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 مقدمة:
منذ بدأ اتريخ االنسان املعاصر برز التحدي يف كيفية مجع طاقات اجملتمع بشكل جيعله ككيان 
واحد يؤدي فيه كل فرد دورا اساسيا يف بقائه، وبتطور احلياة اليومية ظهر مصطلح املؤسسات اليت 

 هي مبثابة جمتمعات صغرية وهنا برز التحدي يف إجياد منط ينظم عمل أفرادها.
 أي يف الوطين االقتصاد حالة على الدالة املؤشرات أهم من االقتصادية املؤسسات تعتربكما 

 تتصف أن يستوجب ذلك على قدرهتا تعزيز اجل ومنوه، ومن بنائه يف مسامهتها طريق مدى عن دولة
 تصبو ما غاية ذلك و أطراف حميطها مبختلف والتنفيذية وعالقتها اإلدارية أجهزهتا سالمة و بقوة

 .لتحقيقه املؤسسات حكومة
حيث تعترب احلوكمة من املدارس التسيري احلديثة حيث أهنا ظهرت نتيجة تطور الفكر اإلداري 
ومجل املشاكل اليت مل حتل أو ظهرت مؤخرا نتيجة تطور املؤسسات، وكغريها من النظرايت متتاز هي 

خرى مبميزات وخصائص ال توجد يف جبملة من القواعد واملبادئ الواجب اتباعها، وحتتفظ هي األ
 إلدارة املؤسسات األمثل السبيل كوهنا كبرية أمهية املؤسسات حوكمة اكتسبت ومن هذاغريها، 
 إىل حتقيق جمملها يف احلوكمة هتدف إذ ابملؤسسة العالقة ذات راف األط مصاحل محاية وكذا ورقابتها
كما أن هلا أهداف جيب الوصول إليها يف ظل استمرارية ذلك،   ضمان مع األداء يف التميز و اجلودة

 أهداف على املؤسسة بلوغها ومسؤوليات جيب أن أتخذ بعني االعتبار.
 وهذا ماتطرقنا اليه يف هذا الفصل من خالل:

 أهم النظرايت اليت سبقت احلوكمةاملبحث األول: 
 احلوكمة منهج للتسيري احلديث املبحث الثاين:

 املؤسسة وأهداف احلوكمة الث:املبحث الث
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 ول: أهم النظرايت اليت سبقت احلوكمة.املبحث األ
هم رور أبقبل التطرق اىل اهم ماجاءت به احلوكمة من جديد يف جمال تسيري املؤسسات، وجب امل

 ىل هذا املستوى من التطور،إالتطورات التارخيية والنظرايت املختلفة اليت سامهت الحمالة يف الوصول 
أهم ما جاءت به وكذا اهم النقائص الىت اوصلتنا إىل قمة التطور االداري املعروف  يف عمقوالت

 ابحلوكمة. 

 .ول: النظرية الكالسيكيةاملطلب األ

تعترب املدرسة الكالسيكية من اقدم واعرق مدارس التسيري، برز منها أهم العلماء ورواد التسيري 
 ونذكر منهمحبد ذاهتم، والذين نسبت اليهم مداس 

ىن يف صغره امن عائلة غنية، ع 1856ولد يف مدينة فيالدلفيا و.م.أ سنة  فريدريك اتليلور:-1
ضعف يف النظر مما اضطره لرتك الدراسة وااللتحاق مبصنع كعامل بسيط، وبفضل جده ومثابرته من 

 .1رقي غلى رئيس عمال مث اىل مهندس ومستشار تنظيم

الصادر "العلمية اإلدارة مبادئ"الدارة العلمية وهذا ماجاء يف كتابه ويعترب اتيلور االب الروحي ل
واصحاب العمل  حتويل املصاحل املتعارضة بني العمال وقد استهدف من خالل دراسته ،1911سنة 

إىل مصاحل مشرتكة وذلك عن طريق البحث يف كيفيات زايدة إنتاجية العاملني ،وقد دعى اتيلور 
 يف دراسة االدارة بدل االعتماد على أسلوب التجربة واخلطأ. استخدام األسلوب العلمي

على مفهوم تقسيم العمل والتخصيص،حيث افرتض أن زايدة كفاءة العامل تتحقق من  ولقد ركز
 خالل تقسيم الوظيفة إىل جمموعة وظاف وجب على العمل التخصص وإتقان احداها.

بعض احلركات الىت قد تشغل العاملني  وقد فرض بذلك نوعا من االنضباط يف العمل حيث الغى
 مثل الوقت الضائع يف احلديث بني العمال.

 

 
                                                           

 . 159،ص2013يوسف مسعداوي، "أساسيات يف ادارة املؤسسات"، دار هومة، اجلزائر، 1
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 1:العمل لتنظيم اليت جاء هبا اتيلور اخلمس املبادئ

 . مكونة عناصر إىل مقسمة النشطات تكون أن جيب -
 . الستغالله طريقة أحسن عن البحث قصد لحمل عنصر كل  يكون أن جيب -
 . املردود معايري تثبيت جيب هلذا و مندجمة، تكون أن نشاط كل  عناصر على -
 . علمية بصفة العامل خيتار أن جيب -
 .املردود مع متناسبة العامل أجرة تكون أن -

 :2بينها من هامة أمور عدة العلمية اإلدارة مدرسة أغفلت فقد أخرى، جهة من ولكن

الفروق  تلك العاملني، بني الفردية الفروق للعمل املثلى الطريقة على تركيزه يف اتيلور أمهل قد-
 .والنفسية الفيسولوجية

 .إنتاجيته ومن مث رغبته و الفرد أداء على العمل مجاعات أتثري-
 وسلوكهم العاملني أفكار على واالجتماعية االقتصادية البيئة أبثر اهتمام أيضا هناك يكن مل-

 .أدائهم ومستوايت
 وروحية، واجتماعية نفسية أخرى جوانب أغفل و للدوافع املادي اجلانب على اتيلور تركيز -

 يفوقه. أو املادي للجانب مساواي أثرا هلا يكون أن ميكن
، مت ، من أشهر علماء اورواب يف علم االدارة1841مهندس فرنسي ولد سنة  هنري فايول:-2

من أقوى توضيفه كمهندس يف احدى شركات التعدين وهي على وشك اإلفالس مث أصبحت 
 3.الشركات مع تقاعده

 

 
                                                           

أبو جامعة  -وظيفة تقييم كفاءات األفراد يف املؤسسة"، رسالة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية والتسري عبد القادر هاملي، " 1
 .07، ص2011تلمسان، اجلزائر، -بكر بلقايد

، 2سعيديس عامر، "الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة"، مركز اإلستشارات والتطوير اإلداري ط عبد الوهاب علي حممد،  2
 .15، ص1998مصر، 

 .34ص ، 1997 ، األردن والتوزيع، للنشر املستقبل دار ،" احلديثة اإلدارة أساسيات" ، عبيدات إبراهيم دحمم الزغيب، فايز 3
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على االنسان كمحور للعملية 1916الصادر سنة ركز فايول يف كتابه "اإلدارة العامة والصناعية" 
االنتاجية،والذي ميكن بواسطته زايدة الكفاءة وختفيض التكاليف ،وعليه تعترب أفكاره مكملة لتايلور 

 :1اإلدارة إىل اربعة عشر مبدئ وهيوليست مطابقة ألهنا تغطي جماالت أخرى.حيث قسم 
لالرتباط  يعود ذلك يف والسبب االختصاصات، حسب العاملني تقسيم يتم: العمل تقسيم-1

 .حمدد عمل يف التخصص عند العامل إنتاجية مستوايت ترتفع إذ واإلنتاجية، العمل تقسم بني
 املبدأ هذا مع ترافقت اليت األمور أهم األوامر، ومن إصدار يف احلق املدراء ميتلك: السلطة- 2

 .واملسؤولية السلطة بني العضوي التالزم هو
 . بذلك القيام وسائل ختتلف وقد: االنضباط-3
 . فقط واحد مدير املوظفني لدى يكون أن جيب: القيادة وحدة -4
 ويف واحد مدير إدارة حتت العمل عليها واحد قسم حتت تنضوي اليت الفرق: التوجيه وحدة -5

 .جيد بشكل العمل انسجام يضمن مما خطة متناسقة، فلك
 على مصلحة املنظمة يف مصلحة أية تقدم ال: العامة للمصلحة الفردية املصاحل خضوع -6
 . كذلك  املديرين يشمل وهذا األمر ، اجلماعة
 .للجميع عادال   أجرا   يتطلب املوظفني رضا: األجر -7
 .القرار صنع ةيعمل من املوظفني قرب مدى إىل املبدأ هذا يشري: املركزية -8
 .ملنظمتهم اهلرمي التدرج يف موقعهم أين يعلموا أن املوظفني على: اهلرمّية -9

 .للعاملني وآمنة نظيفة تكون أن جيب العمل مرافق: الرتتيب -10
 احلفاظ يف سواء األوقات، كل  يف موظفيهم مع بعدالة يتعاملوا أن املديرين على:  املساواة -11

 .مالئم بشكل التصرف أو العام، النظام على
 هي فاألولوية العمل، دوران من للتقليل جاهدين يعملوا أن املديرين على: العاملني استقرار-12
 .البشري للتخطيط
 .وتنفيذها اخلطط وضع أجل من احلرية من الالزم املستوى املوظفني إعطاء ينبغي: املبادرة-13
 . واالحتادي اجلماعي العمل تعزيز على العمل املنظمة على: اجلماعي العمل روح-14

                                                           
 .09، مرجع سابق، صعبد القادر هاملي 1
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  :1كما حدد فايول أيضا الوظائف األساسية يف املؤسسة واملتمثلة يف

البيئية  املستقبلية للظروف والتوقعات وإمكاانهتا املنظمة لواقع جيدة بدراسة القيام: التخطيط-1
 .بكفاءة املنظمة أهداف لتحقيق املالئمة اخلطط ووضع ابملنظمة، احمليطة

 التفاعل لضمان واملسؤوليات السلطات وحتديد األعمال وتقسيم اجلهود تنسيق: التنظيم-2
 .األهداف حتقيق حنو ابملنظمة يؤدي الذي األمثل

 األعمال لتنفيذ اإلمكاانت كل  بذل على وحثهم وإرشادهم العاملني توجيه: األوامر إصدار -3
 .األهداف وحتقيق

 اتالنشاط أوجه خمتلف بني االنسجام وحتقيق وتكاملها اجلهود توحيد على العمل: التنسيق -4
 .املنظمة يف

 بشكل التقارير وتقدمي املوضوعة، اخلطط حسب واألنشطة األعمال سري ضمان: الرقابة -5
 .األخطاء وتصويب املعايري عن االحنرافات وكشف األهداف، حتقيق ابجتاه التقدم مدى حول دائم

 2كذلك بتقسيم العمليات يف املؤسسة إىل ست جمموعات:  وقد قام

 التحويل. اإلنتاج، الوظيفة التقنية:-
 والشراء. البيع الوظيفة التجارية:-
 األموال. رؤوس وتسيري البحث الوظيفة املالية:-
 واملمتلكات. األفراد محاية ضمان الوظيفة األمنية:-
 .....التكاليف حساب البيان، وضع اجلرد، رقم الوظيفة احملاسبية:-
 املراقبة. التنسيق، القيادة، التنظيم، التخطيط، الوظيفة اإلدارية:-
 
 

                                                           
 .516يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص 1
 .10، مرجع سابق، صعبد القادر هاملي 2
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 :1وميكن االستنتاج أن فايول ركز يف دراسته على

 املستوى األعلى من التنظيم من خالل النشطات اإلدارية.-

وطبيعة كل  دراسة الوظائف اليت يتم هبا تنظيم الوحدات والعمل على حتديد وتعريف ماهية-
 الوظائف اإلدارية.

  مدرسة العالقات اإلنسانية:-3

 األفراد وتطورت، إدارة فظهرت أمهيته، ويف اإلنساين، العامل يف جداي تفكر اإلدارة بدأت
 اإلنسانية العالقات عبارة وتدل العمالية، العالقات إدارة اإلنسانية، العالقات :خمتلفة أمساءا واختذت

 ضد رد فعل كحركة  تعترب وهي مايو، التون شخصية حول يف الثالثينات ظهرت فكرية حركة على أوال
 2 .للعمل العلمي التنظيم قسوة

 إجياد خالل من املختلفني األفراد جهود بني التنسيق كيفية" اإلنسانية ابلعالقات حيث يقصد
 يضمن مبا أفضل نتائج إىل الوصول هبدف األفراد بني والتعاون اجليد األداء على حيفز عمل جو

 ".واالجتماعية والنفسية االقتصادية األفراد رغبات اشباع

 شركة يف أجريت واليت هوثورن جتارب إبسم املعروفة التجارب يف وأعوانه مايو إلتون حماولة تعترب ا
 املادية العوامل أثر لدراسة املكثفة احملاوالت أوىل شيكاغو مبدينة مبصنع هوثرون إليكرتيك وسرتن
 .للعاملني اإلنتاجية الكفاية على للعمل

يف غرف خاصة ومت جتريب أشكال متنوعة من ساعات العمل حيث مت عزل جمموعة عاملني 
والراحة، وكذا الظروف احمليطة ابلعمل مث قياس إنتاج العمال وتوصلو إىل أن التحسني يف ظروف 

                                                           
 .616يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص 1
، 2009جامعة اجلزائر، -عريش يسمينة، "التنظيم اإلداري يف جامعة اجلزائر"،رسالة ماجستري، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 2

 .24ص
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قة االجيابية استمرت حىت يف حالة الرجوع العمل من شأهنا الزايدة يف إنتاجية العاملني، إال أن العال
 :1أنإىل احلالة االولية، فتوصلو بذلك إىل 

 شعور العامل ابلرضا يؤدي إىل الشعور ابالنتماء للمؤسسة ما ينعكس على آدائها.-
 تنمية روح اجلماعة للحد من اخلالفات، ابعتماد أساليب ذات طابع إنساين.-
 االجتماعية للعامل.جيب العناية ابالبعاد النفسية و -

 املطلب الثاين: املدارس احلديثة.

 : اإلدارة علم مدرسة-1

 العاملية احلرب يف اليت أجريت لألحباث نتيجة العمليات حبوث أو اإلدارة علم مدرسة نشأت
 حل يف األسلوب هذا ال العسكريجملا يف الكمية األساليب تطبيق أساسية بصورة تناولت واليت الثانية

 من يتكون فريق من املشاكل معاجلة وجرت املعرفة، فروع من عدد على تداخل تاعتمد ،املشاكل
 اإلدارية الشركات من ابلكثري املدخل هذا استخدم 1965 عام وحبلول. خلفيات خمتلفة هلم أعضاء

 2.علم اإلدارة مدخل فيها يطبق اليت والظروف اإلنتاجية، جدولة مثل
 وعملية والكفاءة العلمية ابإلنتاج اإلدارة اهتمام بني لتوفق أتت" اإلدارة، علم مدرسة حيث أن

 الكمية الطرق خاصة املعرفة وبصورة من حقول عدة بني التكامل طريق من ذلك مت وقد التخطيط،
 ".واملنشآت اإلداريني تواجه اليت املشاكل ملعاجلة

 األبرز االنتقاد نأ إال اجلوانب، من كثري  معاجلة يف هلذه املدرسة الفعالة املسامهات رغم وعلى
 ".األرقام لغة ابستخدام املسائل خمتلف ومعاجلة ابألرقام كبري  بشكل هو اهتمامها هلا وجه الذي

 

 

 

                                                           
 .761يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص 1
 .30مرجع سابق، صعريش يسمينة، 2
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 :النظم مدرسة-2

 ويعترب"الستينات، يف األحياء علم يف تطويرها مت اليت النظم نظرية وأحباث نتائج على تعتمد وهي
 جمال يف النظرية هذه بتطبيق اإلدارة علماء قام مث" العامة لألنظمة النظرية برتلونفي مؤسس فون لندوى
 1 .اإلدارة

 املنظم الكل هو أبنه تعريفه ميكن الذي النظام مفهوم على تعتمد" النظرية هلذه األساسية فالفكرة
 والنظام. موحدا كليا  تركيبا جمموعها من تشكل أجزاء أو أشياء بني وتربط جتمع اليت املركبة الوحدة أو

 يف األجزاء هذه من جزء أي دراسة فان وهلذا متبادلة، عالقات ذات أجزاء من تتكون وحدة هو
 2".املتكاملة احلقيقية الصورة يعطي ال األخرى األجزاء عن معزل

 البيئة مع يتفاعل نظام عن عبارة أهنا حيث من احلي الكائن ما نوعا تشبه املنظمة فان إذن
 أنظمة أو أجزاء من يتألف أنه كما  واملخرجات املدخالت خالل من عليها مفتوح أنه أي احمليطة
 .ككل  املنظمة يف تؤثر اهنأ كما  ببعضها وتتأثر معينة وظائف منها كل  متارس فرعية

 بينها فيما تتفاعل و األجزاء هذه تعمل حيث األجزاء من عدد من" يتكون اإلداري النظام إذن
 وخمرجات التنظيمية، العملية التنظيم، مدخالت اإلداري النظام أجزاء أهم من ويعترب اهلدف، لتحقيق
 .اإلنتاج" عمليةو  التنظيم موارد من تتكون التوايل على األجزاء هذه أن أي التنظيم،
 ابألهداف: اإلدارة مدرسة-3

 على وتقومدركر،  بيرت هو املدرسة هذه رائد وكان السبعينات بداية يف املدرسة هذه ظهرت وقد
 هذه فان وابلتايل القرارات، اختاذ ويف مؤسسة، وحتديد أهداف منافسة يف العاملني مشاركة أساس

 .هلم املعنوية الروح رفع إىل يؤدي مما العاملني وتشجيعهم حفز اهنشأ من املدرسة
 

                                                           
 .47، ص1997، الدار اجلامعية للطباعة والنشر،. بريوت، "أساسيات التنظيم وإدارة األعمال، "عبد الغفار حنفي 1
 .48املرجع السابق، ص 2
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 التخطيطعملييت  يف واملرؤوس الرئيس من كل  اشرتاك على والنتائج ابألهداف اإلدارة فكرة وتقوم
 :1التالية اخلطوات حسب فتسري والرقابة

 إتباعها ميكن اليت حتقيقها والطرق ميكنه اليت األهداف تتضمن خطة برسم املرؤوس يقوم -1
 بلوغها. النجاح يف درجة تقيس أن ميكن اليت واملعايري األهداف هذه إىل للوصول

 يتوصال إىل حىت فيها ويعدالن اخلطة هذه فيه يناقشان عمل اجتماع واملرؤوس الرئيس يعقد-2
 ...الزمنية الفرتة يف للعمل دليلهما ستكون اليت اخلطة

 املرؤوس، ويقف عمل على يشرف فهو واملتابعة ابلقيادة الرئيس ويقوم ابلتنفيذ املرؤوس يقوم-3
 لها ويقدمح طرق ويبحث تستجد اليت املشكالت على ويتعرف احملددة مراحله يف تقدمه على

 .معنوية أو مادية تسهيالت أو إمكاانت من حيتاج ما للمرؤوس

 استعراض فيتم، التقومي عملية تبدأ قبل من حتديدها مت اليت النتائج إىل املرؤوس يصل عندما-4
 أبعادها وحتدد والفروق وتبحث األخطاء سلفا احملددة واملعايري ابألهداف ومقارنتها وقياسها النتائج
 متنع اليت الوسائل يف واملرؤوس ويفكر الرئيس األخطاء وتصحح عالجها طرق وتوضع اهبأسبا وتدرس
 .جديدة خطة أخرى بوضع مرة الطرفان يقوم مث املستقبل، يف مثلها حدوث

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .33مرجع سابق، صعريش يسمينة، 1
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 .)التجربة الياابنية(املطلب الثالث: االجتاهات احلديثة

إىل  االهتمام هذا ويرجع الثمانينات بداية منذ خاصة حديثا الياابنية ابإلدارة االهتمام بدأ
يومنا  إىل الثانية العاملية احلرب ايةبد منذ الياابنية األعمال منظمات حققتها اليت اهلائلة النجاحات

 اهتزايدة قدر  إىل أدى الذي األمر فيها، األفراد وإنتاجية وحجمها املنتجات جودة حيث من هذا،
 .األوروبية و األمريكية األسواق فيها مبا العامل أسواق غزو على

 :1الياابنية اإلدارة بروز يف سامهت اليت العناصر أهم من وإن

  يف عليه، كذلك واحملافظة اختياره، تدريبه حيث من البشري العنصر إدارة يف املميز األسلوب -أ
 الفرص تضيع عليه لن انه إىل الكامل االطمئنان مع ببطء عمله يف الفرد يتقدم كيفية تقييمه حيث

 .عنه يستغين لن انه و الوظيفية
من  دوره ووظيفته وأن أوال الفريق يف عضو أبنه العامل يشعر حيث الفريق عمل أسلوب -ب

 .ذلك العمل فريق خالل
مث  ومن الدنيا، املستوايت على القرارات اختاذ وابلتحديد القرار اختاذ يف املشاركة أسلوب-ج

 .عليها الرقابة و ابلتدقيق ليقوم العليا املستوايت على رفعها
 أي قبل من احتكارها وعدم املنظمة أفراد مجيع بني استخدامها يف املشاركة و املعلومات توفر -د

 جمموعة. أو فرد
السائد  القيم نظام من انبع هذا و الفرد به يقوم الذي العمل عن ابملسؤولية اجلماعي الشعور -و

 .الياابين تمعجملا يف
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .35رجع السابق، صامل1
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 اته على األداء يف املنشأةستطور الفكر االداري وانعكا :(01-01)جدول
 اإلنعكاسات أهم االفكار املدارس الفكرية

 يم العمل والتخصص الدقيقستق* مدرسة االدارة العلمية
 رشيداإلنسان رجل اقتصادي *
 احلافز للسلوك االنساين*

 دراسة احلركة والزمان*
 االجر واحلوافز املادية*
 املهينالتدريب *

مدرسة علم النفس 
 الصناعي

إمكانية التعرف على قدرات ورغبات *
 االفراد بناءا على قياسات سلوكية دقيقة

توصيف وحتليل الوظائف وختطيط *
 القوى العاملة

معايري موضوعية يف اإلختيار *
 ابستخدام االختبارات

 تنوع احلاجة اإلنسانية* العالقات اإلنسانية
 حاجات العامل العمل وسيلة الشباع*
يؤدي إىل  يم العمل والتخصص الدقيقستق*

 ختفيض اإلنتاجية
 التأثري الواضح جلماعات العمل الغري رمسية*
 امهية اسلوب القيادة واإلشراف*

 احلوافز املعنوية*
 اساليب القيادة واإلشراف*
 اإلتصاالت*
 تقييم اآلداء واملسار الوضيفي*
 تعديل االجتاهات*
 التنمية اإلدارية *
 االمن الصناعي*
 البحوث والدراسات*

التأثري املتبادل بني مشاكل العمل * املرحلة احلديثة
سرية وانعكاس كالمها على واملشكالت األ

 يف العمل انتاجية الفرد

التعرف على املشكالت *
 اإلجتماعية والنفسية

تقدمي اخلدمات اإلجتماعية *
 للعاملني

احلسين النجار، اإلدارة اصوهلا واجتاهاهتا احلديثة،الشركة العربية للنشر والتوزيع، نبيل املصدر: 
 .128، ص1993مصر،
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 .نهج للتسيري احلديثاملبحث الثاين: احلوكمة م

 االهنيارات أعقاب يف والناشئة، املتقدمة االقتصادايت من العديد يف احلوكمة إىل احلاجة ظهرت
 الشركات من العديد تعرضها عن جنم فقد ،العاملي االقتصاد شهدها اليت املالية واألزمات االقتصادية

 يف العالقة أصحاب عمل مجيع لضبط للحوكمة قواعد وضع استدعى مما ،لضائقات مالية العمالقة
 .الشركة

 على وهذا القتصادي،ا اجملال يف احلديثة املواضيع أهم أحد املؤسسات حوكمة تعتربحيث 
 .الوطين اإلقتصاد تنميةأمهية يف من  املؤسسات متثله ملا نظرا ،اجلزئي اإلقتصادمستوى 

 املطلب األول: تعاريف اكادمية للحوكمة.

تشري احلوكمة اىل جمموعة العمليات اليت تقوم هبا السلطات السياسية واالدارية على كافة 
 .1املستوايت، من أجل تسيري شؤون البلد

  املستوى اجلزئي لنجد عدت تعريفات نذكر منها:وميكن تطبيق هذا على 

 بواسطتهتعترب حوكمة املؤسسات أبهنا نظام يتم  تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
 املشاركني بني واملسؤوليات الواجبات توزيع هيكل حتدد واحلوكمة, األعمال منظمات ورقابة توجيه

 القواعد وتضع املصاحل ذوي من وغريهم ،واملديرين اإلدارة جملس مثل, املسامهة الشركة يف املختلفني
الختاذ القرارات لشؤون الشركة املسامهة وهبذا اإلجراء، تعطي احلوكمة اهليكل املالئم الذي  واألحكام

تستطيع من خالله املؤسسة وضع أهدافها والوسائل االزمة لتحقيق هذه األهداف والعمل على مراقبة 
 2 األداء.

 املؤسسة شؤون إلدارة واإلدارية واإلقتصادية السياسية السلطة ممارسة :بنك الدويلتعريف ال
 ،واحمللية اإلقليمية، املركزية احلكومة وأنشطة التنظيمية اهلياكل تغطي الواسع ومبفهومها ،وأعماهلا

                                                           
1 Committee of Experts on Public Administration, Definition of basic concepts and terminologies in governance 
and public administration (E/C.16/2006/4) (New York, 2006). 
2 OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors,September 2015,p03. 
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بفعالية  املشاركة يف اخلاص والقطاع املدين اجملتمع تضم اليت واألفراد واملنظمات واملؤسسات والربملان
 .1والتأثري يف السياسة العامة اليت تؤثر على كافة اجملتمع

أما فيما خيص الشركات فقد اختذت احلوكمة عدة ضوابط واجراءات نتيجة لتفرد هذه الشركات 
 :2بعدة ميزات نذكر منها

 .وإدارهتا الشركة ملكية بني ابلفصل تتميز احلديثة الشركات أن حقيقة: األوىل امليزة

 .املسامهني صغار حساب على املسامهني كبار  به يتمتع الذي النفوذ: الثانية امليزة

 اإلدارة أبن الشركة يف املصاحل ألصحاب يضمن رقايب نظام وضع إىل الدول امليزاتن هااتن دفعت
كبار   تسلط من املسامهني صغار النظام هذا حيمي الذي الوقت يف وجه؛ أفضل على مبهامها تقوم

 من الشركة يف املعنية األطراف مجيع عمل يضبط بنظام الشركات حوكمة أتت مث، ومن.املسامهني
 يسمى ما خالل من أيضا   اإلشكالية هذه تفسر أن وميكن. إدارة وجملس تنفيذية وإدارة مسامهني

 الشركة مالك هو املعادلة هذه يف الرئيس الطرف. والوكيل)نظرية الوكالة( الرئيس الطرف مبعضله
 الرئيس الطرف فإن األطراف، ثنائية املعادلة هذه ويف. )الوكيل( التنفيذية اإلدارة متثل بينما )املساهم(،

 يف الواضح التباين وبسبب. الشركة مصلحة حساب على اخلاصة مبصلحته معين كل  والوكيل
 تعيني من الرئيس للطرف البد كان  يومي بشكل الشركة أعمال يدير الذي الوكيل لصاحل املعلومات

 .اإلدارة جملس يف ممثال الوكيل أعمال ملتابعة رقابية جهة

ويف ظل هذه العالقة بني الطرفني وتضارب املصاحل بينهما جاءت احلوكمة لتضمن حقوق كل 
 إىل تسعى اإلدارة أن من أكدوالت، أمواهلم استغالل اإلدارة تسئ ال أن املالك يضمنطرف، فبها 

 .الطويل األجل يف الشركة أسهم وقيمة رحبية تعظيم

 

 

                                                           
1 Carlos Santos, “Good Governance and Effectiveness”, the world bank and conditionality, the Gorgetown publc 
policy review,vol 7 N 01,2007,p05. 

 . 07،ص2013مركز أبو ظبي للحوكمة، "أساسيات الحوكمة:مفاهيم ومصطلحات"، أبوظبي،  2
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 :التايل الشكل خالل من وذلك، املؤسسات حوكمة هبا تتميز اليت اخلصائص استنتاج وميكن

 .املؤسسات حوكمة صخصائ: (01-01)الشكل
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 .25، ص2009 مصر، اجلامعية، ، الدر"الشركات حوكمة"محاد،  العال عبد طارق :املصدر

 : 1الشركات حوكمة مزااي

 :يلي فيما تتمثلاليت و  للشركات ميكن اليت الشركات، حوكمة ملفهوم واملنافع املزااي عديد هناك
 .والدول الشركات تواجهها اليت واإلداري املايل ابلفساد املتعلقة املخاطر ختفيض-
 االقتصادي والتقدم التنمية عجلة دفع من عليه يرتتب وما للشركات األداء مستوايت رفع-
 .الشركات تلك إليها تنتمي اليت للدول
 .الوطنية املشروعات يف االستثمار على احمللي املال رأس وتشجيع األجنبية االستثمارات جذب-
 .هلا جديدة أسواق فتح و العاملية املنافسة على الوطنية الشركات قدرة زايدة-

                                                           
 حوكمة "، مداخلة يف امللتقى الوطين حولالتعاوين التأمني شركات يف احلوكمة مبادئ "إرساء نعمون، ، إميانعبد الرزاق بن الزاوي1

، 6،7/05/2012بسكرة، اجلزائر، اايم-كآلية للحد من الفساد املايل، كلية العلوم االقتصادية، جامعة خممد خيضر  الشركات
 . 07ص

املؤسسات حوكمة خصائص  

املسؤولية  نضباطاإل الشفافية االستقاللية املساءلة العدالة املسؤولية
 االجتماعية

 

 وكــــــــالسل إتباع
 يــــــــــــــــــــاألخالق

 بــــــــــــــــــــــــــاملناس
 حـــــــــــــــــــوالصحي

 ر إىلـــــــــــــــــــــــــــــــالنظ
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرك

 جيد كمواطن

 حقوق احرتام
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمتل

 اتــــــــــــــــــــــــاجملموع
 ابـــــــــــــــــــــــــــأصح

 ةــــــــــــــــــــــــــــــاملصلح

 املسؤولية أمام
 األطراف مجيع
 املصلحة ذوي

 تقييم ةــــــــإمكاني
ال ــــأعم وتقدير
 اإلدارة جملس

أتثريات  التوجد
الزمة  رــــــــــــــــــــــــــــغي

 ضغوط نتيجة

 ورةــــــــــــــــــتقدمي ص
 لكل ةـــــــــــــــحقيقي

 ماحيدث
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 ثقة زايدة من ذلك على يرتتب وما املؤسسات تصدرها اليت املالية القوائم يف والوضوح الشفافية-
 .القرارات اختاذ يف عليها واعتمادهم املستثمرين

 لحوكمة.ل االطار العلمياملطلب الثاين: 

 مبادئ احلوكمة.-1

 هذا دراسة على املؤسسات من العديد حرصت فقد احلوكمة، مبفهوم املتزايد االهتمام إىل نظرا  
 االقتصادي التعاون منظمة :املؤسسات هذه أبرز ومن. لتطبيقه حمددة معايري ووضع ،وحتليله املفهوم

وضروراي  إطارا عاما أوهلا عتربيللحوكمة، رئىسية مبادئ ستة وضع إىل املنظمة خلصتاليت  والتنمية،
 :1املبادئ هلذه ملخص يلي وفيما .األخرى اخلمسة املبادئ لتطبيق

 الشركات حلوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان.1
 ويعكس احلوكمة فعال لقواعد تطبيق ضمان دولة أي يف توفرها جيب اليت العناصر أهم من

 رؤوس نقل عن القيود ورفع الفعالة، املالية واألسواق والتشريعات القوانني من فعال إطار توفر ضرورة
 األداء على أتثري ذا اإلطار هذا يكون أن وجيب .تشريع يضمن مؤسسايت نظام ووجود األموال،

 .والفعالية ابلشفافية تتصف أسواق قيام على ويشجع األسواق ونزاهة الشامل االقتصادي

 املسامهني حقوق ضمان. 2
 احلقوق: هذه وأبرز املسامهني حقوق هو احلوكمة قواعد عليه أكدت ما أهم من إن
 .حتويلها األسهم، مع إمكانية ملكية لتسجيل مضمونة طرق وجود ضمان•
 .منتظم أساس وعلى املناسب الوقت يف الشركة عن الالزمة املعلومات على احلصول•
 .للشركة العامة اجلمعية يف والتصويت املشاركة•
 .الشركة أرابح يف املشاركة•

 تغيريات أي ختص قرارات أي حول كافية  معلومات على حيصلوا أن املسامهني على جيب كما
 :مثل الشركة يف جوهرية
 .التأسيس عقد أو األساسي النظام تعديل•

                                                           
 .18-16ص، مرجع سابق، مركز أبو ظيب للحوكمة 1
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 .إضافية أسهم إصدار•
 .الشركة أصول كبيع  استثنائية عمليات أي•

 للمسامهني املتساوية املعاملة. 3
 ذلك يف مبا املسامهني، لكافة متساوية معاملة يضمن أن الشركات حوكمة إطار على ينبغي

 ضمن نفسها، احلقوق األسهم لكافة يكون أن ينبغي كما.  األجانب واملسامهون األقلية مسامهو
 .لالنتهاك حقوقهم تعرض عند مناسب تعويض على املسامهني كافة  حيصل أن وينبغي ،الواحد صنف

 املصاحل أصحاب دور. 4
 وأن القانون ينشئها اليت املصاحل حبق أصحاب يعرتف أن الشركات حوكمة إطار على ينبغي

 .العمل وفرص الثروة، خلق يف املصاحل وأصحاب الشركات بني النشط التعاون تشجيع على يعمل

 1والشفافية اإلفصاح. 5
 كافة  عن املناسب الوقت يف السليم ابإلفصاح القيام يضمن أن الشركات حوكمة إطار يف ينبغي

 .الشركات وحوكمة امللكية وحقوق للشركة املايل املركز ذلك يف مبا ابلشركة واملتعلقة اهلامة املوضوعات
 : عنها اإلفصاح جيب اليت األمور وأهم

 .الشركة عمليات ونتائج املالية النتائج. 
 .الشركة أهداف. 
 .التصويت وحقوق لألسهم الكربى امللكيات. 
 اإلدارة، جملس أعضاء عن واملعلومات التنفيذيني والرؤساء اإلدارة جملس أعضاء مكافأة سياسة. 

 .اختيارهم وكيفية وآلية مؤهالهتم ذلك يف مبا
 .الشركة من أبطراف الصلة ذات العمليات. 
 .املتوقعة املخاطرة عوامل. 
 .اآلخرين املصاحل وأصحاب ابلعاملني اخلاصة املوضوعات. 

 للمدققني وينبغي .مؤهل مستقل مدقق بواسطة مستقل خارجي بتدقيق القيام ينبغي كما
 .املسامهني أمام واحملاسبة للمساءلة قابلني يكونوا أن اخلارجيني

                                                           
1 OECD Report, opcit, p41-46. 
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 اإلدارة جملس مسئولية. 6
 الفعالة والرقابة للشركة، االسرتاتيجي واإلرشاد التوجيه يضمن أن الشركات حوكمة إطار يف ينبغي

 أهم ومن، واملسامهني الشركة أمام مسئوليته على اإلدارة جملس وحماسبة اجمللس على اإلدارة جمللس
 :1اإلدارة جملس مسئوليات

 وسياسة التقديرية واملوازانت الرئيسية، العمل وخطط وتوجيهها، الشركة اسرتاتيجية إعداد•
 .التنفيذ ومراجعة األداء أهداف ووضع املخاطر
 .األمر لزم إذا التغيريات وإجراء الشركات حوكمة ممارسات متابعة على اإلشراف•
 .ابلشركة التنفيذيني كبار  على واإلشراف ورواتب مكافآت وحتديد اختيار•
 .ابلشركة التنفيذيني كبار  مكافآت بني التناسب مراعاة•
 .وانتخابه اإلدارة جملس ترشيح عملية يف الشفافية ضمان•
 .واملسامهني اإلدارة جملس وأعضاء الشركة مصاحل يف حمتمل تعارض أي وإدارة رقابة•
 املستقلة املراجعة يف ذلك مبا املالية قوائمها إعداد ونظم الشركة حساابت نزاهة ضمان•

 .العمليات ورقابة املالية والرقابة املخاطر اإلدارة نظم وجود وخصوصا  
 .اإلفصاح عمليات على اإلشراف•
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .19مركز أبو ظيب للحوكمة، مرجع سابق، ص1
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 احلوكمة : مبادئ(02-01)الشكل

 
Source: OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank 

Governors, 2004  , p64.  

 احلوكمة يف الرئيسية األطراف-2
 :1رئيسية أطراف ثالثة بني واحلقوق املسؤوليات وتقسيم بتنظيم احلوكمة تقوم

 قيمة وتعظيم لألسهم ملكيتهم  طريق عن للشركة املال رأس بتقدمي يقومون من هم: املسامهون -أ
 اختيار يف احلق ميلكون و الستثماراهم املناسبة األرابح على احلصول مقابل البعيد املدى على الشركة
 حسن خالل من املسامهني أهداف حتقيق وميكن، حقوقهم حلماية املناسبني اإلدارة جملس أعضاء
 .املطلوبة والسياسات القوانني ضمن الشركة إلدارة العليا اإلدارة أعضاء اختيار

 والذين التنفيذيني املديرين ابختيار يقوم حيث ،املسامهني ميثلون من وهم: اإلدارة جملس -ب
 حقوق على احملافظة وكيفية العامة السياسات وبرسم الشركة، ألعمال اليومية اإلدارة سلطة هلم يوكل

 اإلدارة جملس أعضاء أبن حلوكمةا املبادئ بينت وقد أدائهم، على الرقابة إىل ابإلضافة املسامهني،
 :ومها بعملهم قيامهم عند الواجبات من بنوعني يضطلعون

 واحلرص اجلهد يبذل وأن وحذرا يقظا اإلدارة جملس يكون أن ويتطلب :الالزمة العناية واجب-
 .واألنظمة ابلقوانني ملتزمة الشركة تكون أنحيرص و  القرار، اختاذ يف الالزمة والعناية

                                                           
 .16مرجع سابق،ص ،رايض زالسي 1
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 مع واملعامالت  للمسامهني املتساوية املعاملة ذلك ويشمل: العمل يف اإلخالص واجب -
 .ذلك وغري للرواتب مالئمة سياسات ووضع املصاحل ذات األطراف

 إىل الفعال ابألداء اخلاصة التقارير وتقدمي للشركة الفعلي التسيري عن املسؤولة وهي: اإلدارة -ج
 إىل ابإلضافة قيمتها وزايدة الشركة أرابح تعظيم على حريصة تكون أنجيب  كما  اإلدارة، جملس

 الوصل حلقة هي واإلدارة للمسامهني، تنشرها اليت املعلومات يف والشفافية اإلفصاح جتاه مسئوليتها
 بعناية اإلدارة أفراد اختيار على احلرص جيب لذا الشركة، مع املتعاملة األطراف وبقية اإلدارة جملس بني

 .اإلدارة وجملس املسامهني رغبات بتنفيذ يقوم من ألهنم

 والشكل التايل يبني هذه االطراف والعالقة الوظيفية بينها

 احلوكمة يف الرئيسية : األطراف(03-01)الشكل

 

 

 

 

 

 

 .09مركز أبو ظيب للحوكمة، مرجع سابق، ص املصدر:

 

 

 

 

 املسامهون

 اإلدارة جملس اإلدارة

 ضخ رأس املال للشركة

 

 عرض التقارير رفع التقارير بشفافية

 

 حق االنتخاب والعزل

 

 

 إعداد التقارير وحتديثها بصفة دورية

 
 التوجيه واملراقبة وتقييم األداء
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 :احلوكمة أدوات-3
 1 :اآليت توافر من البد فعال بشكل أهدافها وحتقيق احلوكمة قواعد تطبيق يتم حىت

 .وجسامتها عاتقهم على امللقاة املسؤولية حبجم اإلدارة جملس وأعضاء رئيس إحساس. 1 
 .ومتوازن دقيق بشكل الشركة يف واملسؤوليات الواجبات حيدد تنظيمي هيكل جود. 2
 .عالية بكفاءة اإلداري القرار اختاذ عملية تشغيل تضمن فعالة ومالية حماسبية نظم توفري. 3
 .واملوضوعية ابلنزاهة يتميز شرف ميثاق أو أخالق مدونة إجياد. 4
 .والعدالة والصدق الكفاءة مقومات بكل تتصف وقانونية واجتماعية اقتصادية بيئة توفري. 5
 .وتسهيلها الرقابة وحتقيق املقارنة عملية لضمان والتدقيق للمحاسبة الدولية ابملعايري االلتزام. 6

 .والفوائد املرجوة املطلب الثالث: دوافع اللجوء إىل احلوكمة

 دوافع اللجوء إىل احلوكمة.-1

 الوكالة نظريةأ.
 أكثر أو واحد بتعيني( املوكل أو األصيل)  أكثر أو شخص يقوم مبوجبه عقد أبهنا توصف الوكالة

 إختاذ الوكيل األصيل يفوض املقابل عنه، ويف ابلنيابة واخلدمات األعمال بعض ينجز كي(  الوكيل)
 .القرارات بعض

 أكرب على للحصول األول يسعى إذ والوكيل األصيل أهداف على اختالف الوكالة نظرية وتقوم
جهد،  أبقل أكرب مكافآت على للحصول يسعى الثاين بينما معقول أجر مقابل الوكيل جهد من قدر

 حيث، قوية الشركة بقاء يف بينهما مشرتكة حاجة فهناك والوكيل األصيل أهداف تعارض من وابلرغم
 :2مها للوكالة أساسني مشكلني يربز هنا
 البدائل املقرتحة.، وكذا إختالف تفضيالهتما حول الوكيل بةقار م األصيل يستطيععندما ال-
 ولو هذا، املالك من أكثر لإلدارةمعلومات حيث والوكيلعدم متاثل املعلومات لكل من املوكل -
 .الوكيل هبا يتمتع اليت القدرة بنفس وتفسريها قراءها يستطيع ال فإنه للموكل املعلومات نفس توفرت

                                                           
، "األردنية العامة املسامهة شركات يف منه والوقاية الفساد ظاهرة مكافحة يف دورها وتقييم احلوكمة "قواعد، الشواورة حممود فيصل 1

 .128، ص2009الثاين،  ، العدد25اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة
 .39مرجع سابق،ص ،رايض زالسي 2
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 عن ورقابية تقوميية تدابري ابختاذ مصاحلهم على واحلفاظ املسري سلوك لتعديل املسامهني ويلجأ
 فحوكمة إذا اإلدارة، جمالس على تعتمد رقابية أدوات ميلك الذي املؤسسات حوكمة نظام إنشاء طريق

 للمسريين السلبية التصرفات من احلد أجل من املسامهني لنداء استجابة فعل كرد جاءت املؤسسات
 ا.أيض الشركة استمرارية على وحتافظ للجميع املشرتكة املصاحل حتمي رقابة ولفرض

 :1العوملةب.
سوق  هناك أصبح، بعضه على العاملي االقتصاد وإنفتاح جديدة عاملية متغريات لظهور نتيجة

 اهتمت حيث اجلنسيات املتعددة والشركات االقتصادية التكتالت وظهرت الدول كل يضم واحد
 بيئة يف تعمل الشركات أصبحت وابلتايل ، واألفراد األموال رؤوس حركة على املفروضة القيود إبزالة

 رؤوس محاية الضروري من أصبح هلذا،  دولية واملؤسسات عاملية األسواق جعلت اليت ابلعوملة أتثرت
 أبي االلتزام قبل أصبحوا املستثمرون وأن خاصة، واإلداري املايل والفساد التحدايت من األموال
 من تقلل سلمية إدارية وأساليب أسس وفق إدارها يتم الشركات أن على ابألدلة يطالبون مستوى
 واحملتملة احلالية االستثمارات حتليل من يتمكنوا أن يريدون املستثمرون أن كما،  واإلداري املايل الفساد

 يتمكنوا حىت والدقة والوضوح الشفافية من عالية درجة ذات معايري أساس على معدة مالية قوائم وفق
 بوجود تتمتع اليت الشركات إىل املستثمرون يسعى وهلذا، استثماراهم بشأن سليمة قرارات اختاذ من

 .للحوكمة سليمة هياكل
 ويسهل ابملصداقية تتصف حوكمة ترتيبات يتطلب" األجل طويل" املال رأس اجتذاب أن كما

 املالية وغري املالية املوارد وذات النامية للدول وابلنسبة الدولة، خارج من املستثمرين على فهمها
 :2أساسيني لسببني أمهية أكثر تعترب احلوكمة فإن احملدودة
 .احلوكمة وسوء الفساد عن ينتج الذي، و املوارد يف اهلدر حتمل تستطيع ال الدول هذه أن-
 تعترب حيث املباشر، األجنيب االستثمار اجتذاب على القدرة على كبري  بشكل تعتمد التنمية أن-
 .له اجلاذبة البيئة خلق يف تسهم اليت العوامل من احلوكمة

                                                           
غسان علي سالمة، "احلوكمة يف ظل العوملة"، مداخلة يف املؤمتر الدويل حول عوملة اإلدارة يف عصر املعرفة، كلية إدارة االعمال،  1

 .10، ص17/12/2012-15لبنان، أايم  -جامعة اجلنان، طرابلس
 .10مرجع سابق، ص نعمون، ، إميانعبد الرزاق بن الزاوي 2
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 متويل مصادر على أساسية بصفة تعتمد أو حتتاج الشركة تكن مل إذا حىت فإنه أخرى انحية ومن
 .احملليني املستثمرين ثقة درجة رفع على يساعد أن شأنه من احلوكمة أبساليب االلتزام فإن أجنبية،

 الدولية:  األحداثج.
 قمة على حوكمة وضعت الدولية، األحداث من العديد وقعت املاضيني العقدين خالل
 مثل الذريع الفشل حاالت ومنها الدولية، املالية واملؤسسات الدويل األعمال جمتمع من كل  اهتمامات

 اليت الشركة، وأداء االدارة مكافآت بني القائمة والفجوة الدويل، والتجارة االئتمان بنك فضيحة
 نشاط تنظم اليت والتشريعات للشركات املالية االدارة مكوانت يف ثقة أزمة نتيجة كانت  أبهنا وصفت
 Arthur et مكتب تبعها واليت  ENRON شركة مثل شركات اهنارت كما  ، األعمال

Anderson العاملية الشركات كربايت  لبعض املالية الفضائح ظاهرة جاءت لقد احلساابت، ملراجعة 
 الفعال واالشراف واملراقبة والتنظيم اإلدارة يف واالجراءات املمارسات ألفضل معاييري اجياد أمهية لتؤكد
 واخلارجية الداخلية ابألنظمة وااللتزام املوضوعة األهداف حتقيق لضمان املسامهة، شركات على

 .1الشركات حبوكمة عليه يطلق ماوهذا  الشركات أعمال لشؤون املنظمة
 .تطبيق احلوكمةالفوائد املرجوة من -2
 2 حيث ينتظر من تطبيق احلوكمة عدة فوائد ومنها نذكر: 

 .ملواردها األمثل االستخدام على املؤسسات تشجع-
 .وتشجيعاإلنتاجية املستدام النمو حتقيق على الشركة تساعد-
 للشركات أقل فائدة نسب ذات قروضا   متنح البنوك أن حيث الشركة على املال رأس كلفة تقلل-

 .اهب امللتزمة غري ابلشركات مقارنة احلوكمة أنظمة تطبق اليت
 وتشكيل الداخلية الرقابة أطر حتديد عرب الشركة أداء على واإلشراف الرقابة عملية تسهل-
 .واإلفصاح الشفافية وتطبيق املتخصصة اللجان
 أسهم إىل ينجذبون األجانب املستثمرين أن إذاالستثمارات اخلارجية  استقطابيف  تساهم-
 .احلوكمة أنظمة تطبق اليت الشركة

                                                           
احلوكمة يف دول خمتارة"، مداخلة يف املؤمتر الدويل الثامن حول  دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات  واقعنـــــــوال صبايـــحي، " 1

 .04صالشلف، اجلزائر، –، جامعة حسيبة بن بوعلي كلية العلوم االقتصاديةواالقتصادايت،  
 .12، مرجع سابق، صللحوكمة ظيب أبو مركز 2
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 .احلوكمة وأهداف املؤسسةاملبحث الثالث: 
 فيه، متارس الذي البلد عن النظر بغض حماور جمموعة على املؤسسات حوكمة هدف يرتكز

 على املسرييني قبل من السلطة استخدام تقييد، مع التجارية األعمال أداء وتنشيط تسهيل يف وتتمثل
 ومحاية الشركات مساءلة لضمان املسريين سلوك ملراقبة الالزمة الوسائل توفريوهذا ب الشركة، موارد

 .ابلشركاتن التنفيذي املديرين طرف من السلطة استغالل من واجملتمع املستثمرين ملصاحل أفضل

 املطلب األول: أهداف احلوكمة.
 :1ميكن إجيازها يفاليت هتدف حوكمة املؤسسات إىل حتقيق جمموعة من األهداف 

دمي مع تقسهم،الحتفاظ بسجالت تثبيت ملكيتهم لألمن خالل ااية حقوق املسامهني: مح-
معلومة شفافة يف الوقت املناسب، فضال عن ضمان حقوق املساهم مبا يف ذلك حق إنتخاب أعضاء 

 .جملس اإلدارة واحلصول على حصة من األرابح السنوية
اإلعرتاف حبقوق مجيع األطراف ذات املصاحل ابملؤسسة وابلشكل الذي وتعين حتقيق العدالة: -

 يضمن حتقيق العدالة واملساواة بني املسامهني سواء داخل او خارج املؤسسة.

زرع روح االنتماء وهذا ما يتطلب  :محاية مصاحل األطراف املختلفة ذات عالقة ابملؤسسة -
 العاملني هبا.والوالء للمتعاملني مع املؤسسة ويف مقدمتهم 

ويقصد به توفري املعلومات املفيدة ذات  توفري املعلومات ودعم سالمة قنوات االتصال:-
احلقائق املتمثلة يف الدقة واملالئمة جلميع األطراف ذات العالقة بعمل املؤسسة، كل ذلك يعكس 

ة وتطبيق القواعد سالمة وصحة التحكم يف املؤسسة فضال عن سالمة أنظمة الرقابة الداخلية واخلارجي
 والقوانني اليت تدعم حوكمة املؤسسات مما يعكس سالمة أدء املؤسسة.

 

 

                                                           
 واإلدارية، االقتصادية العلوم لة"، جممقرتح منوذج-احلساابت مراقب أداء جودة على املؤسسات حوكمة أثر " النواس، عبيد رافد 1

 .243، ص2000، 50غداد، العددب جامعة
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كما هتدف إىل حتقيق جمموعة من األهداف اخلاصة داخل املنظمة واليت جيب الوصول إليها 
 :1بتطبيق مبادئ احلوكمة واليت تتمثل يف

 : الشفافية
 هبا األخذ الواعية اإلدارة على جيب واليت احلوكمة، يف واملتطورة احلديثة املفاهيم من الشفافية تعترب

 الغموض عن والتخلي االنفتاح الشفافية وتعين، هبا املعنية واألطراف الشركة على أمهية من هلا ملا
 .السليمة والرؤية للتحقق قابال   شيء كل وجعل والتضليل، والسرية

 :املساءلة
 احلوكمة وأنظمة القانون يضمنه حق وهذا أدائها عن التنفيذية اإلدارة مساءلة للمسامهني حيق

 .املسامهني أمام اجمللس ومسؤولية اإلدارة جملس أمام التنفيذية اإلدارة مسؤولية املساءلة تضمن كما،  هلم

 ة:املسؤولي
 واإلدارة إلدارةا جملس) اإلدارة شقي لدى ابملسؤولية احلس رفع إىل احلوكمة أنظمة هتدف

 كما،  املهنية قالاألخ من عالية بدرجة اإلدارة جملس أعضاء من عضو كل يتصرف وأن (التنفيذية
 منها شىت أمور يف واملسامهني الشركة بني التعاون وتشجع للمسامهني القانونية ابحلقوق املسؤولية تقر

 .االستدامةاالقتصادية وحتقيق العمل فرص وتوفري الربح

 :2العامة اليت ميكن تلخيصها يفإىل هذا توجد بعض األهداف ابإلضافة 
 .األداء على والرقابة واإلدارة لكيةامل بني الفصل-
 .للشركات االقتصادية الكفاءة نيحتس-
 .الشركة هدافأ هخالل من تتحدد الذي يكلاهل ادجيإ-
 .اإلدارة لسجم مومها التنفيذيني درينامل بني سؤولياتوامل مهاامل بني اخللط معد-
 .الثقة درجة ورفع ساءلةامل وتعزيز العليا اإلدارة أداء تقييم-

                                                           
 .11، مرجع سابق، صللحوكمة ظيب أبو مركز 1

 العلمي امللتقى"، إسالمي منظور من املؤسسات حوكمة مبادئ ابستخدام احلل واستشراف العاملية املالية األزمة" امحد خملوف،2
، 21/10/2006-20 ،، اجلزائرسطيف-فرحات عباس جامعة العاملية، واحلوكمة الدولية واالقتصادية املالية األزمة حولالدويل 

 .10ص
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 املطلب الثاين: احلوكمة ومسؤوليات املؤسسة االجتماعية واالخالقية.

 . املسؤولية االجتماعية للمؤسسة:1
 حيث املستدامة ابلتنمية يرتبط وهو التطور ودائم متغري مفهوم االجتماعية املسؤولية مفهوم يعترب

 التنمية يف واملشاركة ابلبيئة االهتمام والربح الثورة عن البحث جبانب املؤسسات على يوجب
 أخالقيات ومراعاة الشفافية من إطار يف العمل كذلك عليها يتوجب كما واالجتماعية، االقتصادية

 املسامهة املؤسسات مسؤوليات وتتعدى الشريفة، واملنافسة الفساد وحماربة املوظفني، وحقوق األعمال
 إجياد وحماولة القائمة االجتماعية للتحدايت للتصدي فاعلة آليات توفري لتشتمل اخلريية األعمال يف

 إىل التوصل أجل من اهتإدار  وجمالس العليا اهتإدار  قبل من واملساندة الدعم وتوفري لديها، احللول
 .1عامليا أو حمليا سواءا هبا تعمل اليت تمعاتاجمل يف املستدامة التنمية

 سؤوليةامل معىن توضيح إىل االجتماعية، التنمية لبحوث تحدةامل األمم معهد سعى كما
 سلوك وتشمل عمتاجمل اجتاه ما ؤسسةمل األخالقي السلوك " ب عرفها واليت للمؤسسة، االجتماعية

 ردجم وليس األعمال مؤسسة يف شرعية مصلحة اهل اليت عنيةامل األطراف مع تعاملها يف سؤولةامل اإلدارة
 "2األسهم حاملي

 ابإلسهام األعمال قطاع التزام إال" هي ما للمؤسسة االجتماعية فاملسؤولية الدويل البنك وحسب
 هتمحيا نوعية حتسني أجل من تمعجملوا وأسرهم املوظفني مع وابلعمل املستدامة االقتصادية التنمية يف

 3."سواء حد على والتنمية األعمال قطاع تفيد أبساليب

 

 

                                                           
تلمسان،  جامعة، كلية العلوم االقتصادية والتسري  رسالة ماجستري،البشرية"،  واملوارد للمؤسسة االجتماعية نوال ضيايف، "املسؤولية 1

 .20، ص2011اجلزائر، 

 الصغرية واملتوسطة"، امللتقى املؤسسات يف البشرية املوارد أداء على االجتماعية املسؤولية تطبيق سالمي، رفيقة سيقرة، "أثر منرية 2
-25اجلزائر،  املستدامة، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، التنمية حتقيق ومتطلبات املؤسسات حوكمة آليات حول الدويل العلمي

 .03، ص26/11/2013
 .21مرجع سابق، ص نوال ضيايف، 3



 الفصل األول:                                  التأصيل العلمي والعملي حلوكمة املؤسسات
 

27 

االهتمام و احلرص على حتديد وإلزام املؤسسات مبراعات هذه املسؤولية ملا هلا من امهية وسبب 
 :1على خمتلف االصعدة واليت جنملها يف

 للمؤسسة ابلنسبة
 .ءالعمال لدى وخاصة اجملتمع يف ؤسسةامل صورةحتسني  -
 بعث إىل تؤدي كما العمل، مناخحتسني  للمؤسسة االجتماعية سؤوليةابمل االلتزام شأن من -

 .اجملتمع حاجات يف احلاصلة اتري التغ مع فعاال اوابجت ثل، كما متاألطراف تلفبني خم التعاون روح
 .سؤوليةامل ذهين هتب جراء من تطورامل واألداء اديامل ردودامل يف تتمثل أخرى فوائد ناكه و -

 للمجتمع ابلنسبة
 الفرص. تكافؤ مبدأ وسيادة العدالة من نوع لتوفر نتيجة االجتماعي االستقرار -
 .الدصاحل ذات الفئات تلفخمو  ؤسساتامل نيب التام االندماج أبمهية الوعي ازدايد -
 مهيسا ذاهو  األفراد مستوى على االجتماعي والوعي تثقيف زايدة من قاانطال ابلتنمية االرتقاء -

 . االجتماعية ابلعدالة والشعور السياسي ابالستقرار

 للدولة ابلنسبة
 والتعليمية الصحية وخدماهتا مهماهتا أداء سبيل يف الدولة تتحملها اليت األعباء فيفخت -
 .األخرى واالجتماعية والثقافية
 الدولةنفسها دجت اليت اجملاالت منريها وغ البطالة على والقضاء التكنولوجي التطور يف سامهةامل -

 .أبعبائها القيام على قادرة ريغ
 احلوكمة، مثل العالقة ذات أخرى مبفاىيم للمؤسسات اإلجتماعية سؤوليةامل مفهوم يرتبطحيث 

 القواعد هتقتضي ما وفق ؤسساتامل عن الصادرة والقرارات العمليات كافة ضبط على رتكزت اليت
 عمل مناطق يف هبا عمولامل والتشريعات األنظمة مع يتعارض ال مبا العمل وأخالقيات هنيةامل
 مسؤوليات حتديد يف االجتماعية سؤوليةامل مع يتقاطع احلوكمة مفهوم فإن ،هوعلي ت،ؤسساامل

 ؤسسةامل حوكمة فإن وابلتايلني، سامهوامل ستثمرينامل من صلحةامل أصحاب قطاع جتاه الدؤسسة
                                                           

 حوكمة آليات حول الدويل العلمي امللتقى"، الشركات حوكمة إطار يف االجتماعية املسؤولية، "ايقوت موساوي، براقحممد  1
 .10، ص26/11/2013-25اجلزائر،  املستدامة، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، التنمية حتقيق ومتطلبات املؤسسات
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من خالل  سواء حد على واخلاصة العمومية ؤسسةامل يف لتسريل ومنوذج والقيادة احلكم وطريقة اسلوب
  :1االبعاد التالية

 وتطوير تنمية يف اإلسهام على تعمل نأو  صاحلة، ؤسسةامل تكون أن أي : اإلنسانية سؤوليةامل -
 .احلياة نوعيةحتسني  على تعمل نأو  اجملتمع،
 اآلخرين ثقة تكسب وان ،نيالقوان إبطاعة تلتزم أن جيب الدؤسسة أن أي : القانونية سؤوليةامل -

 .ابلقانون خلةامل ابألعمال القيام وعدم الشرعية األعمال بتنفيذ التزامها لخال من

 . املسؤولية األخالقية للمؤسسة:2
جيد أو  متثل االخالقيات جمموعة القيم واملعايري اليت يعتمدها أفراد اجملتمع يف التميز بني ما هو

فقد  اإلدارة أخالقيات سيئ، حيث تقدم دليال على األنشطة املقبولة وغري مقبولة، أما فيما خيص
 :2، نوجزها فيما يليها  جمموعة من العلماءعرف

 وتتعلق اإلداري السلوك على هتيمن اليت واملبادئ املعايري من جمموعة " أبهنا بيارز ريو هاعرف -
 ". خطأ أو صحيح هو مبا

 أن إذ القرار، صنع يف للمدبرين توجيهية خطوطا متثل اإلدارة أخالقيات أن إيفانسيج ويرى
 الوقت نفس ويف منها، تشتق كلية إسرتاتيجية من هلا البد عامة سياسات هي التوجيهية اخلطوط

 .لتحقيقها تسعى

 للخيار املنهجية الدراسة إبعتبارها اإلدارة ألخالقيات املنهجي البعد إىل فالوك فان يشريو 
 .جيد هو ما خالهلا من يتم حىت األخالقي

 املوضوعي البعد على فريكز والعشرين، احلادي القرن يف اإلدارة كتاب أشهر من دروكر بيرت أما
 االختيارات يعاجل الذي العلم" أهنا على ويعرفها املادي لإلعتبار مراعيا علما بكوهنا اإلدارة ألخالقيات

 ".األهداف إىل املؤدية الوسائل بني التقييم أساس على العقالنية

                                                           
 .11املرجع السابق، ص 1
 . 18، ص2005الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، ومسؤولية االعمال"أخالقيات اإلدارة" جنم عبود جنم، 2
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 بتبيان التأديبية وجزاءاهتا معينة مبهنة اخلاصة املعنوية للواجبات كعلم اإلدارة أخالقيات هتتمحيث 
 وعموما الغري، إجتاه أو أنفسهم املمارسني بني فيما سواء ما مهنة إلعطاء واألخالقية السلوكية القواعد
  :1إىل اإلدارية األخالقيات هتدف

 .ما حميط يف عليها املتفق والتقاليد واألعراف القيم وجمموع واإلتفاقات العادات ضبط -
 الفنية الكفاءات املردودية،وحتصني لتحسني الذايت النقد تقدمي على األخالقيات تساعد -
 .املتبعة األهداف يف الثقة جسور وخلق املهنية املهارات وحتفيز
 وضمان الدولة لدى املوظفون به يتحلى أن ينبغي الذي والشخصي اهلين السلوك ضبط -

 إطار يف املهنية واجباهتم على واطالعهم العمومية، الوظيفة ممارسة ومقتضيات ينسجم مبا إنضباطهم
 .أخالقي
 .اإلداري الفساد مظاهر بعض لتفادي والسلبية اإلجيابية اجلزاءات نظام تطبيق -
 .والوظائف املهين مسارهم االعتبار بعني أيخذ البشرية املوارد لتسيري عقالين خمطط ضمان -
 .وتقنينها بضبطها املوظفني وحقوق وحرايت األخالقية األحكام بني التوازن حتقيق -
 التشريعية واألنظمة يتفق بشكل للموظف اخلاصة املصلحة على العامة املصلحة تغليب ضرورة -

 .املفعول السارية والتنظيمية
 حتسني على وكذا وانشغاالهتم اهتماماهتم إىل ابإلصغاء املواطنني من العامة اإلدارة عمل تقريب -
 .إليهم املقدمة اخلدمات نوعية

 .واملواطن اإلدارة بني املتبادلة الثقة إنشاء -
 .عليها امللقاة الواجبات ابحرتام اإلدارة به تتصف أن ميكن الذي التسلطي الطابع إزالة -
 
 
 
 
 

                                                           
 السياسية العلوم رسالة ماجستري، كليةاجلزائر"،  يف البشرية املوارد توظيف عملية على اإلدارة أخالقيات لويزة دحيمان، "أتثري 1

 .15، ص2012واإلعالم، جامعة اجلزائر، 
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 املطلب الثالث: املسؤولية البيئية للمؤسسة. 
 املاضي، القرن تسعينيات مطلع فمنذ ،للمؤسسة األساسية اإلهتمامات من البيئة محاية أصبحت

 عموما اإلقتصادية املؤسسات مسريي طرف من البيئة حبماية اإلهتمام حنو ومذهال سريعا تغريا نشهد
 تلوث عن األول لؤو املس هناأب  إليها  يشار  األخرية، هذه، اخلصوص وجه على منها والصناعية

 تؤثر اليتهتا ملنتجا نتيجة أو الطبيعي احمليط يف طرحها يتم اليت اإلنتاجية العملية ملخلفات نتيجة البيئة
 البيئة من جعلت" ءاخضر  موجة" األعمال عامل إجتاحت وعليه، إستعماهلا وبعد أثناء البيئة على

 1.الشركات إدارة يف األساسية اتري املتغ أحد الطبيعية
مسؤولية لل مفهوما البيئية، التنموية الربامج حول املتحدة، األمم ملنظمة تقرير يف حددحيث 

 يف للتحكم الالزمة الرقابية اإلجراءات وتنفيذ التدابري وضع مفاده املؤسسة، مستوى على البيئية
 إىل وصوال األولية املواد على احلصول من انطالقا اإلنتاجية، احلر امل كافة يف املوارد استخدامات

 الصلبة النفاايت وتقليل والتلف الضياع مستوايت وتدنية التلوث حدوث ملنع النهائي، املنتوج
 بتوجيه املؤسسة ةر إدا فتقوم، الطويل األمد يف أو القصري األمد يف سواء املهلكة، السامة واملخلفات

 أهداف وحتديد فيها، تعمل اليت البيئة محاية يف املستخدمة ومواردها وعملياهتا وممارستها سياساهتا
 األداء راتمؤش من البيئي األداء واعتبار األخرى اإلدارية مجاالرب  جانب إىل بيئية مجراب ووضع بيئية

  2.االقتصادي
البعض منها يلجئ إليها جمربا بقوة القانون فحيث تتبىن املؤسسات املسؤولية البيئية لعدة أسباب 

، وهنا ى تلجأ اليها طواعية هلدف إقتصادي أو بيئي حبتر خاملفروض من طرف الدولة واجملتمع واأل
تدخل الكثري من االبعاد اليت تؤثر يف اخليار البيئي للمؤسسة، من هوية هذه األخرية إىل اسرتاجييتها 

 وصوال إىل الضغوطات املفروضة عليها من طرف حميطها اخلارجي.

                                                           
، 2010-07،2009الباحث، عدد  املؤسسة"، جملة يف البيئة محاية سلوك حملددات نظرية عياض، "دراسة عادل حممد 1

 . 11ص
 اإلدارة البيئية السليمة والتنمية املستدامة يف املناطق الريفية، جملة الدارسات والبحوثقابوسة، محزة طييب، منظومة  علي 2

 .181ص ،2014جامعة الوادي، العدد الرابع، جانفي  جتماعية،اإل
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 :1ويف التايل بعض هذه األسباب 
 :االقتصادية املؤسسة يف البيئية مسؤوليةلل االختياري التبين أسباب /أ

 .عنها النامجة خاطرامل تقليل وابلتايل النفاايت كمية تقليل -
 .الطبيعية للموارد األفضل امواالستخد البيئية األنظمة محاية -
 .الدؤسسة تواجد مناطق يف البيئية شاكلابمل الوعي زايدة -
 .البيئية الناحية من خاصة ؤسسةامل صورةني حتس -
 لعمليات البيئية للجوانب األفضل واإلدارة شاهبةامل األخرى والربامج التدوير إعادة تكلفة تقليل -

 .ؤسسةامل
 :االقتصادية املؤسسة يف البيئية مسؤوليةلل اإلجبارية التبين أسباب /ب

 واليت احلكومية يئاتاهل اهتصدر  اليت نيوالقوان التشريعات لرموعة يف وتتمثل :احلكومية املتطلبات
 .البيئة على ابحلفاظ ؤسسةامل متلز 

 نيفضلو  والذين نيستهلكامل من التقرب أول الوصو  يف ؤسسةامل لرغبة نتيجة وتظهر :املستهلكني
 .للبيئة الصديقة ؤسساتامل سلع الكاسته دوما

 ستثمرينواملمهني ساامل  من ؤسسةامل تواجهها اليت الضغوطات يف وتتمثل: واملستثمرين املسامهني
 .اهب وتتأثر تؤثر اليت ؤسسةامل يطحم عناصر كسب  فهبد وذلك بيئيا هتاصور  نيحتس أجل من

 الدؤسسة على االقتصاديوف الدتعاملوف يفرضها اليت الشروط تلك وىي :التعاقدية املتطلبات
 .الصفقات مإبرا أثناء

 

 

                                                           
 حول الدويل العلمي غريب بولرابح، عبدالباقي بضياف، " دور آليات حوكمة الشركات يف حتقيق التنمية املستدامة"، امللتقى 1

-25 اجلزائر، مرابح، ورقلة، قاصدي جامعة املستدامة، التنمية حتقيق ومتطلبات املؤسسات حوكمة آليات
 .10،ص26/11/2013
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ويف هذا الصدد ميكن متيز تالثة اصناف من السلوك اليت تتبعه املؤسسة يف ما خيص اإللتزام 
 : 1مبسؤولياهتا البيئية

 كانتا  إذ غرامات لدفع إستعدادى عل هي اليت املؤسسات به ميزتت :الدفاعي بيئيلا لوكسال
 ملخاطرا ألن تدرجييا التالشي يف بدأ ملؤسساتا من الصنف هذا، مكلفة املطلوبة البيئيةت اإلستثمارا

 . جتاهلها املمكن غري ومن كبرية  أصبحت البيئية اتعوالتشري ماتيابلتنظ اإللتزام عدم عن املرتتبة

هو حتقيق  ممتثل بيئي سلوكاهلدف الرئيسي ملؤسسة ذات  (:ايرسملا) لثتمملا البيئي لسلوكا
 ابلتشريعات تزامهالإ عدم حالة يفعلى صورهتا من التضرر  مستوى أفضل من األرابح مع احملافظة

 البيئة جتاه واجبها من األدىن احلد إدراك إىل املؤسساتذه هب القانونية ابلوسائل الضغط يؤدي، البيئية
 ألكثرا البيئي السلوك هذا يعد، إسرتاتيجية ميزة أي ذلك يفترى  ال ؤسساتملالكن أغلب هذه 

 .املؤسسات بني شيوعا

 إىلهتدف  السلوك هذا هجنتت اليت ملؤسساتا(: اإلستباقي السلوك) الواعي البيئي السلوك
 ذلك، إىل والدافع، القانونية ملعايريا احتدده الذي ذلك من أعلى توىسم يف تقع بيئية أهداف حتقيق

، السائدة اإلجتماعية القيم حقيقة التعكس طبقةملا القوانني أن هو مؤسسات،ه هذ نظر جهةو  من
 ةالبيئي عطياتامل نأ امك،  البعيد املدى يف األقل على ومردودية هذ أن على إليه ينظر البيئي اإلستثمار

 .املؤسسة إسرتاتيجية يف أساسيا عنصرا تصبح

ومن ضمن املسؤولية البيئية املوافقة على وضع العالمات البيئية على منتوجات الشركة الودية بيئيا  
خالقية يف اجملال البيئي فإهنا ختطو كوسيلة من وسائل ترويج ودعم هذه املنتجات، أما املسؤولية اال

   :2حنو ماهو أبعد من هذا من خالل مايلي
 ت وتطلعات األجيال القادمة.مد يف التنمية املستدامة مبراعااأل طويلة األهدافتغليب -
املبادرة البيئية الطوعية كاختبار اخالقي وليس كاضطرار مفروض ابلقانون أو استجابة ملا تقوم -

 به الشركات املنافسة.

                                                           
 .21مرجع سابق، ص عياض، عادل حممد 1

 .326جنم عبود جنم، مرجع سابق، ص 2
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ناداة هبا يف كل مكون من الدعاية البيئية: اليت ميكن التعبري عنها ابملبادئ األخالقية اليت تتم امل-
 مكوانت البيئة الداخلية يف الشركة ويف كل جماالت البيئة اخلارجية.

واألساس يف كل هذه املبادئ هو النزوع الألخالقي يف أن تكون البيئة أوال وحتتل املسؤولية  
 األوىل كبديل للمسؤولية األوىل لألعمال يف الربح وصنع النقود.
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 خامتة
 نفع من به تعود ملا الوقتالراهن، يف واألعمال املال أجندة يف خاصة أمهية الشركات حوكمة تتبوأ

رغم حداثتها فإن احلوكمة استطاعت أن ترسي قواعد التسيري اجليد يف ، فأبسره واجملتمع الشركات على
وادها إىل املؤسسات، ذلك أهنا حمصلت جمهودات نظرايت أخرى من املدرسة الكالسيكية جبميع ر 

 املدرسة احلديثة انتهاءا ابلنظرايت املعاصرة وجتارب بعض الدول.
تقوم حيث أن احلوكمة ابختصار نظام يتم من خالله ادارة الشركات والتحكم يف اعماهلا حيث 

 وجملس التنفيذية الشركة وإدارة املسامهني الشركة، وحتديدا   يف الرئيسية األطراف بني العالقة بتنظيم
وذلك ابتباع السلوك االخالقي الصحيح  وحقوقه طرف كل مسؤوليات حتدد احلوكمة حبيث اإلدارة،

واحرتام حقوق خمتلف اجملموعات اصحاب املصلحة واليت ترتز على جمموعة مبادئ مثل مسؤولية 
اطار  جملس االدارة، االفصاح والشفافية، املعاملة العادلة بني املسامهني وضمان حقوقهم وهذا كله يف

 األخرى القوانني مع وتنسجم تتوافق والتشريعات اليت وضع القوانني خالل منفعال حلوكمة الشركات 
 خيدم مبا رته ا وقر املسري سلوك لتقومي وجيدة فعالة لرقابة سبال توفر احلوكمةف، البلد يف السائدة
 متاثل وعدم االنتهازية من احلد طريق عن التبادل تكاليف يف التحكم على تساعد كما املالك مصاحل

 .الوكالة مشاكل من خيفض ما وهو املخاطر دارةإو  املعلومات
للحوكمة جمموعة من االهداف وجب الوصول اليها للقول اهنا وصلت إىل درجة جيدة من و 

التطبيق وهي محاية حقوق املسامهني وحتقيق العدالة مع محاية مصاحل االطراف املختلفة ذات العالقة 
 املؤسسة وهذا اليكون إال بتوفري املعلومات ودعم قنوات االتصال.مع 

كما أن للمؤسسة عدة مسؤوليات يف اطار احلوكمة وجب حتملها، بدأ مبسؤوليتها اجتاه اجملتمع 
وذلك هبدف جعلها مبثابة املواطن اجليد، وانتقاال إىل املسؤولية البيئية وضرورة احلفاظ على احمليط 

 املؤسسة.الذي تعيش فيه 
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 املقدمة
تعترب احلوكمة منهاج للتسيري اجليد للمؤسسات حيث يتطلب تطبيقها جمموعة من الظوابط 
والسلوكيات الواجب إختاذها، اليت تتمثل أساسا يف ضبط العالقات املهنية والوظيفية بني األفراد 

التأثري على  املكونني للمؤسسة من جملس ادارة، أعضاء اجلمعية العامة وجلنة تنفيذية هذا من شأنه
 آداء املؤسسة، والذي اردان أن يكون حمورا هلذا الفصل بدراسة حالة شركة سونطراك حيث تطرقنا إىل:

تعريف بشركة سونطراك من حيث النشأة واألهداف وكذا أهم الفروع اليت تضمها دون ان ننسى 
 اهليكل التنظيمي الذي يوزع املهام وكذا الوظائف املختلفة.

احلوكمة يف الشركة من مسؤوليات جملس اإلدارة وعن حقيقة اإلفصاح واللشفافية  نظرة حول واقع
للمعلومات املقدمة من طرف املؤسسة مث واقع املسؤولية اإلجتماعية لسونطراك واإلسهامات املقدمة 

أن فيهذا اجملال، دون أن ننسى املسؤولية البيئية للشركة ابعتبار أن سونطراك شركة إلنتاج احملروقات و 
 .لالبيئة أول املتأثرين بنشاط الشركة، مع ذكر أهم اإلسهامات يف هذا اجملا

التعرف على آداء الشركة يف خمتلف األنشطة اليت تقوم هبا بدءا ابلنشط اإلنتاجي للمحروقات 
مبختلف أنواعها وكذا بعمليات االستكشاف، احلفر والنقل عرب األانبيب، مث إىل نشاط التسويق 

 سوق احمللية أو للتصدير، انتهاءا ابآلداء املايل للشركة مع ذكر أهم االستثمارات املنجزة.سواءا يف ال
 وهذا ما أمجلناه يف هذا الفصل اخلاص بدراسة احلالة الذي حيتوي على:

 املبحث األول: تقدمي للمؤسسة
 املبحث الثاين: واقع احلوكمة يف سونطراك.

  املبحث الثالث: نظرة حول آداء سونطراك.
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 املبحث األول: تقدمي للمؤسسة.
ي لدور احلوكمة يف تطوير آداء املؤسسة وجب علينا التقصي عن للوقوف على اجلانب العمل

ذلك يف أرض الواقع من خالل معاينة مدى التزام املؤسسة مببادئ احلوكمة وأثر هذا اإللتزام على 
نظرا  مكاان للمعاينة سونطراك مؤسسة من احلجم ولدراسة ذلك إرأتينا أن تكونالنتائج احملققة، 

  للمؤهالت اليت متتلكها يف جمال تطبيق احلوكمة.
 .سونطراكالتعريف باملطلب األول: 

تعترب سونطراك من اكرب الشركات الوطنية ضخامة يف اجلزائر وذلك من مجيع النواحي، نظرا 
واخلدمات اليت تطلع هبا،  وكما يقال عنها دولة ملسامهتها الكبرية يف االقتصاد الوطين وتعدد املهام 

 داخل دولة، لكن وجب علينا أوال التعريف هبا والظروف اليت ساعدت يف تطورها.
 .. نشأة املؤسسة1

الصادر  491-63األمر مبوجب احملروقات وتسويق لنقل الوطنية والشركة سوانطراك أتسست
 األجنبية السيطرة حتت كانت اليت احملروقات وتسويق بنقل اخلاصة املهام مجيع هلا لتوكل 1963سنة
 أرزيو مبيناء احلمراء حوض يربط النفط لنقل أنبوب إجناز هو مهامها أوىل وكانت ،1االستقالل قبل
 .شهرا 20 مدة يف املشروع هذا ومت كلم 801 طوله يبلغ

 عن مستقلة برتولية سياسة إبجناز هلا يسمح جبهاز تتزود أن الشركة هذه خالل من اجلزائر أرادت
 كل هو اجلزائرية للدولة املتزايد االهتمام كان حيث االستقالل، قبل آنذاك املوجود البرتويل الكارتل

 من ابملائة 93 نسبة يشكل الذي احملروقات ميدان يف وخاصة الوطنية الثروة قيمة يرفع أن شأنه من ما
 .الصعبة العملة من الدولة إيرادات

 أعلى يف وتتحكم ومتكاملة كربى شركة تصبح أن إىل الوطنية ابملؤسسة دفع الشيء وهذا
 نشاطات كافة مشل توسعا الشركة شهدت 1966 سنة ويف والغازية، البرتولية الصناعة مستوايت

 مبوجب وذلك والبيع والتحويل واإلنتاج للبحث وطنية شركة إىل حتولت حيث ابجلزائر احملروقات قطاع
 :التالية املهام للشركة أعطى والذي 22/09/1996املؤرخ يف 296-96 رقم املرسوم

                                                           
 .21، ص31/12/1963، الصادر يف 39اجلريدة الرمسية، العدد  1
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 واملواد احملروقات حلقول والتجاري الصناعي واالستثمار ابلتنقيب املتعلقة العمليات كافة تنفيذ -
 .استغالهلا جانب إىل منها املشتقة
 .وتسويقها نقلها إىل ابإلضافة احملروقات وحتويل معاجلة -

 تغيري إىل الشركة عمدت 24/02/1971يف احملروقات أتميم قرار وإصدار 1971 عام وحبلول
 بقطاع اخلاصة التكنولوجيا يف األفضل والتحكم والغازية البرتولية للثروات التامة اإلسرتجاعات مسار

 الالزمة الصعبة العملة أتيت وراءه من الذي الشيء التسويق يف جديدة أمناط ابنتهاج وكذلك احملروقات
 . البرتولية الثروات على املطلقة ابلسيطرة وذلك االقتصادية للتنمية

 املؤسسة جعل مما عامل 103000 إىل املؤسسة يف العاملني عدد وصل 1981 سنة ويف
 الوطنية املؤسسة انسحاب ذلك عن ونتج آنذاك املنتهجة اهليكلة إعادة سياسة اعتماد إىل ختضع

 حيث احملروقات وتوزيع والتكرير والبرتوكيميائية البرتولية كاخلدمات الثانوية النشاطات من سوانطراك
  . 1984احملروقات وتسويق الغاز معاجلة إىل ابإلضافة والنقل واإلنتاج البحث بنشاط انفردت

ة يف اهلائل والغازية النفطيةؤولة عن استغالل املصادر املس اجلزائر يف الوحيدة املؤسسة حيث تعترب
من بني الشركات النفطية الدولية واملرتبة األوىل افريقيا،  11وهي حتتل املرتبة  عن بيعها،البالد وكذا 

وحتتل املرتبة الثانية من بني الشركات العاملية املصدرة للغاز النفطي السائل، واملرتبة الثالثة من بني 
عدة مناطق يف العامل: يف  الشركات العاملية املصدرة للغاز الطبيعي، كما تعمل سونطراك يف اجلزائر ويف

افريقيا )مايل، النيجر، مصر( ويف أورواب: )اسبانيا، ايطاليا، الربتغال، بريطانيا العظمى( ويف امريكا 
من امجايل صادرات  %95الالتينية:)البريو( ويف الوالايت املتحدة األمريكية، ومتثل مبيعاهتا حوايل

 1الناتج احمللي يف البالد.من إمجايل  %30اجلزائر، كما متثل نشاطاهتا 

 

 

                                                           
1 Sonatrach-dz.com/ar/sonatrach-en-bref.html                                                            2016/05/07 :تاريخ الولوج 
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 فروع املؤسسة -2
 األم املؤسسة عن مستقلة مؤسسة 18 أنشأت 1980 اخلماسي املخطط توجيهات أساس على

 عدد يبلغ احلايل الوقت ويف احملروقات مبيدان املتعلقة املصاحل وكل اإلجناز نشاطات من بكل تمهت
 :التايل الشكل على تتوزع مؤسسة 16 املؤسسات

 املنبع أنشطة
 %100نسبة املسامهة  ENGCB البناء و املدنية للهندسة الوطنية املؤسسة -
 %100نسبة املسامهة  ENTPاآلابر ألشغال الوطنية املؤسسة-
 %100نسبة املسامهة ENSP اآلابر خلدمات الوطنية املؤسسة-
 %100نسبة املسامهة  ENAGEO للجيوفيزايء الوطنية املؤسسة-
 %100نسبة املسامهة  ENAFOR للحفر الوطنية املؤسسة-

 %100نسبة املسامهة  ENGTP الكربى البرتولية لألشغال الوطنية املؤسسة -
 األانبيب عرب النقل أنشطة

 %100نسبة املسامهة  ENAC للقنوات الوطنية املؤسسة-
 املصب أنشطة

 %100نسبة املسامهة  NAFTAC والغاز البرتول لتكرير الوطنية املؤسسة-
 %100نسبة املسامهة  ENIP البرتوكميائية للصناعات الوطنية املؤسسة-
 %51نسبة املسامهة  HELIOS هليوس شركة-
 %51نسبة املسامهة  SARPI الصناعية املشاريع إلجناز اجلزائرية الشركة-
 %50نسبة املسامهة  AEC للطاقة اجلزائرية الشركة-
 NEAL اجلديد للطاقة اجلزائرية الشركة-

 التسويق أنشطة
 %100نسبة املسامهة  NAFTAL  املكررة البرتولية املنتجات لتوزيع الوطنية املؤسسة-
 %100نسبة املسامهة  COGIZ  الصناعية الغازات وتسويق جتهيز شركة-
 %100نسبة املسامهة  SNTIM-HYPROC  هيربوك الشحن شركة-

 خدمات التأمني، التسيري، النقل والطريان.هذا ابإلضافة إىل فرع أخرى يف قطاعات خمتلفة مثل 



 سونطراك مؤسسةدراسة حالة                    الفصل الثالث:                                  
 

71 

 املؤسسة ومهام هيكلاملطلب الثاين: 
 التالية النشاطات اهليكل هذا يضم : العمليايت اهليكل
 احملروقات، حبقول املرتبطة واإلنتاج والتنقيب البحث عمليات املنبع نشاط جيمع: املنبع أنشطة

 وشبه النفطية للخدمات القابضة للشركة التابعة فروعها طريق عن مبفردها ذلك سوانطراك تنجز
 : التالية العمليات النشاط هذا ويتضمن دولية، برتولية شركات ابلشراكة أو النفطية

 والتكنولوجيات احملروقات جمال يف والتطوير البحث العمليات، البياانت رقابة االستكشاف،
 .الشراكات والبناء، اهلندسة احلفر، ، اإلنتاج اجلديدة،

 خام برتول من احملروقات إبيصال األانبيب عرب النقل نشاط يرتبط :األانبيب عرب النقل أنشطة
 .التصدير وبلدان التخزين ومناطق البرتولية املرافئ حنو ومكثفات وغاز

 العابرة الغاز ألانبيب خطني تتضمن 16000 حويل طوهلا يبلغ أانبيب شبكة سوانطراك تدير
 قيد مشروع يوجد كما صقلية، عرب ايطاليا حنو واآلخر املغرب عرب اسبانيا حنو يتجه خط للمحيطات

 نيجراي حنو إلفريقيا عابرة غاز ألانبيب دراسة إىل ابإلضافة سردينيا عرب ابيطاليا اجلزائر يربط اإلجناز
 القابضة لالستثمار للشركة التابع  ENACفرعها بواسطة النقل خبدمات املؤسسة تقوم

  :التالية العمليات النشاط هذا ويتضمن، SIPواملسامهة
 املينائية واملنشآت احملروقات نقل منشآت استغالل-
 والقنوات املنشآت صيانة-
 والتطوير الدراسات-

 وهي أساسية مهن مخس ضمن احملروقات حتويل نشاطات املصب نشاط يشمل:املصب  أنشطة
 تعمل الصناعية، الغازات البرتوكيمياء، التكرير، املميع، البرتول غاز فصل الطبيعي، الغاز متييع

 وكيمياء للتكرير القابضة للشركة التابعة فروعها بواسطة املشاريع بعض يف ذايت بشكل سوانطراك
 :يلي ما اهتعمليا وأهم األخرى املشاريع بعض يف ودولية وطنية شراكة وبشكل احملروقات
 وتطوير دراسات البرتوكيمياء، البرتول، تكرير املميع، البرتول غاز فصل الطبيعي، الغاز متييع

 . اجلديدة التكنولوجيات
 يف ويتميز واخلارجي  املستوى على احملروقات بتسويق النشاط هذا يهتم: التسويق أنشطة

 ب،.م.ط مليون 176 التجارية احملروقات حجم بلغ 2005 سنة فمثال حبيوية األخرية السنوات
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 وأهم احملروقات، لتثمني القابضة للشركة التابعني النشاط ذاهب للقيام فروع ثالثة سوانطراك متلك
 .للمحروقات البحري النقل الوطنية، السوق يف التسويق اخلارجي، التسويق :النشاط هذا عمليات

 ل التنظيمي ملؤسسة سونطراك: اهليك(01-03)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديرية مركزية :م م 
  معلمجا تنسيق مديريةم م ت: 

 .11-10، ص2012املصدر: التقرير السنوي لسونطراك 

 العام الرئيس املدير

 معلمجا حساابت تدقيق مديرية
 املستشارون

 للمؤسسة الداخلي األمن
 والبيئة والسالمة الصحة مفتشية
 الدولية و املؤسسية العالقات مديرية

 الديوان
 

 التسويق نشاط
 للبيرتوكيماء م ت م للمجمع 

 نشاط املصب

 األانبيب عرب النقل نشاط
 

 الشراكات م ت م لشؤون
 

 املنبع نشاط

التنفيذية اللجنة  
األخالقيات جلنة  

 واالقتصاد والتخطيط لالسرتاتيجية م ت م
 املالية للشؤون م ت م
 البشرية للموارد م ت م
 املركزية للنشاطات م ت م
 واالشرتاكات للفروع م ت م

 م م للشؤون القانونية
 م م لألسواق
 م م لإلعالم ونظم اإلعالم
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 التالية املديرايت اهليكل هذا يضم :الوظيفي اهليكل
Holding INT: التالية ابملهام هذه تقوم: 

 العملياتية األنشطة متابعة للمؤسسة، الدولية النشاطات تنسيق الدويل، التعاون أشغال متابعة
 والتقرير اإلعالم إىل ابإلضافة اخلارجي املستوى على واملسامهات احملفظة تسيري الدويل، املستوى على
 .للمجموعة الدويل النشاط حول

 التالية املهام يف البشرية املوارد مديرية مهام حصر ميكن البشرية: املوارد مديرية
 متابعة املقر، ملستخدمني اإلداري التسيري ، االتصال املستوى، وحتسني التكوين البشرية، املوارد

 .والتقارير اإلعالم املؤسسة، مشاريع
 التالية ابملهام تقوم :املالية مديرية
 التسيري مراقبة االجتماعية، النشاطات حصيلة امليزانية، اخلزينة، اجلباية، املالية، واهلندسة التمويل

 .والتقارير اإلعالم التأمينات، الالمركزية، اهلياكل حماسبة وتنسيق مراقبة العمليايت،
 :التالية ابملهام تقوم :املركزية النشاطات مديرية
 االتصال، ، االجتماعية اخلدمات للمقر، املركزية احملاسبة العامة، والوسائل التموين املقر، تسيري
 والتجهيزات املوردين حول املعطيات بنك وإعداد املؤسسة،اإلعالم مشاريع متابعة العامة، العالقات

 .عامة تقارير للمؤسسة، واخلدمات والعتاد
 :التالية ابملهام تقوم :القانونية الشؤون مديرية

 متابعة املقر، ومنازعات التجاري الطابع ذات الداخلية املنازعات معاجلة الدولية، املنازعات
 ممتلكات حول معلومات بنك وتطوير اإلعالم موعة،جملا ممتلكات وضبط جرد املؤسسة، مشاريع

 .والتقارير اإلعالم موعة،جملا
 :التالية املهام تتوىل :والتنبؤ التخطيط مديرية

 وتكنولوجيا املعلوماتية معاجلة اإلجراءات، نظام التنظيم، اقتصادية، دراسات والتنبؤ، التخطيط
 .املشاريع تقييم التوثيقية،، والتقارير اإلعالم املؤسسة، مشاريع متابعة والدراسات اإلعالم املعلومات،
 :التالية ابملهام تقوم :التدقيق مديرية
 املناقصات، وإجراءات معايري مراقبة اإلسرتاتيجي، التسيري مراقبة التدقيق، عملية وتسيري توجيه

 .والتقارير اإلعالم
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 :التالية ابملهام وتقوم :والتقنية التطوير مديرية
 االستثمار، مشاريع وتسيري إجناز ابلدراسات، يتعلق فيما موعةجملا وسياسات اسرتاتيجيات إعداد

 يف العملياتية للنشاطات املساعدة تقدمي اختصاصها، جمال يف تدخل اليت إجراءات تطبيق مراقبة
 .املركبة أو املعقدة املشاريع

 واألمن السالمة حتقيق إىل املديرية هذه خالل من املؤسسة تسعى:والبيئة واألمن الصحة مديرية
 : التالية ابملهام وتقوم تمعجملوا البيئة ومحاية العمل يف

 حول املعلومات تدعيم املعيشي، واإلطار واألمن البيئة جمال يف ومعايري إجراءات إعداد
 .والتقارير اإلعالم املؤسسة، مشاريع متابعة اجلديدة، التكنولوجيات

 مهام سونطراك-2
 مرسوم كل صدور مع وحتوالت تطورات عرفت حيث ومتنوعة، عديدة سوانطراك شركة مهام إن
 أصبحت الشركة فإن عليه وبناءا48-98املرسوم وإصدار 1998سنة ومع حلول جديد، رائسي
 :1التالية املهام حتقيق على تعمل

 .واستغالهلا عنها والبحث احملروقات على التنقيب-
 .الرب أو البحر طريق عن احملروقات لنقل والوسائل الطرق مجيع إنشاء-
 .الغازية احملروقات تقومي ومعاجلة الطبيعي الغاز متييع-
 .وتكريرها احملروقات حتويل-
 .وخارجه الوطن داخل اهتومشتقا احملروقات تسويق-
 .والبعيد القريب املدى على ابحملروقات البالد متوين-
 .واألجنبية اجلزائرية الشركات خمتلف مع وخارجها اجلزائر يف املشرتكة األعمال أشكال خمتلف تطوير-
 .للمحروقات احلقيقة القيمة لزايدة وذلك واملعدات املنشآت استغالل-
 .االقتصاد تطوير بغية البرتولية السياسة حتقيق على العمل-
 .املميع والبرتول الغاز تصدير إمكانية رفع-
 

                                                           
 11/02/1998، الصادر يف48-98املرسوم 1
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 .يف سونطراك املبحث الثاين: واقع احلوكمة
بعتبار سونطراك من أهم الشركات على املستوى احمللي والقاري وذلك لكرب حجمها وملسامهتها 
يف اإلقتصاد الوطين، وجب أن يكون هلا تنظيم للعالقات الوظيفية وإلتزامها أبعلى املعاير فيما خيص 

 فية والبيئة اليت أتثر فيها. عالقاهتا مع حميطها من مسامهني وأصحاب املصاحل إىل اجملتمع الذي تنشط
 املطلب األول: تطبيق مبادئ احلوكمة يف سونطراك.

للوقوف على واقع احلوكمة يف املؤسسة وجب علينا النظر يف مدى تطبيق مبادئ احلوكمة فيما 
 خيص التسيري وظبط املهام والوظائف لكل طرف. 

 .وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات -
ويتضح ذلك من خالل عمل جملس أمهية لتطبيق وممارسسة احلوكمة يف املؤسسة  سونطراكتويل 

اإلدارة بتطبيق أعلى املعاير األداء املهين من خالل التحديد املدقق ملهام وصالحيات األفراد يف مجيع 
واملسؤليات  طريقة العمل النشاطات، وذلك من حيث أن كل عامل يصله بشكل دوري تقرير يبني 

حتملها عند إجناز املهام كما تصل هذه التقارير بصفة هرمية من املسؤول األعلى مرتبة إىل  اليت جيب
االقل وذلك ضمن السلم الوظيفي، إال أن الشيئ السليب هنا أن التقارير السنوية املعروضة للجمهور 

  على بنود دليل احلوكمة.ال حتتوي 
 .املتساوية بينهم املسامهني واملعاملة ضمان حقوق -
وهذا ماجيعلها املساهم الوحيد فيها حيث أن  %100تعترب سونطراك شركة مملوكة للدولة بنسبة  

وجود مجعية عامة الذي يراقب عمل جملس اإلدارة واهليئة التنفيذية حقوق الدولة مضمونة من خالل 
 اليت تسهر على هذه احلقوق.

 املصاحل. أصحاب دور -
مبثابة أصحاب املصاحل بعتبار الشركة مملوكة للدولة وبتايل تعترب كافة مؤسسات الدولة العليا 

دورها يكمن يف خمتلف القرارات والتشريعات املتخذة ومن جهة أخرى فإن للمجتمع دور هام بعتباره 
ابإلضافة إىل الشركات الوطنية اليت متضي معها سونطراك عقود وخصوصا تلك  أساس لكل الدولة،

وأما على الصعيد الدويل فإن  وكذالك شركات املناولة املتعاقدة معها،اليت توفر هلاخذمات متنوعة 
 شركاء سونطراك العاملني هلم دور كبري وذلك إللتزام الشركة ابلقوانني واإلتفاقيات الدولية.
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 .والشفافية اإلفصاح -
 املايل املركز ذلك يف مبا ابلشركة واملتعلقة اهلامة املوضوعاتتقوم سونطراك بتقدمي مجلة من  
 وتغاضت عن ذكر البعض اآلخر وجنمل ذلك يف:  الشركات وحوكمة امللكية وحقوق للشركة

 :عنها ابإلفصاح املؤسسة إلتزمت اليت املعلومات
 النظام وفق احملددة املالية القوائم عن ابإلفصاح السنوي التقرير خالل من الشركة إلتزمت -
 تدفقات قائمة و النتائج حساابت جدول قائمة و اخلصوم قائمة و األصول قائمة على املايل احملاسيب
 .املالحق و اخلاصة األموال رؤوس يف التغري وحركة اخلزينة

  (اخلصومو  األصول) امليزانية بواسطة للشركة املالية عيةضالو  -
 .الشركة أداء على إلفصاحا -
 (.اخلزينة تدفقات جدول) اخلزينة وضعية يف التغريات على اإلفصاح -
 (.اخلاصة األموال تغري جدول)اخلاصة األموال رؤوس عن املفصلة التغريات على اإلفصاح-
  الزميلة. أو الفرعية اهتشركا أو نفسها املنشأة متتلكها اليت الشركة أسهم عن اإلفصاح -
 ذلك و اهليدروبيرتولية ابملنتجات املتعلقة األصول عن املكتوب التقرير خالل من اإلفصاح-

 (.البرتويل النشاط)األساسي نشاطها ضمن تدخل اليت و متارسها الىت األنشطة خمتلف إىل ابلتطرق
 أي سوانطراك عليها تسيطر اليت الشركات يف املالية اهتمسامها و املالية أصوهلا عن اإلفصاح -

 .هلا التابعة الشركات
    .سابقة سنوات مع ابملقارنة أعماهلا رقم تطور عن اإلفصاح -

 عنها ابإلفصاح املؤسسة تلتزم مل اليت املعلومات
 الشركاتو  األم للمنشأة تفصيلي بشكل واملدينة الدائنة املبالغ عن ابإلفصاح الشركة تلتزم مل -

 .العالقة ذات األخرى واألطراف والزميلة التابعة
 واخلسائر الصعبة ابلعملة املنجزة العمليات مشاكل معاجلة كيفية عن ابإلفصاح الشركة تلتزم مل -

 .والتضخم الصرف أسعار يف التغريات عن الناجتة
 .اإلقتصاديني املتعاملني خمتلف مع الشركة تواجهها اليت الرتاعات -
 .املالية اخلصوم و املالية األصول من لكل اإلستحقاق تواريخ -
 .تواجهها اليت البيئية املشاكل -
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 .تواجهها قد اليت احملتملة األخطار -
 .اخلزينة تدفقات جدول يف السنة خالل املدفوعة الفوائد و األرابح إمجايل -

 .اإلدارة جملس مسؤولية
للوقوف على هذا العنصر وجب علينا أوال الوقوف عند مكوانت كل من جملس اإلدارة، اللجنة 

 التنفيذية واجلمعية العمومية
 احلالة "الدولة"، وتتكون من:اجلمعية العمومية: مهمتها متثيل املسامهني ويف هذه -1

 الرئيس واملناجم الطاقة وزير
 عضو املالية وزير
 عضو اجلمهورية رائسة ممثل

 عضو اجلزائر بنك حمافظ
 اإلدارة وبعرض التقارير، يتكون من: التوجيه واملراقبة: مهمته اإلدارة جملس -2

 العام املدير :الرئيس
 عضاء:األ

 املالية عن وزارة ممثلني
 املكلفةابحملروقات الوزارة عنني ممثل

 اجلزائر بنك ممثل
 ابملنبع املكلف الرئيس انئب
 ابلتسويق املكلفة فرع رئيس انئب
 البرتويل ابملصب املكلف الرئيس انئب
 األانبيب عرب ابلنقل املكلف الرئيس انئب

 العمال ني عنممثل
 تتكون من: التقارير وتقدمي للشركة الفعلي التسيري عن املسؤولةوهي  :التنفيذية اللجنة
 العام املدير :الرئيس

 عضاء:األ
 األانبيب خطوط عرب ابلنقل املكلف الرئيس انئب
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 ابملنبع املكلف الرئيس انئب
 ابلتسويق املكلفة الرئيس انئب
 البرتويل ابملصب املكلف الرئيس انئب
  للمالية التنفيذي املدير
 واالقتصاد والتخطيط لالسرتاتيجية التنفيذي املدير
 البشرية للموارد التنفيذي املدير

 وحول مسؤوليات جملس اإلدارة نرى أن:
 الشركة تقوم بتوضيح هيكل جملس اإلدارة والواجبات القانونية اليت يضطلع هبا.-
هناك تداخل بني جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية من حيث األعضاء املكونني وهذا يؤثر على -

 املتخذة.نوعية القرارات 
 .توفري املعلومات ودعم سالمة قنوات االتصال

يف هذا اجملال توفر الشركة معلومات معتربة عن خمتلف األنشطة وأهم االحداث اهلامة مع القيام 
 كل ذلك يف التقرير السنوي الذي تصدره.  إبحصاء مجيع املعلومات من الطاقم العمايل واإلداري

 إىل يف وقت متأخر، أما عن قنوات اليصدر كل سنة واليصدرالكن من جهة أخرى هذا التقرير 
 وقع الرمسي للشركة مل يتم حتديثهاإلتصال فإنه اليوجد هيئة خمتصة ابإلعالم واإلتصال، وكذا فإن امل

 منذ عهد املدير العام السابق.
 ة يف شركة سونطراك.االجتماعي ملسؤوليةاملطلب الثاين: ا

والتجاري تعترب سونطراك مؤسسة مواطنة تعمل يف عدة مناطق من ال عن دورها االقتصادي فض 
 .البلد على مساعدة السكان املعوزين وعلى ترقية النشاطات العلمية والثقافية والرايضية

 : رئيسة نقاط ثالثة إىل هتدف تسامهية مقاربة حسب االجتماعي االستثمارتتم نشاطات  
 التآزر وترقية التنمية فوارق امتصاص طريق نع احملرومني للسكان املعيشة ظروف حتسني-

 .احمللي والتعاون
 اخلالقة الربامج بتفضيل الثروات، وخلق تطوير إىل هتدف اليت الربامج يف الفعالة ةكاملشار -

 .الشغل ملناصب
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 االستعجالية احلاالت على واحد آن يف ابلتحرك سوانطراك وسط يف التضامن ثقافة تعزيز-
 .البعيد املدى على والعمل

 املؤسسات من جمموعة إىل أتثريها ميتد حيث اجملال هلذا الستة ابلعمليات سوانطراك حيث تلتزم
 هلذا واالجتماعية البيئية العمليات حصر وميكن العامة اخلدمات مرافق على التخفيف إىل جانب

  1:التالية النقاط يف اجملال
 اجملتمع ألفراد عمل فرص توفري -
 للعمال املادية الرفاهية حتسني -
 للعمال نقل وسائل توفري -
 وأسرهم للعمال الصحية الرعاية توفري -
 للعمال سكنية وحدات توفري -
 :تشمل اليت خاصة جمموعة رعاية -

 .االجتماعي االستثمار تسيري برانمج تنفيذ -أ
 .الطفولة رعاية -ب
 .والرايضية والرتفيهية الثقافية النشاطات -ت
 .تضامن عمليات -ث

 التجديدية اإلسرتاتيجيةأما يف جمال إلتزام املؤسسة يف جمال عالقتها ابجملتمع الذي تعيش فيه فإن 
االستثمار  تسيري مشروع إنشاء يف 2001 سنة جتسدت لسوانطراك االجتماعية للسياسة

 2:يلي ما الربانمج هذا خالل من دفهتو  (MIS)االجتماعي
 سوانطراك. يف تقليدا وجعلها التضامن ثقافة تعزيز-
 .والتهميش الفقر حماربة احملرومة، االجتماعية للفئات املعيشية الظروف حتسني-
 .عمل ومناصب الثروات وتوفري املستدامة التنمية برامج يف الفعالة املسامهة-
 
 
 

                                                           
1 Rapport annuel de sonatrach 2012,p32. 
2 Rapport annuel de sonatrach ,2010,p28. 
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 :التالية ابملهام االجتماعي االستثمار تسيري برانمجم املؤسسة يف إطار قو ت: املهام
 تقنيات طريق عن األولوايت حسب احلاجيات وتعيني احملرومة االجتماعية الفئات حتديد -
 امليدان. من املعلومات ومجع البحث
 .املشروع هذا إجناز يف واملسامهة لالخنراط واجلمعيات احمللية اجلماعات وحتفيز حتسيس-
 .والطبيعية البشرية املوارد تثمني-
 .االجتماعية الفئات خمتلف واحتياجات أولوايت حسب عمل خمططات وإجناز تصميم-
 .الذايت التكفل مفهوم إىل املساعدة مفهوم من االنتقال يف املسامهة-
 .احمللية التضامن عمليات وتنفيذ املبادرة-

 حتديد من بدءا اإلجناز مراحل مجيع يف االجتماعي االستثمار مشاريع من املستفيدين إسهام -
 .التنفيذ غاية إىل األولوايت حسب احلاجيات
 والدعم الزراعة العزلة، فك األمية، وحمو التعليم املهين، التكوين)جماالت تسع الربانمج هذا يضم
 سنة منذ فيه االنطالق ومت (والثقافة الرايضة التقليدية، الصناعات البيئة، الصحة، املياه، الفالحي،
 الفالحة، العزلة، فك األمية، وحمو التعليم التكوين، وهي جماالت خبمسة االلتزام مت حيث 2003
 وعموما معتربة، مبالغ خصصت حيث ، 2005و 2004 سنة االتجملا بقية استكمال ومت الرايضة،
 :يلي كما متثلت اجنازات
 التسرب ضحااي خاصة بصفة والبنات للشباب توفري إىل يهدف : املهين التكوين جمال-1

 .العمل سوق يف لالندماج فرصة املدرسي
 البلدايت منها فاستفادت اجلنوب، مستوى على النشاطات هذه متت : األمية وحمو التعليم -2

 .الطلبة لفائدة بيداغوجية وجتهيزات مدرسية كتبو  مدرسية، حافالتمن 
 : العزلة فك-3

 وسوق واألغواط اليزي اجللفة، البيض، ، أدرار والايت مستوى على منطقة 18 استفادت
 : يلي فيما املسامهات ومتثلت العزلة فك عمليات من أهراس
 .الطرقات وفتح الريفية الكهرابء-
 .شروين ببلدية الوقود حمطة يئةهت إعادة-
 .اتملني بلدية لقصور سونلغاز بشبكة الربط -
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 .الكهرابئية ابلشبكة املربوطة غري واملنازل السقي آلابر الكهرابءمولدات  توفري-
 وخزاانت آابر إجناز من وغرداية ومتنراست والوادي وبسكرة أدرار والية استفادت: الفالحة-4

 البيوت بعض وإجناز مياه مدخات وتوفري فالحية طرق وفتح األمطار مياه لتخزين األرض حتت
 اجلافة الشبه السهبية املنطقة يف الواقعة ،األغواط، اجللفة ،البيض والايت استفادت كما البالستيكية،

 :يف متثلت اهتاجنازا من الرعوي الطابع ذات
 مراعي عن وحبث الرحل للبدو للشرب الصاحلة ابملياه والتزود املاشية لقطعان مياه نقاط إجياد-

 .الطرقات مستوى على وآابر
 املواشي من وقطعان فالحية جتهيزات من أهراس سوق والية( فرج سيدي)بلدية استفادت كما

 .تعاونية 18 ل
 للشرب الصاحل ابملاء والتزويد لتخزين وجتهيزات آابر من البلدايتعدت  استفادت :املياه-5

 إجناز يف فتمثلت األعمال بقية أما، أدرار بوالية كتجربة الرايح بطاقة تعمل مضخة إدخال مت كما
 .للشرب الصاحل ابملاء ابلتزويد الكهرابئية ابلطاقة العاملة املياه مدخات من جمموعة وجتهيز
 فقارة سيلي زواتني تني قزام عني)مستوى على املوجودة الصحية اهلياكل تزويد: الصحة-6
 إسعاف سياراتأخرى من  البلدايت أيضا استفادت للتشخيص أبدوات متنراست بوالية(الزوى

 عالج.وقاعات  الوالدة عيادة لفائدة طبية جتهيزاتو 
 توفري متحيث  الرتاث على واحملافظة التقليدية الصناعات تنشيط دف: يهالتقليدية الصناعات-7

 : أبنشطتها املتعلقة التقليدية الصناعات مجعيات لفائدة أولية ومواد خياطة ماكنات
 اجللدية. الصناعات أجل من خمتار ابجي برج -
 .الزرايب إلنتاج ابلنسبة تيناركوك -

 .القادمة لألجيال الرتاث هذا نقل ضمن تدخل النشاطات هذه
 الرتفيه. مساحات من اللعب ساحات من جمموعة إنشاء مت: والرايضة الشباب-8
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 املسؤولية اإلجتماعية فيما خيص العمال.-2
 :1تقوم املؤسسة بعدة نشاطات يف هذا اجملال ونذكر منها

التشغيل:حسب أخر التقارير املالية فإن سونطرك تضم عدد ال يستهان به من العمال من  -1
 اجلنسني، ويف التايل أهم األرقام يف هذا اجملال: خمتف املستوايت و األصناف وكذا من

 .%2.5ابخنفاض قدره 2014عامل سنة  59304-
 عامل جديد. 1458توظيف خارجي ل-
 عامل.47172ليصل العدد إىل  %3إخنفاض مناصب العمل املؤقتة ب-
 .%14.6عامل أي بنسبة 47172عاملة من جمموع 6907 -
 عند الرجال. %50يف مقابل من العامالت ذات مستوى جامعي،  70%-
 التكوين: تويل سونطراك أمهية كبرية فيما خيص التكوين، ويف التايل أهم األرقام يف هذا اجملال:-2
 عامل مؤقت( %31عامل)14000تكوين أكثر من -
 مليار دج خمصص لتكوين األفراد. 3.86ظرف مايل قدره -
 املتخصص يف: للبرتول اجلزائري انشاءاملعهد-
 .احملروقات األخص وعلى الطاقة، قطاع نشاط جماالت شىت يف األداء واإلتقان التكوين 

 ما الدراسات املهندسون، السامون، التقنيون) بشهادات خمرجة و مكونة دورات وتنفيذ تنظيم
 .احملروقات قطاع نشاط العاملني جماالت خمتلف يف( متخصصة التدرج بعد

 .احملروقات صناعة اختصاصات خمتلف يف واملراقبني الورش على واملشرفني التقنيني تكوين
 .احملروقات قطاع احتياجات لتلبية أولوية بصفة املوجهة التطبيقية البحوث

 .والدولية الوطنية واملعاهد اجلامعات مع وشراكات تبادالت إقامة
 .والتقنية العلمية التظاهرات تنظيم

 إجتماعية تتمثل يف:دمات خالشؤون اإلجتماعية: وتتمثل يف -3
 شطرنج، تشكيلي، وفن رسم موسيقى، آيل، إعالم( ثقافية عمل ورشة: الثقافية النشاطات

 .)واحلالقة اجلاهزة املالبس والتطريز، اخلياطة سكرابل،

                                                           
1 Rapport annuel de sonatrach ,2014,p39, p43. 
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 على وعالوة، دينية ندوة، معارض، االجتماعية لأللعابات دور ، فنيا   عرضا   والثقافة: الرتفيه
 .خمتلفة رحالت من العائالت من العديد استفادت ذلك،

 :االجتماعية الطبية النشاطات
توفري أطباء وخمتصيني يف طب العمل إضافة إىل توفري خدمات طبية خاصة مثل  العمل: طب-

 العيادات املتخصصة، خمابر طبية، ......
الطب العالجي: ويتمثل يف توفري اخلدمات الطبية خارج طب العمل ميكن إمجاهلا يف الطب -

 إعادة، الطبية شبه العالجات، املخابر، االشعاعي التصوير، األسنان جراحةالعام والتخصصي، 
 .....والطفولة األمومة محاية خدمات، الوظيفي التأهيل

 املطلب الثالث: املسؤولية البيئية.
 من مبجموعة تمعجملا تزود حيث الوطين االقتصاد يف أساسيا دورا سوانطراك مؤسسة تلعب
 منها يتطلب واجتماعية بيئية آاثر يتضمن نشاطها أن واضحا وابت ا،هتومشتقا البرتولية املنتجات

 فيها، التحكم يصعب بيئية اختالالت اآلاثر هذه ستشكل وإال منها للحد الالزمة اإلجراءات أخذ
 .تمعجملاب واالعتناء البيئة محاية إىل دفهت املشاريع من مبجموعة املؤسسة ابدرت لذا

 البيئي املضمون ذات األنشطة حتديد بعد للمؤسسة واالجتماعية البيئية االلتزامات قياس ميكن
 .النظرية الدراسة يف سرده مت ما على بناء واالجتماعي
 يتصاعد ما نتيجة البيئة نوعية على تؤثر بيئية آاثر سوانطراك اهب تقوم اليت العمليات على يرتتب

 احلد سبيل ويف سابقا الحظنا كما النفط تكرير عملية أثناء أو اإلنتاجيةالعمليات  أثناء غازات من
 البيئة اآلاثر تقلل أن اهنشأ من ترى اليت العمليات ببعض القيام سوانطراك حاولت املشاكل هذه من
 :1التالية النقاط يف الجملا هذا ضمن تدخل اليت العمليات حصر وميكن كبري حبد

 .ائياهن املشاعل غازات من للحد برانمج تنفيذ -
 .واألوحال املياه معاجلة -
 .وترقيتها النظيفة الطاقات تنمية يف املسامهة -
 .للتشجري الوطنية اجلهود يف املسامهة -

                                                           
1 Rapport annuel de sonatrach 2010,p32. 
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 بتنفيذ والبيئة، والسالمة الصحة جمال يف سياستها لتحقيق منها سعيا   سوانطراك، تقودحيث 
 : كالتايل املوسومة املشاريع من العديد

 الصناعية. املخاطر يف التحكم
 واألزمات. الطوارئ إدارة
 البيئة. إدارة

 العمل. يف الصحة
 العاملة. اهلياكل بفضل السائلة املخلفات وتثمني معاجلة

 .امللوثة واملواقع النفاايت إدارة
 سونطراك نظام صمم خصيص للحفاظ على البيئة وذلك من عدة جوانب تحيث انشأ

على املوارد الطبيعية لألجيال القادمة، اتبعت  من أجل احلفاظ: نظام الصحة، السالمة والبيئة
شركة سونطراك هنج املسؤولية اإلجتماعية والبيئية وذلك من خالل تطوير نظام متميز إلدارة الصحة، 

تصميمه ملراعاة مجيع النواحي اليت من شأهنا أن تلعب دورا يف هذه اجملاالت، وقد السالمة والبيئة مت 
مت تزويد هذا النظام آبلية تضمن على الدوام توفر املعلومات احلديثة واستخدام التقنية واألنظمة يف 

 سري عمليات الشركة.
"ال حوادث، ال  كما أعلنت شركة سونطراك شعارا اساسيا لتحسني أدائها يف هذا اجملال وهو

إصاابت، ال أتثري على البيئة" وفيما يلي أهم األنشطة اليت عزمت املؤسسة على بلوغها يف هذه 
 اجملاالت الثالثة:

ة الصحية الرعاي وتوفري ل العم ظروف حتسني املهنية، األمراض ختفيضيف جمال الصحة: -أ
 والتعليم يف جمال الصحة، النظافة والعمل.للعمال وأسرهم، خلق جو مناسب للعمل، ترقية التكوين 

ب.يف جمال األمن: ختفيض عدد حوادث العمل، ترقية مستوى عال من األمن، جتنب وإلغاء كل 
 .الصناعي األمن جمال يف العمال تكوين التجهيزات، وأمن سالمة ضمانمسبب للحوادث، 

ع االنبعاث اجلوية، محاية التنوع ومن التخفيض الطبيعية، املوارد على احلفاظت.يف جمال البيئة: 
 اجلهود يف املسامهة وترقيتها، النظيفة الطاقات تنمية يف املسامهةالبيولوجي، معاجلة املياه واالوحال، 

 .للتشجري الوطنية
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 :1وتتمحور العمليات واالجراءات الكربى لسونطراك فيما يلي
 واألزمات الطوارئ إدارة -1

 : يلي ما املتخذة الرئيسية اإلجراءات متس
 .الصناعية واألقطاب الوحدات يف سوانطراك جملمع واألزمات الطوارئ إدارة نظام تعميم
ذت حيث احلريق، مكافحة ووسائل آليات تعزيز  الوحدات داخل العمليات من العديد اختخ
 .السياق هذا ضمن لسوانطراك التشغيلية

 .البيئة إدارة-2
 فيما املؤسسة لسياسة الفعلي التنفيذ أجل من سوانطراك تبذهلا اليت اجلهود مواصلة إطار يف

 البيئة. جمال يف إدارهتا بتحسني يتعلق
 .اجلو يف الغازات وطرح وإحراق الدفيئة غازات انبعااثت من احلد -3

 البيئية املظاهر من اجلو، يف الغازات وطرح اإلحراق إشكالية سيما وال اهلوائية، االنبعااثت تعترب
 للقضاء برانجمها جتسيد يف مستمرة سوانطراك ألن ذلك خاص، ابهتمام حتظى وهي األمهية، البالغة

 .الدفيئة غازات انبعااثت يف معترب ابخنفاض تخرجم والذي احملروقة الغازات على
 2وفيمايلي أهم اجملاالت اليت تركز فيها سونطراك عملياهتا فيما خيص محاية البيئة احمليطة

 :اهلواء تلوث جمال 1-
 آمنة طريقة يعترب والذي الغاز، حرق يف سوانطراك مؤسسة يف للهواء الرئيسي امللوث يتمثل

 يف سوانطراك شرعت الطلق، اهلواء يف حبرقها البرتول إلنتاج املصاحبة الغازات من للتخلص ومالئمة
 املشاعل، غازات بتخفيض وذلك وتثمينها، الغازية الوطنية املوارد على احملافظة ضمان يهدف برانمج

 الغاز واحلقول البرتولية، قولاحل على 1973 منذ تنفيذها يف شرع مشروع 32 الربانمج هذا يتضمن
 من لإلنتاج ابلنسبة، املشتعل الغاز حجم اخنفض وقد، املميع الطبيعي الغاز ووحدات الطبيعي،
 . 2005 سنة % 7 إىل 1970 سنة80%

 .واألوحال (السائلة النفاايت معاجلة) املياه جمال 2-
 هلذا الرشيد االستخدام عرب وذلك للمياه املستدام التسيري أجل من كبرية جهود سوانطراك تبذل

 عرب السائلة النفاايت ومعاجلة أنشطتها عن الناجتة املرتلية الصناعية املياه معاجلة إىل إضافة الناذر املورد
                                                           
1Rapport annuel de sonatrach 2012,p39. 
2Sonatrach, Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005,p 30-36. 
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 قدورات حتسني وسيتم اخلام، البرتول من هامة كميات اسرتجاع هذا مكن حيث الوحدات خمتلف
 الوحدات أتهيل وإعادة الصناعية املياه معاجلة إطار يف جديدة حمطات إنشاء خالل من االسرتجاع

 حتقيق من مكنت حيث هامة تعترب اآلن غاية إىل احملققة االستثمارات أن إىل اإلشارة وجتدر احلالية،
  :منها األهداف بعض

 .التخزين مواقع وتطهري السائلة النفاايت معاجلة خالل من الرتبة محاية-
 اسرتجاع أجل من معاجلتها متت اليت املياه حقن إعادة عرب املائية املوارد استخدام تثمني -
 .البرتول
 .كبرية مالية عوائد حتقيق من مكنت البرتول من هامة كميات اسرتجاع -
 .النظيفة الطاقات ترقية-3

 واالقتصادية، بيئيةال الناحية من طاقوي خيار أفضل احلايل الوقت يف ميثل الطبيعي الغاز
 لزابئنها الدولية وااللتزامات الوطنية لالحتياجات استجابة أجل من هامة موارد كرست سوانطراك
 .األجانب

 اإلنعاش نتيجة كبريا منوا عرفت الغاز على ابلطلب املتعلقة الوطنية لالحتياجات ابلنسبة
 نسبة تشكل الغاز توزيع شبكة فربط املرتيل، االستهالك وزايدة الصناعية األنشطة ومنو االقتصادي

 املرتلية لالحتياجات املميع البرتول بغاز تغطيته يتم الغاز على املتبقي الطلب حني يف معتربة
 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات واحتياجات

 الغاز صادرات طريق عن تلبيتها يتم( األجانب الزابئن اجتاه) الدولية لاللتزامات ابلنسبة أما
 : أوراب جنوب لتزويد وأنبوبني املميع الطبيعي
  تونس. عرب ايطاليا يربط الذي Enrico Mattei  بيبأان-2
 .املغرب عرب والربتغال إسبانيا يربط الذي Pedro Dura Farel . أنبوب-1

 :اومه الدول هذه للطلب االستجابة أجل من الشراكة عرب سوانطراك ستنفذمها ألنبوبني ومشروع
  .إبسبانيا مباشرة اجلزائر بني يربط MEDGAZ  مشروع
 .إبيطاليا مباشرة اجلزائر يربط GALSI  مشروع
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 العابر الغاز أنبوب إنشاء ونيجرياي اجلزائر من كل قررت اجلزائر يف الغازية املوارد تنمية إطار ويف
 التنمية على آاثر له سيكون املشروع هذا وإجناز اجلزائر عرب أبوراب نيجرياي يربط الذي للصحراء
 : املستدامة

 .املشاعل غازات وتثمني اسرتجاع-
 .احلراري االحتباس غازات وانبعااثت اجلوي التلوث ختفيض -
 .والنيجر نيجرياي مشال جمتمعات إىل الطاقة توصيل-
 األنبوب عربها مير اليت املناطق مستوى على جديدة ألنشطة االقتصادية االجتماعية التنمية-

 الغابية مواردها على الضغط وختفيض
 .للتشجري الوطنية اجلهود يف املسامهة-4
 ومحاية لعماهلا املعيشي اإلطار حتسني أجل من للتشجري الوطنية ابجلهود املتعلقة اهتالتزاما إطار يف

 .اهتوحدا مستوى على املنظمة التشجري محالت من جمموعة سوانطراك برجمت البيئة
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 املبحث الثالث: نظرة حول آداء سونطراك. 
كما رأينا يف الفصل السابق حول آداء املؤسسة فإن هذا األخري حيتوي على عدة عناصر 
خبتالف نشاطها، ومن خالل هذا املبحث سنتطرق إىل اآلداء اإلنتاجي، التسويقي واملايل للمؤسسة 

 حمل الدراسة.
 : اآلداء اإلنتاجي.املطلب األول

تعترب سونطراك من املؤسسات األوىل يف جمال إنتاج احملروقات بكل أنواعها، لذا وجب التطرق 
هم العناصر املتعلقة ابإلنتاج من نفط وغاز سواء املوجهة للتصدير أو السوق احمللي وكذا أابألرقام إىل 

 ل عرب القنوات.انشطة اإلنتاج من منبع ومصب ونق
 (2014-2013: إنتاج سونطراك من احملروقات )(01-03)اجلدول

 2013 2014 
 195,2 186,9 للمحروقات األويل اإلنتاج
 50,7 49,4  اخلام النفط

 10,0 8,8  (طن مليون) املكثفات
 8,2 6,6  املميع الربوابن غاز

 130,9 127,2 (قياسي مكعب مرت مليار) الطبيعي الغاز
Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014, p11. 

من اجلدول نالحظ أن لسونطراك منتجات عديدة فيما خيص احملروقات من نفط وكذلك الغاز 
ومشتقاهتما، سواء كان ذلك اإلنتاج موجه للسوق الوطنية او لسد حاجة السوق العاملية من هذه 

نتيجة جملال اكتشاف احلقول، إال أن انتاج الغاز اكرب املواد، كما نالحظ تذبذب يف االنتاج والتصدير 
 من النفط وذلك للميزة اليت حتتويها صحراء اجلزائر.

 االستكشاف
 .اخلالصة جبهودها استكشافا   24 منها للمحروقات استكشافا   31 سوانطراك شركة أجنزت-
 جبهدها سوانطراك أجنزته بئرا   84 منها بئرا ، 102 حفرها يف شرع اليت اآلابر عدد بلغو -

 .املذكورة بئرا   102 بني من بئرا   66 حفر من االنتهاء مت وقد اخلالص،
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 احلفر
 :احلفر أهم عملية يف نشاط االستكشاف والشكل التايل يبني ذلكيعترب 

 (2014-2013لسونطراك ) التنقيب االستكشايف :(02-03)الشكل

 
Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014,p19. 

يشري الشكل إىل اخنفاض يف عدد اآلابر املعاجلة جبهد الشركة اخلاص وثباهتا ابلنسبة لتلك احملققة 
 يف إطار الشراكة وذلك من أجل احلفاظ على الرايدة على املستوى الوطين.

 األانبيب عرب النقل نشاط-2
يتم نقل هذه حيث هذا النشاط يضمن تزود كل املناطق ابلكميات اليت حتتاجها من احملروقات 

الكميات من احملروقات عرب شبكتني، شبكة اجلنوب وشبكة الشمال وكذا وجود اانبيب متتد إىل 
 خارج الوطن تستعمل يف عملية التصدير.

 .(2014-2013): الكميات املنقولة من احملروقات(02-03)اجلدول
 طن610 2014 طن610 2013 

 107.3 102.1 الطبيعي الغاز
 78.6 75.4 اخلام النفط

 16.7 13.4 املكثفات
 16.5 12.8 املميع البرتول غاز

 219.1 203.8 االمجايل
Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014 ,p24. 
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 الشبكات عرب املواد، كل شاملة نفطي، مكافئ طن مليون219.1 نقل 2014 سنة شهدت
وذالك يف خمتلف  2013مقارنة مع سنة %7حيث نالحظ ارتفاع أمجايل قدره واجلنوبية الشمالية

 . املميع البرتول غازو  املكثفات، الطبيعي الغاز ،اخلام النفطأنواع احملروقات من 
 املطلب الثاين: اآلداء التسويقي.

اهم الوظائف يف املؤسسات احلديثة حيث انه يربز كيفية تعامل املؤسسة يف يعترب التسويق من 
قطاع احملروقات فالتحدي أكرب حيث السوق هنا حمدود وكذا هناك تصريف املنتوجات، أما يف 

 حمددات اخرى تتحكم يف الكميات املسوقة.
 ويف التايل اهم األرقام اليت حققتها سونطراك:

 أمريكي دوالر مليار 98.4 وهذا مايقبل،  طن مليون 149.5 املباعة احملروقات حجم بلغ-
 من التصدير.

 .امريكي دوالر مليار58.45 ابلتصدير اخلاص االعمال رقم بلغ-
 44.2 )لسوانطراك التابعة الوحدات ابستثناء( للغري احمللية السوق يف املباع النفط حجم بلغ

 الكبري الطلب إىل أساسا مرّدها الزايدة وهذه . 2013 بسنة مقارنة 13 ٪ قدرها بزايدة ، طن مليون
 )مكعب مرت مليار 26.9 ( سونلغاز مؤسسة من

 .والبنزين املازوت كميات من 73 ٪ منها طن، مليون 2.9 بلغفقد  الواردات حجمأما -
 (2014-2013الوطنية) للسوق املوجه احلجم :(03-03)اجلدول

 2014 2013 الوحدة 
 231 330 مرتي طن310 اخلام النفط

 1889 1969 مرتي طن310 املميع البرتول غاز
 12753 10149 مرتي طن310 الزفت مواد+مكررة مواد
 36658 33376 مكعب سنتيمرت610 الطبيعي الغاز

 51078 45304 طن مكافئ 310 االمجايل
Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014, p33. 

اجلدول أعاله إىل تطور كبري يف احتياجات السوق احمللية من احملروقات نتيجة التطور الذي يشري 
واملواد املكررة  يف ظل احنصار للنفط اخلام وغاز البرتول يعرفه االقتصاد، خاصة من الغاز الطبيعي 

 املميع.
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 (2014-2013)املنتوج حسب احملروقات صادرات: (04-03)اجلدول
 2014 2013 الوحدة 

 23.6 28.4 مرتي طن610 اخلام النفط
 4.8 5.4 مرتي طن610  املكثفات

 7.2 5.3 مرتي طن610 املميع البرتول غاز
 16.7 12.8 مرتي طن610 مكررة مواد
 27.4 32.7 مكعب سنتيمرت910 الطبيعي الغاز
 28.5 24.4 مكعب مرت610 املميع الطبيعي الغاز

 98.4 100.1 طن مكافئ 610 االمجايل
Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014, p33. 

من اجلدول وعلى عكس سابقه نسجل اخنفاظ طفيف يف صادرات احملروقات بصفة عامة 
 الطبيعي الغاز، املميع البرتول غازلوخاصة النفط اخلام والغاز الطبيعي يف مقابل االرتفاع امللحوظ 

 اخلام.النفط  ، وذلك ألن التصدير حمكوم بتقلبات وظوابط السوق العاملية خاصةمكررة مواد و املميع

 (2014-2013)املسوق االمجايل االنتاج :(03-03)الشكل

 
Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014, p34. 

ارتفاع االنتاج املسوق داخليا وذلك لتطور االحتياج يف مقابل اإلخنفاظ على نالحظ من الشكل 
 .املستوى اخلارجي نتيجة لعوامل دولية كما سبق وذكران

 
 
 

45.3 51.1

100.1 98.4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014

1
0
6

ئ
اف
مك

ن 
ط

التصديز

السوق الوطنية



 سونطراك مؤسسةدراسة حالة                    الفصل الثالث:                                  
 

92 

 اآلداء املايل. املطلب الثالث:
 ابلشفافية تتميز كانت اذا خاصة مؤسسة أي أداء تعكس اليت الصورة املالية القوائم تعترب
 .للمؤسسة املايل املركز عن احلقيقية الصورة تعطى و واملصداقية

 (2014-2013: عناصر أصول امليزانية سونطراك )(05-03)اجلدول
 2014 2013 صولاأل

 4865 4813  متداولة الغري األصول صايف
 2 7  معنوية أصول

 2543 2087  منشأت و جتهيزات
 1484 1870 اإلجناز قيد أصول

 440 441  وديون أخرى مسهمات
 20 22  املالية األصول

 6  7  املؤجلة الضرائب
 4224 3742  املتداولة األصول صايف

 478 456   خمزوانت
 9 7  أولية مواد

 238 249  أخرى متوينات
 229 198   التامة املنتجات خمزون

 -  -  التثبيتات من املتأتية املخزوانت
 2 2  خارجي خمزون

 2923 2726  ةهبمشا توظيفات و مدينون
 55 18  املوردون
 327 533  الزابئن

 1 1  امللحقة واحلساابت اإلجتماعية اهليئات
 1096 882  احمللية واجلماعات الدولة

 1382 1218  الشركاء و معجملا
 55 68  أخرون مدينون

 7 6  سلفا مقيدة مصاريف
 823 560  ةهبمشا و النقدايت

 - 25  للتوظيف املنقولة القيم
 823 557  املالية واملؤسسات البنك

 - - الصندوق
 - 3  اإلعتمادات و التسبقات وكاالت
 9089 8555  اجملموع

Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014, p90. 
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 املدروسة الفرتة خالل موجب تزايد و تطور يف امليزانية أصول أن أعاله اجلدول خالل من نالحظ
 يف زايدة  هناك 2014 سنة خالل يف انه جند الشركة أصول لرتكيبة تفصيلنا عندو  متوسطة، بنسبة

 يؤدي مما و االستثمار وقيمة الشركة، انتاجية زايدةل وهذا، 2014سنة عن متوسطة بنسبة املخزوانت
 .الشركة نشاط توسع ىلإ

 (2014-2013: عناصر خصوم امليزانية سونطراك )(06-03)اجلدول
 2014 2013 صوماخل

 5894 5554  اخلاصة األموال رؤوس
 1000 1000  املال رأس

 4561 4143 وإحتياطات عالواة
 334 411  الصافية النتيجة
 1- - جديد من مرحل

 250 143 متداولة الغري اخلصوم
 245 138  واألعباء املؤانت
 2 02  مالية وديون قروض
 3 03  متداولة غري أخرى ديون

 2945 2858 متداولة خصوم
 264 275  املوردون
 4 13  الزابئن
 21 19  امللحقة واحلسبات العمال

 7 07  ملحقة وحسبات اجتماعية تنظيمات
 221 304  احمللية واجلماعات الدولة

 2425 2189  والشركاء موعةجملا
 3 45  أخرون دائنون

 - 05 سلفا مفيدة منتجات
 - 01  اخلزينة خصم

 9089 8555 العامة اجملموعة
Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014, p91. 

 الفرتة خالل ملحوظا موجبا تطورا تعرف امليزانية خصوم أن نالحظ السابق اجلدول خالل من
 لوحظ كما،متوسطة بوترية املوردين ديون جمموع زايدة  إىل ذلك يف الزايدة هذه وترجع، املدروسة

 .الدراسة عامي مدار على متصاعدة موجبة لنتيجة الشركة حتقيق
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 االستثمارات
توجد جمموعة من تعترب االستثمارات التعبري املايل لألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة، ويف سونطراك 

 االنشطة أتخذ احلصة األكربمن اموال الشركة وهذا مايبينه اجلدول التايل:
 أمريكي دوالر مليون (2014-2011اجلزائر ) يف : استثمارات سوانطراك(07-03)اجلدول

 2013 2014 
 7327 6315 املنبع

 4805 4041  اخلالصة جبهودها سوانطراك
 2522 2274 الشراكة إطار يف سوانطراك

 726 877 القنوات عرب النقل
 822 2014 املصب

 75 46 املقر
 8951 9252 اإلمجايل

Source:Sonatrach  Rapport Annuel 2014, p59. 

 ما  2013سنة خالل اجلزائر يف سوانطراك هبا قامت اليت االستثمار اجنازات قيمة بلغت-
 االستكشاف نشاط يف رئيسي بشكل اجلهود هذه وبذلت، أمريكي دوالر مليار 9.2 يعادل

 .الشركة تنمية مشاريع عن فضال   والتطوير،
، وعلى العموم فإن أمريكي دوالر مليار 9فوصلت االستثمارات إىل قرابة  2014أما يف عام  -

استثمارات الشركة قد تناقصت بشكل ملحوظ نتيجة االخنفاظ احلاد يف نشاط املصب ابلدرجة 
األوىل املتمثل يف انتاج وتكرير الغاز الطبيعي  وبدرجة أقل نشاط املنبع فيما يقبله ارتفاع كبري 

 لإلستثمارات املتعلقة ابلنقل عرب القنوات وكذا املقر. 
 ملؤسسة تقييم آداء ا

 2013لسنة  العائدات رصد معهد يف التايل سنقوم ابإلشار إىل التقييم الذي وضع من طرف
 : 1املكون من املوارد إدارة وذلك إبعتماده على مؤشر

 للشفافية املؤسسية واإلجراءات واللوائح القوانني تسهيل درجة: والقانوين املؤسسي الوضع-
 .واملفتوحة احلرة واملنافسة واملسائلة

                                                           
 .06ص، 2013العائدات، مؤشر إدارة املوارد لعام  رصد معهد1
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 ألن نظرا  ، احلكومية اهليئات بواسطة املعلومات عن الفعلي الكشف: التقارير إعداد ممارسات-
 من أكرب قدر على يستحوذ املكون هذ فإن للشفافية، مؤشر أفضل متثل الفعلية الكشف عمليات
 .الرتجيح
 تشجع اليت املراقبة وآليات الفحص عمليات وجود: اجلودة مراقبة وضوابط الوقائية اإلجراءات-

 .واآلليات العمليات هذه جودة عن فضال   املصاحل، يف تضارابت وجود دون وحتول النزاهة على
 خارجيا   معيارا   30 عن يزيد ما على ابالعتماد أعم، بشكل للدولة اإلدارية البيئة: احملفزة البيئة-

 .والدميقراطية والفساد، القانون، وتطبيق احلكومة، أداء وفعالية للمساءلة،
 .املوارد إدارة ملؤشر وفقا   اجلزائر أداء

، دولة 58 إمجايل من45 املرتبة يف وجاءت نقطة، 38 بتسجيل" مقّصر" التقييم اجلزائر حققت
 الوقائية، اإلجراءات يف للغاية منخفضة عالمات على احلصول إىل النتيجة هذه يف السبب ويرجع

 .التقارير تقدمي ممارسات يف" ضعيف" وتقييم احملفزة، والبيئة اجلودة، مراقبة وضوابط
حيث جاءت  100نقطة من  49ويف ترتيب ادارة الشركات اململوكة للدولة سجلت سونطراك 

 .45من بني  22يف املرتبة ال
 1:عناصر التقييم

 (57 / 100التقييم:  58 من 37 )الرتتيب: والقانوين املؤسسي الوضع-
 عائدات تتفادى، مكون أي يف هلا أداء أقوى وهو ، 57 ابلدرجة" جزئي" التقييم اجلزائر حققت

 الرتاخيص الطاقة وزارة متنح .هبا التشريعية اهليئات إخطار يتم وال الدولة، خبزانة املرور للموارد ضخمة
 للتأثري عالمات إلجراء حاجة هناك .تنافسية إجراءات على بناء وليس املباشرة، املفاوضات بعد

 على االستخراجية، الصناعات لقطاع القانوين العمل إطار حول معلومات تتوافر كما  البيئي،
 يف الشفافية مبادرة يف تشارك ال أهنا كما املعلومات، حلرية قانون لديها ليس اجلزائر أن إال اإلنرتنت،

 .االستخراجية الصناعات جمال
 (41/100التقييم 58من  38)الرتتيب  التقارير إعداد ممارسات-
 عن احملدودة الكشف عمليات عن نتج إمنا ، 41 ابلدرجة للجزائر" الضعيف" التقييم إن

 .املوارد وعائدات البيئية والعالمات والتعاقدات الرتاخيص
                                                           

 .20، ص2013ارد لعام العائدات، مؤشر إدارة املو  رصد معهد 1
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 الطاقة وزارة ونشرت، املوارد صادرات وقيمة النفط أسعار عن حمدودة معلومات املالية وزارة تنشر
 والصادرات، اإلنتاج، وأحجام اهليدروكربونية، املواد من االحتياطي عن 2005 عام منذ بياانت

 ال ولكنها .واملنطقة للشركة وفقا   اإلنتاج بياانت عن فضال   الدولة، يف أعماهلا متارس اليت والشركات
 .للعائدات التفصيلية التدفقات عن معلومات أية تنشر

 (28/100التقييم:  58من 51الرتتيب ) اجلودة مراقبة وضوابط الوقائية اإلجراءات-
 شركة هبا متتعت اليت احملاابة من املرتفعة للمستوايت نتيجة زائرياجل لألداء" مقّصر" تقييم يعد
 ملنح مقبولة قرارات الختاذ مناسبة عملية غياب ويف الرتاخيص، منح يف للدولة، اململوكة سونطراك
 أن إال القانونية، للهيئات تقاريرها وتقدم النفط عائدات مبراجعة للتدقيق وطنية هيئة تقوم، الرتاخيص

 أما، داخلي بشكل إال الطاقة وزارة تقارير تدقيق يتم وال، الطلب على بناء إال تتوافر ال التقارير هذه
 يف املالية مصاحلهم عن الكشف منهم مطلواب   فليس للمراقبة، أبدوار املكلفون احلكوميون املسؤولون

 .االستخراجية الصناعات أعمال
 (26/100التقييم:  58من 39)الرتتيب  احملفزة البيئة

 حتدايت تواجه أهنا كما الوطنية، امليزانية عمليات عن طفيفة معلومات عن اجلزائر تكشف
 .التحديد وجه على منخفضة الدميقراطية املساءلة مستوايت أن كما .القانون سيادة جبودة متعلقة
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 اخلامتة
من خالل الدراسة التطبيقية على شركة سونطراك من حيث تطبيق احلوكمة فإن املؤسسة تتمتع 
بقدر الأبس به من اإللتزام ابملبادئ املنصوص عليها من حيث التسيري، وذلك من خالل وجود إطار 

ألصحاب فعال للحوكمة املدعوم ابلوائح التنظيمية وكذا ضمان حقوق املساهم والدور الفعال 
املصاحل، وأيضا القدر املعلومات اليت افصحت به املؤسسة، وكذا مسؤولية جملس اإلدارة وتوفري 
املعلومات، على الرغم من وجود بعض النقائص يف هذا اجملال مثل بعض املعلومات الغري مفصوح 

 ار اعضائهما.عنها، التداخل بني جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية وعدم وجود شروط اثبثة يف اختي
للمؤسسة فسونطراك تعترب رائدة يف هذا اجملال نظر حلجم  الدولة إجتماعيا مرفقةأما خبصوص 

املسامهات الكبرية اليت تقوم هبا من فك العزلة على بعض املناطق ومرافقة الدولة يف تنمية اجملتمع يف 
كن املؤسسة التزال بعيدة يف جمال ، ال مجيع امليادين وكذا اخلدمات اإلجتماعية املقدمة لعاملي الشركة

 .14001التحلي ابملسؤولية االجتماعية بدليل عدم حصوهلا على شهادة االيزو
وفيما خيص املسؤولية البيئية فاملؤسسة تبذل جهد كبري من خالل وضع برامج خاصة لتهيئة 

الل اختاذ حميطها وكذا مراعاة اجلانب البيئي عند القيام أبنشطة التنقيب واإلستخراج من خ
زيوت وخملفات حىت التضر ابلبيئة إال اهنا التزال مقصرة يف  اإلحتياطات وكذا اسرتجاع املنتجات من

رات مباد أي توجد والااللتزام  طابع تكتسي بذهلات اليت اجلهودجمل محاية التنوع البيئي حيث أن 
 ا.جهته من تطوعية

ط إنتاجي متميز بعتبارها احملتكر الوحيد وابإلنتقال إىل آدء املؤسسة فنجد أن لسونطراك نشا
لقطاع احملروقات من نفط وغاز طبيعي وكذا يف مجيع اجملاالت من تنقيب، حفر وإستخراج مع 
تسجيلنا لتذبذب لإلنتاج يف بعض السنوات، هذا كله ينعكس على نشاط التسويق سواء كان على 

 السوق العاملي.السوق احمللي أو يف جمال التصدير بعتبارها رقم مهم يف 
أما اآلداء املايل فقد سجل مؤشرات إجيابية على العموم بوجود منحىن تصاعدي يف امليزانية مع 

 الذكر أن إستثمارات الشركة سجلت إخنفاضا طفيفا.
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 مقدمة
 قبل من ومتزايد كبري ابهتمام املاضية السنوات يف االقتصادية املؤسسة دراسة حظيت لقد

 إىل املؤسسة دراسة أمهية تعاظم سبب يرجع متارسها، اليت واألنشطة الوظائف خاصة الباحثني،
 املؤسسة تقوم التقلب، بشدة تسمي يطحم ظل يف، و الوطين االقتصاد يف تلعبها اليت األساسية األدوار
 احلصول أجل من لديها املتوفرة اإلنتاج عوامل خمتلف استغالل يف واملتمثل الدوري نشاطها مبمارسة

 بلوغ على قدرهتا معرفة من املؤسسة ولتتمكن واملعنوية، املادية اإلنسان حاجات لتلبية منتجات على
 من جمموعة املؤسسة وابعتبار أدائها، تقييم إىل حباجة فإهنا املعقولة ابلوسائل حققتها هل أهدافها،
 وظائفها. من وظيفة كل أداء تقييم إىل حباجة حتما فإهنا الوظائف

إذ يعترب آداء املؤسسة من أهم املؤشرات اليت تدل على حسن تسيريها فهو املقياس املعمول به 
كل من على عدة جماالت من وظائف الشركة، فهو مكون من عدة عناصر وله ابعاد تؤثر على  

املؤسسة وحميطها وله من العوامل مايساهم يف جناحه ومن العوائق مايضعفه، وال يكتمل اآلداء إال إذا 
مت قياسه على إختالف جماالته، حيث سنقوم بتقدمي اآلداء يف شكله النظري من مفهوم والتعاريف 

، مرورا بكيفية حتسينه اليت منحت له وكذا أهم انواعه وتصنيفاته وابعاده االقتصادية واالجتماعية
 وتطويره.

مت ننتقل إىل عملية تقييمه من حيث االسس اليت تقوم عليها هذه العملية إىل املراحل اليت متر هبا 
 واهم متطلبات جناحها.

 :كاأليت مباحث ثالثة إىل الفصل هذا تقسيم ارأتينا هنا منو 
 ماهية آداء املؤسسةاملبحث األول: 
 اء املؤسسةماهية آد املبحث الثاين:

 عناصر آداء املؤسسة املبحث الثالث:
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 املبحث األول: ماهية آداء املؤسسة.
 من املتزايد االهتمام يزال وال انل لذا املؤسسات، تسيري يف كربى أبمهية األداء مفهوم حيظى

 الدافع ميثل األداء أن منطلق من وهذا والتسيري، اإلدارة جمال يف واملمارسني واملفكرين الباحثني طرف
 أال الرئيس هدفها حتقيق يف إسهاما األكثر العامل يعترب كما عدمه، من مؤسسة أية لوجود األساسي

 .واالستمرارية البقاء وهو

 آداء املؤسسةحول م يهااملطلب األول: مف
إختلف  وقد املعاين املتعددة املفاهيم من العديد وله للمنظمات ابلنسبة جوهراي مفهوما األداء يعد
 هو املخرجات األداء أن يرى من فمنهم الفكرية اخللفيات إختالف حسب مفهومه طرح يف الباحثون

 الالزمة األهداف والوسائل من كال  يعكس مفهوم فهو لذا حتقيقها إىل النظام يسعى اليت األهداف أو
 لتحقيق.

 .تعريف آداء املؤسسة.1
 تعىن اليت (PERFORMARE) كلمة توجد أين الالتينية اللغة إىل ينحدر أداء كلمة أصل إن
 لفظة منها اإلجنليزية اللغة إشتقت وبعدها. ما لشيء الشكل كلي، أبسلوب وذلك إعطاء،

(PERFORMANCE)مسؤولية ذو مركز أداء ":يلي ما فيه الباحثني بعض ويرى، معناها ، وأعطتها 
 مستوى أي يف حتدد الفعالية قبلها، اليت األهداف املركز هذا اهب يبلغ اليت واإلنتاجية الفعالية يعين ما

 وقدأعطيت آلداء املؤسسة عدة تعاريف ميكن أن جنملها يف:، 1األهداف تتحقق

 حتقيق حنو وتوجيهها مواردها إستغالل يف املنظمة قدرة حمصلة األداء "أن ميلر وبروملي ووضح
 ستغالهلا، وإوالبشرية املادية ملواردها املنظمة إستخدام لكيفية إنعكاس هو فاألداء املنشودة، األهداف
 2". أهدافها حتقيق على قادرة جتعلها اليت ابلصورة
 

                                                           
 احلقوق كلية  االقتصادية، والعلوم ماجستري، كلية احلقوق رسالةوتقييم"،  قياس :االقتصادية للمؤسسة املايل عشي، "األداء عادل 1

 .14، ص2002بسكرة،  -خيض حممد جامعة، االقتصادية والعلوم
 .38ص ،2009 للنشر، وائل دار ،"املتوازن التقييم بطاقة و األداء أساسيات" ، الغاليب حمسن طاهر، صبحي حممد وائل2
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 املدى طويلة أهداف وهي والنمو والتكيف البقاء أهداف تركيز" أنه علىوالن وانغر وعرفه 
 1".للمنظمة ابلنسبة

  املتاحة املوارد إستخدام طريق عن أهدافها حتقيق على الشركة قدرة" أنه علىدافت وأضاف 
 احلصول يتم اليت املخرجات عن تعبري أبنه للجودة الوطين برانمج وصفه كما وفاعلة، كفؤة بطريقة
 2."والعمليات املنتجات من عليها

 3:التالية العوامل على الضوء بتسليط املايل األداء ويعرف
 .املالية املردودية يف املؤثرة العوامل -
 .اخلاصة األموال مردودية على املسريين طرف من املتبناة املالية السياسات أثر -
 وأرابح. فوائض وحتقيق املالية السياسة إجناح يف املؤسسة منو معدل مسامهة مدى -
 .العامة للمصاريف النشاط مستوى تغطية مدى -

 ومعايره. .أنواع اآلداء2
 هذه أهم ومن معايري، عدة إىل إستناداها تصنيف ميكن، واليت بدورها لألداء تصنيفات عدة توجد

 .الوظيفي واملعيار الشمولية معيار األداء، مصدر معيار املعايري،
 معيار املصدر-أوال
 4:خارجي وأداء داخلي أداء إىل املؤسسة أداء تقسيم ميكن املعيار، هلذا وفقا

 خمتلف أي للمؤسسة؛ الفرعية األنظمة أداءات خمتلف تفاعل من وينتج: الداخلي األداء -أ
 املالية ابإلمكانيات اخلاص املايل واألداء التقين واألداء البشري األداء يف املتمثلة اجلزئية األداءات
 .املستعملة

                                                           
 .102، ص2010وآخرون، فلسفة التسويق األخضر، دار صفاء للنشر والتوزيع،. عمان، عالء فرحان طالب   1
للنشر  ، دار احلامد"تيجية العمليات واألداء التسويقياإدارة سلسلة التجهيز أبعاد إست "علي وليد العبادي،  ، أكرم أمحد الطويل 2

 .116، ص2013 والتوزيع ، عمان،
 .41، ص2006، 04 عدد، الباحث جملة "،االقتصادية املؤسسة يف والقيمة املايل األداء يف قراءة، "دادن الغين عبد 3
 رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلقتصادية اإلقتصادية"، للمؤسسة األداء حتسني يف ابلعمليات اإلدارة الدين، "دور شرف مومن 4

 .52، ص2012والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
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 احمليط عن ينتج فهو ابملؤسسة، احمليطة البيئة تغريات عن الناتج األداء وهو: اخلارجي األداء - ب
 سبيل على املؤسسة، عليها حتصل جيدة نتائج يف األداء هذا يظهر قد حيث للمؤسسة، اخلارجي

 .االقتصادية األوضاع يف التحسن بسبب املؤسسة مبيعات حجم يزيد قد املثال

 1معيار الشمولية-اثنيا
 على إما إليه ينظر قد هنا األداء أن أي الشمولية و اجلزئية مبعياري مقتان التصنيف هذا يعترب

 النظر أي جزئي أساس على إليه ينظر أو واحدة وحدة اعتبارها و للمؤسسة كلي  عام أداء أنه أساس
 . بينها فيما املرتبطة الفرعية األنظمة من جمموعةهنا أ على املنظمة إىل

 اآلداء الكلي:-أ
 ومن ، حتقيقها على للمؤسسة الفرعية األنظمة و الوظائف كل  سامهت اليت اإلجنازات يف يتمثل

 والتهديدات الفرص مواجهة يف ابلقوة أو ابلضعف املؤسسة على احلكم ميكن الكلي األداء خالل
 .اخلارجية ببيئتها املوجودة

  اجلزئي األداء-ب
 بناء على القدرة و. املؤسسة داخل فرعي نظام كل  و وظيفة كل  حتققه الذي األداء به ويقصد

 أو يصعب أزمة إىل الوصول قبل اجلزئية اإلختالالت ضبط من األعمال منظمة ميكن املفهوم هذا
 اجلزئية األداءات تفاعل نتيجة إال احلقيقة يف هو ما الكلي األداء ن، حيث أمنها اخلروج يستحيل

 إحداها اختلت وإذا الفرعية األهداف بتحقيق إال يتم ال العام اهلدف إىل والوصول املنظمة داخل
 .املنظمةككل جناح على ذلك انعكس

 يفيظاملعيار الو -اثلثا
 اليت والنشاطات الوظائف حيدد الذي هو األخري هذا ألن ابلتنظيم، وبشده املعيار هذا يرتبط

 .املؤسسة متارسها
 

                                                           
، 2001"األداء بني الكفاءة و الفعالية"، جملة العلوم اإلنسانية، العدد األول،جامعة بسكرة، اجلزائر،  عبد املليك مزهودة، 1

 .89ص
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 يف حصرها ميكن اليت املؤسسة إىل املسندة الوظائف حسب احلالة هذه يف األداء ينقسم إذن
 1:ةالتالي اخلمس الوظائف
 .املالية الوظيفة أداء.1

 املايل فاألداء املمكنة، التكاليف أبقل املالية أهدافها بلوغ على املؤسسة قدرة يف األداء هذا يتمثل
 معدل وحتقيق عليها، ما لتسديد الالزمة السيولة وتوفري املايل التوازن حتقيق على ارهتقد يف يتجسد
 .منخفضة وتكاليف جيد مردودية

  .اإلنتاج وظيفة أداء.2
 مقارنة لإلنتاجية مرتفعة معدالت حتقيق من تتمكن عندما للمؤسسة اإلنتاجي األداء يتحقق

 تسمح منخفضة وبتكاليف عالية جبودة منتجات وإنتاج إليه، تنتمي الذي لقطاعل نسبةلاب أو مبثيالهتا
 .منافسيها مزامحة هلا

 .األفراد وظيفة أداء.3
 :نذكر منها املؤشرات من جمموعة خالل من األفراد وظيفة أداء يتجلى

 .األفراد عائد-
 .اجليد األداء على ذلك دل عددها قل كلما  اليت التأديبية واإلجراءات احلوادث عدد-
 .املؤسسة داخل احلاصلة اإلضراابت بعدد هاتفسري  ميكناليت  والنقاابت العمل أرابب عالقات-

 .التموين وظيفة أداء.4
 املواد على واحلصول املوردين، عن االستقاللية من عالية درجة حتقيق على القدرة يف أداؤها يتمثل

 تفوق املوردين تسديد آجال على واحلصول مرضية دفع وبشروط احملددة اآلجال ويف عالية جبودة
 ن.التخز  ألماكن جيد استغالل وحتقيق للعمالء، املمنوحة اآلجال
 .التسويق وظيفة أداء.5

 ميكن األداء هذا. املمكنة التكاليف أبقل أهدافها بلوغ على التسويق وظيفة قدرة يف يتمثل
 كل العمالء، السمعة، ومردودية السوق، إرضاء املؤشرات مثل حصة من جمموعة من خالل معرفته
 .منتوج

                                                           
 .19عادل عشي، مرجع سابق، ص 1
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 .العمومية العالقات ووظيفة والتطوير البحث وظيفة اآلخر البعض ويضيف

  :التالية املؤشرات بدراسة وظيفةهذه  أداء دراسة ميكن: والتطوير البحث وظيفة أداء.6
 .والتجديد واالبتكار لالختاع املالئم اجلو-
 .ابملنافسني مقارنة التجديد وترية-
 .املؤسسة إىل االبتكارات حتويل وسرعة نسبة-
 .جديدة منتوجات إرسال على املؤسسة وقدرة التنويع-
 .التطور ومواكبة التحديث درجة-

 . العمومية العالقات وظيفة .أداء7
. الدولة وأخريا املوردين العمالء، املوظفني، املسامهني، االعتبار بعني أيخذ الوظيفة هذه يف
 األرابح يف واستقرار لألسهم مرتفع عائد على يتحصلوا عندما األداء يتحقق للمسامهني، ابلنسبة
 األداء املوردين، أما مرتفعة، ومعنوايت مالئم عمل جو خلق أو توفري هو األداء املوظفني، أما .املوزعة

 هو العمالء نظر وجهة من األداء حني يف التعامل يف واالستمرار التسديد آجال املؤسسة احتام هو
 .العالية واجلودة املناسبة اآلجال يف ومنتوجات طويلة عليهم ما تسديد مدد على احلصول

اجتماعية، تقنية، سياسية....، ويف هذا أما معيار الطبيعة الذي يقسم األهداف إىل اقتصادية، 
الصدد ال ميكن للمؤسسة أن حتسن صورهتا ابإلعتماد على األداء االقتصادي أو التكنلوجي 

، حيث أن األداء فحسب، بل أن األداء االجتماعي له وزن ثقيل على صورة املؤسسة يف اخلارج
هي اليت تعرف كيفية الوصول إىل حتقيق االقتصادي متالزم مع األداء االجتماعي، واملؤسسة الناجحة 

 أكرب مستوى من النوعني معا.
داء االقتصادي واالجتماعي ميكن احلديث عن األداء التقين أو الثقايف أو وإىل اجلانب األ

السياسي للمؤسسة، وذلك عندما تسطر لنفسها أهداف يف هذه اجملاالت، كأن تسعى لسيطرة على 
إىل تكوين ثقافة خاصة هبا، أوالتأثري على السلوك الثقايف حمليطها خبلق جمال تكنلوجي ما، أو تسعى 

 1.أو التأثري على النظام السياسي القائم الستصدار امتيازات لصاحلها أمناط استهالكية جديدة
 

                                                           
 .89،90عبد المجيد مزهودة، مرجع سابق، ص 1
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 .مكوانت آداء املؤسسة.3
 تتميز اليت املؤسسة أن أي والكفاءة، الفعالية مها رئيسني مكونني من األداء مصطلح يتكون

 هذين وتفصيل بتحليل سنقوم وعليه ،تسيريها يف والكفاءة الفعالية عاملي بني جتمع اليت هي ابألداء
 1.اهلامني املصطلحني
 من وهذا املؤسسة، يف التسيري مراقبة أدوات من أداة أنه على الفعالية صطلحمل ينظر :الفعالية

 الكالسيك املفكرون اعترب فقد املسطرة، األهداف حتقيق درجة يعكس معيار هي الفعالية أن منطلق
 .احملققة األرابح بكمية املؤسسة فعالية تقاس مث ومن احملققة، األرابح مبثابة الفعالية

 هو الكفء والنشاط اإلمكانيات، من بقليل املطلوب ابلعمل القيام على القدرة هي" :الكفاءة
 وابلتايل  التكاليف تدنية بشرط مطلوب هو ما بتحقيق ترتبط الكفاءة نفإومنه  تكلفة األقل النشاط
 .2"يذكر هدر أي حصول دون ممكنة تكلفة أبقل املؤسساتية للموارد األمثل االستخدامفهي 

ويف الواقع الكفاءة والفعالية مها وجهان متالزمان عندما يتعلق األمر بقياس اإلجنازات كما 
انطالقا من البعدين معا، حيث عرف أبنه: "العالقة بني يعكس ذلك التوجه الذي يعرفه األداء 

درجة بلوغ الغاايت  النتيجة واجملهود وهو أيضا معلومة كمية يف أغلب األحيان تبني حالة أو
 3واألهداف واملعايري أو اخلطط املتبعة من طرف املنظمة. 

 . أبعاد األداء4
 واملوردين والزابئن املسامهني رغبات املؤسسة تشبع بواسطته والذي :االقتصادي البعد1-
 .4املالية ابلقوائم ابالستعانة األداء هذا ويقاس .ثقتهم وتكتسب
 اجملال يف املؤسسة تعتمدها اليت والكيفيات الطرق التنظيمي ابألداء يقصد: يمالتنظي البعد 2-
 قياس أساسها على يتم معايري املؤسسة مسريي لدى يكون مث ومن أهدافها، حتقيق بغية التنظيمي

 مباشرة يتعلق القياس هذا أن إىل اإلشارة مع األداء؛ على وأثرها املعتمدة التنظيمية اإلجراءاتفعالية 
 إبمكان أنه يعين وهذا االقتصادية، االجتماعية الطبيعة ذات املتوقعة ابلنتائج وليس التنظيمية ابهليكلة

                                                           
 .821، ص 2010– 2009، 07 عدد الباحث،  جملةالداوي، "حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء"،  الشيخ 1
 .41، ص2005، دارالنهضة العربية، بريوت، 1ط، "املبادئ واالجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسسات"حسن إبراهيم بلوط،  2
 .87عبد املاليك مزهوده، مرجع سابق، ص 3
 .52مومن شرف الدين، مرجع سابق، ص  4
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 ذاك عن خيتلف واالقتصادية االجتماعية املعايري عن انتج آخر فعالية مستوى إىل تصل أناملؤسسة 
 1ة.التنظيمي ابلفعالية املتعلق

 على املؤسسة أفراد عند الرضا حتقيق مدى إىل لألداء االجتماعي البعد يشري :االجتماعي البعد
 أمهية وتتجلى، ملؤسسته األفراد وفاء على مؤشرا يعترب العاملني رضا مستوى ألن م،هتمستواي اختالف

 اقتصرت إذا البعيد املدى على سلبا يتأثر قد للمؤسسة الكلي األداء أن كون يف اجلانب هذا ودور
 هو فكما البشرية، ملواردها االجتماعي اجلانب وأمهلت االقتصادي، اجلانب حتقيق على املؤسسة
 مع االقتصادية الفعالية تالزم مبدى ترتبط املؤسسة يف التسيري جودة أن التسيري أدبيات يف معروف
 أي املؤسسة، داخل السائد االجتماعي ناخملل معتربة أمهية إبعطاء ينصح لذا ،االجتماعية الفعالية

 2.املؤسسة داخل االجتماعية العالقات بطبيعة صلة له ما لكل
 .3بيئتها وتطوير تنمية يف للمؤسسة الفاعلة املسامهة على يرتكز والذي: البيئي البعد

 العوامل والعوائق املؤثرة يف آداء املؤسسة.املطلب الثاين: 
 . العوامل املؤثرة1

تعد العوامل املؤثرة يف أداء املؤسسة مبثابة احلدود واملؤثرات اليت تتحكم يف نشاطها، حبيث أهنا 
تؤثر يف العديد من املعطيات اخلاصة ابملنظمة، وعلى كثرهتا وتداخلها إىل أن علماء التسيري قسموها 

 .داخلية وأخرى خارجيةإىل عوامل 
 املؤسسة عناصر تفاعل عن الناجتة املتغريات خمتلف يف العواملهذه  تتمثلالعوامل الداخلية: -1

 أو االجيابية آاثرها بزايدة تسمح تغريات فيها وحيدث فيها يتحكم أن للمسري ميكن واليت الداخلية
 :العوامل هذه أبرز ومن، السلبية آاثرها من التقليل
 :4التقنية العوامل- أ

 :يلي ما اخلصوص على وتضم، املؤسسة يف التقين ابجلانب ترتبط اليت  القوى خمتلف وهي
 .املعلومات معاجلة يف أواملستخدمة الفعلية الوظائف يف املستخدمة سواء التكنولوجيا نوع-

                                                           
 .219ص ،، مرجع سابقالداوي الشيخ 1
 .219نفس املرجع السابق، ص 2
 .52مومن شرف الدين، مرجع سابق، ص 3
 .94، صسابق مرجع مزهودة، املليك عبد4
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 .العمال عدد مع ابملقارنة اآلالت على االعتماد نسبة-
 .واآلالت التجهيزات ، الورشات املخازن، حيث من املؤسسة تصميم-
 .له التغليف مناسبة ومدى وشكله املنتوج نوعية-
 .طالبيها ورغبات املؤسسة منتجات بني التوافق-
 .املؤسسة يف واإلنتاج التخزين طاقيت بني التناسب-
 .اإلنتاج عملية يف املستخدمة املواد نوعية-
 .األسعار مستوايت-
 .للمؤسسة اجلغرايف املوقع-
 :1التنظيمي اهليكل-ب

 وعدد ، واألفراد الوحدات بني العمل وتقسيم التخصص درجة حيدد الذي الرمسي اإلطار وهو
 األشخاص هم ومن شخص كل يتبع وملن ، اإلدارية املستوايت عدد وكذا ، الوظيفية اجملموعات

 أو وحداهتم بني التنسيق يتم وكيف منهم، كل ومسؤوليات سلطات هي وما له، يتبعون الذين
 .أقسامهم
 :البشرية املوارد-ج

، ويف هذا الصدد املؤسسة يف البشري املورد استخدام على تؤثر اليت واملتغريات القوى خمتلف هي
ميكن ذكر بعض العمليات اليت تدخل يف أطار حتويل هذا العامل واملورد املهم إىل عامل إجيايب فيما 

 :2ؤسسةخيص آداء امل
 مثة ومن أهدافها بلوغ من تتمكن قد العمال ملختلف اجليد التحفيز طريق عن فاملؤسسة :التحفيز

معنوية،  أو مادية تكون قد اليت احلوافز بتوفر إال التحفيز عملية تتم أن ميكن األداء اجليد، وال حتقيق
 معها، تتناسب اليت احلوافز وحتديد حالة كل معرفة يف يكمن التحفيز عملية يف اجلوهري املسري فدور

 .للمؤسسة تقدميه احملفز مايستطيع أقصى على احلصول أو لتحقيق
 :مستوايت ثالث يف املهارات تنظيم ميكن :املهارات

 .مسبقا حمددة إجراءات حسب املتكررة ابلنشاطات القيام أو إجناز من ومتكن التقليد مهارة-

                                                           
 .15، ص2009 ، "املؤسسي األداء جودة لتحقيق كمدخل األداء وتقييم قياس" اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة 1
 .24، ص23، مرجع سابق، صعشي عادل 2
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 حد إىل شبيهة أخرى وضعيات مبواجهة معطاة، وضعية من انطالقا تسمح، اإلسقاط مهارة-
 .األوىل الوضعية معني

 رصيده إىل يعود أن جمرب فالفرد .جديد مشكل مواجهة من املهارة هذه ومتكن اإلبداع مهارة-
 .احللول إجياد يف ويستغله املعريف

 الكلي األداء لتحسنيم هبا القيا ميكن اليت البشري العنصر يف االستثمارات من نوع يعد :التكوين
 :عرب األداء حتسني يف دوره ويظهر .للمؤسسة

 .العمل يف تقنيتهم وحتسني ونشرها األفراد معارف مستوى رفع-
 .املهام وتنسيق التنظيم بتحسني التكوين يسمح-
 .االجتاهات كل يف املعلومات وحترك االتصال عملية يسهل-
 فيها، التحكم املؤسسة تستطيع ال اليت والقيود املتغريات جمموعة يف تتمثل العوامل اخلارجية: -2

 استغالهلا، املؤسسة حتاول اليت للفرص مصدر هو الذي اخلارجي احمليط إىل تنتمي بذلك فهي
 :1دهتا، واليت تتمثل يفح من للتخفيض التأقلم املؤسسة على تفرض اليت للمخاطر ومصدر

 املؤسسة، فيه تتواجد الذي االقتصادي كالنظام العوامل جمموعة يف تتمثل:  االقتصادية العوامل
 فالظرف …اخلارجي الطلب ارتفاع األسعار، وتدهور كاألزمات االقتصادية االقتصادي الظرف

 .للمؤسسة إجيابية عناصر يتيح قد االقتصادي
ابلعالقات  ,املستهلكني سلوك بتغريات املرتبطة اخلارجية العناصر يف" تتمثل اجتماعية: عواملال

 الصلة شديدةت أهنا املؤسسا على العناصر تلك متارسه الذي وابلتأثري تمعاجمل جمموعات خمتلف بني
 .االجتماعية األقسام العمر، فئات الدميغرايف، النمو نذكر العوامل هذه ومن البشري، ابلعامل
 لتحويل جديدة طرق كإجياد التكنولوجيا حتدثها اليت التغريات يف تتمثل تكنولوجية: عواملال
 .الصناعة وقت أو اإلنتاج تكاليف ختفيض اهنشأ من جديدة آالت اختاع وخدمات، سلع إىل املوارد

 :2كما ميكن إضافة بعض العوامل اخلارجية األخرى مثل

                                                           
 .25صعادل عشي مرجع سابق،  1
2

  2000لبنان، حزم، ابن دار الفين، لإلنتاج قرطبة اخلليجي، اإلبداع:النشر دور ،1ط ،"املؤسسي العمل" العدلوين، أكرم حممد  
 .203 ص ،
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 السياسية القرارات جانب تشمل السياسية ابملتغريات املؤسسة عالقة إن : السياسية العوامل
 ....االنقالابت املؤسسات، بعض نشاط على احلظر ، التأميمات ، كاحلرب

 املرتبطة القوانني، ابلعاملني املؤسسة عالقة بتنظيم اخلاصة القوانني منها: والتشريعية البيئية العوامل
 حقوق عن ابلدفاع اخلاصة القوانني التلوث، من عليها واحملافظة محايتها على تعمل اليت ابلبيئة

 .املستهلكني
  األداء معوقات -2

 من وابلرغم، أدائه مستوى على تؤثر أن ميكن واليت الفرد سيطرة نطاق خارج العوامل بعض هناك
، وموجودة حقيقية ألهنا اإلعتبار يف تؤخذ أن جيب أهنا إال كأعذار، تؤخذ قد العوامل هذه بعض أن

 تؤثر واليت احملددة السياسات ، التهوية الضوضاء، ،احلرارة اإلضاءة هي شيوعا األداء عوائق أكثر ومن
 معها يتفاعل ولكن ٕوانتاجيته، العامل أداء على املؤثرة وحدها ليست العوامل هذه أن إال الوظيفة على

 وخربته الشخصية مساته اخلاصة، راتهوقد ذكاؤه العامل، بشخصية ترتبط أن ميكن واليت داخلية عوامل
 أهنا على العوامل هذه إىل النظر وجيب اإلجتماعية، العمل ظروف عمل، من ميارسه ما على وتدريبه

 أن ميكن السيئ رافاإلش منط أو الواضحة غري السياسات فإن أيضا القدرة،و  اجلهد، على راتمؤث
 سيئ إستغالل يف يتسبب أن ميكن التدريب يف النقص أن إىل إضافة للجهود، اخلاطئ التوجيه يسبب

 :1جند اإلدارة مسؤوليات وأكرب أهم من فإنه لذا ،األفراد لدى املوجودة راتللقد
 .للعاملني مناسبة عمل ظروف توفري-

 .جيد أداء حتقيق من ميكن مبا األداء عوائق فيها تقل مدعمة تنظيمية بيئة توفري -
 املطلب الثالث: حتسني اآلداء.

  اآلداء..مفهوم حتسني1
 العمليات، وإنتاجية املخرجات لتحسني املتاحة املوارد مجيع استخدام هو األداء حتسني إن
 املبادئ ومن املثلى ابلطريقة املال رأس توظف اليت الصحيحة التكنولوجيا بني التكامل وحتقيق

 :2األداء لتحسني األساسية
 الزبون وتوقعات احتياجات بتحقيق الوعي −

                                                           
 .218، ص2000 اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر للطبع اجلامعية الدار البشرية، املوارد إدارة حسن، حممد روية 1
 .54مرجع سابق، ص  الدين، شرف مومن 2
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 العاملني مجيع مشاركة وتشجيع والعوائق احلواجز إزالة −
 .والعمليات النظم على التكيز −
 .األداء ومتابعة املستمر القياس −
 دوافع حتسني اآلداء. -2

 دوافع أبرزها من ونذكر أدائها، حتسني إىل ابملؤسسات تؤدي اليت العوامل من العديد يوجد
 .االجتماعية واملسؤولية املستمر التحسني

 التغري معدالت هي املستمر ابلتحسني تدفع اليت العوامل أهم من :1املستمر التحسني دوافعأ.
  .ملنافسةوا املكانة على احلفاظ املنافسة، السريعة،

 وقرارات نشاط على تؤثر اليت اخلارجية، القوى جمموعة متثل وهي :السريعة التغري معدالت-
 نقطة كوهنا حيث فمن، للمؤسسة والنهاية البداية نقطة هي اخلارجية والبيئة هبا، وتتأثر املؤسسة
 األموال، رؤوس اخلام، املواد مثل التنظيمية املوارد على للحصول األساسي املصدر فهي البداية،

 ملنتجات األساسي املستهلك هي األعمال بيئة فإن النهاية، نقطة كوهنا حيث من أما العمالة،و 
 وعدم البيئية املتغريات عدد لكثرة نتيجة التأكد بعدم البيئة متيزت فكلما املؤسسة، وخدمات
 خالل من وذلك البيئي الغموض ملواجهة أدائها، حتسني على املؤسسات تعمل عندها ،استقرارها
 .االبتكار

 هلا وميكن ،اجملال نفس يف العاملة املؤسسات بقية بني للمؤسسة التنافسي املوقع: تعكس املكانة
 ميكن ال واليت للمستهلك، القيمة ختلق اليت اإلستاتيجيات بتطبيق تقوم عندما تنافسية ميزة حتقق أن

 خالل من دائمة تنافسية ميزة متلك أن ميكن املؤسسة فإن تطبيقها، املرتقبني أو احلاليني للمنافسني
 التنافسية امليزة حتقيق إىل تؤدي فريدة بطريقة املادية، واألصول البشرية املهارات بني الدقيق املزج

 ة.املنشود

                                                           
 .10، ص2003، القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات ،"املستقبل منظمة إىل الطريق املتميز التنظيم" زايد، عادل 1
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 يف الرايدة كسب منها كل وحماولة املؤسسات بني املوجود الصراع حالة عن تعرب وهي املنافسة:
 على لذلك األداء، من مرتفعة مستوايت حتقيق من متكنها استاتيجيات عدة ابعتماد وذلك السوق

 .اخلارجية البيئة متغريات وتتبع الستاتيجياهتا املستمر لتحديثم ابالقيا املؤسسة

 املسؤولة املؤسسة عليها حتصل اليت الفوائد بني من :1ب.املسؤولية االجتماعية للمؤسسة
  :أداءها من وحتسن اجتماعيا

 .اجملتمع يف مسعتها على واحلفاظ املؤسسة صورة حتسني -
 احلصول يضمن ما لبيئة،صديقة ل منتجات بتقدمي دائمة، إمجالية بصفة الزبون متطلبات معرفة-

 تنافسية. ميزة على
 .املستدامة التنمية وخطوات لسياسات املؤسسة بتتبع وهذا العمال، حتفيز-
 املشاكل بعض يف التسبب من بدال واالجتماعية، البيئية التكاليفو  املخاطر يف التحكم-

 .البيئية والكوارث
 خارج عوامل عدة مع املؤسسة بتعامل وهذا املصلحة، ذات األطراف ملتطلبات الستجابةا-
 .املصلحة ذات األطراف مجيع وبني بينها اجليدة العالقة سري بضمان يسمح مما االقتصادي، النطاق

 الثروات استنزاف بدون احلالية للحاجات تستجيب اليت التنمية تلك فهي املستدامة، التنمية أما
 الفعالية :هي أهداف بثالثة يرتبط املستدامة التنمية فمفهومة، القادم لألجيال التنمية على تساعد اليت

 .البيئة على واحلفاظ االجتماعية، املساواة ة،ياالقتصاد
 األبعاد هذه تدمج إبدارة ولكن ابلبيئة، فقط حتدد ال املستدامة للتنمية سياسة فوضع لذلك 
 مع بعضها البعض بشكل دائم. الثالثة
 
 
 
 

 
                                                           

 .56مرجع سابق، ص  الدين، شرف مومن 1
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 املبحث الثاين: تقييم آدء املؤسسة.
 نم نشاط للك يلالفع األداء مقارنة متت إذ الرقابية، يةلعملل الرئيسية املقومات أحد األداء تقيي

 كزرا امل وحتديد ا،هحتديد قالساب هدافاأل نع فاترااالحن لتحديد حمددة ترامبؤش املنشأة أنشطة
 حتديد هذه العملية من تبدأ حيث، املؤسسة يف يلالتشغ كفاءة  وذلك للحكم عن ا،هعن املسؤولة

 إىل يرمي املعال، حمدد زمين برانمج أو خطة وضع مث املتاحة، املوارد حدود يف حتقيقيا املرجواف دهاأل
 اليت الكفاءة حتديد األداء متقيي يةللعم يتسىن كوبذل متابعة ياتلعم ءراإج مث فداهاأل قحتقي كيفية
 مل.الع اهب جيري

 املطلب األول: مفاهيم حول تقييم اآلداء.
 تعريف تقييم اآلداء.-1

 اليت التعاريف هذه بعض تبينه ما وهذا آلخر، ابحث من واختلفت األداء تقييم تعاريف تعددت
 .األداء لتقييم تطرقت

 لألهداف املشروع حتقيق مدى معرفة خالله من ميكن مقياس إجياد " أنه على األداء تقييمل ينظر
 مقدار وحتديد معرفة أجل من املخططة، ابألهداف األهداف تلك ومقارنة أجلها، من أقيم اليت

 1".معاجلتها وأساليب االحنرافات تلك أسباب حتديد مع فعال، حتقيقه مت ما عن االحنرافات
 األهداف لتحقيقه استخدام أفضل املتاحة املوارد استخدام كفاية من التأكد" أبنهه تعريف مت كما
 2".منها املرجوة األهداف حيقق مبا ابملؤسسة األنشطة مسارات بتوجيه وذلك ، املخططة

 توصلت ما ضوء يف االقتصادية الوحدة نشاط تقييم "يف يتمثل أبنه األداء تقييم إىل ينظر كذلك
 3".معينة فتة هناية يف نتائج من إليه

 التأكد هبدف وذلك ، االقتصادية املؤسسة داخل األنشطة مجيع يشمل األداء تقييم نحيث أ
 أداء كفاءة على احلكم وكذا ، جهة من هلا خمطط هو ما حنو تسري فعال احملققة النتائج أن من

 أخرى، جهة من ألجلها أقيمت اليت األهداف حتقيق ويف االقتصادية املوارد استغالل يف املؤسسة
 هلا. خمطط هو عما األنشطة بعض مسارات احنراف حالة يف التصحيحية القرارات اختاذ قصد وهذا

                                                           
 .250ص،  2008عمان، ، والتوزيع للنشر املسرية دار ،"اإلداري االقتصاد" العيساوي، جاسم كاظم 1
 .120، صسابق مرجع ، اإلدارية للتنمية العربية املنظمة 2
 .95، صسابق مرجع مزهودة، املليك عبد 3
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 امهية تقييم اآلداء.-2
 ومستوايت جوانب ويف وكبرية ابرزة أبمهية االقتصادية املؤسسات يف األداء تقييم عملية حتظى

 مقارنة خالل من أهداف من له خطط ما تنفيذ على املؤسسة قدرة يبنيانه  ، حيثوخمتلفة عدة
 يعزز مما هلا، الالزمة املعاجلات واقتاح االحنرافات عن والكشف ، منها املستهدف مع احملققة النتائج

 :1يف كذلك يساعد، و العمل يف واالستمرار البقاء مبواصلة املؤسسة أداء
 عن وذلك األسوء، حنو أو األفضل حنو مسريهتا يف املؤسسة حققته الذي التطور عن الكشف -

 .األخرى املماثلة ابملؤسسات ومكانيا ، ألخرى مدة من املؤسسة يف زمانيا الفعلي األداء نتائج طريق
 وعالقتها املعتمدة واالستاتيجيات األهداف بني واالنسجام ءمةالامل درجة عن اإلفصاح -

 .االقتصادية للمؤسسة التنافسية ابلبيئة
 .االقتصادية للمؤسسة املتاحة املوارد واستخدام ختصيص كفاءة مدى توضيح -
 .أعماهلم أداء يف العاملني توجيه -
 .العليا اإلدارة إشراف توجيه -
 .اإلنتاجية العمليات سري توضيح -

 من االجتماعية، و االقتصادية التنمية عملية يف املؤسسة إسهام مدى يظهر األداء تقييم نأكما 
 واجلهد الوقت يف الضياع عوامل من والتخلص التكاليف أبقل اإلنتاج من قدر أكرب حتقيق خالل
 2.القومي الدخل وزايدة الشرائية القدرة تنشيط مث ومن ، املنتجات أسعار خفض إىل يؤدي مما واملال

 ومراحل تطبيقه. الثاين: اسس تقييم اآلداءاملطلب 
 اسس تقييم األداء-1

 :منها االقتصادية املؤسسات يف األداء تقييم يف اعتمادها من البد اليت األسس من جمموعة هناك
 .املشروع أهداف حتديدأ.

 األهداف هذه حتديد أوال ينبغي لذلك ، حتقيقها إىل تسعى األهداف من عددا مؤسسة لكل
 االقتصادية املؤسسة ألهداف الدقيق فالتحديد .وواقعيتها دقتها مدى على التعرف قصد ودراستها،
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 ختص اليت اجلزئيةف األهدامن  عدد إىل املؤسسة أهداف تقسيم الضروري من ألنه مهم،ر أم
 .1املؤسسة يف الرئيسية واألقسام الوحدات
 . التفصيلية اخلطط حتديدب.

 حبيث ، النشاط جماالت من جمال لكل تفصيلية خطط وضع ضرورة يف األساس هذا يتمثل
 مث ، انحية من عليها احلصول وكيفية الالزمة اإلنتاجية املوارد بتحديد اخلاصة السياسات تعكس
  .2أخرى انحية من ممكنة استفادة أقصى حيقق بشكل املوارد تلك استخدام أوجه حتديد

 .املسؤولية مراكز حتديدج.
 واضحة معامل فيها تتواجد أن هو ، اقتصادية مؤسسة أي أداء لتقييم اهلامة األساسية األركان من
 الذي والتعهد االلتزام " أبهنا املسؤولية تعريف فيمكن ، املسؤوليات وحتديد السلطات لتفويض وحمددة

 الوسائل اختاذ يف املركز ذلك يقوم وأن ، واجب من إليه عهد ما تنفيذ يف رئيسه جتاه املرؤوس به يلتزم
 األداء تقييم فعملية" تصرفه حتت املتاحة واإلمكانيات املوارد حدود يف النشاط هذا بتنفيذ الكفيلة
 هذه تربط اليت التنظيمية العالقات ونوع املسؤولية مركز كل اختصاصات إيضاح كذلك تتطلب
 التحديد ويستمد، األخرى املراكز أنشطة على مركز كل نشاط أتثري ومدى ، البعض ببعضها املراكز

 :3مها عاملني من أمهيته نشاط أي يف املسؤولية ملركز الواضح
 ابملؤسسة العامة املراكز من مركز كل أداء يقتضي األكمل الوجه على األداء تقييم إجراء 1-
 . الداخلي األداء على للحكم البحث موضوع االقتصادية
 يشتمل األداء تقييم فان ، للمؤسسة اإلمجايل األداء دراسة على التقييم عملية اقتصرت إذا 2-

 أسباهبا على التعرف بغرض وحتليلها عنها، االحنرافات تفسري وكذلك ، احملددة األهداف مدى على
 . عنها املسؤولة اإلدارية واملراكز
 .4األداء معايري حتديدد.

 أو أبكملها، االقتصادية املؤسسة أداء تقييم أساسها على يتم اليت املعايري حتديد خطوة تعترب
 أكثر أهنا كما التقييم، عملية يف اجلوانب أهم من فيها، املسؤولية مراكز مستوى على األداء تقييم
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 وجوب مثل بينها، املفاضلة عند االعتبار بعني تؤخذ معايري عدة فهناك. نفسه الوقت يف صعوبة
 هذه وختتلف .األداء مستوى لدراسة املناسبة املعايري اختيار مث ومن املختارة، املعايري ماهية حتديد
 .تؤديها اليت اإلنتاجية العملية طبيعة حسب ألخرى إنتاجية وحدة من املعايري
 .تقييم عملية مراحل-2
 :1يلي فيما إمجاهلا ميكن أساسية مراحل بعدة متر األداء تقييم عملية إن
 :اإلحصائية واملعلومات البياانت مجع مرحلة أ.

 القيمة: مثل الالزمة واملؤشرات والتقارير واملعلومات البياانت توفر األداء تقييم عملية تتطلب
 تقتصر ال املعلومات هذه مجيع إن.ذلك وغري العمال،األجور عدد اإلنتاج، قيمة أو/و كمية املضافة،

 السابقة ابلسنوات املتعلقة املعلومات االعتبار بعني أخذ مع إضافة جيب ولكن ، معينة زمنية فتة على
 .االقتصادية للمؤسسة النشاط جماالت لكافة الصناعة يف التطور طبيعة على للوقوف

 : اإلحصائية واملعلومات البياانت ودراسة حتليلب.
 اإلحصائية الطرق ببعض االستعانة يتم وقد البياانت هده يف الثقة من مستوى توفري من البد انه
 .معينة نتائج إىل والوصول حتليلها ذلك بعد يتم ، صحتها مدى الختبار
 .التقييم عملية إجراءج.

 تشمل أن على ، االقتصادية الوحدة متارسه الذي للنشاط املناسبة املعايري ابستخدام وذلك
 حكم إىل التوصل هبدف فيها، املسؤولية مراكز أنشطة مجيع أي للوحدة، العام النشاط التقييم ليةعم

 عليه االعتماد ميكن ودقيق موضوعي
 .االحنرافات وحتديد النتائج على احلكم مرحلةد.
 املواصفات عن املنتجة الوحدات اختالف مبدى تتعلق اليت االحنرافات حتديد يتم املرحلة هذه يف
 يف اختالل وجود بسبب أو املنتجة الكمية اخنفاض عن انمجا االحنراف يكون وقد ، احملددة النوعية

 .االختناقات بعض بظهور ينعكس مما ، املشروع يف املختلفة األقسام بني اإلنتاجية العالقات
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 املطلب الثالث: متطلبات النجاح و معوقات تقييم اآلداء.
 متطلبات النجاح-1

 الشروط بعض توفر تتطلب ، االقتصادية املؤسسة يف األداء تقييم عملية جناح ضمان قصد
 اختاذ على يساعد الذي الدقة، من مقبول مستوى إىل التقييم بدرجة الوصول شأهنا من اليت األساسية
 املستوايت إىل ابلنتائج االرتقاء وكذا املسؤوليات وحتديد االحنرافات، تصحيح يف السليمة القرارات
 : 1يلي ما الشروط هذه ومن املرغوبة،

 املسؤوليات دقة فيه تتحدد واضحا االقتصادية للوحدة التنظيمي اهليكل يكون أن 1-
 .بينهم تداخل أي بدون ومشرف مدير لكل والصالحيات

 .سهولة بكل للتنفيذ قابليتها قصد اإلنتاجية اخلطة أهداف وواقعية وضوح 2-
 هذا مثل غياب ألن ، معنوية أو مادية احلوافز هذه كانت سواء فعال حوافز نظام وجود 3-

 واالرتفاع اإلنتاجية العملية يف املسار تصحيح بشأن املتخذة القرارات وجدية قوة من يضعف النظام
 . املرسوم املستوى إىل هبا

 الالزمة والتقارير والبياانت للمعلومات متكامال فعاال نظاما االقتصادية للوحدة يتوفر أن 4-
 اختالف على املسؤولني تساعد ومنتظمة، سريعة املعلومات انسيابية تكون حبيث األداء، لتقييم

 وتفادي األخطاء لتصحيح املناسب، الوقت ويف والسريع السليم القرار اختاذ من اإلدارية مستوايهتم
 .اإلنتاجية العملية يف اخلسائر

ابالضافة إىل ذالك توجد بعض الشروط األخرى اليت تتعلق بعملية التقييم يف حد ذاهتا واليت 
 :2ميكن إمجاهلا يف

 هي فاملعلومات املعلومات مجع أوهلا مراحل بعدة متر التقييم عملية: الكافية املعلومات توفر-
 مبعاجلة وذلك لديها املتاحة الطرق مبختلف عليها احلصول املؤسسة على فيجب التقييم، يف األساس

 أن وجيب وتطوره، األداء لتتبع كافية املعلومات هذه تكون أن ويشتط لديها، املتوفرة املعطيات مجيع
 .للمعلومات نظام إنشاء املؤسسة على يفرض ذكره سبق ما كل وحتقيق املؤسسة، أنشطة مجيع متس
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 حتديد املؤسسة على جيب املقارنة عملية تسهيل أجل من: املرغوب األداء معدالت حتديد-
 معدالت كذلك ومتكن أدائها، وتطورات اهتاإجناز  نسبة حتديد من متكنها لألداء معيارية معدالت

 هذه حتدد أن املفضل ومن السالبة، االحنرافات ومسؤولية املوجبة االحنرافات مسؤولية حتديد من األداء
 .لبلوغها هلم حتفيزا لتكون ملسرييهم العاملني مبشاركة املعدالت

 متارس أن جيب بل معينة، زمنية فتة على االقتصار عدم ذلك ويعين: التقييم عملية استمرارية-
 املراد املوضوع طبيعة حسب وهذا تطول وقد تقصر قد دورية فتات وعلى املؤسسة حياة طوال على

 .وتقييمه قياسه
 معوقات عملية التقييم-2
 ترتبط أو تظهر عراقيل هي األداء تقييم عملية تصادفها اليت املشاكل أو الصعوابت اغلب إن
 أنفسهم األفراد هي األداء تقييم وسائل كون إىل راجع وهذا األفراد أداء تقييم بعملية أوىل بدرجة
 .املقوم خبصائص تتأثر ذاتية مؤشرات هي التقييم مؤشرات فإن وابلتايل

 العملية شروط احتام ابلتقييم القائمني يتمكن ال عندما والصعوابت املشاكل هذه وتظهر
 :1يلي فيما املعوقات هذه وتتمثل، وخصائصها

 عملية إجراء تواجه اليت املشكالت إحدى املركزية التعة تعد: التطرقية والتعة املركزية التعة-
 اجتاه متوسطة أحكام إصدار إىل ابلتقييم القائم ميل يف وتتمثل البشري، األداء وخاصة منها التقييم

 املشكلة هذه ومثل .حسن أو متوسط درجة على مثال كلهم حيصلون املقومني أن أي املقومني
 ختطيط كالتكوين، البشرية املوارد تسيري بشأن القرارات املتعلقة اختاذ على سلبية بنتائج تنعكس
 .التقية األفراد،
 عالية درجات إعطاء إىل ابلتقييم القائم ميل يف وتتمثل سابقتها، عكس فهي التطرفية التعة أما

 يعود املشكلة وسبب صائبة، غري قرارات اختاذ إىل تؤدي أيضا وهي جدا، منخفضة درجات أو جدا
 .املقياس حساسية عدم إىل املرات بعض يف

 عن انجتة سلبية أو إجيابية مالحظة األداء جوانب جلميع تقدمي إىل امليل يف يتمثل اهلالة: أثر-
 من كلي تقييم على حيصل الفرد أن هذا يعين فقط، األداء جوانب بعض أو جانب تقييم أو مالحظة
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 التفاوض على قدرته خالل من البيع لرجل اجليد األداء على كاحلكم فقط معني جانب تقييم خالل
 .الضرورية األخرى األداء جوانب بعض وإغفال العمالء مع

 وقد .اخلصائص أو العناصر من جمموعة يف واملقوم ابلتقييم القائم تشابه به ويقصد: التشابه-
 األشخاص صاحل يف إجيابية أحكاما يصدرون ابلتقييم القائمني أن الدراسات من العديد بينت

 نفس يف الدراسة االجتماعية، املنطقة نفس إىل كاالنتماء  اخلصائص بعض يف معهم املشتكني
 التقييم يعرقل قد التشابه هذا فمثل …اجلنس القرابة، املصاحل، نفس واألفكار، اآلراء نفس اجلامعة،

 .اجليد
 زمالئه أبداء أدائه مقارنة خالل من ما فرد تقييم إىل امليل يف األثر هذا يتمثل: التعارض أثر-
 موظفني :التايل املثال يضرب ذلك ولتوضيح عمله، متطلبات أساس على تقييمه من بدل به احمليطني

 والثاين عالية درجة على املتحصلني زمالئه أبداء أداؤه يقارن األول متوسطة، وبدرجة األداء نفس هلما
 الثاين، أبداء مقارنة ضعيف أداؤه يعترب فاألول ضعيفة درجة على املتحصلني زمالئه أبداء أداؤه يقارن
 .الدرجة نفس هلما مان هلأل صحيح غري وهذا

 طويلة فتة خالل ألدائه كمقياس للفرد األويل ابألداء األخذ تعين األولوية: واحلداثة األولية-
 األخذ يف تتمثل احلداثة أما تقييم، عملية أول بعد الالحقة التطورات االعتبار بعني األخذ دون

 تعترب احلالتني كلتا ويف السابق، األداء وإمهال األداء مستوى على للحكم حديثا املالحظ ابألداء
 .دقيقة غري األداء تقييم عملية
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 املبحث الثالث: عناصر آداء املؤسسة.
 وإمتام حتقيق درجة إىل يشري فهو املدراء، جهود حوله تنصب الذي الرئيسي احملور األداء يعترب

 والنفسية العقلية الطاقة مقدار عن تعرب واليت العمل كمية من يتكون حبيث الفرد لوظيفة املكونة املهام
 يعتقد اليت احملددات بعض وتوجهه حتده قد أنه إال العمل اجناز ومنط العمل نوعية وكذا واجلسمية،

 .تواجدها بضرورة الفرد
 املطلب األول: آداء الوظيفي.

 يف املنظمات وفعالية بكفاءة الرتباطه نظرا الوظيفي األداء مبوضوع التنظيمي اإلداري الفكر اهتم
 زادت هنا ومن، جوهرية وقيم وأهداف رؤى من إليه تصبو ما إىل والوصول أهدافها حتقيق

 ألن للعاملني الوظيفي األداء مستوى وحتسني البشرية املوارد إبدارة الفكرية واألولوايت االهتمامات
 .مءهتوكفا أفرادها أداء مبستوى مرتبط منظمة أي جناح

 اآلداء الوظيفي حول مفاهيم-1
 حمددة زمنية فتة يف اجنازها يتم اليت اإلنتاجية العمليات مطابقة مدى" أبنه الوظيفي األداء يعرف

 اخلطط عن واإلحنراف الضعف، ونقاط القصور أوجه على والتعرف مسبقا، املوضوعة للخطط
 اإلنتاج يف االحنراف وجتنب القصور، جتاوز تكفل اليت والعملية العلمية احللول ووضع املوضوعة،
 1".مستقبال

 الفرد قدرة العمل، مناخ الفردية، الدافعية بني التفاعل حملصلة نتيجة األداء مستوى يتحددحيث 
 : 2أمهها من و واخلارجية الداخلية العوامل من جلملة األداء ويتأثر العمل أداء على

 وأساليب وطرق التنظيمي اهليكل اخلام، املواد التكنولوجي، التقدم تشمل و : الفنية العوامل -
 والطرق وكميتها اآلالت فنوعية واألفراد، املنظمة كفاءة على ومباشر واضح بشكل تؤثر واليت، العمل

 .عام بشكل واألداء اإلنتاجية مستوى على تؤثر مجيعها العمل يف املستخدمة العملية واألساليب

                                                           
، الباحث جملة"، احمللية احلكومية األجهزة يف للعاملني الوظيفي األداء على املعلومات تكنولوجيا إستخدام أثر، "عطية العريب 1
 .323، ص2012، 10 عددال
  .323، صنفس املرجع السابق 2
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 واخلربة، والتعليم املعرفة وتتضمن للعمل الفعلي األداء على القدرة وتشمل : اإلنسانية العوامل -
 خالل من حتدد واليت العمل يف الرغبة تشمل كما الشخصية، والقدرة واملهارة التدريب إىل ابإلضافة
 .األفراد رغبات و وحاجات واالجتماعية املادية العمل ظروف

  :اآليت يف جنملها الوظيفي األداء على تؤثر أخرى عوامل هناك أن كما
 اجلنس،: مثل الدميغرافية اخلصائص، واحلوافز األجور نظام، الفعالة الرقابة، العمل خصائص

 .الوظيفي املركز املهنية، اخلربة التعليمي، املستوى السن،
 اإلدارية والوحدات األفراد فعالية على للحكم األساس األداء ميثل : الوظيفي األداء مؤشرات

 :1وأمهها املؤشرات من جمموعة خالل من وذلك واملنظمات
 .اإلنتاجية-
 .العمل عن الغياب ومعدالت العاملني لألفراد املعنوية الروح-
 .وسرعة وإتقان بدقة والواجبات املهام إجناز مدى-
 .واالبتكار اإلبداع على القدرة-
 .املوظفني مع التعامل وأسلوب النظام واحتام االنضباط درجة-
 .فريق مع التعاون مستوى-
 .القرارات إجناز على والقدرة واملرونة العمل-
 تقييم اآلداء الوظيفي.-2

 فتة خالل العاملني من فرد كل أداء تقدير عمليةهنا أب الوظيفي األداء تقييم عملية تعريف ميكن
 ويف ال، أم جيد األداء كان إذا فيما لتحديد العملية وتنفذ أدائه، ونوعية مستوى لتقدير معينة زمنية
 .2للفرد املسندة األعمال تنفيذ يشمل قد التقدير هذا .جماالت أي

 بقدر هتممكافأ لتجرى عادل بشكل العاملني جهود تقدير مبوجبها عملية هناكو   آخر تعريف ويف
 مستوى لتحديد اهب أدائهم مقارنة أساس على تتم معايري إىل ابالستناد وذلك وينتجون، يعملون ما

 والذي الفرد يف تتوفر أن جيب اليت واملميزات الصفات يف العناصر تتمثل حبيث العمل يف مهتكفاء

                                                           
 .85ص ،2003 والتوزيع، للنشر صفاء دار عمان، البشرية، املوارد إدارة، حممد راببعة على 1
، عمان، والتوزيع للنشر وائل دار ،"والعشرين احلادي القرن يف البشرية املوارد إدارة" الصباغ، نعيم زهري إبراهيم، الباري عبد درة 2

 .259ص ،2008 ،األردن



 آداء املؤسسة                                                                  الفصل الثاين:      
 

58 
 

 العمل، يف التفاين و كاإلخالص  وكفاءة بنجاح أدائه من ليتمكن عمله، أثناءهبا  يتحلى أن جيب
 ملعرفة املوظف إنتاجية يزن أن للمقوم بواسطته ميكن ميزان تعد األداء معدالت أما التعاون، األمانة،

 خالل من هذا يتم و حمددة، زمنية فتة خالل والكمية اجلودة حيث من العمل، يف كفاءته مدى
 .احلقيقي إنتاجه مستوى حتديد إىل للتوصل احملدد املعدل مع للموظف املنجز العمل مقارنة
 موعةاجمل منها ذكر ميكن واملعايري املؤشرات من جمموعة خالل من األفراد وظيفة أداء يتجلىو 
 1:التالية

 .األفراد عائد-
 .اجليد األداء على ذلك دل عددها قل كلما اليت التأديبية واإلجراءات احلوادث عدد-
 .العمل مكان  إىل احلضور يشتط الذي العمل على املواظبة فقدانهبا  ويقصد :التغيبية-

 :هي املؤشرات من مبجموعة يتم وقياسها
 .عملها املطلوب الساعات /الغياب ساعات = اخلطورة معدل
 .املأجورين عدد /الغياب ساعات أو أايم = أجري لكل التغيبية

 .الغياابت عدد /التغيبية ساعات = للتغيبية املتوسطة املدة
 . الصفر حنو واجتهت التغيبية مؤشرات نسبة اخنفضت كلما يتحقق املعيار هذا حسب واألداء

 داخل احلاصلة اإلضراابت بعدد املعيار هذه تفسري وميكن: والنقاابت العمل أرابب عالقات-
 .ملستخدميها املؤسسة توفره الذي املالئم اجلو يعكس اإلضراب وانعدام، املؤسسة

 . والتسويقي املطلب الثاين: اآلداء اإلنتاجي
 اآلداء اإلنتاجي.-1

 إنتاج خالل من ، األخرى ابملؤسسات مقارنة مرتفعة إنتاجية حتقيق إىل اإلنتاجي النظام يسعى
 املنتجات من ونوع كم توفري إىل إضافة ، ابملنافسة هلا تسمح أقل وبتكاليف عالية جبودة منتجات

 . املناسب الوقت يف املستهدفة
 النجاح مدى وابخلصوص ابإلنتاج عالقة ماله كل املؤشرات هذه تستهدفمؤشرات اإلنتاج: 

 جانب إىل املختلفة، السنوات عرب اإلنتاج يف احلاصل التطور ومستوى اإلنتاجية للخطط احملقق

                                                           
 .20، مرجع سابق، صعشي عادل 1
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 االقتصادية املؤسسة طرف من احملققة املضافة القيمة مث القائمة اإلنتاجية الطاقات استغالل مستوى
 :هي املؤشرات هذه وأهم

 املخطط. اإلنتاج قيمة/ابألسعار املتحقق اإلنتاج = قيمةاإلنتاجية اخلطة حتقيق نسبة 1-
 هذه ارتفعت فكلما ، لإلنتاج املخططة األهداف حتقيق درجة على للداللة املؤشر هذا ويستخدم

 .صحيح والعكس للمؤسسة اإلنتاجية اخلطط حتقق مستوى ارتفاع على ذلك دل النسبة كلما
 .السابقة للسنة املتحقق اإلنتاج قيمة/احلالية للسنة املتحقق اإلنتاج اإلنتاج= قيمة تطور نسبة-2

السابقة،  السنة مع ابملقارنة املعنية السنة يف اإلنتاج تطور درجة على للداللة املؤشر هذا ويستخدم
 .اإلنتاج قيمة يف وزايدة تطور حدوث على ذلك دل كلما النسبة هذه ارتفعت وكلما

 :اآليت اجلدول يف اإلنتاجي داءاألفعالية على احلكم من كنمت اليت املؤشرات أهم تبيان وميكن
 .اإلنتاجي النظام أداء مؤشرات أهم: (01-02)اجلدول
 املؤشرات بنود التقييم

 .املشتايت إمجايل إىل املواصفات مطابقة لعدم املرفوضة املواد نسبة - اخلام املواد
 .معينة فتة خالل املشتايت قيمة إىل التسليم يف املتأخرة املواد قيمة نسبة -
 .التخزين فتة متوسط -
 (.لإلنتاج املنصرفة اخلدمات كمية /اخلدمات يف اإلسراف كمية)اخلدمات يف اإلسراف نسبة -

 .اإلنتاج إمجايل إىل املواصفات مطابقة لعدم املرفوض نسبة - املنتجات جودة
 .اإلنتاج وقت إىل والفحص التفتيش يف املستخدم الوقت نسبة -
 .اإلنتاج تكاليف إىل الفحص تكاليف نسبة -

 .الكلية الطاقة إىل املستخدمة الفعلية الطاقة نسبة - اإلنتاجية الطاقة
 .املؤسسة يف الكلية الطاقة إىل العاملة الطاقة نسبة -

 .العمل ساعات لعدد اإلنتاج معدل - اإلنتاجية الكفاية
 .املستثمر املال لرأس ابلنسبة اإلنتاج معدل -
 .احملدد املوعد يف تنفيذها مت اليت الطلبيات نسبة -

 .املؤسسة تكاليف إمجايل إىل املواد مناولة تكاليف نسبة - التكاليف
 .املنتجة للوحدة الكلية التكلفة إىل الصيانة تكاليف نسبة -
 .املنتجة الوحدة تكلفة إىل األجور نسبة -

 .59، ص2001مصر، والنشر، للطباعة قباء دار والعاملني"، الشركات أداء تقيم كيف" اثبت، زهرياملصدر: 
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 اآلداء التسويقي.-2
 ميكن األداء هذا .املمكنة التكاليف أبقل أهدافها بلوغ على التسويق وظيفة قدرة يف يتمثل

 موعةاجمل  منها ذكر ميكن اليت التسويق بوظيفة املتعلقة املؤشرات من جمموعة خالل من معرفته
  1:التالية

 ملؤسسة أو لعالمة أو ملنتوج التنافسية الوضعية لتحديد بكثرة مستعمل مؤشر :السوق حصة-
 .اإلمجالية املبيعات /عالمة أو منتوج مبيعات = السوق حصة:التالية ابلعالقة وحيسب
 حتديد أو العمالء شكاوى عدد حساب خالل من املؤشر هذا حساب ميكن: العمالء إرضاء-
 .املبيعات مردودات مقدار
 .داألفرا ذهن لدى العالمة اسم تواجد أو حضور وتقيس السمعة:-
 .منتوج كل مردودية-

 املمكنة التكاليف أبقل أهدافها بلوغ على التسويق وظيفة قدرة التسويقي يف األداء ويتمثل تقييم
 2:منها نذكر املؤشرات من جمموعة خالل من األداء هذا ويتحدد
 .املبيعات منو معدل-
 .السوقية احلصة-
 .التوزيع منافذ كفاءة-
 .السعر حساسية-
 
 
 
 

 املطلب الثالث: اآلداء املايل.

                                                           
 .21عادل عشي، مرجع سابق، ص 1
 .232، ص1995 مصر، اجلامعية، املعرفة دار ، "االستاتيجي التخطيط يف املدير دليل" خليل، مرسي نبيل2
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يعترب اآلداء املايل للمؤسسة أهم العناصر احملددة ملدى كفاءة املؤسسة يف حتقيق األهداف املسطرة 
وذلك ابالستعمال األمثل للموارد، حيث ميثل التعبري الرقمي والبطاقة التقنية حلركة االموال الداخلة 

 ة.إىل األهداف املالية للمؤسسواخلارجة من املؤسسة، وهلذا وجب التطرق أوال 
  االقتصادية للمؤسسة املالية األهداف-1
 عنه، االستغناء ميكن ال ضروري أمر أدائها تقييم عملية يف املؤسسة ألهداف ابلدراسة التطرق إن

 حصر ميكن عامة وبصفة األهداف، حتديد تطلب التقييم ومعايري مؤشرات حتديد طرق معظم جند إذ
  1:التالية األهداف يف حتقيقها إىل املؤسسة تسعى اليت األهداف

 القصرية، اهتالتزاما مواجهة على اهتقدر  للمؤسسة، ابلنسبة السيولة، تقيس: املايل واليسر السيولةأ.

 وأتدية ماهتاالتزا مواجهة أو الوفاء على املقدرة عدم إىل املؤسسة يقود كفايتها  عدم أو السيولة فنقص
 اهنديو  استحقاق تواريخ مواجهة على املؤسسة قدرة يف يتمثل فهو املايل اليسر أما، املدفوعات بعض

 .املؤسسة به تقوم الذي األجل واملتوسط الطويل ابالقتاض يتعلق فهو األجل، واملتوسطة الطويلة
 ابستقرار ميس ألنه لبلوغه املالية الوظيفة تسعى ماليا هدفا املايل التوازن يعترب: املايل التوازنب.
 تسمح اليت الدائمة واألموال الثابت املال رأس بني التوازن معينة حلظة يف وميثل، املايل املؤسسة

 عامة بصفة أو واملتحصالت املدفوعات بني التعادل ذلك يستوجب املالية، الفتة وعرب به ابالحتفاظ
 :2التالية النقاط يف املايل التوازن هدف بلوغ أمهية وتكمن .األموال استخدامات بني

 .دائمة أبموال االستثمارات احتياجات متويل أتمني-
 .املايل اليسر وتدعيم القصري األجل يف كلها أو الديون من جزء تسديد ضمان-
 .الغري اجتاه للمؤسسة املايل االستقالل-
 .املؤسسة تواجهه الذي املايل اخلطر ختفيض-

 تتمثل املؤسسة تستعملها اليت والوسائل،النتيجة حتقيق على الوسائل قدرة على دلت: املردوديةج.
 املردودية يعكس وهذا املايل املال والرأس االقتصادية املردودية يعكس وهذا االقتصادي املايل الرأس يف

 .املالية

                                                           
 .37عادل عشي، مرجع سابق، ص 1
 .259، ص2000 الرايض، للنشر، املريخ دار"، األعمال ملنظمات املايل األداء" مجعة، فرحات السعيد2



 آداء املؤسسة                                                                  الفصل الثاين:      
 

62 
 

 املستثمرة األموال من كافية مستقبلية مردودية حتقيق على القدرة تعين: واليت القيمة إنشاءد.
 يف عليها احلصول املسامهني إبمكان اليت املردودية عن تقل ال اليت تلك هي الكافية واملردودية. حاليا

 فإن القيمة إنشاء من املسريين فريق يتمكن مل فإذا، مماثل خطر مستوى ذات أخرى استثمارات
 .مردودية أكثر أخرى توظيفات إىل يتوجهون املستثمرين

  األداءاملايل. تقييم معلومات مصادر-2
 نقطة هي املعلومات فجمع املعلومات، مجع مرحلة هي التقييم عملية يف مرحلة أول إن

 املناسب الوقت ويف ابجلودة تكون أن للمعلومات ويشتط االنطالق،
 .اخلارجية املصادر أ.

 ميكن املعلومات وهذه اخلارجي، حميطها من املعلومات من النوع هذا على املؤسسة تتحصل
 :1املعلومات من نوعني إىل تصنيفها
 العامة املعلومات-

 .معينة فتة يف لالقتصاد العامة الوضعية تبني حيث االقتصادي ابلظرف املعلومات هذه تتعلق
 للمحيط االقتصادية احلالة بطبيعة نتائجها أتثر هو املعلومات من النوع ذاهب املؤسسة اهتمام وسبب

 .حقيقتها على والوقوف نتائجها تفسري على املعلومات هذه والتدهور،وتساعد كالتضخم
 القطاعية املعلومات-

 منها لتستفيد ونشرها ابلقطاع اخلاصة املعلومات جبمع املتخصصة املنظمات بعض تقوم
 فرنسا لبنك امليزانيات مركز جيمع فمثال .واالقتصادية املالية الدراسات خمتلف إجراء يف املؤسسات

 يستخلص وبعدها جممعة حساابت يف يضعها مث املؤسسات تنشرها اليت السنوية احلساابت خمتلف
، النسب هذه مع ابملقارنة املالية اهتوضعيا تقييم يف املؤسسات تساعد قطاعية ومعلومات نسب منها
 املهنية، النقاابت : التالية األطراف إحدى من املؤسسة عليه تتحصل عموما املعلومات من النوع فهذا

 ....االقتصادية النشرات
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  .الداخلية املصادرب.
 تقدمها اليت املعلومات يف عموما املايل األداء تقييم عملية يف املستعملة الداخلية املعلومات تتمثل

 :1يف املعلومات هذه وتتمثل احملاسبة، مصلحة
 امليزانية-

 حماسبية وثيقة املايل األداء تقييم عملية إبجراء املكلفني املسريين إىل العامة احملاسبة مصلحة تقدم
 ميكن اليت املالية امليزانية إعداد من متكنهم اليت املعلومات من وجمموعة احملاسبية امليزانية هي ختامية

 .األداء تقييم على مساعدة مالية كمعلومات عليها االعتماد
 هذه استخدامات وأوجه ابخلصوم، وتدعى املؤسسة أموال مصادر جمموعة عن امليزانية وتعرب

 .السنة ايةهن يف يكون ما عادة معني اترخيي بزمن وذلك ابألصول، وتسمى األموال
 النتائج حساابت جدول-

 يف ويتمثل دوراي، املؤسسة نشاط تلخص ائيةهن حماسبية وثيقة النتائج حساابت جدول يعد
 دورة يف املؤسسة نشاط نتيجة حتقيق يف تساهم اليت واإليرادات التكاليف عناصر خمتلف جيمع جدول
 نتيجة تكوين يف تتسبب اليت التدفقات خمتلف عن يعرب أي هلا، تسجيل تواريخ حتديد دون معينة،

 .معينة فتة خالل املؤسسة
 جماميع ولتحديد جهة، من املؤسسة نشاط وحتليل لدراسة للمسريين مهمة جد وسيلة يعد فهو
 .أخرى جهة من الوطنية احملاسبة
  املالحق-

 امليزانية فهم وتوضيح تكملة هو األساسي وهدفه، املؤسسة تنشئها شاملة وثيقة هو امللحق
 أبسلوب النتائج وجدول امليزانية حتتويها اليت املعلومات يقدم أن ميكن فهو النتائج، حساابت وجدول

 .هلا اجليد الفهم من النتائج وجدول امليزانية إليها املوجة األطراف متكن أن املالحق على وجيب .آخر
 : املعلومات من نوعني املالحق وتقدمهذه

 حساابت وجدول امليزانية عناصر بعض وتفصيل لتكملة املوجهة الرقمية أو املكممة املعلومات-
 .النتائج
 .املرقمة املعلومات فهم وتوضيح لتسهيل املوجهة التعليقات يف وتتمثل املرقمة غري املعلومات-

                                                           
 .11، ص1991اجلزائر، اآلفاق، دار ،"املالية احلاالت دراسة" فتحي، حممد نواصر عدون، دادي انصر1
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 خامتة
 حتظى ملا االقتصادية املؤسسات يف ومتزايدة ابلغة أمهية تكتسي اليت املواضيع أهم من األداء إن

 وتسارعها. املتغريات تداخل منطلق من وهذا ، األعمال بيئة يف متميزة مكانة من به
من خالل هذا الفصل رأينا أن آداء املؤسسة هو انعكاس منط التسيري فيها من حيث أن لآلداء ف

عدة أشكال من حيث الوظيفة أو التأثري، والذي ميكن ان حنكم عليه من حيث الفعالية والكفاءة 
للحديث عن حتسني اآلدء من اجل حتقيق املكانة الرفيعة والبحث عن حتسني صورة وهذا ماجيران 

 املؤسسة يف ظل املنافسة والتغريات اليت حتدث يف حميطها.
فانتقاال إىل تقييم اآلداء الذي ميثل عملية قياس نشاطها والذي يتطلب اسس ودعائم متمثلة يف 

عاير وهذا مايتطلب عناصر لنجاح هذه العملية واليت حتديد األهداف ومراكز املسؤولية مث حتديد امل
 تتمثل ابألساس يف وضوح اهليكل واألهداف وتوفر أنظمة تضمن التحصيل الدقيق للمعلومة 

ويف األخري فإن لآلداء عناصر وجب االهتمام هبا وتقييمها من اآلداء الوضيفي الذي يهتم 
العوامل التقنية واالنسانية يف هذا اجملال، مث آداء  بنشاط األفراد وذلك ألمهية االطار البشري وتداخل

وضيفة االنتاج اليت تتكز على حتويل املدخالت إىل خمرجات وكيفية طرحها من خالل وظيفة التسويق 
انتهاءا آبداء الوظيفة املالية من حيث حتقيق األهداف املالية للمؤسسة ومصادر املعلومات اليت أتخذ 

 منها. 
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 قائمة المراجع                                    
 :المراجع بالغة العربية -أوال
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، "تيجية العمليات واألداء التسويقياإدارة سلسلة التجهيز أبعاد إست "علي وليد العبادي،  ، أكرم أمحد الطويل-

 .3102 للنشر والتوزيع، عمان، احلامد دار
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 .3119 مصر، اجلامعية، ، الدر"الشركات حوكمة"محاد،  العال عبد طارق-
، القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات ،"املستقبل منظمة إىل الطريق املتميز التنظيم" زايد، عادل-

3112. 
 .0991بريوت، . ، الدار اجلامعية للطباعة والنشر،"أساسيات التنظيم وإدارة األعمال"، عبد الغفار حنفي-
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0991. 
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 حزم، ابن دار الفين، لإلنتاج قرطبة اخلليجي، اإلبداع:النشر دور ،0ط ،"املؤسسي العمل" العدلوين، أكرم حممد-
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 .0992مصر، والتوزيع، للنشر العربية ، الشركة"احلديثة واجتاهاهتا اصوهلا اإلدارة" النجار، احلسين نبيل- 



 المراجع
 

103 
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 .3103جامعة ورقلة،  ،االقتصادية
 والعلوم ماجستري، كلية احلقوق رسالة، "وتقييم قياس :االقتصادية للمؤسسة املايل األداء"عشي،  عادل-
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، رسالة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية "وظيفة تقييم كفاءات األفراد يف املؤسسة "عبد القادر هاملي، -
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 .3103والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  العلوم اإلقتصادية
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، مداخلة يف املؤمتر الدويل الثامن حول  دور احلوكمة يف تفعيل "احلوكمة يف دول خمتارة واقع"نـــــــوال صبايـــحي، -
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لقد كان تطور الفكر التسيريي دور هام فيما وصلت إليه احلياة االقتصادية من إزدهار، حيث  
كان نتاج هذا التطور ظهور احلوكمة كحل فعال لتعارض مصاحل األطراف املتدخلة يف املؤسسة 

حبيث أن احلوكمة جاءت مببادئ تنظم  والضبابية اليت تكتسي العالقات بني املسري والعامل واملالك،
 املصاحل أصحاب دوربينهم معى تثمني  املتساوية املعاملةو  املسامهني ضمان حقوقذلك من خالل 

 وليات علىمسؤ فيما خيص مجيع التعامالت اليت تقوم هبا املؤسسة مع فرض  والشفافية اإلفصاحوكذا 
 .توفري املعلوماتة وجب اإلضطالع هبا بدون أن ننسى أمهي اإلدارة جملس

 أساسي مفتاحوهي مبثابة  املنظمات، إلدارة فعالة جديدة آلية الشركات حوكمة تعتربحيث 
 قوانني هل سوقا،ها نفس الشركة من تلجع اأهن حىت شركات،لل املؤسسي األداء وحتسني لرفع وضروري

 يةلوالتشغي التنظيمية املشاكل من جملموعة فعاال مفتاحا الشركات حوكمة فأصبحته تنظم وه حتكم
 .شركاتلل واخلارجي يلالداخ املستوى ىلع املصاحل لتضارب

ذلك من حيث أن اآلداء هو التعبري التقين للناتج احلاصل من مزج العنصر البشري واملورد املايل 
 عا شبإمع إحرتام عاملي الكفاءة والفعالية يف حتقيق االهداف املرجوة سواء اقتصاداي من خالل 

أو من الناحية التنظيمية وأثرها على ، ثقتهم وكسب واملوردين والزابئن املسامهني رغباتل ةاملؤسس
 .الناحية االقتصادية

حيث توصلنا من خالل الدراسة امليدانية إىل وجود عالقة إرتباط بني مؤشرات حوكمة الشركات 
إجيابية على اآلداء من وآدئها وكان ذلك على عدة مستوايت، فتطبيق احلوكمة يؤدي إىل نتائج 

 حيث:
احلوكمة وضعت اطار فعال لتنشيط آداء املؤسسة وذلك من خالل تفادي التكاليف املختلفة -

 اليت تنجم عن املمارسات اخلاطئة وخماطر تداخل الصالحيات واملهام بني أعضاء املؤسسة.
والوقت مما ينعكس على  تطبيق املعايري واملقاييس العلمية يف خمتلف االانشطة يوفر عاملي اجلهد

 املورد املايل مايؤدي إىل حتقيق آداء جيد.
املسؤولية اإلجتماعية والبيئية عامل يف رفع اآلداء من انحيتني األوىل على الصعيد الداخلي  -

ق العاملني مما يوفر جو عمل مرضي. للمؤسسة من حيث املستوى األخالقي للمسريين وضمان حقو 
املسؤولية اإلجتماعية والبيئية تؤثر على احمليط الشركة  املستوى اخلارجي حيث أنوالناحية الثانية على 
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الذي يعترب الوسط احليوي للمؤسسة، فهو الذي أتيت به من عمال وهو تطرح فيه منتجاهتا، وأي 
 ضرر حيدث فيه من طرف املؤسسة سيخلق أثر سليب على آداءها.

ى مؤثرة مثل مناخ العمل وكذا يوجد عوامل أخر تطبيق مبادئ أساسي يف آداء املؤسسة الكن -
 .القطاع الذي تنشط فيه بدون أن ننسى االسرتاجيية واألهذاف املرسومة

إال انه هناك بعض العوائق التسمح بتطبيق احلوكمة حبذافريها وهذا ما ينعكس ابلسلب على 
 آداء املؤسسة من حيث:

 حلوكمة يؤدي إىل مشاكل تؤثر على اآلداءاملؤسسة ملبادئ ا ى فهم االفرادصعوابت على مستو -
ضعف اآلداء انتج عن التكاليف االضافية الناجتة عن عدم االلتزام فمثال عدم حتديد املهام -

 ووجود طاقم بشري اكرب من احملتاج اليه يؤدي إىل تكاليف زائدة.
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خطة عمل يتم من  ن يف تسيري اعماله هي وضع منوذج أوإن اقدم املشاكل اليت عرفها اإلنسا
خالهلا تنفيذ األعمال والنشاطات، ومع تطور احلياة اإلقتصادية برزت مشاكل أخرى وهي حسن 

وافر التسيري بني األفراد وحتديد مهامهم، ومع تطور املستوى املعيشي لبعض األفراد وأمتالكهم لقدر 
لتنحي املؤسسني من الشركات العائلية، األمر الذي استوجب أو يفها ظمن االموال الواجب تو 

زمام األمور وهذا ماخلق تعارض يف املصاحل خاصة يف ظل كرب حجم  االستعانة بأفراد مؤهلية إلستالم
 ، ومن هنا برز مصطلح احلوكمة كبديل فعال يف إدارةاملؤسسات وحبثها عن حتسني وضعها

 .املؤسسات
ذلك من أجل هدف مشرتك وهو حسن سري املؤسسة اليت هي حلقة الربط بني هؤالء األفراد، 
وبصيغة أخرى ضمان استمرار وجود الشركة، هذا ما يدفعنا إىل احلديث عن عالقتها مبحيطها من 

آدائها من ومع إشتداد املنافسة بني املؤسسات وجب عليها تطوير . حيث اإللتزام مبسؤوليتها إجتاهه
 .أجل البقاء

 :االشكالية الرئيسية
ما الدور الذي تلعبه احلوكمة يف جمال تفعيل آداء : التالية الرئيسية  ومن هذا كله نطرح اإلشكالية

 ة؟املؤسس
 االسئلة الفرعية

 :التالية الفرعية األسئلة نطرح الرئيسية اإلشكالية عن ولإلجابة
 التارخيي حىت وصلنا إىل هذا النمط من التسيري؟ماهي احلوكمة، وماهو التطور -
 ماهي أوجه آدء املؤسسة؟-
 كيف ميكن لنمط التسيري أن يساهم يف تنشيط آداء املؤسسة؟-

 الفرضيات
 :التالية ةولإلجابة على هذه األسئلة نقرتح الفرضي

 .تعد احلوكمة احلل املناسب ملشكل تدهور آداء الشركات-
 اهداف الدراسة

اهلدف من هذه الدراسة هو الوقوف على دور ضبط العالقات املهنية وكذا اإللتزام حيث أن 
جتماعية والبيئية دور يف اجلانب املادي املتمثل يف آداء باملمارسات األخالقية ومراعات اجلوانب اال
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املؤسسة، وكذا بيان امهية نشر الوعي مبسؤوليات كل طرف وضرورة توحيد املصاحل يف الوصول 
 .سسات إىل مصاف الشخص الفاعل يف اإلقتصادباملؤ 

 اهمية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تلقي الضوء على آداء الشركة يف ظل اإللتزام مببادئ احلوكمة من 
حيث األساليب املعتمدة يف اإلدارة وتطورها يف الزمان واملكان، ذلك إلرتباط آداء املؤسسات 

 .يه الكلي واجلزئيبتحقيق التنمية االقتصادية بشق
 حدود الدراسة

هتتم هذه الدراسة بالعالقة املوجودة بني اإللتزام مببادئ احلوكمة ورفع آداء املؤسسة وذلك يف 
 إطار 

هذه الدراسة كانت يف خمتلف األماكن اليت ظهرت فيها مدارس التسيري، أما يف : احلدود املكانية
 .يف مؤسسة سونطراكفكانت يف اجلزائر وبالظبط اجلانب التطبيقي 

أما عن زمن الدراسة فستكون يف شقها النظري من بدأ أول مدارس التسيري مع : احلدود الزمانية
بدايات القرن العشرين، أما الدراسة التطبيقية فقد كانت مع تطور املؤسسة مع األخذ بعني اإلعتبار 

 .1022إىل  1023آخر البيانات اخلاصة باآلداء من 
 لالمنهج المستعم

ولدراسة هذا املوضوع فقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي، فخالل اجلانب النظري من 
 .احلوكمة واآلداء  باملنهج الوصفي أما اجلانب التطبيقي فقد استعمل املنهج التحليلي

 الدراسات السابقة 
 حتقيق يف االقتصادية املؤسسة ملسامهة مدخل واالجتماعية البيئية املسؤولية"، خامرة الطاهر-
، ورقلة – مرباح قاصدي جامعة، االقتصادية والعلوم احلقوق كلية،  ماجستري، رسالة "املستدامة التنمية

1002. 
 اهتوالتزاما االقتصادية باملؤسسات يتعلق هام موضوع على الضوء تسليط إىل البحث يهدف

 من جمموعة إبراز خالل من وذلك املستدامة التنمية حتقيق يف املسامهة بغرض واالجتماعية البيئية
 املعروفة األخرى البيئية السياسات مراعاة جانب إىل ذلك بتحقيق الكفيلة الطوعية اإلجراءات

 .الضبطية البيئية بالسياسات
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–صيدال جممع حالة دارسة املستدامة املؤسسة أداء تعزيز يف احلوكمة دور، عويدة بن جنوى-
 حممد جامعة، التسيري علوم و والتجارية االقتصادية العلوم كلية، رسالة ماجستيري،  - قسنطينة مصنع
 .1023، بسكرة-خيضر
 العمل أخالقيات أمهيةراز إبمع  التسيري عملية يف املؤسسات حوكمة وأمهية مكانة بينت الدراسة 

 التنمية حتقيق يف املؤسسة تلعبه الذي الدور على الضوء تسليطو  احلوكمة ملمارسات أساسي كمحرك
 إلتزاماهتاو  االقتصادية أهدافها بني ما التوازن إجياد يف املؤسسات تواجهه الذي التحديو  املستدامة

 .للمؤسسة االجتماعي باألداء احلوكمة تربط اليت العالقة حتديد، و والبيئية االجتماعية
 تقسيم الدراسة

 :ولدراسة هذا املوضوع قمنا بتقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول
نظرة عامة حول احلوكمة بدأ مبدارس التسيري اليت سبقتها، مث اإلطار النظري : األولالفصل 

، األطراف الرئيسية، بادئاملإنتقاال إىل اجلانب العلمي من  .للحوكمة من تعاريف، مزايا وخصائص
ناحية إنتهاءا بالعالقة بني املؤسسة وأهداف احلوكمة من . دوافع اللجوء إليها والفوائد املرجوة منها

 .املسؤوليات امللقاة على عاتقها
نتناول فيه مفهوم اآلداء من تعاريف وانواع وكذا املعيقات املؤثرة ونتطرق إىل : الفصل الثاين

. مث ننتقل إىل مفهوم تقييم اآلداء من تعاريف، أسس ومتطلبات النجاح. مصطلح حتسني األهداف
 .تاجي واآلداء املايلالوظيفي، اإلن إنتهاءا بعناصر اآلداء من اآلداء 

ل فقد خصص للدراسة التطبيقية اليت كانت على مستوى مؤسسة أما هذا الفص: الفصل الثالث
سونطراك اليت وقفنا على تطبيق مبادئ احلوكمة فيها مث حللنا آداء الشركة من حيث اآلداء اإلنتاجي، 

 .التسويقي واملايل
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يف  "دور حوكمة :موضوع حتت يف إطار الدراسة التطبيقية املتعلقة مبذكرة نيل شهادة املاستري
 تنشيط آداء املؤسسة"

 .من خالل األجابة على األسئلة اجناز هذه الدراسة يف مشاركتكم نطلب
 الشركات: حوكمة بادئم تبين-1

 حوكمة الشركات: يوفره تبين بدئ يرجى اإلشارة إىل الدرجة اليت تراها مناسبة لكل م
 جدا عايل جيد متوسط ضعيف جدا ضعيف 

      الشركات حلوكمة فعال إلطار أساس وجود
      املسامهني ضمان حقوق

      للمسامهني املتساوية املعاملة
      املصاحل أصحاب دور

      اإلدارة جملس مسؤولية
      توفري املعلومات ودعم سالمة قنوات االتصال

 الشركات حوكمة ممارسات تبين-2
يرجى اإلشارة إىل الدرجة اليت تراها مناسبة لكل معيار ملممارسات السليمة اليت يوفرها تبين حوكمة 

 الشركات:
 جدا عايل جيد متوسط ضعيف جدا ضعيف 

       اإلدارة جملس ممارسات
      اإلدارة جملس جلان

      اإلدارة جملس ومهام التنفيذيني املديرين مهام بني التفريق
       الشركة على الرقابة يف املصاحل أصحاب مشاركة تعزيز
      الشركات حوكمة ممارسات على احلوكمة معايري تبين

       صاحلامل ألصحاب القانونية احلقوق احرتام
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 .املؤسسي األداء يف املؤسسات نوعية مسامهة-3
 :املؤسسايت األداء يف املؤسساتية ملنوعية معيار كل ملساىمةيرجى اإلشارة إىل الدرجة اليت تراها مناسبة 

 جدا عايل جيد متوسط ضعيف جدا ضعيف 
      امللكية حقوق ضمان
      مرحلة أي يف الفساد عناصر ضبط

       والعقود املعامالت امن
       القانون وتنفيذ احرتام سّن،

      املؤسسي األداء يف املؤسسايت احمليط مسامهة
      املساءلة وتعزيز العليا اإلدارة أداء تقييم

 
 املؤسسي األداء يف االجتماعية املسؤولية معايري تبين مسامهة-4
I-األداء يف االجتماعية ملمسؤولية معيار كل ملساىمة مناسبةراها  اليت الدرجة إىل اإلشارة يرجى 

 :املؤسسايت
 أوافق بشدة أوافق حمايد قليال اختلف بشدة ال أوافق 

       العاملني جتاه للشركة االجتماعية األنشطة
      العمل يف األخالقية ابملعايري االلتزام
       اجلنسني بني املساواة
 يف االجتماعية املسؤولية معايري تبين مسامهة
 املؤسسي األداء

     

 
IIاملسؤولية البيئية للمؤسسة 
 أوافق بشدة أوافق حمايد قليال اختلف بشدة ال أوافق 
      ا.عنه النامجة خاطراملو  خلفاتامل كميةمراعات  -

 للموارد األفضل امواالستخد البيئية األنظمة محاية
 .الطبيعية

     

      .هاتواجد مناطق يف البيئية شاكلؤسسة ابملامل وعي
      البيئية الناحية من خاصة ؤسسةامل صورةني حتس
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 .املؤسسي األداء يف الشركات حوكمة ممارسات تبين مسامهة-5
 األداء يف الشركات حوكمة ممارسات تبين ملساىمةيرجى اإلشارة إىل الدرجة اليت تراها مناسبة 

 :املؤسسايت
 أوافق بشدة أوافق حمايد قليال اختلف بشدة ال أوافق 

       والكفاءة اإلنتاجية
      واخلدمات للمنتجات وجودة االبتكار

      املالية واملكاسب الرحبية
 األداء يف الشركات حوكمة ممارسات تبين مسامهة

 املؤسسي
     

      العاملني رضا
 


