أثر وهلا فعالية ذات احلوكمة كي تصبح وهاماً ضرورياً مؤسسياً إطاراً
 للحوكمة املؤسسي اإلطار مكونات وبتحليل الشركات، حوكمة موضوع لبحث اخلاصة الدويل للمشروعات املركز عمل جلنة أعضاء مع

 :17يلي اكم جندها
 امللكية حقوق 1-
 امللكية ينشىء حقوق الذي امللكية حقوق نظام هو السوق أساس على قائم إقتصاد دميقراطي إلنشاء أمهية واألكثر األساسية التشريعات أحد

 ميلك من الدقة وجه على حتدد وواضحة بسيطة معايري حهاولوائ حقوق امللكية قوانني تضع أن األساسية األمور فإن .اخلاصة

                                                
  األزمة املالية وحوكمة الشركات والتغيري،دانيا جرينفيل ،  16
 http://carnegieendowment.org/2008/12/02 10:20الساعة  2012-03-29يوم  

  ..6363، ، 6262ص ص   ، مرجع سابق،، مرجع سابق،عدنان بن حيدر بن درويشعدنان بن حيدر بن درويش  1177

 المساھمون
أصحاب 

  
  *:مؤسسات خاصة

  محاسبون ومراجعون •

  محامون •

  تصنیف ائتماني •

  بنوك استثمار •

  استشارات •

  :معاییر
 المحاسبة •
 المراجعة •
 أخرى •

 القوانین والقواعد
  :القطاع المالي

 قروض •

مساھمة في  •
  :األسواق رأس المال

 تنافسیة األسواق •

استثمار أجنبي  •
 مباشر

الرقابة على   •
 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئیسیة

http://carnegieendowment.org/2008/12/02
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 الصدد فإن هذا ويف .معقولة تكلفة وذات زمنياً مرتبة بطريقة التسجيل للمعلومات ومعايري احلقوق هذه تبادل أو جتميع ميكن وكيف ماذا،
 :التشريع من نوعني هناك

 أصحاا وحيدد عن مستقلة قانونية كشخصية بوجودها اإلعتراف ريقط قانونية عن شخصية للشركات يعطي الذي التشريع هو :األول -أ
 .الشركة إلتزامات أصحاب حدود وتوضيح للشركة األساسي النظام متطلبات

 .املشتركة الشركات بإنشاء تسمج اليت التشريعات :الثاين - ب
 العقود قانون 2-
 األمـور  ومـن .ونفاذهـا  العقود سالمة تضمن وتشريعات لوائح هناك كنمل ي ما وغريها التجارية العمليات من الكثري إجراء نستطيع لن

 محاية على التشريعات هذه تعمل أن األساسية
 .وغريهم األعمال وأصحاب والدائنني املوردين

 التنظيم جيد مصريف قطاع 3-
 القطـاع  ويـوفر  الشركات وقطاع ليةاملا األوراق سوق عمل لسالمة األساسية املطلقة الركائز أحد سليم مصريف نظام وجود يعترب حيث

 هاماً أمراً املصريف النظام يف اجليدة احلوكمة وجود ويعترب .الشركات ومنوها لعمليات والسيولة الالزم املال رأس املصريف
 تعريض البنوك إىل ىأد املالية األسواق حترير فإن هذا، عن وفضالً التمويل،  معظم بتوفري البنوك تقوم حيث ، النامية الدول يف خاصة بصفة
 املصرفية واهلروب النظم يف احلوكمة ضعف أن وروسيا آسيا شرق أثبتت أزمات وقد جديدة، ائتمانية خماطر وإىل التذبذبات من أكرب لقدر

 متيزه عمرن م مايل نظام وجود ويدعم يعزز إطار وجود فإن ولذا، .خطري بشكل القومية اإلقتصادات يدمر أن ميكن األموال لرؤوس الضخم
 .األمهية من قدر كبري وعلى حامساً أمراً يعترب نفسه الوقت يف والسالمة باألمن
 امللكية ونزع اإلفالس اإلستثمار، من اخلروج آليات 4-
  تصفية ميكن حىت أساسياً أمراً يعترب متساوية عادلة حتقق تصفية االستثمار من للخروج منظمة آليات يضع تشريع وجود إن
 مـن  تطلـب  الـيت  واللوائح القوانني وضع هو هنا يتطلبه األمر وما متاماً، تتبدد أن قبل منتجة ملشروعات ختصيصها وإعادة االستثمارات 

 بسرعة تسمح وإجراءات قوانني جانب إىل ،والتزاماا بديوا يتعلق ما يف املنتظم الدقيق اإلفصاح مبعايري تلتزم أن املالية املالية وغري املنشآت
 أو اآلليـات  هـذه  وجـود  وعـدم  سواء حد على وأصحاب املصاحل الدائنني بني املساواة حتقق امللكية، ونزع اإلفالس إجراءاتوكفاءة 

 .واسع نطاق على وذلك الداخليني جانب من األصول ب يسهل عمليات التشريعات
 املالية لألوراق سليمة أسواق وجود 5-
 :يلي يتطلب ما العمل يف ةبالكفاء يتصف الذي املالية األوراق سوق إن
املاليـة   األوراق مصـدري  والتزامـات  مسؤوليات على وتنص والسندات وتداوهلا، لألسهم الشركات إصدار كيفية حتكم قوانني وجود .أ

   .وغريهم السوق ووسطاء
 .مستقلة لألسهم سجالت وجود مع الشديد واإلفصاح الشفافية معايري على أساس تقوم املالية األوراق بورصة يف للقيد متطلبات وجود .ب
 .األقلية املسامهني حقوق حتمي قوانني وجود .ج
 .وغريها املالية األوراق جلنة مثل حكومية هيئة وجود .د

 التنافسية األسواق 6-
 واإلنتاجيـة خشـية   ةالكفاء حتقيق على ترغمها واليت الشركات على اخلارجية الرقابة يف اهلامة العناصر أحد التنافسية األسواق وجود يعترب

 حتصني اإلدارة ويعزز األعمال، تنظيم على اإلقدام عزمية تثبيط إىل األسواق التنافسية وجود نقص ويؤدي السوقية، حصتها ختفيض أو ضياع
 بالوضوح تتسم يةجتار بيئة إنشاء إىل واللوائح القوانني تؤدي أن احلامسة من األمور فإن السبب وهلذا اإلنتاجية، خفض إىل ويؤدي والفساد،
  .ذاته الوقت يف تنافسية وتكون
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 املنشآت على االستيالء أسواق 7-
الـداخليني   مبعاقبـة  السوق هذا ويقوم الشركات، النضباط سوق وجود التنافسية يف التجارية األعمال بيئة يف احليوية العناصر أحد يتمثل

 ما لتصرفام، وهو النهائية النتيجة باعتباره اإلفالس طريق عن عليها يطرمضياع س خلطر التعرض أو املنشأة أداء حتسني على إما ويشجعهم
 ستؤدي بأنفسهم، هلا إدارم أمل على األداء، منخفضة منشأة على يسيطروا أن معينة ظروف ظل يف ميكنهم املستثمرين أو املنشآت أن يعين
 .وواضحة حمددة تنفيذية قوانني وكذلك معينة اعدوجود قو من بد ال احلالة هذه ويف هلا، إضافية قيمة حتقيق إىل

 والشفافية بالعدالة تتسم خصخصة إجراءات 8-
 أساسياً أمراً يعترب الشركات خصخصة وإجراء وتوقيت كيفية على تنص ودقيقة وشفافة املعامل واضحة وإجراءات قواعد وجود جيب حيث
 .األعمال وحميط بيئة على سلباً والتأثري تصاداالقختريب  إىل السيئة اخلصخصة نظم تؤدي أن املمكن ومن
 وشفافة واضحة ضريبية نظم 9-
 املاليـة  اخلاصة بالتقـارير  اإلجراءات تعدد فإن الصدد هذا ويف والدقة، بالوضوح والبساطة تتميز حىت الضريبية النظم إصالح ينبغي حيث
 ينبغي الضرائب ولوائح قوانني أن كما إلغاؤه، جيب ولذا الشخصي، االختيار من كبري قدر مبمارسة للمسؤولني يسمح

  .حمددة وبأوقات بفاعلية وجيب تنفيذها املالية البيانات عن اإلفصاح من كافياً قدراً تتطلب أن أيضاً
 جيد بشكل ويعمل مستقل قضائي نظام وجود 10-
  أساس على القائم الدميقراطي االقتصاد يف املؤسسات أهم واحداً من جيد بشكل يعمل الذي املستقل القضائي النظام يعترب حيث

 تنفيـذ  علـى  يسهر سليم قضائي نظام هناك يكن مل ما أي أثر حتقق أن وضعها مت اليت الضرورية اإلجراءات من ألي ميكن السوق، وال 
 دعم تقوية على تساعد يتال اآلليات من جمموعة وضع جيب وبالتايل القانون، حكم على حيافظ مث ومن وعدالة، وبكفاءة باستمرارالقوانني 

 .التنفيذ على والقدرة األساسية الطاقات اإلدارية
 للفساد املناهضة اإلستراتيجيات 11-
 وتوضـيح القـوانني   بينهما، فيما والتنسيق والتنظيمية القانونية النصوص طريق حتديد عن الفساد ملناهضة فعالة إجراءات تنفيذ ميكن حيث

التعـاون   منظمـة  باتفاق وااللتزام وإتباع احلكومية التوريدات بشأن الشفافية الدولية منظمة دستور وتنفيذ وإتباع املصاحل بتضارب اخلاصة
 .للرشوة املناهض والتنمية االقتصادي

 احلكومية واألجهزة اإلدارات إصالح 12-
 طريق عن يتم ذلك أن وميكن كفوءة، غري وصارت البريوقراطية يف مفرطة أصبحت اليت احلكومية واألجهزة اإلدارات إصالح الضروري من

 وتنفيذ متاماً واضحة وحمددة ملعايري طبقاً بانتظام األجهزة هذه أداء وتقييم تبسيطها األجهزة مع تلك يف الداخلي العمل إجراءات بني التنسيق
 .إليه حتتاج اليت اجلهات يف شامل وبشكل فوراً الضعيف األداء لتحسني إجراءات
 لألجهزة احلكومية التنفيذ وطاقة اإلدارية لطاقةا ودعم تقوية 13-
 بني العـاملني  من املوظفني هيئة وذيب صقل مثل اإلدارية الطاقات واستمرارتقوية  على تساعد واليت املختلفة اآلليات وضع جيب حيث

 اخل...جيدة  ومرتبات مهين تدريب تقدمي اًوأيض لالختيار قابلة مهنية أساس معايري على املوظفني وترقية وتعيني جيداً املؤهلني املدنيني
 للمشاركة روتينية آليات إنشاء 14-

 بدالً منـها،  جديدة ولوائح قوانني ووضع املوجودة واللوائح القوانني من إصالح كثري يتطلب الشركات حلوكمة املؤسسي اإلطار إنشاء إن
 تشـكيل هـذا   يف للمشاركة الفرصة املواطنني لدى تكون أن جيب فإنه ملعب ممهد، خلق على اجلديد اإلطار يعمل أن ضمان ميكن وحىت

 .يومي أساس على السياسة وضع يف عملية للمشاركة روتينية آليات إنشاء األساسية األمور ومن اإلطار،
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 االستقصاءعلى  وقدرة خربة ذي إعالمي جهاز قيام تشجيع 15-
 يتخذها املـديرون  اليت القرارات عن معلومات إىل حيتاجون وغريهم الدائنني والعاملنيو املستثمرين فإن املديرين أداء وتتبع مراقبة ميكن حىت

 لديهم املستثمرين ليس وصغار املصاحل أصحاب فإن الشركة إدارة جملس من أعضاء النقيض وعلى املنشأة، أداء وعن اإلدارة جملس وأعضاء
 .اإلعالم املايل وخاصة اإلعالم جهاز دور يأيت وهنا السليمة، القرارات ذالختا املطلوبة املعلومات وحتليل لتجميع املوارد أو الوقت
 السمعة بناء وكالء وتقوية دعم 16-

 عن طريـق  العمل ذا يقومون وهم واخلارجيني، الداخليني بني فجوة املعلومات سد على تعمل مجاعات أو أفراد هم السمعة بناء وكالء 
 مث عالية، مهنية معايري وضع طريق وعن املنشآت، وعن أداء الداخليني عن لخارجينيل املعلومات تلك وتوفري جلمع السعي
الضـروري   التدريب توفري املهم من فإن السبب، وهلذا املعايري، بتلك وااللتزام للمحافظة عقوبات بفرض يقومون وأحياناً بالضغط يقومون
 :الوكالء ومن أمثلة ء،الوكال أولئك عمل فيها يزدهر أن ميكن اليت الالزمة والبيئة

 .واملراجعة احملاسبة خرباء مثل التنظيم ذاتية جهات -
  .اإلعالم جهاز -
 .الشركات حوكمة حتليل ويف االستثمار بنوك يف بالعمل القائمون -
 .احملامون -
 .املستهلكني نشاط -
 .البيئة خرباء -
 ...إخل واملسامهني املستثمرين نشطاء -

 الرتاهة أساس على قائم لألعمال نشط جمتمع 17-
 مـن  يف كثري الدور ذا فعالً يقومون وهم هاماً، دوراً يلعبوا أن التجارية العمال والغرف احتادات مثل اخلاص القطاع ألعضاء ميكن حيث
أسـاس   علـى  تقوم لألعمال األخالقية واملمارسات للسلوك حملية وضع دساتري طريق عن الشركات حوكمة تشجيع على ويعملون الدول
 .املسؤولية عن احملاسبة وقابلية والشفافية والوضوح العدالة
 ملصلحة املنشأة املصاحل، أصحاب مع سليمة عالقات 18-
 تقلل األجل اإلستراتيجي طويل التخطيط جلسات يف معها وتضمهم املصاحل مع أصحاب بوضوح تتعامل اليت املنشآت فإن االختصار مبنتهى

 باهظة ملبالغ تقاضيهم طريق عن الشركة من املوارد انتزاع يف املصاحل لقوم أصحاب خداماست خماطر من حد أدىن إىل
احلصـة   زيـادة  علـى  تعمل أن املصاحل وأصحاب املنشأة بني الصحيحة السليمة للعالقات ميكن كذلك املتخصصة، املدخالن بعض مقابل

واإلستراتيجيات  نفسه االجتاه يف معاً ميضيان األرباح وتعظيم بأصحاب املصاحل االهتمام حنو التوجه أن واخلالصة والعاملني، للشركة السوقية
  املزدوجة األهداف هذه أساس على تقوم إمنا للشركات الناجحة

 .واقـع وأفـاق احلوكمة يف اجلزائـر: احملور الثالث
ات جذرية يف منـهج الدولـة السياسـي وأدائهـا     عرف االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل سلسلة من اإلصالحات اهلادفة  إىل إحداث تغيري

 ضـمن  احلوكمة مبادئ  تكون أن  العاملي والبنك الدويل النقد كصندوق الدولية املنظمات قبل من اإلصالحات دعمفرض  االقتصادي، وقد
 مراتب يف اجلزائر كتصنيف جلزائري،ا االقتصاد أداء يف السلبية املؤشرات بعض مالحظة متت وأنه خاصة  العمومية، للسلطات املقدمة احلزمات
" الراشـد  احلكـم  بلجنة مسيت" جلنة تكوين إىل بالدولة دفع مما ،مشجع الغري االستثماري املناخ جانب إىل ، الفساد مؤشرات ضمن متقدمة
  . باحلوكمة تعلقي فيما دوري لتقييم األعضاء الدول خبضوع يقضي الذي النيباد مبشروع املبادرين من اعتربت اجلزائر وأن خاصة

  :اجلزائر على احلوكمة آليات بعض إسقاط -1
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فيما هو مكرس  ما يتعلق منها باملشاركة السياسية فهي مفتوحة للجميع على األقل احلوكمة على اجلزائر وخاصة آليات بعض إسقاطسنحاول 
  .يف الدستور وهو احلق يف إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي

القربية والعشائرية ماتزال تسود خمتلف أشكال التوظيف هذا من جهة وكـذلك التالعـب    العالقات أنقانون فاملالحظ حكم ال أما من ناحية
 .مـن جهـة أخـرى     العمومية السـيما يف مـنح املشـاريع ذات الطـابع االقتصـادي للشـركات العموميـة واخلاصـة         بالصفقات

مراكز متخصصة يف إصدار ونشر بيانات حول  ألساس حكم القانون، فبالرغم من وجوديتعلق مبفهوم الشفافية اليت هي نتيجة منطقية  أما فيما
  .اإلطالع على املعلومات، فمازالت اجلزائر بعد مل تصل إىل هذا املستوى ما تتوفر عليه اجلزائر ويف حق املواطن يف

 18يلي ما باجلزائر، راشد حكم اىل الوصول موجباتومن 

v اإلهتمـام    ملوارد البشرية، وبذلك لـزم ينصب  جمال االهتمام إذن على جانب اإلنفاق االستثماري يف جمال ا: بالعامل البشري النهوض
 د؛ذا املورد أكثر وأكثر للحاق بالدول املتطورة ومن مث حتقيق تنمية حقيقيةللبال

v وقرب املواطن من اإلدارة هو السبيل الوحيد لبناء أسس احلكم الراشد ال ميكن تصور إدارة بدون  إن اإلتصال :املواطن باإلدارة تقريب
األساسي الذي وجد من أجله اجلهاز اإلداري عموما هو تلبية رغبـات   مهما كان مستوى تلك اإلدارة، لذلك فاهلدف عالقات اتصال وقرب

 أداء اجلهاز اإلداري حمليا ووطين؛ أفضل اخلدمات له، وملا كان ذلك املبتغى فإنه من حق املواطن أن يراقب ويطلع على اجلمهور وتأمني

v من خالل احترام الرأي ومراعاة املصلحة العامة، وال ميكن بلوغ ذلك إال مـن خـالل    :ركة السياسيةروح الدميقراطية واملشا ترسيخ
 املواطنني؛ الشعبية اليت تتوالها االس املنتخبة بشكل حر ونزيه وهذا بتحقيق مكاسب إضفاء الرقابة

v تمع املدين يف اجلزائر هو السم:جمتمع مدين فعال توفرهلذه اجلمعيات ودعمها بكافة الوسائل حنو هيكلة الفـرد   احفما هو مطلوب من ا
و إضفاء الرقابة و املشاركة  العمل املشترك يف تنفيذ املشاريع مع األجهزة الرمسية يف إطار صنع السياسات احمللية وهذا دف إشراك املواطن يف

 يف تنفيذ املشاريع؛

v ؛نظيمات املهنيةفواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة احلرة والت وجود 

v مبدأ الشفافية يف التعامل تطبيق  

 رـة باجلزائـال للحوكمـة احملققة لتجسيد فعـا االجيابيـاملزاي -2

مينعنا من ذكر بعض املزايا اإلجيابية اليت حققتـها اجلزائـر    بالرغم مما ذكر عن عدم التطبيق الفعلي آلليات احلوكمة يف اجلزائر، إال أن هذا ال
  :بالراشد خاصة فيما يتعلق   مفهوم احلكمللوصول إىل

مليار  133ما قيمته  2008برية السيما احتياطي الصرف الذي بلغ اية جوان ك الناحية االقتصادية أين تتوفر البالد على وفورات مالية 
التنويه ببعض املشاريع الواعـدة   كما ميكن، اخلماسيمليار دينار، باإلضافة إىل املخطط  4000وصندوق ضبط اإليرادات الذي قارب  دوالر

 .غرب وصندوق تنمية مناطق اهلضاب العليا وصندوق اجلنوب –رق يف تنمية املناطق املعزولة منها على اخلصوص مشروع الطريق السيار ش
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إصالح هياكل الدولة وإصـالح  : منها  السياسية يرى بعض الباحثني يف هذا الشأن أن اجلزائر فتحت ورشات كبرية على اتمع الناحية 
بتحليل بعـض هـذه    وبالتايل عندما نقوم ،لتمكني أفراد اتمع من املشاركة طواعية يف تنمية البالد ة وإصالح التربية والتعليم وهذا كلهالعدال

واالقتصادية يف إطالق هذه املشاريع كفيـل   واالجتماعيةاجلوانب السياسية  اإلجنازات اليت قامت ا السلطات العمومية ميكن القول أن توفري
 .متطلبات احلكم الراشد بتحقيق

اإلرادة الشعبية وترقية حقوق اإلنسان  هذا الشأن خطت خطوات كبرية حنو األحسن فيما خيص توسيع املشاركة السياسية واحترام واجلزائر يف
للموارد واليت  تسيري العقاليناملنتخبة، لكن ما يعاب يف كل هذا هو غياب وتغييب مبادئ الشفافية وال وإجياد نوع من اإلنسجام داخل اهليئات

ــة         ــة والوطنيـ ــا احملليـ ــم هيئاتنـ ــا معظـ ــري عليهـ ــوداء تسـ ــا سـ ــكل نقاطـ ــت تشـ ــا زالـ  .مـ
اجلزائر بوضع مجلة من التـدابري الراميـة    والذي قامت 2006الدولية ملكافحة الفساد يف  االتفاقيةفبالرغم من إصدار قانون يترجم نصوص 
  . كيفية سري هذه اهليئة وكذا 19تطبيقية حتدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مملواجهته، كما قامت أيضا بإصدار مراسي

 املستفحلة يف اجلزائر إىل رئيس اجلمهورية اهليئة بالشخصية املعنوية واستقاللية الذمة املالية وتقدم تقارير سنوية عن الظاهرة كما تتمتع هذه

ثال ال احلصر قـانون مكافحـة   سبيل امل هذا قامت اجلزائر بإصدار عدة مراسيم رئاسية ملواجهة هذه الظاهرة واحلد منها وعلى زيادة على كل
 جاء بعد املخلفات الكارثية اليت أحدثها بنك اخلليفة بعمليات اختالس وفساد مـايل  والذي 05/04/2005غسيل األموال والذي صدر يف 

حد منها حيث الزالت فعلية لل وجود آلياتوبالنظر إىل هذه اإلجراءات اليت قامت ا السلطات العمومية نالحظ أا غري فعالة وتنتظر  .كبري
التقـارير   وهيئاتنا اإلدارية العامة بل أصبحت هذه الظاهرة لصيقة أكثر ذه املؤسسات، وما الظاهرة مستشرية يف معظم مؤسساتنا االقتصادية

أخرية، فاخر تقرير صدر عن اجلزائري واليت تصنف اجلزائر يف مراتب  السنوية اليت تصدرها اهليئات الدولية يف هذا الشأن كفيلة باستقراء الواقع
  20من جمموع دول العامل  112منحت اجلزائر الرتبة  2011الدولية عام  املنظمة الشفافية

الدولية واليت تقوم ببذل جهود معتـربة يف جمـال    مت إنشاء اجلمعية اجلزائرية ملكافحة الفساد واليت هي فرع من منظمة الشفافية نتيجة لذلكو
الواسع لكافة أشكال  أعدت تقارير عن الظاهرة مؤكدة على خطورة الوضع يف اجلزائر وهذا جراء االنتشار مكافحة الفساد والتشهري به، واليت

  لفسادا

  21:يلي ما خالل من رصدها ميكن واليت .اجلزائرية املؤسسات إدارة يف احلوكمة مبادئ بإدخال املوحية املؤشرات بعض نستنج أن و هذا و

 الدوليـة  للمنظمـات  االنضمام اللتزامات ختضع جعلها السوق اقتصاد إىل واالنتقال  العاملي االقتصاد يف االندماج إىل اجلزائر سعي 
 حجـم  تقلـيص  إىل السعي يف االنفتاح هذا جتسد ولقد. االقتصاد حترير وزيادة التنافسية وتعزيز الشفافية على تقوم اليت اإلقليمية والتجمعات

   صاحل االقتصادية والسياسـية ، إلعادة تشكيل اتمع  عن طريق تغيري امل وتعترب  اخلوصصة وسيلة .العام القطاع خوصصة يف والشروع الدولة
  .مراقبة احلسابات ومراجعة مفاهيم ومعايري التسيري بشكل يتجاوز جمرد استعراض النتائج السنوية و

 املصـرفية  املنظومـة  مراجعة طريق عن وهذا القتصاديةا احلريات جمال وتوسيع األعمال مناخ تطهري على العمومية السلطات عملت 
  . مباشرة متويلية بدائل طرح من متكن مالية سوق بتأسيس أخرى جهة ومن جهة من وإصالحها

                                                
ة الدميقراطيـة الشعبيـة،  مؤمتـر  اإلدارة  الـرشيـدة  خلدمـة 19  -التنميـة فـي الـدول العربيـة،  مداخلـة معالـي وزيـر العـدل، حافـظ األختـام  للجمهوريـة اجلزائرـي

 - 2005فرباير  7و  6األردن 
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 املؤسسـات  كافـة  علـى  تطبيقـه  سـيتم  الدولية احملاسبية للمعايري اوفق جديد ومايل حماسيب نظام باعتماد احملاسيب النظام مراجعة 
 .2010 سنة من ابتداء والقطاعات

 خـارجي  حسـابات  مراجع اعتماد على اجلزائر يف الغالبة وهي احملدودة املسؤولية ذات الشركات إلزام مت الشفافية تعزيز إطار ويف 
 تطبيقيـة  مشـاكل  القانوين اإللزام هذا يطرح .فقط باألسهم الشركات خيص لزاماإل هذا كان بعدما واألخالقيات للسلوك مدونة وفق يعمل
   البشرية الناحية من ميدانيا به التكفل صعوبة أبرزها لعل عديدة

 مـن  كـبرية  جمموعة إدارة تقع ما وعادة. املؤسسات داخل املسؤوليات وتوزيع إسناد كيفية يوضح بشكل التجاري القانون مراجعة متت لقد
   .واملساءلة باملراقبة يتعلق فيما الفعالية قليل األسلوب هذا أن ويبدو. عام مدير رئيس عاتق على املؤسسات

  ةـاخلامت

 قـاموس  إىل وتضاف تردد كلمة أو جديدا، لفظا ليست اا كما, ذافريهاوحب كاملة تطبق ومبادئ ج لكنها مصطلح، فقط ليست" احلوكمة
 لـدور  احلاجـة  تربزو .آخر اىل مقام ومن أخرى إىل درجة من االقتصادي الواقع تنقل ومعايري معان هي بل ثقافية، عضالت لعرض التداول
 تضـع  االقتصـادي  اإلصالح أدوات من فاعلة أداة إىل اإلعالم أجهزة ويف واملؤمترات الندوات يف تتداول نظرية من حتويلها وضرورة احلوكمة
 الغايـات  حتقيـق  تعيـق  اليت واخللل االحنراف مظاهر من التخلص خالل من الصحيح املسار يف خصوصا الوطين واالقتصاد عموما، االقتصاد
  .املستدامة التنمية إىل والوصول اتمعو لألفراد واالزدهار الرفاهية حتقيق يف فاعال دورا يؤدي معاىف اقتصاد وجود من املرجوة

  واقتراحات توصيات
البد من تبين فعلي لنظام شفاف وعادل يؤدي إىل خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، كما يؤدي إىل تطوير القيم األساسية القتصـاد   -

  .السوق واالرتقاء باالقتصاد اجلزائري إىل مستويات التنافسية الدولية
  .م حوكمة يقوم على أساس القوانني وليس على أساس العالقات ومكافحة املصاحل أو احلقوق املكتسبةتأسيس نظا -
  .هدم هياكل امللكية اهلرمية اليت تسمح للداخليني بالسيطرة على أصول شركات العديد من املواطنني وتسخريها لتحقيق مصاحلهم فقط -
  .ملؤسساتقطع حلقات املسامهات املتقاطعة بني البنوك وا -
  .الفصل بني احلكومة واإلدارة ملا تكون الدولة هي املساهم األكرب -
  ..والبحث على املالكني النشيطني واملدراء األكفاء و تطوير اخلربات الفنية واملهنية. محاية حقوق األقلية من املسامهني -
  .تعزيز احلوكمة يف الشركات العائلية -
مـن حـدود    تضعهأن حوكمة الشركات هي الترياق املناسب صد الفساد، ملا  اإلميانهذا  أساسالعمل على التام ومن مث  اإلميانالبد من  -

   .مابني احلقوق اخلاصة والعامة
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