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  :امللخص

وذلك من خالل التعرف . هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه احلاكمية املؤسسية لتحسني األداء املايل للشركات

حمدداا واملبادئ األساسية هلا، ومن مث دورها يف حتسني األداء على مفهوم احلاكمية املؤسسية واهلدف منها، واألطراف املعنية ا، وكذلك 

  .املايل

 جذباً للمستثمرين، مما يؤدي إىل وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن الشركات اليت تطبق احلاكمية املؤسسية تصبح أكثر

القدرة فض املخاطر وزيادة قية للشركة، ختي، رفع القيمة السومويلزيادة الدخول ألسواق رأس املال، وفرة االئتمان، اخنفاض تكلفة الت

  .، مواجهة الفساد وهروب رأس املالللشركة التنافسية

Résumé :  

L'étude vise à souligner le rôle de la gouvernance d'entreprise afin d’améliorer la performance financière 
des entreprises. par l'identification du concept de gouvernance d'entreprise et leur objectif, et les parties 
concernées, ainsi que leurs déterminants, et ses principes fondamentaux, puis son rôle dans l'amélioration 
de la performance financière. 
 Les résultats les plus importants de la recherche sont : les entreprises appliquent la gouvernance 
d'entreprise devienne  plus attrayant pour les investisseurs, ce qui conduit à un accès accru aux marchés 
des capitaux, la disponibilité du crédit, le faible coût de financement, ce qui soulève la valeur marchande 
de l'entreprise, la réduction des risques et accroître la compétitivité de l'entreprise, face à la corruption et 
le fuite capital. 
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  :مقدمة

 أدت األزمات املالية األخرية يف دول شرق آسيا وروسيا والواليات املتحدة، واليت فجرها الفساد اإلداري واملـايل وسـوء اإلدارة والفجـوة   

جذب املستويات الكافيـة  صعوبة عملية الكبرية بني مرتبات ومكافآت املديرين التنفيذيني يف الشركات وبني األداء املايل لتلك الشركات إىل 

خسائر مالية فادحة دفعتهم إىل اإلعالن بوضـوح أـم    -وخاصة املؤسسات االستثمارية –حيث تكبد الكثري من املسامهني . رأس املال من

كما أصبح املستثمرون قبل قيامهم باالستثمار يطلبون األدلـة والـرباهني علـى أن    . ليسوا على استعداد لتحمل نتائج الفساد وسوء اإلدارة

ترغب يف جذب استثمارام يتم إدارا وفقا للممارسات السليمة لألعمال واليت تضمن تقليل إمكانيات الفساد وسـوء اإلدارة  الشركات اليت 

احلاكميـة  ويطلق على هذه املمارسات السليمة أو األساليب العلمية الرشيدة اليت تدار من خالهلـا الشـركات مفهـوم    . إىل أقل حد ممكن

  .املؤسسية

داخلها والـيت تضـمن   للحاكمية املؤسسية ون يبحثون قبل توجيه استثمارام عن الشركات اليت تتميز بوجود هياكل سليمة أصبح املستثمر

أن  املعلومات املالية اليت تنشرها هذه الشركات والوضوح والدقة يف القوائم املالية اخلاصة ـا قبـل   مستوى معني من اإلفصاح والشفافية يف

أدت االيارات املالية يف العديد من البلدان إىل التفكري يف كيفية محاية املستثمرين من أخطاء جمـالس اإلدارة   قدو. ر فيهايقدموا على االستثما

جراءات الرقابية وعلى دورها يف جـذب  أكيد على االلتزام بالسياسات واإليف الت احلاكمية املؤسسيةوزيادة االهتمام بالدور الذي يلعبه مفهوم 

سس معينة للعالقة بني جملس اإلدارة واملديرين واملسـتثمرين وأصـحاب املصـاحل    الدول، من خالل وضع أاالستثمارات وتدعيم اقتصاديات 

   .لية يف املستقبلاملا وبالتايل منع حدوث مثل هذه االياراتبالشكل الذي يؤدي إىل وجود شفافية يف التعامل بني هذه األطراف، 

داء علـى األ  حاكميةلفقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثر املمارسات السليمة لاحلاكمية املؤسسية ونتيجة هلذا التزايد يف االهتمام مبفهوم 

تثمر باالسـتثمار يف  املسعلى توليد األرباح وتقليل املخاطر وزيادة القيمة السوقية حمدد أساسي لقرار هذه األخرية ، ألن قدرة للشركاتاملايل 

  .و فشلها على املدى الطويلوكذلك التنبؤ باستمرارها أ و االمتناع عن ذلك،تلك الشركات أ

  :ثالث حماور رئيسية هيومن أجل حتقيق ذلك مت تقسيم هذه الدراسة إىل 

 .نظري للحاكمية املؤسسيةاإلطار ال: أوال -

 .حمددات احلاكمية ومبادؤها األساسية: ثانيا -
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  .األداء املايل للشركاتاحلاكمية املؤسسية و: ثالثا -

  النظري للحاكمية املؤسسيةاإلطار : أوال

يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة  Corporate Governanceاحلاكمية املؤسسية فهوم تزايد االهتمام مب

يارات االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدا عدد من دول شرق آسيا وأمريكيا الالتينية يف عقد التسعينات مـن القـرن   املاضية، نظرا لال

وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخراً من تداعيات االيارات املالية واحملاسبية لعدد من أقطاب الشركات األمريكية العامليـة   ،العشرين

حيتاج إليها  الشركات عن املعلومات اليت  عدم اإلفصاح الكامل يف التقارير املالية  للعديد من واليت كان أحد أهم أسباا، 2002خالل عام 

  . مستخدمي هذه التقارير خاصة املستثمرين املتعاملني يف سوق األوراق املالية

 :احلاكمية املؤسسيةمفهوم  -1

متفق عليه من قبـل كافـة االقتصـاديني والقـانونيني     املؤسسية  اكميةجتدر اإلشارة إىل أنه على املستوى العاملي ال يوجد تعريف موحد للح

علـى   واحملللني، وقد يرجع ذلك إىل تداخله يف العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية واملالية واالجتماعية للشركات وهو األمر الذي يـؤثر 

1.[تمع واالقتصاد ككلا [  

باللغة العربية، ولكن بعد   Corporate Governanceنه على املستوى احمللي واإلقليمي مل يتم التوصل إىل مرادف حمدد ملصطلح أكما 

احلاكمية "اقتراح مصطلح  العديد من احملاوالت واملشاورات مع عدد من خرباء اللغة العربية واالقتصاديني والقانونيني املهتمني ذا املوضوع، مت

  . ىف حماولة لنشر هذا املفهوم وترسيخ التطبيقات اجليدة له بأسواق املال واالقتصاديات احمللية والعربية [2]"املؤسسية

  :بأا احلاكمية املؤسسيةوميكن تعريف         

والشـفافية   Disciplineجمموعة من اآلليات واإلجراءات والقوانني والـنظم والقـرارات الـيت تضـمن كـل مـن االنضـباط        "  -

Transparency  والعدالةFairness .دف احل إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة  اكميةوبالتايل

ق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا حيقق أفضل منافع ممكنة لكافـة األطـراف ذوي املصـلحة وللمجتمـع     االقتصادية فيما يتعل

 ]3."[ككل
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نظام شامل يتضمن مقاييس ألداء اإلدارة اجليد، ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية متنع أي طرف من األطراف ذات العالقة باملنشأة " -

التأثري بصفة سلبية على أنشطة املنشأة، وبالتايل ضمان االستخدام األمثل للموارد املتاحة مبا خيدم مصاحل مجيع األطراف داخلياً أو خارجياً من 

  ]4[."بطريقة عادلة حتقق الدور اإلجيايب للمنشأة لصاحل مالكها وللمجتمع ككل

قائمني على إدارة الشركة مبا حيافظ على حقوق محلة األسـهم  معنية بإجياد وتنظيم التطبيقات واملمارسات السليمة للاحلاكمية املؤسسية " -

وغريهم، وذلك من خالل حتري تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية الـيت   Stakeholdersومحلة السندات والعاملني بالشركة وأصحاب املصاحل 

 ]5[".لشفافية الواجبةتربط بينهم، وباستخدام األدوات املالية واحملاسبية السليمة وفقاً ملعايري اإلفصاح وا

 ]6." [جمموعة من القواعد واحلوافز اليت تدي ا إدارة الشركات لتعظيم رحبية الشركة وقيمتها على املدى البعيد لصاحل املسامهني" -

تنظم العالقة بني اإلدارة  هي جمموعة من األطر التنظيمية واإلدارية والقانونية واملالية اليت احلاكمية املؤسسيةوعلى ضوء ما سبق ميكن القول أن 

  .واملالك وأصحاب املصاحل األخرى وحتافظ على حقوقهم

  :كما يتضح لنا من خالل التعاريف السابقة أن هناك معاين أساسية ملفهوم احلاكمية املؤسسية هي

 .جمموعة من األنظمة اخلاصة بالرقابة على أداء الشركات -

 .للعالقات بني جملس اإلدارة واملديرين واملسامهني وأصحاب املصاحل تنظيم -

 .التأكيد على أن الشركات جيب أن تدار لصاحل املسامهني -

جمموعة من القواعد يتم مبوجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معني يتضمن توزيع احلقوق والواجبات فيما بـني املشـاركني يف    -

  . جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني واملسامهنيإدارة الشركة مثل 

تسعى حنو منع التالعب والتحريف واخلداع وختفيض األثر السليب لظاهرة عدم متاثل املعلومات مـن خـالل   احلاكمية املؤسسية بذلك فإن و 

ذلك من خالل قدرا على حتسني اإلطار آليات لتحقيق إحكام الرقابة والسيطرة على كافة الشركات وحتقيق مصاحل كافة األطراف، ويتحقق 

ألهداف القانوين والنظامي املالئم لتوجيه حركة النشاط االقتصادي بكل من اتمع احمللي واتمع الدويل، وبطبيعة احلال يتطلب حتقيق تلك ا

  .ضرورة حتسني فعالية واستقالل مراقب احلسابات



 

 
  

 
672012 

 
 

  :احلاكمية املؤسسيةأهداف  -2

  :]7[إىل حتقيق األهداف اآلتية املؤسسية احلاكميةتسعى 

 .تعظيم أداء الشركات -

  .وضع األنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب املصاحل والتصرفات غري املقبولة مادياً وإدارياً وأخالقياً -

 .)جملس اإلدارة واملسامهني(شاركني وضع أنظمة يتم مبوجبها إدارة الشركة وفقاً هليكل حيدد توزيع كل احلقوق واملسؤوليات فيما بني امل -

 .اكميةوضع القواعد واإلجراءات املتعلقة بسري العمل داخل الشركة واليت تتضمن حتقيق أهداف احل -

حتقيـق الشـفافية   إىل حتقيق الشفافية والعدالة ومحاية حقوق املسامهني يف الشركة وهذا يتم من خالل إجياد قواعد وأنظمة وضوابط دف  -

 .والعدالة

 .إجياد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية متنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام اجلمعية العامة وتضمن حقوق املسامهني يف الشركة -

 .تنمية االستثمارات وتدفقها من خالل تعميق ثقة املستثمرين يف أسواق املال -

 .العمل على تنمية املدخرات وتعظيم الرحبية وإجياد فرص عمل جديدة -

 .األداء املايل اجليد من خالل حماسبة اإلدارة أمام املسامهنيالعمل على  -

 .فرض الرقابة اجليدة والفاعلة على أداء الوحدات االقتصادية لتطوير وحتسني القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية -

 .جذب االستثمارات سواء األجنبية أم احمللية واحلد من هروب رؤوس األموال الوطنية للخارج -

 .وحتسني ومساعدة أصحاب القرار مثل املديرين وجمالس اإلدارة على بناء إستراتيجية متطورة ختدم الكفاءة اإلدارية واملالية للشركةتطوير  -

 .اكميةزيادة املعلومات واخلربات واملهارات نتيجة العمل باحل -

الشركات العمل على مساءلة وحماسبة وحماربة الفسـاد اإلداري واملـايل يف    ويف اية األمر ال بد من اإلشارة إىل أن من أهم أهداف حوكمة

الشركة بكل صوره، وكذلك العمل بكل الوسائل املتاحة جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية سواء بالتشريعات أو القـوانني واالمتيـازات   

يدة واملعامالت اإلنسانية واالقتصادية بني املتعـاملني مـع الشـركات،    املمنوحة للمستثمرين، باإلضافة إىل تطبيق مبدأ األخالق احلميدة اجل

  .اجليدة والناجحة اكميةفاجلوانب األخالقية يف عمل الشركات هي األكثر مالئمة لدعم احل
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  :احلاكمية املؤسسيةاألطراف املعنية ب -3

، وحتدد إىل درجة كبرية مدى النجاح أو الفشـل  املؤسسية ع أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم لقواعد احلاكميةبهناك أر  

  ]8[.املسامهني، جملس اإلدارة، اإلدارة، أصحاب املصاحل: يف تطبيق هذه القواعد، وهي

وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابـل احلصـول علـى األربـاح املناسـبة      : املسامهني  - أ

 .وأيضاً تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل، وهم من هلم احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهمالستثمارام، 

وجملـس اإلدارة يقـوم باختيـار املـديرين     . وهم من ميثلون املسامهني وأيضاً األطراف األخرى مثل أصحاب املصاحل: جملس اإلدارة   - ب

كما يقوم جملس اإلدارة برسم السياسات . سلطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة، باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم التنفيذيني الذين يوكل إليهم

 .العامة للشركة وكيفية احملافظة على حقوق املسامهني

وتعترب إدارة الشركة هي املسؤولة عن . عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس اإلدارة وهي املسؤولة: اإلدارة -ج

 .تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها، باإلضافة إىل مسؤوليتها جتاه اإلفصاح والشفافية يف املعلومات اليت تنشرها للمسامهني

وقد يكـون هلـؤالء   . الدائنني واملوردين والعمال واملوظفني: األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثلوهم جمموعة من : أصحاب املصاحل  - د

فالدائنون مثال يهتمون بقدرة الشركة على السداد، يف حني يهـتم املوظفـون والعمـال    . األطراف مصاحل متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان

 .مبقدرة الشركة على االستمرار

 اكمية ومبادؤها األساسيةحمددات احل: ثانيا

 :احلاكمية املؤسسيةحمددات  -1

   ]9:[وفيما يلي عرض هلاتني اموعتني اكمية املؤسسية،حلهناك جمموعتان من احملددات يتوقف عليهما مستوى اجلودة والتطبيق اجليد ل

وتشمل هذه  ة،تساعد على حسن إدارة الشركإن وجود مثل هذه احملددات يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت  :ددات اخلارجيةاحمل  - أ

  :اموعة 

 .املناخ العام لالستثمار املنظم لألنشطة االقتصادية يف الدولة مثل القوانني والتشريعات واإلجراءات املنظمة لسوق العمل والشركات -
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 .تنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس -

هيئة سوق ( بية وكفاءة األجهزة واهليئات الرقا يستطيع توفري التمويل الالزم للمشروعات،) املال البنوك وسوق ( وجود قطاع مايل كفؤ  -

 .يف إحكام الرقابة على الشركات) املال والبورصة 

، اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوقمثل اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة وجود بعض املؤسسات ذاتية التنظيم  -

 .املراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف سوق األوراق املالية

  .االستثماريةاملراجعة واالستشارات املالية ووجود مؤسسات خاصة باملهن احلرة مثل مكاتب احملاماة و -

  :مايليهذه احملددات تشمل  :احملددات الداخلية  - ب

 .الشركةداخل طبق القواعد والتعليمات واألسس اليت ت -

 .وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اختاذ القرارات داخل الشركات -

 .ف التعارض بني مصاحل هذه األطرافجل ختفيإلدارة واملديرين التنفيذيني من أتوزيع السلطات واملهام بني اجلمعية العامة وجملس ا -
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  اكميةاحملددات اخلارجية والداخلية للح): 1(شكل 

  احملددات الداخلية   احملددات اخلارجية

       

       

       

       

  يعني ويراقب        يرفع تقرير إىل      

       

       

  تقوم     

       

       

       

وتلك اجلهات اليت تقلل مـن  . اخلاصة تشري إىل عناصر القطاع اخلاص، وكيانات االدارة الذاتية، ووسائل االعالم، واتمع املديناملؤسسات * 

  .عدم توافر املعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة

 

يف النهاية إىل زيادة الثقة يف االقتصاد القومي، وتعميق دور سوق املال، وزيادة قدرته على تعبئة املدخرات ورفع معدالت  اكميةوتؤدى احل

على منو القطاع اخلاص ودعم قدراته اكمية ومن ناحية أخرى، تشجع احل. االستثمار، واحلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين

 .وعات يف احلصول على التمويل وتوليد األرباح، وأخريا خلق فرص عملالتنافسية، وتساعد املشر

 

 المساھمون

لحالمصا أصحاب  

*:مؤسسات خاصة  

  محاسبون ومراجعون •
  محامون •
  ائتماني تصنیف •
  بنوك استثمار •
  استشارات •
  تحلیل مالي •
 اإلعالم المالي •

  :تنظیمیةمعاییر

 المحاسبة •
 المراجعة •
 أخرى •

 القوانین والقواعد

  :القطاع المالي

 قروض •
مساھمة في  •

 رأس المال

  :األسواق

 تنافسیة األسواق •
استثمار أجنبي  •

 مباشر
الرقابة على   •

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئیسیة
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  :احلاكمية املؤسسيةمبادئ  -2

 .فقد حرصت عدد من املؤسسات الدولية على تناول هذا املفهوم بالتحليل والدراسـة احلاكمية املؤسسية نظراً لالهتمام املتزايد مبفهوم         

عـام   يفأصـدرت   اليت OECDوالتنمية  االقتصاديوعلى رأس هذه املؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليني، ومنظمة التعاون 

واملعنية مبساعدة كل من الدول األعضاء وغري األعضاء  Corporate Governance Principles احلاكمية املؤسسيةمبادئ  1999

بكل من الشركات العامة أو اخلاصة سواء املتداولة أو غري املتداولة بأسواق املال من احلاكمية ة واملؤسسية لتطبيق باملنظمة لتطوير األطر القانوني

ة الصادرة ستوتتمثل املبادئ ال. استقرار االقتصاد ككلوخالل تقدمي عدد من اخلطوط اإلرشادية لتدعيم إدارة الشركات وكفاءة أسواق املال 

  ]10[:يلي يف ما 2004ام واملعدلة يف ع  OECDمن

كال من تعزيز شفافية األسواق وكفاءا، كما  احلاكميةجيب أن يتضمن إطار  :لحاكمية املؤسسيةضمان وجود أساس إلطار فعال ل  - أ

  .بوضوح تقسيم املسئوليات فيما بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ

وتشمل نقل ملكية األسهم، واختيار جملس اإلدارة، واحلصول على عائد يف األرباح، ومراجعة القوائم : حفظ حقوق مجيع املسامهني -  ب

  .معية العامةاملالية، وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجل

وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة، وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية،  :املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني  - ج

 يف االجتار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي محايتهم من والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك

 .يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني حقهم وكذلك املعلومات الداخلية،

وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك : دور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة  - د

ويقصد بأصحاب املصاحل البنوك . املطلوبة على املعلومات الة يف الرقابة على الشركة، وحصوهلماحلقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفع

 .والعاملني ومحلة السندات واملوردين والعمالء

وتتناول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقب احلسابات، واإلفصاح عن ملكية النسبة العظمى من األسهم،  :اإلفصاح والشفافية  - ه

ويتم اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني . اح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذينيواإلفص

 .وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب ودون تأخري

األساسية، ودوره يف اإلشراف  وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه :مسئوليات جملس اإلدارة  - و

 .على اإلدارة التنفيذية



 

 
  

 
672012 

 
 

وضمان استقرار وكفاءة األسواق املالية يف أي بلد البد من القيام ببعض اإلجراءات منها على سـبيل املثـال    احلاكمية املؤسسيةولدعم نظام 

  :وليس احلصر

 .وجود نظام فعال للتداول اإللكتروين -

 .نظم التسوية واملقاصة واحلفظ املركزي آليا تطبيق -

 .وجود قواعد فعالة للقيد يف البورصة، حبيث تضمن عدم إدراج الشركات اخلاسرة أو الصغرية -

 .وجود معايري حماسبة ومراجعة تتسق مع معايري احملاسبة واملراجعة الدولية -

 . يدة بشكل منتظم وربع سنويإلزام الشركات بتقدمي تقارير مالية مراجعة ومعتمدة من جهات حما -

عاـا  إنشاء مجعية للمحاسبني واملراجعني القانونيني تكون تابعة هليئة سوق املال تكلف مبراجعة التقارير املالية للشركات، على أن تتلقى أت -

 .من هيئة سوق املال وترفع إليها نتائج أعماهلا

  احلاكمية املؤسسية واألداء املايل للشركات: ثالثا

توافر التمويل عنصراً أساسياً الستمرار وبقاء الشركات يف اقتصاديات السوق، إال أن توافره يعتمد على كفاءة ختصيص املوارد من خالل  يعد

عملية التخصيص على العائد املتوقع من قبل املستثمرين، وكذلك قابلية هـذه   وتعتمد. وإنتاجيةالوسطاء يف األسواق املالية لغايات استثمارية 

إضافة إىل درجة ثقة املسـتثمر الـيت   . الشركات لالستمرار والبقاء والذي ميكن تقييمه من خالل أساليب حتليل العالقة بني العائد واملخاطرة

  .استثماراتهلتشريعية اليت تضمن له محاية تعتمد على جمموعة واسعة من العوامل القانونية واملؤسساتية وا

  :ومن هنا تأيت احلاكمية املؤسسية لتتعامل مع الطرق اليت من خالهلا

 .يطمئن املمولون على احلصول على عائد استثمارام -

 .يتمكن املمولون من جعل املديرين يعيدون إليهم بعض األرباح -

 .ذي يستثمرونه يف الشركةيتأكد املستثمرون أن املديرين لن يهدروا املال ال -
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 .التأكد من أن الشركة ال تستثمر يف مشاريع فاشلة -

إن املمارسات السليمة للحاكمية املؤسسية ستساعد الشركات واالقتصاد بشكل عام على جذب االستثمارات، ودعـم األداء االقتصـادي،   

  :والقدرة على املنافسة على املدى الطويل من خالل عدة طرق وأساليب

من خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركة ويف إجراءات احملاسبة واملراجعة املالية، ألن احلاكمية تقف يف مواجهة أحد طـريف   -1

 .عالقة الفساد الذي يؤدي إىل استرتاف موارد الشركة، وتآكل قدرا التنافسية، وبالتايل انصراف املستثمرين عنها

سني إدارة الشركة من خالل مساعدة املديرين وجملس اإلدارة على تطوير إستراتيجية سليمة للشـركة،  تؤدي إجراءات احلاكمية إىل حت -2

 .وضمان اختاذ قرارات الدمج بناء على أسس سليمة، مما يساعد الشركات على جذب االستثمارات بشروط جيدة

 .ية املؤسسية تساعد على منع حدوث األزمات املصرفيةبتبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين ومع املوظفني فإن احلاكم -3

 . من محلة األسهم تفتح أبواب عدد أكرب من أسواق رأس املال األقلياتتشري البحوث إىل أن الدول اليت تطبق احلاكمية املؤسسية حلماية  -4

احملاسيب واملايل جمموعة من القنوات اليت ميكـن مـن    أما فيما يتعلق بدور احلاكمية املؤسسية يف حتسني األداء املايل للشركات فقد حدد الفكر

  :خالهلا أن تؤثر احلاكمية على األداء، وتتمثل هذه القنوات يف اآليت

 :زيادة فرص الوصول ملصادر التمويل اخلارجي -1

املؤسسية من شأنه أن يؤدي إىل زيادة فرص دخول أسواق رأس املال، وذلك من خالل القضاء على أهم عائقني  إن التطبيق السليم للحاكمية

  :أمام الشركات للوصول ملصادر التمويل اخلارجية ومها

 .عدم اتساق املعلومات بني املمولني واملقترضني نتيجة ضعف اإلفصاح احملاسيب -

 .بالشكل األفضل، مما يعين إمهال ذوي املصاحل املرتبطني بالشركة عدم قيام املقترض بالعمل ملصلحة املقرض -
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  :زيادة قيمة الشركة -2

ال تؤدي احلاكمية املؤسسية إىل زيادة فرص الوصول إىل مصادر التمويل اخلارجي فحسب، وإمنا تؤدي كذلك إىل ارتفاع قيمة الشركة وميل 

كلفة تكلفة رأس املال يترجم باخنفاض التكما أن اخنفاض . از فيها احلاكمية بالفاعليةاملستثمرين إىل دفع أسعار أعلى ألسهم الشركات اليت متت

  .االقتصادية يف القطر، حبيث جتعل منه قطراً أكثر جذباً لالستثمار

 :ختفيض خماطر األزمات املالية -3

الرئيسي لاليارات املالية اليت عرفتها األسواق اآلسيوية يعود بشـكل حمـوري إىل   يف هذا السياق أوضحت العديد من الدراسات أن السبب 

ضعف التشريعات، وبالتايل ضعف احلماية للمستثمرين، مما جعل صايف التدفقات النقدية أكثر حساسية لألحداث ذات األثر السليب اليت تـؤثر  

إضافة إىل ذلك . ى االستثمار بشكل قد يقود إىل ايار العملة وأسعار األسهمعلى مستوى ثقة املستثمر يف األسواق، حبيث ينخفض العائد عل

قـال  فإن عوائد املشروعات يف األسواق الناشئة أكثر تذبذباً عنها يف األسواق املتطورة، ويرجع ذلك إىل أن املديرين يف تلك األسواق أقـل تع 

  .وممارسة للحاكمية املؤسسية

 :صاحلحتسني العالقة مع كل أصحاب امل -4

يراقب ويؤثر على أدارة الشركة بعدة طـرق يف  ) املستثمرين، البنوك، املوظفني، العمال، املوردين، احلكومة(إن كل طرف من هذه األطراف 

حيث تزداد ثـروة  . ومراقبة الشركة، أو زيادة التدفقات النقدية وحتسني وضع الشركةحماولة للحصول على مكاسب، سواء من خالل إدارة 

مهني إذا قامت الشركة بتأدية اخلدمات إىل عمالئها بالشكل املطلوب، وكذلك إذا حافظت على عالقات جيدة مع املوردين وعلى مسعـة  املسا

واالبتعاد عـن  جيدة بالنسبة اللتزاماا القانونية، مع ضرورة تواصلها مع املستثمرين من خالل القوائم املالية واالجتماعات املستمرة والصراحة 

   .يف الوقت املناسب الالزماح ليل وتقدمي اإلفصالتض

  :يف هيكل احلاكمية اخلصائص اآلتيةإال أن تأثري احلاكمية املؤسسية على األداء املايل للشركات ال ميكن أن يكون فعاالً إال إذا توافرت 

، وضمان استمرار )املسامهني(على منح الضمان بأن الوكيل يأخذ القرارات اليت تتوافق والعقد الذي مت تأسيسه بني الوكيل واملالك  القدرة -

 .لتمويل الشركاتتدفق رأس مال 
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ثـروة املقرضـني   اآلثار املترتبة على عدم اتساق املعلومات بني املديرين ومزودي رأس املال والذي ميكن أن يـؤدي إىل ضـياع    احلد من -

 ).املمولني(

القدرة على محاية مصاحل املسامهني واحلد من التالعب املايل واإلداري ومواجهة التحايل واخلداع الذي يوجه لسـلب مصـادر وأمـوال     -

    .الشركة

ككل، ألن ذلك يضـمن لألفـراد   واملؤسسات واتمع  ميثل سبيل التقدم لكل من األفراد احلاكمية املؤسسيةأخرياً فإن التطبيق اجليد ملبادئ و

تدعيم واستقرار  معقولة من استثمارام، كما تضمن تلك اآلليات قوة وسالمة أداء الشركات، ومن مث قدراً مناسباً من الضمان لتحقيق رحبية

  . تقدم األسواق املالية واالقتصاديات واتمعات

قبل العديد من الدول سواء املتقدمة منها أو الناشئة، وإدراكاً من اجلزائر مبدى أمهية من  احلاكمية املؤسسيةونتيجة هلذه األمهية اليت حظيت ا 

، ألن تطبيق قواعـد  للحاكمية املؤسسيةإصدار املدونة اجلزائرية  2009مارس 11فقد مت يف . هذه األداة ملواكبة التطورات االقتصادية العاملية

الثقة املتبادلة مع القطاع املصريف يف وقت تتزايد فيه أمهية احلصول على رأس املال، وتعزيز النمو  يف اجلزائر من شأنه أن يساعد يف بناءاحلاكمية 

   .االقتصادي الذي يعد حجر الزاوية لتخطي األزمة املالية العاملية وتقليل تداعياا

 :اهلوامش

]1[  www.encycogov.com  

باإلضافة إىل  –حوكمة الشركات –احلاكمية املؤسسية –حكمانية الشركات –حكم الشركات: عدد من املقترحات املطروحةهناك  [2]

سة سلطة اإلدارة بالشركات، أسلوب اإلدارة املثلى، القواعد أسلوب مماراإلدارة الرشيدة،اإلدارة احلكيمة،: عدد من البدائل األخرى، مثل

وىف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل إن هناك مؤيدون لالختيار األول وفقاً ملا ورد من تفسري مركز . احلاكمة للشركات، اإلدارة الرتيهة، وغريها

ملا للكلمة من داللة إن الشركات هى احلاكمة أو ( "ركاتالش حكم"اآلراء على استبعاد   املشكاة؛ ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من

ملا يرتبط ىف بنائها اللغوى من آنية أو تشابه ومتاثل؛وهو ما يضيع املعىن  "حكمانية" كما يتم استبعاد). الفاعلة، مما قد يعكس املعىن املقصود

وهو املصطلح املعتمد  Corporate Governanceهوم كمرادف ملف "احلاكمية املؤسسية"ولذا فمن املقترح استخدام مصطلح . املقصود
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