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 يا رب       

 ا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت        
 وا أصاب باليأس إذا فشلت

 بل ذكرني دائما بأن الفشل                                           
 هو التجارب التي تتبع النجاح  

 يا رب             
 علمني أن النجاح هو أكبر مراتب القوة            

  يارب              
 جردتني من النجاح أترك لي قوة العتادإذا             
 حتى أتغلب على الفشل                                          
 وإذا جردتني من نعمة الصحة                                          
 اإيمانفاترك لي نعمة                                           
 يا رب العالمين أمين                                          
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، إلى من أبصر طريقي بعينيها إلى نالرحم هبة اأمان، بر فيض اإيمانالحنان، نبع أهدي ثمرة جهدي إلى 

 اه عمرك"من تفرج كربي و أحزاني بدعائها إليك أيتها العزيزة الغالية"أمي أطال 
 إلى من كان حلمه دائما أن يرانا في مراتب عالية إلى أبي حفظه اه.

 إلى روح أخي الطاهرة سيد أحمد يحي رحمه اه-
 إلى أخي العزيز محمد-

 اه  هنحفظيقاتي"فاطمة"و"حفيظة" و"سعاد" السرور إلى شقإلى بلسم الحياة ومنبع الغبطة و -
 .نو رعاك

 أختي الكتكوت "ماك شيماء" ابنةإلى 
 دربي في الحياة و الدراسة ومن قاسموني أحضان المحبة إلى "سميحة" إلى صديقاتي ورفقاء

 و "سليمة" 
 ،و غلى كل من يحمل ثمرة حب لي.لى كل من سقط اسمه سهوا من خياليو إ

 يوم. قدرا جميا ورائعا في حياتي ذاتإلى من كانوا 
 جهدي وعملي المتواضع.إلى كل هؤاء أهدي ثمرة 
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ت به علي من توفيق و سداد علي بامام هذا البحث وعلى ما م رب أوزعي أن اشكر نعمتك الي أنعمت      

طي الصعاب و تذليل العقاب و  حتي إيا من صحة وقدرة على  ا ،و على ما م اقتداء برسول اه الذي حث

ها و يتم شكرنا ه عزوجل فشكر كل من  عمة و سبب دوامها ومفتاح امزيد م على الشكر فقال"الشكر فيه ال

مد  ساهم من قريب أو من بعيد ي إجاز هذا العمل امتواضع، و خص بالذكر اأستاذ امشرف "الدكتور ولد 

مود"على تقبله ااشرا مد  ف على هذا العمل بصدر رحب سائلة اه عزوجل أن يدم فضله وعطائه عيسى 

 عليه .
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 العامة مقدمــــــــــةال
الالتجارةالولية،    افسبنمصاحاأطرافامختلفةي موااقتصاديالعاميوالت ةمعتزايدال وهيم

التأثرالسليعلىالشعوب منالبعدااقتصاديإ نظامالعومةعلىااقتصادياتالعاميةوحظىمظاهرتأثر
اميةوالصغرىومعظهور والدولبأبعادذاتطابعاجتماعي،سياسيواميوخاصةعلىالدولال

عواقباق تصاديةجسيمةتؤثرعلىاجتمعككل،فالشركاتالشركاتأصبحاهيارتلكالشركاتيؤديإ
يةالعامة،حيثإنأدائهامكنأنيؤثريالوظائفو يةكغرهامنشركاتدولالعامتؤثروتتأثرا الوط
ااهيارات الدخولوامدخراتوامعاشاتومستوياتامعيشةحياةاأفرادوامؤسساتباجتمعوبعدهذ

أحكامالرقابةعليهاويكونسبيًادفعال اطراهيارالشركات،يؤديإ دمن البحثعننظام عامإ
ظامحوكمة إتباعإداراتتلكالشركاتالسلوكالرشيدياإدارةوإتباعالشفافيةبداخلها،وهومايسمىب

الشركات.

م     ديتطبيقهإ هجالذييست بادئأساسيةوهيالشفافية،امساءلة،امسؤوليةوالعدالةوهــــذاال
ذلكإحكامالرقابةعلىالكياناتااقتصاديةوالشركاتالكرىمنخالفصلاملكيةعناإدارة،وإتباع

ادالتوازنبنامستوىامقبوللدىالشركاتوالكياناتااقتصاديةوامس توىالذياإفصاحوالشفافيةإ
وكمةالشركاتيعملعلىرفعكفاءةالشركاتو يرغبفيهاأطرافامتعددةمنخالتوافرإطارفعال
افسيهم ظامالشركاتاحليةعلىجذبامزيدمنرأمالاستثماراهممواكبةم اأسواق،ويساعدهذاال

اأجانبواحافظةعلىاستمراريةاأعمال.

:وانطاقاً وهريالتا ماسبقمكنصياغةإشكاليةاموضوعيالسؤالا

 مــــاهـــــوواقعنظامحوكمـــةالشركاتيامؤسسةااقتصاديــــــــة؟ 

وتتفـــــــــرعمناإشكاليةاأسئلةالفرعيةالتاليـــة:

متطلباتتطبيقها؟ةماهي.مامفهومحوكمــــةالشركات؟و1

زائر؟2 .ماهوواقعاإطارامؤسسيوآليةحوكمـــةامؤسساتيا
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 فرضيات الدراســـــــة :

ابصياغةالفرضياتالتالية: كإجاباتقبليةلأسئلةالفرعيةقم

تتصاعدأميتهايالدول.حتلمبادئحوكمـــةامؤسساتومارساهاأميةكبرةتتزايدمعمرورالزمنو1
اميةبعدأناقتقبواًواسعاًيالدولامتقدمةخاصةبعدظهوراأزماتامالية. ال

زائرجهوداًمناجلتطبيقحوكمةامؤسساتإاأنذلكغركاييظلعدموجودإطار2 .بذلتا
رالبورصةوانعداممعايراحاسبةوامراجعـــــــة.مؤسسايمتنوأنظمةوقواننداعمةلذلك،وكذا......دو

 أهداف الدراســـــة :

اةفان       الدراسةوالسعياختبارالفرضياتامتب اولةاإجابةعلىالتساؤلالرئيسيهذ  باإضافـــــــةا
: الدراسةهدفا هذ

زائرمنخال- تشخيصحالةإطارهاامؤسسايوآلياتتطبيقها.إبرازدورحوكمةالشركاتمنا

اقراحتوصياتواقراحاتمنشاهاالعملعلىتفصيلتطبيقحوكمةامؤسساتمايضمنحقوقأصحاب-
 امصاح.

 المنهج المستخـــــــــــدم :

هجالوصفيالتحليلي،       اهذااموضوعام وكمةالشركاتنستخدميدراست وذلكيتوضيحواقعنظاما
زائرية زائرية،وكذاالعاقةبنحوكمةالشركاتوامؤسساتا ،وذلكمنخاليامؤسساتااقتصاديةا

زائرية. واقعحوكمةالشركاتيشركةسونطراكا التطرقا

  تقسيـــم الدراســــة :

اءاعلىاأهدافوالفرضياتام فصلنومقدمةوخاةةعامةبعدب ابتقسيمالبحثإ وضوعةسابقاقم
 افيهإ ايالفصلاأولامفاهيمالعامةحولحوكمةالشركاتوتطرق اول يماهيةحوكمةالشركاتامقدمةت

تأربعةامبحثاأولمنخال اضافةنشاةحوكمةالشركاتوأسبابظهورحوكمةالشركاتمطالبتضم
أميةوأهدافوفوائد اإ يةحوكمةالشركاتومفهومحوكمةالشركاتاماامبحثالثايتطرق ااطرافامع إ

 



 د
 

حوكمة ومعاير مبادئ فيه ا اول ت الثالثفقد امبحث أما مطلب ا صر ع كل ا وفصل الشركات حوكمة
مطلباماامبحثالرابعفقد صرإ دداتحوكمةالشركاتالشركاتوتضمنكلع افيهخصائصو اول ت

صرمطلب. وتضمنكلع

فقد زائرية ا ااقتصادية الشركاتيامؤسسة وهوحوكمة ا انبامهممنحث ا ا ا الفصلالثايتطرق أما
ماهيةامؤسسةااقتصاديةمنخالثاثة ا اول ثاثةمباحثففيامبحثااولت إ ا فصل ا مطالب،قسم

امطلباأولتضمنتعريفامؤسسةااقتصاديةومطلبالثايأهدافامؤسسةااقتصاديةوامطلبالثالثأنواع
افيهواقعوحدياتوأفاقحوكمةالشركاتمنخالثاثةمطالب، اول امؤسسةااقتصاديةأماامبحثالثايفت

وكمةامصرفيةوامطلبالثايبرنامجالعملالوطييامطلبااولتضمنسنقواننمعززةلتطبيقم بادئا
وكمةالشركاتاماامبحثالثالثفكان زائرية إطاقامدونةا افيها كامةاماامطلبالثالثتطرق الا

ثاثةمطالب،امطلباأول افيهإ زائريةوتطرق نشأةواهدافحولحوكمةالشركاتيمؤسسةسوناطراكا
وكمةيمؤسسة اواقعا اول مؤسسةسوناطراكوامطلبالثاينشاطاتمؤسسةسوناطراكأماامطلبالثالثفت

 سوناطراك
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 :تمهيــــــد

ديثة ال زادت       اص ما ها من أميتها  قطاع اأعمال العام و تعتر حوكمة الشركات من امفاهيم ا   أميةا
اهات الفكرية  الشركة وماية حقوق امسامن إدارةكبرة   ها  أمية، حيث تعددت اا حوكمة الشركات فم
وكمة  القط أمية إما ذهب  هم من ذهب إ أن ن تأثرات على ااقتصاد الوطي و ما ها ماع العام ا م

اص و حوكمة الشركات ذا اعيامتمثلة  القطا ت أمية بالغة  القطاع ا  .ع التجاري والص

 لقد كشفت هذ اأزمات أن عدمباطاً وثيقاً باأزمات امالية وااقتصادية و كما ارتبطت حوكمة الشركات ارت       
، فقد أفلست العديد من الشركات طلو  قد زاد من حدة هذ اأزماتتطبيق حوكمة الشركات بالشكل ام

موعة من الدول امتقدمة على  الوايات امتحدة اأمريكية .  غرار العامية  

اول هذا اموضوع  هذا اإطارو هذا   : من خال امباحث التالية الفصل  سيتم ت

 . ماهية حوكمة الشركات: لامبحث اأو 

 حوكمة الشركات وأهداف وفوائد  : أمية امبحث الثا

 :مبادئ حوكمة الشركاتالثالثامبحث 

 حوكمة الشركات .ددات : خصائص و الرابعامبحث 
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  ماهية حوكمة الشركات المبحث اأول: 

 : نشأة حوكمة الشركات المطلب اأول

وكمة ا     خال ندوهم "  ذلك منو  BERLE et REANSلشركات الباحثان اأمريكيان  أول من اهتم 
ديثة و  اصة " حيث قاما بدراسة تركيبة الشركة ا ، ومن خال رأمال كريات الشركات اأمريكيةاملكية ا

ماية  ينامسر إلزامية فرض رقابة على تصرفات  إدراستهما توصا إ ضرورة فصل املكية عن اإدارة و 
   .حقوق امساميــــــن

دو      ظريات أمها نظرية الوكالة ال يعود الفضل   تست موعة من ال ظيمي ا  حوكمة الشركات  الفكر الت
ة  MECKLING et JENSENتطويرها إ اأمريكين  ، حيث أثارا مسالة هامة تتعلق بالفصل 1976س

اذ القرار و رأس امال ال تعود للمسابن ملكية  ظرية فان اموكلة للمسرينلتسير امن ومهمة ا ، فحسب هذ ال
خلق القيمة مقابل و  ثروهمتربطهم بالشركة عقود تفرض عليهم العمل لصا امسامن من اجل زيادة  امسرين
ظرية الوكالة يلجا  أجور ميه و  إيتقاضوها ان السر وفقاً ل حقوقه عن طريق له فظ وضع اسراتيجيات 

، شبكة العاقات باموردين والعماء و   و كذلك حجم امعلومات ال يستقبلها امسر قبل غر استغال نفوذ
ه و  قيق مصا فاظ على قيمته  سوق  أهدافهبذلك هو يفضل  الشخصية اواً قبل مصا امؤسسة ُ خاصة ا

راف الذي تعتر ا ظرية العمل َ مواجهة هذا اا ون بشروط العقد الذي يربط امسر بالشركة يلجا امسام إخاال
اذ تدابر تقومية و لحفاظ على للتعديل سلوك امسر السلي و  هم با نظام حوكمة  إنشاءرقابية عن طريق مصا

لس  إشرافيةرقابية و  وأدوات آلياتالشركات الذي ملك   امسرينبادلية بن ، الرقابة التاإدارةداخلية تعتمد على 
ذا الرقابة امباشرة كذا الرقابة امباشرة للمسامن ،و خارجية مارسة من طرف مرؤوس و كُرئيس مرؤوسَ و 
وك ...َخارجية مارسة من طرف اأسواق ُ سوق رقابة امسر للمسامن، و  قد اشار و ، ين ، السوق اما ، الب

MINOW et FAMA  ة يد آليات حوكمة من خال التشكلة الوكالة عن إمكانية حل م 2001س طبيق ا
د من التصرفات قد جاءت حوكمة الشركات كرد فعل و ، إذا فالشركات داء امسامن من اجل ا استجابة ل
 .1افظ على استمرارية الشركة ايضاً مي امصا امشركة للجميع و  لفرض رقابةو  للمسرينالسلبية 

 

                                                           

 . 02، ص2003جانفي  ،لقاء الضوء على التجربة امصرية، سبيل التقدم مع إنرمن أبو العطا، حوكمة الشركات 1
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 ب ظهور حوكمة الشركات : أسبا نيالثا المطلب

اك ملة من اأسبا  و     اجة إ حوكمة الشركات، و تبؤها صدارة التداعيات ال أدت إه  ههور ا
هاقتصاديات دول العام امتقدمة و القضايا امرتبطة بو اأحداث  اشئة م  :ا على حد سواء مكن تلخيصها فيمايليال

 أ/ ااحـداث الدوليــة :

، وضعت قضية حوكمة الشركات على قمة وقعت العديد من اأحداث الدولية دين اماضينخال العق   
تمع اأعمال الدو وامؤسسات امالية  الدولية، و اهتمام ها حاات الفشل ات كل من  الذريع مثل فضيحة م

، و  ك اائتمان والتجارة الدو ة القائمة بن مكافآت و الفجالقروض  الوايات امتحدة و أزمة امدخرات و ب
و  أسيا عام  كونات اإدارة ، ال وصفت بأها نتيجة أزمة ثقة  م1997اإدارة وأداء الشركة، وكذا أزمة ج

ظم نشاط اأعمال و التامالية للشركات و  لشركات افيما بن القطاعات ااستثمارية و العاقات شريعات ال ت
كومة  ARTHUR et ANDERSONال تبعها مكتب و  ENRON ، كما اهارت شركات مثل شركةوا

سابات اد امعاير كريات الشركات العامية لتؤكد أمية إ جاءت هاهرة الفضائح امالية لبعض، لقد مراجعة ا
ظيم و  قيق  امراقبة واإشراف الفعال على شركات امسامةأفضل اممارسات واإجراءات  اإدارة والت لضمان 

ظمة لشؤون أعمال الشركات داف اموضوعة واالتزام باأنظمة الداخلية و اأه ارجية ام وكمة  أوا ما يطلق عليه 
 .الشركــات

 ب/ العولمـة : 

ويل العاممتاز القرن الواحد و        باستخدام وسائل ذلك ا قرية صغرة، و  العشرين بأنه عصر العومة ال تعي 
ظتها، مستثمر خصوصًا من معرفة أحداال مكن الفرد عمومًا و ااتصال امتطورة،  اث امستجدات العامية  

اات التكامل و  رير تعيشها قارات كثرة من العام و  ااندماج الباإضافة  ما يرافقها من إجراءات مثل 
افس إتدويله و تسهيل حركة رؤوس اأموال باإضافة و  ااقتصاد الة الت فرضت على اقتصاديات دول ية ال ا
كم إدارة امؤسسات ااالعام ، الشركات قتصادية تربط بن الشركة اام و هذا قد يتطلب وضع قاعدة موحدة 
 .1التابعة

                                                           

ثية ضمن او أثرها على مستوى أداء اأسواق ، حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق امعلومة امالية و اأنظمة احاسبيةدبلة فاتح 1 ملتقى ، ورقة 
مد خيضر، بسكرة  . 2009 ،الوطي حول حوكمة الشركات، جامعة 
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 ج/ العـوامـل ااقتصاديـة :

ص استقرار أسواق رأس امال لديحوكمة تتمثل هذ العوامل فيما تطمح إليه        و جذ  ها الدول فيما 
مية استثماراها باإضافة رؤوس اأموال، وتعزيز فرص العمالة و  ة و ت  إقيق اعلي معدات مو اقتصاد مك

اديق امالية مؤسساها بغرض يز الثقة الدولية باقتصادياها و تعز سن و  ااستفادة ما آمكن من امؤسسات والص
 .والدوليـة

 د/ نظريـة الوكالـة :

يعتر كا من ُبرل و  أدت ا ههور نظرية الوكالة و لفصل بن املكية و اإدارة من اهم العوامل اليعتر ا      
زَ  ة  أومي اول هذا اموضوع س اصة "  1932من ت ديثة واملكية ا وان " الشركات ا ، حيث ندوة بع

دوة جم أشارت ال ظمة صارت ضخمة ا انفصال بن املكية و الرقابة ما قد ا إهذا سيؤدي  أن، و ا ان ام
اجم عن استخدام امديرين اسراتيجيات  طر ال ظرية الوكالة ال تعي ا ه ما يعرف ب جر ع تتعارض مامُا مع ي

اصـــةمصا اماك و   .1دم أغراضهم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لة العلوم اادارية، العدد ااول ، تطوير م ، نظرية الوكالة و دورها اي ابراهيم عبد العليم 1  . 89، ص1991اذج الرقابة على ااداء، 
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وكمة الشركو  اجة  موعات رئيسية و ات إ ثامكن تبويب العوامل ال أدت إ زيادة ا ذلك حسب ث 
 الشكل التا :

 (: دوافع ظهور نظام حوكمة الشركات1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مد المصــدر جودة لشركات على الشفافية واإفصاح و ، دراسة اثر حوكمة ا: بن الطاهر حسن، بوطاعة 
ظام اح لتقى الوطي حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما و ، اماسي اماالقوائم امالية  هل ال

مد خيضر2012ماي  07-06اإداري   ، بسكرة .، جامعة 

 عوامل ااهتمام بحوكمة الشركات 

01المجموعـــــــة  02لمجموعـــــــة ا  03المجموعـــــــة    

 اازمــات العالميـــــــة

 1997اأزمة امالية ااسيوية عام  -
. 

 . 1998اأزمة امالية الروسية عام  -

 . 2008اأزمة امالية العامية عام  -

 انهيار العديـــد من الشــــــــركات

ك ااعتماد  - الفضيحة الشهرة لب
 . 1991و التجارة الدو 

وك اادخار و  - اهيار و إفاس ب
 . 1994راض  امريكا ااق

 ENRON et أزمة شرك -

WORLDCOM  امريكا عام 
2001. 

 عولمــة اأسواق الماليــــــــــة

ظمة  - إعادة ترتيب اأطر ام
 اقتصاديات دول العام .

تشكيل مات و هيكل  -
 ااقتصاد العامي السائد اآن .

هات التشريعية و  - أثار اهتمام ا
كومية و غر  ظيمية ا الت
كومية  بلدان العام .  ا
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كومة الشركات هـــي اجة   :1كما رأى بعض الباحثن أن أسبا  ا

وكمة ح متطلبات امؤسسات ااستثمارية العامية تستدعي مستوى عا .1  .راها تقبل توجيه استمامن ا

اتج عن سوء اإدارة و  التعثرحدوث حاات اإفاس و  .2 مهور اما ال إساءة استخدام السلطة دفع ا
ه العام للضغط على امشرعن ماية مصا اذ اإجراءات   .ا

ل التخص .3 صخصة استدعى وضع معاير تكفل سامة أوضاع امؤسسات العامة   .يصالتوجه إ ا

خصوصاً   ،قق ماية مصا أفراد اتتمعسلوكيات امهن ما وانب آدا  و  اجة إ ااهتماما .4
 .ة من اتتمع مثل قضايا البيئة والصحة والسامةالقطاعات ال مس شرائح عديد

ظيم عمل العدد الكبر من ملة اأسهم اأمر الذي يضعف من قدراهم على تبي قواعد مشركة  .5 لت
 ئها .مراقبة أداالشركة و 

اأطراف اأخرى ذات الصلة بالشركة من احتمال تواطؤ كبار امسامن ماية حقوق صغار امسامن و  .6
اصة على حسا  الباقي مع اإدارة لتحقيق هم ا  .مصا

فيذين  .7 لس اإدارة و امديرين الت  .صا و امسامنأصحا  ام أماغيا  التحديد الواضح مسؤولية 

 .   التطبيق احاسيو  لفكرانتشار أمراض ا .8

 : اأطراف المعنية بحوكمة الشركات المطلب الثالث

اك أربعة أطراف رئيسية تتأثر و  أنب ماحظة        دد بيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، و تؤثر  التطه
جاح   .يق هذ القواعــدالفشل  تطب أوإ درجة كبرة مدى ال

الشركة عن طريق ملكيتهم لأسهم مال  رأس: يقومون بتقدم  SHAREHOLDERS المساهمـــون/ 1
صول علو  اسبة استثماراهم، و ذلك مقابل ا هم من و يم قيمة الشركة على امدى الطويل، ايضًا تعظى اأرباح ام

اسب لس اإدارة ام ق  اختيار أعضاء  ماية حقوقهمهم ا  .ن 

أطراف اأخرى مثل ا أيضا: مثل امسامن و BOARD of DIRECTORاإدارة  مجلــــس / 2
فيذين و ، يقوم اتلأصحا  امصا ، ة اإدارة اليومية أعمال الشركةالذين يوكل إليهم سلطس باختيار امديرين الت

                                                           

1
امعية، القاهرة    .20،ص2005، ماد ، طارق عبد العال، حوكمة الشركات، امفاهيم ، امبادئ ، التجار ، الدار ا
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لس اإدار باإضافة إ الرقابة على أدائهم فظة على فية احاكية برسم السياسات العامة للشركة و ، كما يقوم 
 .حقوق امسامن

اصة باأداء إ تقدم التقارير ولة عن اإدارة الفعلية للشركة و مسؤ  :MANAGEMENT/ اإدارة 3 ا
إ مسؤولياها  زيادة قيمتها باإضافةمسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة و تعتر إدارة الشركة هي الس اإدارة، و 
ا اإفصاح و  شرها للمسامنامعلوماالشفافية  ا  .ت ال ن

كذلك القيام ة هي اإشراف على إدارة الشركة و تعتبــــــر الوضعية اأساسية مديري الشركات ......بالبورص      
ذلك من خال ما يعرضونه من تقارير ، و اجلهقيق الشركة للغرض الذي تأسست من بكافة اأعمال الازمة لتح

لس اإدارة تتضمن   شاط الشركةكافة دورية على  ذلك فانه مكن القول ان امدير على ، و امعلومات امتعلقة ب
 .ار شخص مسؤول عن مصلحة الشركة وبالتا مصلحة امستثمرين وامسامنيلعب دور حيوي  الشركة باعتب

موعة من اأطراف هم م STOCKHOLDERS أصحاب المصالـــــح/ 4 صا داخل الشركة مثل : 
متعارضة هؤاء اأطراف يكون لديهم مصا قد تكون  أن، وجب ماحظة العمال  اموهفنو  ن واموردينالدائ

تلفة  بعض اأحيان ون على سبيل امثال و   ،  حن يهتم العماليهتمون مقدرة الشركة على السداد، فالدائ
لشركات يتأثر بالعاقات فيما بن اأطراف  مفهوم حوكمة ا أنب ماحظة واموهفن على مقدرة ااستمرار، و 

وكمة  أوكتلة متحالفة   أواو عائات  أفراداالذين قد يكونون  اأسهماملكيات الغالبة من  أصحا ، و  نظام ا
ا تتزايد يؤثروا  سلوك الشركة أنتعمل من خال شركة قابضة ما مكن  أخرىشركات  أية ، ففي الوقت ا

يكون هم دور  حوكمة  أنحقوق ملكية   أصحا باعتبارهم  اأسواقامؤسسن  بعض  رينامستثممطالب 
وكمة و  إ اأفرادعادة ما ا يسع امسامون الشركات و  هم قد يكونون مارسة حقوقهم  ا اهتماماً  أكثرلك

صول على معاملة عادلة من امسامن ذوي املكيات الغالبة من  ون دوراً هاماً  ركة، و الش إدارةبا يلعب الدائ
ارجي على  حوكمة الشركات و  اأنظمةعدد من  هم ان يقوموا بدور امراقب ا ، كما يلعب الشركة أداءمك

كاح الشركة وادائها  اأجل الطويلالعاملون دوراً هاماً باإسهام   ما تعمل ا ومات على إنشاء اإطار ، بي
وكمة الشركات و  قانوالامؤسسي و  اً تباين دور كل من هؤاء اأطراف و تفاعايالشامل  هم تباي هم فيما بي
 .1ااقتصادية و الثقافية السائدةو ذلك حسب الظروف السياسية واسعاً و 

                                                           

ة الفساد اما وااداري 1 امعية، مصر، -ةدراسة مقارن–مد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعا   .16، ص 2006، الدار ا
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  مفهوم حوكمة الشركات:  الرابعالمطلب 

سن اإطار الحوكمة الشركات هي ا     ظيمي إدارة الرشيدة للشركات لتقييم و قانو وامؤسساي والت
رحات لبورصات اأوراق امالية وامستثمرين والشركات واأطراف امقمن خال توفر اإرشادات و ،وذلك للشركات
 .اأخرى

موعةو       لس إدارها و  تتضمن حوكمة الشركات  موعة ممن العاقات بن إدارة الشركة و لة اأسهم اا و
تقرير كن من خاله وضع أهداف الشركة و كما تتوفر حوكمة الشركات اهيكل الذي مخرى،أصحا  امصا اأ

ملية الرقابة الفعالة الوسائل الازمة لبلوغ تلك اأهداف ال تكون  مصلحة الشركة ومساميها حث تسهل ع
 .على الشركة

اد حل للمشكات ال      شا من فمبادئ حوكمة الشركات تركز بشكل عام على إ الفصل بن املكية  قد ت
اكمة  الشركة و صغار امسامن واإدارة، والتفويض والوكالة  اإدارة، و  كذا امشاكل بن أصحا  املكية ا

نكذا أصحاآخرين و  كومات او  ا  امصا اأخرى مثل الدائ ل تقوم بإنشاء اإطار امؤسس العاملن و ا
تزام اإجباري من باال أماضع هؤاء ميعًا  عاقاهم لقواعد حوكمة الشركات كمة، و والقانون الشامل للحو 

ظيم امؤسسي قوى السوق إتباع نتيجة ضغوط و حوافز من  أخرا، أو تيارياالتزام ااخ أو، خال القانون والت
 .أفضل اممارسات

تلف مفهوم حو       ة الشركات  امؤسسات امالية فمفهوم حوكم، كمة الشركات باختاف نشاط الشركةا 
وك هيو  وك هو ذات مفهوم  باقي اأشكال اأخرى من الشركات التجارية باعتبار ان الب شكل من أشكال  الب

وك نظام إداالشركات وكمة  الب قق أهداف تلك ، حيث تعتر ا رة امصارف إحكام الرقابة عليها، ما 
 .ستمرار التواصل مع مصادر مويلهاايتيح ها و  ،امصارف

دد العاقة بن إدارة او  ة الشركات هي بشكل عام القواننفحوكم لشركة من ناحية، وملة القواعد و امعاير ال 
دات، العمال، اأطراف امرتبطة بالشركة ُ ملة أوأصحا  امصا اأسهم و  ن، امستهلكنَ  اموردين، الس الدائ
ديدًا فان هذا امصطلح كما سبق اإشارة إليه سابقاً أخرى، و من ناحية  يقدم إجابات لعدة  بشكل أكثر 

ها كذا كيف يتأكد هؤاء امسامن بان تسيء اإدارة استغال أمواهم؟ و  أا، كيف يضمن امسامون تساؤات م
ية أسهم الشركة و  إاإدارة تسعى    قيمتها  اآجال الطويلة ؟تعظيم ر



وكمة الشركات                                          الفصل اأول                             ظري  اإطار ال  

 

10 

 

اات الصحة و و ما مــــدى اهتمام اإدارة بامصا اأ       البيئة ؟ ساسية للمجتمع  
 أصحا  امصا من رقابة اإدارة بشكل فعال ؟ ة اأسهم و و كيف يتمكن مل

ظيم التطبيقات و مصطلح " حوكمة الشركات " يهدو  اد وت اممارسات السليمة للقائمن على إدارة ف إ إ
دات بالشركة وأصحا  امصا و كة مالشر  افظ على حقوق ملة اأسهم وملة الس ري ا  ذلك من خال 

فيذ صيغ العا هم وباستخدام اأدوات امالية ت عاير اإفصاح احاسبية السليمة وفقاً مو  قات التعاقدية ال تربط بي
السيطرة على الشركات بعيدًا عن الفردية و كم و ي نقله نوعية  مفهوم التحهو ما يعوالشفافية الواجب، و 

ظم و اإجراءات أفضل ماية وقق القواعد و  نأ، حيث مكن زاجية و العشوائية والامبااةام توازن بن  ال
كومات أيضاً أصحامصا مديري الشركة وامسامن فيها و  تعريف  أن، كما   امصا اأخرى امرتبطة اا وا

ددًا  من أنواع وأشكال الشركاتات ا يحوكمة الشرك اول شكًا   د البعض  ليشمل ميع ت أنواع ، فيمتد ع
كومية الشركات و  ظمات ا  .الربــح إاأهلية و كذلك غر اهادفة  أوام

ع رجيدين مصطلح " حوكمة الشركات " و ااقتصاواحد متفق عليه بن القانونن و  الواقــع انه ا يوجد تعريفو    
ظيمية و  ة وامالية وااجتماعية للشركات ااقتصاديذلك إ تداخل حوكمة الشركات   العديد من اأمور الت

 .وتأثرها على اتتمع وااقتصاد ككــــــــل

فاظ على ا    لتوازن بن اأهداف فتعرف حوكمة الشركات وفقًا لغرضها بأها " اإجراءات ال تقوم با
 اتتمع " وااجتماعية و أهداف اأفراد و ااقتصادية 

 . اأفراد واتتمع ككـــــــل فاهدف هو التقريب بن مصا

سلو  الذي يتم مقتضا اإدارة والتحكم  قرارات كمــــــا تعرف حوكمة الشركات باإطار العام او اأ    
يد بالشركةقوق اأطراف امختلفة  توجهات الشركة ما يعمل على الوفاءو  ، حيث يتم مقتضا توفر اإطار ا

ا  ديد و خ يتمتع بالشفافيةلعمل الشركة  م قيق أفضل  ، ما يساعد على  فيذ اأهداف اأساسية للشركة و ت
 .مركز ما واقتصادي للشركة ككــــــل

لى العاقات فيما بن تركز عا و الذي مارس فيه الشركات وجودهوتعرف حوكمة الشركات ايضاً " بأها اإطار     
لس اإدااموهفن و  كومية، و امسامن و أصحا  امرة، و أعضاء  ظيمات ا كيفية التفاعل بن  صا وواصفي الت
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جه سلوك ، كما مكن تعريفها باها تشمل القواعد ال تو ف  اإشراف  على عمليات الشركةكل هذ اأطرا
 .تلك القواعد وتعزيزهافرض تطبيق  إة الشركات و كذلك اإجراءات الرامية إدار الشركات وملة اأسهم و 

ع القرار . كم اأنشطة وص  وتعرف ايضاً بأها اهيكل امؤسسي و العاقات الرمية و غر الرمية ال 

ديثة ال طو     اهات حوكمة الشركات و أمــــا التغرات ا استأي اإشارة إل الرأت على ا ، مكن يها  دراست
ظم  أن موعة القواعد ال ت اأطراف العاقات امتبادلة بن الشركة و نعرف حوكمة الشركات بشكل عام " بأها 
ال يؤدي إتباعها إ استدامة اأعمال ورفع  صحا  امصا امختلفة  الشركة،  إطار الشفافية وامساءلة، و أ
افسية  اأسواقاها و فاءة الشركة  إدارة عمليك  .1سن قدرها الت

ظمةتعددت التعو       ظمات العامية وذلك حسب طبيعة كل م ، حيث م تعريف حوكمة اريف من قبل ام
ظام الذي يتم من خال  بأها IFCالشركات من قبل مؤسسة التمويل الدولية  التحكم الشركات و  إدارة'' هي ال

 .'' أعماها 

ظمة التعاون اا فها ايضاً منكما م تعري ميةقتصادي و قبل م موعة  إن''  OCDF الت حوكمة الشركات تتضمن 
تقدم حوكمة الشركات ايضاً و مساميها وذوي امصلحة اآخرين، و  إدارهالس الشركة و  إدارةمن العاقات بن 

از تلك اأه اهيكل الذي من خاله توضع أهداف الشركة و  .2داف والرقابة على اأداء ''دد وسائل ا

وكمة  تقرير عام  CADBURYو عــــرف       مد اقتصاد الدولة ما ان حوكمة الشركات '' يعت 1992ا
افسي للدولة على زيادة و  دد الوضع الت الس اإدارة مسؤولياها  كفاءة الشركات و هكذا فان الفاعلية تؤدي اا 

وكمة  الشركات ''  وهكذا هو جوهر أي نظام 

ها شهرة وعملية للحوكمة و كتوثيق بسيط و  CADBURYتواصل و  هي '' حوكمة م  ملة صغرة و لك
 .3'راقب 'تالشركات هي نظام مقتضا تدار الشركة و 

                                                           

1
   ، درية، الطبعة اأو امعي، اإسك   .71، ص2012امد على خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر ا
يل العربية، القاهرة، مصر ،  2 موعة ال سن امد، حوكمة الشركات،  ضري     . 11-7ص:، ص 2005ا
امعية،  -التجار   -امباديء  -ُشركات قطاع عام و خاص و مصارف امفاهيم  ، حوكمة الشركاتماد طارق عبد العال 3 امتطلباتَ، الدار ا

 . 11، ص2007مصر، 
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موعة من القواعد  حوكمة أن''  2004كــما عرف القانون البلجيكي حوكمة الشركات عام        الشركات هي 
افظ و يتحكم فيها طبقًا ها، و  ت ال تدار الشركاتالسلوكياو  وكمة الشركات هدفه بان  قق موذج جيد 

 .1االتزامارة و كذلك التوازن بن اأداء و اإدسليم بن املكية و على توازن 

ظام الذي يتم أنكما عرفها ماد       وكمة '' هي ال ظمة و  ا  أعلىعلى مراقبتها من خاله توجيه أعمال ام
زاهة و الصراحة ''  قيق أهدافها و الوفاء بامعاير الازمة للمسؤولية و ال  .2مستوى من اجل 

وكمة بأها '' هي الوسيلة ال تضمن للمجتمع  دي ا إدارة الشركة تعي مصا اأطراف ال  أنكما عرف ه
 .3يهمهم أمرها ''

وكمة و        ة اإغريقية و قدمة تعر ع كلمة إغريقية  إيعود لفظ ا ة  مهارتهن قدرة ربان السفي  قيادة السفي
فاظ على سلوكيات نز وسط اأمواج واأعاصر والعواصف وما متلكه من قيم وأخاق نبيلة و  يهة شريفة  ا

ها ضد فدأرواح ومتلكات الركا  ورعايته ومايته لأمانات والبضاعة ال  عهدته وإيصاها أصحااا و  اعه ع
ة و  ارضد اأخطالقراص اء اإ اء الوصول م عاد  إ، فإذا ما وصل اا ار ال تتعرض ها أث ار  إمي اء اإ مي

يد ، (GOOD GOVERNER)، أطلق على هذا الربان من مهمته ساماً  كما انه ا وال تعي امتحوكم ا
طبق مامًا على كلمة '' ا ليزية توجد ترمة عربية ت ا باللغة اا  (GOVERNANCE)وكمة ''  كما جاء مع

ليزي و فرنسا ا ما دفع بعض الدول مثل أمانيا و  روف مع تغير  طريقة استخدام نفس امصطلح اا بذات ا
وكمةَ حيث  2003،  اا انه  عام 4نطقها و لفظها  مع اللغة العربية اعتماد هذا اللفظ ُا   أكداصدر 

ا ان الرمة العربية ُحوكمةَ للمصطلح اا ، فهي أوًا جاءت ليزي ترمة صحيحة مب  و مع بيان له ''  رأي
ذر و الوزن، و وفق الصياغة العر  ليزي وهو هي ثانيًا تؤدي ا امعبية حافظتها على ا   امقصود بامصطلح اا

يضيف  أناعتماد هذا امصطلح بصورته تلك من شانه ائمن عليها و تابعة أداء القمتدعيم مراقبة نشاط الشركة و 
ديث إجديداً   .5الثورة امصطلحة للغة العربية  العصر ا

                                                           

مد طارق 1 شورات التشريعات الازمة لسامة التطبيق، مباديء مارسة حوكمة الشركات، حوكمة الشركات و ايوسف  مية ، م ظمة العربية للت م
 .  2009، اإدارية، مصر

  .22، صماد طارق عبد العال، امفاهيم، امبادئ، التجار ، مرجع سبق ذكر 2
ر 3 دي م ديث ه درية، ، الفكر ا  . 5، ص2009 التحليل اما وتقييم االداء، مدخل حوكمة الشركات، امعارف، ااسك
سن امن، مرجع سبق ذكر  4 ضري    30، صا
مد طارق، مرجع سبق  5  . 120، صذكر يوسف 
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 المفهوم اللغوي للحوكمـــة  الفرع اأول:

قهو اصطاحًا يعي عملية التحكم والسيطرة من خال قواعد و       تشر  يق الرشد، و أسس الضبط بغرض 
كلمة تعي لغوياً   أهايرى آخرون و امزيد من التدخل والسيطرة،  أوكلمة مشتقة من التحكم   أها إرى كتب أخ

ةنظام ومراقبة بصورة متكاملة و   .تدعيماً للشفافية و اموضوعية وامسؤولية علي

 المفهوم المحاسبي للحوكمـــة  الفرع الثاني:

ظور احاسي يشر امفهوم اح      مقومات ماية أموال امستثمرين وحصوهم على اسي للحوكمة ا توفر من ام
اسبة و  ة و  أواات  ضمان عدم استخدام أمواهم العوائد ام عدم استغاها من قبل اإدارة استثمارات غر آم

افع خاصة، أو هذ ، وتركز اسبيةموعة اإجراءات والضوابط وامعاير احيتم ذلك من خال و  امديرين لتحقيق م
قيق الشفافية و  ظرة على  تطبيق مزايا امديرين و القوائم امالية و اإفصاح عن البيانات احاسبية و توسيع نطاق ال

 .احاسبية امتعارف عليها دولياً امعاير 

 المفهوم القانوني للحوكمـــــة  الفرع الثالث:

ظور القا      وكمة من ام مي مصا اإطار التشريعي و  إنو يشر اصطاحًا ا القواعد القانونية ال 
اوها كتا  القانون على الشركة، و  أوذوي العاقة بامؤسسة  اأطراف إطار متكامل من القواعد القانونية  أهات

اكمة إدارة شؤون امشروعات و  ظمات ا ن بالقواعد القانونيو بالتا يهتم و  ، مواجهة اأطراف امستفيدةام
واحي اإجرائية ال توفر متطلبات احافالقانونية و  ماية ظة على الكيان امؤسسي للشركات و ال توفر ضمانات ا

 .امستفيدين من نشأة الشركة وبقائها وموها أوقوق كافة اأطراف ذوي العاقة 

  المفهوم اإداري للحوكمـــــة الفرع الرابع:

وكمة و بعد ما مكن ان يسمى ا م يتحدد بدقة        اك  أنكان مكن القول   أنمفهوم اإداري إصاح ا ه
ها:وكمة  بعض الكتابات اادارية و ا إصاحاستخدامات   م

موعة القواعد والضوابط و  .1 وكمة هي  قيقا حرص  اإجراءات الداخلية  امؤسسة ال توفر ضمانات 
ظمةحافظة على حقاامديرين على حقوق اماك و   .وق اأطراف ذات امصا بام
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و  .2 ظيمية و ا موعة مارسات ت امختلفة من فيهم إدارية تضبط العاقات بن أصحا  امصا كمة هي 
دمة اطئة للمديرينمتلقوا ا مي حقوق اأطراف ذوي العاقة من اممارسات ا   .1، و 

 مــــة المفهوم ااقتصادي للحوك لفرع الخامس:ا

احية ااقتصادية اأسلو  الذي عن طريق يستطيع امستثمرين الذي يوفرون         وكمة من ال يعي مفهوم ا
ة يضمن حصوهم على ع قيق قدر من الطمأني ا ائد استثماراهم  و التمويل للشركات من خال أسواق امال 

ية كبار امقرضن ، لكن اأهم من ذلك مافقطماية أقلية امسامن  إيصدق مفهوم حوكمة الشركات 
زية همو  شاركة الفعالة  مو الشركات ، ان هؤاء هم الفئة القادرة على امامستثمرين وامسامن لضمان عوائد 
مية امطلوبة خاصة  الدول الو  قيق خطط الت وات اقتصاديةبالتا   .امية ال تشهد 

 م ااجتماعي للحوكمـــــة المفهو  الفرع السادس:

ا       انب ااجتماعي وماية اأطراف امختلفة و يتسع مفهوم حوكمة الشركات  مع يضمن الواسع ليشمل ا
تمعها ا  حوكمة الشركات ا  ، فمفهومامسؤولية ااجتماعية للشركات امسؤولية ااجتماعية هذ الشركات 

تقدم  أوأسواق امال فحسب بل متد ليشمل كل امؤسسات ووحدات ية و يضم الشركات وامؤسسات ااقتصاد
اص  دمات سواء ملوكة للقطاع ا موي العام العاملة  اتتمع أوا تمعي ت ظور  ، فحوكمة الشركات هي م

مية امستدامة لاقتصاد واتتمع ككل، و ق إللوصول  امسؤول  قد ههر فيها ما يسمى مبادرات العمل يق الت
  .2هذا الشأن

 

 

 

 
                                                           

اد امصارف العربية، حعدنان بن حيدر بن درويش  1 لس اادارة، ا  . 15-13، ص2007 ،وكمة الشركات و دور 
، كلية ااقتصاد والعلوم السياسية، مصر،  ال، رسالة ماجستر  ااقتصادالتمويل على التطبيق على سوق امنرمن ابو العطا، حوكمة الشركات و   2

 .15، ص 2006
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 الحوكمـــــــة  وفوائد : أهميــــــــــة و أهـــــــــدافالمبحث الثاني

 : أهمية حوكمة الشركات المطلب اأول

، لذلك شركات من اجل إعادة الثقة فيها و ااقتصاد الذي يولدهاهتم حوكمة الشركات بالتحكم  ال      
وكمة من ضمن ام مو عتمدة للحكم على ااقتصاد الوطي، و عاير امتعتر ا و ل وكمة كذلك  هيئة ا تسهم ا

اات حيوية،و تعدد شركات امساو  مكن تلخيص أمية وطي، و قق قيمة مضافة لاقتصاد المة ال تعمل  
 :ق حوكمة الشركات من قبل فيما يليتطبي

ظيمي مكن من خا - وافز العمل على وضع إطار ت قيقها من خال توفر ا ديد أهداف الشركة و سبل  له 
لس  اسبة أعضاء  قيق تلك  اإدارةام فيذية لكي يعملوا على   .1ال تراعي مصلحة امسامن اأهدافالت

ماية أصحا  امصا واحافظة على حقوق ملة اأسهم و  -  .2خاصة اأقلية من ملة اأسهمتوفر ا

مية و ما يللشركات و  اأداءع مستويات رف - تمي التقدم ااقتصادي للدرتب عليه من دفع عجلة الت ول ال ت
 .تلك الشركات إليها

صراً مهماً  -  اإدارةلس و  اإدارةذلك من خال مكن  زيادة الفعالية ااقتصادية و  تعتر حوكمة الشركات ع
ا تشجيع ، ما يؤدي شركة  امسامن، كما تسهل عملية الرقابةذات الفائدة لكل من ال اأحداثمن تعقب 

 .ت على ااستخدام اأمثل مواردهاالشركا

لك من زيادة ثقة ما يرتب على ذامالية ال تصدرها الشركات و الوضوح  البيانات الشفافية والدقة و  -
 .3امستثمرين اا

بية اري ال تواجهها الشركات والاإدخاطر امتعلقة بالفساد اما و فيض ام - ذ  ااستثمارات اأج دول 
ية تشجيع الرأس امال احلي علىو   .ااستثمار  امشروعات الوط

                                                           

، صمد مصطفى سليمان  1  . 30، مرجع سبق ذكر
وكبن عيشي عمار، عمري سامي  2 زائرية، دراسليةجودة التقارير امامة وأثر على اإفصاح احاسي و ، تطبيق قواعد ا ، ة حالة شركات امسامة ا

وكمة احاسبية للمؤسسة، واقع ورهانات و آفاقمداخلة م  . 2010ديسمر  08-07واقي ، جامعة ام البلتقى ا
امعية ، الدار طارق عبد العال ماد، حوكمة الشركات  3  .15، ص 2007الطبعة الثالثة، مصر، ’ ا
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سن اممارسات احاسبية وامالية و اإدارية، والتأكيد على تعزيز مسائلتهسؤوليات اإدارة  و ان تأكيد م - ا و
اذ ساعد، كل ذلك من شانه امالشفافية ة على سرعة اكتشاف التاعب والغش اما والفساد اإداري وا

 .اإجراءات الواجبة بشان وعاج أسبابه وأثار قبل تفاقمها وتأثرها على حياة الشركة

رهم غماية أصول الشركة وكذلك ماية حقوق امسامن و دارة و تعزيز مسائلتها ايضًا و تأكيد مسؤوليات اإ -
، كل ذلك من ز دورهم  مراقبة أداء الشركة والتأكيد على الشفافية، و تعزي  الشركةمن أصحا  امصا

الغش اما والغ  الفاحش و الفساد اإداري واأزمات و و فيها من التاعب العاملن يعي الشركة و  أنشانه 
 .اإفاس

سنسن أد إن -  اممارسات احاسبية وامالية واإدارية اء الشركة و قيمتها ااقتصادية وقيمة أسهمها، وكذا 
يقوي قدرات الشركة  أن، كل ذلك من شانه هاشفافية امعلومات الصادرة عفيها ونزاهة تعاملها وعدالتها و 

افسية وكذلك قدراها على جذ  ااستثمار  موو الت  .ال

سن أمية حوكمة الشرك أنو على امستوى العري أوضحت الدراسات  افس بن الدول والشركات ات   الت
اطر اأزمات امالية وااقتصاد ككل و  ع زيادة ااهيارات ملشركات ااجتماعي،دعم أداء االعربية وتقليل 

التحول لأنظمة ااقتصادية ال يتم ااعتماد فيها على مالية ال عدد من دول العام و اأزمات اااقتصادية و 
اصة لتحقيق معدالشركا مو ااقتصاديات مرتفعة و ت ا  .1مستمرة من ال

رير اأسواق امالية الذي انتظ دود بصورة غر مسبوقة تزايد انتقال رؤوس اأموام العام و باإضافة إ  ل عر ا
ا كثر من دول العام إ واتساع حجم الشركات وانفصال املكية عن اإدارة ، وكمة نتيجة ا تزايدت أمية ا

اصالتح ظم ااقتصادية الرأمالية ال يعتمد فيها بدرجة كبرة على الشركات ا ة، لتحقيق معدات ول إ ال
مو ااقتصاديمرتفعة و   .2متواصلة من ال

 

 

 
                                                           

1
امعية، مصر، ، حوكمة الشركات و اأزمات امل مادطارق عبد العا    . 489، ص2009الية العامية، الدار ا

مد مصطفى  2 ال، حوكمة الشركات و أعضاسليمان  درية، مصرء  امعية، اإسك فيذين، الدار ا  ص ص:، 2006، س اإدارة و امديرين الت
08-10 .  
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 المطلب الثاني : اهـــــداف حوكمـــــة الشركات 

يدة كثراً من اأهداف   :أمهاقق حوكمة الشركات ا

ادهذا يتم من خال اية حقوق امسامن  الشركة و ملة و قيق الشفافية والعدا .1 أنظمة قواعد و  إ
قيق الشفافية والعــــدالـــــــــــة  .وضوابط هدف 

اد ضوابط و  .2 ح حق مساءلة إ معية العامة وتضمن  أمامالشركة  إدارةقواعد و هياكل إدارية م ا
 .حقوق امسامن  الشركة

مية ااستثمارات و  .3  .ق ثقة امستثمرين  أسواق امالتدفقها من خال تعميت

اد فرص عمل جديدةتعظيمية امدخرات و العمل على ت .4 ية وإ  .م الر

يد من خا .5 اسبة اإدارة أمام امسامنالعمل على اأداء اما ا  .ل 

يدة و  .6 افسية للوحدات درات التسن القداء الوحدات ااقتصادية لتطوير و الفاعلة على أفرض الرقابة ا
 .ااقتصاديـــــــة

انب امادي  .7 اربة التصرفات غر امقبولة سواء كانت  ا  .اإخاص أواإداري  أوالعمل على 

 .توفر فرص عمل جديدة .8

بية  .9 د من هاحلية و  أمجذ  ااستثمارات سواء أج ية للخارجا  .  رو  رؤوس اأموال الوط

  .1احاسبية و امراجعة امالية لتقليل و ضبط الفساد  الشركةالشفافية  إجراءات  .10

سن و  .11 اء إسراتيجيةعدة أصحا  القرار مثل امديرين و مساتطوير و دم  الس اإدارة على ب متطورة 
 .الكفاءة اإدارية وامالية للشركـــــــــة

فيز اأيدي العاملة  .12 سن معدات إالعمل على   .نتاجهم، وتعميق ثقتهم بالشركـــــــــة الشركة و 

رات  .13 وكمةزيادة امعلومات و ا  .و امهارات نتيجة العمل با

 .الرقابة على اأداءواإدارة و  الفصل بن املكية .14

 سن الكفاءة ااقتصادية لشركات . .15

اد اهيكل الذي تتحدد من خاله أهداف ال .16 قيق تلك اأهداف و إ  عة اأهداف متابشركة ووسائل 

                                                           

مية  عام متغر  1 مية و مؤشراها، در ابراهيم العيسوي، الت   .36، ص2003الشروق ، القاهرة، مصر، ، دار اسة  مفهوم الت
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يث تتحول مسؤولية الرقابة ا كامراجعة و  .17 اكمة أداء الشركات  ما ا الطرفن و التعديل للقوانن ا
معية العمومية للشركةلس اإدارة الشركة و امسامون م  .ثلن  ا

لط بن امهام و  .18 لس اإدارة امسؤولياعدم ا فيذين ومهام  اصة بامديرين الت ومسؤوليات ت ا
 .أعضائه

 .اً لتأثرها على ااقتصاد الوطيب حدوث اأزمات امالية نظر  .19

 .1رفع درجة الثقةداء اإدارة العليا وتعزيز امساءلة و تقييم أ .20
 : فوائـــــد حوكمـــــة الشركات المطلب الثالث

 :شركات  جوانب متعددة لعل أمهاتكمن فوائد حوكمة ال
 بالنسبة لاقتصاد  .1

امالية  تسهم حوكمة الشركات  رفع مستوى كفاية ااقتصاد ما ها من أمية  امساعدة على استقرار اأسواق
ارج و  جذ  ااستثماراتورفع مستوى الشفافية و  ، زيادة على تقليص حجم الداخل على حد سواءمن ا

ظام ااقتصاديامخ  . اطر ال تواجه ال

 :بالنسبة للشركات .2

قيق أدتطبيق  إن اء مبادئ حوكمة الشركات يساعد الشركات على خلق بيئة عمل سليمة تعن الشركة على 
يدة، و  حوكمة الرشيدة تساعد  أن إ، باإضافة ا تكون القيمة ااقتصادية للشركةلذأفضل مع توافر اإدارة ا

صول على التمويل الازم بتكلفة ا إالشركات على الوصول  يها على التوسع  قل مأسواق امال وا ا يع
اء الثقة مع أصحا  امصا نشاطها،  .وتقليل امخاطر  وب

 المستثمرون و حملة اأسهم  .3

السلطة  غر  ماية ااستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام إهدف حوكمة الشركات 
، عاوة على وق امسامن والقيمة ااستثماراتإ تعظيم عوائد ااستثمار وحق أيضاترمي مصلحة امستثمرين، و 

                                                           

مد عبد الفتاح العثماو عطا اه وارد   1 وكمة امؤسسية يخليل ،  اصةامدخل مكافحة الف –، ا رية ساد  امؤسسات العامة و ا شر ، مكتب ا لل
 . 27، ص2008و التوزيع، القاهرة، مصر، 
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د من حاات تضار  امصا  وكمة يفعل دور امسامن  امشاركة   أن إذا التزام الشركة تطبيق معاير ا
اذ القرارات ال  .رئيسية امتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراهما

 أصحاب المصالح اآخرين : .4

يها وغرهم تسعى        اء عاقة وثيقة وقوية بن إدارة الشركة والعاملن اا و مورديها ودائ وكمة إ ب ، ا
وكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة ميع امتعاملن لإس قيق أهدافها هام  رفع مستوى أداء الشركة و فا

 .اإسراتيجية

 مبادئ حوكمــــة الشركات:ثالثالمبحث ال

مية  لقد أدى  ظمة التعاون والت وكمة، إ حرص العديد من امؤسسات على غرار م ااهتمام امتزايد مفهوم ا
ك التسويات الدولية  ،  BISااقتصادية، وب ك الدو ة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للب مثا  

ددة لتطبيقه.  ليله ووضع معاير   على دراسة هذا امفهوم و
كم عملية   وكمة، فقد اختلفت كذلك امعاير ال  د أنه كما اختلفت التعريفات امعطاة مفهوم ا و الواقع، 

ظر ال حكمت كل جهة تضع مفهوما هذ امعاير، ونورد فيما يلي أه ظور وجهة ال وكمة، وذلك من م م ا
هة إقرارها  هذ امبادئ وفقا 

   OCDE :منظمة التعاون والتنمية ااقتصادية ــــة الشركات حسب : مبادئ حوكماأولالمطلب 

اأعضاء  غمار حكومات الدول الغر ئ مساعدة حكومات الدول اأعضاء و امبادهذ تستهدف        
ظيمية موضوع حوكمة الشركات  تلك الدول باإضافامؤسسية، و اأطر القانونية و  سنجهودها لتقييم و  ة الت

طوط اإرشادية و  إ الشركات و غرها من اأطراف ال مقرحات أسواق اأوراق امالية، وامستثمرين و اتوفر ا
وكمة الشركات و تلعب دوراً  عملية وض  يتم تدوال أسهمها تركز امبادئ على الشركات الع أساليب سليمة 

 . البورصات

ديدة ال أ مية ااقتصادية  عام  وتتضمن امعاير وامبادئ ا ظمة التعاون والت  : 1مايلي 2004قرها  م
 

                                                           

مود، حوكمة الشركات، مطبوعة جامعية -1 مد  مد عيسى  ة: طلبة إ موجهة ولد   بقسم امؤسسة واقتصاد إدارة صص ماسر، الثانية الس
، أكتوبر  ، جامعة مستغام ااقتصادية لعلوما .    26-21،ص ص:2013، الطبعة ااو   
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 ضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات :اأول الفرع
ب أن  يتوافق مع أحكام ن تعزيز شفافية اأسواق وكفاءهاب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كا م  ،كما 

دد بوضوح تقسيم امسؤوليات في فيذية امختلفة، ولقد القانون،وان  ظيمية والت ما بن السلطات اإشرافية والت
 شدد هذا امبدأ على اآي:

وكمة مع  -1 وافز ال تقدمها  مراعاةأن يتم تطوير هيكل ا تأثرها على ااقتصاد الكلي ونزاهة السوق وا
 للمشاركن  السوق، والرويج لشفافية وكفاءة السوق.

بغي أن تتوافق مع إن امتطلبات ا -2 لقانونية والرقابية ال تؤثر على مارسة حوكمة الشركات داخل التشريع ي
 قواعد القانون وشفافيته واالتزام بتطبيقه.

مهور. -3 قيق مصا ا ص التشريعات  بوضوح على توزيع امسؤوليات بن اهيئات امختلفة مع ضمان   أن ت
زاهة وتوفر اموارد الازمة للقيام أن تتمتع اهيئات اإشرافية  -4 فيذ القانون بالسلطة وال والرقابية امسؤولة عن ت

 بواجباها بأسلو  مهي وبطريقة موضوعية.
:حقوق المساهمين الثانيالفرع   

قوق  اآي:  بغي أن يضمن إطار حوكمة امؤسسات ماية حقوق امسامن، وتتمثل هذ ا ي  

قوق اأساسية لل-1 مسامن وتشمل:ا  

تامن أساليب تسجيل املكية. -أ  

ويل ملكية اأسهم. -ب نقل أو   

تظمة. -ج اسب وبصفة م اصة بامؤسسة  الوقت ام صول على امعلومات ا ا  

امشاركة والتصويت  ااجتماعات العامة للمسامن. -د  

لس اإدارة. -ه انتخا  أعضاء   

صول على حصص من أرباح -و امؤسسة. ا  
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صول على معلومات كافية عن القرارات امتصلة بالتغرات اأساسية   -2 ق  امشاركة و ا للمسامن ا
ها:  امؤسسة ومن بي

ظام اأساسي أو  مواد تأسيس امؤسسة أو  غرها من الوثائق اأساسية للمؤسسة. -أ التعديات  ال  

طرح أسهم إضافية. -ب  

امات مالية غر عادية قد تسفر عن بيع امؤسسة.أية تع -ج  

بغي  -3 بغي أن تتاح للمسامن فرصة امشاركة الفعالة والتصويت  ااجتماعات العامة للمسامن، كما ي ي
ها قواعد التصويت التالية: كم اجتماعات امسامن، ومن بي  إحاطتهم علما بالقواعد ال 

صوص تواضرورة تزويد امسامن  -أ اسب  ريخ وأماكن وجداول أعمال بامعلومات الكافية والتوقيت ام
 ااجتماعات العامة، باإضافة إ توفر امعلومات الكاملة بالقضايا ال سيتخذ بشأها قرارات خال ااجتماع.

لس اإدارة  وإضافة موضوعات إ  -ب جداول أعمال  ب إتاحة الفرصة  للمسامن لتوجيه أسئلة إ 
 ااجتماعات العامة على أن توضع حدود مقبولة لذلك.

ب أن يعطى نفس الوزن  -ج يابة، كما  بغي أن يتمكن امسامون من التصويت بصفة شخصية أو بال ي
امختلفة.لأصوات   

يتعن اإفصاح عن نوع الرقابة امتاحة لصغار امسامن. -4  

بغي السماح للرقابة بالقيام -5 بدورها على أحسن وجه وبشفافية تامة. ي  

كم حيازة حقوق الرقابة على  -6 ب ضمان الصياغة الواضحة واإفصاح عن القواعد واإجراءات ال 
 امؤسسات  أسواق رأس امال.

فيذية ضد امساءلة. -7 ب أن ا تستخدم اآليات امضادة لاستحواذ لتحصن اإدارة الت  

بغي أن يأخ -8 افع امقرنة ممارستهم ي سبان التكاليف وام هم امستثمرون امؤسسون  ا ذ امسامون ومن بي
قوقهم  التصويت.  
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  الثالث:المعاملة المتكافئة للمساهمين:الفرع 

صول على  ميع امسامن، وكذلك إتاحة فرصة ا ب أن يضمن إطار حوكمة امؤسسات امعاملة امتكافئة 
ود هذا امبدأ فيما يلي:تعويض  فعلي  حالة التعدي على حقوقهم، وتتلخص ب  

تمون إ نفس الفئة معاملة متكافئة. -1 ب أن يعامل امسامون ام  

صول على  -2 وا من ا ب أن يتمك بغي أن يكون للمسامن نفس حقوق التصويت فكافة امسامون  ي
قوق التصويت امم وحة لكل فئات امسامن، وذلك قبل قيامهم بشراء اأسهم.امعلومات امتصلة   

اء أو امفوضن بطريقة متفق عليها مع أصحا  اأسهم. -3 ب أن يتم التصويت بواسطة اأم  

بغي أن تكفل العمليات واإجراءات امتصلة بااجتماعات العامة للمسامن، امعاملة امتكافئة لكافة  -4 ي
 امسامن.

ع تداول اأسهم بصورة اتتسم باإفصاح أو الشفافية.ب  -5 م  

فيذين اإفصاح عن وجود أية مصا خاصة ام قد  -6 لس اإدارة أو امديرين الت بغي أن يطلب من أعضاء  ي
 تتصل بعمليات أو مسائل مس امؤسسة.

الرابع:دور أصحاب المصالح في حوكمة المؤسساتالفرع   

قوق أصحا  امصلحة، كما يقرها القانون وان يعمل أيضا ب أن يتضمن إطار   حوكمة الشركات  اعراف 
قيق ااستدامة  ال حلق الثروة وفرص العمل و على تشجيع التعاون بن امؤسسات وبن أصحا  امصا  

ود التالية: توى هذا امبدأ على الب  للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة، و

بغ -1 ميها القانون.ي ي أن يعمل إطار حوكمة امؤسسات على تأكيد احرام حقوق أصحا  امصا ال   

صول على تعويضات  -2 بغي أن تتاح هم فرصة ا مي القانون حقوق أصحا  امصا فان أولئك ي ما  حي
  حالة التعدي على حقوقهم.
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شاركة أصحا  امصا وان تكفل تلك اآليات ب أن يسمح إطار حوكمة امؤسسات بوجود آليات م -3
سن مستويات اأداء.  بدورها 

صول على امعلومات  -4 ب أن تكفل هم فرصة ا ما يشارك أصحا  امصا  عملية حوكمة امؤسسة،  حي
 امتصلة بذلك.

الخامس: اإفصاح والشفافيةالفرع   

قق اإفص  بغي أن يضمن إطار حوكمة امؤسسات  و الوقت امائم بشان كافة امسائل امتصلة بتأسيس   احي
ها اموقف اما واأداء واملكية وأسلو  مارسة السلطة، ويتضمن هذا امبدأ مايلي:  امؤسسة، ومن بي

ب أن يشتمل اإفصاح امعلومات التالية: -1  

تائج امالية والتشغيلية للمؤسسة. - ال  

أهداف امؤسسة. -  

أغلبية من حيث امسامة وحقوق التصويت.حق ا -  

وحة هم. - فيذين الرئيسن وامرتبات وامزايا امم لس اإدارة وامديرين الت أعضاء   

ظورة. - عوامل امخاطرة ام  

- . امسائل امادية امتصلة بالعاملن وبغرهم من أصحا  امصا  

هياكل وسياسات حوكمة امؤسسات. -  

بغي إعد -2 ودة احاسبية وامالية،  اد ومراجعة امعلوماتي ها بأسلو  يتفق ومعاير ا ، وكذا اإفصاح ع
بغي أن يفي ذلك اأسلو  متطلبات اإفصاح غر امالية وأيضا متطلبات عمليات امراجعة.  كما ي

وية عن طريق مراجع مستقل، ادف إتاحة امراجعة ا -3 ارجية ب ااضطاع بعملية مراجعة س
 واموضوعية لأسلو  امستخدم  إعداد وتقدم القوائم امالية.

وات توزيع امعلومات إمكانية حصول مستخدمي امعلومات عليها  الوقت  -4 بغي أن تتكفل ق ي
اسبة.  امائم وبالتكلفة ام
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السادس: مسئوليات مجلس اإدارةالفرع   

ط  ب أن ب أن يتيح إطار حوكمة الشركات ا وط اإرشادية اإسراتيجية لتوجيه الشركات، كما 
لس اإدارة من قبل  لس اإدارة وان تضمن مساءلة  فيذية من قبل  يضمن امتابعة الفعالة لإدارة الت

 امؤسسة وامسامن، ويتضمن هذا امبدأ مايلي:
لس اإدارة على أساس ت -1 ت والعمل على سامة القواعد وافر كامل للمعلوماب أن يعمل أعضاء 

قيق مصا امؤسسة وامسامن.امطبقة،  وكذلك العمل على   

بغي  -2 تلف فئات امسامن، فان اتلس ي ة على  لس اإدارة تأثرات متباي تج عن قرارات  دما ي ع
ميع امسامن. قيق امعاملة امتكافئة   عليه أن يعمل على 

لس اإدارة التوافق مع القوانن السارية وان يأخذ  ااعتبار اهتمامات كافة ب أن يضمن  -3
.  أصحا  امصا

لس اإدارة القيام مجموعة من الوهائف اأساسية من أمها: -4 يتعن على   

وية وخطط  -أ مراجعة وتوجيه إسراتيجية امؤسسة، وخطط العمل وسياسة امخاطرة، واموازنات الس
شاط.  ال

وحة هم ومتابعتهم. -ب فيذين الرئيسين وتقرير امرتبات وامزايا امم اختيار امسئولن الت  

لس اإدارة وضمان الطابع الرمي  -ج فيذين وأعضاء  مراجعة مستويات مرتبات ومزايا امسئولن الت
لس اإدارة.  والشفافية لعملية ترشيح أعضاء 

سبة لإدارة التمتابعة وإدارة صور تعارض ام -د لس اإدارة وامسامنصا امختلفة بال ، ومن فيذية و
 بن تلك الصور سوء استخدام أصول امؤسسة.

اد  ن متطلبات ذلك وجود مراجع مستقلضمان سامة التقارير احاسبية وامالية للمؤسسة، وم -ه وإ
اسبة، وبصفة خاصة نظم متابعة امخاطرة و  الرقابة امالية واالتزام بإحكام القوانن.نظم الرقابة ام  

ري ذلك بصفة  -5 لس اإدارة من مارسة التقييم اموضوعي لشؤون الشركة وأن  ب أن يتمكن 
فيذية، ويتم ذلك من خال مايلي: و مستقل عن اإدارة الت  خاصة على 

لس اإدارة  إمكانية تعين عدد كاف من اأ -أ ظر  فيذين الذين يتصفون يتعن أن ي عضاء غر الت
، وم اك إمكانية لتعارض امصا دما تكون ه ن أمثلة تلك بالقدرة على التقييم امستقل لأعمال ع

التقارير امالية. امسئوليات الرئيسية  
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صول على   -ب لس اإدارة إمكانية ا ب أن يضمن أعضاء  كي يتحقق القيام بتلك امسئوليات، 
اسب. امعلومات الدقيقة وذات الصلة  الوقت ام  

 :  مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالةالمطلب الثاني
ة بازل عام  موعة العشرة ال 1974تأسست  دا، فرنسامن  اعية وهي : بلجيكا،ك ادية  ،ص أمانيا اا

دا، السويد، امملكة امتحدة، الوايات امتح،إيطاليا، اليابان،  ت دة اأمريكيةهول ، سويسرا و لوكسمبورج،و
ظيمات و ة الت ك التسويااإشراف و الرقابة امصرفية " و  مسمى"  ة بازل بسويسراإشراف ب ، ت الدولية  مدي
امية و  و ذلك  ضوء تفاقم حتها أزمة امديونية للدول ال صيلها ال م تزايد حجم و نسبة الديون امشكوك  

وك العا  ميةالب
ة بازل إ : و   هدف 
ظام امصر  - ،امساعدة  تقوية استقرار ال ارجية لدول العام  الدو  الثالث،وخاصة بعد تفاقم أزمة امديونية ا

ات  تقدم القروض لدول العام الثالث، ما اضعف مراكزها امالية إ  حيث توسعت امصارف خال السبعي
 كبر.حد  
اشئة من إزالة مص - وك ،ال افسة غر العادلة بن الب ية بشان رأس  الفروقدر مهم للم  متطلبات الرقابة الوط

ُفَذ بقوة كبرة داخل اأ ـْ افسة امصارف اليابانية ،حيث استطاعت أن تـَ ، فمن اماحظ م سواق امال امصر
ء ااندفاع اأوري لتحديد حد أد لكفاية رأس ، و قد يكون السبب الرئيسي الثا وراالتقليدية للمصارف الغربية

 امال. 
اد آليات للتكيف مع التغرات امصرفية العامية و  مقدمتها العومة امالية  - بع من العمل على إ و ال ت

قدية منالتحرير اما و  وك ،ما  ذلك التشريعات و  رير اأسواق ال دالب من اتساع و  اللوائح و امعوقات ال 
ولوجية. اء العام  هل الثورة التك وك عر أ شاط امصر للب  تعميق ال

وك و سن اأساليب ال - ية للرقابة على أعمال الب يب بن تسهيل عملية تداول امعلومات حول تلك اأسالف
قدية امختلفة  .السلطات ال
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قحة لنسخة م 2006ة بازل  عام  نشرتو  اأساسية للرقابة امصرفية الفعالة الصادرة  مبادئ لعدلة وم
ة  ة أن تفعيل هذ، 1997س ك وحجمه ووزنه ااقتصادي  وأقرت اللج اسب مع هيكل الب ب أن يت امبادئ 

 .1وهيكل امخاطر به
، وذلك من خال امعاير ال تؤدي اممارسة السليمة للحوكمة إ دعم وسامةو  هاز امصر هذ تها وضع ا
ةال ة:همبادئ وفقا لتقرير  ، وال يبلغ عددها مانيةلج  ذ اللج

وكمة ودورهم  هذا اإطار، وأن•  لس اإدارة وإدراكهم الكامل مفهوم ا  تكون التأكد من كفاءة أعضاء 
ك وأعماله اليومية. اسبة إدارة شئون الب  لديهم القدرة على إصدار القرارات واأحكام ام

لس اإدارة ومتابعتها. • ك من قبل   وضع اأهداف اإسراتيجية للب
لس اإدارةالتوزيع السليم للمسئ •  ووضع قواعد وحدود واضحة ها، وامساءلة ،وليات من قبل أعضاء 

ميع العاملن على حد سواء. ك سواء أنفسهم أو   واحاسبة داخل الب
ك، وإدراك امراقبن أمية دورهم. وجود نظام فعال للرقابة الداخلية  •  الب
، ما  ذلك عاقات العمل مع  • مراقبة خاصة مراكز امخاطر  امواقع ال يتصاعد فيها تضار  امصا

 امقرضن امرتبطن بامصرف وكبار امسامن واإدارة العليا.
وافز وتطبيقاها م • ك ومع اإسراتيجية واأهداف أن تتوافق سياسات امكافآت امالية وا ع الثقافة العامة للب

 طويلة اأجل.
ها. • ك واإدارة، و التقارير الصادرة ع  توافر الشفافية واإفصاح  كافة أعمال وأنشطة الب
ك وكذلك •  كم العمل  الب فيذية العليا للبيئة التشريعية ال   تفهم أعضاء اتلس واإدارة الت

 تشغيلي فيه، واالتزام الكامل بالقوانن والتعليمات السارية.اهيكل ال
 الدولية التمويل مؤسسة معايير: المطلب الثالث

امية  العام. 1956مؤسسة التمويل الدولية   عام  تأسست اص  الدول ال م ادف دعم مو القطاع ا
ها   امية، ما يساعد تشجيع استثمارات القط“وتتمثل رسالة امؤسسة امعلن ع اص امستدامة  البلدان ال اع ا

اس امعيشية.  سن أحوال ال فيض أعداد الفقراء و  على 

                                                           

كمة متخصصة  اميدان ا -1 لة علمية دولية  مية،  لة ااسراتيجية والت مود، قراءة  نظام حوكمة الشركات،  مد  مد عيسى  اقتصادي تصدر عن  ولد 
260ص، 2013، جويلية 5جامعة مستغام، العدد  -وعلوم التسيركلية العلوم ااقتصادية والتجارية    
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ما ك يقوم وبي ك مثاُالدو الب ميةَ بتقدم القروض والدعم  والوكالة والتعمر لإنشاء الدو بالب الدولية للت
 امال، رأس  امباشر وااستثمار القروض، بتقدم امقابل  ومتق الدولية التمويل مؤسسة فإن للحكومات، لفيا

دمات ية ااستشارية وا اص للقطاع والف  إضافية أموال  رؤوس بتوفر أيضا الدولية التمويل مؤسسة تقومو .  ا
.   1امستثمري من تموعة ماعية قروض توفر خال من  

ـك موعـة  مـوا اتامؤسسـ أسـرع الدولية التمويل مؤسسة وتعتر  امؤسسـة حقيبـة ـاوزت وقـد ككـل، الـدو الب
 .  م2007 اما العام  أمريكي دوا مليار 24 ااستثمارية

 الوهائف، خلق: الصاعدة اأسواق  امالية وامؤسسات للشركات نام بلد 100 من أكثر  عملها ويتيح
قيق سن ضريبية، إيرادات و  .فيها تعمل ال احلية اتتمعات  وامسامة البيئي، واأداء الشركات حوكمة و
ة ق الدولية التمويل مؤسسة وكانت وكمة الشركات 2002د اقرحت  س ود تشريعية  ، مكن أن يتم إصدار ب

ها بكل من قوانن أسواق امال وقوانن امؤسسات، كما تؤكد امؤسسة أنه على الرغم من أم أن يتم يةتضمي ود   الب
ظيمي والرقاي، حيث يتعاهم دور  اخ الت التشريعية امقرحة، إا أن اأمر الذي يفوقها أمية هو مدى كفاءة ام
أجهزة اإشراف  متابعة اأسواق، وذلك باارتكاز على دعامتن هامتن وما: اإفصاح والشفافية، وامعاير 

 احاسبية السليمة.

وكمة  امؤسسات على اختاف ،وضعت  2003و عام  امؤسسة قواعد ومعاير هدف من ورائها إ دعم ا
 أشكاها ، وذلك على أربع مستويات:

 أن تكون اممارسات جيدة ومقبولة .  -
ديد . - يد ا كم ا  خطوات إضافية تضمن ا
ليا. - يد  كم ا  إسهامات أساسية لتحسن ا
 القيادة. -
 

 

 

                                                           

مود، حوكمة الشركات، مطبوعة جامعية -1 مد  مد عيسى  ة: طلبة إ موجهة ولد   بقسم امؤسسة واقتصاد إدارة صص ماسر، الثانية الس
، ص:جامعة مستغام ،،ااقتصادية العلوم 35مرجع سبق ذكر  
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 الحوكمـــــــة  محددات وخصائص:  الرابعالمبحث 

 محددات حوكمة الشركات : ولالمطلب اا

موعتان من اح        اك  ودة و ه وكمة الشركاتددات يتوقف عليها مستوي ا يد  وفيما يلي ، التطبيق ا
 عرض هتن اتموعتن. 

 المحددات الخارجية  - أ

فيذ ضوجود مثل هد احددات يإن  تشمل حسن ادارة الشركة و  ى تساعد علالقواعد الالقوانن و من ت
 : هذ اتموعة

ضم اأنشطة ااق -1 اخ العام ااستثمار ام ظمة ام تصادية  الدولة مثل القوانن والتشريعات واإجراءات ام
 الشركاتلسوف العمل و 

افسة و  -2 ظيم ام ع اممارسات ااحتكارية واإفاس. ت  م

كفاءة اأجهزة الرقابية  أحكام أموال اأزمة لقيام امشروعات و ا الذي يتوفر اكفاءة وجود القطاع ام -3
 الرقابة علي الشركات

ية و  وجود بعض امؤسسات ذاتية -4 معيات امه ظيم مثل ا  الشركات العاملة  سوق اأوراق امالية.الت

رة متا امكاتب احاماة و وجود مؤسسات خاصة بام -5  ستشارية امالية ااستثمارية امكاتب ااهن ا

  المحددات الداخلية –ب 

 :تشملهذ احددات 

دد أسلو  و 1  شكل القرارات داخل الشركة.. القواعد والتعليمات واأسس ال 

لس إدارة و . توزيع السلطا2 معية العامة و فيف التعارض بن ت وامهام بن ا فيذين من أجل  امديرين الت
  اأطراف.امصا هد

هاية إ زيادة التفة  ااقتصاد القومي3 وكمة تؤدى  ال  . ا

 .رامدخرات و رفع معدات ااستثما. زيادة و تعميق سوق العمل و تعبئة 4
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 صغار امستثمرين.. العمل علي ضمان حقوق اأقلية و 5

اص، و تشجيع مو القطاع . العمل على دعم و 6 افسيةا  .خاصة قدرته الت

صول ع. 7  .اأرباحقيق مويل مشاريعها و  لىمساعدة امشروعات  ا

 .خلق فرص العمل. 8

ان نظام ، انه من الصعب التعرف من داخل الشركة عن ما إذا ك''  JONATHAN CHARHAN''و يرى 
وكمة يعمل بشكل جيد و  اك أدلة و قراا وكمة و ه  تشمل على هي تلك الئن توضح مدى توفر شروط ا

سن سعر السهم الرغم من اعتبار تلك العديد من اأحكام و  التقديرات ال من اممكن أن يكون ها تأثر على 
اميكية العملاأدلة باه ظيمي ودي  .ا غر حامة كاهيكل الت

ف مؤسسة '' يدة تستدعي ت'' TRUTH و تص وكمة ا صائصلاستشارات ااقتصادية أن ا  :  ــــــةالتاليـــــ وافر ا

اسب والصحيحإتباع السلوك اأخاقي ا :اانضباط -  .م

دث :الشفافيـــة -  .تقدم صورة عقيقية لكل ما 

 للعمل.ا توجد تأثرات و ضغوط غر ازمة  :ااستقالية -

 .ع اأطراف ذوي امصلحة  الشركةامسؤولية أمام مي العدالــــــة: -

تلف المسؤولية - ب احرام حقوق   .موعات أصحا  امصلحة  الشركةات: 

ظر إ الشركة كمواطن جيدالمسؤولية الجماعية -  .: ال

ب أن تركز حوكمة الشركات على   ركائز : ثاثةو

لوكي من خال التقيد بأخاقيات وقواعد السلوك امهي : أي ضمان االتزام السالسلوك اأخاقي .1
قيق مصا  الرشيد و  ه عرض امعلومات اماليةالشفافطراف امرتبطة بالشركة و كافة اأالتوازن    .ية ع

، وزارة ااقتصاد اأموال، ئة سوق: '' هي: مثل اهيئات اإشرافية العامةتفعيل ادوار أصحاب المصلحــــــة .2
ك امركزي، و سوق اأو  لس اإدارة اأطراف امباشرةراق امالية، الب ،  لإشراف والرقابة '' امسامون، 
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ارجيون '' امراجعون الداخليون، ة امراجعة بالشركة  ''  اأطراف اأخرى امرتبطةو ، امراجعون ا
 .اموردون، العماء، امستهلكون، امودعون، امقرضون ''

توصيل امخاطر إ اإفصاح و وضع نظام حوكمة إدارة امخاطر و : من خال إدارة المخاطــــــر .3
 .حــــــة  امصلأصحاامستخدمن و 

  : خصائص حوكمة الشركات لثانيالمطلب ا  

وكمة و تطبيقاها امعاصرة  - ال ا  و   JACQUELINE.L.DOYLEأكد الباحثون  

GEORGE.M.LOGON  وJOHN-COLLEY  ون بـــ '' ما هي حوكمة الشركات '' إن  مؤلفهم امع
صائص اجح يتطلب توافر ا  التالية : موذج حوكمة الشركات ال

 يؤدى مسؤولياته بأمانةو توجيه القرارات الفاعلية   صياغة و ع بالقوة و لس اإدارة يتمت -

لس اإدارة تفوض له ا - فيذي مؤهل يتم اختيار من طرف  الصاحيات اإدارة أعمال لسلطات و رئيس ت
 الشركة.

فيذها  - ب ت فيذي  اذها من فبل الرئيس الت لس القرارات ال يتم ا  إطار من التشاور و اموافقة من 
 اإدارة .

فيذي و موذج عمل جيد يتم ا - لس فريق اإدارة من ااختيار من قبل الرئيس الت ستعانة باقراحات 
 موافقة.اإدارة و 

مهور امسامن و ت - يط مائم يتسم باإفصاح والشفافية حول أداء الشركة ووصغها اما  اتتمع وفر 
 . 1اما

                                                           

1
امعية، مصر ، طارق عبد العال    ماد،حوكمة الشركات، شركات قطاع عام، خاص و مصارف، امفاهيم، امبادئ، التجار ، امتطلبات، الدار ا

 49، ص2007الطبعة الثانية، 
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 (: خصائص حوكمة الشركات 2الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 . 49، صمرجع سبق ذكر، : طارق عبد العال ماد،حوكمة الشركات، شركات قطاع عام، خاص و مصارف، امفاهيم، امبادئ، التجار ، امتطلبات المصــــدر

 
 

ات شر مــة ا  خصائص حو

شفافيــــــة  اانضباط يــــــة ا ــــــــة  ااستقا مساء يـــــة  ا مسؤو ـــــــــة  ا عدا  ا
ية  مسؤو ا
 ااجتماعية

سلوك إت باع ا
اأخاقي 
مناسب و  ا
صحيح   ا

 

ا يوجد تأثيرات 
غير ازمة 

ضغوط   نتيجة ا

تقديم صورة 
ل ما  حقيقية 

 يحدث  

ان تقييم و  إم
تقدير أعمال 

دارة و  مجلس ا
تنفيذية   دارة ا  ا

تزام حقوق  يجب ا
مختلف 

مجموعات  ا
مصلحة  أصحاب ا
منشاة     في ا

ية أمام  مسؤو ا
جميع اأطراف 

مصلح ة ذوي ا
منشاة     في ا

ى  نظر ا ا
مواطن  ة  شر ا

 جيــــــــــد   
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الثاني الفصــــــل  

كمة الشركات في المؤسسة ااقتصادية الجزائريةحو   
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 :تمهيد

مية و لقد حظي موضوع حوكمة الشركات بأمية بالغة با    سبة مؤسسات اأعمال الدولية وبرامج الت يرجع ذلك ل
صف الثا من عق اطق من العام  ال د إ سلسلة اأزمات امالية اأخرة ال مست اقتصاديات بعض ام

ا هودات  اإطاربعض ااهيارات ال تعرضت ها كرى الشركات العامية حيث م  هذا و  ،تالتسعي بذل 
وكمة حسب البيئة  مبادئدولية  سبيل إرساء و تطبيق   و ااقتصادية لكل دولة. ةالقانونيا

اها دوليا ،لقد اصب وكمة ا زائر ليست معو  ح تطبيق ا ها  زيادة التكامل ااقتصادي ، فر زل عن العاما عية م
اء  هودات لب امية، بذلت  وكمة الشركات حيث ع إطارالعامي كفرها من الدول ال سن مؤسساي  ملت على 

اخ اأعمال اا و  ة م كم الراشد س كمسعى يهدف إ تطبيق   2009انفتاح اقتصادها ،و كذا إصدار ميثاق ا
وكمة على أرض الو   اقع.مبادىء ا

 هي: مباحث ثاثةو قد م تقسيم هذا الفصل إ 

 ااقتصادية.ة امؤسسماهية امبحث اأول: 

 : ال  ربةامبحث الثا زائر     حوكمة الشركاتا

زائريةامبحث الثالث: حوكمة الشركات    مؤسسة سونطراك ا
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 المبحث اأول: ماهية المؤسسة ااقتصادية

بع الرئيسي للرفاهية امادية،نقع امؤسسة  شاط ااقتصادي امعاصر،فهي ام سبة معظم   قلب ال وتبقى بال
اأعوان ااقتصادين امكان الرئيسي للعمل، كما أن امؤسسة هي امكان الذي مارس فيها طرق التسير العقانية 

شاط ااقتصادي ا وإضافة لكوها اموجهة لبلوغ اأهداف ااقتصادية أو ااجتماعية، واة اأساسية  ال ل
اصر البشرية متعاملة فيما  اجتماعيهتعر عن عاقات فهي للمجتمع، موعة من الع أن العملية اإنتاجية تتضمن 

وية من جهة ثانية اصر أخرى مع اصر امادية وع ها من جهة والع .بي  

 المطلب اأول:تعريف المؤسسة ااقتصادية

ت إن عملية إعطاء وو  ضع تعريف موحد وواضح للمؤسسة ااقتصادية يعتر أمر بالغ الصعوبة، فقد تعددت وتباي
اك  الوقوف على  مملة من اأسبا  ال أدت إ عدأراء ااقتصادين حول مفهوم امؤسسة ااقتصادية، وه

:1تعريف موحد للمؤسسة ااقتصادية أمها  

ذ ههورها،التطور امستمر الذي شهدته امؤسسة ااق - ظيمها، و أشكاها القانونية م وخاصة  تصادية  طرق ت
. هذا القرن  

اعية، وقد ههرت عدة مؤسسات تقوم  - ها أو الص دماتية م تشعب واتساع نشاط امؤسسة ااقتصادية، سواء ا
سي تلفة مثل امؤسسات امتعددة ا ة  شاطات  نفس الوقت، و أمك ات وااحتكاراتبعدة أنواع من ال  

اهات ااقتصادية  - ظام  واأيديولوجيةاختاف اا حيث أدى ذلك إ اختاف نظرة ااقتصادين  ال
تلفة للمؤسسة .ااشراكي إ امؤسسة عن نظرة الرأمالين، وعليه إعطاء تعاريف   

تلف أنواع امؤسسات، سواء من ناحية اأ ا جاءت تعاريف شاملة تشمل  نظمة ااقتصادية أو نوعية ومن ه
شاط واأهداف .ال  

 

                                                           

زائر، ،ناصر دادي عدون . 8، ص:  1998الطبعة الثانية،  إقتصاد امؤسسة، دار احمدية العامة،ا  
1
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 أعوان مع وخدمات سلع تبادل أو إنتاج ادف عوامل عدة اندماج:" 1أهاتعرف امؤسسة ااقتصادية على 
 امؤسسة وجود مكان تبعا تلف شروط ضمن معن، اجتماعي وما قانو إطار  وهذا أخرىن اقتصادين
شاط ونوع وحجم  وأخرى حقيقية نقدية تدفقات بواسطة اإنتاج لعوامل ااندماج هذا ويتم به، قومت الذي ال
وية ها وكل مع  أما امؤسسة، نشاط  امستعملة وامواد الوسائل  اأو وتتمثل. باأفراد وثيقا ارتباطا يرتبط م
".اأو ومراقبة تسير  امستعملة وامعلومات الكيفيات و الطرق  فتتمثل الثانية  

شاط : أهاكما تعرف أيضا امؤسسة ااقتصادية على  اصر البشرية وامادية لل سق الع مع فيها وت الوحدة ال 
.ااقتصادي  

ظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما،تؤخذ فيها القرارات حول تركيب  مكن أن تعرف امؤسسة على أها: " م
.2ة واإعامية بغية خلق قيمة مضافة حسب اأهداف  نطاق زما ومكاالوسائل البشرية،امالية،امادي  

اصر موعة ااقتصادية باعتبارها: امؤسسةكما تعرف   وتسر تستخدم ال امالية امادية، البشرية، اإنتاج ع
ظم ها فعالة بكيفية وهذا للبيع، موجهة وخدمات سلع إنتاج ادف وت  تلفة وسائل سطةبوا التسير مراقبة تضم
ية احاسبة التحليلية اموازنات كتسير .3وتق  

 المطلب الثاني: اأهداف الرئيسية للمؤسسة ااقتصادية

تائج/الغايات ال ترغب امؤسسة بلوغها، حيث تعتر هذ اأهداف مثابة بيانات عامة ما  تعر اأهداف عن ال
اك العديد من اأهداف تسعى امؤسسات ااقتصادية الوصول إليها من خال القيام  ب أن تفعله امؤسسة،ه

شاطاها ُسواء كانت عمومية أو خاصةَ،مع اختاف هذ اأهداف باختاف نشاط امؤسسة ونوعها  ب
اصر التاليةوحجمها،ونلخص أهم هذ اأهدا  :4ف  الع

 مثل أهم اأهداف ااقتصادية للمؤسسة فيما يلي:اأهداف ااقتصادية: -1
                                                           

1 0 نفسه، صناصر دادي عدون ،امرجع  -  
1
  

2- : اضرات  اقتصاد امؤسسة، اموقع االكرو  

http://thayoub.blogspot.com/2015/02/blog-post_75.html 

15/04/2015تاريخ امطالعة:   
امعية، امطبوعات ديوان التحليلية، احاسبة بويعقو ، الكرم عبد - زائر، ا 1ص ، 1998 ا 3

  

دروس اقتصاد امؤسسة، اموقع االكرو - - 4
  

http://iqtissad.blogspot.com/2012/09/blog-post_4820.html 

20/04/2015تاريخ امطالعة:   

http://thayoub.blogspot.com/2015/02/blog-post_75.html
http://iqtissad.blogspot.com/2012/09/blog-post_4820.html
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ة على صحة امؤسسة اقتصاديا،نظرا إ حاجة امؤسسة :قيق الربح: يعتر الربح من أهم امعاير الدال - أ
مإ اأموال من أجل  شاط وال ق ،وقيق ااستمرارية  ال يق الربح يسمح بتوسيع نشاطات حيث أن 

تلف درجة ااهتمام باأرباح بن امؤسسة  امؤسسة، ولوجيات امستعملة وتسديد الديون،وطبعا  ديد التك
اصة.  العمومية وامؤسسة ا

تائج امسطرة مر حتما عر بيع اإنتاج امادي ُالسلعَ  -   قيق امؤسسة لل قيق متطلبات اتتمع: إن 
قق هدفن  وتغ قق طلبات اتتمع،وعليه مكن القول بأن امؤسسة ااقتصادية  طية تكاليفها،فهي بذلك 

  نفس الوقت: 
 قيق طلبات اتتمع ُامستهلكنَ. -
 قيق اأرباح. -
ة اإنتاج: يتم ذلك من خال ااستعمال العقا لعوامل اإنتاج، - ج يط ورفع إنتاجها بواسطة التخط عقل

يد والدقيق لإنتاج والتوزيع، طط والرامج، ا فيذ هذ ا وهو ما يسمح بتحقيق رضا  باإضافة إ مراقبة عملية ت
 امستهلكن واأرباح وتدنية التكاليف وعكس ذلك يؤدي إ إفاس امؤسسة.

 تتمثل اأهداف ااجتماعية للمؤسسة فيما يلي: اأهداف اإجتماعية:-2
هوداهم، ضمان مستوى - وهو ما يسمح بتحسن مستوى معيشة العمال   مقبول من اأجور مقابل 

توجات جديدة، ولوجيا،ما جعل رغباهم تتزايد باستمرار ُم ،وبالتا ما …َهل التطور السريع للمجتمعات تك
سن اإنتاج وتوف  إمكانيات مالية ومادية أكثر فأكثر للعامل. رعلى امؤسسات إا 

ية واجتماعية بن اأشخاص رغم اختافاهم ا - ظيم وماسك العمال من خال عاقات مه لدعوة إ ت
ركية امستمرة  اانتماء ااجتماعي والسياسي،  امستوى العلمي، أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان ا

قيق أهدافها،  أو بعبارة أخرى ترسيخ ثقافة امؤسسة لدى عماها. للمؤسسة و
ات وامرافق للعمال ُالتأمن الصحي، - ،فضا عن …َالتقاعد التأمن ضد حوادث العمل، توفر التأمي

 امرافق العامة مثل التعاونيات ااستهاكية وامطاعم...
ها: اأهداف الثقافية والرياضية: -3 انب التكويي والرفيهي،ومن بي  تتعلق هذ اأهداف با
اء العمال ُامسرح، ة والثقافية،توفر الوسائل الرفيهي -  امكتبات، ال تعمل على إفادة العمال وأب

والرضا والشعور باهتمام امؤسسة به والعمل  الفكري،أن ذلك له اأثر البالغ على مستوى العامل …َالرحات
سن مستوا وكفاءته من أجل مسايرة تطورات العصر.  على 
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القدامى،حيث أنه مع تطور وسائل اإنتاج السريع أصبح العديد من  تدريب العمال امبتدئن ورسكلة -
دد أو القدامىَ  ولوجيات بصفة جيدة ،وبالتا فا بد من تدريبهم ُسواء ا العمال ا يتحكمون  هذ التك

ديدة،وهو ما يسمح بالرفع من مردودية ام يد  استعمال الوسائل ا هم من التحكم ا  ؤسسة.تدريبا كفيا مك
ديثة على  - طريقة  العمل تسمح  إتباعصيص أو قات للرياضة،حيث تعمل العديد من امؤسسات ا

اءَ،فضا عن إقامة مهرجانات للرياضة العمالية،ما  دد ُاليابان :بعد الغ للعامل مزاولة نشاط رياضي  زمن 
ي مول ويعطيه ا تفظ بصحة جيدة ويتخلص من ا  وية  العمل.عل العامل 

وذلك بتوفر إدارة خاصة بعملية تطوير  من خال قيام امؤسسة بالبحث والتطوير،اأهداف التكنولوجية: -4
 .الوسائل والطرق اإنتاجية علميا وترصد ها مبالغ كبرة
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 .ااقتصادية المؤسسات المطلب الثالث: أنواع

، امعيار:هي امعاير من تموعة تبعا تلفة وأشكاا أنواعا ااقتصادية للمؤسسات جم، معيار القانو  امعيار ا
 .ااقتصادي

 القانوني للمعيار تبعا المؤسسات أنواع : أوا

يف مكن القانو للمعيار تبعا  :التا الشكل حسب امؤسسات تص

  أنواع المؤسسات تبعا للمعيار القانوني(:03الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 

.                          
اعي طابع ذات مؤسسات                                فردية مؤسسات     اري ص  .و
 .اقتصادية عمومية مؤسسات                                        شركات    

                            .    لية عمومية مؤسسات                                                   

امعية، امطبوعات ديوان امؤسسة، اقتصاد صخري، عمر  :المصدر زائر،الطبعة ا                                                          26 ،ص2006 الرابعة، ا

 ثانيا : أنواع المؤسسات تبعا لمعيار الحجم.

ها: عدد العمال، رقم اأعمال، القيمة امضافة، و هذا امعيار نأخذ مقياس ا اصر م جم يقيم على عدة ع
 حجم رأس امال، القدرة على التمويل الذاي.

اصر. صر اأكثر أمية  توضيح الكفاءة والفعالية ااقتصادية للمؤسسة مع باقي الع  هذا اأخر يعتر الع

يف امؤسسات إ ثا  ثة أنواع.وحسب هذا امعيار مكن تص
 

 امؤسسة

اصة امؤسسات ا  امختلطة امؤسسسات 

 

العمومية امؤسسات  
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أنواع المؤسسات تبعا لمعيار الحجم.(: 4الشكل رقم )  

 
 
 
 
 
 
 

 مع                                                                  

سيات  مؤسسات                                                                     متعددة ا

 .60 ص سابق، مرجع عدون، ديدا ناصر :المصدر

 إ واحد بن ما يراوح ما وغالبا عشرة إ واحد من عماها عدد يراوح مؤسسات هي :الحرفية المؤسسات-
 .أجزاء مسة

وع هذا :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات - سبة بساطة  تكمن أساسية ميزة امؤسسات من ال  اهيكلية، ال
 هاته لتعريف عليه متفق مقياس يوجد ا يث فيها العاملن عدد قلة إ إضافة قدةمع غر تسيرها طرق أن كما

ك فحسب أخر، إ بلد من يتعلق فاأمر امؤسسات  هي وامتوسطة الصغرة امؤسسات:"لاستثمار الدو الب
 صاحب خارج أعوان طرف من رأماها  امسامة وتكون عامل 500 من أقل العمال عدد فيها يكون ال

 .%30يتجاوز ا امؤسسة

 كبر عدد إ تعود ما غالبا ملكيتها عامل، 500 تفوق كبرة عاملة يد وتشغل :الكبيرة المؤسسات -

ها تلفة أشكال امؤسسات وهذ اأشخاص، من  :مايلي م

ومثال  م،اأ للمؤسسة تابعة وهي واقتصادية مالية عاقة تربطها مؤسسات موعة عن عبارة: المجمع - أ
زائر  ذلك  .إ...صيدال" مع"ا

 امؤسسة

رفية امؤسسات ا  الكبرة امؤسسسات 

 

الصغرة  امؤسسات
 وامتوسطة
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 تعرف وا للقارات عابرة مؤسسات عن عبارة هي:الجنسيات متعددة المؤسسات -  
غرافية، دودا  سياسات، ذلك  متبعة البلدان، العديد من  إنتاجية وحدات تقيم حيث با
يات هذ من ونذكر أخرى، مؤسسة من تلف اأخرة هذ عامية إسراتيجيات  :يلي ما اإسرا

ية -  باإضافة رخيصة عاملة يد توفر ال البلدان  فروع إقامة خال من وذلك التكاليف، فيض إسرا
صول سبيل  الكثر تكلفها ا ال اأولية امواد إ  عليها؛ ا

 تلفة، بلدان  جيةاإنتا الوحدات هذ إنشاء خال من العامي، امستوى على السوقية حصتها توسيع -
بها وهو واجز ما مركية ا  .ا

 .ااقتصادي للمعيار تبعا المؤسسات أنواع: ثالثا

ف امعيار هذا ،القطاع القطاع اأول، القطاع.الرتيب هذا على ويطلق نشاطها طبيعة حسب امؤسسات يص  الثا
 .ذلك يوضح اموا والشكل الثالث

 .ااقتصادي للمعيار تبعا المؤسسات أنواع (:5شكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 

اعية مؤسسات                          فاحية مؤسسات          دمات                             ص  مؤسسات ا

جمية                                                                        مؤسسسات ما         لية                                                                                                مؤسسات م

 ارية مؤسسات                                                                                                  

 30 ص سابق، مرجع صخري، عمر :المصدر

 امؤسسة

اأول القطاع  
الثا القطاع الثالث القطاع  
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توجاها أنواعها مختلف الزراعة  امتخصصة امؤسسات ميع يشمل :اأول القطاع -   حسب امواشي وتربية وم
 إ القريبة الطبيعية وامواد باأرض مرتبطة نشاطات من وغر البحري الصيد أنشطة إ إضافة أيضا تفرعاها

اجم أنشطة إليها تضاف أيضا الغابات، واستغال ااستهاك  القطاع ضمن امؤسسات هذ ميع حلتصب ام
 .اأول

تجات إ أساسا الطبيعية امواد ويل  تعمل ال امؤسسات تلف تتجمع القطاع هذا : الثا القطاع -  م
هائي ااستهاك أو لاستعمال قابلة اعات بعض ويشمل ، الوسيط أو ال  إ الزراعية امواد بتحويل امرتبطة الص

تجات اعية ئيةغذا م اعات وكذا تلفة وص  د وكذلك وغرها وطاقة معادن من الطبيعية امواد وتكرير ويل ص
اعة مؤسسات اك امختلفة اإنتاج ووسائل التجهيزات ص اعة وه اء مواد ص  مؤسسات إ باإضافة الب
اعات  .عام بشكل ااستهاكية الص

شط ال ؤسساتام ميع القطاع هذا يتضمن: الثالث القطاع -  :اا ونعي السابقن القطاعن خارج ت

دمات مؤسسات -أ قل، كمؤسسات خدمات بتقدم تقوم ال هي: ا  .وامواصات الريد الطب، عيادات ال

شاط تقوم ال هي: امالية امؤسسات -   وك اما بال  .التأمن ومؤسسات كالب

 .ا..التوزيع بعملية القيام أي التجارة  طهانشا يتمثل ال هي: التجارية امؤسسات -ج

تجربة الجزائر المبحث الثاني: في مجال حوكمة الشركات  

ها: وكمة امؤسسات امصرفية، ومن بي زائرية جهودا من أجل إرساء التطبيق السليم   لقد  بذلت السلطات ا

سن قوانين معززة لتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية المطلب اأول:  

ومن أهم هذ القوانن مايلي:    

وك وامؤسسات امالية: -أ قانون امراقبة امالية للب  

ة  ذ س زائر م نوفمر  29الصادر   94-74، حيث م إصدار القانون 1تطبيق اتفاقية بازل 1994باشرت ا
ـذرة  وأمها تلك امتع 1994 ديد امعدات امتعلقـة بالقواعـد ا لقة بكفاية رأس امال، وركز هذا القانون وم فيه 

زائرية اتفاقية بازل وك ا سبة ماءة لرأس امال ُكفاية لرأس امالَ 1على كيفية تطبيق الب وك  ب ، وأن تلتزم الب
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.% 8أكر او تساوي    

سبة امقررة  موعد  يا للوصول إ ال ي مع العمل على زيادة رأس امال  تدر غايته هاية تطبق بشكل تدر
سبة 1999ديسمر  مع هاية   %8ووصوا ا نسبة  1995مع هاية شهر جوان  %4، بدءا ب
.1999ديسمر  

ك،  كما بن القانون  7-6-5 امواد ُ  94–74وقد حدد القانون  اص للب َ كيفية حسا  رأس امال ا
صر  8امادة  ديد أوزان ترجيحية 11امخاطرة ومن خال امادة اأنواع امختلفة لأصول ال يتوفر فيها ع ، م 

 لدرجة امخاطرة. 

زائر ن ك ا يتضمن امراقبة الداخلية بتاريخ قانون امراقبة  ،14/11/2002بتاريخ  02/03ظام رقم كما أصدر ب
وك وامؤسسات امالية على تأسيس أنظمة  ر الب وك وامؤسسات امالية، والذي  للمراقبة الداخلية امالية للب

تلف امخاطر، ماشيا مع ما ورد  اتفاقية بازل .2تساعدها على مواجهة   

ظام وك وامؤسسات امالية إقامتها،  ،02/03 ووفقا للمادة الثالثة من ال فان أنظمة امراقبة الداخلية ال على الب
توي على اأنظمة التالية:  بغي أن   ي

اإجراءات الداخلية.نظام مراقبة العمليات و ه  

ة امعلومات.ه اسي ومعا ظيم  ت  

تائج.ه أنظمة تقييم امخاطر وال  

أنظمة الرقابة والتحكم  امخاطر.ه  

نظام التوثيق واإعام.ه  

:واإداري اما الفساد اربة قوانن -   

ية للوقا رئاسي بإنشاء 06/01صدر قانون رقم  ،20/02/2006بتاريخ  ية من الفساد ومكافحته.اهيئة الوط  
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ية اهيئة إنشاء عملية وتدخل  إ الرامية القانونية واأدوات اإجراءات ضمن ومكافحته الفساد من للوقاية الوط
 جهة من إليه امؤدية اأسبا  يبن أن شأنه من ما بكل القيام وضرورة جهة من الفساد انتشار هاهرة من الوقاية
.ثانية  

اء بااستقالية اهيئة هذ وتتمتع  التابعن اأعضاء يقوم لذلك وضمانا قانونا، ها امخولة الصاحيات مباشرة أث
 اليمن بتأدية وذلك سري طابع ذات معلومات أية على وعموما شخصية معلومات على لإطاع وامؤهلن ها

اص .مهامهم استامهم قبل ام ا   

 أشكال من شكل كل من موهفيها ماية وضمان الازمة وامادية ةالبشري باإمكانيات اهيئة تزويد يتم كما
اء له يتعرضون أخر اعتداء أي أو ،اإهانة أو التهديد أو الضغط اسبة أو أث مهامهم مارستهم م  

ية للوقاية من الفساد ومكافحتهوتتمتع  ال  20حسب امادة  اهيئة الوط من هذا القانون بصاحيات واسعة  
:1ومكافحة هاهرة الفساد وهيمواجهة   

زاهة والشفافية وامسؤولية    -1 سد مبادئ دولة القانون وتعكس ال اقراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد 
 تسير الشؤون واأموال العامة .

ص الوقاية من الفساد لكل شخص أوهيئة عمومية أو خاصة - 2 تقدم توجيهات   

ها  ظيمي للوقاية من الفسادذات الطابع التشر واقراح تدابر خاصة م ية يعي والت ، وكذا التعاون مع القطاعات امع
ةالعمومي اصة  إعداد قواعد امه .ة وا  

ن بإعداد برامج تسمح بتوعية و  - 3 امة عن الفسادسيس امواط .اآثار الضارة ال  

ها مع ومركزة واستغال ميع امعلومات ال مكن أن تسا - 4 هم  الكشف عن أعمال الفساد والوقاية م
ظيم واإجراءات واممارسات اإدار  .، أجل تقدم توصيات إزالتهايةاسيما البحث  التشريع والت  

ظر  مدى التقييم الدوري لأدوات القانونية واإجراءات اإدارية الرامية إ الوقاية من الفساد  -5 ومكافحته وال
.فعاليتها  

                                                           

مد عيسى -1 مود، حوكمة الشركات، مطبوعة جامعية ولد  ة: طلبة إ موجهة مد   بقسم امؤسسة واقتصاد إدارة صص ماسر، الثانية الس
     .62مرجع سبق ذكر ،ص  جامعة مستغام ، ،ااقتصادية العلوم
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اصة باموهفن العمومين بصفة دورية ودراسة واستغال - 6 ات ا تلقي التصر  

وخاصة   الواردة  هذا القانون، 06حفظها مع مراعاة أحكام امادة امعلومات الواردة فيها والسهر على 
.03و  01فقرتيها   

مع اأدلة والتحري  الوقائع ذات عا - 7 يابة العامة  .ة بالفسادقااستعانة بال  

شاطات واأعمال امباشرة ميدانيا على أساس التقارير - 8 سيق ومتابعة ال ضمان ت  

اليل متصلة مجال الوقاية من الفساد ظمة امدعمة بإحصائيات و  الدورية وام

ينومكافحته ال ترد إليها  .من القطاعات وامتدخلن امع  

سيق ما بن القط - 9 اعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحةالسهر على تعزيز الت  

.ساد على الصعيدين الوطي والدوالف  

ال الوقاية من - 10 ث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن اأعمال امباشرة   ا  

 الفساد ومكافحته وتقييمها.

 المطلب الثاني: برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة

فيذا كامة ال  الوطي العمل لرنامج ت ، القطاع مستوى على ا  بفضل الدفع أنظمة ديث م فقد امصر
كية العمليات وتأمن سرعة تضمن تبادل وشبكات دفع وسائل إدخال امخاطر إدارة سن وبغرض.الب  

ذر قواعد وتعزيز ك يقوم اأسواق، انضباط وترقية ا زائر ب فيذ حاليا ا ظومة  ورد ما بت  بطريقة 2 بازل م
ية وك مع وبالتشاور تدر .امالية وامؤسسات الب   

فيذا ك اعتمد امشروع هذا وت زائر ب ية تدابر ا سقة تدر ذ وقد امصرفية، اأوساط مع وم  إجراءات عدة ا
:يلي كما جاءت رئيسية  

صص مشروع اتفاق بازل  - يق ت إشراف مساعدة خارجية، ويعمل بالتشاور مع الفر  2إنشاء فريق 
فيذ مشروع امعاير احاسبية الدولية.  امسؤول على ت
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وك التجارية بغية تقييم مدى استعدادها لتلبية مقتضيات بازل  - ت تصرف الب إعداد استبيانن ووضعهما 
2. 

اصةَ. - زائر ُمطلب رئيسي يتعلق باأموال ا ك ا ظام من طرف ب  إعداد دراسة اأثر الكمي هذا ال

وك أن نشر د،الصد هذا وضمن زائرية الب ظام وعصرنة دعم برنامج من استفادت ا اد أقر الذي،و اما ال  اا
وكمن  اأوروي زائرية  أجل مساعدة الب اسبية سليمة ا على إجراء عمليات التدقيق الداخلي وإرساء قواعد 

طط مراقبة التسير.  تتوافق مع امعاير احاسبية الدولية، ووضع 

فيذ هذ اإصاحات ما يلي: وق د ترجم ت  

وك وذلك بعد تقييم عقود  - اعة جديدة لرواتب مسري الب وضع عقود الكفاءة:حيث م إعداد عقود 
وات السابقة. جاعة لس  ال

ة  - ظيمات جديدة تقضي بإنشاء  الس اإدارة:وذلك من خال إعادة تشكيلها ووضع ت سن دور 
 عزز من خال تعزيز خرة اأعضاء.تدقيق، وهذا الدور سيت

ة. - وك:وذلك عر إعداد ميثاق للمسؤوليات اإدارية ومدونة أخاق امه  سن إدارة الب

ديد وتطبيق معاير  - ظام احاسي اما ا فيذ ال وك لت كي:من خال إعداد الب سن هروف ااستغال الب
 شريةُنظام اأجر امتغر امقرون باأداءَ.، وذلك من خال تثمن أفضل للموارد الب2بازل 

إطاق المدونة الجزائرية لحوكمة الشركات المطلب الثالث:  

زائرية امدونة صدور م لقد  الثقة تعزيز  امدونة هذ ستساعد وحيث،11/03/2009 تالشركا وكمة ا
، القطاع مع امتبادلة صول أمية فيه تتزايد وقت  امصر مو وتعزيز امال رأس على ا  يعد الذي ااقتصادي، ال
.تداعياها من والتقليل العامية امالية اأزمة طي  الزاوية حجر  

مو وتعزيز فيز إن اص، العام للقطاعن ااقتصادية ااهتمامات أحد هو ااقتصادي ال  اأعمال بيئة  وا
زائر وكمة غيا  أن وخاصة الشركات، مةحوك نظام خال من قيقه مكن ما وهذا با  إمكانيات من د ا
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وكمة، ضعيفة مشروعات  بااستثمار امستثمرين أو الشركاء أو امصارف رجال يقوم ولن والتطوير، اابتكار  ا
مية على ويساعد أكر موارد سيخلق الشركات حوكمة مدونة االتزام فان لذا .1اأعمال ت  

 الشركات في مؤسسة سونطراك الجزائريةالمبحث الثالث: حوكمة 

زائر و         روقات  ا قيب واانتاج و  أفريقياتعتر سونطراك أهم شركة  قل عن طريق الفهي تشتغل  الت
يها اانابيب والتحويل وتسويق احروقات و  وعة إسراتيجيةمشتقاها بتب ، تتوسع سوناطراك  نشاطات توليد مت

ديدةطاقة الكهال لية ميا البحر ربائية، الطاقات ا ها اسراتيجياها   التعدين، مواصلةالبحث و  ،وامتجددة،  م
يج، ليبيا، تعمل سوناطراك  التدويل ، ال اطق من العام:  أفريقياُما زائر و عدة م ، مصرَ و ا

ية ُالبروَ و الوايات امتحدة اامريكية. و أم أوروباُإسبانيا، إيطاليا، الرتغال، بريطانيا العظمىَ ريكا ااتي
ة  64.975برقم أعمال يقار   قيقه س  اأوناطراك الشركة ، م ترتيب سو 2008مليار دوار أمريكي م 

، ثالث مصدر عامي لغاز GNLوهي أيضا رابع مصدر عامي للغاز الطبيعي امميع  .إفريقيا والثانية عشر عاميا
 غاز الطبيعي.لخامس مصدر لو  ، GPL ول امميعالبر 

 مجمع سوناطراك نشأة وأهدافالمطلب اأول:  

 وتعريف بمجمع سوناطراك  نشأة: اأولالفرع 

 نبذة تاريخية: -1

ويلها و هي الشر          ية للبحث عن احروقات ونقلها  و مليار  245مال قدر  رأستسويقها ذات كة الوط
ار جزائري موزعة  ار جزائري  تعتر سوناطراك من أهم الشركات  1سهم، كل سهم  245على  دي مليون دي

زائر و إفريقيا،  ويل وتسويق احروقات البرولية  ا قل عر اأنابيب،  قيب، اإنتاج وال هي تشارك  الت
ويع.و   مشتقاها .معتمدة عن إسراتيجية الت

قل الذي وكتجربة أو قامت اا سوناطراك        لتؤكد شهادة ميادها بشروعها  إنشاء و تشغيل أنبو  ال
سبة لفرنسا و كلم طوا  805مراء البالغ طوله يرتبط بن أرزيو وحوض ا ، وقد مثل مثابة خرق اتفاقية إفيان بال

                                                           

لة ا -1  زائرَ ، د من الفساد اما ُحالة ا وكمة امصرفية  ا كمة تصدر كلية العلوم دريس رشيد، آليات ا لة علمية دورية   موسسة، 
زائر    148،ص 2014،  3،العدد 3ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة ا
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تعلقة باتفاق جزائري فرنسي يقتضي تسوية امسائل ام 1968جويلية  29قد أدى هذا إ إجراء مفاوضات  
زائر. اعي با  بالتطور الص

 1أهم اأحداث منذ نشأة سوناطراك إلى غاية تأميم المحروقات -2

 :1971إلى سنة  1966من سنة  2-1

زائر قامت سونطراك، لتأكيد نشأها - ، يربط كلم  805و يبلغ طوله oz1، بتشييد أول خط أنبو  نفطي  ا
مراء و ارزيو.  ما بن حوض ا

ال الغاززائر الشروع أيضقررت ا - الذي تقدر أول مركب لتمييع الغاز الطبيعي و ، بتشغيل ا  مغامرة كبرة  
ته    ويا. 3مليار م 1.8معا  من الغاز س

نتاجية ، ما مح برفع القدرة اإاز ذات أمية إسراتيجية كبرةوهو إ OZ1تشغيل خط أنبو  برول  -
 .%30تسليم ما يقار  من و 

ويل اأنابيب والتسويق إ البحث و  ، ال كانت تقتصر على إدارةرتفاع رأس مال سوناطراكا- اإنتاج و 
 احروقات.

قل والتحويل والتسويق احروقات و أصبحت - ية للبحث واإنتاج وال  مشتقاها.سوناطراك الشركة الوط

زائر  عملية- تجات ، باعتأميم نشاطات التكرير و التوزيع شرعت ا تبار سوناطراك الشركة الرئيسية لتوزيع ام
طة باألوان الرمزية للشركة ية و تدشن أول  فطية  السوق الوط  .1ال

فط  الرمة ُحاسي مسعود شرقَ-  أول اكتشاف لل

اء خط أنابيب جديد مسدار   -سكيكدة-ب

قل الري لل%50سوناطراك تستحوذ على ااغلبية ُأكثر من  - زائرمحروقات  َ  ال قامت بإنشاء  ا
دمات و  ال تسويق الغاز.شركات ا  احتكار 
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ع لأمونيا و تتوسع سونطرا - اء ك أيضا  إنشاء مص اء مركب للبروكيماويات  سكيكدة وهيئة مي طط لب
اقات الغاز الطبيعي امسال.  ل

و  شرق حاسي مسعود. -  اكتشاف الغاز بقاسيا لادم ج

زائرية عن طريق خط غاز حاسي تكفل س- اطق اانتاج ا قل احروقات الغازية من حاسي الرمل و م وناطراك ب
 .1سكيكدة-الرمل 

زائر عضوا  اأوبك.-  اصبحت ا

قل غاز البرول امميع و امكثفات  - اص ب كومة على امشروع الذي قدمته سوناطراك ا مت اموافقة من قبل ا
از هذا العمل."حاسي مسعود أرز   يو" تتكفل سوناطراك بإ

فط مجهودها الذاي  حقل الرمة. -  بدأت سوناطراك أو عمليات استغال ال

 1980إلى  1971فيفري  20تأميم المحروقات 2-2َ

زائر لتأمي    اميكية جديدةا أدخل 1971م احروقات  فراير إن قرار ا ية للمحروقات  دي  ،لشركة الوط
فط و الغاز و من أهداف سوناطراك توسيع أنشطتها على م ث أصبححي شات ال بالتا السيطرة ستوى ميع م

ال التخطيط  ،على كامل سلسلة احروقات وهذا من خال وضع برنامج أكثر صرامة  

قل الغا - ت اسم ا ة أيضا بشراء سوناطراك أول ناقلة للغاز الطبيعي امسال  اسي ميزت هذ الس زي 
 الرمل.

، من الغاز 3مليون م 6.5بسكيكدة، تبلغ طاقته اانتاجية  (GL1K)تشغيل مركب مييع الغاز الطبيعي -
ة من الغيثان و170000الطبيعي امميع و  ة  من ابروبان و 108 400طن/الس طن/  92600طن/الس

ة من ابروتان و  ميل ل 60250الس طات  زين و  ة من الب اقلتن من الغاز الطبيعي امميع بطاقة طن/ الس
 .3م70000إ  50000انتاجية تقدر   
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ة من الوقود و2400000تبلغ  تشغيل مصفاة ارزيو بطاقة انتاجية- ة من البيتومن و  70000طن/س طن/س
ة من زيوت التشحيم و 55000 ة من غاز البرول امميع.110000طن/س  طن/ س

طن من 2400000من اغاز الطبيعي و 3مليار م 14 قل حاسي  الرمل إارتفعت الطاقة اانتاجية  -
 .1امكثفات امستقرة

ويع أنشطتها ُمن ،تشغيل وحدتن لتحويل امواد الباستيكية واحدة من سطيف و ااخرى بالشلف - مع ت
اد خطة للتسير.  البحث إ البروكيماوياتَ، اصبح من الضروري للجزائر إ

فط و الغاز و اسرداد الغاز ومن م بدأ ت ديد قيمة احروقاتَ إذ هدف إ زيادة معدات اانتاج ال طبيق ُ
هم  إطار ااسرداد الثانوي و انتاج غاز البرول امميع و امكثفات أقصى حدود  امرتبط بالبرول إعادة  حق

ام للتصدير و تلبية تسويق الغاز الطبيعي  ش أشكاله الغازية و السائلة و استبد هائية إ ا تجات ال ال ام
تجات امكررة و البروكيماويات و اامدة و امواد الباستيكية زائر من ،و احتياجات السوق الوطي بام أصبحت ا

 أكر الدول امصدرة للبرول وهذا راجع لاستثمارات الضخمة.

ويا من الغاز و3مليار م 18   در، بطاقة انتاجية تقاسي الرمل 1تشغيل الوحدة  - ويا  3/س ماين طن /س
 من امكثفات.

ويا من الغاز 3مليون م 17.5اانتاجية  طاقتهَ بأرزيو حيث تبلغ GL1Zتشغيل مركب التمييع ُ - /س
 الطبيعي امميع.

ويا من الغاز و 3مليار  م 20اسي الرمل ، بطاقة انتاجية تقدر    2تشغيل الوحدة- ويا ماي 4/س ن طن/س
ويا من غاز البرول امميع. 880000من امكثفات و   طن/س

ماين  4من الغاز و  3مليار م 20اسي الرمل بطاقة انتاجية  تبلغ  4اانتهاء من أشغال الوحدة  -
ويا  من امكثفات و  ويا من غاز البرول امميع. 880000طن/س  طن/س
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 :1985-1980 ( إعادة الهيكلة و انشاء الشركات2-3

زائر مشاريع إقتصادية كرى ما       ، هذا ما أدى انشاء قاعدة اقتصادية مكثفةخال هذ الفرة ، أطلقت ا
مي فط  حيث م إعادة استثمار حصة كبرة ها  مشاريع الت  .ة ااقتصاديةمح ها من ااستفادة من عائدات ال

ماسشرعت شركة  طة ا ديد عملية إعادة اهيكلة، ما أدى سوناطراك من خال ا ية، على نطاق واسع،  
اعية خدمشركة 17إنشاء  ها ص فيذ.ارية و تية و ا، م  شركات الت

 *المؤسسات الصناعية:

- NAFTAL  :تكرير و توزيع احروقات 

- ENIP   :اعة البروكيماويات  ص

- ENPC  :اعة الباستيك و امطاط  ص

- ASMIDAL    :دةاأم 

- ENGTP  : الكرى البروليةاأشغال. 

- ENGCB :اء دسة امدنية و الب  اه

- ENAC:وات  الق

 *شركات الخدمات النفطية:

-  ENAGEO :جيوفيزياء 

- ENAFOR  وENTP  :حفر 

-ENSP  :خدمة اابار 

-  ENEP   :فطية دسة ال  اه

-  CERHYD : مركز البحث  احروقات 
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 طق الصناعية بارزيو و سكيكدة و حاسي الرمل و حاسي مسعود:*شركات تسيير المنا

عامل   33ااساسية من شركة ذات  اأعمالفقد محت إعادة اهيكلة هذ لسوناطراك أن ترتكز على       
ة  ة  103.300ادف رئيسي يتمثل  نقل و تسويق احروقات إ شركة ذات أزيد من  1963س عامل  س

مل سلسلة احروقات.مجال نش 1981  اط شامل للسيطرة على 

ة - مع مييعُ 1981 س ة قدرها َ ببطيوةGL2Zم بدء تشغيل  مليار  13، ذو قدرة على امعا
ويا3م  .1/س

ة  - يا عن طريق تونس زيد إيطاليا و " وذلك لتو MatteiEnrico، م وضع خط أنابيب "1983 س سلوفيي
ويا.3مليار م 32ن اتاولرة بقدرة تتجاوز اا  1/س

 1990-1986 :عهد اانفتاح على الشراكة -3

قيب و  1986أوت  19امؤرخ   174-86القانون رقم        امتعلق بتحديد ااشكال القانونية أنشطة الت
اك أااستكشاف و البحث و نقل احروقات ال تسمح لسوناطراك باانفتاح على الشراكة  ربعة أنواع من،و ه

صول على مشاركة ا تقل عن  ح سوناطراك شرف ا تملة وذلك م  :%51الشراكة كانت 

 شراكة عقد تقاسم اانتاج -1

دمة-2  شراكة عقد ا

زائري  -3 ارية موجب القانون ا ي شركة  الشراكة بامشاركة دون شخصية قانونية حيث يؤسس الشريك اأج
زائر.  الواقع مقرها با

 1999-1991 :و النشاط الدوليسوناطراك  -4

اشطة خاصة  ش، تسمح لل1991 ديسمر  91/01التعديات ال أدخلها القانون     بية ال ركات اأج
حهم   عادلة للجهود امبذولة. مكافأةقطاع الغاز و اسرداد ااموال امستثمرة و م
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ها الكرى اتصال مع شركة س 130أقامت أزيد من     عقود  26وناطراك و م اإمضاء على شركة نفطية م
ديد. تن ال أعقبت اإطار امؤسسي ا قيب خال الس  البحث و الت

ة      FARELLبدأ تشغيل خط أنابيب امغر  أوروبا امسمى "بيدرودوران فاريل  1996 س

DURAN PEDRO  مليار  11الذي مون اسبانيا و الرتغال عر امغر  حيث تقدر قدرته بأزيد من
ويا 3م  .1من الغاز س

 التحديث و التطوير -5

 إلى يومنا هذا: 2000من سنة  5-1

قول و قامت سوناطراك ببذل جهود معترة :  ااستكش     قل احروقات اف والتطوير واستغال ا  اهياكل ل
طات الضغطَ   سال. ناقلة الغاز امو مصانع مييع الغاز الطبيعي و ُخطوط أنابيب و 

ة      ذ س لتدويل و تطوير البروكيماويات ايع  إطار عملية تطوير ااداء و م إطاق العديد من امشار  2000م
مع سوناطراك ويع  أنشطة  اوزو  ،والت  .اأو باإنتاجتعلق امو  2007-1999اهدف احدد لفرة  كذا 

قول ال وضعت حيز اانتاج  الفرة     َ من قبل اتهود الذاي لسوناطراك أو عن 2009-99ُ حققت ا
مليون طن معادل  233مليون طن معادل برول إ  8طريق امشاركة تزايد  اانتاج ااو الذي ارتفع من 

 برول.

قيب، اانتاجتركز مهمة سوناطراك اليوم عل     فر والت قل البح، ى الوهائف التالية: البحث والتطوير، ا ري، ال
قل باانابيب وتبيع احروقات و   تسويقها.ال

اوزت شركة ( سوناطراك اليوم: 5-2 ولت إثرها من شركة فتيبعدما  ة إ اتموعة سوناطراك مراحل حامة 
حروقات ، حيث ألزمها تطور ااقتصاد العامي للملشركات البرولية والغازيةأصبحت إحدى أهم اامعروفة حاليا و 

اري إذا اقتضى وطه  العمل و أن تتبع شر   .اأمرالتغير ا
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ية     اجيات الوط كذا جلب العملة الصعبة من احروقات على امدى الطويل و تتمثل هذ امهمة  تغطية ا
 لتمويل ااقتصاد الوطي. اأزمة

 وقد م وضع امراحل التالية لذلك:

مع برو 1962-1995 :اأولىالمرحلة  اعي جزائريو  : أن تكون   ص

اعي جزائري دو يتك1995-2000 المرحلة الثانية: مع برو وص فل بكل فروع الطاقة : أن تكون 
دمات امشركةوالكيمياء و   .1ا

ة المرحلة الثالثة شا 2000: بعد س شاطات أخرى تتطلب طات ابرولية والغازية، الطاقةتكملة ال ياء ب ، الك
اجم....إمعرفة متماثلة مثل خدما  ت ام

افسة و مواجهة التحديات خاصة بعد فتح     اعية ناجحة قابلة للم أصبحت شركة سوناطراك اليوم قادة ص
ارجياا ازات اماضية و  لسوق،الدخول إ اقتصاد او  ،قتصاد الوطي على اسوق ا عات التوسوذلك بفضل اا

الية على الصعيد الوطي و  .ا  الدو

دذيد الذي م مصادقته  مارس وكذلك بع    من طرف غرف الرمان  2005د وضع قانون احروقات ا
لس اأمة.  و

 الفرع الثاني: أهداف المؤسسة الوطنية سوناطراك

موعة من     قيق  ية  اأهدافتأسست سوناطراك بغية  مية الوط موي خاص بالت ها ت ها ماهو ذاي وم م
قاط لخص أبرزها  ال  التالية: س

قيب على احروقات و استغاها-  الت

 تسير هذ الشبكاتشحن، استغال و  زين،تطوير شبكات نقل احروقات، -
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ته-  مييع الغاز الطبيعي و معا

 مشتقاهاروقات و تكرير احويل و -

زائر- شاطات امشركة  ا تلف ال مية  بية  ت ارج مع شركات جزائرية وأج  مال و  رأسااشراك  و و  ا
قولة   .اأخرىالقيم ام

 البعيد.باحروقات على امدى امتوسط و  مويل الباد -

مع سوناطراك.- ه فائدة على  اعة احروقات وكل عمل يرتب ع  دراسة كل نشاط له عاقة مباشرة بص

اجيات احلية-  .1تلبية ا

 وليةحفظ حق ااجيال القادمة  الثروة البر -

اعة البرولية-  قيق السيطرة على الص

ويع مصادر الدخل الوطي-  ت

مية العاجلة.-  قيق أقصى قدر من العائدات البرولية  امدى القصر لتمويل خطة الت

 العائدات البيرولية تبعا للطاقة ااستيعابية لاقتصاد الوطي-

اعية لتحصيل التكامل-  الوطي تقوية الدعم للقواعد الص
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 الهيكل التنظيمي لمؤسسة سوناطراك (:6الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مية  المصدر: قيق الت صص علوم اقتصادية،امؤسسة ااقتصادية بن اهدافها و يل شهادة اماسر  رج ل بالضياف العيد، مذكرة 
 .25ص 2013/ 2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة، -امستدامة 

العامالمدير   

 المجلس التنفيذي اامين العام

 رئيس الخزينة   

 لجنة الفحص
  والتوجيه

للمؤسسة  اامن الداخلي  

 انشطة المنبع  انشطة النقل  انشطة المصب  انشطة التسويق

 مديرية التخطيط والتنبؤ

 مديرية التطور والتقنية 

 مديرية التدقيق 

 مديرية الصحة واامن 

Holding 

INT 

مديرية الموارد 
 البشرية

ليةمديرية الما  

مديرية النشاطات 
 المركزية 

 مديرية الشؤون القانونية 
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 نشـــاط المؤسسـة الوطنيـة سـوناطـراك:انيالمطلب الث

قيق اأهداف امذكورة سابقاً استوجب من سوناطراك القيام بعدة نشاطات هــــي :       إن 

  . نــشـــاط المنبــــع :1

بع نشاطات البحث، ااستكشاف، تطوي       ناطراك اذ ، تضطلع سو ر وإنتاج احروقاتيغطي نشاط ام
رات مجهود ذاي  .بالشراكة مع شركات برولية أخرى ، أوا

قيق  ة  16تـــــم   .ود فردي وسبعة بالشراكــــةتسعة اكتشافات مجه 2009اكتشافاً  س

قيق  ة اكتشافاً  29تــــم   الباقي بالشراكة. عشرون مجهود ذاي و سبعة و  2010من احروقات  س

 . ااكتشـــاف :1.1

اعة البرولية حيث شهدت أول أشو      ة تعتبـــــر هذ اأخرة من أهم امراحل  الص قيب س  1980غال الت
بية نظراً لضخامة امشروعذلك باللجوء إ عقود الشراكة مع الشركاوض شلف و   .ت اأج

ــما عملية ااستكشافات فهي تتم س    ة بي ها  2001وياً حيث م اكتشاف س ثاثة أبار للبرول و ستة أبار م
 . أخرى للغاز

ة      قيق تسعة و عشرون اكتشاف جديد من  2010كــــما شهدت س زيادة  احتياطي احروقات من خال 
ها أربعة ع ا عشر َُ من الغاز و الغاز امكثف14شر ُبي فط و ثاث َُ من ا12، اث فط الغازَ من ا03ل . ل

ها سبعة و عشرون ُ  . و الباقي بشراكة مع غاز الرومَ اكتشاف مجهود ذاي27من بن هذ ااكتشافات م

 التنقــيب:. 2.1

ة  ها 2010ميزت س قيب بعدة تطورات م  . نشاط الت

صول على  - قيق D2كلم من التشكيات الزلزالية   11886ا ها ع %81، حيث م  هود ن طريق اتم
 .الذاي لسوناطراك

صول على  - ها D3كمل من التشكيات الزلزالية   9021ا  .مجهود ذاي لسوناطراك %50، م
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جزةَ 75حــفـــر  - قيق بئر ُأبار م ها باتهود الذاي لسوناطراك بامائة 85، حيث م   .م

 . نـشــاط المصــب :2

 .غاز البرول امميع و عن التكريرالطبيعي و عن فصل نشاط امصب مسؤول عن تطوير وحدات مييع الغاز 

 :اطراك من خال نشاط امصب ما يليلـــدى سون

معات من الغاز الطبيعي ام04أربــع ُ -  44، بطاقة إنتاجية إمالية قدرها بسكيكدة 01بأرزيو و  03، ميعَ 
 .من الغاز الطبيعي امميع 3مليار م

 .مليون طن 10.4جية إمالية قدرها ، بطاقة إنتاول امميع بأرزيوَ من غاز البر 02معيــن ُ -

ام قدر 01واحــدة ُ - فط ا ة ال زائر العاصمة ذات قدرة على معا وياً  2.7ها َ با  .مليون طن س

فط01واحــــدة ُ - ة ال ام قدرها  َ بسكيكدة ذات قدرة على معا وياً  15ا  .مليون طن س

ام قدرها َ بأرزيو ذا01واحدة ُ- فط ا ة ال ويا. 2.5ت قدرة على معا  مليون طن س

ام قدرها 01واحدةُ- فط ا ة ال اسي مسعود ذات قدرة على معا ويا. 1.1َ   مليون طن س

 ( تطور احتياطي النفط في الجزائر:2-1

فط    موع ااحتياطات امؤكدة امراكمة من ال فطية سوناطراك  ية ال ها  قدرت الشركة الوط زائر  مكام با
فطي اأول  ذ ااكتشاف ال برول وقد م استهاك قسم هام  مكافئ 2010إ غاية هاية عام  1اأصلية م

ام ، إذ أن    فط ا ها ، خصوصا من ال ام امكتشفة و   3مليار م 16م فط ا لاسرجاع و  القابلةكمية ال
ات إ غاية قد م انتاج أكثر من نصفها حي %25امقدرة    ذ السبعي ام م فط ا ث شهد احتياطي ال

وات اأخرة حاات من التذبذ ا ة لس دول التا عرض لتطور ااحتياطي من س حاول من خال ا ، س
 .2010إ غاية  2000
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 ( يوضح تطور احتياطي النفط:1جدول رقم )

ـــــــــــــة  ااحتياطـــــــي الس
2000 11314 
2001 11314 
2002 11314 
2003 11800 
2004 11350 
2005 12270 
2006 12270 
2007 12450 
2008 12500 
2009 12600 
2010 13200 

ظمة ااوبك المصدر:   2010تقرير م

عت بفكرة انفتاح القطاع على ااستثمار     زائر قد اقت دول كانت ا ة  ا يخال هذ الفرة امبي بعدما  اأج
جمي الشاسع لوحدها، أثبت ية أو امالية على تغطية هذا اتال ام وعليه ابد  ضعف القدرات احلية سواء التق

رات  ي امباشر و ااستفادة من ا بيةمن اانفتاح على ااستثمار ااج و تطبيقا هذ السياسة ، قامت  اأج
زائر بتوقيع أكثر من  بية  عقد شراكة مع 50ا ال ااستكشاف،شركات أج ت  سياسة اانفتاح و    فعا مك

يعلى ااستثمار مع الشريك  قول امكتشفة سواء نفط كانت أو غاز،  اأج  هذا القطاع على زيادة عدد ا
ديدة على ااستقرار خال الفرات  من عهد اانفتاح ،و من م عرف  اأوحيث أثرت هذ ااكتشافات ا

وات زيادة مستمرة إ  حت بفضل هذ الشراكة و من خال هذا تكون او  ،اأخرةغاية الس بفضل زائر قد 
ديد ور  اص بامؤسسة سوناطراك   زائر قد ضاعفت من و  فع احتياطاها،اتهود ا ذلك بالرغم من أن ا

 .إنتاجها



زائرية                                        الفصل الثا               حوكمة الشركات  امؤسسة ااقتصادية ا  

 

60 

 

 :اإنتاج -3

قيب وااكتشافتعتر هذ العملية كمرحلة م    و  ،والية لعملية الت ما   1921فعملية انتاج الغاز انطلقت س بي
ة  إنتاجة عملي بيةتطورا هاما خاصة بعد امشاركة  اإنتاج، فعرفت عملية 1980البرول انطلقت س يث   اأج

ة  1990  3مليون م 113أن انتاج الغاز سجل   3.1مليون م 143فقد وصل إ  2000أما  س

تجات إ محروقاتلل اأو اإنتاجحيث بلغ      ها  213.9، على مستوى ميع ام  55.3مليون ط.م.  م
ام و   من الغاز الطبيعي. 3مليار م 145.8مليون طن من البرول ا

اطق حاسي مسعود وحاسي الرمل نسبة      بامئة من  54بامئة من اانتاج الذاي لسوناطراك و  75مثل م
.  إما اانتاج الدو

ة يشتمل اانت ام %ُ 62َ من الغاز الطبيعي ،%6ُعلى  2010اج اأو للمحروقات لس َ من البرول ا
 َ من غاز البرول امميع.%ُ 4َ من الكثافات و6ُ%،

 مليون ط.م. . 154.8بلغ انتاج امكامن ال تشغلها سوناطراك لوحدها 

ام عن طريق الشراكة     ام ، أما فيما يتعلق بانتاج بامائة من إما 52مثل انتاج البرول ا  انتاج ابرول ا
 َ من إما اانتاج.%18ُالغاز الطبيعي عر الشراكة فهو مثل 

ال ا سبة 3مليون م 63.2، بلغ حجم اميا امضخة  امكامن البرولية فاظ على الضغط   44، اي ب
 .3مليار م 89.1بامئة .بلغ حجم الغاز اموجه للضخ 

سبة 3مليار م 38.2مستوى مكمن حاسي رمل فإن حجم عملية دورة الغاز الطبيعي يعادل  على   44، أي ب
 بامئة من عملية دورة اانتاج اأو من غاز امكمن.

بلغ فصل غاز البرول ، كمامن الغاز الطبيعي امميع 3مليون م 31.07بلغ انتاج مركبات مييع الغاز الطبيعي  
 طن. مليون 7.94امميع 
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: حو التا  إن حجم فصل غاز البرول امميع يوزع على ال

بامئة على  7بامئة على مركبات الغاز الطبيعي امميع،  5،ة على مركبات غاز ابرول امميعبامئ 85يتم توزيع    
و  الوطن. 3مصا الشمال و   1بامئة على مستوى مراكز اانتاج  ج

ة  ام امعا مصا الشمال   ، بلغت كميات 2010 س  مليون طن. 20.8البرول ا

ام بسكيكدة  فط ا ة عر وحدة تكرير ال  مليون. 4.66بلغت كميات امثافات امعا

حاول عرض تطور عملية اانتاج للمؤسسة  الفرة اممتدة من  : 2010إ  2005س دول التا   ا

 :2010إلى  2005محروقات لسوناطراك من ( : تطور عملية اانتاج ال2جدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اانتاج
 55.53 56.32 62 64 64 63 البترول الخام )مليون طن(

 145.8 143.2 154 153 150 152 (3الغاز )مليار م
 7.2 8.5 9 9 8 9 (3الغاز المميع)مليون م

Condensat 

stabilisé)مليون طن( 
14 13 13 13 12.5 11.2 

ية سوناطراك :المصدر:   2008،2010تقرير امؤسسة الوط

دول رقم ُ    ة  ا تجات امبي تلف ام َ 3عرف اانتاج على مستوى مؤسسة سوناطراك نوع من ااستقرار  
ة  2005خاصة من  ة  2008إ س فاض  س حيث وصل إ  2009ليعرف بعد ذلك نوع من اا
ام بعدما كان  مليون طن من 56.32 ة  62البرول ا ة  2008مليون طن س فاض  س  2010ليستمر اا

 مليون طن. 55.53حيث كان اانتاج 

وات     ام حيث عرف استقرار على مستوى الس ص انتاج الغاز شأنه شأن البرول ا أما فيما 
فاض  س )2008-2007-2006-2005ااربعةُ  45.8ل حيث وص 2009،2010ليعرف ا
وات ااربعة اماضية. 3مليار م 150بعدما كان يتمحور حول  3مليار م   الس
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وات      د 2008،2007،2006،2005كما شهد الغاز امميع ثباتا خال الس مليون  9، حيث استقر ع
خفض بعد ذلك إ  ة  7.5مر مكعب لي  .2010مليون مر مكعب س

فاض يعود إ سياسة تس    سياسة الدولة  احافظة على امخزون ف حجم اإنتاج من قبل اأوبك و قيهذا اا
 البرو الذي مثل حق اأجيال القادمة.

 :نشاط النقل -4

 النقل البحري لغازات البترول المسالة:

قل 2تتوفر سوناطراك على اسطول يتكون من عشر ناقات لغاز البرول امسال عر فرعيها ُ    َ : شركة ال
 ري للمحروقات وشركة سوناطراك الدولية لتسويق البرول.ا

 النقل بواسطة القنوات:

وات توصي     قل بواسطة الق اميؤمن نشاط ال ، اغاز الطبيعي، غاز ابرول امميع لُنقلَ احروقات ُالبرول ا
وات تقار   كة من خطوط أنابيب كلم وم نقل عر هذ الشب  16200و الكثافاتَ،ويتوفر على شبكة من اق

ة  244.5البرول و الغاز  تجاتَ. 2007مليون طن معادل برول ُط م  َ  س  ُمع حسبان ميع ام

قل بواسطة      كلم، و بطاقة 7459خط أنابيب نقل الغاز يبلغ طوها اإما  12 اأنابيبصي شبكة ال
قل تقدر    ها  131استيعا  لل ويا ، م و  39مليار مر مكعب س ويا موجهة  مليار مر مكعب س

 ااستراد.

بدروديران فارل زائر بإيطاليا عر تونسَ و للقارتن أنريكومتيي ُالرابط ا العابردخول خطي أنابيب نقل الغاز  بعد
دمة،  زائر بإسبانيا عر امغر َ حيز ا ز نابيب نقل الغاأخطوط مثلت   مشاريع جديدة دخلت ُالرابط ا

فيذ من أجل ااستجابة طور  امي للسوق ااوروبية الت وات مايلي:و  ،للطلب امت قل بواسطة الق  متلك نشاط ال

هزة بأزيد من  79-  مليون حصان 02الة رئيسية بطاقة إمالية تزيد عن  290مضخات ضخ وضغط 

وا  - زين   مليون مر مكعب. 3.4قدرة 

اسي الرم-  لمركز وطي لتوزيع الغاز 
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مراء.- وض ا  مركز وطي لتوزيع احروقات السائلة 

 التسويق  -5

فطية و ملت سوناطراك  1980بعد تأميم مؤسسات التوزيع   تجات ال مضاعف نقاط البيع عملية توزيع ام
 العامية. اأسواقلرفع صادراها  

ة  116.3: مت احافظة على مستوى حجم الصادرات معدل اإحجامتصدير   2010مليون ط.م.   س
ة  فاض طفيف مقارنة بس  مليون ط.م. . 157.5حيث كان يقدر حجم امبيعات    2009حيث شهد ا

ة قيمة الصادرات دوار  44.4مليار دوار أمريكي مقابل  56.1   2010: يقدر رقم أعمال الصادرات لس
ة   26.4، اي بزيادة تقدر   2009أمريكي  س

ة  1.3حجم الواردات  الواردات: بلغ فاض    2010مليون طن  س ة  23حيث شهد ا بامئة مقارنة بس
2009. 

ة  36.1السوق احلية : بلغت الكميات امباعة  السوق احلية و اموجهة للغر   2010مليون ط.م.   س
ة  34.8مقابل  از  4بزيادة ما يقار   2009مليون ط.م.   س ة امالية بامئة مقارنة بإ   2009ات الس

وا   .1مليون طن  11زادت نسبة تسليم الوقود للسوق احلية 

 

 

 

 

 

                                                           

 
مية امستدامة  -1 قيق الت صص علوم اقتصادية،امؤسسة ااقتصادية بن اهدافها و يل شهادة اماسر  رج ل ،مرجع سبق بالضياف العيد، مذكرة 
 30.-27 ذكر
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 :نظام الحوكمة في مؤسسة سوناطراكلثالمطلب الثا

تعمل شركة سونطراك على ترسيخ الشفافية  كافة تعاماها وانشطتها، ما يتيح للجمهور  ااطاع على كافة 
شفافية.وبكل مصداقية و امعلومات   

ية وذلك وتطبق شركة سونطراك نظام حوكمة الشركات بصفة جيدة ، ظيمية الوط  هل احرام القوانن الت
افسة الشريفة، أو الداخلي ستوى اموالدولية سواء على  رم امؤسسة مبادئ ام ارجي.كما  وتعارض كل  ا

ا معها،كما تضمن امؤسسة تطبيق واحرام مبادئ   ال  اأعمال قياتأخامايت :أنشطتها   

اء عاقاها مع كافة ااطراف مرتبطة اا كالعمال واموردون والزبائن والشركاء  -1  زاهة: تعمل امؤسسة على ب ال
زاهة، اأعمال أخاقياتعلى أساس مبادئ  ااجتماعين، حيث تكافئ امؤسسة  امعتمدة على الشرف وال

بي على  طارإالعمال امخلصن ،وذلك   وااحرام. اإخاصالتزام اخاقي ي  

سبة للموارد البشرية،من خال  -2 ية بال العمل على تكوين امهارات: تعمل مؤسسة سونطراك على تعزيز امه
سن  تشجيع امهارات الفردية،وروح اابتكار، وااخراع وامبادرات،فهي تكرس جهود خاصة لتكوين العمال، و

على مستوى امؤسسة. مط التسير  

ية على ااعراف ر امؤسسة جو  سليم ومائم للعملكما توف مية ثقافة امؤسسة امب اسب لتحقيق ت فز وم  ،
يد.  بالكفاءات واأداء ا

ة موهفيها باحرام سوناطراك تلتزمكما  ،سامتهم هم تضمن و صحتهم، على افظة بااعراف، هم مدي  

ساء على حد امعاملة العاد -3 لة وتكافئ الفرص: تضمن مؤسسة سونطراك نفس فرص العمل للرجال وال
قوق وعليهم نفس الواجبات.  السواء، فلهم نفس ا

سوي، انب ال قوق ا فظ كرامتهم، كما تكرس  كما تو امؤسسة اهتماما خاصا  وما يضمن حقوقهم و
حن للعمل.امؤسسة مبدأ عدم ااقصاء لكل العمال ولكل امرش  
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ة: -4 شآها سامة ضمان علىسونطراك   رص امواط شآت على احافظة و م  تسعى،كما اتاورة السكان م
 ااجتماعية اأنشطة سيد  سوناطراك تساهمو  ،والثقا الطبيعي الراث ماية  وتساهم البيئة على للحفاظ

رية، و مية  ا ة كمؤسسة لقيمها وفقا الدو و الوطي لتضامنا  احلية، قتصاديةاا الت .مواط  

مصداقية امعلومات احاسبية والتقارير: ان صدور التقارير امالية وغر امالية  بصفة صحيحة و سليمة، تعتر  -5
يد للشركة، وهو التزام من طرف كل عامل.  ضرورية لضمان العمل ا

ظام الداخلي لسونطراك،حاات غش وتاعبات كاذبة، تعتر ان تزوير أو تلفيق معلوم وكذلك  ،يعاقب عليها ال
 القانون. 

اسي وما   أي وقت وبشكل مفاجئ، و هذا  أنمكن  ب على امسؤولن  اإطارتقوم امؤسسة بتفتيش 
سن للمحققن، والتعاون بصفة مطلقة مع امراجعن سواء   ين توفر ااستقبال ا كانو من الداخل واموهفن امع

ارج. أو ا  

واملكية الفكرية، ما فيها  لف،تعمل سونطراك على ماية حقوق امؤ السرية، حقوق امؤلف واملكية الفكرية:   -6
. اأسرار التجارية،وبراءات ااخراع، ......................ا  

تعتر موهفيها   اأخرةللشركة، وهذ العمل،هي ملك خاص  إطارامعلومات ال اطلع عليها اموهفون   إن
الين مكمن للسرية التامة،وبذلك تعتر كل امعلومات  العمليات  ب حفظها  واأنشطةالسابقن وا أسرار 

 وعدم نشرها.

ه متابعات، والفصل  مكافحة الرشوة و -7 جر ع الفساد: تعتر الرشوة تصرف خطر، ويعاقب عليه القانون، وي
 عن العمل.

عا باتا على كافة  موهفيها تلقي أي مبالغ أو أي أغراض أخرى ها قيمة، إن ع  م من أي  مؤسسة سونطراك م
ح  فس الصفة على اموهفن م ع أيضا وب تقدم أي  أوشخص أو أية مؤسسة كانت مهما كانت صفتهم، كما م

م.أي شخص أو مؤسسة مهما كانت صفته إأي أغراض أخرى ها قيمة  أومبالغ   

ة  إن تها على الفور من طرف  ب  معا اولة رشوة أي موهف من طرف أحدهم،  مؤسسة  أخاقأي 
 سونطراك.
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العاقات مع اموردين والشركاء والزبائن: تعمل مؤسسة سونطراك من خال العمليات ال تقوم اا على تعزيز  -8
بغي عليهم ا ااعمال. أخاقياتحرام معاير ثقة اموردين والشركاء والزبائن، وبدورهم ي  

ال اأعمال، ومؤسسة سونطراك وبصرامة تطابق  إن ديدا العاقات   ظم وبصفة أكثر   زائري ي التشريع ا
 تعاماها مع متطلبات القانون.

كم  رم أيضا مؤسسة سونطراك وبدقة كافة التشريعات الدولية ال  ا، ومن  البلدان امضيفة ه أنشطتهاكما 
كم العاقات التعاقدية والصفقات التجارية يتوجب احرامها   أخرىجهة  ظيمات واجراءات  لدى سونطراك ت
1وبدقة.

 

                                                           
1
 Code_de_conduite de sonatrach ،p06. 
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:خاصة  

شاط ااقتصادي امعاص تعتر امؤسسة مركز     بع الرئيسي للرفاهية امادية،حيث مثل  ،رال سبة  ام وتبقى بال
ان الرئيسي للعمل، كما أن امؤسسة هي امكان الذي مارس فيها طرق التسير معظم اأعوان ااقتصادين امك

شاط  وإضافة لكوها العقانية اموجهة لبلوغ اأهداف ااقتصادية أو ااجتماعية، واة اأساسية  ال ال
زائرية عن غرها من امؤسسات، اإطار،و هذا ااقتصادي للمجتمع تلف مؤسسة سونطراك ا  ا

قيب و ااقتصادية.حيث تعتر  زائر و إفريقيا فهي تشارك  الت التسويق و  اإنتاجأهم الشركات البرولية  ا
هود امبذولة   ال احروقات وهذا يبن ا ويع ، كما أها احتلت امراتب ااو عاميا   معتمدة على سياسة الت

قول البروليةاكتشاف وت سبة  و  ،طوير و استغال ا زائري أها تساهم ب ابض لاقتصاد ا اذا أصبحت القلب ال
مية  قيق ااندماج الوطي و ااستقرار و الت صر قوي   تعمل شركة سونطراك على ترسيخ ،كما كبرة فيه وع

وشفافية،  وبكل مصداقيةالشفافية  كافة تعاماها وانشطتها، ما يتيح للجمهور  ااطاع على كافة امعلومات 
ية وذلك تطبق شركة سونطراك نظام حوكمة الشركات بصفة جيدة ،حيث  ظيمية الوط  هل احرام القوانن الت

ارجي. أو الداخلي ستوى امالدولية سواء على  ا  
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 :خاصة
وكمة بأها        راء ا نبيةاا  ل عرف ا نممةة  ة ياا  ا شركة مال ى ي ارة ا اائمن ع ةم  س ا  اممارسا  ا

ن فةها ل غرهم عام سمدا  لا ة اأسهم لا ى حاوق م نعاقدية  ،حافظ ع عاقا  ا من خال حري تمفةذ ا
ةمة لفاا   س ةة احاسيةة ا واجية ا ترببهم من خال اسنخدام اأ لا  اما شفافةة ا ، اأمر معاير اإفصاح لا

ةة ممذ حوا  شركا  بوضع معاير  ل نحسن مارسا  حوكمة ا هو   ذي أ ى ي تعاضد ا سمة ح  15ا
وقت حا ل  اكنسب ما ينمنع ة ي ا عامةةبه من قوة هائ نجارة ا دلل اأعضاء ممذ أكثر من ل  حرصت ممظمة ا ا

دل  بإقماع 10 شركا  عر ا ى مو ا ى لضع معاير تساعد ع ثاة ي امسنثمرين ل  سموا  ع امارضن با
غرض سعال ي اممباة ا ينواجدلن هاااسنثمار ي حوهم  ةة ت، لحاةاا  هذا ا دل ، هةئا  احاسيةة ا

نعالن ااقنصا ي ل  يضافة باإ دل لممظمة ا يمك ا ك قام ا نممةة بوضعذ شركا  توسةع برامج حوكمل  ا ة ا
ى مدى عدة أعوام مضت  .ع

مااط اااابةة ا تن       ف ا نعرض مخن مؤسسة من أهداف ل بعد ا وكمة  ى مزايةحها ا اضاء ع ا تظهر ي ا
مزاعا  ل  فسا  اما ل اا دلر اصراع بن اأطراف أصحاب امصاح، لماالمة ا ما ا م اةافعال ل اإ اري يظهر 

وكمة ي امؤسسة عيه ا ذي ت ركائز ا تعهد ، هذه اأ لار ا تأا موعة من ا ى  مظام ع ي اا بارتكاز هذا ا
شيء اأ ى أقصى ل  هم ي ااح تبية  هذا امفهوم،ا صول ع منائج من خاللا ي راجه ضمن  أحسن ا

 .  سةاسا  امؤسســـــة
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اخ و         اك م وكمة ي أي بلد ا مكن أن يتحقق إا إذا كان ه بيئة تضمن تطبيق تلك إن تبي مبادئ ا
ظيمية، و هذا امبادئ، و  د نفسها أمام اختبار صعب من خالضمن اأطر القانونية والت زائر ي ظل العومة   ا

ارجية الي ست ،البيئة الداخلية وضعف مؤسساها امستجدات قرض عليها التكيف مع امتطلبات و و البيئة ا
ديات الشركات ي ااقتصاديات  ديثة . ومكن القول أن عمليات وضع أي من التشريعات تتمثل إحدى  ا

جهة ادياها على مواعتمد مستقبل اقتصيجذورها، و  تثبتحوكمة الشركات أن امية وبدوها ا مكن لأسواق و ال
جاح قتلك التحديات، و  اص و العام معا  يتطلب ال ظيمية و ، إنشايام القطاعن ا خلق ء و وضع اطر قانونية وت

 .الثقة من خال السلوك اأخاقي واإشرايجو من 

ديات متثل ي غرس حوكمة الشركات ي الشركات العمومية باعتبارها  زائري بصفة خاصة  ويواجه ااقتصاد ا
صيب اأكر ي العمالة  ساهام  .الدخلو م بال

ا  ا هذا اموضوع فر وخصوص اختبار الفرضيات، فقد وضع  :ا كتامكانت نتائجهتن و ضيي بداية دراست

امية حيث نلتمس  .1 سبة للفرضية اأو امتعلقة بأمية مبادئ حوكمة امؤسسات ومارستها ي الدول ال بال
هود الكبر  زائر ومن دول نامية أخري خاصة العربية صحتها من خال ا اها من طرف ا الي عرض

ابية علي  ها من أثار اا قيق اإفصاح و الشفافية وهذا ما يعود م للوصول إ أمى هدف وهو 
 الدول و اقتصادها ككل.

زائر بذلت جهود من احل تطبيق حوكمة .2 سبة للفرضية الثانية الي نصت علي أن ا امؤسسات و  أما بال
زائر ي تطبيق إجراءات الكن م يكفي ذالك ونلمس صحتها وهذا من خال امعوقات الي و  جهتها ا

وكمة  وهذا طبعا راجع الثقافة اجتمع أوا وثانيا واقع امؤسسات ااقتصادية ضعيف جدا أو خاصة ،ا
 جلس اإدارة و اإدارة العليا.

ا الدراسة هذ خال من و تائج بعض إ توصل  :التوصيات و ال

 النتائج:أوًا: 

كشفت هذ اأزمات أن عدم   ، حيثباأزمات امالية و ااقتصادية ارتبطت حوكمة الشركات ارتباطا  وثيقا   -
 .تطبيق حوكمة الشركات بالشكل امطلوب قد زاد من حدة هذ اأزمات
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شاط ااقتصادي للمجتمع تعتر امؤسسة - واة اأساسية ي ال  .ال

زائرية السلطات بذلت  لقد -  امصرفية، امؤسسات وكمة السليم التطبيق إرساء أجل من جهودا ا
 نظام حوكمة الشركات. لتطبيق عززةواصدار امدونات ام  قواننال سنيث عملت على ح

ية وذلك الشركات بصفة جيدة ، تطبق شركة سونطراك نظام حوكمة - ظيمية الوط ي ظل احرام القوانن الت
ارجي. أو الداخلي ستوى اموالدولية سواء على   ا

 التوصــــيات ثانياً:  

وكمة و ضرورة اإسراع باالتزام القانوي للمؤسسات ا - العمل علي توفر اإطار زائرية بتطبيق مبادئ ا
اسبة لذالكؤسسي والقانوي كبيئة ام  .م

ص حوكمة امؤسسات ع - قد دورات تدريبية ندوات متخصصة وكذا مؤمرات علمية بصفة مستمرة هذا فيما 
ين و دور و  ضرها كل من امه  ااكادمين.أطرافها 

ظيم وظيفة امراجع - ارجية و  ةإعادة ت زائرية مالداخلية وا ة امرجعة ي امؤسسات ا ا يضمن كذا 
 فاءة و فعالية عمليتها.كاستقاليتها موضوعيتها و 

زائرية و  - اهج التعليم العا للجامعات ا اصلة ي بيئة اأعمال ضمن م العمل علي مواكبة التطورات ا
ديثة قي بيئة اأعمال و ااعراف بالت ت الي كذا التطوراتمثلة أساسا ي حوكمة امؤسسات و امطورات ا

سبة اأط  هذا بتطويرها.راف و حدثت بال

ظيم آليات مظإنشاء م - ية تعمل علي ت ية للمراجعة الداخلية و مات مه ارجية ما يتوي مع امعاير زاولة مه ا
زائرية. ة آخذ بعن ااعتبار بيئة اأعمال ا  الدولية باإضافة إ وضع ميثاق أخاقيات امه

ارجن مع إعطاء شهادات معرف ها الداخلن و تدريب وتكوين امرجعن إنشاء معهد متخصص ل - ا
ارجنضافة إ حث امرجعن الداخلن و باإ رات.  اارراط ي امعاهد الدولية و ا  اكتشاف ا
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 آفاق الموضوع ثالثاً:

اولت الدراسة ل  لو من نظام حوكمة الشركات في المؤسسة ااقتصادية الجزائريةقد ت ، وهذ الدراسة ا 
قائص، ة اموضوع من جهة أخرى، فيمكن التوسع ي دراسة بعض  ال ونظر ا اتساع اموضوع وتواضع معا

 جزئياته، فمثا مكن اعتماد امواضيع التالية:

د من الفساد اما واإداري . -  دور حوكمة الشركات ي ا

مية ااقتصادية. -  دور حوكمة الشركات ي الت

زائر. واقع وأفاق حوكمة الشركات -  ي ا
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 قائمة المراجع باللغة العربية:
1-

مية و مؤشراها ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر   مية ي عام متغر ، دراسة ي مفهوم الت ابراهيم العيسوي ، الت
 ،2003 . 

درية ، الطبعة اأو ،  امد على خضر ، حوكمة الشركات ،  -2 امعي ، اإسك  .2012دار الفكر ا

يل العربية ، القاهرة ، مصر ،  -3 موعة ال سن امد ، حوكمة الشركات ،  ضري    .2005ا

ديث ي التحليل اما و تقييم االداء ، مدخل حوكمة الشركات ، امعارف ،  -4 ر ، الفكر ا دي م ه
درية ،   .2009ااسك

كماتية  زهر عبد -5 مية اإدارية  (Gouvernance)الكرم كايد، ا ظمة العربية للت قضايا و تطبيقات ام
 2003حوث و دراسات 

 -امباديء  -ماد طارق عبد العال ، حوكمة الشركات )شركات قطاع عام و خاص و مصارف امفاهيم  -6
امعية ، مصر ،  -التجارب   ، 2007امتطلبات( ، الدار ا

امعية ، القاهرة ،  ماد ، -7 طارق عبد العال ، حوكمة الشركات ، امفاهيم ، امبادئ ، التجارب ، الدار ا
2005 . 

وكمة الرشيدة ، حالة مركز امعلومات ودعم القرار التابع جلس  -8 طارق نوير، تعزيز القدرات ااحصائية و ا
 2002الوزراء امصري، القاهرة، مصر،

 

امعية طارق عبد العال ماد ،  -9  . 2007الطبعة الثالثة ، مصر ، ’ حوكمة الشركات ، الدار ا

 
امعية ، مصر ،  -10   2009طارق عبد العال ماد ، حوكمة الشركات و اأزمات امالية العامية ، الدار ا

مد طارق ، حوكمة الشركات و التشريعات الازمة لسامة التطبيق ، مباديء مارسة حوكمة  -11 يوسف 
مية اإدارية ، مصر. الشركات ، ظمة العربية للت شورات ام  م

ة الفساد اما وااداري  -12 امعية، -دراسة مقارنة–مد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعا ، الدار ا
 2006مصر، 
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زائر،الطبعة الثانية،  . -13  1998ناصر دادي عدون ،إقتصاد امؤسسة، دار احمدية العامة،ا

 .2003حوكمة الشركات ، سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة امصرية ، جانفي نرمن أبو العطا ،  -14

امعية ،  -15 فيذين ، الدار ا الس اإدارة و امديرين الت مد مصطفى ، حوكمة الشركات و أعضاء  سليمان 
درية ، مصر ،   2006اإسك

زائر، عبد الكرم بويعقوب، احاسبة التحليلية، ديوان امطبوعات ا -16  .1998امعية، ا

اد امصارف العربية ،  -17 لس اادارة ، ا  .2007عدنان بن حيدر بن درويش ، حوكمة الشركات و دور 
وكمة امؤسسية  -18 مد عبد الفتاح العثماوي ، ا امدخل مكافحة الفساد ي  –عطا اه وارد خليل ، 

شر و التو  رية لل اصة ، مكتب ا  2008زيع ، القاهرة ، مصر ، امؤسسات العامة و ا

امعية، امطبوعات ديوان امؤسسة، اقتصاد صخري، عمر -19 زائر،الطبعة ا  2006 الرابعة، ا
 :المذكرات

قيق  -1 صص علوم اقتصادية،امؤسسة ااقتصادية بن اهدافها و يل شهادة اماسر  رج ل بالضياف العيد، مذكرة 
مية امستدامة   2013/ 2012مرباح ورقلة، جامعة قاصدي -الت

نرمن ابو العطا ، حوكمة الشركات و التمويل على التطبيق على سوق امال ، رسالة ماجستر ي ااقتصاد ،    -2
 كلية ااقتصاد و العلوم السياسية ، مصر

  

 الملتقيات والمداخات:
مد ، دراسة اثر حوكمة -1 الشركات على الشفافية و اإفصاح و جودة القوائم  بن الطاهر حسن ، بوطاعة 

ظام احاسي اما ، املتقى الوطي حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما و اإداري  امالية ي ظل ال
مد خيضر ، بسكرة . 2012ماي  06-07  .، جامعة 

وكمة وأثر -2 على اإفصاح احاسي و جودة التقارير امالية ،  بن عيشي عمار ، عمري سامي ، تطبيق قواعد ا
وكمة احاسبية للمؤسسة ، واقع و رهانات و آفاق ، جامعة  زائرية ، مداخلة ملتقى ا دراسة حالة شركات امسامة ا

 . 2010ديسمر  08-07ام البواقي 
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ظمة احاسبية و أثرها على مستوى أداء دبلة فاتح ، حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق امعلومة امالية و اأن -3
مد خيضر ، بسكرة ،   .2009اأسواق ، ورقة حثية ضمن املتقى الوطي حول حوكمة الشركات ، جامعة 

 المــــــجــــــــات:

لة اموسسة، -1 زائر( ، د من الفساد اما )حالة ا وكمة امصرفية ي ا لة  دريس رشيد ، آليات ا
كمة تصدر كلية العلوم  زائر علمية دورية   3ااقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير، جامعة ا

 .2014،  3،العدد

لة علمية  -2 مية،  لة ااسراتيجية والت مود، قراءة ي نظام حوكمة الشركات،  مد  مد عيسى  ولد 
كمة متخصصة ي اميدان ااقتصادي تصدر ع ن كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم دولية 

 .2013، جويلية 5جامعة مستغام، العدد  -التسير
  : الجامعية مطبوعاتال
ة الثانية ماسر،  --2 مود، حوكمة الشركات، مطبوعة جامعية موجهة إ طلبة: الس مد  مد عيسى  ولد 

، أكتوبر  جامعة مستغام ،صص إدارة واقتصاد امؤسسة بقسم العلوم ااقتصادية،   2013الطبعة ااو
 مواقع اانترنت

 اضرات ي اقتصاد امؤسسة، اموقع االكروي:  -1

 post_75.html-http://thayoub.blogspot.com/2015/02/blog 

وقع االكرويدروس اقتصاد امؤسسة، ام -2 -   

 

post_4820.html-http://iqtissad.blogspot.com/2012/09/blog 
 

شر مدونة سلوكه ،اموقع االكروي: -3 مع سوناطراك ي  موقع جزايرس ، 

http://www.djazairess.com/aps/95987 

:اموقع االكروي مؤسسة سونطراك -  4  

www.sonatrach.dz 
 المراجع باللغة اأجنبية:

1- Code_de_conduite de sonatrach 

http://thayoub.blogspot.com/2015/02/blog-post_75.html
http://iqtissad.blogspot.com/2012/09/blog-post_4820.html
http://iqtissad.blogspot.com/2012/09/blog-post_4820.html
http://www.djazairess.com/aps/95987
http://www.djazairess.com/aps/95987
http://www.sonatrach.dz/
http://www.sonatrach.dz/


  ملخص الدراسة:

 ا موضوع حيث   لجزائريةا واقع نظام حوكمـــة الشركات في المؤسسة ااقتصاديــــــــة من خال دراست
حو التاي مــــا هـــــو واقع نظام حوكمـــة الشركات  امؤسسة "كانت إشكالية هذ الدراسة  على ال

و من خال هذ اإشكالية طرحت جموعة من اأسئلة الفرعية و اقرحت  "؟اجزائريةااقتصاديــــــــة 
جموعة من الفرضيات و ذلك قصد اإجابة على اإشكالية امطروحة و التأكد من صحة الفرضيات 

ظري و التطبيقي. او  امقرحة  من اجانبن ال تج أن اجزائر قامت ببذل عدة  من خال هذ الدراسة است
فع وهذا نظرا للمعوقات جهودات لت طبيق حوكمة الشركات  امؤسسة ااقتصادية ولكن ذلك م جد بال

الي صادفتها كدولة نامية من جهة ثقافة اجتمع ومن جهة ثانية ضعف امؤسسة ااقتصادية اجزائرية. 
بق تطلشركة وجدنا أن هذ ا مؤسسة سونطراك الجزائريةمن خال الدراسة اميدانية الي أجريت  و 

ية والدولية سواء على وذلك  ،نظام حوكمة الشركات بصفة جيدة ظيمية الوط  ظل احرام القوانن الت
ا أو الداخليستو  ام افسة الشريفة، وتعارض كل مايت  اخارجي.كما حرم امؤسسة مبادئ ام

  .معها،كما تضمن امؤسسة تطبيق واحرام مبادئ  أخاقيات اأعمال  جال أنشطتها

Study summary: 
 

 through our study to the subject of the reality of the corporate governance 

system in the Algerian economic enterprise, where the problem of this 

study is as follows, "What is the reality of the corporate governance 

system in the Algerian economic enterprise?" And through this problem it 

posed a series of sub-questions and proposed a set of hypotheses and that 

meant answering the problem at hand and confirm the proposed 

hypotheses from both theoretical and practical. Through this study, we 

concluded that Algeria has to make several efforts to implement corporate 

governance in the economic enterprise, but it did not find a benefit and 

this because of the obstacles encountered as a developing country on the 

one hand the culture of the community on the other hand the weakness of 

the Algerian economic enterprise. 

Through the field study conducted in the Algerian Sonatrach Foundation 

we found that this company apply corporate governance as a good system 

, and in light of respect for national and international regulatory laws , 

both at the domestic level or Alforeig.kma Foundation respect the 

principles of fair competition , and opposes all Maitnavy with it , also 

included enterprise application and respect for the principles of business 

ethics in the field of activities  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  طار النظري لحوكمة الشركات اا  
 

  
  ماهية حوكمة الشركات ماهية حوكمة الشركات المبحث اأول:المبحث اأول:
  وفوائد حوكمة الشركات وفوائد حوكمة الشركات   وأهدافوأهدافأهمية أهمية المبحث الثاني:المبحث الثاني:

  حوكمة الشركاتحوكمة الشركات  محدداتمحدداتالمبحث الثالث: خصائص و المبحث الثالث: خصائص و 



  
  
  
  
  
  

 

 
 

 
 
 
 
 

ئريةفي المؤسسة ااقتصادية الجز حوكمة الشركات   
  

  ماهية المؤسسة ااقتصادية ماهية المؤسسة ااقتصادية   ::المبحث اأولالمبحث اأول
  حوكمة الشركاتحوكمة الشركات  وأفاقوأفاقواقع وتحديات واقع وتحديات   المبحث الثاني:المبحث الثاني:
      حوكمة الشركات في مؤسسة سوناطراك الجزائريةحوكمة الشركات في مؤسسة سوناطراك الجزائرية  المبحث الثالث:المبحث الثالث:

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  

  



  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	تأسست مؤسسة التمويل الدولية  في عام 1956م بهدف دعم نمو القطاع الخاص في الدول النامية في العالم. وتتمثل رسالة المؤسسة المعلن عنها في “تشجيع استثمارات القطاع الخاص المستدامة في البلدان النامية، مما يساعد على تخفيض أعداد الفقراء وتحسين أحوال الناس المعيش...
	وبينما يقوم البنك الدولي(ممثلا بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية للتنمية) بتقديم القروض والدعم الفني للحكومات، فإن مؤسسة التمويل الدولية تقوم في المقابل بتقديم القروض، والاستثمار المباشر في رأس المال، والخدمات الاستشارية والفنية للقطاع ا...

