
 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي و البحث العلوي

– هستغانن –جاهعت عبد الحويد بن باديس   

 جاهعت العلىم االقتصاديت و التجاريت و علىم التسيير

 قسن العلىم الواليت و الوحاسبيت

 
 هزكشة حخشج هقذهت ضوي هخطلباث ًيل شهادة هاسخش أكاديوي 

 اقخصاد وحسييش الوؤسساث                                                               : علىم اقخصاديت                                   الخخصص :  الشعبت 

 

 

 

 

:ححج إششاف األسخار :                                          هقذهت هي طشف الطالبت   

 عكشوم فخيحت                                                      دمحم عيسى دمحم هحوىد

 

 الصفت اللقب و االسن الشحبت عي الجاهعت

 سئيسا  وداى بىعبذ هللا أسخار هحاضش جاهعت هسخغاًن

 هقشسا دمحم هحوىد دمحم عيسى أسخار هحاضش جاهعت هسخغاًن

 هٌاقشا هالحي سقيت أسخار هحاضش جاهعت هسخغاًن

 

 

 

2018/2019: السنت الجاهعيت  

 

    في املؤسسة الاقتصادية الجزائرية حوكمة الشركات

 –  GNL2/Z مركب– سوناطراك دراسة حالة



I 
 

                                                                                الفهرش

 "دراصة حالة صوناطراك"                           حولمة الشرمات في املؤصضة الاقحصادية الجسائرية 

 I.........................................................................................................املححويات فهرش

 .............................................................................................................الججااو  قائمة

 ..........................................................................................................ألاشكاو قائمة

أ.............................................................................................................املقجمة العامة  

 .................................................................إلاطار العام لحولمة الشرمات: الفصل ألااو 

 2........................................................................................................................مقجمة

 3.............................................................عموميات حوو حولمة الشرمات: املبحث ألااو 

 3............................................................................ظهور حولمة الشرمات: اململطل ألااو 

 6.........................................................مفهوم اخصائص حولمة الشرمات: اململطل الثاني

 7.........................................................................................مفهوم حولمة الشرمات: أاال

 9....................................................................................خصائص حولمة الشرمات: ثانيا

 11............................................................أهجاف اأهمية حولمة الشرمات: اململطل الثالث

 11.......................................................................................أهجاف حولمة الشرمات: أاال

 12.........................................................................................أهمية حولمة الشرمات:ثانيا

 14........................................................مبادئ اأصاصيات حولمة الشرمات: املبحث الثاني 

 14............................................................ألاطراف املعنية بحولمة الشرمات:  اململطل ألااو 

 16..............................................................مبادئ امعايير حولمة الشرمات: اململطل الثاني

 16.........................................................................................مبادئ حولمة الشرمات:أاال

 22.........................................................................................معايير حولمة الشرمات:ثانيا



II 
 

 24.......................الجوانل الحقييمية األابعاد الحنظيمية لحولمة الشرمات: اململطل الثالث

 24......................................................................الجوانل الحقييمية لحولمة الشرمات:أاال

 26.......................................................................ألابعاد الحنظيمية لحولمة الشرمات:ثانيا

 29.........................................................................................................................خاثمة

 "مؤصضة صوناطراك"حولمة الشرمات في املؤصضة الاقحصادية الجسائرية:  الفصل الثاني

 31.........................................................................................................................مقجمة

 31....................................................................ماهية املؤصضة إلاقحصادية: املبحث ألااو 

 31.....................................................................مفهوم املؤصضة الاقحصادية: اململطل ألااو 

 32......................................................................أهجاف اخصائص املؤصضة:اململطل الثاني

 3 2...............................................................................خصائص املؤصضة الاقحصادية: أاال

 33....................................................................................أهجاف املؤصضة الاقحصادية: ثانيا

 34..........................................................أنواع ااظائف املؤصضة الاقحصادية: اململطل الثالث

 34........................................................................................أنواع املؤصضة الاقحصادية:أاال

 36....................................................................................اظائف املؤصضة الاقحصادية:ثانيا

 38..................................................................ثقجيم عام ملؤصضة صوناطراك: املبحث الثاني 

 39........................................................................جعريف مؤصضة صوناطراك:اململطل ألااو 

 40............................................أهجاف امهام اطموحات صوناطراك افراعها: اململطل الثاني

   42........................................................الهيكل الحنظيمي لشرلة صوناطراك: اململطل الثالث

 
 44.................................حولمة الشرمات في مؤصضة صوناطراك  الجسائرية: املبحث الثالث

 44..........................................................ثقجيم الملبيعي مرلل ثمييع الغاز : : اململطل ألااو 



III 
 

 GNL2/Z...................................................48ثقجيم الهيكل الحنظيمي ملرلل :اململطل الثاني

 49........................................صوناطراك مؤصضة في الشرماتحولمة  ااقع :الثالث اململطل

 49....................................................................ثملبيق مبادئ الحولمة في صوناطراك: أاال

 51..................................................................نظام الحولمة في مؤصضة صوناطراك: ثانيا

 54.........................................................................................................................خاثمة

 56.......................................................................................................... الخاثمة العامة 

 .61.............................................................................................................قائمة املراجع

 62..................................................................................................................... امللخص



 

V 
 

 :قائمة ألاشكال

الصفحة العنوان الرقم 

I_01  10خصائص حولمة الشرمات 

I_02  15ألاطراف املعنية بتطبيق حولمة الشرمات 

I_03   17مبادئ حولمة الشرمات 

II_01  37العالقة بين الوظائف إلادارية 

II_02  43الهيكل التنظيمي ملؤسسة سوهاطراك 

II_03 الهيكل التنظيمي ملرلبGNL2 /Z 48 

 



 
 
 

IV 
 

 
:ة قائمة الج اوة

 

 لر مةة  لعنو ن  لصفحم

 II_01 مصالح املركب  46

   

 



املقدمة العامة 



 املقدمت الػامت

 أ
 

 الػقود خالى د الناشئت املخقدمت الددى  من الػدًد في الشسكات حوكمة مفهوم بلى الخاحت ظهسث

 ددى  من غددٌد  شهدها التي املالُت ألاشماث د الانهُازاث الاقخصادًت ؤغقاب في دخاصت املاضُت، القلُلت

ها آطُا شسر   الاقخصاد شهده ما دلرلو الػشسدر، القسر  من الدظػُناث في د زدطُا الالجُنُت دؤمٍس

هي  دالفضاثذ إلاخفاقاث خاالث من 2002 د 2001 غامي خالى دالػشسدر الخادي القسر  بداًت مؼ ألامٍس

 مجاى في الػاملت الشسماث ؤلبر بخدى دهي ENRON شسلتي ؤشمت ؤبسشها من دلػل املخاطبُت د املالُت

زحػذ خُث لالجصاالث WORLD COM دشسلت العاقت
ً
 هره انهُاز طبب ؤر الدزاطاث من النثير ؤ

 .الشسماث خولمت هُامل لضػف ًسحؼ الشسماث

 بلى الخدوى  بلى الػالم ددى  من لثير الججاه ندُجت ؤخسى  ناخُت من الشسماث خولمت ؤهمُت  دجصاًدث

 مػدالث لخدقُق الخاصت الشسماث غلى لبيرة بدزحت فيها ٌػخمد التي السؤطمالُت الاقخصادًت النظم

 .الاقخصادي النمو من دمخواصلت مسجفػت

 البدث في الشسماث جلو دطازغذ إلادازة غن امللنُت انفصاى بلى الشسماث جلو حجم احظاع ؤدى خُث

ل مصادز غن  الػالم طاغد ما دهرا املاى ؤطوار بلى فاججهذ املصسفُت، املصادز من جهلفت ؤقل للخمٍو

س في  احظاع ددفؼ مظبور، غير بشهل الخددد غبر ألامواى زئدض انخقاالث فتزاًدث  املالُت ألاطوار جدٍس

 مجالع ؤغضاء جصسفاث غلى السقابت آلُاث ضػف مؼ إلادازة غن امللنُت دانفصاى الشسماث حجم

 ددى  حمُؼ اهخمام بلى ؤدى مما مالُت ؤشماث في الشسماث من لثير دقوع بلى الخنفُرًير داملدًٍسن إلادازة

 دجسشُد إلادازة، دمجلع املدًٍسن ممازطاث جسشُد في ؤهمُت من لها ملا الشسماث خولمت بمفهوم الػالم

   املسالص إلظهاز ؤغماى من به ًقوموا دما الخظاباث د مساقبي  بالشسماث الػاملير املخاطبير ممازطاث

 غلى جإزير من به ًقوموا قد دما املظدثمٍسن ممازطاث جسشُد دلرلو الشسماث، نشاط دندُجت املالُت

ادي الشسلت، داخل قسازاث الاطدثماز  في جخمثل دالتي ألهدافها الخولمت جدقُق بلى النهاًت في ذلو ٍد

 املظدثمٍسن زقت دشٍادة الاقخصادي، النمو مػدى دشٍادة الاقخصادًت للموازد ألامثل الاطخغالى جدقُق

 بمسلص الشسلت دجمخؼ للشسلت، املالُت القواثم في الوازدة املػلوماث في ألادزار املالُت طور  في داملخػاملير

د احخراب بلى ًادي مما املجاى نفع في حػمل التي ألاخسى  بالشسماث باملقازنت مميز جنافس ي  من املٍص

 .للشسلت املالي النمو دجدقُق الشسلت الاطدثمازاث في

 البحث إشكالية: 

: الخالي الظااى دفق البدث بشهالُت صُاغت ًمنن ذلسه طبق ما غلى اطدنادا

 الجصائسية؟ الاقحصادية املؤسسات في الشسكات حوكمة واقع هو ما

 :الخالُت الفسعية ألاسئلة نعسح إلاشهاى بهرا دإلاخاظت دلإلملام

 ؟ جعبُقها مبادت ؤهم ما هي د املاطظاث بدولمت املقصود ما 

 الشسماث؟  خولمت نظام جعبُق يهدف ماذا بلى

 ماطظت طوناظساك؟ في الخولمت داقؼ ما هو  

 

 



 املقدمت الػامت
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 الدازسة فسضيات: 

 :الخالُت الفسضُاث صُاغت جم املعسدخت إلاشهالُت غلى لإلحابت

 املاطظاث بدازة بير الػالقت جددد التي القواغد د القوانير مجموغت هي غام بشهل الخولمت 

 .ؤخسى  حهت من املصالح ؤصخاب د املظاهمير د حهت، من

 ا ؤمسا ، غامت بصفت الخولمت مفهوم جبني ٌػد .  د إلادازي  املالي الفظاد خاالث ملواحهت ضسدٍز

 ت الاقخصادًت املاطظت حػمل . ممازطتها خدازت زغم الخولمت نظام مبادت جعبُق غلى الجصاثٍس

ت املادًت العاقاث في الناجح الخدنم في الخولمت حظاهم   .للماطظت دالبشٍس

 أهداف الدزاسة: 

 الشسماث ؤداء لخدظير منها الاطخفادة دلُفُت الخولمت ؤهمُت غلى الخػسف. 

 الخولمت دمػاًير مبادت فهم خالى من الشسماث خولمت ممازطاث جبني طبل مػسفت .

 دمبادئها الخولمت مفهوم جوضُذ. 

 ألاداء في املظخمس الخدظير لضمار الاقخصادًت املاطظاث في الخولمت جعبُق ؤهمُت ببساش 

.  الجودة دبدقُق النفاءة مظخوى  دزفؼ

 أهمية الدزاسة: 

ت جنمُت في الشسماث جلػبه الري  الددز ؤهمُت من الدزاطت هره ؤهمُت جنبؼ  ؤداءها فسفؼ الاقخصاد، دجقٍو

 بير الػالقت ًنظم داقعي نظام باخخُاز مسهور  ؤداءها دزفؼ النلي، الاقخصاد غلى بًجابُا  ؤزاز له طُهور 

 بلى بجباغها ًادي التي د داملظاءلت، الشفافُت من بظاز في مػها املخػاملت ؤد لألظساف املاطظت بدازة

 بدولمت الاهخمام ؤر خُث  .الخولمت مبادت جوفسه ما دهرا الشسلت ؤداء دزفؼ لفاءة ألاغماى اطخدامت

ظاهم داملصداقُت بالشفافُت جدظم ؤغماى بِئت جوافس غلي ٌظاغد الشسماث ادة في َد  السقابت فػالُت ٍش

 . الػوملت غلُه حظُعس غالم ظل في خاصت الاقخصادي الاطخقساز جدقُق غلي ٌظاغد مما دبخهامها

 .دالفظاد املخظوبُت دجقلُل إلامهاناث في الهدز دمنؼ القساز اجخاذ غملُت بضافت بلى جسشُد

 مىهج الدزاسة: 

 من مل دزاطت ماهُت خالى من د الثاني ألادى  الفصل في الوصفي املنهج الدزاطت غلى هره في طنػخمد

 .داملاطظت الاقخصادًت الخولمت

 املوضوع اخحياز أسباب: 

 الدزاس ي جخصص ي مجاى ضمن املوضوع ألر.  

 نظبُا حدًد موضوع الشسماث خولمت موضوع ألر. 

 للشسماث داملالي إلادازي  ألاداء جدظير لُفُت مػسفت في السغبت.  

 لخولمت  الجُد جعبُق غدم بظبب غمالقت شسماث انهُاز غنها ؤنجص دما الفظاد ظاهسة اندشاز

 جنػدم جهاد التي الوظنُت الشسماث منها حظلم لم التي الفضاثذ من غدًد بلى بةضافت الشسماث

. فيها السقابت



 املقدمت الػامت

 ت
 

 الشسماث بدازة في خظاض حانب جمثل باغخبازها املواضُؼ هره مثل في دالدزاطاث البدور قلت 

 .الشسماث غلى د جإزيرها الاقخصادًت الخغيراث ظل في املوضوع بإهمُت شػوزنا بلى بةضافت

 بمخخلف جبر الّددلُت دزحت بلى الشسماث خولمت موضوع ٌشهدها الّتي املتزاًدة ألاهمُت 

 .مجاالتها

 ت املاطظاث خاحت  دظُفت ؤداء في دمسحػُت حدًدة ؤنماط جبني غلى غاّمت بصفت الجصاثٍس

 دختى الخنظُمُت الخننولوحُت، الاقخصادًت، الخغيراث مخخلف بموالبت لها حظمذ، الدظُير

 .البُئُت

 املالي، الاطخقساز لخدقُق حظعى التي الخدًثت املواضُؼ ؤخد الشسماث خولمت حػخبر 

 .دالػالمي املخلي غلى املظخوى  دالاقخصادي

 البحث هيكل: 

إلاظاز  غنوار جدذ ألادى  الفصل حاء خُث مبدثير، بلى فصل دمل فصلير، بلى البدث هرا قظمنا

 الثاني املبدث ؤما غمومُاث خوى خولمت الشسماث، ألادى  املبدث في جنادلنا الشسماث، لخولمت الػام

 .   غلى مبادت دؤطاطُاث خولمت الشسماثشمل

ت حاء الثاني الفصل ؤما  ألادى  ،املبدث بػنوار خولمت الشسماث في املاطظت الاقخصادًت الجصاثٍس

للدزاطت الخعبُقُت آلُاث الخولمت في  طُهور  الثاني املبدث  ملاهُت املاطظت الاقخصادًت، خصص

فظُهور خوى داقؼ خولمت الشسماث في ماطظت طوناظساك  الثالث املبدث ؤما ، ماطظت طوناظساك

ت  .الجصاثٍس

 

 الدزاسات السابقة :

 الاقحصادية املؤسسات لحوكمة هموذج اقتراح في مساهمة" الدين، حسام غضبان دزاسة _1

 بسكسة، خيضس دمحم حامعة ،"الاقحصادية املؤسسات من مجموعة حالة الجصائسية،دازسة

 : 2014- 2013 لسىة الجصائس،

ت املداخل جعبُق ؤر غلى الخإلُد هو الدازطت هدف مار  لدولمت الخدًثت الدظُير دآلُاث إلاداٍز

ت الاقخصادًت للماطظاث خخمُت ؤصبذ .الشسماث  جإزير ددز  دببساش الػالمي الاندماج ظل في الجصاثٍس

 :الخالُت النخاثج بلى الدازطت هره دجوصلذ الاقخصادًت للماطظت القُمت خلق في الخولمت

 املظادلُت الشفافُت، مالثقت، ألاخالقُت الصبغت ذاث السماثص من بمجموغت الخولمت جسجبغ( ؤ

 الخ...الاحخماغُت

 ًجػل ما املاطظت، في القُمت دخلق املاطظاث خولمت بير الجانبير من جهاملُت غالقت هناك( ب

 جبدث التي القُمت جددًد غن املظادى هو املعبق الخولمت نظام بن القوى  من املمنن

 مدادلت املبني الخولمت ماشس دلرا املقترح نموذج ًمثل دالػنع غلى جدقُقها، املاطظت

 لخضافس ؤًضا جدخاج التي الجصاثس في الاقخصادًت ؤًضا صخُذ خهومت ماطظاث، دفؼ إلغعاء
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 ث
 

سه دجصخُذ )...الددلت حمػُاث اقخصادًت، ماطظاث)ألاخسى  ألاظساف حهود  لخعٍو

 .املوحودة الاندسافاث

 حالة دزاسة الجصائسية، املؤسساث في الحوكمة ثطبيق واقع" ألامين دمحم داوي بن  دزاسة( _2

 الخسيير، علوم في املاستر شهادة لىيل مقّدمة مركسة ،"مسحغاهم السكس ثكسيس مؤسسة

 - 2016 لسىة مسحغاهم، باديس، بن الحميد عبد حامعة دولي، استراثيجي جسيير ثخّصص

2017 : 

نذ خُث الجصاثس، في املاطظاث خولمت داقؼ بدث بلى الدزاطت هره تهدف ُّ  الظلُمت املبادت بجباع ؤر ب

 لرلو الاغخباز بػير ألاخر مؼ الاقخصادًت الخُاة في الشفافُت حشجُؼ بلى ًادي املاطظاث لخولمت

 .القادمت لألحُاى الفسص دخلق الاحخماغُت دالػدالت البِئت مؼ الاقخصادًت الخنمُت غملُت اطخدامت

 بلى املاطظت بوصوى  مشسدظا لِع الاقخصادًت املاطظاث في د الخولمت الدظُير جعبُق ًصبذ دغلُه

ت زبدها جدقُق  السبدُت من مل جدقُق خالى من املظخدام الدظُير جدقُق غليها طخلصم بل فقغ الخجاٍز

 جقوم زقابت بظاز في املدني، مجخمػها مؼ ماطظاتها لخولمت لخهافئت د بمشازلت دالبُئُت الاحخماغُت

 . دالشفافُت النزاهت غلى

 واملصسفية املالية ألاشمات من الحد في املصسفي الىظام حوكمة دوز " القادز عبد بادن دزاسة _3

 مالية ثخّصص املاحسحير شهادة لىيل مقدمة مركسة ،"الجصائس حالة إلى باإلشازة

 : 2008 - 2007 لسىة الشلف، بوعلي، بن حسيبة حامعة ومحاسبة،

ت الّنظم في الخولمت مبادت جلػبه ؤر ًدلن الري الّددز  إلبساش البدث، يهدف ُّ  ألاشماث من للخّد  املصسف

 مصسفُت ؤشماث خددر لخفادي الجصاثسي  املصسفي الّنظام في الخولمت جفػُل دظسر  داملصسفُت، املالُت

 بالخعبُق الالتزام ؤّر  بلى الباخث جوّصل دقد الّخدلُلي داملنهج الوصفي املنهج باغخماد دذلو مظخقبال

ت البنوك في املاطظُت للخولمت الظلُم  ألاحنبُت الاطدثمازاث دحرب الثقت إلغادة مهم ؤمس الجصاثٍس

 .داملصسفُت املالُت ألاشماث دجفادي املباشسة

 حالة دزاسة الشسكات، حوكمة ثفعيل في الّداخلي الحدقيق دوز  " كنزة بساهمة دزاسة _4

 الخسيير، علوم في املاحسحير شهادة لىيل مقّدمة مركسة  ،EMOاملحّسكات  مؤسسة

 : 2014 - 2013،لسىة  2 قسىطيىة حامعة مالية، إدازة ثخّصص

 دإلادازة إلادازة مجلع الّخدقُق، لجنت من الّداخلي بهّل  غالقت الّخدقُق ببساش بلى الدزاطت هره تهدف

 دبدخاى املظاءلت دغم دالشفافُت، باإلفصاح الالتزام ضمار للشسلت، الػام ألاداء جدظير بهدف الػلُا

ت ألاطالُب ا غلى جدظِناث  .الّسشُدة إلادازة ممازطت قواغد لخدقُق دالّسقابت إلاداٍز

ت  دّغمذ لما ت بماطظت جعبُقُت بدالت الدزاطت النظٍس  ماطظت دهي ، EMO مدّسماث ماطظت حصاثٍس

 دمدى الخولمت بمبادت املاطظت هره التزام مدى غلى الخػّسف ؤحل من دذلو غمومُت، اقخصادًت

 الّداخلي الّخدقُق دظُفت ؤّر  بليها املخوّصل النخاثج بير دمن .ذلو في الّداخلي الّخدقُق دظُفتة مظاهم

ت آلُت حػخبر  الّخدقُق مثل ؤخسى  بألُاث ددّغمذ اطخخدامها ؤخظن بذا الشسماث خولمت لدغم حوهٍس

 دقد جبير من الدزاطت املُدانُت بإر ضػف دظُفت . لجنت الخدقُق، مجلع إلادازة دغيرها الخازجي،



 املقدمت الػامت

 ج
 

 املهنُت املػاًير داطخخدام املخاظس بدازة بُنها من املجاالث بػض في EMO بماطظت الّداخلي الّخدقُق

 بير من ٌػخبر الّداخلي الّخدقُق لجنت غُاب بلى بضافت الّداخلي، الّخدقُق مهنت للممازطت الّددلُت

 .باملاطظت الشسماث خولمت دغم في نجاخها ؤمام املػّوقاث

 البحث صعوبة: 

 دالنخب املساحؼ قلت  . 

 املقابلت ؤزناء ألاطئلت بػض غلى إلاحابت غند ألافساد بػض جدّفظ. 

 الػاّمت  مقّدمت.بإهمُتها مقازنت قصيرة حػبر الدزاطت هره لخقدًم املخددة الفترة 

 البحث حدود: 

ت الاقخصادًت املاطظت :املهانُت الخددد -  .الجصاثٍس

 2019: الصمنُت الخددد -

  ثقسيمات البحث :

الشسماث  لخولمت إلاظاز الػام: الفصل ألادى 

ت خولمت الشسماث: الفصل الثاني  "الخولمت في ماطظت طوناظساك "في املاطظت الاقخصادًت الجصاثٍس

 



 

إلاطار :  الفص  ألاو 

 اعام لحوكمة 

 اشركات 
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:للكدمة ام

 اإلاخدضة، واإلاملنت ألامغينيت، اإلاخدضة الىالياث مثل الٗالم، في الكغماث لبرياث َالذ التي اإلااليت لألػماث مان قض

 مًللت مداؾبيت َغرل واؾخسضام اإلااليت القىاثم بمهضاقيت الخالٖب هديجت آؾيا قغرل وصوىل واليابان عوؾيا، و

 مهُلح ْظىعل في النبحر الضوعل اإلاهالح ؤصحاب وباقي اإلاؿاَمحن بدقىرل الخالٖب اطكلو الخؿاثغ إلزفاء

 . لحوهمة

 بصاعة في حضيض اججاٍ ًٖ البدث ؤلاصاعرل و اإلاالي الفؿاص َظا و ؤلاصاعة ؾىء ّى في الًغوعرل مً مان خيث

 حضيضة آليت جبني في الضوليحن، والبىو الىقض نىضورل مً مل حظىص َىا فبرػث ٖليها، والغقابت اإلااؾؿاث

 بعياء ٖلى الٗمل زالى مً اإلااؾؿت خمايت ٖلى حٗمل عقيضة ؤؾاليب بجبإ يغوعة ٖلى جغلؼ " لحوهمة"

 خمايت و واإلاؿاءلت، والكفافيت ؤلافهاح جدقيق يًمً مّما مهالحظم، بحن الخىفيق و مٗظا اإلاخٗاملحن مسخلف

غاف مهالح خمايت ولظا وألاؾىار الكغماث في ألامىاى عئوؽ  زقت اؾخٗاصة ألاَم و باإلااؾؿت الٗالقت طاث ألَا

 .خضزذ التي الفكل وخاالث الانهياعاث ؤٖقاب في الؾيما اإلااليت ألاؾىار في اإلاخٗاملحن

 الّىىاحي مً الٗضيض ٖلى جإزحر مً لظا إلاا الضوىل اقخهاصياث حمي٘ في يىم بٗض يىما يؼصاص بالحىلمت الاَخمام فإنبذ

 .لهل واملجخمٗاث والكغماث ألافغاص مهالح جدقيق بلى الحىلمت تهضف خيث والاحخماٖيت، الاقخهاصيت

ليه ل:يًلالخاليحنباخثلالم الفهل َظا قؿم فقض ٖو

لالكغماثلخىلمتلخىىللٖمىمياث:لاإلابدثلألاوىل

لالكغماثلخىلمتلوؤؾاؾياثلمباصت:لاإلابدثلالثاوي

ل

ل

ل

ل
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 عمومياتلحوولحوهمةل اشروات:لل املبحل ألاول

 جُىيغ في ؤَميتها وبلى بليها ؤلاقاعة ويجب الحالي الىقذ في جضاولظا يخم التي الحضيثت اإلاىايي٘ مً الحىلمت حٗض

 ؤلانالح وبحغاءاث بألياث ٖالقتها زالى مً وطلول(املخخلفت والكغماث الضولت اإلااؾؿاث ) الخىٓيميت البيئاث

 هدى الٗملياث وجىحيه الٗمل يبِ في يؿاَم الظر الحىلمتلهٓام في اإلاظمت الٗىانغ ؤخض يٗض الظر ؤلاصاعرل

ل.اإلاؿخمغل والخُىعل الىجاح

ظهورلحوهمةل اشرواتلل:ل اعطلل ألاول

لظهورلحوهمةل اشروات:لأألاال

،لٖقبلاهفجاعلألاػمتلاإلااليتل1997لبقىةلخضيثالٖاملCorporate Governanceْظغلمفظىملخىلمتلالكغماثل

ماىل ظىعلؤػمتلالثقتلفيلاإلااؾؿاثلوالدكغيٗاثلالتيلجىٓملاليكاٍلبحنلميكأثلألٖا وهديجتللظلول.لآلاؾيىيتلْو

ْظغلهٓاملخىلمتلالكغماثلمًلزالىلخغملٖضصلمًلاإلااؾؿاثلالضوليتلالتيلجىاولذلجلولألاخضارلبالضعاؾتل

لىلعؤؽلجلولاإلااؾؿاثلمىٓمتلالخٗاونلالاقخهاصرلوالخىميتل مباصتلل"1999لفإنغثلفيلٖاملOECDوالخدليل،لٖو

اعل"خىلمتلالكغماث ،لوالتيلتهضفلإلاؿاٖضةلمللمًلالضوىلاإلاكترلتلوالضوىلغحرلاإلاكترلتلباإلاىٓمتللخُىيغلؤلَا

القاهىويلواإلااؾس يللخُبيقلخىلمتلالكغماثللضٖملؤلاصاعةلوالكغماثلفيلاملحافٓتلٖلىللفاءةلواؾخقغاعلؤؾىارل

ومًلزالىلالىٓغلفيلألاصبياثلالاقخهاصيتلوالقاهىهيت،لوفيليىءلمالجملاؾخٗغايهلإلافظىملخىلمتلالكغماثل.لاإلااى

لماليمنًلونفلخىلمتل.لهجضلؤنلخىلمتلالكغماث،لهيلامخضاصللبٌٗلالىٓغياثلالاقخهاصيتلوالقاهىهيت

لواججاَاثلؤؾىارلاإلااىللخقىيملؾلبياثلالخجاعةلالحغةلوبٌٗلاإلاماعؾاثلغحرل الكغماثلٖلىلؤنهالهاججلللًغٍى

 .لل1اإلاؿئىلتلفيلألاؾىارلالخجاعيت

:لدألا فعلظهورلحىومةل اشرواتل:ثاهيا

 اإلاىحه الاقخهاص مً الضوىل مً الٗضيض ىوجدى اإلااليت ألاؾىار وجدغيغ الٗىإلات ؤصث لقض:  ااو رأش أصو ق عواة

 الخىؾ٘ مً جمننها مغجفٗت ؤعباخا الكغماث جدقق ؤن زاللظا مً يمنً حضيضة ؤؾىار فخذ الحغ،بلى الاقخهاصلبلى

 وجقضم همى بلى ياصر الظر بالكهل حضيضة اؾدثماعيت فغم زلق في ؤزغ الخىؾ٘ لظظا وكاَظا،و مجاىلفي

 . الكغماث جلو بليها جيخمي التي الضوىللاقخهاصياث

 الخظبظباث مً لبحر ولقضع الكغؾت للمىافؿت الكغماث جلو حٗغى بلى الٗىامل َظٍ ؤصث فقض وباإلاقابل

لوججىب اإلااليت ألاؾىار وجدغيغ الٗىإلات مؼايا لؿب ٖلى قاصعة جهىنل ؤن ؾبيل في ؤهه جضعك فإنبدذ ، الغؤؾماليت

 ٖضم ،فإنبذ الخقليضيت الخمىيل مهاصع جخٗضي عؤؾماى مؿخىياث ًٖ البدث مً ٖليها ،البض اإلاىافؿت جلو

 الضوىل جلو اقخهاصياث بلى ختى ،ويخٗضي الكغماث جلو وحىص يهضص جهلفت بإقل جمىيل مهاصع حظب ٖلىلالقضعة

ا بليها جيخميلالتي  اإلاخٗضصة الكغماث بلى جابٗت قغماث مجغص منها يجٗل حضيضة اؾدثماعاث حل في ،فعجَؼ

 .2الٗاإلايت ألاؾىار مً زغوحظا زُغ جىاحه قض فةنها طلو مً ،وؤلثرلالجيؿياث

                                                             
ل92،م2012،صاعلالفنغلالجامعي،لالُبٗتلألاولى،مهغ،ؤلاؾنىضعيت،لحوهمةل اشرواتلؤخمضلٖليلزًغ،|لص_ل 1
ل11 ،م 2006 ، ،ؤلاؾنىضعيت الجامٗيت الضاع ،" ألاإلاد ررل  االي  الضاد ألامعالجة  اشروات حوهمة "، ؾليمان مهُفى دمحم_ل 2
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 اإلااليتللألؾىار جدغيغ مً يدبٗظا وما الؿىرل القخهاصياث جدغيغ مً آلان الٗالم يكظضٍ ما فةن ؤزغيل حظت ولمً

 ياصرلَظا مل ؤلاصاعة ًٖ اإلالنيت ،واهفهاى الكغماث حجم في والخىؾ٘ ألامىاى عئوؽ اهفهاى جؼايض ٖىه ،يترجب

 الكغماث في ألامىاى عئوؽ خمايت يًمً جىٓيمي َيهل زالى ،مً للغقابت حضيضة بألياث الاؾخٗاهت يغوعة بلى

 .1واإلاكغوٖاث

 : اووااة هظرية

لمً جيكإ الىمالت ٖالقت ؤن اإلاباصت َظٍ ،وؤوىل وؿبيا وواضحت مباقغة الىمالت لىٓغيت ألاؾاؾيت الفغوى حٗخبر

 2.القغاعاث واجساط الغقابت وؾلُت ؤلاصاعة ًٖ اإلالنيت اهفهاى ىزال

  اووااة هظرية جعريف: أألاال

مل 1976 ؾىت لالقخهاص هىبل حاثؼة ؤصحاب ألامغينيحن الاقخهاصيحن بلى الىمالت هٓغيت جُىيغ في الفًل يٗىص

Jensen et Meckling، لٗالقت  الىمالت هٓغيت حٗغف" : الخالي الكهل ٖلى الىمالت لىٓغيت حٗغيفا قضما خيث 

 حؿخىحبلاإلاظمت َظٍ اإلاظام ببٌٗ بضله يقىم لهي آزغ شخو لخضماث عؤؾماى بناح شخو يلجإ بمىحبها

 .3"الؿلُت في هيابخه

 شخها ) اإلاؿاَم ؤو اإلاىمل( ؤشخام ٖضة ؤو شخو بمىحبه يلؼم ٖقض ًٖ الىمالت هٓغيت حٗبر لما

ماى القيام ؤحل مً (اإلاؿحرل ؤو الىليل (آزغ  ؾلُتلمً حؼء ) الغثيس ي اإلاىمل ( جفىيٌ بلى ياصر بما بىفؿه باأٖل

 .4للىليل القغاع اجساط

 مً ٖامت ،وبهفت وصيت واإلاغص الخُغ مىٓىعل مً اإلااليت القغاعاث بٌٗ آزاع جدليل الىمالت هٓغيت ؤيًا جداوىل

غاف ملخخلف اإلاهلحتلمىٓىعل  اإلاخسظة القغاعاث بٌٗ جإزغا جىضح ؤن جداوىل ،فهي ؤزغيل ؤَغاف خؿاب ٖلى ألَا

غاف لجمي٘ الثروة حٗٓيم خؿاب ٖلى واخض َغف فاثضة في جهىنللالتي  . 5ألَا

لجقضيم يمنً ألاقل،خيث ٖلى شخهحن بحن جق٘ جىليل ٖالقت ًٖ ييخج الىمالت هٓغيت مفظىم ؤن يدبحن ؾبق مما

 :مالخالي الىمالت ؤَغاف

 ".ألانيل "اإلاىمل يؿمى: ألاوىل الُغف

لؾلُت فيها بما قاوهه بصاعة في ألاوىل الُغف َغيق ًٖ الخىليل لضيه الظر" الٗىنل "الىليل يؿمى: الثاوي الُغف

 القغاع اجساط و الغقابت

 

 
                                                             

 ؤوعار و بدىر ، " ارشيد  لحىم ألا ألا ملجحمع  ادألااة ئد رة مىظورل مً الحوهمة ألاظىية ئصتر ثيجية أجص مً" ، َاللي مهُفى خؿحن _ل 1

ل91 م ، 2007 ، مهغ ، ؤلاصاعيت للخىميت الٗغبيت اإلاىٓمت ، الٗغبيت اإلااى ؤؾىار و الكغماث خىلمت مخُلباث ٖمللماجمغ
،عؾالتلصلخىعاٍلفيلالٗلىملمدىلمضاهمةل احدكيمل اد خليل احجضيدل مثصللحوهمةل اشرواتلفيلظصلبيئةلدألاايةقمالىلهجاة،ل_ل 2

لىملالدؿيحر،حامٗتلٖبضلالحميضلابًلباصيـ لىمل-مؿخغاهم-لالاقخهاصيتلوالخجاعيتلٖو ،لمليتلالٗلىملالاقخهاصيتلوالخجاعيتلٖو

ل44،مل2016الدؿيحر،جسهولالخضقيقلاملحاؾبيلوالىٓاملاملحاؾبيلاإلاالي،
ل89 م ، 1991 ، ؤلاصاعيت الٗلىم مجلت ، "  د ء على  اركابة هموذج ثعوير في ألادألارها  اووااة هظرية "، الٗليم ٖبض ببغاَيم هجاحي _ل 3

 Michael Jensen and Clifford Smith, « Stockholder, manager, and creditor interests: applications of_ل 4

agency theory, harvard business school, p02, 26-01-2010, 

http://papers.ssrn.com/sol3/results.cfm?requesttimeout=50000000 

5 _ pierre vernimmen, finance d’entreprise, 5eme édition, Dalloz, paris 2002, pp 628-629. 
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 الىمالت فغوى: ثاهيا

 : 1وهي ؤؾاؾيت فغيياث زالزت ٖلى الىمالت هٓغيت جقىم 

 مىفٗتهما؛ لخٗٓيم يؿٗيان لاللَما و الاقخهاصر بالغقض الىليل و ألانيل مً مل يخمحز

 ؤحغ مقابل الىليل حظض مً قضع ؤلبر ٖلى للحهىىل ألاوىل يؿعى بط ألانيل و الىليل ؤَضاف ازخالف

 و ألانيل ؤَضاف حٗاعى مً بالغغم ؤقل؛ حظض بظى م٘ ؤلبر مهافأث ٖلى للحهىىل يؿعى الثاوي بيىما مٗقىىل

 ألازغي؛ الكغماث إلاىاحظتلقىيت الكغلت ؤو الٗالقت بقاء في بينهما مكترلت خاحت فظىاك الىليل

لٖلى الغقابت بخهام اإلاىمل قضعة ٖضم هديجت الىليل و اإلاىمل مً مل لظا يخٗغى التي املخاَغة جبايً ؤو بزخالف

 .منها لهل فظمظا مضي و للمٗلىماث الخىنل بمهاهيت ازخالف و الىليل ؤصاء

  اووااة مشاوص: ثااثا

ليماعؽ قض ،وبالخالي الىليل و اإلاىمل ؤَضاف ازخالف مً اهُالقا الىمالت مكامل جيكإ : الخلقي الخسلخل مكهل

 َظا فٗل مً الىلالء جمنً وعبما ،"اإلاىملىنل "اإلاالك يغحٍى ما ؤفًل جدقق ال وبؾتراججياث ؾياؾاث الىلالء

 . 2واإلاىملحن للىليل اإلاخاخت اإلاٗلىماث جمازلللٗضم

 ؤَغافلجهغف بطا ،خيث الىلالء ؤصاء ٖلى واإلاغاقبت القغاع نى٘ ووْاثف املخاَغ جدمل اهفهاى مكهلت لظلو

 . نغاٖاث وحىص في جدؿبب ؾىف الاهفهاى ٖمليت فةن الظاجيت مهالحظم خـ الىمالت ٖالقت

للخسفيٌ الحافؼ طلو بٗض ألافغاص َاالء لضي ،ويهىنل الىمالت جهاليف جدمل بلى الهغإ َظا بإَغاف ياصر مما

لالٗاثض لخٗٓيم الهافيت الٗىايت يىىل لم الىليل ؤن ؾببها زؿاعة بلى ألانيل ؤو اإلاىمل حٗغى خالت ،وفي جهاليفظا

 مجظىصاث لقياؽ اإلاباقغة الغقابت وؾاثل لضيه ليـ اإلاىمل ؤن ،َى ألامغ َظا خضور فغم مً يؼيض مما للمىمل

Moralالخلقي الخسلخل مكهلت ٖليها ويُلق اإلاٗلىماث بليه يقضم الظر َى عرؤر َظا ؤن ،لما الىليل.Hazar 

 لميت في الازخالف هديجت اإلاكهلت َظٍ وجيكإ: اإلاىاقٌ الٗنس ي الازخياع ؤو الٗنس ي الخسلخل مكهلت

يت لالىليل ؤصاء يالخٔ ؤن للمىمل يمنً ال التي الحاالث في ،وجٓظغ ولالىليل اإلاىمل مً لهل اإلاخاخت اإلاٗلىماث وهٖى

 الىليل مان بطا ما يدضص ؤن اإلاىمل يؿخُي٘ ال الحالت َظٍ في ؤهه ،خيث قغاعاجه هخاثج مً والخدقق مباقغة بهىعة

 زالى مً جيكإ الىمالت مكهلت ؤن ،فيخطح3 املخخلفت القغاعاث اجساط ٖمليت ٖىض ال ؤم اإلاىاؾب البضيل ازخاعلقض

 .الخٗاقض َغفي لنال اإلاٗلىماث جمازل ٖضم و الىليل ٖمل مغاقبت ٖلى اإلاىمل قضعةلٖضم

 :اإلااليت الانهياعاث

 ٖلى البالغ ألازغ يؼاى وما لظا مان التي الٗمالقت بالكغماث ؤلاصاعيت الفًاثذ و اإلااليت الانهياعاث ؤصث

                                                             
ل9 ص ، ذكره سبق مرجع  ، د ء على  اركابة هموذج ثعوير في ألادألارها  اووااة لهظرية، العليم عبد إبراهيم نجاتي_ل 1
ل قاعىل_ل 2  ٖلي بؾماٖيل ، اإلاخٗاى ٖبض ؤخمض ؾيض دمحم ومغاحٗت حٗغيب ، "محيامص مدخص" إلاصتر ثيجية إلاد رة ، حىهؼ حاعصيث ، َػ

ل845 ،م 2008 ، الغياى ، لليكغ اإلاغيش بؿيىوي،صاع
الضاعل ، "مفارف ألا ألاخاص عام كعاع شروات ،  احعطملات ،  احجارب ،  املادئ ،  الاهيم :  اشروات حوهمة " ، خماص الٗاى ٖبض َاعرل_ل 3

 .70لم، 2008|2007،لمهغ،للالجامٗيت

ل
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اإلااليل الفؿاص ْظىعل بلى جاصر التي ألاؾباب جدليل و صعاؾت بلى ، الكغماث جلو لظا جيخمي التي الضوىل اقخهاصياث

َظٍل ؤَم مً ولٗل. والفًاثذ الانهياعاث جلو خضور بلى الحاى بُبيٗت ياصر الظر و بالكغماث واملحاؾبي

  ، Worldcom الاجهاالث ،لوقغلتEnron اهغونلللُاقت لكغلت خضر ما الفًاثذ

 ؾلىلياث في ولنً بمٗايحرلاملحاؾبت ليـ الٗيب ؤن بٗض فيما جبحن ،والتي Parmala لألغظيت الاوعوبيت والكغلت

 بوكاء ٖىض بجباٖظا يجب مٗيىت آلياث ٖلى جىو ماهذ املحاؾبت مٗايحر ؤن بهغون ، قًيت في حاء فما. مُبقيها

 ٖضم ٖمليت ًٖ الُغف ) اهضعؾىنل اعزغ ) الخاعجي مضققظا غٌ ،خيث بهالجخقيض لم بهغون بصاعة ؤن بال قغلت

 1.الالؤزالقي ألاؾلىب الخاعجي مضققظا و ؤلاصاعةاجبٗذل الحالخحن وفي وبالخالي الخقيض

ملهوملألاخفائصلحوهمةل اشرواتل:ل اعطلل اثاوي

بنلَىاكلمهُلحاثلبهجلحزيتللظالمٗانلٖغبيتلواضحتلومخفقلٖليهالبلىلخضلؤلاحمإلوفيلاإلاقابللطلولَىاكلالٗضيضل

مًلاإلافاَيملقضلالليهىنللظالجغحمتلخغفيتلفيلاللغتلالٗغبيتلحٗنـلاإلاٗنىلهفؿهلؤولالضالالثلالتيلحٗنؿظالالهلمتل

لخيثلفيلألاصبياثلالٗغبيتللهلمغاصفاثلمثللالحىلمت،لCorporate Governanceؤلاهجلحزيتلومنهالمهُلحل

المًلاإلاهُلحاث،لوفيلَظٍلالضعاؾتلؾىفلوٗخمضلٖلىل الحالميت،لالخدنملاإلااؾس ي، الحنملالغقيضلوغحَر

 ".ؤؾلىبلمماعؾتلؾلُاثلؤلاصاعةلالغقيضة"مهُلحلالحىلمت،لؤمالالترحمتلالٗلميتللظظالاإلاهُلحلفهيل

مغاحعيل هًيف ؤن ويمنً واإلاؿحريً واإلاؿاَمحن ؤلاصاعة مجلـ بحن الٗالقاث ًٖ ٖباعة هي الكغماث خىلمت

  2.الخىقيِ ومالتلو الٗغبي الىقض نىضورل وبقغاف عقابت ى جسً٘ التي اإلاهالح، ؤصحاب

ويفًللالباخثلحٗغيفلالحىلمتلالظرليغيلبإنهالحٗبحرللواؾ٘ليخًمًلالقىاٖضلومماعؾاثلالؿىرلالتيلجدضصل

ليفيتلاجساطلالكغماثلالٗامتللقغاعاتهالوالكفافيتلالتيلجدنملاجساطلالقغاعاث،لواإلاٗلىماثلالتيليفصحلؤًٖاءل

مجالـلؤلاصاعةلولعئؾاءلجلولالكغماثلٖنها،لوالحمايتلالتيليقضمىنهاللهغاعلاإلاؿاَمحن،لومضيلاإلاؿاءلتلالتيل

 ل3.يسًٗىنللظا

 

 

ل

 اغةل:لجعريفل لحوهمةل:لأألاال 

                                                             
 مهغ، ، 7 الٗضص ، 72 املجلت ، لإلصاعة الٗغبيت املجلت ،"  ملحاصملة بيئة في ألاأثرها  اعااية  اشروات بعض  نهيار "، القص ي يىؾف ْاَغ_ل 1

ل13 م ، 2002
،مضازلتلمقضمتليمًلحوهمةل اشرواتلألادألارهالفيلثلعيصلهظامل اركابةلعلىلشرواتل احأمينل احعاألاويٖؼيؼةلبًلؾميىتلمغيم،َبني،.لؤ_ل 2

اإلاىٓملبجامٗتلخؿيبتلبًلبىٖليل-لججاعبلالضوىل-الهىاٖتلالخإميييت،لالىاق٘لالٗمليلوآفارللالخُىيغ"لفٗالياثلاإلالخقىلالضوليلالؿاب٘لخىىل

لىملالدؿيحر،ليىميل ل2012لصيؿمبر04-03بالكلف،لمليتلالٗلىملالاقخهاصيت،لالٗلىملالخجاعيتلٖو
ل2010،لصاعلؤؾامت،لالُبٗتلألاولى،لٖمان،لألاعصن،،لحوهمةل اشرواتل اضاهمةل اعامةلفيلصطعىةلعمانؾالملبًلؾالملبًلخميضلالفليتي،ل_ل3

ل25م
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ل1:يخًمًلمفظىملالحىلمتلالٗضيضلمًلالجىاهبلمنهال

 مالجقخًيهلمًلالخىحيهلوؤلاعقاص،:لالحنمت .1

ماليقًيهلمًلالؿيُغةلٖلىلألامىعلبىي٘لالًىابِلوالقيىصلالتيلجخدنملفيل:لالحنم .2

 الؿلىك،

لبلىلمغحٗياثلؤزالقيتلوزقافيتلوبلىلزبراثلزمل:لؤلاخخهام .3 ماليقخًيهلمًلالغحٕى

 الحهىىلٖليهالمًلزالىلججاعبلؾابقت،

 2.َلبلللٗضالتلزانتلًٖلاهدغافلالؿلُتلوجالٖبهالبمهالحلخملتلألاؾظم:للالخدالم .4

  صعالحال:لجعريفل لحوهمةل

خىلمتل"فيلالىاق٘لؤههلالليىحضلحٗغيفلواخضلمخفقلٖليهلبحنلالقاهىهحنلوالاقخهاصيحنلإلاهُلحل

،وليغح٘لطلولبلىلجضازللخىلمتلالكغماثلفيلالٗضيضلمًلألامىعلالخىٓيميتلوالاقخهاصيتل"الكغماث

الٖلىلاملجخم٘لوالاقخهاصللهل .للواإلااليتلوالاحخماٖيتلللكغماثلوجإزحَر

ؤلاحغاءاثلالتيلجقىملبالحفاّلٖلىلالخىاػنلبحنلألاَضافل"للفخٗغفلخىلمتلالكغماثلوفقاللغغيظالبإنهال

فالظضفلَىلالخقغيبلبحنلمهالحلألافغاصل.لالاقخهاصيتلوالاحخماٖيت،لوؤَضافلألافغاصلواملجخم٘

ل3".والكغماثلواملجخم٘للهل

الىٓاملالظرليخملمًل:"خىلمتلالكغماثلبإنهال(OECD)حٗغفلمىٓمتلالخٗاونلؤلاقخهاصرلوالخىميت

غافلمثلل زاللهلجىحيهلوبصاعةلالكغماث،لويدضصلمًلزاللهلالحقىرلواإلاؿاولياثلبحنلمسخلفلألَا

ملمًلؤصحابلاإلاهالح،للمالؤههليدضصلقىاٖضلوبحغاءاثل املجلـلؤلاصاعةلواإلاضيغيًلواإلاؿاَمحنلوغحَر

اعلالٗاملالظرليخملمًلزاللهل الخانتلباجساطلالقغاعاثلاإلاخٗلقتلبكاونلالكغلتلوبظلوليخدضصلؤلَا

ل4."لوي٘لؤَضافلالكغلتلووؾاثللجدقيقظالوآلياثلالغقابتلٖلىلؤصاءَا

الخىميتلوالخُىيغلؤلاصاعرلبالكغلت،لويهىنلطلولمًلزالىل:ل"لماليٗغفلالبىولالضوليلالحىلمتلبإنها

لالخنىىلىحيالالتيلحؿخسضمظا ."لزبرتها،لوالبرامجلالتيلجُغخظا،لواإلاكغوٖاثلالتيلجىفظَا،لوهٕى

اعلالتيلجماعؽلفيهلالكغماثلوحىصَا،ل:"ٖغفظالبإنهال(CIPE)ؤمالمغلؼلاإلاكغوٖاثلالضوليتلالخانت ؤلَا

فحنلوؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلواإلاؿاَمحنلوؤصحابلاإلاهالحل وجغلؼلالحىلمتلٖلىلالٗالقتلفيمالبحنلاإلاْى

غافلفيلؤلاقغافلٖلىلٖملياثلالكغلت  ."ووي٘لالخىٓيماثلالحهىميت،لوليفيتلالخفاٖللبحنلمللَظٍلألَا

                                                             
،لؤَغوختلمقضمتللىيللصعحتلدر صةلحااةل لجس ئر  احدكيمل لخارجيلفيلثلعيصلمملادئلحوهمةل اشرواتلدألارلبًلقظيضةلفًيلت،ل_ 1

مليتلالٗلىملالاقخهاصيتلولالخجاعيتل_للمؿخغاهم_الضلخىعاٍلالُىعلالثالثلفيلالخضقيقلوالىٓاملاملحاؾبيلاإلاالي،لحامٗتلٖبضلالحميضلبًلباصيـل

لىملالدؿيحر،لقؿملالٗلىملاإلااليتلواملحاؾبيت،ل ل16،لم2017_2016ٖو
،اإلالخقىلالىَنيلخىىلخىلمتلالكغماثلمأليتلئرصاءلمملادئل لحوهمةلفيلشرواتل احأمينل احعاألاويٖبضلالغػارلبًلالؼاور،لبيمانلوٗمىن،ل_ل 2

لل2012مارل7-6للحضلمًلالفؿاصلاإلااليلوؤلاصاعر،لاإلاىٓملبجامٗتلدمحملزيًغلبؿنغة،اإلاىٗقضليىميلي
،مإلاففاحلألا اشلافيةلوأحدلمملادئل لحوهمةلفيلكاهونل اشرواتؤخمضلٖليلزًغل،ل|لص_ل 3 ل11،لمغح٘لؾبقلطلٍغ
حىومةل اإصضاتلفيل لجس ئرلألامدىلثو فلهالمعلمحعطملاتلمملادئلحىومةل اإصضاتلملينتلخفئلقبايهي،|ص.هىاعةلدمحم،ؤ.لؤ_ل 4

ل18،مل12،الٗضص2017،لمجلتلحضيضلالاقخهاص،صيؿمبر3،حامٗتلالجؼاثغ ادألااية
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غفظالدمحملمهُفىلؾليمان بإنهالهٓاملمخهامللللغقابتلاإلااليتلوغحرلاإلااليتلوالظرلًٖلَغيقهليخمل:"ٖو

تلمًلالُغرلالتيليمنًلمًلزاللظالؤنليخإلضلاإلاؿدثمغونلمًل بصاعةلالكغماثلوالغقابتلٖليها،لفهيلمجمٖى

تلمًلالقىاٖضلوالحىافؼللالتيلتهضرلبهالبصاعةلالكغماثل جدقيقلعبديتلمٗقىلتلالؾدثماعاتهملؤرلمجمٖى

تلمًلالقىاٖضل لخٗٓيملعبديتلالكغلتلوقيمتهالٖلىلاإلاضيلالبٗيضللهالحلاإلاؿاَمحن،لفهيلمجمٖى

والقىاهحنلواإلاٗايحرللالتيلجدضصلالٗالقتلبحنلبصاعةلالكغلتلمًلهاخيتلوخملتلألاؾظملوؤصحابلاإلاهالحل

".للاإلاغجبُتلبالكغلتلمًلهاخيتلؤزغيل

غفظالجقغيغل ل1"هٓاملبمقخًاٍلجضاعلالكغماثلوجغاقب:"لبازخهاعلبإنها1992لؾىتلCadburyٖو

الىٓاملالظرليخملمًلزاللهلجىحيهلؤٖماىلالكغلتلومغاقبتهالٖلىلؤٖلىلمؿخىيل:"للمالحٗغفلؤيًالبإنها

 2"لمًلؤحللجدقيقلؤَضافظالوالىفاءلباإلاٗايحرلالالػمتلللمؿاوليتلوالجزاَتلوالكفافيت

مسخلفلالُغرلالتيليًمًلمًلزاللظال"ٖلىلؤنهالل(shleiferل&لvishy)فقضلٖغفظالقاليفغلوفيكنيل

ملفيلَظٍلالكغماث ".لٖاعيىلألامىاىلٖلىلالكغماثلخهىلظملٖلىلٖاثضلمقابللاؾدثماَع

خضيثالناعلمفظىملخىلمتلالكغماثلؤوؾ٘لومًلبحنلالخٗاعيفلالتيلقضمذللظالحٗغيفلماعجًلَيلبل

(Martin  Hilb)لالحىلمتلالحضيثت"الظرليمهللخابهلاإلاٗىىنلل("New Corporate Governanceل)

الىٓاملالظرليؿمذلباإلصاعةلوبإؾلىبل"ل،لبطلٖغفلخىلمتلالكغماثلغلىلؤنها2012الهاصعلؾىتل،

ل3."يدىاؾبلم٘لمللؾيارلزام

تلمًلآلالياثلالخىٓيميتلالتيللظالصوعلفيلجدضيضل:للG .Charreauٖغفظال خىلمتلالكغماثلجًملمجمٖى

الؿلُاثلوالخإزحرلٖلىلالقغاعاثلاإلاؿحريً،لوبٗباعةلؤزغيلهيلجلولآلالياثلالتيلجخدنملفيلاملجاىلالظرل

ل4َىلجدذلجهغفظا

غافلألاؾاؾيتل وبمٗنىلآزغ،لفةنلالحىلمتلحٗنيلالىٓاملالٗام،لؤرلوحىصلهٓملجدنملالٗالقاثلبحنلألَا

التيلجازغلفيلألاصاء،للمالحكمللمقىماثلجقىيتلاإلااؾؿتلٖلىلاإلاضيلالبٗيضلوجدضيضلاإلاؿاوىلًٖل

الخهغفاثلؤلاصاعيتلواإلااليتلغحرلالصحيدت،لم٘لجدميللاإلاؿاوليتللهللمًلالحقلالًغعلباإلاهلحتل

.للالٗامت

تلمًلالقىاهحنلوالىٓملوالقغاعاثلالتيلتهضفلبلىلجدقيقلالجىصةل ويمنًلؤنلوٗغفلالحىلمتلبإنهالمجمٖى

والخمحزلفيلألاصاءلؤلاصاعرلًٖلَغيقلازخياعلألاؾاليبلاإلاىاؾبتلوالفٗالتللخدقيقلزُِلوؤَضافلؤرل

 .ٖمللمىٓملؾىاءلفيلوخضاثلالقُإلالخاملؤولفيلوخضاثلالقُإلالٗام

 خفائصلحوهمةل اشروات:لثاهيال

ل5::جخمثللزهاثولالحىلمت

                                                             
ل9ل،لم2005،لالضاعللالجامٗيتل،لحوهمةل اشروات.َاعرلٖبضلالٗاىلخماصل/لللص_ 1
،اإلالخقىلالضوليلألاوىلخىىلالحىلمتلاملحاؾبيتلحوهمةل اشرواتلفيلئرصاءلكو عدل اشلافيةلألاإلاففاحبلٗاصرلٖماع،لحاوخضولعيال،|لؤل_ 2

اهاثلوآفار–للماؾؿتل لىملالدؿيحرل،لحامٗتلؤملالبىاقيليىميل-لواق٘لَع ل2010صيؿمبرل8-7اإلاىٗقضلبهليتلالٗلىملؤلاقخهاصيتالٗلىملالخجاعيتلٖو
ل53،لم2012،لصاعلالفنغلالجامعي،الُبٗتلألاولى،ؤلاؾنىضعيت،لحوهمةل اشرواتلألا اهىدصةل ااايةدمحملالكغيفلبًلػواي،ل|لص_ل 3

 G . Chareau ,la gouvernance des entreprises, ED , Economica ? paris.1997 , p52ل_ل 4
لملحوهمةل اشرواتلفيلمو جهةل الضادلإلاد ررلبًلقظيضةلفًيلت، ل_  5 ل19،لمغح٘لؾبقلطلٍغ
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 لوليخدققلالاهًباٍلبىحىصلٖضةل1.ؤرلبجبإلالؿلىكلألازالقيلاإلاىاؾبلوالصحيذ:لالاهضملاط

ماىلالغثيؿيتلاملحضصةلوجؼويضل مفاَيملمنهالوحىصلالحافؼللضيلؤلاصاعةلفيلالالتزاملباأٖل

اإلاؿاَمحنلباإلاٗلىماثلواضحتلولالخقىيمللالؿليمللحقىرلاإلالنيتلوعؤؽلاإلااى،لوالبضلمًلبصعاجل

مضيلجُبيقلالحىلمتلفيلالخقغيغلالؿىىر،لوجىػي٘لالفاثٌلمًلالىقضلٖلىلاإلاؿاَمحنل

 .واؾخسضاملالضيىنللٗملياثلالخىؾ٘لفيلاإلاكاعي٘لالتيلحٗىصلبالٗاثضلٖلىلالكغلت

 الٗملياث جهىنل بديث اإلاٗلىماث جضفق خغيت ٖلى جغجنؼ والتيل:إلاففاحلألا اشلافية 

 في الٗملياث ومخابٗت لفظم مافيت اإلاخىفغة اإلاٗلىماث وجهىنل بها،لاإلاٗىيحن مخىاوىل في واإلاٗلىماث

لجخدققلبخقضيملنىعةلواضحتلوخقيقيتلًٖلمللماليدضر،ليخملطلولمًلزالىل،و2اإلااؾؿاث

ضٍ،لوكغلالخقاعيغلاإلااليتل ؤلافهاحلًٖلألاَضافلاإلااليتلبضقت،لوكغلالخقغيغلالؿىىرلفيلمٖى

الؿىىيتلالبيئيتلفيلالىقذلاإلاىاؾب،لؤلافهاحلالٗاصىلًٖلالىخاثجلالؿىىيت،لجُبيقلمٗايحرل

املحاؾبتلوالخضقيق،لجىفحرلبمهاهيتلونىىلاإلاؿدثمغيًلغلىلؤلاصاعةلالٗليالوجدضيثلاإلاٗلىماثل

 .ٖلىلقبنتلؤلاهترهذ

 اث،لويخدققلطلولمًلزالى:لالاصحلالاية :لجالقيلالخإزحراثلغحرلالًغوعيتلهديجتلللًغَى

اإلاٗاملتلالٗاصلتلللمؿاَمحنلمًلقبللمجلـلؤلاصاعةلوؤلاصاعةلالٗليا؛لوحىصلعثيـلمجلـل

ميؿقلًٖلؤلاصاعة؛لوحىصللجىتللخدضيضلاإلاغجباثلواإلاهافأثليغاؾلظالًٖىلمجلـلبصاعةل

 .مؿخقل؛لجضٖيملوحىصلمضققحنلمؿخقلحن

 لوهيلخقلاإلاؿاَمحنلفيلاإلاؿاءلتلواإلاقاياةلًٖلخقىقظملومهالحظملوهيلجخًمًل: اضاءاة

ل.مؿاءلتلؤلاصاعةلالخىفيظيتلؤماملمجلـلؤلاصاعةلولمؿاءلتلمجلـلؤلاصاعةلؤماملَيئتلاإلاؿاَمحن

 غافلمًلطورلاإلاهلحتلفيلالكغلت،لويخدققلطلول: اضإألااية لوجهىنلاإلاؿاوليتلؤماملحمي٘لألَا

ٖضملقياملؤلاصاعةلؤلاقغافيتلبضوعلجىفيظر،لوحىصلؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلمؿخقلحنل:لمًلزالى

فحن،لالاحخماٖاثلالضوعيتلوالهاملتلملجلـلؤلاصاعة،وحىصللجىتلالخضقيقلجغشحل ومًلغحرلاإلاْى

اإلاضققلالخاعجيلوجغاقبلؤٖماله،لباإليافتلإلاغاحٗتهاللخقاعيغلاإلاضققحنلالضازلحنلوؤلاقغافلٖلىل

 .ؤٖماىلالخضقيقلالخاعجي

 اثلايجبلل: اعد اة ،لويخدققلطلول3لفيلاإلااؾؿتلاإلاهلحتؤصحابختراملخقىرلمللاملجمٖى

اإلاٗاملتلالٗاصلتلإلاؿاَميلألاقليتلمًلقبللاإلاؿاَمحنلؤصحابلألاغلبيت؛لخقلخملتل:لمًلزالى

ًاءلمجلـلؤلاصاعة،لوبُٖاءلاإلاؿاَمحنلخقل ألاؾظملفيلالضٖىةلبلىلالاحخماٖاثلالٗامتلأٖل

                                                             

 خىلمت صوعل خىىل ألاوىل الضولي للملخقى مقضمت بدثیت ،وعقت  ملحاصبیة  لحوهمة ألاممارصات مملادىء ، عيا حاوخضو ، ٖماع بلٗاصر_ل 1 

ل4 م ، 2010 صیؿمبر ، 8 و7 ،یىمي ،الجؼاثغ البىاقي ،ؤم وؤلافهاح الكفافیت بعؾاءقىاٖض في الكغماث
حرلٖبضلالنغيملالهايض،ل _ 2 ،لململ2003،لميكىعاثلاإلاىٓمتلالٗغبيتلللخىميتلؤلاصاعيت،لالقاَغة،لمهغ،ل لحىماهيةلكضايالألاثعمليلاتلَػ

ل52،ل51للل
 مٗظضلمجلتلاإلاقغيؼرلللضعاؾاثلاإلااليتلوالاقخهاصيت،ل، اشروات حوهمة ئظار في إلاد رة مجطط لدألارلل،لخًغ للٗغوؽل،بلقاؾم بىفاجذ _ل 3

لى والخجاعيت الاقخهاصيت مالٗلى ل- 40م،لالٗضصلالثاوي،2017،لالجؼاثغ ؤفلى الجامعي لاإلاغلؼ،الدؿيحر ٖو
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تراىلٖىضلٖضملالحهىىلٖلىلخقىقظملفيلاإلاكاعلتلفيلحٗيحنلاإلاضيغيًلوؤيًالفيلاجساطل ؤلٖا

 .القغاعاث

 وحىصل:للؤرلالىٓغلللكغلتللمىاًَلنالح،لويخدققلطلولمًلزالى: اضإألاايةلالاجحماعية

اصلتلووحىصل يفلٖو ؾياؾتلواضحتلجالضلٖلىلالخمؿولبالؿلىكلألازالقي؛لوحىصلؾياؾتلجْى

 جمثل الحىلمت ؤن الظلغ آهفت الخهاثو مً ويخطح.للؾياؾتلواضحتلًٖلاإلاؿاوليتلالبيئيت

  الكغماث بصاعاث بهلجدؿم ؤن ييبغي الظر والٗقالوي الؿليم ؤلاصاعرل اإلاؿاع

 مً الكغلت بمىحبهلحؿحر الظر الىٓام بمثابت فهي .الغثيؿيت ألَضافظا الفاٖل الخدقق مً جمنً

 1.ؤَضافظا جدقيق ؤحل

لخفائصلحىومةل اشرواتل:ل(-I-01) اشيصلركم

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

ل

فاجذلغالب،جُىعلصوعلوييفتلالخضقيقلفيلمجاىلخهىمتلالكغماثللخجؿيضلمباصتلومٗايحرللالخىميتل:اإلاهضع

لىمل اإلاؿخضامتل،لعؾالتلماحيؿخحر،حامٗتلفغخاثلٖباؽلؾُيفل،لمليتلالٗلىملالاقخهاصيتلوالٗلىملالخجاعيتلٖو

 ل11،لم2012-2011الدؿيحر،

أهد فلألاأهميةلحوهمةل اشرواتل:ل اعطلل اثااح

 أهد فلحوهمةل اشروات:لأألاال 

حؿاٖضلالحىلمتللالجيضةللللكغماثلفيلصٖملألاصاءلوػياصةلالقضعاثلالخىافؿيتلوحظبلالاؾدثماعاثل

ل2:لىلألاَضافلالخاليتلبوطلولمًلزالىلالىنىىل,لللكغماثلوجدؿحنلالاقخهاصلبكهللٖامل

                                                             
،مجلتلجنغيذلللٗلىمل"رؤيةلثبطيطيةلإلاد رةل افرفيةل اعربية"ل لحوهمةلألا اعلالهيةل افرفيةمىافقلؤخمضلالؿيضيت،لؾجيلفخخيلدمحم،ل_ل1

ل36،مل2008،لحامٗتلجنغيذ،لؤلخىبغ4ؤلاصاعيتلوؤلاقخهاصيت،لاملجلض
لمدألارل احدكيمل لخارجيلفيلثلعيصلمملادئلحوهمةل اشرواتبًلقظيضةلفًيلت،لل_ل 2 ل21،مغح٘لؾبقلطلٍغ

 خىلمتلالكغماث

 اإلاؿاوليت

 اإلاؿاءلت

 اإلاؿاوليتلالاحخماٖيت

 الٗضالت

 الاؾخقالليت

 الكفافيت االنضباط
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ملياثلالكغلت،لوبحغاءاثلاملحاؾبتل _1 جضٖيملٖىهغلالكفافيتلفيلمافتلاإلاٗامالثلٖو

 .اإلااليلٖلىلالىدىلالظرليمنًلمًلالحضلمًلْاَغةلالفؿاصلاإلااليلوؤلاصاعرل والخضقيق

 لبؾتراجيجيت.جدؿحنلجُىيغلبصاعةلالكغلت،لومؿاٖضةلاإلاضعيًلومجلـلؤلاصاعةلٖلىلجبني _2

ؾليمت،لويمانلاجساطلقغاعاثلالضمجلوالؿيُغةلبىاءالٖلىلؤؾـلؾليمت،لبمالياصرلبلىلعف٘ل

 .لفاءةلألاصاء

 .الغقابتلواإلاخابٗتلٖلىلألاصاءلالدكغيليلولظالالاؾتراجيجيلبالكغلت _3

الوهمىَالفيلصهيال _4 جدؿحنلالنفاءةلوالفٗاليتلالخانتلبالكغلتلويمانلاؾخمغاَع

ماى  .ألٖا

 لبيجاصلالظيهللاإلاىاؾبلالظرلجخدضصلمًلزاللظالؤَضافلالكغلت،لولوؾاثللجدقيقلجلو _5

 .ألاَضاف،لوجدؿحنلألاصاءلالنليلوالجؼجي

ضملالخلِلبحنلاإلاظاملواإلاؿاولياثلالخانتلباإلاضيغيًلالخىفيظيحن،ومظامل _6 الخىييذلٖو

 .مجلـلؤلاصاعةلومؿاولياثلؤًٖاثه

 .جقييملؤصاءلؤلاصاعةلالٗليا،لوحٗؼيؼلاإلاؿاءلتلوعف٘لصعحتلالثقتلفيلالكغماث _7

فحنلوالضاثىحنلواإلاقغيحن،لوقيامظملبضوعلاإلاغاقبحنل _8 بمهاهيتلمكاعلتلاإلاؿاَمحنلواإلاْى

 .باليؿبتلألصاءلالكغماث

ججىبلخضورلاإلاماعؾاثلاإلااليتلوؤلاصاعيتلالخاَئتلوجضٖيملاؾخقغاعلالكغماثلوصٖمل _9

 .ألاؾىارلاإلااىلاملحليتلوالضوليت

 1.عف٘لوجدؿحنلالنفاءةلالاقخهاصيتلٖلىلاإلاؿخىيحنلالجؼجيلوالنلي _10

غافلل _11 يمانلالخٗامللبُغيقتلٖاصلتلباليؿبتلللمؿاَمحن،لواإلاٗاملحنلوالضاثىحن،لولألَا

 .ألازغيلطورلاإلاهالحلزانتلخاىلحٗغىلالكغماثللإلفالؽ

جقىيتلزقتلالجمظىعلفيلهجاحلٖمليتلالخصخهت،لم٘ليمانلجدقيقللالضولتلؤفًلل _12

 2.ٖاثضلٖلىلاؾدثماعاتها،لمماليديذلفغملالٗمللوجدؿحنلمٗضالثلالىمىللالاقخهاصرلبالضولت

ني _13 الٖلىلالاقخهاصلالَى  .ججىبلخضورلألاػماثلاإلااليتلهٓغاللخإزحَر

للهيلجخدىىلمؿاوليتلالغقابتلبلىلاإلاغاحٗتلوالخٗضيللللقىاهحنلالحالمتلألصاءلالكغماث _14

 3.لاللالُغفحنلمجلـلؤلاصاعةلواإلاؿاَمحن

 .املجخم٘ في الجيضة الحىلمت وزقافت وؾياصة بىاء _15

ل1:ٖلى الكغماث خىلمت ؤَضاف وحكمل جدخىرل ؤن يغوعة ًٖ هيىػلىضا في اإلااى ؾىرل َيئت خضصث لما

                                                             
،لعؾالتلدر صةل حفائية"مدىلمضاهمةل احدكيمل اد خليلفيل احجضيدل مثصللحوهمةل اشرواتلفيلظصلبيئةلدألاايةقمالىلهجاة،لل_ل 1

لىمل لىملالدؿيحر،حامٗتلٖبضلالحميضلابًلباصيـ،لمليتلالٗلىملالاقخهاصيتلوالخجاعيتلٖو صلخىعاٍلفيلالٗلىملالاقخهاصيتلوالخجاعيتلٖو

لل51لم2016-2015الدؿيحر،الخضقيقلاملحاؾبيلوالىٓاملاملحاؾبيلاإلاالي،
،ؤَغوختلمقضمتللىيللقظاصةلصلخىعاٍلفيلدألارلحوهمةل اشرواتلفيلثبليملجودةل احلاريرل ااايةلألاثبضينل د ءل االيػبيضرلالبكحر،ل_لل 2

لىملالدؿيحر،لقؿملالٗلىملالخجاعيتل،لجسهولالٗلىمل الٗلىملالخجاعيتل،لحامٗتلدمحملبىييافلباإلاؿيلت،لمليتلالٗلىملؤلاقخهاصيتلوالخجاعيتلٖو

ل20،م2016-10-6الخجاعيت،
ل32،لم2007،لاجداصلاإلاهاعفلالٗغبيت،حوهمةل اشرواتلألادألارلمجططلإلاد رةٖضهانلبًلخيضعلبًلصعويل،لل_ل 3
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 للمؿاَمحن الثروة حٗٓيم.  

 اإلاؿاَمحن خقىرل خمايت.  

 غ مً اإلاخٗاملحن جمنً بمٗلىماث ؤلامضاص   .اإلاىاؾبالقغاعل اجساط ٖلى اإلاخٗضصة فاألَا

 القىاهحن م٘ الخُابق. 

 للمؿاَمحن الثروة حٗٓيم. 

 القىاهحن م٘ الخُابق. 

 ٖملظم ؤصاء مً يمننهم باؾخقالى عاحٗىنلالم يخمخ٘ ؤن يجب. 

 2.الكغلت في الفؿاص ويبِ لخقليل اإلااليت واإلاغاحٗت املحاؾبت بحغاءاث فافيتلفيلالل 

 أهميةلحوهمةل اشرواتل:لثاهيا 

ؤَميتللبحرةلبغػثلؤٖقابلالانهياعاثلالاقخهاصيتلوألاػماثلاإلااليتلالتيل الدؿبذلالحىلمتلاإلااؾؿيت

قظضَالالٗالملفيلآلاوهتلألازحرةلوالتيلمىيذلبهالالٗضيضلمًلالكغماثلالٗاإلايتلبسؿاثغللفاصختلزانتلمال

خضرلبإؾىارلٖضصلمًلصوىلحىىبلقغرلآؾيالوؤمغيهالالالجيييتلهديجتللحاالثلالفكللؤلاصاعرل

والخالٖبلبالقىاثملاإلااليتلوحٗٓيملؤعباحلجلولالكغماثلبيؿبلمبالغلبهالفًاللًٖلالؿعيلوعاءلجدقيقل

ضملالالتزاملبمدضصاثلالؿلىكلاإلانهيلوألازالقيلمإٖغافلالؿاثضة،لممالؤصيلبلىلخضورل الغبذلالؿغي٘لٖو

الٗضيضلمًلخاالثلؤلافالؽلوالٗؿغلاإلااليلللكغماثلٖمالقتلجًغعلفيهالالنثحرلمًلاإلاؿدثمغيًلوؤصحابل

.لعئوؽلألامىاى

لواضحتلمًل لالحىلمتلاإلااؾؿيتلولجإليضلؤَميخهلالتيلبغػثلآزاٍع مللَظالاؾترعىلالاَخماملبمىيٕى

ل3:زالىلجدقيقهلللمىاف٘لآلاجيتل

ججىيبلالكغماثلخاالثلالفكللؤلاصاعرلولالٗغىللإلفالؽلولالخٗثرلاإلااليلفًاللًٖلصوعَالفيل (1

ماىلٖلىلاإلاؿخىيل الفيلٖالملألٖا حٗٓيملقيمتلالكغلتلفيلالؿىرلوليمانلبقائهالولهمىَالولاؾخمغاَع

  Reed)ل,2005:ل232).لالضوليلؤولؤلاقليميلؤولاملحليلؤولٖىضلالٗمللفيلبيئتلجىافؿيتلٖاليت

فًاللًٖلمهحرللاقخهاصياثلالضوىلفالٗهغلالحاليلاإلاؿمىلبٗهغللجدضيضلمهحرلالكغماث (2

وؤلافهاحل الٗىإلات،لألنلقىاٖضلالحىلمتلوالتزاملبهالؤنبدذلؤصاةلقىيتللخلقلؾىرلجمخاػلبالكفافيت

ًٖلاإلاٗلىماثلاملحاؾبيتلمًلزالىلؤصواثلعقابيتلفٗالتلمؿلُتلٖلىلمجالـلبصاعاثلالكغماثل

ًاءلغحرلالخىفيظيحنلصازلل والتزامظالبةٖاصةلَيهلتلَظٍلاملجالـلوجفٗيللالضوعلالظرليلٗبهلألٖا

 (313ل-312للل:2005-2004الهبانلوؾليمان،).مجلـلؤلاصاعة

                                                                                                                                                                                              
،هضوةلخىلمتلالكغماثلالٗامتلوالخانتلمًلؤحللؤلانالحلدألارل ار جعةل اد خطيةلفيلثلعيصلمملادئلحوهمةل اشرواتٖمغوليـ،ل_ل 1

ل190_188،لململ2009،لميكىعاثلاإلاىٓمتلالٗغبيتلللخىميتلؤلاصاعيت،لالقاَغة،لمهغ،2006ؤلاقخهاصرلوالظينلي،القاَغة،لهىفمبرل
 ، 2012 حىان ، 37 الٗضص ٖمان، ألاعصن، حامٗت، ؤلاوؿاهيت، الٗلىم مجلت ، الاكحفادية  احىمية في  اشروات حوهمة دألارل خّضاص، مىاوعل _ل 2

لٖليهلفيلللل pdf. وعل مىا %20 خضاص http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/1395/10 :ٖلى مخىفغ . 168 :م -16جملؤلاَإل

ل06-2019
،صاعلنفاءللليكغل لحوهمةل اإصضيةلألا د ءل االيلإلاصتر ثيجيلاطمفارفٖالءلفغخانلَالبل،لململبيمانلقيدانلاإلاكظضاويل،ل|لصل_ل3

ل34-33مل-لل،لم2011والخىػي٘ل،الُبٗتلألاولىل،لٖمانل،لألاعصنل،ل
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لجبرػلؤَميتلالحىلمتلاإلااؾؿيتللكغماثلالقُاٖحنلالٗاملولالخاملبىفـلألاَميت،لوقضلبضثل (3

الجظىصلاإلابظولتللغغؽلالحىلمتلفيلماؾؿاثلالقُإلالٗامل،لؤولٖىضماللحٗمللجلولالضوىلٖلىل

بٖضاصلماؾؿاثلالقُإلالٗاملللخصخهتلمًلزالىلجىافغلالكفافيتلولالىيىحلوالضقتلفيل

القىاثملاإلااليتلولالٗمللبُغيقتلصيمقغاَيتلقفافتلميليخمنًلؤصحابلاإلاهالحلمًلاجساطلقغاعاثل

ظٍلؤلاحغاءاثلهيللبلوحىَغللالحىلمتل ناثبتلللحهىىلٖلىلٖاثضلٖاصىلمًلاإلاىحىصاث،لَو

غيًلوؾىليفان،ل).اإلااؾؿيت
ّ
 (3-2ل:ل2003ماج

جبرػلؤَميتلالحىلمتلمًلزالىلالفهللبحنلملنيتلالكغلتلوؤلاصاعةلومًلزملبحنلاإلاؿاَمحنلوبصاعةل (4

ظال الكغلتلولظلولالفهللبحنلمؿاولياثلمجلـلؤلاصاعةلومؿاولياثلاإلاضيغيًلالخىفيظيحن،لَو

الاَخماملهاب٘لمًلحٗاعىلاإلاهالحلبحنلاإلاالكلواإلاضيغيًلالخىفيظيحنلبؿببلماليسلقهلَظالالفهللمًل

فاٖليتلجخهللبخدضيضلالغئيالؤلاؾتراجيجيتلومضيلجىافقلاخخياحاثلومخُلباثلمهالحللاإلاؿدثمغيًل

 (Estrin,ل1998ل:ل27).لفيلقغلتلاإلاؿاَمت

للحىلمتلصوعلمظملفيلحظبلالاؾدثماعاثلؾىاءلألاحىبيتلمنهالؤملاملحليتلولحؿاٖضلفيلالحضلمًل (5

َغوبلعئوؽلألامىاىلواػصياصلفغملالخمىيللفًاللٖلىلبمهاهيتلالحهىىلٖلىلمهاصعللاعزولممال

 (ل10ل:2007يىؾف،)يؼيضلمًلؤَميتلالحىلمتلبكهللزاملباليؿبتلللضوىلالىاميت

 مً بضءا الكغلت، في الٗاملحن لهافت والاؾخقامت والجزاَت والصحت الؿالمت يمان جدقيق (6

لللل1 .فيها ٖامل ؤصوي بلى الخىفيظيحن واإلاضيغيًلؤلاصاعة مجلـ

اثف،لوقياصةل وزلق الاقخهاصر، للىمى مخحن ؤؾاؽ بىاء ٖلى الكغماث خىلمتلحؿاٖض (7 الْى

 ؤلانالح الاؾدثماع،وحؿظيل احخظاب ٖلى للضوىل بمؿاٖضتها وطلو الفقغ، مً للحض الخام القُإ

 2.اإلاؿاَمحن نغاع خقىرل وخمايت الخىافؿيت، وػياصة الفؿاص، فغم وجقليو اإلااؾس ي،

ييبغيلجىفحرلمؼيضلمًلؤلافهاحلوالكفافيتلبكإنلهٓاملمهافأثلاإلاؿاولحنلالخىفيظيحن،لويجبل (8

 3ؤنلجقىملالكغماثلبةزًإلهٓاملاإلاهافأثللخضقيقلاإلاؿاَمحنلومىافقتهم

ملفيلمغاقبتل (9 خمايتلؤنىىلالكغلتلوخمايتلخقىرلاإلاؿاَمحنلوؤصحابلاإلاهالحلوحٗؼيؼلؤزَغ

 4ألاصاء

ومًلوحظتلهٓغلؤزغيلفةنلؤَميتلالحىلمتلاإلااؾؿيتلؤنلجهىنلمازغةلبكهللمباقغلٖلىلحمظىعل

اإلاخٗاملحنلم٘لؤلاصاعاثلالكغماثلاإلاؿاَمتلمًلؤحللجدقيقلالثقتلفيلاإلاٗلىماثلاإلااليتلوغحرلل

المًلقبللجلولالكغماث لللللللل.اإلااليتلالتيليخملوكَغ

                                                             
 غحر ، ماحيؿخحر عؾالت ، " صيد و مجمع حااة در صة "  ملحاصبية  اعطومات جودة علي  اشروات حوهمة ثعمليم أثر ، ؤخمض َلحت_ل 1

لىم الاقخهاصيت الٗلىململيت ، الدؿيحر قؿم ، ميكىعل -2011باألغىاٍ، زليجي ٖماع ،حامٗت وبىىك ماليت هقىص زهوث، الدؿيحر ٖو

ل18-17لم -م2012
ل7،مغلؼلاإلاكغوٖاثلالضوليت،لمهغلالقاَغة،لمحوهمةل اشرواتلوأد ةلثىمويةؤلنؿىضعلقهىلىيهىف،لؤهضعولولؿىن،_ل 2
،مجلتلبقخهاصياثلدألارلحوهمةل اشرواتلفيلثدعيملهمولألا صحمر ريةل اإصضاتل افغيرةلألا احوصعةخيضوش يلٖاقىع،|ؾفحرلدمحم،لص|لص_ل 3

ل284،مل2017ل،لحىانلJFBEاإلااىلوألاٖماى
لىملدألارلحىومةل اشرواتلفيلممارصةلأصاايلل ملحاصملةلإلابد عيةٖبضلالغخمانلٖباؽلبلت،ل.لص_ل 4 ،مجلتلالٗلىملالاقخهاصيتلٖو

ل57،لم12،لالٗضص2012الدؿيحر،ؾىت
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مملادئلألاأصاصياتلحوهمةل اشرواتل:املبحل اثاويلا

لقضلقظضثلالٗضيضلمًلؤلاقخهاصياثلػياصةلفيلؤلاَخمامللبمفظىملخىلمتلالكغماثلزالىلالٗقىصلالقليلتل

اإلااييت،لوزهىنالٖقبلؤلانهياعاثلوألاػماثلالتيلقظضتهالالٗضيضلمًلالضوى،لوفيلَظالالؿيارلؾىقىمل

ل.بالخٗغفلٖلىلالضواف٘لالتيلؤصثلبلىلْظىعلخىلمتلالكغماث

  ظر فل اعىيةلببوهمةل اشرواتل:ل اعطلل ألاولللل

يجبلمالخٓتلؤنلَىاكلؤَغافلعثيؿيتلجخإزغلوجازغلفيلالخُبيقلالؿليمللقىاٖضلخىلمتلالكغماثل

وجدضصلبلىلصعحتللبحرةلمضيلالىجاحلالفكللفيلجُبيقلَظٍلالقىاٖضلوالكهللالخارليىضحلَظٍل

غاف ل1:ألَا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ظر فل اعىيةلبحعمليململهوملحوهمةل اشرواتلل(:I-02) اشيصلركمل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                             
،لململ2009،لالقاَغة،لمهغل،ل لحوهمةلألاإلاصالحل االيلألاإلاد ررل،ل،لحامٗتلالضوىلالٗغبيت(ؤٖماىلاإلااجمغاث(اإلاىٓمتلالٗغبيتلللخىميت_ل1

لل7_6

ألاَغافلاإلاٗىيتلبخُبيقلمفظىمل

 خىلمتلالكغماث
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،لالحىلمتلوؤلانالحلاإلااليلوؤلاصاعر،حامٗتلالضوىل(ؤٖماىلاإلااجمغاث)اإلاىٓمتلالٗغبيتلللخىميتلؤلاصاعيت: افدر

لل6،م2009الٗغبيت،ل

ملمًليقىمىنلبخقضيملعؤؽلاإلااىلللكغلتلًٖلَغيقلملنيتهمللألؾظملوطلو:لاإلاؿاَمحن (1 مقابلل َو

ملمًل الحهىىلٖلىلألاعباحلاإلاىاؾبتلالؾدثماعاتهملوؤيًالحٗٓيملقيمتلالكغلتلٖلىلاإلاضيلالُىيللَو

 1.لظملالحقلفيلازخياعلؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلاإلاىاؾبحنللحمايتلخقىقظم

غافلألازغيلمثللؤصحابلاإلاهالحلومجلـل:لمجلـلؤلاصاعة (2 ممًليمثلىنلاإلاؿاَمحنلوؤيًالألَا َو

ماىلالكغلتل ؤلاصاعةليقىملبازخياعلاإلاضيغيًلالخىفيظيحنلوالظرليىمللبليهملؾلُتلؤلاصاعةلاليىميتلأٖل

 .وليفيتلاملحافٓتلٖلىلخقىرلاإلاؿاَمحن

وهيلاإلاؿاولتلًٖلؤلاصاعةلالفٗليتلللكغلتلوجقضيملالخقاعيغلالخانتلبلىلمجلـلؤلاصاعةل:لؤلاصاعة (3

وحٗخبرلبصاعةلالكغلتلهيلاإلاؿاولتلًٖلحٗٓيملؤعباحلالكغلتلوػياصةلقيمتهالباإليافتلبلىلمؿاوليتهالاججاٍل

الللمؿاَمحن  .ؤلافهاحلوالكفافيتلفيلاإلاٗلىماثلالتيلجيكَغ

غافللظملمهالحلصازللالكغلتلمثللالضاثىحن:لؤصحابلاإلاهالح (4 تلمًلألَا ملمجمٖى واإلاىعصيًل َو

غافليهىنللضيهملمهالحلجهىنلمخٗاعيتلومسخلفتلفيل فحنلويجبلمالخٓتلؤنلَاالءلألَا والٗماىلواإلاْى

بٌٗلألاخيانلفالضاثىىنلٖلىلؾبيللاإلاثاىليهخمىنلبمقضعةلالكغلتلٖلىلالؿضاصلفيلخحنليهخملالٗماىل

فحنلبمقضعةلالكغلتلٖلىلالاؾخمغاع  .واإلاْى

غافلفيلهٓاملالحىلمتل يجبلمالخٓتلؤنلمفظىملخىلمتلالكغماثليخإزغلبالٗالقاثلفيمالبحنلألَا

وؤصحابلاإلالنياثلالغالبتلمًلألاؾظملالظيًلقضليهىهىنلؤفغاصلؤولٖاثالثلؤوللخلتلمخدالفتلؤولؤيتل

قغماثلؤزغيلحٗمللمًلزالىلقغلتلقابًتلبماليمنًلؤنليازغوالفيلؾلىكلالكغلتلففيلالىقذلالحاليل

ملؤصحابلخقىرلملنيتلفيلؤنليهىنل جتزايضلمُالبلاإلاؿدثمغيًلاإلااؾؿحنلفيلبٌٗلألاؾىارلباٖخباَع

اصةلماليؿعىلاإلاؿاَمىنلألافغاصلبلىلمماعؾتلخقىقظملفيلالحىلمتل لظملصوعلفيلخىلمتلالكغماثلٖو

ولننهملقضليهىهىنلؤلثرلاَخمامالبالحهىىلٖلىلمٗاملتلٖاصلتلمًلاإلاؿاَمحنلطورلاإلالنياثلالغالبتلومًل

بصاعةلالكغلتلويلٗبلالضاثىىنلصوعالَامالفيلٖضصلؤهٓمتلخىلمتلالكغماثلويمننهملؤنليقىمىالبضوعل

اإلاغاقبلالخاعجيلٖلىلؤصاءلالكغلتللماليلٗبلالٗاملىنلصوعالَامالباإلؾظاملفيلهجاحلالكغلتلوؤصائهالفيل

                                                             
،الضاعلمر جعةل لحضاباتلألاحومةل اشرواتلفيلبيئةل عماول اغربيةلألا ادألاايةل اعاصرةٖبضلالىَابلههغلٖلي،لشحاجهلالؿيضلشحاجه،لل_ 1

للل21-20لململ2007-2006الجامٗيت،لؤلاؾنىضعيت،لمهغل

 اإلدارة

Management 

 

 أصحاب المصالح

Stakeholders 

 اإلاؿاَمحن

Shareholders 
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اعلاإلااؾس يلوالقاهىويلالكاملللحهىمتلالكغماثل ألاحللالُىيللبيىمالحٗمللالحهىماثلٖلىلبوكاءلؤلَا

غافلوجفاٖالتهملفيمالبينهملجبايىالواؾٗالوطلولخؿبلالٓغوفلالؿياؾيتل ويبايًلصوعلمللمًلَاالءلألَا

.للولالاقخهاصيتلوالثقافيتلالؿاثضة

مملادئلألامعاييرلحوهمةل اشرواتل:ل اعطلل اثاوي

 مملادئلحوهمةل اشروات:لأألاال 

جقخض يلمباصتلخىلمتلالكغماثلبإنليخملؤلافهاحلالؿليملفيلالىقذلاإلاىاؾبلًٖلمافتلاإلاٗلىماثل

ماى،لوبحغاءاثل الظامتلاإلاخٗلقتلبالكغلت،لبمالفيلطلولؤلافهاحلًٖلاإلاغلؼلاإلااليلللكغلتلوهخاثجلألٖا

لىلألاؾىارلوقفافيتل.لالحىلمتلوخقىرلاإلالنيتل ولحهىمتلالكغماثلجإزحرلٖلىلالاقخهاصلالكامللٖو

الخٗامللؤرلفيلْللالٗىإلاتلالاقخهاصيتليؼصاصلالخىحهلهدىللؾىرلٖاإلايتلواخضة،للمالؤنبذلللقُإل

فالضوىلالىاميتلجدخاجلبلىلاحخظابلاؾدثماعاثل.لالخاملصوعلَاملفيلحٗؼيؼلٖمليتلالىمىللالاقخهاصرل

ؤحىبيتللخدقيقلهمىالفيلاقخهاصياتها،لوختىليخملطلولقامذلالٗضيضلمًلالضوىلبىي٘لالقىاهحنل

والدكغيٗاثلاإلاؿاهضةللىمىلالقُإلالخاملفيهالوخمايتلخقىرلاإلاؿدثمغيًلالتيلمًلقإنهالاحخظابل

عئوؽلألامىاى،لفإنبدذلبظلولؤؾـلوقىاٖضلخىلمتلالكغماثلمًلاإلاخُلباثلالقاهىهيتلوالخىٓيميتل

.للفيلالدكغيٗاثلالتيلجمخاػللبالكفافيتلولالقابليتلللخُبيق

ولالضوىلألازغيلفيلل((OECDلقضلمانلالقهضلمًلوحىصلمباصتلخىلمتلالكغماثلمؿاٖضةلخهىماثلصوىل

اعلالدكغيعيلللحىلمتلالكغماثلفيلبلضانهم،ل حظىصَملاإلاخٗلقتلبخقييملوجدؿحنلألامىعلالقاهىهيتلوؤلَا

المًل ولظلولمًلؤحللجؼويضللالخىحيهاثلولالاقتراخاثللألؾىارلواإلاؿدثمغيًلوالكغماثلاإلاؿاَمتلوغحَر

ويٗخبرلقياملالكغلتلبخىفحرلاإلاٗلىماثل."الجظاثلالتيللظالصوعلفيلٖمليتلجُىيغلخىلمتلقغماثلحضيضة

والبياهاثلاإلاخٗلقتلباإلاؿاَمحنلوؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلوؤصحابلاإلاهالحلوويٗظالجدذلجهغفلمًل

ضملحجبلالتيلمًلقإنهالؤلايغاعلبمهالحلالكغلتلَىلجُبيقل لٖليهالوفيلالىقذلاإلاىاؾب،لٖو إل يغيضلؤلَا

".لفٗليلإلاباصتلالحىلمتل

ويبضولاَخماملاإلاىٓماثلالضوليتلبدىلمتلالكغماثللبحرا،لخيثلقامذلمىٓمتلالخٗاونلالاقخهاصرل

 1:للوالخىميتلبىي٘لٖضصلمًلاإلاباصتلمنهال

 

 

 

ل ظر فل اعىيةلبحعمليململهوملحوهمةل اشرواتل(:I-03) اشيصلركمل 

 

 

ل

                                                             
،لالُبٗتلألاولى،لٖمان،لألاعصن،ل زمةل ااايةلالاكحفاديةل اعاايةللألاحوهمةل اشروات،لمىحملةل ملجحمعل اعربيمهُفىليىؾفلمافي،ل|لصل_ل 1

لل.238_231مل_لم2013

 

 حقوق حملة األسهم

Shareholders  Rights 
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ليمثصلمملادئلحوهمةل اشروات:ل(I-02) اشيصلركمل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

ل

لحلوقل اضاهمينلييملغيلأنليىلصلئظارلحوهمةل اشرواتلحمايةلحلوقل اضاهمينل :لل املدأل ألاول

:لمًلخالول احأهيدلعلىلآلاجي

 :حكخمللالحقىرلألاؾاؾيتلللمؿاَمحنلٖلىلماليليل (ؤل

 .ؤؾاليبلحسجيللاإلالنيت جإمحن .1

 .هقللؤولجدىيللملنيتلألاؾظم .2

 .الحهىىلٖلىلاإلاٗلىماثلالخانتلبالكغلتلفيلالىقذلاإلاىاؾبلبهفتلمىخٓمتل .3

.للاإلاكاعلتلوالخهىيذلفيلالاحخماٖاثلالٗامتلللمؿاَمحنل .4

 اهخسابلؤًٖاءلاملجلـلؤلاصاعةل .5

 .الحهىىلٖلىلخهوللمًلؤعباحلالكغلت .6

للمؿاَمحنلالحقلفيلاإلاكاعلتلوفيلالحهىىلٖلىلمٗلىماثلمافيتلًٖلالقغاعاثلاإلاخهلتل (بل

 :بالخغحراثلألاؾاؾيتلبالكغلتلولمًلبينها

المًلالىزاثقللل .1 الخٗضيالثلفيلالىٓاملألاؾاس يلؤولفيلمىاصلجإؾيـلالكغلتلؤولفيلغحَر

 .ألاؾاؾيتلللكغلت

 .َغحلؤؾظملبيافيتل .2

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

Board Responsibilities 

 مبادئ حوكمة الشركات    

Corporate Governance 

Principles 

 اإلفصاح والشفافية

Disclosure & 

Transparency 

 دور أصحاب المصالح

Stakeholders role 

 معاملة عادلة لحملة األسهم

Equitable treatment of  

Shareholders 

لOECD (2000) ,Corporate Governance Principiles:اإلاهضع
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 .ؤيتلحٗامالثلماليتلغحرلٖاصيتلقضلجفؿغللًٖلبي٘لالكغلتل .3

 ييبغيلؤنلجخاحلللمؿاَمحنلفغنتلاإلاكاعلتلالفٗالتلوالخهىيذلفيلالاحخماٖاثل (جل

:لالٗامتلللمؿاَمحن،ولمًلبينهالقىاٖضلالخهىيذل

فيخٗحنلجؼويضلاإلاؿاَمحنلباإلاٗلىماثلالهافيتلفيلالخىقيذلاإلاىاؾبلبكإنلجىاعيشلوؤمالًل .1

 .وحضاوىلؤٖماىلالاحخماٖاثلالٗامت

باإليافتلبلىلجىفحرلاإلاٗلىماثلالهاملتلفيلالخىقيذلاإلاالثملبكإنلاإلاؿاثللالتيليؿتهضفلاجساطل

.لقغاعاثلبكإنهالزالىلالاحخماٖاث

يجبلبجاختلالفغنتلللمؿاَمحنللخىحيهلؤؾئلتلبلىلمجلـلؤلاصاعةلوإليافتل .2

اثلبلىلحضاوىلؤٖماىلالاحخماٖاثلالٗامت،لٖلىلؤنلجىي٘لخضوصلمٗقىلتللظلو  .مىيٖى

ييبغيلؤنليخمنًلاإلاؿاَمىنلمًلالخهىيذلبهفتلشخهيتلؤولباإلهابت،للماليجبلؤنل .3

 .يُٗىلهفـلالىػنللألنىاثلاملخخلفت،لؾىاءلماهذلخًىعلؤولباإلهابت

يخٗحنلؤلافهاحلًٖلالظيامللوالترجيباثلالغؤؾماليتلالتيلجمنًلؤٖضاصلمٗيىتلمًل (صل

 .لاإلاؿاَمحنلمماعؾتلصعحتلمًلالغقابتلاللجدىاؾبلم٘لخقىرلاإلالنيتلالتيليدىػونها

ييبغيلالؿماحلألؾىارلالغقابتلٖلىلالكغماثلبالٗمللٖلىلهدىللفٗاىلويدؿملبالكفافيتل (ٌل

: 

يجبليمانلالهياغتلالىاضحتلوؤلافهاحلًٖلالقىاٖضلوؤلاحغاءاثلالتيلجدنملخياػةل .1

خقىرلالغقابتلٖلىلالكغماثلفيلؤؾىارلعؤؽلاإلااى،لويهضرلطلولؤيًالٖلىلالخٗضيالثل

غحرلالٗاصيت،لمثللٖملياثلالاهضماجلولبي٘لوؿبللبحرةلمًلؤنىىلالكغلت،لبديثليدؿنىل

لمالبنلالخٗامالثلاإلااليتل.لللمؿدثمغيًلفظملخقىقظملوالخٗغفلٖلىلاإلاؿاعاثلاإلاخاختللظم

ييبغيلؤنلججغيلبإؾٗاعلمفصحلٖنها،لوبنلجخملفيلْغوفلٖاصلتليهىنلمًلقإنهالخمايتل

 .خقىرلمافتلاإلاؿاَمحنلوفقاللفئاتهم

 .للليجبلؤاللحؿخسضملآلالياثلاإلاًاصةللالؾخدىاطللخدهحنلؤلاصاعةلالخىفيظيتليضلاإلاؿاءلت .2

ييبغيلؤنليخاحلاإلاؿاَمىنلومًلبينهملاإلاؿدثمغونلاإلااؾؿىنلفيلالحؿبانلالخهاليفلواإلاىاف٘ل (ول

 .اإلاقترهتلبمماعؾاتهمللحقىقظملبالخهىيذ

ليجبلؤنلينفللبَاعلخىلمتلالكغماثلاإلاٗاملتلاإلاخهافئتل1: اعامطةل احيافئةلاطمضاهمين:ل املدأل اثاوي

لمالييبغيلؤنلجخاحللهافتل.للجمي٘لاإلاؿاَمحنلومًلبينهملنغاعلاإلاؿاَمحنلواإلاؿاَمحنلألاحاهب

.لاإلاؿاَمحنلفغنتلالحهىىلٖلىلحٗىيٌلفٗليلفيلخاىلاهتهاكلخقىقظم

 :يجبلؤنليخٗامللاإلاؿاَمىنلاإلاىخمىنلبلىلهفـلالفئتلمخٗاملتلمخهافئت .لؤ

                                                             
،لاإلااجمغلالٗغبيل ار جعةل اد خطيةلفيلئظارلحوهمةل اشرواتلمًلمىظورلظمليعةل ار جعةل اد خطيةمهُفىلخؿًلبؿيىويلالؿٗضوي،ل_ل 1

،لميكىعاثلاإلاىٓمتل2005ألاوىلخىىلالخضقيقلالضازليلفيلبَاعلخىلملالكغماث،لاإلاىٗقضلفيلالكاعقت،لؤلاماعاثلالٗغبيتلاإلاخدضةلفيلؾبخمبرل

ل198_197،ملم2009الٗغبيتلللخىميتلؤلاصاعيت،القاَغة،لمهغ،ل
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 .ييبغيلؤنليهىنلللمؿاَمحنلصازللمللفئتلهفـلخقىرلالخهىيذ (1

يجبلؤنليخملالخهىيذلبىاؾُتلألامىاءلؤولاإلافىيحنلبُغيقتلمخفقلٖليهالم٘ل (2

 .ؤصحابلألاؾظم

ييبغيلؤنلجنفللالٗملياثلوؤلاحغاءاثلاإلاخهلتلباالحخماٖاثلاإلاٗاملتلاإلاخهافئتل (3

لهافتلاإلاؿاَمحنللمالالليجبلؤنلحؿفغلبحغاءاثلالكغلتلًٖلنٗىبتلؤولًٖل

 .لاعجفإلفيلجهلفتلٖمليتلالخهىيذ

 .يجبلمى٘لجضاوىلألاؾظملبهىعةلاللجدؿملباإلفهاحلؤولالكفافيتل .لب

ييبغيلؤنليُلبلمًلؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلؤولاإلاضيغيًلالخىفيظيحنلؤلافهاحللللللللللللًٖل .لث

 .وحىصلؤيتلمهالحلزانتلبهملقضلجخهللبٗملياثلؤولبمؿاثللجمـلالكغلت

ل1:دألارلأصحابل افالحلفيلحوهمةل اشروات:ل املدأل اثااح

يجبلؤنليىُىرلبَاعلخىلمتلالكغماثلٖلىلاٖترافلبدقىرلؤصحابلاإلاهالحتللماليغؾيهالالقاهىن،ل

وؤنليٗمللؤيًالٖلىلحصجي٘لالخٗاونلبحنلالكغماثلوبحنلؤصحابلاإلاهالحلفيلمجاىلزلقلالثروةلوفغمل

:لالٗمللوجدقيقلالاؾخضامتلللمكغوٖاثلالقاثمتلٖلىلؤؾـلماليتلؾليمت

ييبغيلؤنليٗمللبَاعلخىلمتلالكغماثلٖلىلجإليضلاختراملخقىرلؤصحابلاإلاهالحلالتيل_ل ؤل

 .يدميهالالقاهىنل

خيىماليدميلالقاهىنلخقىرلؤصحابلاإلاهالحلفةنلؤولئولييبغيلؤنلجخاحللظملفغنتل_ل بل

 .الحهىىلٖلىلحٗىيًاثلفيلخالتلاهتهاكلخقىقظمل

يجبلؤنليؿمذلبَاعلخىلمتلالكغماثلبىحىصلآلياثلإلاكاعلتلؤصحابلاإلاهالحلوؤنل_ل جل

 .جنفللجلولآلالياثلبضوعَالجدؿحنلمؿخىياثلألاصاءل

خيىماليكاعكلؤصحابلاإلاهالحلفيلٖمليتلخىلمتلالكغلت،ليجبلؤنلجنفلللظملفغنتل_ل صل

 .2الحهىىلٖلىلاإلاٗلىماثلاإلاخهلتلبظلو

 

:لإلاففاحلألال اشلافية:ل املدأل ار بع

ييبغيلؤنلينفللبَاعلخىلمتلالكغماثلجدققلؤلافهاحلالضقيقلوفيلالىقذلاإلاالثملبكإنلمافتلاإلاؿاثلل

:ل،لومًلبينهالاإلاىقفلاإلاالي،لوألاصاء،لواإلالنيت،لوؤؾلىبلمماعؾتلالؿلُت3اإلاخهلتلبخإؾيـلالكغلت

 :يجبلؤنليكمللؤلافهاحلولنًلصونلؤنليقخهغلٖلىلاإلاٗلىماثلالخاليت_ل ؤل

 .الىخاثجلاإلااليتلوالدكغيليتل (1

                                                             
ضلحميللالغواقضة،ل_ل 1 در صةلميد هيةلعلىلشرواتل) لحاهميةل اإصضيةلألاأثرهالفيل صحلالايةلمدكمل لحضاباتللأجعابل احدكيمٖو

لعؾالتلاإلااحؿخحر،لغحرلميكىعة،لجسهولاملحاؾبت،لٖلىملؤلاقخهاصلوالدؿيحرلوالخجاعة،حامٗتل( احأمينل ردهيةل ادرجةلفيلبورصةلعمان

لل19،م2014الؼعقاءلألاعصن،
،مجلتلالٗلىملؤلاوؿاهيت،لحامٗتلدمحمللزيًغلألا كعلثعمليملمملادئل لحوهمةلفيل املىونل لجس ئريةنالحلؾٗاص،ل.لبًلعحملدمحملزميس ي،لؤ.لص_ل 2

ل388لم37\36،الٗضص2014بؿنغة،
،مجلتلحىومةل اشرواتلألادألارهالفيلزيادةلمضحوىلإلاففاحلألاثلطيصل الضادللألاأثرهالعلىلهلاءةل صو قل ااايةمهباحيلدمحملألامحن،_ل 3

ل191،م10،الٗضص2007الضعاؾاثلالاقخهاصيتلواإلااليت،حامٗتلالكظيضلخمتللخًغ،لالىاصر،الجؼاثغ،الجؼءلألاوى،
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 .ؤَضافلالكغلتل (2

 .خقلألاغلبيتلمًلخيثلاإلاؿاَمتل (3

ؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلواإلاضيغيًلالخىفيظيحنلالغثيؿيحنلواإلاغجباثلواإلاؼايالاإلامىىختل (4

 .لظم

 .ٖىامللاملخاَغةلاإلاىٓىعةل (5

ملمًلؤصحابلاإلاهالحل (6  .اإلاؿاثللاإلااصيتلاإلاخهلتلبالٗاملحنلوبغحَر

 .لَيامللوؾياؾاثلخىلمتلالكغماثل (7

 .صقتلؤلافهاح (8

 1.جىفحرلقىىاثلجىنيللاإلاٗلىماث (9

ييبغيلبٖضاصلومغاحٗتلاإلاٗلىماثلولظلولؤلافهاحلٖنهالبإؾلىبليخفقلولمٗايحرلل_ل بل

الجىصةلاملحاؾبيتلواإلااليتللمالييبغيلؤنليفيلطلولألاؾلىبلبمخُلباثلؤلافهاحلغحرلاإلااليتل

 .وؤيًالبمخُلباثلٖملياثلاإلاغاحٗت

لبٗمليتلمغاحٗتلؾىىيتلًٖلَغيقلمغاح٘لمؿخقل،لبهضفلبجاختل_ل جل يجبلالايُإل

 .الخضقيقلالخاعجيلواإلاىيىعيللألؾلىبلاإلاؿخسضملفيلبٖضاصلجقضيملالقىاثملاإلااليت

ييبغيلؤنلجنفللقىىاثلجىػي٘لاإلاٗلىماثلبمهاهيتلخهىىلمؿخسضميلاإلاٗلىماثلٖليهال_ل صل

.للفيلالىقذلاإلاالثملوبالخهلفتلالىاؾبت

:لمضإألااياتلمجططلإلاد رة:ل املدأل لخامط

لؤلاعقاصيتللخىحيهلالكغماث،للمالبجبلؤنلينفللاإلاخابٗتل يجبلؤنليديذلبَاعلخىلمتلالكغماثلالخٍُى

الفٗالتللإلصاعةلالخىفيظيتلمًلقبللمجلـلؤلاصاعةلوؤنلجًمًلمؿاءلتلمجلـلؤلاصاعةلمًلقبللالكغلتل

.لواإلاؿاَمحنل

يجبلؤنليٗمللؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلٖلىلؤؾاؽلجىافغلمافتلاإلاٗلىماث،لولظلولٖلىلؤؾاؽل_ل ؤل

الىىايالالحؿىت،لوؾالمتلالقىاٖضلاإلاُبقت،للماليجبلؤنليٗملللخدقيقلمهالحلالكغلتلول

 .اإلاؿاَمحن

خيىمالييخجلًٖلقغاعاثلمجلـلؤلاصاعةلجإزحراثلمخبايىتلٖلىلمسخلفلفئاثلاإلاؿاَمحن،لفةنل_ بل

 .املجلـليٗمللٖلىلجدقيقلاإلاٗاملتلاإلاخهافئتلللمؿاَمحن

خباعلاَخماماثل_ل جل يجبلؤنليًمًلمجلـلؤلاصاعةلالخىافقلم٘لالقىاهحنلالؿاعيتلوبنليإزظلبااٖل

 .مافتلؤصحابلاإلاهالح

اثفلألاؾاؾيتلمًلبينها_ل صل تلمًلالْى  :ليخٗحنلؤنليً٘لمجلـلؤلاصاعةلبمجمٖى

مغاحٗتلوجىحيهلبؾتراجيجيتلالكغلتلوزُِلاليكاٍلوؤنليً٘لؤَضافلألاصاءلوؤنل (1

يخاب٘لالخىفيظلوؤصاءلالكغلت،للمالييبغيلؤنليخىلىلؤلاقغافلٖلىلؤلاهفارلالغؤؾماليل

لىلٖملياثلالاؾخدىاطلولبي٘لألانىىل  .ٖو

                                                             
ل،لمضازلتليمًلفٗالياثلاإلالخقىلالىَنيلخىىلخىلمتلالكغماثلمأليتلللحضلمًل الهوملألا همية:ل لحوهمةلبىقغةلعابذ،غاهملهجحرةل،ل|لصل_ل 1

لل2012مارل7-6اإلاىٗقضليىميل-للبؿنغة–الفؿاصلاإلااليلوؤلاصاعر،اإلاىٓملبجامٗتلدمحملزيًغل
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لالغثيؿحنلوجقغيغلاإلاغجباثلواإلاؼايالاإلامىىختللظمل ازخياعللاإلاؿاولحنلالخىفيظيحن (2

ومخابٗتهملوؤيًالخيىماليقخض يلألامغلطلو،لبخاللظملومخابٗتلزُِلالخٗاقبل

يفي  .الْى

مغاحٗتلمؿخىياثلمغجباثلومؼايالاإلاؿالحنلالخىفيظيحنلوؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةل (3

 .ويمانلالُاب٘لالغؾميلوالكفافيتللٗمليتلجغقيذلؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعة

مخابٗتلوبصاعةلنىعللحٗاعىلاإلاهالحلاملخخلفتلباليؿبتللإلصاعةلالخىفيظيتلومجلـل (4

بؾاءةلاؾخسضاملؤنىىلالكغلتلوبحغاءل:ؤلاصاعةلواإلاؿاَمحنلومًلبحنلجلولالهىعل

 .حٗامالثلاللَغافلطورلنلت

وحىصلمغاح٘لل:ليمانلؾالمتلالخقاعيغلاملحاؾبيتلواإلااليتلللكغلت،لومًلمخُلباثلطلو (5

مؿخقلل،لوبيجاصلهٓملالغقابتلاإلاالثمتل،لوبهفتلزانتل،هٓملمخابٗتلاملخاَغةل

 .والغقابتلاإلااليتل،لوالاجؼاملبإخهاملالقىاهحن

مخابٗتلفٗاليتلخىلمتلالكغماثلالتيليٗمللاملجالـلفيلْلظالوبحغاءلالخغيحراثل (6

 .اإلاُلىبتل

 .ؤلاقغافلٖلىلٖمليتلؤلافهاحلؤلاجهاالث (7

يجبلؤنليخمنًلمجلـلؤلاصاعةلمًلمماعؾتلالخقييملاإلاىيىعيللكاونلالكغلتلولؤنليجغرل_ل ٌل

 :لطلولبهفتلزانتلٖلىلهدىلمؿخقللًٖلؤلاصاعةلالخىفيظيت

ًاءلغحرلالخىفيظيحنلالظيًل (1 يخٗحنلؤنليىٓغلمجلـلؤلاصاعةلفيلبمهاهيتلٖضصلمافلمًلألٖا

يخهفىنلبالقضعةلٖلىلالخقييملاإلاؿخقلللألٖماىلخيىمالجهىنلَىاكلبمهاهيتللخٗاعىل

 ,اإلاهالح

 .يجبلؤنليسهولؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلوقذلمافيلإلاباقغةلمؿاولياتهم (2

ًاءلمجلـلؤلاصاعةلبمهاهيتل لبخلولاإلاؿاولياثليجبلؤنلينفللأٖل ميليخدققلؤلايُإل

ل1.الحهىىلٖلىلاإلاٗلىماثلالضقيقتلوطاثلالهلتلفيلالىقذلاإلاىاؾب

 معاييرلحوهمةل اشروات:لثاهيا 

هٓغاللالَخماملاإلاتزايضلبمفظىملالحىلمت،لفقضلخغنذلٖضيضلمًلاإلااؾؿاثلٖلىلصعاؾتلَظالاإلافظىمل

:لومًلَظٍلاإلااؾؿاث.لوجدليلهلووي٘لمٗايحرلمدضصةللخُبيقه

لممثاللفيللجىتلباػىلوماؾؿتلBISمىٓمتلالخٗاونلالاقخهاصرلوالخىميت،لوبىولالدؿىياثلالضوليتل

.لالخمىيللالضوليتلالخابٗتلللبىولالضولي

وفيلالىاق٘،لهجضلؤههللمالازخلفذلالخٗغيفاثلاإلاُٗاةلإلافظىملالحىلمت،لفقضلازخلفذللظلولاإلاٗايحرل

التيلجدنملٖمليتلالحىلمت،لوطلولمًلمىٓىعلوحظتلالىٓغلالتيلخنمذلمللحظتلجً٘لمفظىماللظظٍل

ل1:لاإلاٗايي،لوطلولٖلىلالىدىلالخالي

                                                             
،لؤَغوختلصلخىعاٍلمقضمتللىيللقظاصةلصلخىعاٍلدألارلروائسلحوهمةل اشرواتلفيل لحدلمًلممارصاتل ملحاصملةلإلابد عيةؤميىتلفضاور،لل_ 1

لىملالدؿيحرل،لقؿملالٗلىملاإلااليت،لجسهولماليتلمداؾبتلوالدؿىيقلفيل-للٖىابت-الُىعلالثالثلحامٗتلباجيلمسخاع مليتلالٗلىملؤلاقخهاصيتلٖو

ل53-52،لملم2014|2013اإلااؾؿت،ؾىتل
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 معاييرلمىظمةل احعاألانلالاكحفادرلألا احىمية: 

،ل1999يخملجُبيقلالحىلمتلوفقلزمؿتلمٗايحرلجىنلذلبليهالمىٓمتلالخٗاونلالاقخهاصرلوالخىميتلفيلٖامل

:لوجخمثللفيل.ل2004ٖلمالبإنهالقضلؤنضعثلحٗضيالللظالفيلٖاملّ

اعلفٗاىللحىلمتلالكغماث .1 ليجبلؤنليخًمًلبَاعلخىلمتلالكغماثللاللمًلحٗؼيؼل:يمانلوحىصلؤؾاؽلإَل

قفافيتلألاؾىارلولفاءتها،للماليجبلؤنليهىنلمخىاؾقالم٘لؤخهاملالقاهىن،لوؤنليهيغلبىيىحلجقؿيمل

 .اإلاؿاولياثلفيمالبحنلالؿلُاثلؤلاقغافيتلوالخىٓيميتلوالخىفيظيتلاملخخلفتل

وحكمللهقللملنيتلألاؾظم،لولازخياعلمجلـلؤلاصاعة،لوالحهىىلٖلىلٖاثضل:لخفٔلخقىرلحمي٘لاإلاؿاَمحن .2

 .فيلألاعباح،لومغاحٗتلالقىاثملاإلااليت،لوخقلاإلاؿاَمحنلفيلاإلاكاعلتلالفٗالتلفيلاحخماٖاثلالجمٗيتلالٗامت

وحٗنيلاإلاؿاواةلبحنلخملتلألاؾظملصازللمللفئت،لوخقظملفيلالضفإل:لاإلاٗاملتلاإلادؿاويتلبحنلحمي٘لاإلاؿاَمحن .3

ًٖلخقىقظملالقاهىهيت،لوالخهىيذلفيلالجمٗيتلالٗامتلٖلىلالقغاعاثلألاؾاؾيت،لولظلولخمايتهملمًلؤرل

ل إل ٖملياثلاؾخدىاطلؤولصمجلمكهىكلفيها،لؤولمًلالاججاعلفيلاإلاٗلىماثلالضازليت،لولظلولخقظملفيلؤلَا

 .ٖلىلمافتلاإلاٗامالثلم٘لؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلؤولاإلاضيغيًلالخىفيظيحن

ييبغيلؤنليٗمللبَاعلخىلمتلالكغماثل:لصوعلؤصحابلاإلاهالحلفيلؤؾاليبلمماعؾتلؾلُاثلؤلاصاعةلبالكغلت .4

،لوالخٗىيٌل2ٖلىلجإليضلاختراملؤصحابلاإلاهالحلالتيلييكإَالالقاهىنلؤولجهىنلهديجتلالجفاقاثلمخباصلتل

ًٖلؤرلاهتهاكللخلولالحقىر،لولظلولآلياثلمكاعلتهملالفٗالتلفيلالغقابتلٖلىلالكغلت،لوخهىلظملٖلىل

 .لويقهضلبإصحابلاإلاهالحلالبىىكلوالٗاملحنلوخملتلالؿىضاثلواإلاىعصيًلوالٗمالء.لاإلاٗلىماثلاإلاُلىبت

وجدىاوىلؤلافهاحلًٖلاإلاٗلىماثلاإلاظمتلوصوعلمغاقبلالحؿاباثلوؤلافهاحلًٖلملنيتل:لؤلافهاحلوالكفافيت .5

ويخملؤلافهاحل.لاليؿبتلالٗٓمىلمًلألاؾظم،لوؤلافهاحلاإلاخٗلقلبإًٖاءلمجلـلؤلاصاعةلواإلاضيغيًلالخىفيظيحن

ًٖلمللجلولاإلاٗلىماثلبُغيقتلٖاصلتلبحنلحمي٘لاإلاؿاَمحنلوؤصحابلاإلاهالحلفيلالىقذلالىاؾبلوصونل

 .جإزحر

وحكمللَيهللمجلـلؤلاصاعةلوواحباجهلالقاهىهيت،لوليفيتلازخياعلؤًٖاثهل:لمؿاولياثلمجلـلؤلاصاعة .6

 .ومظامهلألاؾاؾيت،لوصوعٍلفيلؤلاقغافلٖلىلؤلاصاعةلالخىفيظيت

 معاييرللجىةلبازولاطركابةل افرفيةل اعااية(Basel committee :ل) 

لبعقاصاثلزانتلبالحهىمتلفيلاإلااؾؿاثلاإلاهغفيتلواإلااليت،لوهيلجغلؼل1999ويٗذللجىتلباػىلفيلالٗام

:لٖلىلالىقاٍلالخاليت

المًلاإلاٗايحرلللخهغفاثلالجيضةلوالىٓملالتيل .1 قيملالكغلتلومىازيقلالكغفلللخهغفاثلالؿليمتلوغحَر

 .يخدققلباؾخسضامظالجُبيقلَظٍلاإلاٗايحر

                                                                                                                                                                                              
،لالضاعلالجامٗيت،لالُبٗتلألاولى،لمهغ،لحوهمةل اشرواتلألامضإألاايةل اشرواتلعبرل اوظىيةلألاغضيصل مو وببغاَيملؾيضلؤخمض،_ل 1

ل163،لم2010ؤلاؾنىضعيت،ل
،لدألارل احدكيمل لخارجيلفيلثدعيمل امارصةل لجيدةللحوهمةل اشرواتلفيل اإصضاتلإلاكحفاديةل لجس ئريةٖاقىعرلٖبضلالىانغل،ل_ل 2

لىملالدؿيحرل،لقؿملٖلىملالدؿيحر،ل1مظلغةلمقضمتليمًلمخُلباثلقظاصةلاإلااحؿخحرل،حامٗتلؾُيف ،لمليتلالٗلىملؤلاقخهاصيتلوالخجاعيتلٖو

لل19،لمل2016|2015جسهولالحىلمتلوماليتلاإلااؾؿت،
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 .بؾتراجيجيتلللكغلتلمٗضةلحيضا،لوالتيلبمىحبهاليمنًلقياؽلهجاخظالالنليلومؿاَمتلألافغاصلفيلطلو .2

يفيالللمىافقاثلاإلاُلىبتلمًل .3 الخىػي٘لالؿليملللمؿاولياثلومغالؼلاجساطلالقغاعللمخًمىالحؿلؿاللْو

 .ألافغاصلللمجلـ

 .وي٘لآليتلللخٗاونلالفٗاىلبحنلمجلـلؤلاصاعةلومضققيلالحؿاباثلوؤلاصاعةلالٗليا .4

جىافغلهٓامليبِلصازليلقىرليخًمًلمظاملالخضقيقلالضازليلوالخاعجيلولبصاعةلمؿخقلتلللمساَغلًٖل .5

لالٗمللم٘لمغاٖاةلجىاؾبلالؿلُاثلم٘لاإلاؿاولياثل  (.Checks & Balances)زٍُى

مغاقبتلزانتلإلاغالؼلاملخاَغلفيلاإلاىاق٘لالتيليخهاٖضلفيهالجًاعبلاإلاهالح،لبمالفيلطلولٖالقاثلالٗمللم٘ل .6

 .اإلاقتريحنلاإلاغجبُحنلباإلاهغفلولباعللاإلاؿاَمحنلوؤلاصاعةلالٗليا،لؤولمخسظرلالقغاعاثلالغثيؿيتلفيلاإلااؾؿت

الحىافؼلاإلااليتلوؤلاصاعيتللإلصاعةلالٗليالالتيلجدققلالٗمللبُغيقتلؾليمت،لوؤيًالباليؿبتلللمضيغيًلؤول .7

فحنلؾىاءلماهذلفيلقهللحٗىيًاثلؤملجغقياثلؤملٖىانغلؤزغيل  .اإلاْى

 .جضفقلاإلاٗلىماثلبكهللمىاؾبلصازليالؤولبلىلالخاعج .8

 

 

 

 

 

 

 

 معاييرلمإصضةل احمويصل ادألااية: 

لمىحظاثلوقىاٖضلومٗايحرلٖامتلجغاَال2003ويٗذلماؾؿتلالخمىيللالضوليتلالخابٗتلللبىولالضوليلفيلٖامل

ظا،لؾىاءلماهذلماليتلؤملغحرلماليت،لوطلولٖلىلمؿاولياثل ؤؾاؾيتللضٖملالحىلمتلفيلاإلااؾؿاثلٖلىلجىٖى

:لؤعبٗتلمالخالي

 .اإلاماعؾاثلاإلاقبىلتلللحنملالجيض .1

 .زُىاثلبيافيتللًمانلالحنملالجيضلالجضيض .2

 .بؾظاماثلؤؾاؾيتللخدؿحنلالحنملالجيضلمدليا .3

 .القياصة .4

 لجو هلل احلييميةلألا بعادل احىظيميةللحوهمةل اشرواتل:ل اعطلل اثااح

 لجو هلل احلييميةللحوهمةل اشروات:لأألاال : 
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 1:ل اشروات حوهمة فاعطية 

 ؤن وبال ، الؿىرل اقخهاص في واإلااؾؿاث الكغماث واؾخمغاع لبقاء الحياة قغيان َى الخمىيل ؤن باٖخباع

لو اؾدثماعيت لغاباث اإلااليت ألاؾىار في الىؾُاء زالى مً اإلاىاعص جسهيو لفاءة ٖلي يٗخمضلجىافٍغ

 وعئيتهم اٖخقاصَم يىء في ، اإلاؿدثمغيً قبل مً اإلاخىق٘ الٗاثض ٖلي الخسهيو ٖمليتلوحٗخمض ، اهخاحيت

 يمنً والظر والبقاء لالؾخمغاع الكغلت قابليت ويغرل ، الكغلت في قالىاٖضَاالللوجُبيق الحىلمت يإلاؿخى

 التي اإلاؿدثمغ زقت صعحت بلي بيافت ، املخاَغلو الٗاثض بحن الٗالقت جدليللؤؾاليب زالله مً ٖليه الحنم

ت ٖلي حٗخمض  . اؾدثماعاجه خمايت جًمً التي واإلااؾؿاجيت القاهىهيتلالٗىامل مً واؾٗت مجمٖى

  :آلاحي جدقيق زاللظا مً التي الُغرل م٘ للخٗامل الحىلمت قاٖضة جإحي َىا ومً

 اؾدثماعاتهم؛ مً ٖاثض ٖلى الحهىىل ٖلى اإلامىلىنل يُمئن  

 ًألاعباح؛ بٌٗ بليهم يٗيضونل اإلاضيغيً حٗل مً اإلامىلىنل يخمن  

 الكغلت؛ في يؿدثمغوهه الظر اإلااى يهضعون لً اإلاضيغيً ؤن اإلاؿدثمغون يخإلض  

 فاقلت؛ مكاعي٘ في حؿدثمغ ال الكغلت ؤن مً الخإلض 

  اإلاضيغيً ٖمل بمغاقبت اإلامىلىنل يقىم ليف.  

 2 :يلي بما جخمحز ؤن يجب الكغماث خىلمت وقىاٖض مباصت ؤن ؾبق مما يخطح

  اإلاالو م٘ ببغامه جم الظر الٗقض عوح م٘ جخىافق التي القغاعاث بخقييم الىليل قيام الًمان جىفحر ٖلى القضعة

 يٖل القضعة الكغلت؛ لىجاح اإلااقغاث ؤخض يٗخبر والظر اإلااى عؤؽ جضفق اؾتراع يمانلوالىليل؛ل )اإلاؿاَمحن(

 ؤمىاى له حٗغىث الظر والخضإ ايلحالذ ومىاحظت وؤلاصاعرل اإلاالي الخالٖب مً والحض اإلاؿاَمحن مهالح خمايت

 .الكغلت

ل

 اشروات حوهمة كو عد فاعطیة ملومات : 

ت ٖلى ؤیًا یقىم الحىلمت وهٓام ، ٖليها یقىم قاٖضیت عماثؼ بلى هٓام مل یدخاج  جنفل التي الغماثؼلمً مجمٖى

ا ؤَضافظا، جدقیق للكغلت ظٍ للىافؿت، حؿعى مؿخقلت مٗىىیت شخهیت باٖخباَع  3 :هي اإلاقىماثلَو

 مجلـ لاهخسابو الخهىیذ لخدقیق اإلاؿاَمحن، بدقىرل حٗنى وحكغیٗاث قىاهحن وحىصل _1

 ٖلى الخإلض خیث مً نفاجه ببیان ؤلاصاعة مجلـ بدىٓیم لظالو وحٗنى الخاعجي، واإلاضقق ؤلاصاعة

 ؤصحاب وخقىرل الخىفیظیت ؤلاصاعة مؿاولیاث بیان ولظالو ومؿاولیاجه، مظامه وبیان ،اؾخقالليخه

ل.وواحباتهم اإلاهالح

الث الاؾخقاللیت ؤًٖاءَا ویخمخ٘ الٗامت اإلاؿاَمت الكغلت صازل جضقیق لجىت وحىص _2  وبمَا

                                                             
،لاإلااجمغلالضوليل ار جعةل اد خطيةلهمر فدلاحثبيدلروائسل لحوهمةل اإصضيةلفيل اإصضاتلإلاكحفاديةؾفيانلٖبضلالٗؼيؼ،_ل 1

ل8،م2012صيؿمبر5و4حامٗتلاإلاؿيلت،"لاملحاؾبيتلواإلاغاحٗتلفيلْللبيئتلألاٖماىلالضوليت،لحامٗتلبكاع"ألاوىل
،لمظلغةلماحؿخحر،لحامٗتلثعورلدألارلألاظيلةل احدكيملفيلمجاولحوهمةل اشرواتلاحجضيدلمملادئلألامعاييرل احىميةل اضحد مةفاجذلغالبل،_ل2

ل25م2011-2010فغخاثلٖباؽ،لؾُيفل
،مظلغةلماحؿخحر،لالجامٗتلؤلاؾالميتلأثرلثعمليمل لحوهمةلعلىلإلاففاحل ملحاصبيلألاجودةل احلاريرل ااايةماحضلبؾماٖيللؤبىلخمام،ل_ل 3

ل36،لم2009،غؼة،لفلؿُحن،ل
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 .حیضة وزبرة ٖالیت

 بحن والاجهاالث الاحخماٖاث جىٓیم ٖلى حٗمل الكغلت صازل فٗالت خىلمت ٖملیاث وحىص _3

فحن الخىفیظیت وؤلاصاعة ؤلاصاعة  .واإلاْى

 الكاون هٓام مثل والفٗالیت النفاءة مً ٖالیت صعحت ٖلى صازلیت بصاعیت ؤهٓمت وحىص _4

فحن،  .اإلاهالح ألصحاب الالػمت وؤلافهاح اإلاٗلىماث جىفحر ٖلى ؤلافهاح هٓام یٗمل خیث اإلاْى

 وحٗضیلظا الضاثمت حٗتعاالموبحغاءل ، الكغلت في ًٖى مل ومؿاولیاث نالخیاث جدضیض _5

 َى وما ٖملظم خضوص ومٗغفت الكغلت صازل اإلاخٗاملحن حمی٘ ٖلى یؿظللما طلو، ألامغ قخض ىا بطا

 .ؤَضافظا وجدقیق الكغلت زضمت ؤحل مً منهم، مُلىب

 االي ألا د ء  لحوهمة كو عد بين  اربغ : 

 حظب بهضف اإلاالي وألاصاء الحىلمت قىاٖض بحن الجیض الغبِ ٖملیت جدقیق ؤن للكغلت یمنً

 ألافغاص لفاءة ٖلى یىٗنـ مما الٗمل ؾىرل في اإلاىافؿت ٖلى القضعة وحٗؼیؼ الضزل وػیاصةالاؾدثماعاثل

 1 :وؤؾالیب َغرل ٖضة زالى مً طلو ویخم

 واإلاغاحٗت املحاؾبیتؤلاحغاءاثل مثل الكغلت اإلاٗامالث في الكفافیت ٖلى الخإلض زالى مً (1

 .اإلاالي والخضقیق

 لفاءة وجدؿحنلؾدثماعاثالا حضب ٖلى یؿاٖض مما ؾلیمت ؤؾـ ٖلى مبيیتبؾتراجيجيتل زُت جُىیغ (2

 .فيها والٗاملحن الكغلت ؤصاء

فحن اإلاؿدثمغیً م٘ الخٗامل في الكفافیت مٗایحر جبني (3  ؤػماث خضور مى٘ یؿاٖض مما واإلاْى

 .مهغفیتلو مالیت

 ألاؾظم خملت مً ألاقلیاث جدمي الحىلمت قىاٖض جُبق التي الضوىل ؤنالضعاؾاثل حكحر (4

 .اإلااى لعؤؽؤؾىار مً ؤلبر ٖضص ؤبىاب ؤمامظا وجفخذ

ت اإلاالي ألاصب خضص وألاصاء الحىلمت بحن الٗالقت جدلیل وفي  زاللظا مً التي القىىاث مجمٖى

 :في القىىاث َظٍ وجمثل ألاصاء ٖلى جازغ ؤن الفٗالت للحىلمت یمنً

 اعجفإإاللو همىلولؤلبر اؾدثماعيت فغم بلى بضوعٍ یقىص الظر الخاعجي الخمىیل إلاهاصع الىنىىل فغم ػیاصة (1

 .الٗمالت صامرؾذا وؿب في

 ؤلثرالاؾدثماعاثل یجٗل مما الكغلت قیمت باعجفإ جغجبِ والتي اإلااىعؤؽل جهلفت اهسفاى (2

ل.للمؿدثمغیً حضبا

 .للمىاعص ؤفًل جسهو ًٖ هاحم ؤفًل ليرحكغ ؤصاء (3

 .اإلاالیت ألاػماث مساَغ زفٌ (4

 املحلي املجخم٘لمً مل م٘ الٗالقاث جدؿحن ٖلى یؿاٖض مما اإلاهالح ؤصحاب مل م٘ ؤفًل ٖالقت (5

 .والٗمالت

                                                             
،ثعورلدألارلألاظيلةل احدكيملفيلمجاولحوهمةل اشرواتلاحجضيدلمملادئلألامعاييرل احىميةل اضحد مةفاجذلغالب،ل_ل 1 ململ،مغح٘لؾبقلطلٍغ

لل26-27
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 بعادل احىظيميةللحوهمةل اشروات:لثاهيا : 

:ل املعدلإلاشر فيلألا اركابي_ل

خيثلجدخاجلالحىلمتلبلىلجفٗيللالضوعلؤلاقغافيلوالغقابيلالظرلجماعؾهلالجمٗياثلالٗمىميتلللمؿاَمحنلولحملتل

ألاؾظم،لوػياصةلمؿاَمخهلفيلجدؿحنلصعحتلالكفافيتلوؤلافهاح،لمًلزالىلمالجماعؾهلالجمٗياثلالٗمىميتلمًل

لٖلىلمجلـلؤلاصاعة لبالكغماثلليهىنلٖملظملؤفًل،لوليهىنلوكاَظملؤخؿً،لومًلزملبيجاصلقضعلمالثمل  يغٍى

مًلالُمإهيىتلوالثقتلللمؿدثمغيًلوخملتلألاؾظملوجإلضَملمًلجدقيقلٖاثضلمىاؾبلالؾدثماعاتهم،لم٘لالٗملل

لمالؤنلجقغيغلمىٓمتلالخٗاونلوالخىميتل.لٖلىلالحفاّلٖلىلخقىقظملوبهفتلزانتلألاقليتلالحاثؼةللألؾظم

لبٗمليتل1999الاقخهاصيتلالهاصعلٖامل ملؤقاعلفيلاإلابضؤلالخامـلالخاملبمجلـلؤلاصاعةلبإنلَظالألازحر،لاإلاىٍى

ىلمًلؤَملفىاٖللومىفظرلالحىلمتلفظىل جىفيظلالحىلمتلوؤلاقغافلٖليهالوالخٗامللبها،لوالؿعيلبلىلجدقيقظالَو

ىل.لناو٘لللًىابِلوالقغاعاثلواإلاٗخمضلللىٓملوؤلاحغاءاثلوالترجيباث لمالؤههلاإلاغاقبللألٖماىلالتيلجخملَو

.لاإلاؿاوىلًٖلالكفافيتلووكغلاإلاٗلىماثلوالبياهاث

جضٖيمل:لفيخٗلقلَظالبخضٖيملوجفٗيللالغقابتلؾىاءلاإلاؿخىيلالضازليلؤولالخاعجي،لفٗلىلاإلاؿخىيلالضازلي

وجفٗيللالغقابتلبدىاوىلهٓملالغقابتلالضازليتلوهٓملبصاعةلاملخاَغ،لؤمالٖلىلاإلاؿخىيلالخاعجيلفيدىاوىلالقىاهحنل

غافلطاثلاإلاهلحتلفيلالغقابت            .واللىاثذلوقىاٖضلالدسجيللفيلالبىعنت،لوبجاختلالفغنتللحملتلألاؾظملوألَا

ل                                                                           

 ووكغ وألاماهت َتػاالً ألازالقيت، القىاٖض مً حكمله مما الغقابيت البيئت وجدؿحن بسلق ويخٗلق : املعدل خالقي_ل

ماى وبيئت اإلااؾؿاث  صاعاثب مؿخىيل ٖلى الحىلمت زقافت ؤنبذلمًلاإلاغجحلؤنلغيابل،لخيثل1ٖامت بهفت ألٖا

الًمحرللجىَغللألزالرلومالجغجبلٖلىلطلولمًلجؼويغلوازخالؽلوجالٖبلفيلالحؿاباثلوالقىاثملاإلااليتلمانلمًل

ؤَملألاؾبابلوعاءلألاػماثلالتيلمؿذلصواللفيلالٗالملوانهياعللبرياثلالكغماثلوزغوحظالمًلالؿىرلالاقخهاصر،ل

تلالقىاهحنلوالىٓملوالقغاعاثلالتيلتهضفلبلىلجدقيقلالجىصةلوالخمحزلفيلألاصاءلًٖل فةطالماهذلالحىلمتلهيلمجمٖى

ىلألامغلالظرليخُلبل َغيقلازخياعلألاؾاليبلاإلاىاؾبتلوالفٗالتللخدقيقلؤَضافلالكغماثلوالاقخهاصياث،لَو

غافلألاؾاؾيتلالتيلجازغلفيلألاصاء واللحضاىلمًلؤنلجدققلؾياؾتلوهٓمل وحىصلهٓملجدنملجلولالٗالقاثلبحنلألَا

ًللفاءةلؤلاصاعةلاإلاىفظة،لواإلاكغوٖتللخلولالؿياؾاثل الوبهمالَىلَع ىانَغ الحىلمتلالجيضةلفيلمافتلمياصينهالٖو

والىٓملومؿخىياثلألازالرلللقىيلالبكغيت،للقضلاجطحلؤههلمًلؤؾبابلْاَغةلانهياعلالكغماثلواإلااؾؿاثلَىل

لالفؿاصلألازالقيلللقاثمحنلبةصاعةلَظٍلالكغماثلواإلااؾؿاثلؾىاءلفيلالجىاهبلاإلااليتلؤولاملحاؾبيتلؤول قيٕى

ضملالاَخماملبؿلىلياث ماىلولآصابلاإلاظىت،لفةطال ؤلاصاعيت،لوافخقاصلاإلاماعؾتلالؿليمتلللغقابتلٖو وؤزالقياثلألٖا

اعلألالثرل ماهذلالحىلمتلالجيضةلتهضفلبلىلمقاومتلؤقهاىلالفؿاصلاإلااليلوؤلاصاعر،لفةنلألازالرلالحميضةلهيلؤلَا

مىاؾبتللخضٖيملَظالالظضف،للمالؤنلخىلمتلالكغماثلالليمنًلجُبيقظالبمٗؼىلًٖلالجاهبلألازالقيللألشخامل

ل2.ؤهفؿظملواللظيًليقهضلبهملؤًٖاءلمجلـلؤلاصاعة

                                                             
نيلخىىلخىلمتلالكغماثلمأليتلدألارل اياتل لحوهمةلفيل لحدلمًل الضاهدل االيلألاإلاد ررلبغوفلػيًلالضيًل،لصَيميلحابغ،ل_ل 1 ،لملخقىلَو

ل7-6لململ2012لمارل7-6للحضلمًلالفؿاصلاإلااليلوؤلاصاعر،لبؿنغة،لالجؼاثغ،
،لمنخبتل لحوهمةل اإصضيةل ادخصلايافبةل الضادلفيل اإصضاتل اعامةلألا لخاصةُٖالهللالواعصلزليل،لدمحملٖبضلالفخاحللالٗكماور،ل_ل 2

ل38،م2008الحغيتللليكغلوالخىػي٘لمهغ،
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هٓغالألَميتلالؿلىكلألازالقيلصازللالكغماثلوصوعٍلفيلجفٗيللالضوعلالغقابيلصازللالكغماث،لفةنلالظيئاثل

الٗلميتلواإلاظىيتلاإلاخسههتلجُالبلبًغوعةلؤنليخىاحضلبالكغلتلصليللللؿلىكلألازالقيليغلؼلٖلىلالقيمل

ألازالقيتلوالجزاَت،لويجبلؤنليغلؼلَظالالضليللٖلىليغوعةلالتزاملالٗاملحنلبالقيملألازالقيتلالتيلجًمًلخؿًل

ؾمٗتلالكغلتلومهضاقيتها،لم٘ليغوعةلالتزامظملبالقيملواللىاثذلالضازليتلللكغلت،لوهٓغالألَميتلوحىصلصليلل

للؿلىكلألازالقيلصازللالكغماث،لخيثلوحظذلجلولالظيئاثلالٗلميتلواإلاظىيتلالىٓغلفيلمجالـلبصاعةلالكغماثل

ٖلىلؤَميخهلوصوعٍلفيلجدؿحنلؾمٗتلاإلااؾؿتلوالقًاءلٖلىلالخالٖبلفيلؤؾىارلاإلااىلالتيلجيكإلهديجتلحؿغيبل

خباعلمًلَغفلمجلـل تلمًلؤلاعقاصاثلالتيليجبلؤنلجازظلبٗحنلالٖا ىاكلمجمٖى اإلاٗلىماثلمًلقبللالٗاملحن،لَو

:لؤلاصاعةلٖىضلوي٘لؾياؾتلالؿلىكلألازالقيلبالكغلت،لخيثليخمثللالظضفلمًلؾياؾتلالؿلىكلألازالقيلفي

.لالالتزاملبخدقيقلمؿخىيلٖاىلمًلالؿلىكلألازالقي_ل

.لحصجي٘لالالتزاملبالؿلىكلألازالقيلومٗاقبتلٖضملالالتزاملبه_ل

.لجىميتلزقافتلؤزالقيتلصازللالكغلت_ل

ًلَغيقلبجبإلَظٍلالؿاؾتلبكهللصوعرلم٘لمللمًلمباصتلخىلمتلالكغماثلوالقىاهحنلالضازليت،لفةنل ٖو

ضملالخقيضل الكغلتليجبلؤنلجالضلعغبتهالفيلبعؾاءلوجدؿحنلالؿلىكلألازالقي،لبهالخيثلؤنلججاَللالحىلمتلٖو

.لبمباصئهالوالابخٗاصلًٖليىابِلوؾلىلياثلالٗمللفاقملألاػمتلاإلااليتلالٗاإلايتلالغاَىت

:ل املعدلالاصتر ثيجي_ل

حٗخبرلالغقابتلؤلاؾتراججيتلبخضيلالىٓملالتيلحؿدىضلبليهالخىلمتلالكغماثلللخقليللمًلمكامللالىمالتلاإلاىحىصةل

بحنلاإلاؿخىياثلؤلاصاعةلاملخخلفتلفيلالكغلت،لوحكمللَظٍلالىٓملالخدضيضلالؿاميللألَضاف،لوقياؽلألاصاءل

والخغظيتلالٗنؿيت،لوهيلالىؾاثللالتيلجمنًلؤلاصاعةلمًلجقييملؤلاؾتراجيجياثلالتيلجدبٗظا،لوالخإلضلمالبطالماهذل

جاصرلبلىلجدؿحنلالٗاثضلٖلىلعؤؽلاإلااىلاإلاؿدثمغلفيلألاحللالُىيللؤملال،لوالخإلضلبالظاثلممالبطالماهذل

ؤلاؾتراجيجياثلالتيلجدبٗظالالكغلتلجاصرلبلىلجدقيقلمؿخىياثلٖاليتلمًلالنفاءةلوالجىصةلوالابخهاع،لوالاؾخجابتل

لغغباثلواخخياحاثلالٗمالء،للمالتهضفلالغقابتلؤلاؾتراجيجيتلبلىلجىميتلألاَضاف،لزملاجساطلؤلاحغاءاثل

.لالخصحيديتلبطالجُلبلالىي٘لطلو

وبلغذلالحىلمتلفةنلالظضفلَىلالخإلضلمًلؤنلاإلاؿخىياثلؤلاصاعيتلالضهيالمىليللحٗمللبُغيقتلجخفقلم٘لؤَضافل

ؤلاصاعةلالٗلياللمىمل،لبمٗنىلالٗمللٖلىلحٗٓيملزغوةلؤصحابلألاؾظملفيلْللالٓغوفلالقاهىهيتلوألازالقيتل

.لاإلاىحىصة

 :لظلوللحىلمتلالكغماثلؤبٗاصلمسخلفتللجخمثل

ل

 :ل املعدلالاكحفادرلأألالالاصخثماررل_

الظرليخًمًلالؿياؾاثلالاقخهاصيتلٖلىلاإلاؿخىيلالنلي،لوصعحتلاإلاىافؿتلفيلالؿىرلوجىفغلهٓاملاإلاٗلىماثل و

التيلحؿاٖضلالكغلتلفيلالحهىىلٖلىلالخمىيللوبصاعةلاملخاَغلوجًمًلحٗٓيملقيمتلؤؾظمل.لاإلااليتلغحرلاإلااليت

الفيلألاحللالُىيللويخًمًلَظالالبٗضلماليإحي :لالكغلتلواؾخمغاَع

 ويكمللالخقاعيغلالؿىىيت،لالؿياؾاثلاملحاؾبيتلاإلاخبٗت،لجقاعيغلالخضقيقلالخاعجيلومقاييـل:لؤلافهاحلاإلاالي

 .الهجاػ
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 فحن:لالغقابتلالضازليت  .ويكمللالخضقيقلالضازلي،للجانلالخضقيق،لاإلاىاػهتلالخقضيغيتلوجضعيبلاإلاْى

لالظرليكحرلبلىلَبيٗتلالٗالقتلالخٗاقضيتلوالتيلجدضصلخقىرلوواحباثلخملتل: املعدلالاجحماعيلألا الاهووي_ل

وجخمثللاإلاؿاوليتلالاحخماٖيتلفيل.لألاؾظملوؤصحابلاإلاهالحلاملخخلفتلمًلهاخيت،لواإلاضيغيًلمًلهاخيتلؤزغيل

:للخمايتلخقىرلألاقليتلونغاعلاإلاؿدثمغيًلوجدقيقلالخىميتلالاقخهاصيتلَظالالبٗضلماليإحي

 لالخفىيٌلللؿلُاث،لحٗحنلؤلاصاعةل:ل اهييصل احىظيمي ويكمللجدضيضلالىاحباث،لجىػي٘لاإلاؿاولياث،لزٍُى

 .ولٖلىلمالطلو..................الخىفيظيت

 لويكمللالخدنملبقيملاإلااؾؿتلوؤزالقياتهالوبمؿخىيلٖاىلمًلالؿلىكلاإلاثاليلفيهالوالخقيضل: اضطونل خالقي

 .بقىاٖضلالؿلىكلاإلانهي

.لالٗمللٖلىلخمايتلالبيئتلمًلبهخاجلالؿلٗتلؤولبيٗظالؤولجقضيملالخضمت:ل املعدل امليئي_ل
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 :خاثمة و

مباصئهال ؤلايجابيللخُبيق الاوٗهاؽ زالى مً باالقخهاص، للنهىى لألاؾاؾيتل اإلاخُلباث اخض الحىلمت حٗخبر

 وجقضيم َامالللخمىيل مهضعا حٗض ألازحرة َظٍ وؤن زانت والكفافيت، ؤلافهاح ٖلى القاثمت

 .ؤلاصاعاث بخل اإلاخٗلقت اإلاٗلىماث

اصى قفاف هٓام جبني ؤن مض ى، وقذ ؤر مً ؤلثر آلان جبحن وقض  الفؿاص يض يماهاث وي٘ بلى ياصر ٖو

 يًمً الظر اإلاؿاَمحن خقىرل خمايت بمبضؤ الالتزام َغيق ًٖ ؾىاء الخًليل، ؤؾاليب مً والحض ؤلاصاعة، وؾىء

 املحاؾبيت اإلاٗلىماث ًٖ ؤلافهاح مبضؤ زالى مً ؤو جسىف، صونل اإلااليت ألاوعار في الاؾدثماع ٖلى حصجيٗظم

ا، ويمان الكغلت عؤؾماى جهلفت جسفيٌ في مظما ٖامال يٗخبرلالظر  مً الؿىرل جيكيِ بماليًمً اؾخمغاَع

 الجيض الُغيق ؤن ؤر .اإلااليت الؿىرل ؤصاء عف٘ جم ومً ؤزغي، حظت مً لألؾظم الحقيقي الؿٗغ بلى حظت،والىنىىل

 فٗاليت ٖلى باإليجاب يىٗنـ مماى والكفافيت، ؤلافهاح لخٗؼيؼ الفٗاى اإلاضزل ؾيهىنل للحىلمت والصحيذ

لللل.اإلااليلالؿىرل
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 :الفصل الثاني

في املؤسسة  حوكمة الشركات

 الاقتصادية الجزائرية

الحوكمة في مؤسسة "

 "سوناطراك
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: ٢ضمت الم

ت ضخمت طاث ؤَمُت صولُت،وهي حجغ ألاؾاؽ لإل٢خهاص  ىُت حؼاثٍغ ؾىهاَغا٥ هي ماؾؿت َو

٤  .الجؼاثغي  بدُث حٗمل في مجا٫ اؾدى٩اٝ وبهخاج ه٣ل زٍُى ألاهابِب والخهى٘ والدؿٍى

٩ا الالجُيُت  ٣ُا و ؤوعوبا وؤمٍغ حٗمل ؾىهاَغا٥ في الجؼاثغ  وفي ؤحؼاء ٦ثحرة مً الٗالم والؾُما في بٍٞغ

٠ الكغ٦ت  ٠ جىلض 41204وجْى  2005 مً الىاجج ال٣ىمي ؤلاحمالي مً الجؼاثغ، في ٖام %30مْى

ؾىهاَغا٥ هي الكغ٦ت . ملُىن ًَ للؿى١ املحلُت24 ، %11,7، منها  232300000TOEبهخاحها َى 

٣ُا والكغ٦ت الىُُٟت   مً الٛاػ الُبُعي، 5ٖاإلاُا وألاولى مً البترو٫ اإلاؿا٫ واإلاهضع 12ألاولى في بٍٞغ

٨ظا ؤزظث ؾىهاَغا٥ ٖلى ٖاج٣ها ٢ُإ الُا٢ت واإلاىاحم و جىحهذ هدى البدث وخاٞٓذ ٖلى  َو

ا باللىن ألاؾىص الظي ًمثل البترو٫ واللىن البرج٣الي الظي ًغمؼ بلى الصحغاء  .اؾمها وعمَؼ

: َىا٥ ؤَضاٝ الزخُاع ماؾؿت ؾىهاَغا٥ وجدضًضا مغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي وهي

ت وكاَاجه (1  .الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗمل صازل اإلاغ٦ب ومٗٞغ

 .مداولت ٞهم ؤؾالُب الخٗامل م٘ ؤلاصاعة والٗما٫ (2

ت الٗال٢ت اإلاىحىصة بحن مجا٫ جسههىا وماؾؿت ؾىهاَغا٥  (3   GNL2/Zمٗٞغ

 GNL2/Zاإلاضة التي ٢ًِىاَا بماؾؿت ؾىهاَغا٥ وجدضًضا بمغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ  الُبُعي 

هم اؾدُٗاب ٧ل البُاهاث واإلاٗلىماث اإلا٣ضمت لىا،  قهغ  واخض خاولىا مً زاللها الخٗٝغ ٖلى اإلاغ٦ب ٞو

التي وضحذ لىا خى٦مت الكغ٧اث وؤَمُتها باليؿبت للماؾؿت و٦ُُٟت ج٣بل ْاَغة الخُٛحر صازل اإلاغ٦ب 

. بدُث ٧ان ًجب وي٘ مىهجُت مُٗىت لِؿهل ٖلُىا حم٘ اإلاٗلىماث. 

 ماهية املؤصضة إلاقحصادًة: اململبح  ألاو 

حٗخبر اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت بمثابت الىىاة ألاؾاؾُت في اليكاٍ ؤلا٢خهاصي للمجخم٘، ٦ما ؤنها حٗبر  ًٖ 

ت مخٗاملت ُٞما بُنها مً  ت مً الٗىانغ البكٍغ ٖال٢اث بحخماُٖت ألن الٗملُت ؤلاهخاحُت جخًمً مجمٖى

ت مً حهت زاهُت ٦ما ٌكمل حٗاملها م٘ البِئت ىانغ ؤزغي مٗىٍى  . حهت والٗىانغ اإلااصًت ٖو

 مفهوم املؤصضة الاقحصادًة: اململطل  ألاو 

ًم٨ً ال٣ى٫ بإن حٍٗغ٠ اإلااؾؿت ٖٝغ جُىع مىظ ما ٣ًاعب زالزت ٢غون،بٗضما ٧اهذ اإلااؾؿاث جخمحز 

٣ُت إلهخاج الؿل٘ والخضماث، و٧اهذ اإلااؾؿاث  ذ ٦ماؾؿت حؿٍى ألاولى حٗٝغ بٗملُاث الؿى١ بط ٖٞغ

 بٗال٢اث مباقغة وشخهُت بحن ٦مىٓماث ٞالخُت نٛحرة خُث جخمحز  بهٛغ حجمها وب٣ضعة ج٨ىىلىحُت بؿُُت و

 2: وجُىع َظا الىي٘ بلى زالزت اججاَاث وهي1ناخب اإلااؾؿت والٗما٫

  (الخ.....الخ٩از٠ الضولي)احؿإ الحجم 

 ٦ثرة الجزاٖاث الاحخماُٖت. 

  ت)ح٣ٗض ؤهماٍ الدؿُحر  .(الخ......ؤ٢ل ج٩لٟت، حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

                                                             
 7، م2008ٚى٫ ٞغخاث،الىححز في ا٢خهاص اإلااؾؿت، صاع الخلضوهُت ، الُبٗت ألاولى، الجؼاثغ ،  _   1
  27، م2006ٖبض الغػا١ بً خبِب، ا٢خهاص وحؿُحر اإلااؾؿت، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الُبٗت الثالثت، الجؼاثغ، ،  _  2
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٦ما ًم٨ً اؾخٗمالها جغحمت لل٩لمخحن الخالُخحن  Entrepriseبن ٧لمت ماؾؿت هي بالىا٢٘ جغحمت لل٩لمت

Firm و  Undertqking1:و للماؾؿت حٗاع ٠ً مخٗضصة هظ٦غ منها 

  ت واإلااصًت الالػمت لإلهخاج اإلااؾؿت هي الىخضة الا٢خهاصًت التي جخجم٘ ٞيها اإلاىاعص البكٍغ

 .الا٢خهاصي 

  ٘اإلااؾؿت هي جىُٓم بهخاجي مٗحن، الهضٝ مىه َى بًجاص ٢ُمت ؾى٢ُت مُٗىت مً زال٫ الجم

بحن ٖىامل بهخاحُت مُٗىت، زم جخىلى بُٗها في الؿى١ لخد٤ُ٣ الغبذ اإلاخدهل مً الٟغ١ بحن 

 .ؤلاًغاص ال٨لي، الىاجج مً يغب ؾٗغ الؿلٗت في ال٨مُت اإلاباٖت منها وج٩ال٠ُ ؤلاهخاج

  ها م٨خب الٗمل الضولي هي ٧ل م٩ان إلاؼاولت وكاٍ ا٢خهاصي ولهظا اإلا٩ان : اإلااؾؿت ٦ما ٌٗٞغ

سجالث مؿخ٣لت ازخلٟذ حٗاع ٠ً اإلااؾؿت ٖىض مٗٓم الخبراء وهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ بٌٗ 

 .الخٗاع ٠ً الباعػة  

ٞالبٌٗ ٌٗٝغ اإلااؾؿت بإنها مغ٦ؼ لإلبضإ ومغ٦ؼ لإلهخاج، والبٌٗ ألازغ ٣ًى٫ ؤن اإلااؾؿت ج٣ىم 

بتر٦ُب الؿلُاث ، ؤما البٌٗ ٣ًى٫ ؤن اإلااؾؿت جخمحز بخ٣ؿُم الؿلُاث وبغوػ ٩َُلت 

 .الظًً ًمل٩ىن الؿلُت (Technostructure)الخ٣ىحن

ها آزغون بإنها ٞغ ت واإلااصًت لليكاٍ الا٢خهاصي: ٖو  .الىخضة التي ججم٘ وجيؿ٤ ٞيها الٗىانغ البكٍغ

اإلااؾؿت هي ٧ل وخضة ٢اهىهُت، ؾىاء ٧اهذ شخو ماصي ؤو مٗىىي، والتي جخمخ٘ باؾخ٣ال٫ مالي في نى٘ 

 .ال٣غاع ، وجيخج ؾل٘ ؤو زضماث

ت مً الٗىامل اإلاىٓمت ب٨ُُٟت حؿمذ بةهخاج وجباص٫ الؿل٘ والخضماث م٘  اإلااؾؿت ٖباعة ًٖ مجمٖى

ىان الا٢خهاصًت الازغي   2.ألٖا

 

اإلااؾؿت هي ٖباعة ًٖ زلُت ا٢خهاصًت، والتي حك٩ل ٖال٢اث وعوابِ م٘ ؤٖىان ا٢خهاصًت ؤزغي، 

    3. جخضازل مٗها في مسخل٠ ألاؾىا١

بُٗت حض م٣ٗضة، خُث حٗبر ًٖ وا٢٘ ا٢خهاصي، وبكغي واحخماعي  4.اإلااؾؿت هي ٖباعة ًٖ مٟهىم َو

 خصائص ألاأهداف املؤصضة: اململطل الثاني

 خصائص املؤصضة الاقحصادًة: أألاال

  :5ًم٨ً اؾخسالم الهٟاث ؤو الخهاثو الخالُت التي جخه٠ بها اإلااؾؿت الا٢خهاصًت

 .للماؾؿت شخهُت ٢اهىهُت مؿخ٣لت مً خُث واحباتها ومؿاولُاتها _1

ُٟت التي وحضث مً ؤحلها  _2  .ال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاج ؤو ؤصاء الْى

                                                             
 24، م2006ٖمغ صخغي ، ا٢خهاص اإلااؾؿت، صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت، الُبٗت الغابٗت، الجؼاثغ، _   1
٣ُت خغوف، ا٢خهاص وحؿُحر اإلااؾؿت،قغ٦ت صاع ألامت، َبٗت _  2  28،م2013، الجؼاثغ،2013ٞع

3 _Brosquet :Fondement de la performance humain dans l’entreprise , les éditions d’organisation,1989, p11 
4 _Chevalier et autre : Gestion des ressources humain, éd De back université Québec, 1993,p333 

 12ٖمغ صخغي، ا٢خهاص اإلااؾؿت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م_  5
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مالت  _3 غوٝ ؾُاؾُت مىاجُت ٖو ل ٧اٝ ْو ؤن ج٩ىن اإلااؾؿت ٢اصعة ٖلى الب٣اء بما ٨ًٟل لها مً جمٍى

 .٧اُٞت، و٢اصعة ٖلى ج٠ُُ٨ هٟؿها م٘ الٓغوٝ اإلاخٛحرة

الخدضًض الىاضح لألَضاٝ والؿُاؾت والبرامج وؤؾالُب الٗمل ٩ٞل ماؾؿت جً٘ ؤَضاٞا مُٗىت  _4

 .حؿعى الٗمل ٩ٞل ماؾؿت جً٘ ؤَضاٞا مُٗىت حؿعى بلى جد٣ُ٣ها

بن اإلااؾؿت مٗغيت للخُغ  باؾخمغاع خُث ًم٨ً ؤن جسؿغ  حؼء ؤو : اإلااؾؿت مغ٦ؼ للمساَغة  _5

 ٧.1ل حؿب٣ُاتها  اإلاالُت واإلااصًت في خالت الٟكل

 أهداف املؤصضة الاقحصادًة: ثانيا

 : هداف الاقحصادًة_ 1

 2:ًم٨ً ؤن هظ٦غ مً ألاَضاٝ الا٢خهاصًت ما ًلي

 ال ًم٨ً ؤن ٌؿخمغ وحىص ماؾؿت ما لم حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ مؿخىي ؤصوى مً : ثبقيق الربح

٘ عؤؾمالها وجىؾُ٘ وكاَها والهمىص ؤمام اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت  الغبذ، والظي ًم٨نها مً ٞع

 .اإلاىاٞؿت 

 ًخم طل٪ باالؾخٗما٫ الغقُض لٗىامل ؤلاهخاج، وعٞ٘ بهخاج اإلااؾؿت بىاؾُت : عقطنة إلانحاج

الخسُُِ الجُض والض٤ُ٢ لإلهخاج والخىػَ٘، باإلياٞت بلى مغا٢بت ٖملُت جىُٟظ َظٍ الخُِ 

.                                                                                                                                                                                                                                 والبرامج

ا ُٞما ًلي  : َظا باإلياٞت بلى ؤَضاٝ ا٢خهاصًت ؤزغي، ًم٨ً بًجاَػ

 جد٤ُ٣ الاؾخ٣ال٫ الظاحي للماؾؿت الا٢خهاصًت. 

 ني  .الخ٩امل الا٢خهاصي ٖلى اإلاؿخىي الَى

  ًٖ ج٣لُل الىاعصاث مً اإلاىاعص ألاولُت، حصجُ٘ الهاصعاث مً الٟاثٌ في اإلاىخىحاث النهاثُت

 .الحاحاث املحلُت

 مداولت الحض مً الىاعصاث زانت الؿل٘ ال٨مالُت. 

 ًبهخاج ؾل٘ مٗخضلت الثم. 

 جلبُت خاحاث اإلاؿتهل٨حن املحلُحن. 

ا ُٞما ًلي:  هداف الاجحماعية _ 2  :ًم٨ً خهَغ

  ٌٗخبر الٗما٫ مً اإلاؿخُٟضًً ألاواثل مً وكاٍ :  ماا مضحوو مقملوو مم  جوو

ا  ٗخبر َظا اإلا٣ابل مًمىها قٖغ اإلااؾؿت، خُث ًخ٣ايىن ؤحىعا م٣ابل ٖملهم بها، َو

ا، بط ٌٗبر الٗما٫ ًٖ الٗىهغ الحُىي والحي في اإلااؾؿت ٞغ  .ٖو

                                                             
، م_  1  12ٚى٫ ٞغخاث ، الىححز  في ا٢خهاص اإلااؾؿت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
ؼة بً ؾمُىت،ا٢خهاص اإلااؾؿت الجؼء ألاو٫،صاع ألاًام لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان، ألاعصن،_  2 -19، م م 2016ٍٖؼ

20 



   الفصل الثاني                  حولمة الشرمات في املؤصضة الاقحصادًة الجسائرية

34 
 

 الظي قهضجه املجخمٗاث في اإلاُضان : ثبضيا مضحوو معيشة العماو ٘ بن الخُىع الؿَغ

باث جتزاًض باؾخمغاع، باإلياٞت بلى الخُىع  الخ٨ىىلىجي ًجٗل الٗما٫ ؤ٦ثر خاحت بلى جلبُت ٚع

 .الحًاعي لهم وحٛحر ؤطوا٢هم وجدؿنها

 ج٣ىم اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت ٖامت بالخهٝغ في الٗاصاث : إقامة أنماط اصتهاللية معينة

ؤلاؾتهال٦ُت ملخخل٠ َب٣اث املجخم٘، وطل٪ بخ٣ضًم مىخجاث حضًضة بىاؾُت الخإزحر ٖلى 

ظا ما ًجٗل  ٤ ؤلاقهاع والضٖاًت ؾىاء إلاىخجاث ٢ضًمت ؤو حضًضة،َو ؤطوا٢هم ًٖ ٍَغ

 .املجخم٘ ٨ًدؿب ٖاصاث اؾتهال٦ُت ٚالبا ما ج٩ىن في نالح اإلااؾؿت

  حر : ثوفير ثأمينات ألامرافق لطعماو حؿعى اإلااؾؿاث للمداٞٓت ٖلى ٖمالها مً زال٫ جٞى

 .الخ......بٌٗ الخإمُىاث مثل الخإمحن الهحي، الخإمحن يض خىاصر الٗمل، مىذ الخ٣اٖض

 :جخمثل ُٞما ًلي:  هداف الثقافية ألاالريا ية _ 3

 يهُت وز٣اُٞت لٗمالها :ثوفير ألاصائل ثرفيهية ألاثقافية حر وؾاثل جٞغ  حٗمل اإلااؾؿت ٖلى جٞى

ظا بالىٓغ إلاا لهظا الجاهب مً جإزحر ٖلى مؿخىي الٗامل  مثل اإلاؿغح، اإلا٨خباث والغخالث، َو

 .ال٨ٟغي، بما ًى٨ٗـ ٖلى ٖمله وؤصاثه صازل اإلااؾؿت

 في الدؿُحر، ٞةن اإلااؾؿت :ثدويل العماو اململحدئيا ألا وصهطة القدامى ٘  م٘ الخُىع الؿَغ

با ٦ُٟال بةُٖائهم بم٩اهُت اؾخٗما٫ َظٍ  ب ٖمالها الجضص جضٍع ججض هٟؿها مجبرة ٖلى جضٍع

٣الوي، ٦ما ؤن ٖمالها ال٣ضامى ًجضون ؤهٟؿهم ؤمام  الىؾاثل واؾخٛاللها بك٩ل حُض ٖو

بهم ٖليها،ؤو ٖلى الُغ١  ٨ها ؤخُاها، مما ًًُغ اإلااؾؿت بلى بٖاصة جضٍع ىن جدٍغ آالث ال ٌٗٞغ

ى ما ًضعى بالغؾ٩لت، و٧ل َظا ًضٖى بلى اؾخٗما٫ ال٨ٟاءاث  الحضًثت في ؤلاهخاج والخىػَ٘ َو

 .حُضا

 ٣ت في :ثخصيص أألاقات لطريا ة  حٗمل اإلااؾؿاث زانت الحضًثت منها ٖلى بجبإ ٍَغ

اض ي في ػمً مدضص، َظا باإلياٞت بلى ب٢امت  الٗمل حؿمذ للٗامل بمؼاولت وكاٍ ٍع

خسلو مً اإلالل،  ايت الٗمالُت، مما ًجٗل الٗامل ًدخٟٔ بصحت حُضة ٍو مهغحاهاث للٍغ

 .وهي ٖىانغ حض مُٟضة في الاؾخٗضاص للٗمل والخدٟحز وصٞ٘ ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت

 : ًم٨ً ؤن هظ٦غ مً بحن َظٍ ألاَضاٝ ما ًلي: هداف الحننولوجية_ 4

حر بصاعة ؤو مهلحت زانت بخُىع :الملبح ألاالحنمية  بن جُىع اإلااؾؿاث ؤصي بلى جٞى

الىؾاثل و الُغ١ ؤلاهخاحُت ٖلمُا، وجغنض لهظٍ الٗملُت مبالٜ ٢ض جؼصاص ؤَمُت لخهل بلى 

ني في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، بط جدىاٞـ اإلااؾؿاث ُٞما بُنها ٖلى  وؿبت ٖالُت مً الضزل الَى

٣ت بهخاحُت وؤخؿً وؾُلت، مما ًاصي بلى الخإزحر ٖلى ؤلاهخاج وعٞ٘  الىنى٫ بلى ؤخؿً ٍَغ

 .اإلاغصوصًت ؤلاهخاحُت

 أنواع ألاألاظائف املؤصضة الاقحصادًة:اململطل الثالح

 أنواع املؤصضة الاقحصادًة: الفرع  ألاو 
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َىا٥ ٖضة ؤهىإ وؤق٩ا٫ ًم٨ً ؤن جإزظَا اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، ومً اإلاُٟض الخمُحز بُنها بضاللت 

بٌٗ اإلاٗاًحر، ختى ًخطح لىا جىٕى اإلااؾؿاث مً حهت، وبْهاع مخُلباث الدؿُحر املخخلٟت خؿب 

 :ؤهماٍ اإلااؾؿاث، ومً اإلاٗاًحر ألا٦ثر اؾخٗماال في جهي٠ُ اإلااؾؿاث جٓهغ جبٗا

 ًخم جهي٠ُ اإلااؾؿاث َب٣ا لهظا اإلاُٗاع بلى :أنواع املؤصضات ثملعا لطشهل القانوني : أألاال 

 ماؾؿاث زانت                               _ 1:نىٟحن عثِؿُحن َما

 ماؾؿاث ٖمىمُت                                                                      _ 

ٞغصًت ؤو قغ٧اث، ٞاإلااؾؿاث الٟغصًت جيكإ ًٖ شخو واخض  ٢ض ج٩ىن : مؤصضات خاصة  _1

َى عب الٗمل ؤو ناخب عؤؽ اإلاا٫، ؤما ماؾؿاث الكغ٧اء ٞخ٩ىن جدذ خُاػة ٖضة خاملحن 

ت وطمت زانت خُث ًخىػٕ الخىُٓم والدؿُحر وعؤؽ  لغئوؽ ألامىا٫، بدىػتهم شخهُت مٗىٍى

 اإلاا٫ ٖلى ؤ٦ثر مً شخو في اإلااؾؿت 

ت ٖمىمُت :املؤصضات العمومية _2  في َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ٩ًىن عؤؽ اإلاا٫ مملى٧ا ملجمٖى

ممثلت في الضولت ؤو الجماٖاث املحلُت، ٦ما ؤن ؾلُت ال٣غاع جغح٘ بليها، ٞهي ماؾؿاث جابٗت 

ٗاث الخانت به (الضولت)لل٣ُإ الٗام  .وجسً٘ للدكَغ

 2: أنواع املؤصضات ثملعا لململيعة املطنية:ثانيا

 املؤصضات الخاصة _1

ت ؤٞغاص  قغ٧اث ؤشخام ، قغ٧اث )وهي اإلااؾؿاث التي حٗىص مل٨ُتها للٟغص ؤو مجمٖى

 (...................................ؤمىا٫

 املؤصضات املخحطملة  _2

 .وهي اإلااؾؿاث التي حٗىص مل٨ُتها بهىعة مكتر٦ت لل٣ُإ الٗام و ال٣ُإ الخام

  :(العمومية)املؤصضات العامة   _3

و هي اإلااؾؿاث التي حٗىص مل٨ُتها للضولت ٞال ًد٤ للمؿاولحن ٖنها الخهٝغ بها ٦ُٟما 

قائوا وال ًد٤ لهم بُٗها ؤو بٚال٢ها بال بطا وا٣ٞذ الضولت ٖلى طل٪ ، وتهضٝ اإلااؾؿاث 

ٞغبما )الٗمىمُت مىسال٫ وكاَها ؤلا٢خهاصي بلى جد٤ُ٣ مهلحت املجخم٘ وزحٍر للغبذ 

، وبهما حٗمل مً ؤحل جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ما ًم٨ً مً ألاَضاٝ الٗامت بمٗنى (جسؿغ وعبما جغبذ 

ىُت ومً زال٫ طل٪ ًم٨ً  جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى بهخاج ؤو جد٤ُ٣ ههُبها املحضص في الخُت الَى

 . الغبذ ، ٞالغبذ في اإلااؾؿاث الٗامت ال ٩ًىن صاثما َضٞا بدض طاجه 

جهي٠ُ اإلااؾؿاث جبٗا إلاٗاًحر ب٢خهاصًت  ًم٨ً: أنواع املؤصضات ثملعا لطملابع إلاقحصادي: ثالثا 

لُه همحز َظٍ ألاهىإ  3:مُٗىت ، ؤي جبٗا لليكاٍ ؤلا٢خهاصي الظي جماعؾه، ٖو

 :وجى٣ؿم َظٍ اإلااؾؿاث بضوعَا جبٗا للخ٣ؿُم الؿاثض في ال٣ُإ:املؤصضات الصناعية_ 1

                                                             
، م م  _  1  17_16ٚى٫ ٞغخاث، الىححز في ب٢خهاص اإلااؾؿت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
  13-12،م م 1996بؾماُٖل ٖغباجي، ا٢خهاص اإلااؾؿت،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،الُبٗت ألاولى،بً ٨ٖىىن الجؼاثغ،. ص_  2
، م م_  3  30_29ٖمغ صخغي، ب٢خهاص اإلااؾؿت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 ٦ماؾؿاث الحضًض والهلب ، وماؾؿاث : مؤصضات الصناعات الثقيطة أألا إلاصحخراجية1_1

 ..................الهُضعو٦غبىهاث

حر  وما ًمحز  َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث َى اخخُاحاتها لغئوؽ ؤمىا٫ ٦بحرة ٦ما جخُلب جٞى

 .مهاعاث و٦ٟاءاث ٖالُت لدكُٛلها

٦ماؾؿت الٛؼ٫ واليؿُج ، ماؾؿاث :  مؤصضات الصناعات الحبويطية أألا الخفيفة2_1

 ....الجلىص

 وهي اإلااؾؿاث التي تهخم باليكاٍ الخجاعي ٦ماؾؿاث اإلاٟغ١ مثل :املؤصضات الحجاوية_ 2

ت، ماؾؿاث ؤؾىا١ الٟالح  ...ماؾؿاث ألاعو٢ت الجؼاثٍغ

اصة بهخاحُت ألاعى ؤو بؾخهالخها  اإلااؾؿاث  وهي   :املؤصضات الفالحية_ 3 التي تهخم بٍؼ

ى ؤلاهخاج الىباحي وؤلاهخاج الحُىاوي  وج٣ىم َظٍ اإلااؾؿاث بخ٣ضًم زالزت ؤهىإ مً ؤلاهخاج َو

 .وؤلاهخاج الؿم٩ي

 وهي اإلااؾؿاث التي ج٣ىم باليكاَاث اإلاالُت ٧البىى٥ وماؾؿاث :املؤصضات املالية_ 4

 ......الخإمحن وماؾؿاث الًمان ؤلاحخماعي

 وهي اإلااؾؿاث التي ج٣ضم زضماث مُٗىت، ٦ماؾؿاث الى٣ل، :مؤصضات الخدمات_ 5

ض و اإلاىانالث، اإلااؾؿاث الجامُٗت وماؾؿاث ألابدار الٗلمُت  .ماؾؿاث البًر

  ألاظائف املؤصضة :الفرع الثاني

ت التي ًاصيها اإلاضًغ في اإلاىٓمت مً ؤحل  اث٠ ؤلاصاٍع ت مً الْى ت ٖلت مجمٖى حكخمل الٗملُت ؤلاصاٍع

ما٫ بإًٞل الُغ١  جىخُض حهىص الٗاملحن وجيؿ٤ُ اإلاىاعص ألازغي بالك٩ل الظي ٌؿهل بهجاػ ألٖا

 .اإلام٨ىت التي جًمً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي حؿعى بليها اإلاىٓمت

ت وجدضًضَا للمضًغ بط ٢ؿمها ٞاًى٫  اث٠ ؤلاصاٍع و٢ض حٗضصث آعاء ال٨خاب والباخثحن في جهي٠ُ الْى

اث٠ هي ٠ُ، ألامغة، الغ٢ابت: بلى زمؿت ْو  .الخسُُِ، الخىُٓم، الخْى

اث٠ هي ٪ بؿذ ْو  .الخيبا، الخسُُِ، الخىُٓم، ألامغة، الخيؿ٤ُ، الغ٢ابت: بِىما خضصَا ؤٍع

ُٟتي  اث٠ مهمت لإلصاعة (البدث و ؤلاجهاالث)زم ؤياٝ الخ٣ا ْو  .بىنٟها ْو

اث٠ باججاٍ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت    1.و ًىضح املخُِ الخالي َبُٗت الٗال٢ت والترابِ بحن الْى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 95_94، م م 2008نالح ٖبض ال٣اصع الىُٗمي، ؤلاصاعة، ٖمان ألاعصن، صاع الُاػوعي، _  1
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   ًمثل العالقة بيا الوظائف إلاداوية (II_01)الشهل وقم 

 

 

  

 

 

 

 97 ص،2008، عماا  ودا، داو اليازألاوي، صلح عملد القادو النعيمي، إلاداوة: املصدو 

 

ت طاث مخُلباث مغجبُت  ًخدضص مٟهىم الخسُُِ: ألاظيفة الحخمليط_ 1 بىنٟه ٖملُت ٨ٍٞغ

باؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل و بزخُاع  الُغ١ والىؾاثل ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ الخٟى١ والىجاح زال٫ الٟترة 

 1:ال٣اصمت، و٢ض وعصث للخسُُِ حٗاٍع٠ ٖضًضة جىو ٖلى ؤهه

  غ ألاَضاٝ ل٩ل مؿخىي في اإلاىٓمت ومىثم جدضًض ُٟت الغثِؿُت في ؤلاصاعة التي تهخم بخٍُى الْى

 .َغ١ بهجاػ جل٪ ألاَضاٝ

  ٖٝملُت جدضًض ؤَضاٝ اإلاىٓمت و بؾتراجُجتها والُغ١ والٗملُاث الالػمت لخد٤ُ٣ جل٪ ألاَض

ً ؤؾاؾحن َما  جدضًض ألاَضاٝ )خُث ًالخٔ التر٦حز الىاضح ٖلى ؤن الخسُُِ ًدىاو٫ ٖىهٍغ

مما ًخُلب ٢ضعاث زانت في مجا٫  (للٟترة اإلا٣بلت والىؾاثل الالػمت لخد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ

الخيبا بما ًم٨ً ؤن ًدهل في اإلاؿخ٣بل وعؾم اإلاالمذ وزُىاث جد٤ُ٣ ما جم الخسُُِ له 

ب٨ٟاءة ٖالُت، و٢ض لخو الباخثحن َظٍ ال٨ٟغة خحن جهىعوا ؤن الخسُُِ ًخ٣غع في يىء 

ت حؿائالث مهمت، هي  :ؤلاحابت ًٖ مجمٖى

     مً ًٟٗل طل٪؟ _ ؤًً هٟٗل طل٪؟       _ ٠ُ٦ هٟٗل طل٪؟     _ ماطا هٟٗل؟ 

ت في بَاع ألا٩ٞاع التي جم بًغاصَا : ألاظيفة الحنظيم_ 2 ُٟت بصاٍع ًتر٦ؼ مٟهىم الخىُٓم ٧ْى

ه الباخث ب٩ىهه، الٗملُت التي جخًمً جدضًض اإلاهماث وجسهُو اإلاىاعص "ؤٖالٍ، لظل٪ ٌٗٞغ

٠ًُ ؤن اإلاضًغ ٣ًىم ". وتهُئت اليكاَاث اإلاغجبُت لألٞغاص والجماٖاث لخىُٟظ الخُِ ٍو

ما٫  ٤ جدضًض ألٖا ل الخُِ بلى ؤٞٗا٫ ًٖ ٍَغ حُٗحن ألاٞغاص وبؾىاصَم . (اليكاَاث)بخدٍى

بالخ٨ىىلىحُا واإلاىاعص 
2. 

                                                             
، م م _   1  100_99نالح ٖبض ال٣اصع الىُٗمي، ؤلاصاعة، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م  _ 2  118نالح ٖبض ال٣اصع الىُٗمي، ؤلاصاعة، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 الخسُُِ

 ال٣ُاصة

ؤَضاٝ  الغ٢ابت الخىُٓم

 اإلاىٓمت
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ً مهُلح ال٣ُاصة :القيادة_ 3  الظي ٌٗني lead بلى الٟٗل leader ship ٌٗىص ألاؾاؽ في ج٩ٍى

 ً ضي آلازٍغ ى الصخو  leaderومً طل٪ قاٖذ بحن املجخمٗاث حؿمُت ال٣اثض ....٢اصا َو  َو

م و٢ُاصتهم باإلججاٍ الظي ًسضم اإلاهلحت الٗامت ً وجدٟحَز  . الظي ًخىلى بعقاص آلازٍغ

ل لخضاو٫ َظا اإلاهُلح ب٩ىنها حٗبحر ًٖ ألاؾلىب الظي ًدبٗه  ش الٍُى ذ ال٣ُاصة ٖبر الخاٍع ٞغ ٖو

ً للٗمل في بهجاػ اإلاهماث اإلاُلىبت ومما ج٣ضم ًم٨ً حٍٗغ٠  ال٣اثض في ٦ؿب عيا و٢ىاٖت آلازٍغ

ً "ال٣ُاصة ب٩ىنها  التي تهضٝ بلى زل٤ الخٟاٖل ُٞما  (ألاٞغاص والجماٖاث )ٖملُت الخإزحر في آلازٍغ

٣ت مم٨ىت باججاٍ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ  1".بُنهم وجىحيههم للٗمل بإًٞل ٍَغ

٠ التي تهضٝ بلى : ألاظيفة الرقابة_ 4 جإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضم ؤوعص الباخثىن ال٨ثحر مً الخٗاٍع

ت منها  ُٟت بصاٍع  :جدضًض مٟهىم الغ٢ابت ٧ْى

  ٣ا إلاا  (مخابٗت)الٗملُت التي ًخم زاللها مغا٢بت ا ٞو وكاَاث اإلاىٓمت لًمان بهجاَػ

 .ؤًت بهدغاٞاث مهمت ٞيها (مٗالجت)زُِ مؿب٣ا وجصحُذ 

 ٖملُت الخإ٦ض مً ؤلاهجاػ الٟٗا٫ ألَضاٝ اإلاىٓمت. 

  للخإ٦ض مً جد٤٣ الىخاثج   (ؤلاحغاءاث اإلاُلىبت )ٖملُت ٢ُاؽ ألاصاء و اجساط الٟٗل

ت تهضٝ بلى  ُٟت بصاٍع ٠ الؿاب٣ت ؤن الغ٢ابت بىنٟها ْو الخٔ مً الخٗاٍع ىبت ٍو اإلاٚغ

ؤو ملجمل اليكاَاث في  (اإلاغئوؾحن)٢ُاؽ هخاثج ألاصاء لألٖما٫ التي ٣ًىم بها ألاٞغاص

  2.اإلاىٓمت، لٛغى الخإ٦ض ؤن الٗمل ٌؿحر باججاٍ ألاَضاٝ التي ؾب٤ الخسُُِ لها

ثقدًم عام ملؤصضة صوناطراك : اململبح الثاني

غ اإلااؾؿت وحب ٖلُىا الخ٣ص ي ًٖ طل٪ في ؤعى  للى٢ٝى ٖلى الجاهب الٗملي لضوع الحى٦مت في جٍُى

الىا٢٘ مً زال٫ مٗاًىت مضي التزام اإلااؾؿت بمباصت الحى٦مت وؤزغ َظا الالتزام ٖلى الىخاثج املح٣٣ت، 

ولضعاؾت طل٪ اعجإًىا ؤن ج٩ىن ماؾؿت مً الحجم ؾىهاَغا٥ م٩اها للمٗاًىت هٓغا للماَالث التي 

 . جمخل٨ها في مجا٫ جُب٤ُ الحى٦مت

٣ُا ٞهي حكخٛل في الخى٣ُب وؤلاهخاج  خُث حٗخبر ؾىهاَغا٥ ؤَم قغ٦ت مدغو٢اث في الجؼاثغ وفي بٍٞغ

٤ املحغو٢اث ومكخ٣اتها بخبىيها إلؾتراجُجُت  ل والدؿٍى ٤ ألاهابِب والخدٍى والى٣ل ًٖ ٍَغ

ت،جخىؾ٘ ؾىهاَغا٥ في وكاَاث جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت، الُا٢اث الجضًضة واإلاخجضصة، جدلُت  مخىٖى

ل، حٗمل ؾىهاَغا٥ في الجؼاثغ وفي  مُاٍ البدغ، البدث والخٗضًل، مىانلت منها إلؾتراجُجُاتها في الخضٍو

٣ُا:ٖضة مىا٤َ مً الٗالم بؾباهُا، بًُالُا، البرحٛا٫، )وفي ؤوعوبا  (مالي،الىُجغ، لُبُا، مهغ)في بٍٞغ

ُاهُا الٗٓمى ٩ا الالجُيُت (بٍغ ٨ُت( البحرو)وفي ؤمٍغ  . وفي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

                                                             
، م م  _  1  140_139نالح ٖبض ال٣اصع الىُٗمي، ؤلاصاعة، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م م _  2  157_156نالح ٖبض ال٣اصع الىُٗمي، ؤلاصاعة، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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٩ي جم جد٣ُ٣ه في ؾىت64,975بغ٢م ؤٖما٫ ٣ًاعب  ، جم جغجِب ؾىهاَغا٥ الكغ٦ت 2008 ملُاع صوالع ؤمٍغ

٣ُا والثاهُت ٖكغ ٖاإلاُا ، زالث GNLو هي ؤًًا عاب٘ مهضع ٖالمي للٛاػ الُبُعي اإلامُ٘ . ألاولى إلٍٞغ

  1.، وزامـ مهضع للٛاػ الُبُعيGPLمهضع ٖالمي لٛاػ البترو٫ اإلامُ٘ 

 الىاجج بحمالي مً % 30 وكاَاتها جمثل ٦ما الجؼاثغ، ناصعاث حماليب مً % 95 خىالي مبُٗاتها جمثل و

 2 .البالص في املحلي

جعريف املؤصضة : اململطل  ألاو 

ت  ٤ املحغو٢اث اإلاٗٞغ ىُت للبدث والخى٣ُب وؤلاهخاج والى٣ل والبدث وحؿٍى ؤوكإث اإلااؾؿت الَى

 و٢ض جىؾٗذ مهامها بمىحب مغؾىم 1963_12_31 اإلااعر في 491_36بؿىهاَغا٥ بمىحب مغؾىم ع٢م 

٤ ٦ما ؤن 1996_09_22 اإلااعر في 296_22 ل ،الدؿٍى ىُت لخى٣ُب ؤلاهخاج، الخدٍى  لخهبذ ماؾؿت َو

عي ٫   ٌُٗي للكغ٦ت خ٤ الاخخ٩اع  والخىػَ٘ الكامل للُا٢ت واإلاىاحم 1976_08_30اإلاغؾىم الدكَغ

 ؤٖلً 24021971ٟٞي . يمً الضو٫ اإلاهضعة للىِٟ"  ؾىهاَغا٥"البترولُت و٢ض اهًمذ الجؼاثغ  

سُت بخإمُم املحغو٢اث و٢ض  ىُت ٢غاعاجه الخاٍع ت والؿُاصة الَى الغثِـ َىاعي بىمضًً امخضاص لغوح الحٍغ

ٞغى َظا الُىم هٟؿه ٦مغ٦ؼ لىخضة مهحر قغ٦ت ؾىهاَغا٥ والجؼاثغ ٩٦ل ٣ٖب جإمُم مباقغة ؤنبذ 

ل بالٗملت الهٗبت بُٛت اإلاؿاَمت في الخُىع الا٢خهاصي  ٖلى ٖاج٤ ؾىهُغا٥ مهمت حمُ٘ مىاعص الخدٍى

ً خُث ع٦ؼث حهىصَا ٖلى جإمُم املحغو٢اث وطل٪ مً زال٫ ؾُاؾت  ت م٨ثٟت ومً زال٫ اللَى ؾدثماٍع

غ حمُ٘ ٞغوٕ الهىاٖت البُترولُت بضاًت مً اإلاىب٘ بلى الٗامل و٢ض جمثلذ وكاَاتها ُٞما ًلي  جٍُى

البدث،الخى٣ُب،بهخاج البترو٫ الخام، بهخاج الٛاػ ، الخضماث البترولُت، الى٣ل باألهابِب،  البتر :

٤ املحغو٢اث ونلذ ؾىهُغا٥ في و٢ذ ٢هحر حضا بلى صعحت الخ٩امل الٗمىصي وؤ٣ٞي . و٦ُمُاء، وحؿٍى

لى الخىحيهاث املخُِ  ىُت ٖو اليكاَاث مخٗضصة بضءا باالؾخٛال٫، الخىػَ٘ ٖلى ٚغاع اإلااؾؿاث الَى

. 3 ماؾؿت نىاُٖت 17   جمذ بٖاصة ٩َُلتها وكإ ٖنها 1984_ 1980الخماس ي 

 ماؾؿاث لدؿُحر اإلاىا٤َ 04 ماؾؿاث للخضماث ،06 ماؾؿاث مسخلٟت ،04 ماؾؿاث ؤلاهجاػ ،03

. اإلاىحىصة بإعػٍى ، ؾ٨ُ٨ضة ، خاس ي الغمل م٘ بٖاصة اله٩ُلت 

ذ ؾىهُغا٥ إلاهمتها ألاؾاؾُت خُث بٗض   ؤنبدذ طاث اؾخٛال٫ طاحي واوسحبذ مً 1986جٟٖغ

اليكاَاث البترولُت  والبتر و٦ُمُاثُت ، الخىػَ٘ ول٨نها ب٣ُذ جلٗب صوعا خاؾما في ٢ُ٘ املحغو٢اث 

 ٤ وجٓم  وكاَاتها مُاصًً البدث وؤلاهخاج والى٣ل بياٞت بلى مُضاوي مٗالجت الٛاػ  الُبُعي وحؿٍى

 .املحغو٢اث 

 

 

أهداف ألامهام ألاطموحات صوناطراك ألافرألاعها  : اململطل الثاني

                                                             
ُت في الحض مً الٟؿاص اإلاالي_  1 ، مجلت اإلااؾؿت، مجلت ٖلمُت صوعٍت مد٨مت (خالت الجؼاثغ)صَعـ عقُض، آلُاث الحى٦مت اإلاهٞغ

لىم الدؿُحر، حامٗت الجؼاثغ ت ٖو  148،م2014، 3، الٗضص3جهضع ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع
2 _ Sonatrach-dz.com/ar/sonatrach-en-bref.html                                   2016/05/07: ش الىلىج  جاٍع
3 _ https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/26 ; 23/05/2019ش الىلىج  جاٍع

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/26
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/26
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/26
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 :أهداف صوناطراك .1

ت مً ألاَضاٝ منها ما َى طاحي ومنها ما َى جىمىي زام  جإؾؿذ ؾىهاَغا٥ بُٛت جد٤ُ٣ مجمٖى

ىُت جخمثل في  1:بالخىمُت الَى

 :  هداف على املضحوو الدألالي_  

٤ ؤهابِب الٛاػ_   . ؤن ج٩ىن ال٣اثض في الخهضًغ الٛاػ الُبُعي، الؾُما ًٖ ٍَغ

ني وفي اإلاٛغب _  ؤن ج٩ىن ال٣اثض في مُضان ج٩امل اليكاَاث الهىاُٖت ٖلى مؿخىي الا٢خهاص الَى

. الٗغبي

: جغؾم ؾىهاَغا٥ ٖضة ؤَضاٝ حؿعى بلى جد٣ُ٣ها ؤال و هي :   هداف إلاصتراثيجية_ 

المتها  _  الخد٨م م٘ الاؾخٗما٫ ألامثل للىؾاثل والخ٣ىُاث بهضٝ التر٢ُت الخدؿً الضاثم لكهغتها ٖو

ت ال٣ىاٖض الهىاُٖت _   ني بخ٣ٍى . جىنُل الخ٩امل الَى

  جىٕى مىخجاتها وؤوكُتها    _  

ت_   ت َا٢تها الخ٨ىىلىحُت و الدؿُحًر . ج٣ٍى

. الخىمُت الضولُت والكغا٦ت_  

. الخىٕى في ألاوكُت _  

غ  البترو٫ _   . وخضاث جمُُ٘ الٛاػ وج٨ٍغ

 2:َىا٥ ٖضة ؤَضاٝ ؤزغي هلخهها ٧اآلحي

 الخى٣ُب ٖلى املحغو٢اث واؾخٛاللها. 

 شحً، اؾخٛال٫ وحؿُحر َظٍ الكب٩اث ،ً غ قب٩اث ه٣ل املحغو٢اث، جسٍؼ  .جٍُى

 جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي ومٗالجخه. 

 غ املحغو٢اث ومكخ٣اتها ل وج٨ٍغ  .جدٍى

  ت وؤحىبُت جىمُت مسخل٠ اليكاَاث في الجؼاثغ وفي الخاعج م٘ قغ٧اث حؼاثٍغ

 .والاقترا٥ في عؤؽ ما٫ وفي ال٣ُم اإلاى٣ىلت ألازغي 

 ل البالص باملحغو٢اث ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ والبُٗض  .جمٍى

  صعاؾت ٧ل وكاٍ له ٖال٢ت مباقغة بهىاٖت املحغو٢اث و٧ل ٖمل ًترجب ٖىه ٞاثضة

 .ٖلى مجم٘ ؾىهاَغا٥ جلبُت الحاحُاث املحلُت 

 خٟٔ خ٤ ألاحُا٫ ال٣اصمت في الثروة البترولُت. 

 جد٤ُ٣ الؿُُغة ٖلى الهىاٖت البترولُت . 

 ني ٘ مهاصع الضزل الَى  .جىَى

  ل زُت الخىمُت جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٢ضع مً الٗاثضاث البترولُت في اإلاضي ال٣هحر لخمٍى

 .الٗاحلت

                                                             
1_ https://sonatrach.com/ ; 23/05/2019ش الىلىج  جاٍع

 2015-03-25، تاريخ المطالعة  www.sonatrach.dz اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي إلااؾؿت ؾىهاَغا٥،_  2

https://sonatrach.com/
https://sonatrach.com/
https://sonatrach.com/
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 ني  .الٗاثضاث البترولُت جبٗا للُا٢ت الاؾدُٗابُت لال٢خهاص الَى

  ت الضٖم لل٣ىاٖض الهىاُٖت لخدهُل الخ٩امل  . ج٣ٍى

 : طموحات صوناطراك .2

. حؿُحر ؤَضاٝ صولُت _  

. جىيُذ اؾتراجُجُاتها_  

ني وجدضًض اإلاؿاولُاث_   . جغحمت ؤَضاٞها ٖلى الجاهب الَى

 :املهام إلاصتراثيجية ملؤصضة صوناطراك .3

ت، ٖضًضة ؾىهاَغا٥ قغ٦ت مهام بن ذ خُث ومخىٖى  مغؾىم ٧ل نضوع  م٘ وجدىالث جُىعاث ٖٞغ

 98 اإلاغؾىم وبنضاع 1998 ؾىت خلى٫  وم٘ حضًض، عثاس ي - ؤنبدذ الكغ٦ت ٞةن ٖلُه وبىاءا 48
 : 2الخالُت اإلاهام جد٤ُ٣ ٖلى حٗمل1

 .واؾخٛاللها ٖنها والبدث املحغو٢اث ٖلى الخى٣ُب-

 .البر ؤو البدغ ٍَغ٤ ًٖ املحغو٢اث لى٣ل والىؾاثل الُغ١  حمُ٘ بوكاء-

م ومٗالجت الُبُعي الٛاػ جمُُ٘- ت املحغو٢اث ج٣ٍى  .الٛاٍػ

ل- ا املحغو٢اث جدٍى َغ  .وج٨ٍغ

-٤ ً صازل ومكخ٣اتها املحغو٢اث حؿٍى  .وزاعحه الَى

-ً  .والبُٗض ال٣ٍغب اإلاضي ٖلى باملحغو٢اث البالص جمٍى

غ- ما٫ ؤق٩ا٫ مسخل٠ جٍُى ت الكغ٧اث مسخل٠ م٘ وزاعحها الجؼاثغ في اإلاكتر٦ت ألٖا  الجؼاثٍغ

 .وألاحىبُت

اصة وطل٪ واإلاٗضاث اإلايكأث اؾخٛال٫-  .للمدغو٢اث الح٣ُ٣ت ال٣ُمت لٍؼ

غ بُٛت البترولُت الؿُاؾت جد٤ُ٣ ٖلى الٗمل-  .الا٢خهاص جٍُى

-٘  .اإلامُ٘ والبترو٫ الٛاػ جهضًغ بم٩اهُت ٞع

 :ٞغوٕ ؾىهاَغا٥ .4

 وخضاث جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي  4ًدخىي ٕٞغ اإلاهب جمُُ٘ الٛاػ واملحغو٢اث ٖلى 

ج٣٘ زالزت بإعػٍى ووخضاث بؿ٨ُ٨ضة وخضجان ٢ُض ؤلاهجاػ واخضة بإعػٍى وألازغي بؿ٨ُ٨ضة ٖلى 

: 3 ٧لم  ٖلى الجؼاثغ الٗانمت باإلياٞت بلى وحىص وهي ٧اآلحي450بٗض 

غان_ ج٣٘ ببُُىة   GL1/Zمغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي _   _ َو

غان_ ج٣٘ ببُُىة GL2/Zمغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي_  _ َو

غان_ ج٣٘ ببُُىة GL4/Zمغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي _ _ َو

.  ج٣٘ بؿ٨ُ٨ضة GL1/Zمغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي _ 

غ البترو٫  :  ٧اآلحي٦GPLما ؤنها حكمل وخضجحن لخ٨ٍغ

                                                             
   1998/02/11   في  الهاصع،48-98اإلاغؾىم_ 1

2 http://www.startimes.com/?t=23625217  25/05/2019ش الىلىج   جاٍع
  GNL2/Zالىزاث٤ الضازلُت للمغ٦ب  _  3

http://www.startimes.com/?t=23625217
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_GP1/Z ٣ً٘ في مغس ى الحجاج  .

 _GP2/Z ٣ً٘ في آعػٍى  .

:  ٞغوٕ و هي ٦ما ًلي04جخ٩ىن مً 

 _AMONT: ٌكمل ما َى خ٣ل آلاباع ، ا٦دكاٝ، الاؾخٛال٫ .

_AVAL : ل الهُضعو ٦غبىهاث الٛاػ . ؤي جمُُ٘ وجدٍى

 _COMMERCIAL :ى الٟٕغ الخجاعي الظي ٌكٛل بُ٘ اإلاىخجاث . َو

: 1مجمٕى مغ٦باث الخمُُ٘ والتي في مى٣ُخحن نىاٖخحن َما

 منملقة آوزيو:GP1/Z__GP2/Z/  GP2/Z_GP1/Z  

 منملقة صنيندة:GL1K/Z__GP/Z        

   الهيهل الحنظيمي لشرلة صوناطراك :اململطل الثالح

ك الهيهل الحنظيمي ملؤصضة صوناطرا : (II_02)الشهل وقم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 _http://www.startimes.com/?t=23625217 29/05/2019ش الىلىج  جاٍع

http://www.startimes.com/?t=23625217
http://www.startimes.com/?t=23625217
http://www.startimes.com/?t=23625217
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 قغ٦ت ؾىهاَغا٥: املصدو

  حولمة الشرمات في مؤصضة صوناطراك  الجسائرية: اململبح الثاني

 لجنة الفبص ألاالحوجيه 

 

 الخسينة وئيط

 ألاالحنملؤ الحخمليط مدًرية

 

 لطمؤصضة الداخلي  مم

 العام  ميا

 

 الحنفيذي املجطط

HOLDING 

INT 

 

 ألاالحقنية الحملوو  مدًرية

 النشاطات مدًرية

 املرلسية

 املواود مدًرية

 البشرية

 

 املالية مدًرية

 املدًر العام

 ألا مم الصحة مدًرية

 القانونية الشؤألاا مدًرية

 الحدقيق مدًرية

 

وكُت الى٣لأ املصل أنشملة املنملع أنشملة الخضويق أنشملة  
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 في وإلاؿاَمتها حجمها ل٨بر وطل٪ وال٣اعي  املحلي اإلاؿخىي  ٖلى الكغ٧اث ؤَم مً ؾىهُغا٥ ٖخباعا ب

ني، ؤلا٢خهاص ُُٟت للٗال٢اث جىُٓم لها ٩ًىن  ؤن وحب الَى  ًسو ُٞما عياإلاٗاي بإٖلى وبلتزامها الْى

 .ٞيها جإزغ التي والبِئت ُٞت جيكِ الظي املجخم٘ بلى اإلاهالح وؤصحاب مؿاَمحن مً مدُُها م٘ ٖال٢اتها

ثقدًم الململيعي مرلل ثمييع الغاز  : : اململطل  ألاو 

جعريف املرلل - 1

ت لجلب الٗملت الهٗبت , هٓغا ألَمُت الٛاػ الُبُعي ٦ثروة َبُُٗت حٗخمض ٖليها الهاصعاث الجؼاثٍغ

اتها  ٢غعث ماؾؿت ؾىهاَغا٥ اوكاء , واؾخسضامه الُىمي في ألاوؾاٍ الٗاثلُت, وػٍاصة في محزان مضٖٞى

 ,بىجان و ٚاػولحن- مغ٦ب نىاعي ٣ًىم بخمُُ٘ الٛاػ الُبُعي الاحي مً اباع خاس ي الغمل الى بغوبان

  ًضعى GNL2Z(.2اإلاغ٦ب الهىاعي لخمُُ٘ الٛاػ الُبُعي )  

ش َظا اإلاغ٦ب الى  ٗىص جاٍع  م خُث ٢غعث اإلااؾؿت احغاء ٣ٖض م٘ الكغ٦ت 1976َو

ُٟخه جمُُ٘ الٛاػ  الُبُعي ٨ُت مً احل بىاء مغ٦ب نىاعي ْو   PULLMANKELLOG ألامٍغ

  1بدُث ًخًمً ال٣ٗض الكغوٍ الخالُت:

صعاؾت اإلاكغوٕ - 

 -  ً الخمٍى

الدؿُحر - 

٨ُت  - POLLMANKELLOG و ٖلى َظا ألاؾاؽ جم  بضاًت الدكُٛل ج٩ىن ٖلى ًض الكغ٦ت ألامٍغ

ش الخالُت ٖلى الترجِب ما  :ًلي في الخىاٍع

 ال٣ٗض و جى٢ُٗه ببغام 09-02-76* 

 بضاًت ألاقٛا٫ باإلاغ٦ب 01-04-76* 

  GNL2Zموقع مرلل - أ

غان40 في الكما٫ الكغقي لبلضًت بُُىة ٖلى بٗض   ٣ً٘ مغ٦ب   GNL2Zًترب٘ ٖلى,  ٧لم مً والًت َو

 2:مىا3٤َ ٨َخاع جخ٩ىن مً 70مؿاخت 

اإلاى٣ُت الهىاُٖت لإلهخاج - 1

 (...بساع اإلااء, الهىاء )اإلاى٣ُت الهىاُٖت للمىخىحاث الالػمت لٗملُت ؤلاهخاج - 2

هخاج مخىؾُت ب ٢ُاعاث لٗبىع الٛاػ اإلابإ ؾٗت 6اإلاى٣ُت الهىاُٖت لخمُُ٘ الٛاػ مً - 3

.  مً الٛاػ الُبُعي ًىمُا3م11000

 

 3:لى خل٣ت ؤلاهخاج هجض ؤنها جدخىي ٖلى الٗىانغ الخالُت بطا هٓغها ب

 (chaudières). ًَ في الؿاٖت2760حمالُت ج٣ضع بب ؾٗت 

                                                             

 GNL2/Zالوثائق الداخلية للمركب تمييع الغاز الطبيعي    1_
     GNL2/Zالوثائق الداخلية للمركب_  2

  
3 _http://www.aps.dz/ar/economie/47977-3     03/06/2019ش الىلىج   جاٍع

http://www.aps.dz/ar/economie/47977-3
http://www.aps.dz/ar/economie/47977-3
http://www.aps.dz/ar/economie/47977-3
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 مغحل  22* 

.  مُٛا وا60ٍ وخضاث إلهخاج ال٨هغباء ؾٗت الىاخضة 3* 

. الؿاٖت/ 3م19800مدُت لطخ ماء البدغ بؿٗت * 

هخاج الىخضة ب ؾاثل ٣ًضع 53الؿاٖت منها ٚاػي و/ 3م214وخضاث إلهخاج ألاػوث بؿٗت * 

 :ًىمُا مىػٖت ٧الخالي  3م54000ب

البروبان - : ًَ ًىمُا     63

البىجان - : ًَ ًىمُا   448

الٛاػولحن - : ًَ ًىمُا 168

ً ٞىجض   :ؤما ُٞما ًسو الخسٍؼ

 3 الٛاػ الُبُعي اإلامُ٘ ؾٗت الىاخضة ً   . 3م125000 زؼاهاث لخسٍؼ

  3م29000مطخت الٛاػ بؿٗت   .

  ٌؿخ٣بالن  (َظًً الغنُٟحن) ؤهابِب جدمُل 10عنُٟحن للخهضًغ جدخىي ٖلى

٨ُت مً الخاعج خُث ًهضع GNL,البىازغ الاجُت   و الٛاػولحن للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 الٛاػ الُبُعي اإلامُ٘ 

 GNL1Z    و ؤوعوبا ؤما البىجان ِٞؿخسضمه اإلاغ٦ب املجاوع

. هخاج للمغ٦بب 09-01-81* 

.  ؤو٫ جهضًغ للمغ٦ب20-07-81* 

  GNL2Zثنظيم ألامصالح مرلل- ب

ليها مً بٞةطا هٓغها , ن وكاٍ اإلاغ٦ب ًماعؽ مً َٝغ َُئاث مسخلٟت ل٨نها مغجبُت بُنهاب- 1

 1:هاخُت حؿلؿل اإلاؿاولُاث هجض 

لى  *  ت الٗامت  : ٖلى اإلاؿخىي ألٖا اإلاضًٍغ

. ما ٌؿمى بمغ٦ؼ اليكاٍ مثل الىعقاث و اإلا٩اجب: ٖلى اإلاؿخىي اإلاخىؾِ * 

م٨ً ج٣ؿُم َظٍ , ما ٌؿمى بمغ٦ؼ الكٛل مثل الٗاملت في الهُاهت: ٖلى اإلاؿخىي ألاصوى *  ٍو

اث٠ ٦ما ًلي :  الْى

اث٠ اإلاغا٢بت جخًمً ٧ل مً اإلاالُت- 1 . مهلحت الخ٣ىُاث ومهلحت ألامً - ْو

اث٠ الاؾخٛال٫ جخًمً مهلحت الاهخاج- 2 ً– مهلحت الهُاهت - ْو  .مهلحت الخمٍى

: مصالح مرلل - 2

 

 ًمثل مصالح املرلل: (II_01)الجدألاو وقم

ُٟتها    اإلاهالح ٖضص ٖمالها  ْو

                                                             
 GNL2/Z  الىزاث٤ الضازلُت إلاغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي _1
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ً : مغا٢بت جدغ٧اث ألاشخام -  , الٗما٫  منهم والؼاثٍغ

ظا ما 34و٦ظا خغ٦ت الؿُاعاث و حؿخٗمل لظل٪   ٧امحرا َو

ًجٗل صوعَا مهم مً ؤحل يمان ألامً صازل اإلاغ٦ب 

.وو٢اًت الٗما٫ مً الحىاصر  

 

 

 

 

100 

ألامً-   

الخىػَ٘ - 

  ج٣ىُت 

(DRS)

  اإلاغا٢بت

Distributeur 

Contrôle Système  

  

 

 

 ألامً

ج٨مً ؤَمُت َظٍ اإلاهلحت في ؤنها اإلاؿحر اإلاالي املحاؾبي 

اطا ج٣ىم باالزخُاع اإلاالي ألامثل ؾىاء ٖلى مضي , للمغ٦ب

ل ؤو ال٣هحر .الٍُى  

 

 

29 

املحاؾبت-   

الم و الدؿُحر-  الٖا  

ىت-  الخٍؼ  

الكاون ال٣اهىهُت-   

 

 

 اإلاالُت

ُت الاهخاج ٦ما , اإلاغا٢بت الُىمُت للخجهحزاث و بالخالي لىٖى

ج٣ىم بتزوٍض الاصاعة و اإلاهالح ألازغي باإلاٗلىماث ًٖ 

و٦ظا ٢ُامها بخىحُه الضعاؾاث , الجىاهب الخ٣ىُت للمغ٦ب

.و البدىر الخ٣ىُت  

 

 

 

83 

صعاؾاث -   

ت-  ججاعب مسبًر  

جٟخِل-   

 

 

 

 الخ٣ىُت

ت ل٩ل مهلحت مً  يمان اإلاىحىصاث مً اإلاىاعص البكٍغ

و٦ظا الخ٨ٟل بمجا٫ , حؿُحر وجىُٓم الٗمل, اإلاهالح

يُت .جغ٢ُتهم اإلاهىُت وطل٪ بىي٘ زُِ ج٩ٍى  

 

20 

الخمهحن-   

 -ً الخ٩ٍى  

ت اإلاىاعص  مضًٍغ

DRH ت  البكٍغ

له الى بغوبان و بىجان و  جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي و جدٍى

الخيؿ٤ُ بحن الُلب و ٦مُت الاهخاج اإلاىاؾب , ٚاػولحن 

.لى حىاهب خٟٔ وخضاث الاهخاجبلخُُٛت طل٪   

 

 

319 

الخسُُِ-   

الخدًحر و - 

 الاعؾا٫

 

 

 الاهخاج

ججهحزاث , جلبُت حمُ٘ اإلاخُلباث مً اللىاػم و الخجهحزاث 

حر الى٣ل اإلاؿخسضمحن, اإلاهالح ألازغي  .جٞى  

 

98 

صازلي-   

الخضبحر-   

الى٣ل-   

 

 الىؾاثل الٗامت

MG 
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جهلُذ وخٟٔ الخجهحزاث الاهخاج لخٟاصي ؤي ُٖل ؤو 

جىُٟض الخٛحراث اإلاٗلً ٖنها بُلب مً اإلاهالح , جى٠٢

ظا ما ًجٗلها طاث ؤَمُت بالٛت جخًمً , الخ٣ىُت َو

ت الؿحر الحؿً للمغ٦ب .اؾخمغاٍع  

 

 

 

264 

  

 

 

 الهُاهت

ت للمغ٦ب جإمحن اإلاخابٗت , جإمحن حمُ٘ ال٣ٗىص الاصاٍع

.الاحخماُٖت و الُبُت لألشخام  

 

 

 

33 

الخإمحن-   

الًمان - 

 الاحخماعي

الًمان الهحي-   

 

 

 اإلاؿخسضمحن

و الخجهحزاث , قغاء و حؿُحر ٢ُ٘ الُٛاع اإلاؿدبضلت

, و٦ظا اإلاىاص ال٨ُمُاثُت الالػمت لالهخاج, الخانت باإلاغ٦ب

ت .مغا٢بت جىخُض الغمىػ خؿب اإلاىا٣ٞت الخ٣ىُت الخجاٍع  

 

 

 

48 

الكغاء-   

 -ً الخسٍؼ  

 

 

 

 ً الخمٍى

اصزا٫ ؤخضر الخ٣ىُاث الخ٨ىىلىحُت في الاؾخٛال٫ وطل٪ 

 .وحٗلها جىا٦ب ال٣ىة الحالُت, لدؿهُل الٗمل بالىخضة

 

08 

  

الم  زلُت الٖا

َى ال٣ؿم الظي ٌٗمل ٖلى جؼوٍض اإلاغ٦ب بالىزاث٤ الى 

.حاهب ال٣ُام بترحمت ال٨خب  

 

09 

  

زلُت 

الخىُٓم 

املحاٞٓت ٖلى ؾالمت حى الٗمل صازل اإلاغ٦ب وطل٪ 

.بىي٘ التزاماث و٢ىاهحن جٟغى ٖلى الٗما٫  

   

ٖال٢اث 

زانت 

بالٗمل 

حر الىؾاثل  الؿهغ ٖلى ؾالمت و صحت اإلاؿخسضمحن بخٞى

ت في خالت و٢ٕى خىاصر صازل اإلاغ٦ب .الٗالج الًغوٍع  

 اإلاغ٦ؼ  

 الهحي

َظا ال٣ؿم ٨ًمً صوعٍ في ملء ؤو٢اث ٞغاٙ الٗمل 

ايُت يهُت و اؾخُالُٖت, بيكاَاث ٍع .وعخالث جٞغ  

٢ؿم   

اليكاَاث 

اًت  و الٖغ

 GNL2/Zمغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ : املصدو
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 GNL2/Zثقدًم الهيهل الحنظيمي ملرلل :اململطل الثاني

 GNL2/Z الحنظيمي ملرلل الهيهل: (II_03)الشهل وقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GNL2/Z مغ٦ب جمُُ٘ الٛاػ الُبُعي : عاملصد  

 

املدًرية العامة 

 ASI مصلحة  مم الداخلي 

 مصلحة إلاعالم آلالي

 املدًرية الفرعية لطمضحخدميا

 صاثغة ألاقٛا٫ الٗمىمُت

مصلحة الحنظيم 

 دائرة الحمويم

 صاثغة ألامً صاثغة الخ٣ىُت

دائرة 

ألاصائل 

 العمل

دائرة املواود 

 البشرية

دائرة 

 املضحخدميا

 املدًرية الفرعية لالصحغالو

دائرة  دائرة الصيانة

 إلانحاج

 صاثغة اإلاالُت
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 صوناطراك مؤصضة في حنومة الشرمات ألااقع :الثالح اململطل

 صونملراك في الحولمة مملادئ ثململيق: أألاال. 

 ُٞما الحى٦مت مباصت جُب٤ُ مضي في الىٓغ ٖلُىا وحب اإلااؾؿت في الحى٦مت وا٢٘ ٖلى للى٢ٝى

اث٠ اإلاهام ويبِ الدؿُحر ًسو  .َٝغ ل٩ل والْى

 الشرمات لحولمة فعاو إلطاو أصاش ألاجود: 

خطح اإلااؾؿت في الحى٦مت ومماعؾت لخُب٤ُ ؤَمُت ؾىهُغا٥ جىلي  مجلـ ٖمل زال٫ مً طل٪ ٍو

 حمُ٘ في ألاٞغاص ونالخُاث إلاهام اإلاض٤٢ الخدضًض زال٫ مً اإلانهي ألاصاء اإلاٗاًغ ؤٖلى بخُب٤ُ ؤلاصاعة

غ صوعي بك٩ل ًهله ٖامل ٧ل ؤن خُث مً وطل٪ اليكاَاث، ٣ت ًبحن ج٣ٍغ  واإلاؿاولُاث الٗمل ٍَغ

غ َظٍ جهل ٦ما اإلاهام بهجاػ ٖىض جدملها ًجب التي لى اإلاؿاو٫ مً َغمُت بهٟت الخ٣اٍع  بلى مغجبت ألٖا

ُٟي، الؿلم يمً وطل٪ الا٢ل غ ؤن َىا الؿلبي الش يء ؤن بال الْى ت الخ٣اٍع  للجمهىع  اإلاٗغويت الؿىٍى

 .الحى٦مت صلُل بىىص ٖلى جدخىي  ال

 بينهم املخضاألاية ألااملعامطة املضاهميا حقوو   ماا: 

ظا % 100 بيؿبت للضولت مملى٦ت قغ٦ت ؾىهُغا٥ حٗخبر  ؤن خُث ٞيها الىخُض اإلاؿاَم ما ًجٗلها َو

 والهُئت ؤلاصاعة مجلـ ٖمل ًغا٢ب الظي ٖامت حمُٗت وحىص زال٫ مً مًمىهت الضولت خ٣ى١ 

 .الح٣ى١  َظٍ ٖلى حؿهغ التي الخىُٟظًت

  املصالح أصحاب دألاو: 

 وبالخالي للضولت مملى٦ت الكغ٦ت باٖخباع اإلاهالح ؤصحاب بمثابت الٗلُا الضولت ماؾؿاث ٧اٞت حٗخبر

ٗاث ال٣غاعاث مسخل٠ في ٨ًمً صوعَا  باٖخباٍع َام صوع  للمجخم٘ ٞةن ؤزغي  حهت ومً اإلاخسظة والدكَغ

ىُت الكغ٧اث بلى باإلياٞت الضولت، ل٩ل ؤؾاؽ  جل٪ وزهىنا ٣ٖىص ؾىهُغا٥ مٗها جمط ي التي الَى

غ التي ت لها زضماث جٞى  ٞةن الضولي الهُٗض ٖلى وؤما مٗها، اإلاخٗا٢ضة اإلاىاولت قغ٧اث و٦ظل٪ مخىٖى

 .الضولُت والاجٟا٢ُاث بال٣ىاهحن الكغ٦ت لتزامال٫ وطل٪ ٦بحر صوع  لهم الٗاملحن ؾىهُغا٥ قغ٧اء

 

 ألاالشفافية إلافصاح: 

اث مً حملت بخ٣ضًم ؾىهُغا٥ ج٣ىم  اإلاالي اإلاغ٦ؼ طل٪ في بما بالكغ٦ت واإلاخٗل٣ت الهامت اإلاىيٖى

 :في طل٪ وهجمل آلازغ البٌٗ ط٦غ ًٖ وحٛايذ الكغ٧اث و خى٦مت اإلال٨ُت وخ٣ى١  للكغ٦ت

 عنها باإلفصاح املؤصضة إلتزمد التي املعطومات: 

 غ زال٫ مً الكغ٦ت لتزمذا ٤ املحضصة اإلاالُت ال٣ىاثم ًٖ باإلٞهاح الؿىىي  الخ٣ٍغ  الىٓام ٞو

 ٢اثمت و الىخاثج خؿاباث حضو٫  ٢اثمت و الخهىم ٢اثمت و ألانى٫  ٢اثمت ٖلى اإلاالي املحاؾبي

ىت جض٣ٞاث  .اإلاالخ٤ و الخانت ألامىا٫ عئوؽ في الخٛحر وخغ٦ت الخٍؼ

 ولخهىم ا ألانى٫ (  اإلاحزاهُت بىاؾُت للكغ٦ت اإلاالُت ويُٗت( 

 الكغ٦ت ؤصاء ٖلى ؤلاٞهاح. 

 ىت  ويُٗت في الخٛحراث ٖلى ؤلاٞهاح ىت جض٣ٞاث حضو٫ (الخٍؼ  .)الخٍؼ
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 الخانت ألامىا٫ حٛحر حضو٫ (الخانت  ألامىا٫ عئوؽ ًٖ اإلاٟهلت الخٛحراث ٖلى ؤلاٞهاح(. 

 ُت قغ٧اتها ؤو هٟؿها اإلايكإة جمخل٨ها التي الكغ٦ت ؤؾهم ًٖ ؤلاٞهاح  .الؼمُلت ؤو الٟٖغ

 غ زال٫ مً ؤلاٞهاح  طل٪ و الهُضعو بُترولُت باإلاىخجاث اإلاخٗل٣ت ألانى٫  ًٖ اإلا٨خىب الخ٣ٍغ

  اليكاٍ(ألاؾاس ي وكاَها يمً جضزل التي و جماعؾها التي ألاوكُت مسخل٠ بلى بالخُغ١ 

 (البترولي

 ؤي ؾىهاَغا٥ ٖليها حؿُُغ التي الكغ٧اث في اإلاالُت مؿاَماتها و اإلاالُت ؤنىلها ًٖ ؤلاٞهاح 

 لها الخابٗت الكغ٧اث. 

 ؾاب٣ت ؾىىاث م٘ باإلا٣اعهت ؤٖمالها ع٢م جُىع  ًٖ ؤلاٞهاح. 

 عنها باإلفصاح املؤصضة ثطتزم لم التي املعطومات 

 والكغ٧اث ألام للميكإة جٟهُلي بك٩ل واإلاضًىت الضاثىت اإلابالٜ ًٖ باإلٞهاح الكغ٦ت جلتزم لم 

غاٝ والؼمُلت الخابٗت  .الٗال٢ت طاث ألازغي  وألَا

 الهٗبت بالٗملت اإلاىجؼة الٗملُاث مكا٧ل مٗالجت ٦ُُٟت ًٖ باإلٞهاح الكغ٦ت جلتزم لم 

 .والخطخم الهٝغ ؤؾٗاع في الخٛحراث ًٖ الىاججت والخؿاثغ

 ؤلا٢خهاصًحن اإلاخٗاملحن مسخل٠ م٘ الكغ٦ت جىاحهها التي الجزاٖاث. 

 ش  .اإلاالُت الخهىم و اإلاالُت ألانى٫  مً ل٩ل ؤلاؾخد٣ا١ جىاٍع

 جىاحهها التي البُئُت اإلاكا٧ل. 

 جىاحهها ٢ض التي املحخملت ألازُاع. 

 ت الٟىاثض و ألاعباح بحمالي ىت جض٣ٞاث حضو٫  في الؿىت زال٫ اإلاضٖٞى  .الخٍؼ

 إلاداوة مجطط مضؤألالية. 

 اللجىت ؤلاصاعة، مجلـ مً ٧ل م٩ىهاث ٖىض الى٢ٝى ؤوال ٖلُىا وحب الٗىهغ َظا ٖلى للى٢ٝى

 الٗمىمُت والجمُٗت الخىُٟظًت

 :مً وجخ٩ىن  ،"الضولت" الحالت َظٍ وفي اإلاؿاَمحن جمثُل مهمتها :الٗمىمُت الجمُٗت _1

 الغثِـ واإلاىاحم الُا٢ت وػٍغ 

 ًٖى اإلاالُت وػٍغ 

 ًٖى الجمهىعٍت عثاؾت ممثل 

 ًٖٔٞى الجؼاثغ بى٪ مدا 

غ، وبٗغى ؤلاصاعة واإلاغا٢بت الخىحُه مهمخه :ؤلاصاعة مجلـ _2  :مً ًخ٩ىن  الخ٣اٍع

 الٗام اإلاضًغ :الغثِـ 

 ًاء  :ألٖا

 اإلاالُت  وػاعة ًٖ ممثلحن

 اإلا٩لٟت باملحغو٢اث الىػاعة ًٖ ممثلحن 
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 الجؼاثغ بى٪ ممثل 

 باإلاىب٘ اإلا٩ل٠ الغثِـ هاثب 

 ٤ اإلا٩لٟت ٕٞغ عثِـ هاثب  بالدؿٍى

 البترولي باإلاهب اإلا٩ل٠ الغثِـ هاثب 

 ألاهابِب ٖبر بالى٣ل اإلا٩ل٠ الغثِـ هاثب 

 الٗما٫ ًٖ ممثلحن 

غ وج٣ضًم للكغ٦ت الٟٗلي الدؿُحر ًٖ اإلاؿاولت وهي :الخىُٟظًت اللجىت _3  :مً جخ٩ىن  الخ٣اٍع

 الٗام اإلاضًغ :الغثِـ 

 ًاء  ألاهابِب زٍُى ٖبر بالى٣ل اإلا٩ل٠ الغثِـ هاثب:ألٖا

 باإلاىب٘ اإلا٩ل٠ الغثِـ هاثب 

 ٤ اإلا٩لٟت الغثِـ هاثب  بالدؿٍى

 البترولي باإلاهب اإلا٩ل٠ الغثِـ هاثب 

 للمالُت الخىُٟظي اإلاضًغ 

 والا٢خهاص والخسُُِ لالؾتراجُجُت الخىُٟظي اإلاضًغ 

 ت للمىاعص الخىُٟظي اإلاضًغ  البكٍغ

 :ؤن هغي  ؤلاصاعة مجلـ مؿاولُاث وخى٫ 

 .بها ًًُل٘ التي ال٣اهىهُت والىاحباث ؤلاصاعة مجلـ ٩َُل بخىيُذ ج٣ىم الكغ٦ت

ًاء خُث مً الخىُٟظًت واللجىت ؤلاصاعة مجلـ بحن جضازل َىا٥ ظا اإلا٩ىهحن ألٖا  ٖلى ًازغ َو

ُت  .اإلاخسظة ال٣غاعاث هٖى

 الاثصاو قنوات صالمة ألادعم املعطومات ثوفير: 

غ املجا٫ َظا في  ال٣ُام م٘ الهامت الاخضار وؤَم ألاوكُت مسخل٠ ًٖ مٗخبرة مٗلىماث الكغ٦ت جٞى

غ في طل٪ ٧ل وؤلاصاعي  الٗمالي الُا٢م مً اإلاٗلىماث حمُ٘ بةخهاء  .جهضٍع الظي الؿىىي  الخ٣ٍغ

غ َظا ؤزغي  حهت مً ٦ً ال  ٢ىىاث ًٖ ؤما مخإزغ، و٢ذ في بلى ًهضع وال ؾىت ٧ل ًهضع ال الخ٣ٍغ

الم مسخهت َُئت ًىحض ال ٞةهه الاجها٫  ًخم لم للكغ٦ت الغؾمي اإلاى٢٘ ٞةن و٦ظا الاجها٫، و باإٖل

 .الؿاب٤ الٗام اإلاضًغ ٖهض مىظ جدضًثه

 صوناطراك مؤصضة في الحولمة نظام :ثانيا 

إل للجمهىع  ًدُذ ما وؤوكُتها، حٗامالَا الكٟاُٞت ٧اٞت جغؾُش ٖلى ؾىهُغا٥ قغ٦ت حٗمل  ٖلى الَا

 .وقٟاُٞت مهضا٢ُت وب٩ل اإلاٗلىماث ٧اٞت

هُٓمُت الذ ال٣ىاهحن اخترام  ،وطل٪ في ْل  حُضة بهٟت الكغ٧اث خى٦مت هٓام ؾىهُغا٥ قغ٦ت وجُب٤

ىُت  ٦ما جدترم اإلااؾؿت مباصت اإلاىاٞؿت .ا لخاعجي  ؤو الضازلي ؾخىي لما ٖلى ؾىاء والضولُتالَى

ٟت ، ما٫ ؤزال٢ُاث مباصت واخترام جُب٤ُ اإلااؾؿت جًمً ٧لما ًدىافى مٗها، ٦ما وحٗاعى الكٍغ  في ألٖا

 :مجا٫ ؤوكُتها
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غاٝ ٧اٞت م٘ ٖال٢اتها بىاء ٖلى اإلااؾؿت حٗمل :الجزاَت 1-  والؼباثً واإلاىعصون  بها ٧الٗما٫ مغجبُت ألَا

ما٫ ؤزال٢ُاث مباصت ؤؾاؽ ٖلى الاحخماٖحن، والكغ٧اء  ج٩افئ خُث ػاَت،نوا٫ الكٝغ ٖلى ٖخمضةلما ألٖا

. اإلااؾؿت الٗما٫ املخلهحن، وطل٪ ٝ بَاع التزام ؤزالقي ًدبنى ٖلى ؤلازالم والاخترام

ً ٖلى الٗمل- 2 ؼ ٖلى ؾىهُغا٥ ماؾؿت حٗمل :اإلاهاعاث ج٩ٍى ت،مً  حٍٗؼ اإلاهىُت باليؿبت للمىاعص البكٍغ

 ً زال٫ حصجُ٘ اإلاهاعاث الٟغصًت، وعوح الابخ٩اع ، والازترإ واإلاباصعاث، ٞهي ج٨غؽ حهىص زانت لخ٩ٍى

 .الٗما٫، وجدؿحن همِ الدؿُحر  ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت

غ اإلااؾؿت حى ؾلُم ومالثم للٗمل، مدٟؼ ومىاؾب لخد٤ُ٣ جىمُت ز٣اٞت اإلااؾؿت اإلابيُت ٖلى  ٦ما جٞى

تراٝ بال٨ٟاءاث وألاصاء الجُض . الٖا

تراٝ، مداٞٓت ٖلى صحتهم، وجًمً لهم ؾالمتهم  باخترام ؾىهاَغا٥ جلتزم   ٦ما ٟيها مضًىت لهم بااٖل . مْى

 ٖلى واليؿاء للغحا٫ الٗمل ٞغم هٟـ ؾىهُغا٥ ماؾؿت  جًمً :الٟغم وج٩افئ الٗاصلت اإلاٗاملت 3-

ليهم هٟـ الىاحباث  ا هٟـ ٞلهم الؿىاء، خض لح٣ى١ ٖو

دٟٔ ٦غامتهم، ٦ما  ٦ما جىلي اإلااؾؿت اَخماما زانا بد٣ى١ الجاهب اليؿىي، وبما ًًمً خ٣ى٢هم ٍو

. ج٨غؽ اإلااؾؿت مبضؤ ٖضم  ؤلا٢هاء ل٩ل الٗما٫ ول٩ل اإلاترشححن للٗمل 

جدغم ؾىهاَغا٥ ٖلى يمان ؾالمت ميكأتها واملحاٞٓت ٖلى ميكأث الؿ٩ان املجاوعة، : اإلاىاَىت 4-

٦ما حؿعى للحٟاّ ٖلى البِئت وحؿاَم في خماًت الترار الُبُعي والث٣افي، وحؿاَم ؾىهاَغا٥ في 

ني والضولي  ت، في الخىمُت الا٢خهاصًت املحلُت، في الخًامً الَى ججؿُض ألاوكُت الاحخماُٖت والخحًر

٣ا ل٣ُمها ٦ماؾؿت مىاَىت غ املحاؾبُت اإلاٗلىماث مهضا٢ُت 5- .ٞو غ نضوع  بن :والخ٣اٍع  اإلاالُت الخ٣اٍع

حر ت حٗخبر ؾلُمت، و صحُدت بهٟت اإلاالُت ٚو ى للكغ٦ت، ًضجا٫ الٗمل لًمان يغوٍع  مً التزام َو

  .ٖامل ٧ل َٝغ

غ املحاؾبُت اإلاٗلىماث مهضا٢ُت 5- غ نضوع  بن :والخ٣اٍع حر اإلاالُت الخ٣اٍع  و صحُدت بهٟت اإلاالُت ٚو

ت حٗخبر ؾلُمت، ى للكغ٦ت، ًضجا٫ الٗمل لًمان يغوٍع   .ٖامل ٧ل َٝغ مً التزام َو

 الضازلي الىٓام ٖليها وجالٖب،ٌٗا٢ب ٚل خاالث حٗخبر ٧اطبت، مٗلىماث جل٤ُٟ ؤو جؼوٍغ  بن

 .ال٣اهىن  و٦ظل٪ لؿىهُغا٥،

اع ًجب ٖلى  اإلااؾؿت ج٣ىم ؤن م٨ً ي بخٟخِل مداؾبي ومالي في ؤي و٢ذ وبك٩ل مٟاجئ ، وفي َظا ؤلَا

حر الاؾخ٣با٫ الحؿً للمد٣٣حن، والخٗاون بهٟت مُل٣ت م٘  ٟحن اإلاٗىُحن جٞى اإلاؿاولحن واإلاْى

 . اإلاغاحٗحن ؾىاء ٧اهىا مً الضازل ؤو مً الخاعج

ت، 6- ت و اإلال٨ُت اإلاال٠ خ٣ى١  الؿٍغ  واإلال٨ُت اإلاال٠، خ٣ى١  خماًت ٖلى ؾىهُغا٥ حٗمل :ال٨ٍٟغ

ت، ت،وبغاءاث ٞيها ألاؾغاع بما ال٨ٍٟغ . الخ...................... الازترإ، الخجاٍع

ٟىن في بَاع ٖليها اإلاٗلىماث التي اَل٘ بن ظ للكغ٦ت، زام مل٪ الٗمل،هي اإلاْى  حٗخبر ألازحرةٌ َو

ٟيها الؿاب٣حن والحالُحن  ت م٨مً الحن مْى  الٗملُاث اإلاٗلىماث ٧ل حٗخبر الخامت، وبظل٪ للؿٍغ

ضم خٟٓها ؤؾغاع ًجب وألاوكُت ا ٖو   .وكَغ

ٗا٢ب زُغ، جهٝغ الغقىة حٗتر :الٟؿاص و الغقىة م٩اٞدت-  7 ىجؼ ٖىه مخابٗاث،  ال٣اهىن، ٖلُه َو ٍو

. والٟهل ًٖ الٗمل
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ٟيها ٧اٞت ٖلى باجا جمى٘ مىٗا ؾىهُغا٥ ماؾؿت بن  ٢ُمت، لها ؤزغي  ؤٚغاى ؤي ؤو مبالٜ ؤي جل٣ي مْى

ٟحن مىذ ؤو  نٟتهم، ٦ما ٧اهذ مهما ماؾؿت ؤو ؤًت  شخوؤي  مً ًمى٘ ؤًًا وبىٟـ الهٟت ٖلى اإلاْى

 .بلى ؤي شخو ؤو ماؾؿت مهما ٧اهذ نٟتهم ٢ُمت لها ؤزغي  ؤٚغاى ؤي ج٣ضًم ؤي مبالٜ ؤو

٠ مً َٝغ ؤخضَم ًجب مٗالجتها ٖلى الٟىع مً َٝغ لجىت ؤزال١  بن ؤي مداولت عقىة ؤي مْى

 .ماؾؿت ؾىهاَغا٥

 بها التي ج٣ىم الٗملُاث زا٫ مً ؾىهُغا٥ ماؾؿت  حٗمل :والؼباثً والكغ٧اء اإلاىعصًً م٘ الٗا٢اث 8-

ؼ ز٣ت ٖلى ما٫  ؤزال٢ُاث مٗاًحر اخترام ٖليهم بغيني وبضوعَم والؼباثً، والكغ٧اء اإلاىعصًً حٍٗؼ  .ألٖا

٘ بن  ما٫، وماؾؿت  ؾىهُغا٥ الدكَغ  الجؼاثغي ًىٓم وبهٟت ؤ٦ثر جدضًضا الٗال٢اث في مجا٫ ألٖا

 .ال٣اهىن  مخُلباث م٘ جُاب٤ حٗامالتها وبهغامت

ٗاث الضولُت التي جد٨م ؤوكُتها في البلضان  ٦ما جدترم ؤًًا ماؾؿت ؾىهاَغا٥ وبض٢ت ٧اٞت الدكَغ

اإلاًُٟت لها، ومً حهت ؤزغي لضي ؾىهاَغا٥ جىُٓماث وبحغاءاث جد٨م الٗال٢اث الخٗا٢ضًت 

ت ًخىحب اخترامها وبض٢ت  1.  واله٣ٟاث الخجاٍع
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 : الخالصة 

اَُت اإلااصًت، وجب٣ى  حٗخبر اإلااؾؿت مغ٦ؼ اليكاٍ الا٢خهاصي اإلاٗانغ، خُث جمثل اإلاىب٘ الغثِس ي للٞغ

ىان الا٢خهاصًحن اإلا٩ان الغثِس ي للٗمل، ٦ما ؤن اإلااؾؿت هي اإلا٩ان الظي جماعؽ  باليؿبت إلاٗٓم ألٖا

ٞيها َغ١ الدؿُحر ال٣ٗالهُت اإلاىحهت لبلٙى ألاَضاٝ الا٢خهاصًت ؤو الاحخماُٖت، وبياٞت ل٩ىنها الىىاة 

ت ًٖ  اع ال جسخل٠ ماؾؿت ؾىهاَغا٥ الجؼاثٍغ ألاؾاؾُت في اليكاٍ الا٢خهاصي للمجخم٘، وفي َظا ؤلَا

٣ُا ٞهي حكاع٥ في الخى٣ُب و  ا مً اإلااؾؿاث، خُث حٗخبر ؤَم الكغ٧اث البترولُت في الجؼاثغ وبٍٞغ ٚحَر

٘، ٦ما ؤنها اخخلذ اإلاغاجب ألاولى ٖاإلاُا في  ٤ مٗخمضة ٖلى ؾُاؾت الخىَى الا٢خهاصًت ،ؤلاهخاج والدؿٍى

غ و اؾخٛال٫ الح٣ى٫ البترولُت، وبهظا  ظا ًبحن الجهىص اإلابظولت في ا٦دكاٝ وجٍُى مجا٫ املحغو٢اث َو

ىهغ ٢ىي في جد٤ُ٣  ؤنبدذ ال٣لب الىابٌ لال٢خهاص الجؼاثغي ألنها حؿاَم بيؿبت ٦بحرة ُٞه ٖو

ني و الاؾخ٣غاع والخىمُت، ٦ما حٗمل قغ٦ت ؾىهاَغا٥ ٖلى جغؾُش الكٟاُٞت في ٧اٞت  الاهضماج الَى

إل ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث و ب٩ل مهضا٢ُت وقٟاُٞت،خُث  حٗامالتها وؤوكُتها، بما ًدُذ للجمهىع الَا

جُب٤ قغ٦ت ؾىهاَغا٥ هٓام خى٦مت الكغ٧اث بهٟت حُضة، وطل٪ في ْل اخترام ال٣ىاهحن الخىُٓمُت 

ىُت الضولُت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي  . الَى

   



الخاتمة العامة 
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 خسث اش هاز، مً الاقخصا يت الحساة إلسه دصلذ فسما هام  دز  الدتسيير  الفنس جؼطز ى مان لقد

 اإلاؤستت في اإلاخدخلت ألاػساف مصالح لخعازض فعاى لدل الحطلمت  ظطز  الخؼطز  هرا هخاج مان

 جىظم بمبا ا حاءث الحطلمت أن بدسث داإلاالو، دالعامل اإلاتيي بين العالقاث جندس ي التي دالظبابست

 اإلاصالح أصحاب  دز  جثمين مع بسنهم اإلادتاديت د اإلاعاملت اإلاتاهمين خقطو  طمان خالى مً ذلو

 على متؤدلساث فسض مع اإلاؤستت بها جقطم التي الخعامالث حمسع يخص فسما دالشفافست ؤلافصاح دلرا

 .اإلاعلطماث جطفيي أهمست هيس ى أن بددن  بها ؤلاػالع دحب ؤلا ازة مجلس

 دطسدزر  أساس ي مفخاح بمثابت دهي اإلاىظماث، إل ازة فعالت حديدة آلست الشسماث خطلمت حعخبي خسث

 قطاهين له سطقا، هفتظا الشسلت مً حعلذ أنها ختى للشسماث، اإلاؤسس ي ألا اء دجدتين لسفع

 دالدشغسلست الخىظسمست اإلاشامل مً ملجمطعت فعاال مفخاخا الشسماث خطلمت فأصبدذ جىظمه د جدنمه

 .للشسماث دالخازجي الداخلي اإلاتخطو  على اإلاصالح لخظازب

 عمل بيئت تهسئت عبي دمطاز ها الشسماث لقدزاث د ألامثل الاسدثماز جدقسق إلى الحطلمت زقافت تهدف

 الشسلت أهداف جدديد في دالشفافست الطططح مبا ا دمساعاة دالالتزام دالسقابت اإلاتؤدلست أساسظا

 عالقتها إ ازة إلى دالتزاماجه،إطافت لساهاتها مً لسان مل خقطو  دبسان ؤلاستياجسجست، الخجازيت دخؼؼظا

 .جصادلظا التي دألاوشؼت السقابت دحظاث داإلاتتهلنين داإلامطلين باإلاطز يً

 الشسماث خطلمت مؤشساث بين ازجباغ عالقت دحط  إلى اإلاسداهست الدزاست خالى مً جطصلىا خسث

 مً ألا اء على إيجابست هخابج إلى يؤ ر الحطلمت فخؼبسق متخطياث، عدة على ذلو د مان د أ ائها

 :خسث

 املخخلفت الخهالسف جفا ر خالى مً دذلو اإلاؤستت أ اء لخيشسؽ فعاى إػاز دطعذ الحطلمت

 .اإلاؤستت أعظاء بين داإلاظام الصالخساث جداخل دمخاػس الخاػئت اإلامازساث عً جىجم التي

: الفرضياتنتائج 

 الدزاست خالى مً هخابج إلى الطصطى  جم فقد البدث بدايت في اقتياخظا جم التي للفسطساث باليتبت

 :يلي لما لبدثىا داإلاسداهست الىظسيت

 إ ازة بين العالقت جدد  التي القطاعد د القطاهين هي مجمطعت عام بشهل الحطلمت : ألاولى الفرضية

 الخعادن  مىظمت مبا ا حعخبي لما أخسو  حظت مً اإلاصالح أصحاب د اإلاتاهمين د حظت، مً اإلاؤستاث

 . اإلاؤستاث خطلمت  مجاى في اإلاؼبق اإلابا ا أهم الاقخصا ر

 ، الفسطست هره مظمطن  مع الاجفاو مً للدزاست الىظسر  الفصل مً ألادى  اإلابدث خالى دجطصلىا

 اإلاؤستاث خطلمت مبا ا أهم إلى الخطصل إلى باإلطافت اإلاؤستاث، لحطلمت حعسيف بئعؼاء دقمىا

 .الاقخصا ر الخعادن  مىظمت مبا ا في داإلاخمثلت

اإلاالي  الفتا  خاالث إلاطاحظت طسدزيا أمسا ، مفظطم الحطلمت بصفت عامت جبني يعد الثانية الفرضية

. دؤلا ازر الرر حعاوي مىه معظم اإلاؤستاث

دقد جم إزباث صحت هره الفسطست دذلو مً خالى جبني هظام دأسس خهطمت اإلاؤستاث خسث حعمل 

الحطلمت على طمان خقطو مل ألاػساف داختيام خنم القاهطن، مع جدديد دجطشيع داضح للمتؤدلساث 
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بين مخخلف الجظاث دمىذ خق اإلاتاءلت داإلاشازلت، مما يتاهم مدازبت الخلل دمدازبت الفتا  اإلاالي 

. دؤلا ازر 

 د إجباع الحطلمت مىهج جؼبسق على ،"سطهاػساك" الاقخصا يت اإلاؤستاث حعخمد : الثالث الفرضية

 .دجدتين ألا اء دطبؽ إلاساقبت  ألاساسست اإلابا ا

 في الحطلمت مبا ا جؼبسق جبني بمدو يخعلق فسما أهه مالخظت يمنً اإلاسداهست للدزاست جبعا

 بعع دحط  زغم اإلاؼلطب اإلاتخطو  إلى جسقى لم ماشالذ "سطهاػساك"الجصابسيت الاقخصا يت اإلاؤستاث

 إ خاى ببدايت جطحي أدلست مؤشساث بأنها جفتييها يمنً التي القاهطهست الدعابم د اإلاؤشساث د الدالالث

 .ما خد إلى الفسطست هره صحت إزباث دجم الجصابسيت الاقخصا يت اإلاؤستاث إ ازة في اإلابا ا هره

 :الدراسة نتائج

 الاهخمام مدو جبين دلرا اإلاؤستاث خطلمت دمبا ا بىظام الخعلق الجطاهب ملخخلف  زاسدىا بعد

 :الخالست الىخابج باسخخالص قمىا الجصابس في اإلاؤستت الاقخصا يت في الحطلمت مبا ا بخؼبسق

 ًألا اء جؼطيس هط الشسماث خطلمت أهداف أهم م . 

 د اإلاالست اإلاعلطماث مخخلف في دالشفافست العدالت،اإلاتاءلت،اإلاصداقست،ؤلافصاح جدقسق 

 .الشسلت عً جصدز التي املحاسبست

 اإلاؤستاث في داإلاتؤدلساث الصالخساث جدديد في اإلاؤستاث خطلمت مبا ا جؼبسق يتاهم  

 خلطى للمشامل إيجا  في يتاهم لما باإلاؤستت عالقت له مً لهل دالثقت الؼمأهيىت مً قدز ديدقق

 .العلسا اإلاىاصب إلى حديس غيي اإلاط ف دصطى  ديمىع اإلاؤستت جطاحه التي

 جىفسرها على دالعمل إجباعظا اإلاؤستاث الاقخصا يت على يجب اإلابا ا مً حملت للحطلمت ، 

 .الجسدة الحطلمت هظام مً ديظعف دؤلا ازر  اإلاالي الفتا  اهدشاز يؤ ر إلى دغسابها

 بهل ؤلا ازر  الفتا  خاالث إلاطاحظت ألاوتب الحل اإلاؤستاث خطلمت هظام جبني يعخبي 

 .أشهاله

 دخاصت اإلاؤستاث خطلمت مبا ا دجفعسل لخنسيس دطئسل وتبي بددز  الجصابسيت الددلت جقطم 

 .ؤلا ازر  الفتا  دحط   إلى يؤ ر دهرا الاقخصا يت، اإلاؤستاث متخطو  على

 الددلت ألادى  مهطهاث زالر بين الدشازك يخؼلب اإلاؤستاث خطلمت إلابا ا التلسم الخؼبسق 

 .اإلادوي املجخمع دالثالث الخاص القؼاع الثاوي د

 في الاقخصا يت اإلاؤستاث صطزة حشطه التي اإلاشامل اخؼس مً ، ؤلا ازر  الفتا  مشهلت 

 .الجسدة الحطلمت مبا ا جؼبسقاث الجصابس دجظعف

 الخخلص خالى مً ، الصحسذ اإلاتاز في اإلاؤستاث يظع ههج اإلاؤستاث خطلمت هظام جؼبسق 

 جدقسق في يتاهم لما اإلاؤستاث، هره دأهداف غاياث حعسق التي دالاهدساف الخلل مظاهس مً

 .املجخمع أفسا  لهافت دالاش هاز السفاهست
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 :التوصيات

 العالم شظده الجصابس،فما في اإلاؤستاث خطلمت داقع على الطقطف البدث لظرا جىادلىا خالى مً خادلىا

 مً وعيشه دما العالم، في داإلاؤستاث اإلااى أسطاو لبيياث متذ مؤستست دانهسازاث مالست أشماث مً

 أد بالتلب سطاء الجصابسيت البيئت على ذلو يعنته دما مخؼطزة، دجقىساث سسيع داجصاى معسفي شخم

 الاقخصا يت الاحخماعست، خساجىا مىاحي حمسع في الخددياث مً العديد هطاحه حعلىا ؤلايجاب،

 مع يخطافق بما اإلاتخجداث إلاطالبت دالخخؼسؽ الساهً دطعىا جقطيم سسعت يتخدعي دهرا دالتساسست،

 .الجصابسيت الاقخصا يت للمؤستاث لفء حتسيي إلى الطصطى  أحل مً دإمهاهساجىا مبا بىا قسمىا،

 ذاث ألاػساف حمسع ػسف مً دجساقب اإلاؤستاث بها جداز التي النسفست عً عبازة اإلاؤستاث فدطلمت

 اسخغاللظا في اإلاؤستت إ ازة لفاءة جظمً التي ألا اة بمثابت حعخبي فهي دبالخالي باإلاؤستت، العالقت

 ألادلى  بالدزحت ألهدافظا اإلاؤستت جدقسق عً لمؤشس يعخبي ما دهط للمخاػس، د زاستها إلاطاز ها

 .بها العالقت ذاث ألاػساف دأهداف

 مجلس الخازجي، اإلاساحع :في أساسا داإلاخمثلت اإلاؤستاث خطلمت أػساف  دز  جفعسل إلى ألاخر مً فالبد

 الاقتياخاث هدزج هىا دمً العلسا، ؤلا ازة إلى باإلطافت الداخلست اإلاساحعت د د سفت اإلاساحعت ؤلا ازة،لجىت

 إذ أػسافظا، جفعسل دلرا الجصابس في اإلاؤستاث خطلمت مبا ا إزساء في اإلاتاهمت شأنها مً دالتي آلاجست،

 :مً البد

 الحطلمت، مبا ا بخؼبسق الجصابسيت للمؤستاث الاقخصا يت القاهطوي بااللتزام ؤلاسساع طسدزة 

 .لرلو مىاسبت لبيئت دالقاهطوي اإلاؤسس ي ؤلاػاز جطفيي على دالعمل

 دهرا -متخمسة بصفت -علمست مؤجمساث دلرا مخخصصت هدداث جدزيبست،  دزاث عقد طسدزة  

 .دألاما يمسين اإلاظىسين مً مل يدظسها أػسافظا، د دز  اإلاؤستاث خطلمت يخص فسما

 اإلاؤستاث في اإلاساحعت لجىت دلرا الخازحست الداخلست، اإلاساحعت د سفت جىظسم إعا ة طسدزة 

 .عملساتها دفعالست دلفاءة مطططعستها اسخقاللستها، يظمً بما الجصابسيت

 للجامعاث العالي الخعلسم مىاهج طمً ألاعماى بيئت في الحاصلت الخؼطزاث مطالبت على العمل  

 اإلاؤستاث خطلمت في أساسا داإلاخمثلت ألاعماى بيئت في الحديثت بالخؼطزاث دالاعتياف الجصابسيت

 .بخؼطيسها دهرا ، ألػسافظا باليتبت خدزذ التي الخؼطزاث دلرا

 مل دمتئطلساث داحباث يطضح ، بخؼبسقه اإلاعىست ألاػساف لهافت معلً للحطلمت هظام دطع 

 .اإلاؤستت في مط ف

 ؤلا ازر  الفتا  مً للحد الحطلمت إلابا ا الفعلي الخؼبسق في البدء. 

 عً النشف في للمتاهمت ؤلاعالم دسابل دجدسيس د عم الديمقساػست، اإلامازساث جطسسع 

  .اهدشازه مً للحد الخطعست حظط  الاعخباز بعين ألاخر الفتا  مع

 الفعاى الدتسيي لظمان اإلاتاءلت خق دمىذ الاقخصا يت، اإلاؤستاث في السقابت  دز  جفعسل  

د  صازمت دقطاهين حشسيعاث سً ػسيق عً دذلو القظاء داسخقاللست هصاهت طمان إلى باإلطافت

 .داإلافتديً الفاسديً مداسبت جظمً زا عت،
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 خاصت الفتا  ممازس ي مداسبت هط ؤلا ازر  الفتا  على للقظاء د ألاصح ألامثل الحل إن 

داملحتطبست  الطساػت أشهاى مل إنهاء على دالعمل الحهطمت، دأعظاء اإلاتؤدلين لباز

 .داإلاتاداة العدى دحعصيص مبدأ  دمدازبتها
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  2005، الذار  الجامػيت ، مؿز، إلاضىىذريت،حولمت الشسماث.طارق غبذ الػال حماد 

  املخطلباث ، الخجازب ، املبادئ ، املفاهيم : الشسماث حولمت " ، حماد الػال غبذ طارق ، 

 . 2008|2007الذار الجامػيت،  مؿز،  ، "مصازف و وخاص عام قطاع شسماث

  ،الذار الجامػيت،مؿز حولمت الشسماث وألاشمت املاليت العامليتطارق غبذ الػال حماد،

. 2009إلاضىىذريت،

  ،ديىان املطبىغاث الجامػيت ،الطبػت اقخصاد وحسيير املإسستغبذ الزساق بً حبيب ،

 . 2006الثالثت، الجشائز، ، 
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  ،مساجعت الحساباث وحومت الشسماث في بيئت غبذ الىهاب هؿز غلي، شحاجه الطيذ شحاجه

. 2007-2006،الذار الجامػيت، إلاضىىذريت، مؿز ألاعمال الغسبيت والدوليت املعاصسة

  ،املؿارف حولمت الشسماث ودوز مجلس إلادازة، اجحادغذهان بً حيذر بً درويؼ 

.  2007الػزبيت،

  ،دار ألايام ،الطبػت ألاولى،غمان "الجصء الثاوي"اقخصاد املإسست غشيشة بً ضميىت،

 2017ألاردن،

  ،دار ألايام لليػز والخىسيؼ، الطبػت ألاولى، اقخصاد املإسست الجصء ألاول غشيشة بً ضميىت،

 .2016غمان، ألاردن،

  ،الحولمت املإسسيت املدخل ملهافحت غطا هللا وارد خليل، دمحم غبذ الفخاح  الػػماور

 2008، مىخبت الحزيت لليػز والخىسيؼ مؿز،الفساد في املإسساث العامت والخاصت

  ، الحولمت املإسسيت وألاداء املالي غالء فزحان طالب ، م م إيمان غيحان املػهذاوي

 . 2011،دار ؾفاء لليػز والخىسيؼ ،الطبػت ألاولى ، غمان ، ألاردن ، إلاستراجيجي للمصازف

  ، ديىان املطبىغاث الجامػيت ،الطبػت الزابػت، اقخصاد املإسستغمز صخزر ،

 .2006الجشائز،

 ،2008، دار الخلذوهيت ، الطبػت ألاولى، الجشائز ،  الوجيز في اقخصاد املإسستغىل فزحاث. 

  ،دار الفىز الجامعي،الطبػت حولمت الشسماث والهىدست املاليتدمحم الػزيف بً سواي ،

. 2012ألاولى،إلاضىىذريت، 

 الجامػيت الذار ،" وإلادازر  املالي الفساد ومعالجت الشسماث حولمت "، ضليمان مؿطفى دمحم 

 .  2006 ، ،إلاضىىذريت

  ،مىخبت املجخمؼ ألاشمت املاليت الاقخصاديت العامليت  وحولمت الشسماثمؿطفى يىضف وافي ،

. 2013الػزبي، الطبػت ألاولى، غمان، ألاردن، 

 الحولمت وإلاصالح املالي ، جامػت الذول الػزبيت(ؤغمال املؤجمزاث(املىظمت الػزبيت للخىميت ،

 . 2009، اللاهزة، مؿز ، وإلادازر 

 ألاداء على السقابت هموذج جطويس في ودوزها الومالت هنسيت "، الػليم غبذ إبزاهيم هجاحي " ، 

 . 1991 ، إلاداريت الػلىم مجلت

o النخب باللغت الفسوسيت :

 Brosquet :Fondement de la performance humain dans l’entreprise , les éditions 

d’organisation,1989 

 Chevalier et autre : Gestion des ressources humain, éd De back université 

Québec, 1993 
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 G . Chareau ,la gouvernance des entreprises, ED , Economica ? paris.1997 . 

 pierre vernimmen, finance d’entreprise, 5eme édition, Dalloz, paris 2002. 

o املرلساث :

  ،دوز زمائص حولمت الشسماث في الحد من ممازساث املحاسبت إلابداعيتؤميىت فذاور ،

وليت -  غىابت-ؤطزوحت دهخىراه ملذمت لىيل غهادة دهخىراه الطىر الثالث جامػت باجي مخخار

الػلىم إلاكخؿاديت وغلىم الدطيير ، كطم الػلىم املاليت، جخؿـ ماليت محاضبت والدطىيم في 

 2014|2013املؤضطت،ضىت 

  ،دزاست حالت  دوز الخدقيق الخازجي في جفعيل مبادئ حولمت الشسماثبً غهيذة فكيلت

، ؤطزوحت ملذمت لىيل درجت الذهخىراه الطىر الثالث في الخذكيم والىظام املحاضبي الجصائس

وليت الػلىم الاكخؿاديت و الخجاريت وغلىم _  مطخغاهم_املالي، جامػت غبذ الحميذ بً باديظ 

 2017_2016الدطيير، كطم الػلىم املاليت واملحاضبيت، 

  ،دوز حولمت الشسماث في جحقيق جودة الخقازيس املاليت وجحسين ألاداء سبيذر البػير

،ؤطزوحت ملذمت لىيل غهادة دهخىراه في الػلىم الخجاريت ، جامػت دمحم بىقياف املالي

باملطيلت، وليت الػلىم إلاكخؿاديت والخجاريت وغلىم الدطيير، كطم الػلىم الخجاريت ، جخؿـ 

 .2016-10-6الػلىم الخجاريت،

  ،مدى مساهمت الخدقيق الداخلي الخجسيد ألامثل لحولمت الشسماث في ظل غمالل هجاة

،رضالت دهخىراه في الػلىم الاكخؿاديت والخجاريت وغلىم الدطيير،جامػت غبذ بيئت دوليت

، وليت الػلىم الاكخؿاديت والخجاريت وغلىم الدطيير،جخؿـ -مطخغاهم- الحميذ ابً باديظ

 2016الخذكيم املحاضبي والىظام املحاضبي املالي،

  ،مدى مساهمت الخدقيق الداخلي في الخجسيد ألامثل لحولمت الشسماث في ظل غمالل هجاة

، رضالت دهخىراه في الػلىم الاكخؿاديت والخجاريت وغلىم دزاست احصائيت"بيئت دوليت

الدطيير،جامػت غبذ الحميذ ابً باديظ، وليت الػلىم الاكخؿاديت والخجاريت وغلىم 

 . 2016-2015الدطيير،الخذكيم املحاضبي والىظام املحاضبي املالي،

 حالت دزاست " املحاسبيت املعلوماث جودة علي الشسماث حولمت جطبيق أثس ، ؤحمذ طلحت 

 الاكخؿاديت وليت الػلىم ، الدطيير كطم ، ميػىر  غير ، ماجيطخير رضالت ، " صيدال مجمع

. 2012-2011باألغىاط، زليجي غمار ،جامػت وبىىن ماليت هلىد ،جخؿـ الدطيير وغلىم

  ، دوز الخدقيق الخازجي في جدعيم املمازست الجيدة لحولمت الشسماث غاغىرر غبذ الىاؾز

، مذهزة ملذمت قمً مخطلباث غهادة املاجطخير في املإسساث إلاقخصاديت الجصائسيت

، وليت الػلىم إلاكخؿاديت والخجاريت وغلىم الدطيير ، كطم غلىم الدطيير، 1،جامػت ضطيف

 2016|2015جخؿـ الحىهمت وماليت املؤضطت،
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 ، جطوز دوز وظيفت الخدقيق في مجال حولمت الشسماث لخجسيد مبادئ ومعايير فاجح غالب

. 2011-2010، مذهزة ماجطخير، جامػت فزحاث غباص، ضطيف الخىميت املسخدامت

  ،أثس جطبيق الحولمت على إلافصاح املحاسبي وجودة الخقازيس ماجذ إضماغيل ؤبى حمام

 2009،مذهزة ماجطخير، الجامػت إلاضالميت ،غشة، فلططين، املاليت

  ،الحالميت املإسسيت وأثسها في اسخقالليت مدقق الحساباث  أحعاب وغذ جميل الزواغذة

، رضالت (دزاست ميداهيت على شسماث الخأمين ألازدهيت املدزجت في بوزصت عمان)الخدقيق

املاجطخير، غير ميػىرة، جخؿـ املحاضبت، غلىم إلاكخؿاد والدطيير والخجارة،جامػت 

 . 2014الشركاء ألاردن،

 امللخقياث :

  ،لياث الحولمت في الحد من الفساهد املالي وإلادازر  دوز بزوع سيً الذيً ، دهيمي جابز  ،

-6ملخلى وطني حىل حىهمت الػزواث وأليت للحذ مً الفطاد املالي وإلادارر، بطىزة، الجشائز،

 2012 مار 7

 ، امللخلى حولمت الشسماث في ئزساء قواعد الشفافيت وإلافصاحبلػادر غمار، جاوحذو رقا،

املىػلذ بيليت الػلىم - واكؼ رهاهاث وآفاق–الذولي ألاول حىل الحىهمت املحاضبيت للمؤضطت 

 2010ديطمبر 8-7الاكخؿاديت الػلىم الخجاريت وغلىم الدطيير ، جامػت ؤم البىاقي يىمي 

  ، مذاخلت قمً فػالياث امللخلى الىطني املفهوم وألاهميت: الحولمت بىكزة رابح،غاهم هجيرة ، 

– حىل حىهمت الػزواث وأليت للحذ مً الفطاد املالي وإلادارر،املىظم بجامػت دمحم خيكز 

  2012مار 7-6املىػلذ يىمي - بطىزة

  ،ئزساء مبادئ الحولمت في شسماث الخأمين غبذ الزساق بً الشاور، إيمان وػمىن

،امللخلى الىطني حىل حىهمت الػزواث وأليت للحذ مً الفطاد املالي وإلادارر، املىظم الخعاووي

  2012مار 7-6بجامػت دمحم خيكز بطىزة،املىػلذ يىمي ي

 ،حولمت الشسماث ودوزها في جفعيل هنام السقابت على شسماث غشيشة بً ضميىت مزيم،طبني

الؿىاغت " ،مذاخلت ملذمت قمً فػالياث امللخلى الذولي الطابؼ حىل الخأمين الخعاووي

املىظم بجامػت حطيبت بً بىغلي - ججارب الذول -الخإميييت، الىاكؼ الػملي وآفاق  الخطىيز

 04-03بالػلف، وليت الػلىم الاكخؿاديت، الػلىم الخجاريت وغلىم الدطيير، يىمي 

 2012ديطمبر

 

 املإجمساث :

 ،املساجعت الداخليت لمسافد لخثبيت زمائص الحولمت املإسسيت في ضفيان غبذ الػشيش

املحاضبيت واملزاجػت في ظل بيئت ألاغمال "، املؤجمز الذولي ألاول املإسساث إلاقخصاديت

 .2012ديطمبر5و4جامػت املطيلت،" الذوليت، جامػت بػار
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  ،املساجعت الداخليت في ئطاز حولمت الشسماث من مىنوز مؿطفى حطً بطيىوي الطػذوي

، املؤجمز الػزبي ألاول حىل الخذكيم الذاخلي في إطار حىهم طبيعت املساجعت الداخليت

، ميػىراث املىظمت 2005الػزواث، املىػلذ في الػاركت، إلاماراث الػزبيت املخحذة في ضبخمبر 

 2009الػزبيت للخىميت إلاداريت،اللاهزة، مؿز، 

 املجالث :

 واقع جطبيق مبادئ الحولمت في البىوك ؾالح ضػاد، . بً رجم دمحم خميس ي، ؤ

  37\36،الػذد2014،مجلت الػلىم إلاوطاهيت، جامػت دمحم  خيكز بطىزة،الجصائسيت

 مجلت ،الشسماث حولمت ئطاز في إلادازة مجلس  دوز  ،لخكز  لػزوص ،بللاضم بىفاجح 

الدطيير،  وغلى والخجاريت الاكخؿاديت الػلىم مػهذ امللزيشر للذراضاث املاليت والاكخؿاديت،

 ، الػذد الثاوي2017الجشائز،  ؤفلى الجامعي املزهش

  ،مجلت (حالت الجصائس) لياث الحولمت املصسفيت في الحد من الفساد املاليدريظ رغيذ ،

املؤضطت، مجلت غلميت دوريت محىمت جؿذر وليت الػلىم الاكخؿاديت والػلىم الخجاريت وغلىم 

 .3، الػذد3،2014الدطيير، جامػت الجشائز

 دوز حولمت الشسماث في جدعيم همو واسخمسازيت املإسساث حيذوش ي غاغىر،|ضفير دمحم، د

. 2017 ، جىان JFBE،مجلت إكخؿادياث املال وألاغمالالصغيرة واملخوسطت

  ،دوز حنومت الشسماث في ممازست أساليب املحاسبت غبذ الزحمان غباص بلت

. 12، الػذد2012،مجلت الػلىم الاكخؿاديت وغلىم الدطيير،ضىتإلابداعيت

 ،حنومت الشسماث ودوزها في شيادة مسخوى إلافصاح وجقليل الفساد  مؿباحي دمحم ألامين

،مجلت الذراضاث الاكخؿاديت واملاليت،جامػت الػهيذ حمت وأثسها على لفاءة ألاسواق املاليت

 10،الػذد2007لخكز، الىادر،الجشائز،الجشء ألاول،

  جامػت، إلاوطاهيت، الػلىم مجلت ، الاقخصاديت الخىميت في الشسماث حولمت دوز  حّذاد، مىاور 

 :غلى مخىفز . 168 :ؽ ، 2012 جىان ، 37 الػذد غمان، ألاردن،

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/1395/10 ور  مىا %20 حذاد .pdf 

 2019-06-16جم إلاطالع غليه في    

 زؤيت جحليليت إلادازة " ، الحولمت والعقالهيت املصسفيتمىافم ؤحمذ الطيذيت، ضجي فخخي دمحم

، جامػت جىزيذ، 4،مجلت جىزيذ للػلىم إلاداريت وإلاكخؿاديت، املجلذ"املصسفيت العسبيت

. 2008ؤهخىبز

 حنومت املإسساث في الجصائس ومدى جوافقها مع مليىت حفيظ غباييي،|د.هىارة دمحم،ؤ

، مجلت جذيذ 3،جامػت الجشائزمخطلباث مبادئ حنومت املإسساث الدوليت

 .12،الػذد2017الاكخؿاد،ديطمبر

 الىدواث: 
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  ،دوز املساجعت الداخليت في جفعيل مبادئ حولمت الشسماث،هدوة حولمت غمزو يظ

، 2006،اللاهزة، هىفمبر الشسماث العامت والخاصت من أجل إلاصالح إلاقخصادر والهينلي

. 2009ميػىراث املىظمت الػزبيت للخىميت إلاداريت، اللاهزة، مؿز،
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 :ملخص

  الشزكت،و في الزئيسيت ألاطزاف بين العالقت بدنظيم الحىكمت جقىم
ًا
 الشزكت وإدارة املساهمين جتحًحا

 إلى الحىكمت وتهحف .وحقىقه طزف كل مسؤولياث الحىكمت جتحد بتيث إلادارة، ومجلس الخنفيذًت

 ًجب التي القىاعح من مجمىعت وضع خالل من والعحالت، واملسؤوليت واملساءلت الشفافيت مبادئ حعزيز

 لكافت مزجعيت حعخبر مبادئ والخنميت الاقخصادي الخعاون  منظمت وضعذ وقح .بها الخقييح الشزكاث على

 وضع خالل من الشزكاث لحىكمت فعال إطار وضع املبادئ؛ هذه أهم ومن .والشزكاث املؤسساث

  .البلح في السائحة ألاخزي  القىاهين مع وجنسجم جخىافق التي بالحىكمت، املخعلقت والدشزيعاث القىاهين

 .حىكمت الشزكاث، مبادئ حىكمت الشزكاث، املؤسست الاقخصادًت: الكلمات املفتاحية 

Résumé : 

La gouvernance régit les relations entre les principales parties prenantes de 

l'entreprise, en particulier les actionnaires, la direction de la société exécutive et le 

conseil d'administration, de sorte que la gouvernance détermine les responsabilités 

et les droits de chaque partie. La gouvernance vise à promouvoir les principes de 

transparence, de responsabilité, de responsabilité et d'équité en établissant un 

ensemble de règles que les entreprises doivent respecter. L'Organisation de 

coopération et de développement économiques a élaboré des principes qui 

constituent une référence pour toutes les institutions et entreprises. L’un des plus 

importants de ces principes est l’élaboration d’un cadre efficace de gouvernance 

d’entreprise à travers l’élaboration d’un cadre de gouvernance d’entreprise. 

Lois et législations sur la gouvernance compatibles avec les autres lois du pays . 

Mots-clés: Gouvernance d’entreprise , Les principles de gouvernement d’entreprise, 

Corporation économique 


