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Abstract:  

La gouvernance prend de l'importance pour les petites et moyennes entreprises, car celui-

ci a un rôle actif dans les politiques économiques des pays et leur impact sur l'économie, 

ce qui permet a la gouvernance d'atteindre des performances exceptionnelles et 

l'élaboration de stratégies pour permettre à l'institution de faire face à la concurrence en 

particulier à la lumière de la mondialisation. Cette recherche répond aux éléments 

suivants: est ce que les principes de gouvernance d'entreprise contribuent à soutenir les 

petites et moyennes entreprises? Et aider dans la continuité et la création de valeur? Quel 

est le modèle approprié de la gestion actuelle des principes qui sont inscrits dans la 

Charte de la bonne gouvernance? 

Mots-clés :La gouvernance d'entreprise, petites et moyennes entreprises, la continuité 

d'entreprise 

(JEL) Classification : G3 

 :ملخص
 للدول االقتصادية السياسات يف فعال دور من األخرية هلذه ملا واملتوسطة الصغرية للمؤسسات أمهية احلوكمة تكتسب
 املنافسة مواجهة من املؤسسة لتمكني االسرتاتيجيات ووضع املتميز األداء بتحقيق احلوكمة فتسمح االقتصاد، على وتأثريها
 املؤسسات دعم يف تساهم الشركات حوكمة مبادئ هل: التالية العناصر على يبجي البحث وهذا. العوملة ظل يف خاصة
 ميثاق هبا جاء اليت للمبادئ احلايل التسيري منط مالئمة مدي ما القيمة؟ وخلق االستمرارية يف وتساعدها واملتوسطة؟ الصغرية
 الراشد؟ احلكم

 املؤسسات استمرارية سطة،واملتو  الصغرية املؤسسات الشركات، حوكمة :الكلمات المفتاحية
 jel :G3 رموز
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 :مقدمة

أصبح موضوع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيتل حيزا كبريا من اهتمام احلكومات والعديد من الدول، خاصة معع تزايعد املكانعة 
باتع  تلعبعيف يف خمتلعف بعرام  اليت حتتلها هذه املؤسسات  يف اقتصاديات خمتلف هذه الدول مهما كعا  مسعتوت تطورهعا، والعدور العذي 

حيث يرت كثري من االقتصاديني أ  تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشجيع اقامتها، باعتبارها أهم  .التنمية املستقبلية اإلسرتاجتية
طلقععاأ أساسععياأ روافععد عمليععة التنميععة االقتصععادية واالجتماعيععة يف الععدول بشععكل عععام، والععدول الناميععة بشععكل خععا ، و لعع  باعتبارهععا من

ولذل  أول  دول كثرية هذه املشاريع . لزيادة الطاقة اإلنتاجية من ناحية، واملسامهة يف معاجلة مشكليت الفقر والبطالة من ناحية أخرت
 .اهتماماأ متزايداأ، وقدم  هلا العو  واملساعدة مبختلف السبل ووفقاأ لإلمكانيات املتاحة

من بنية التشريعات والقوانني واملؤسسات اليت يتحدد بناءاأ عليها مزي  وهيكل الرقابة يف الشركات، إ  نظام احلوكمة يتشكل أساساأ    
حيث أ  مواطن الضعف يف احلوكمة تؤثر سلبا على ثقة اجلمهور، وتزيد من حالة عدم التأكد، واملخاطر احمليطة بالشركة، مما يؤثر 

يد ملبادئ احلوكمة يساعد على رفع درجة الثقة من جانب املستثمرين، واماية إ  التطبيق اجل. بشكل سليب على نشاط هذه الشركات
مصاحلهم اليت تنعكس على خفض تكلفة رأس املال وتزيد من استقرار مصادر التمويل، حيث إ  جهود حتسني الكفاءة االقتصادية 

ووجود بيئة قانونية، وتنظيمية، ومؤسسية، وأخالقيات اليت تتبناها احلوكمة، والشفافية اليت تضمن وجود منافسة مالئمة يف األسواق، 
 . األعمال، واحلر  على عدم وجود تعارض يف املصاحل، ليف تأثري مباشر على مسعة الشركة وعنصر مهم يف حماربة الفساد

 للدول القتصاديةا السياسات فعال يف دور من األخرية هلذه وما واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف خاصة أمهية احلوكمة تكتسب   
 يف جيدة صورة املؤسسة إكساب يف بارزا دور تلعب فا  احلوكمة إدارهتا بأسلوب كثريا تتأثر املؤسسات وال  االقتصاد على وتأثريها
 ظل يف خاصة الشديدة املنافسة مواجهة من املؤسسة لتمكني الفعالة االسرتاتيجيات املتميز ورسم األداء حتقيق خالل من السوق
  .ةالعومل

هل منط تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلايل : انطالقا مما سبق جاءت هذه الورقة البحثية لتجيب على عدة تساؤالت أمهها  
يسمح هلا باملنافسة واالستمرارية؟ وهل تساهم مبادئ حوكمة الشركات حقيقتا يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ وتساعدها يف 

كل هذه األسئلة وغريها القيمة؟ ما مدي مالئمة منط التسيري احلايل للمبادئ اليت جاء هبا ميثاق احلكم الراشد؟ االستمرارية وخلق
 :سنحاول اإلجابة عليها من خالل هذه الورقة البحثية من خالل احملاور التالية

 اإلطار القانوين اجلديد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: احملور األول

 اجلزائرية PMEواقع ممارسات احلوكمة يف : احملور الثاين

 جماالت احلوكمة يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة: احملور الثالث
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 اإلطار القانوني الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المحور األول

 ترتتب  مما ملعنيني،  موميني واخلوا الع الفاعلني  والتنسيق مع  التشاور  واملتوسطة على  الصغرية  املؤسسات  تطوير  سياسة  تستند
 باختا  التدابري احمللية اجلماعات وتبادر .لذل   الضرورية  الوسائل  الدولة  تسّخر ومرافقة حبيث  دعم  وتدابري وهياكل  برام   علييف 

  ملالئم ا  العقار  على  لاحلصو   خالل تسهيل  من  السيما واملتوسطة  الصغرية  ترقية  املؤسسات ودعم مساعدة أجل من الالزمة
 .واملناطق الصناعية النشاطات  مناطق  من  جزء  لنشاطاهتا، وختصيص

 معايير اعتماد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:أوال

  مؤسسة  بأهنا القانونية،تعرف  طبيعتها  كان   مهما واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات ، فا 20-71  حسب ما جاء يف القانو 
  :1اخلدمات وتتوفر فيها ما يلي  او  نتاج السلعإ

 .شخصا (250 ) مائتني ومخسني  إىل  (1)  واحد  من  تشغل -
  مليار  حصيلتها السنوية  جمموع  يتجاوز  ال  أو ، جزائري  دينار  ماليري (4) أربعة  السنوي  أعماهلا  رقم  يتجاوز  ال -

 .جزائري  دينار  (1)
   .ية كما سنحدده الحقااالستقالل معيار تستويف -

 :التالية احلدود حترتم املؤسسة اليت ،20-71 القانو  أحكام تدخل يف نطاق

 بصفة  األجراء  عدد العاملني  مبعىن السنوية،  العمل  وحدات  لعدد  األشخا  املوافق  عدد :  المستخدمون  األشخاص 1 - 
 اليت  والسنة.  السنوي  العمل  من وحدات  أجزاء  فيعتربا   ملومسي ا  العمل  أو  املؤق   أما العمل واحدة،   سنة  خالل  دائمة 
 . مقفل  حماسيب  بآخر نشاط  املتعلقة  تل   هي تنشط،  اليت  واملتوسطة  للمؤسسات الصغرية  بالنسبة  عليها  يعتمد 

 (12)  عشر  اثين  مقفل يف مدة  نشاط  آخرب  ملتعلقة ا  تل   هي  :  الحصيلة  أو مجموع  األعمال  رقم فترة تحديد 2 - 
 شهرا 

 مؤسسات  أو جمموعة  مؤسسة  قبل  من  أكثر  فما  25  %  مبقدار متل  رأمساهلا ال مؤسسة كل :  المستقلة  المؤسسة 3 -
 . واملتوسطة  الصغرية  ملؤسسات تعريف ا  عليها  ينطبق ال أخرت، 

 رأمساهلا واملتوسطة اليت متل   الصغرية  املؤسسات ،20-71القانو   يف  و  عليهاملنص ا  الدعم  تدابري  من  كما تستفيد
 . شركات  جمموعة  أو  شركة  من قبل  %  49  حدود يف االجتماعي

                                                           
1 .، املتضمن القانو  التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة0271ينابر سنة  72املوافق  7341ربيع االثين عام  77املؤرخ يف  20-71القانو  رقم    
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 يتجاوز ال السنوي أعماهلا ورقم شخصا، (49) وأربع تسعة إىل (10) عشرة بني ما مؤسسة تشغل بأهنا الصغرية املؤسسة كما تعّرف
 أما املؤسسة .جزائري دينار مليو  (200) مائيت يتجاوز ال حصيلتها السنوية جمموع أو جزائري، دينار مليو  (400)مائة أربع

  ورقم أشخا ، (9) تسعة  إىل  واحد    (1 )شخص  من  تشغل  بأهنا مؤسسة 20-71حسب القانو    تعّرف  جدا الصغرية
 مليو   (20)  عشرين  يتجاوز  السنوية ال  حصيلتها  جمموع  أو جزائري،  دينار  و ملي (40) أربعني  من  أقل  السنوي  أعماهلا

 ، حصيلتها  أو جمموع  أعماهلا  لرقم  طبقا  أخرت  فئة  ويف عماهلا،  وفق عدد  معينة  فئة  يف  مؤسسة صنف  إ ا. جزائري  دينار 
 . لتصنيفها  احلصيلة  أو جمموع  األعمال  رقم  ملعيار األولوية  تعطى

  أو احلدود  للحد  بالنسبة  فوارق  أو  فارقا  احملاسبية  إقفال حصيلتها  تاريخ عند مؤسسة، تسجل ونشري يف هذا الصدد انيف عندما
  ملدة الوضعية  هذه  استمرت إ ا  إال  واملتوسطة  الصغرية  ملؤسسة صفة ا  يفقدها  أو  يكسبها  ال  هذا  فإ  أعاله،  ملذكورة ا
 .2متتاليتني ماليتني (2) نتنيس

  الدعم  أشكال  كل  ملنح مرجعا 20-71القانو    يف  علييف  منصو   هو  كما الصغرية واملتوسطة املؤسسات تعريف يشكل
  ومعاجلة  البيانات  واملتوسطة،  ومرافقتها، وجلمع  الصغرية  ملؤسسات ا  لفائدة  القانو   هذا  عليها يف ملنصو  ا  واملساعدة

  الصغرية واملتوسطة  باملؤسسات  تتعلق  وظرفية  دورية  إعداد تقارير  الوطنية  اإلحصائية  ملنظومة ا  على  كما جيب. اإلحصائيات
 .أعاله  معرفة  هي  كما

 والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لترقية  والدعم  المساعدة  تدابير: ثانيا

  النشاط  حسب شعب  احملددة  األولويات  وكذا حجمها،  وفق  ملساعدة ا  تدابري  نواملتوسطة م  الصغرية  املؤسسات  تستفيد
 :3إىل واملتوسطة الصغرية ترقية املؤسسات ودعم مساعدة تدابري وهتدف واألقاليم

 بقطاع املتعلقة والتكنولوجي واملايل، واملهين واالقتصادي والقانوين والتجاري، الطابع الصناعي  ات املعلومة توزيع وترقية نشر 
 واملتوسطة،  ؤسسات الصغريةملا 

 العقار،  على  احلصول  الصغرية واملتوسطة  للمؤسسات  تسهل  مبادرة  كل  تشجيع 
 واملتوسطة  الصغرية  ملؤسسات مع ا  مكّيفة  جبائية  أنظمة  وضع  على  العمل ، 
 واملتوسطة،  املؤسسات الصغرية  يف  االبتكارو   احلديثة  وكذا التكنولوجيات املقاولة،  ثقافة  وتعزيز  تشجيع 
 الحتياجاهتا،  ملالئمة ا  ملالية ا  واخلدمات  األدوات  واملتوسطة على  الصغرية  املؤسسات  حصول  تسهيل 
 املناولة والتجمعات، وبورصات املهنية، اجلمعيات تشجيع 
 املركزي واحمللي ملستويني ا  على  توسطةوامل  الصغرية  ملؤسسات ودعم ا  إنشاء  أجهزة بني  التنسيق تعزيز . 

 
                                                           

2 .، مرجع سابق20-71القانو     
3 .، مرجع سابق20-71القانو     
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 والمتوسطة الصغيرة إنشاء وتطوير المؤسسات: ثالثا

 واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تطوير  بتنفيذ إسرتاتيجية  تكلف  عمومية  هيئة  تنشأ وكالة وهي  20-71يتم مبوجب القانو  
 النوعية حتسني   ل   يف  مبا اإلنشاء،  جمال  يف  واملتوسطة  الصغرية  اتتطوير املؤسس  سياسة  تنفيذ  الوكالة  حيث تضمن هذه.
للوكالة   تابعة  حملية  هياكل  واملتوسطة، تنشأ الصغرية التسيريية للمؤسسات والقدرات املهارات وتدعيم  االبتكار  واجلودة، وترقية 

  :  من  تتكو 

  ملؤسسات الصغرية ا  إنشاء  دعم  األساسية  مهمتها وسطة، الصغرية واملت  للمؤسسات  واستشارة  دعم  مراكز -
 ومرافقتها،  واستمراريتها واملتوسطة،

 .واحتضاهنا  املؤسسات الناشئة  بدعم  املكلفة  املؤسسات  مشاتل -

  اخلدمات  جمال  يف  منح االمتياز  جمال  توسيع  على  وتعمل واخلا ،  العام  بني القطاع  الشراكة  تطوير  على  الدولة  وتسهر
 ضما   صناديق  واملتوسطة  باملؤسسات الصغرية  ملكلفة ا  الوزارة  لدت  تنشأ  واملتوسطة،و  الصغرية  ملؤسسات لفائدة ا  العمومية

وترقية   واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات ضما  قروض  هبدف املفعول،  الساري  للتنظيم  وفقا  وصناديق اإلطالق القروض 
 .  املبتكرة  املشاريع  إطار  يف  الناشئة  ساتاملؤس

 تسّمى  استشارية  هيئة  واملتوسطة  باملؤسسات الصغرية  املكلفة  الوزارة  لدت  ويف ظل القانو  اجلديد ستستحدث  كذل 
  ويتكو  تشاور،لل  فضاء  لسلمجا  هذا  يشكل ".الصغرية واملتوسطة  املؤسسات  تطوير  أجل  من  للتشاور  لس الوطينلمجا"

 . املمثلة للمؤسسات  املتخصصة  املهنية  واجلمعيات  ملنظمات من ا

  من الصفقات  ختصيص جزء  على  ولواحقها  للدولة  ملعنية ا  املصاحل  ويف إطار تدعيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تسهر
  الصغرية  لفائدة املؤسسات  عصرنة  برام   وتنفيذ  إعداد  حيث يتم واملتوسطة،  املؤسسات الصغرية بني  فيما  للمنافسة
  اإلعانة  من  االستفادة  الوطين وترتبط وترقية املنتوج  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  حتسني تنافسية  إطار  يف  و ل  واملتوسطة،

ملكلفة  ا  الوزارة بني  تربم  سنوية  اتفاقية  إىل  وخيضع منحها الشروط،  دفرت  يف  عليها املنصو   ملادية بالشروط ا  ملساعدة ا  أو
 الدولة وتشجع. األهداف املقررة  مع  املتماشية  السنوية  النشاطات  أو اجلمعية، وحتدد  والتجمع  واملتوسطة  الصغرية  باملؤسسات
  :اإلعانة أو املساعدة املادية طريق عن وتدعم

 املؤسسات، هذه احتياجات تليب خاصة خلدمات احنةجدا، وامل الصغرية للمؤسسات املمثلة اجلمعيات -
  املتعلقة  تل   سيما  ال شعب النشاط،  تنافسية حتسني  إىل  هتدف  اليت  الصغرية واملتوسطة  املؤسسات  جتمعات -

  ةخدم  أو مادي،  غري  أو  مادي  تصنيع منتوج  نظام  يف املتدخلني الفاعلني  خمتلف  خالل مشاركة  من باملناولة،
 . النهائي  االستهالك  غاية  إىل  البحث والتطوير  من  انطالقا
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 المناولة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل:رابعا

هبدف  وتطوير  ترقية  بسياسة  املناولة  وحتظى. واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  لتكثيف نسي   املفضلة  األداة  ملناولة ا  تعترب   
 :4سيما من خالل ما يلي ملناولة، ال ا  تطوير إىل الدولة عن طريق الوكالة سياسة الوطين، وتتجيف االقتصاد  فسيةتنا  تعزيز

 املناولة، جمال قدرات  يف  الوطين  والطلب العرض وحتليل  لألوامر، ومجع واملتلقني  اآلمرين بني  الوساطة  ضما  -
 أدائها، حتسني إىل هتدف برام  متخصصة من خالل املناولة جمال يف الصغرية واملتوسطة املؤسسات إمكانيات تثمني -
 املناولة، دعم بورصات  خالل من  والشراكة  املناولة نشاطات  ترقية -
 املناولة، لبورصات موحد نظام إعالمي  إطار يف التنسيق  مركز  مهمة  ضما  -
 لألوامر، واملتلقني  اآلمرين والتزامات  تتعلق حبقوق  الشعبة  مقاربة حسب عقود منو جية  إعداد -
 . النزاعات حالة لألوامر يف واملتلقني اآلمرين بني الوساطة وضما  للمناولة، قانوين دليل وحتيني إعداد -

  :  يلي ما الدولة تشجع للمناولة، الوطنية تكامل القدرات تقوية وهبدف

 ، باإلنتاج الوطين  واخلدمات  السلع  من  الواردات  استبدال -
  عقود  ضمن املناولة الوطنية،  إىل  باللجوء  األجانب  املتعاقدين  يلزم الشركاء  لبند  املتعاقدة  العمومية  املصاحل  إدراج -

 ، العمومية  التجهيزات  وإنشاء  والدراسات ومتابعة  اخلدمات  توفري
  لفائدة العمومية الوطنية، قاتبالصف املتعلقة  واالستشارات  شروط املناقصات  دفاتر  ضمن  تفضيلي  بند  إدراج -

 . واملتوسطة الصغرية املؤسسات طرف من للمناولة املقدمة يلجؤو   الذين  املتعهدين

  نظاما  اليت سوف تستحدث  واملتوسطة، تضع الوكالة  املؤسسات الصغرية حول االقتصادي  اإلعالم  منظومة  وهبدف تطوير
القرار،   اختا   على  واملساعدة  لالستشراف  أداة وجيف اخلصو   على  يشكل توسطة،وامل  الصغرية  حول املؤسسات  معلوماتيا

احملينة من طرف مجيع   واملتوسطة مبختلف املعلومات  املؤسسات الصغرية  حول  االقتصادي  اإلعالم  منظومة  حيث جيب تزويد
 :    اهليئات السيما

 لإلحصاء،  الوطين  الديوا  -
 التجاري، لللسج الوطين ملركز ا -
 األجراء، االجتماعية للعمال للتأمينات  الوطين الصندوق -
 لغري األجراء، االجتماعي للضما   الوطين الصندوق -
 اجلمارك، اجلبائية وإدارة اإلدارة -
 والصناعة، للتجارة اجلزائرية الغرفة -

                                                           
4 .، مرجع سابق20-71لقانو     
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 . املالية واملؤسسات البنوك  مجعية -

 الجزائرية PMEواقع ممارسات الحوكمة في : المحور الثاني

لقد حذت اجلزائر يف هذا اجملال حذو التوجيف العاملي السيما جارتاها تونس واملغرب يف تبىن توجيف واضح حنو ترسيخ احلوكمة     
 0222مارس  77الرشيدة للشركات مبا فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، والذي توج بإصدار املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات يف 

 .إىل حفز وتعزيز النمو االقتصاديوهذا سعيا 

 دواعي االهتمام بحوكمة الشركات: أوال

لقد كا  لسعي اجلزائر يف التحول من االقتصاد املركزي املوجيف إىل اقتصاد السوق دو  إجياد هيكل تشريعي يضمن حوكمة رشيدة     
يف تقرير منظمة الشفافية 5( 22املرتبة) لذي احتلتيف اجلزائرللشركات العامة واخلاصة اثر على الشفافية، وهذا ما أثبتيف املستوت السيئ ا

فيما خيص تكشف ظاهريت الفساد والرشوة وعدم اختا  اجلزائر أي خطوة لكبح جلام خذه  0221سبتمرب 02الدولية الذي صدر يف 
 .الظواهر 

عجلتيف بشكل سليم لتحقيق التنمية، وهذا إ  من بني األهداف األساسية للحوكمة، هي السري يف سبيل إصالح االقتصاد وتدوير     
ال يأيت إال بصياغة قرارات وإجياد أنظمة توافق سري األعمال الناجحة للشركات وتدعيم مسريهتا ووضع اخلطط الكفيلة بتحسني 

مل على االرتقاء هبا من هنا تربز احلاجة لدور احلوكمة، فالع. ، إضافة إىل تدعيم خلق واستمرارية املؤسسات الصغرية واملتوسطة6أدائها
وتظهر جليا تضمني اجلزائر . من جمرد مفاهيم ونظريات تتداول يف الندوات واملؤمترات إىل أداة فاعلة من أدوات اإلصالح االقتصادي

على ملبادئ احلوكمة يف اإلصالحات املتخذة يف سبيل االرتقاء مبرتبة اجلزائر اليت حتتل مراتب متأخرة ضمن مؤشرات الفساد والعمل 
 :استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة ويظهر  ل  من خالل 

  إقدام السلطات العمومية على تطهري مناخ األعمال وتوسيع جمال احلريات االقتصادية وهذا مبراجعة املنظومة املصرفية
إرساء الثقافة املالية لدي وإصالحها، تبسيط النظام الضرييب وتنشيط عمل السوق املايل بتشجيع دخول الشركات إلييف وهذا ب

 .7مسريي الشركات وبيا  أمهية السوق املايل 

                                                           
5 حوكمة الشركات ودورها في التقليل من عمليات التضليل في السوق المالي والحد من وقوع األزمات مع اإلشارة إلى واقع بوعظم، زادي عبد السالم، كمال   

، كلية 72/77/0222-71، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، يومي حوكمة الشركات في بيئة األعمال الدولية
.77:العلوم االقتصادية ، التجارة وعلوم التسيري، دامعة عنابة،    

6 .نفس املكا    
7 اجلزائر أمنو جا، متاح على : إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بخصوص حوكمة الشركات في البالد العربيةقدي عبد اجمليد،  
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FManage%2F911.doc&ei=Wi0BUrPHKKKJ4ATbt
YHoBw&usg=AFQjCNGFTsTKSB0OKOnveqLjEwnxh0fpmw&bvm=bv.50310824,d.bGE مت االطالع يف  

21/20/0271.  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FManage%2F911.doc&ei=Wi0BUrPHKKKJ4ATbtYHoBw&usg=AFQjCNGFTsTKSB0OKOnveqLjEwnxh0fpmw&bvm=bv.50310824,d.bGE
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FManage%2F911.doc&ei=Wi0BUrPHKKKJ4ATbtYHoBw&usg=AFQjCNGFTsTKSB0OKOnveqLjEwnxh0fpmw&bvm=bv.50310824,d.bGE
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FManage%2F911.doc&ei=Wi0BUrPHKKKJ4ATbtYHoBw&usg=AFQjCNGFTsTKSB0OKOnveqLjEwnxh0fpmw&bvm=bv.50310824,d.bGE
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FManage%2F911.doc&ei=Wi0BUrPHKKKJ4ATbtYHoBw&usg=AFQjCNGFTsTKSB0OKOnveqLjEwnxh0fpmw&bvm=bv.50310824,d.bGE
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  انتقال اجلزائر إىل اقتصاد السوق واالندماج يف االقتصاد العاملي فرض مجلة من القيود الذي يفرضها احمليط الدويل ممثال يف
  حافزا للجزائر ملراجعة آليات إدارة االقتصاد املنظمات الدولية اليت تسعى إىل تعزيز الشفافية والتنافسية يف االقتصاد، كا

وزيادة االنفتاح على احمليط اخلارجي السيما يف االجتاه حنو اخلوصصة وتقليص حجم الدولة يف االقتصاد، حيث ارتفع عدد 
 .8 0221سنة  772إىل  0224سنة  81الشركات اليت مت  خوصصتها من 

 على خمتلف  27/27/0272نظام احملاسيب املايل الذي طبق ابتداءا من إصالح اإلطار احملاسيب اجلزائري باعتماد ال
، من خالل تنسيق املمارسات الوطنية مع 7218الشركات سعيا ملعاجلة النقائص اليت كان  يف املخطط احملاسيب الوطين لع 

ئح واضحة لعملية اإلفصاح ما تفرضيف التحديات الدولية ومتاشيا مع مبادئ حوكمة الشركات الداعية إىل إرساء مبادئ ولوا
عن املعلومات ملختلف األطراف أصحاب املصلحة، مع مراعاة الشفافية والعدالة يف اإلفصاح بتغليب اجلوهر االقتصادي 

 . للعمليات على الشكل الذي يفرضيف القانو 
 باملصادقة 9ماليني دج 72هلا سعيا لتعزيز الشفافية مت إلزام كذل  الشركات  ات املسؤولية احملدودة الذي يتجاوز رقم أعما ،

على حساباهتا السنوية من قبل حمافظ حسابات معتمد مستقل يضمن صدق وشرعية احلسابات املقدمة من طرف الشركة 
 . مبا حيقق العرض العادل لوضعية الشركة

 

االعتبار مببادئ احلوكمة الرشيدة  يتبادر لنا أ  حزمة اإلصالحات اليت تعكف اجلزائر على القيام هبا مت تضمينها واألخذ بعني    
للشركات ومتطلباهتا التشريعية والتنظيمية الواجب توفرها، حىت تضمن توافق هذه اإلصالحات مع ما تنادي بيف اهليئات الدولية 

ؤسسات واملنضمات االقليمية يف هذا الشأ ، وهو ما يثبتيف حمتوت أجندة اإلصالح القائمة على الرتكيز على اخلصخصة، تنمية امل
 .   الصغرية واملتوسطة وإزالة املعوقات أمام قيادة القطاع اخلا  للنمو وفتح السوق اجلزائرية أمام املستثمرين األجانب

 محتوى ميثاق حوكمة الشركات : ثانيا

الفكر مؤسسة : جهود ثالث مؤسسات هي كا  جمتمع األعمال هو الذي أخذ املبادرة لوضع مدونة احلوكمة، وهذا بتضافر     
، ومت وضع وتطوير APAB، ومعهد رؤساء املؤسسات، واالحتاد اجلزائري ملنتجي املشروبات CAREوالعمل حول املشاريع اخلاصة

بينما يقوم مركز املشروعات الدولية اخلاصة GCGEواملنتدت العاملي حلوكمة الشركات  IFCاملدونة بدعم من هيئة التمويل الدولية 
 .حاليا بدعم التنفيذ

النواة األوىل يف بلورة فكرة إعداد ميثاق  0221باجلزائر يف جوا  " احلكم الراشد للمؤسسات "يعترب انعقاد املؤمتر الدويل حول     
أعضاء من القطاع اخلا ، حيث  1جزائري للحكم الراشد للشركات، تالها فيما بعد تشكيل فريق عمل حلوكمة الشركات مكو  من 

سلطات حكومية ممثلة يف كل من وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وزارة املالية ووزارة العدل، وقد مت الق  هذه الفكرة دعما من 
االستناد بشكل أساسي يف صياغة هذا امليثاق على مبادئ حوكمة الشركات املعتمدة من طرف منظمة التعاو  االقتصادي والتنمية 

                                                           
8 .08:،  0221، نوفمرب نقطة االرتكاز الوطنية لدى الجزائر/ اآللية اإلفريقية للتقييم من النظراءم  العمل الوطين يف جمال احلكامة، تقرير حول تنفيذ برنا   
9 .22، املادة 12، اجلريدة الرمسية، العدد 0277املتضمن قانو  املالية لسنة  0272ديسمرب  02املؤرخ يف  74-72القانو    
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زائرية السيما الصغرية واملتوسطة باعتبارها تشكل شرحية واسعة من جمتمع ، مع مراعاة خصوصية الشركات اجل0223يف 10الصادرة 
 .األعمال اجلزائري

تطوعي وغري ملزم وهو مرتبط بدرجة الوعي بضرورة بعث مبادئ للحوكمة " ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة " يعترب االلتزام مببادئ    
 : هذا امليثاق على جزأين مها  على املستوت الداخلي للشركة ودعمها واستخدامها وحيتوي

 يوضح األسباب الدافعة لربوز مفهوم احلوكمة وأمهية الشركات اجلزائرية؛: اجلزء األول 
 يتطرق هذا اجلزء إىل إبراز العالقات بني اجلمعية العامة وجملس اإلدارة: اجلزء الثاين. 

 

وسطة وهذا ما يفسره املسامهة الفعالة للوزارة الوصية وكذا إ  ميثاق احلكم الراشد موجيف بصفة خاصة للمؤسسات الصغرية واملت   
مكانة هذا النوع من املؤسسات ومسامهتها يف النات  الداخلي اخلام خارج احملروقات، ووزهنا يف توفري عدد مناصب الشغل يف االقتصاد 

 :11 منها هذه الشركات السيما ما يلي إ  جاء هذا امليثاق ملعاجلة مجلة من املشاكل اخلاصة باحلوكمة اليت تعاين. اجلزائري

  تضعضع الثقة بني الشركات واملؤسسات املصرفية املوردة لرأس املال للشركة؛ 
 الطابع العائلي للشركات واثر  ل  على اإلقدام على فتح رأس مال الشركات أمام املستثمرين اخلارجيني؛ 
 اخلاصة مبهامهم مما يستوجب تنظيم هذه العالقة السيما بني  تضارب املصاحل بني املسامهني واإلخالل بالواجبات واحلقوق

 املسامهني واملسريين، إضافة إىل العمل على اماية حقوق األقلية من املسامهني؛
   مشكل تركز السلطات، مما يستدعي توضيح املسؤوليات داخل الفريق التنفيذي بوضع تنظيم هيكلي لضبط الصالحيات

 والتقسيم الدقيق للوظائف؛
  العالقة العدائية إ ا أمكن القول بني الشركات واملصاحل اجلبائية، حيث ينظر كل طرف إىل األخر نظرة العدو مما يؤدي إىل

 .بروز انعدام النزاهة والشفافية بني الطرفني
ه الشركات العمل انطالقا من املشاكل السابقة الذكر، ميكننا القول أ  اغلب الشركات تعيش نفس املشاكل، لذا يتوجب على هذ   

 .على البدء بتقييم عالقاهتا الداخلية واخلارجية وهذا باالستناد إىل املبادئ اليت توفرها حوكمة الشركات

  PMEاهمية ميثاق الحوكمة في دعم : ثالثا

حوكمة "لقد كا  مليثاق حوكمة الشركات أثر بالغ يف جمتمع األعمال يف اجلزائر فكا  حافزا النطالق مركز    
، الذي يعترب املرجعية اليت يستند عليها لتحقيق الشفافية، املساءلة 0272يف أكتوبر  (hawkamah-eldjazair) ""شركاتال

، من خالل التوسع يف نشر الوعي اجلماهريي حبوكمة الشركات ومساعدة الشركات على االلتزام مبحتوت هذا امليثاق، 12واملسؤولية
ادئ إلزامية أو تطوعية، فا  سر جناحها يكمن يف فهم القائمني على الشركات بأهنا تساعدهم وسواء كان  حمتوياتيف من معايري ومب

                                                           
10 .73:،  0222، إصدار للمؤسسات في الجزائرميثاق الحكم الراشد    
11 .08-03:،    0222، إصدار ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر   
12 .4-7:،    0277، 07، نشرة دورية للشرق األوسط ومشال إفريقيا، العدد حوكمة الشركات قضايا واتجاهاتمركز املشروعات الدولية اخلاصة،    
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على مجع منافع اكرب من املعتاد، حىت مع التقدم التدرجيي جتاه تل  املبادئ، ويعزز أخالقيات العمل لصاحل القطاع العام والقطاع 
 .اخلا  واملصلحة العامة

ستثمار يف جمال حوكمة الشركات سعيا منها لتعزيز إجراءات الرقابة والشفافية واإلفصاح واالرتقاء مبستوت إ  إقدام اجلزائر على اال     
املمارسات األخالقية للمدراء التنفيذيني، واحلفاظ على استمرارية الشركات، ال سيما  ات الطابع العائلي منها، يواجيف حتديات مجة 

 من العمل يف سبيل اإلقدام على هذه اخلطوة، ومتثل يف نفس الوق  عناصر التحفيز اليت وعلى خمتلف املستويات اليت تتطلب الكثري
 .تغذي هذه اإلرادة

  توفير التمويل-1

لتستمر املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتقق خططها التوسعية حتتاج إىل احلصول على مصادر رأس مال، مما يستوجب إرساء     
لية للمحافظة على املستثمرين واستقطاب أكرب شرحية من املستثمرين احملتملني، حيث نشري يف هذا الشفافية وتكريس الضوابط املا
كل من جممع ماكينزي بالتعاو  مع البن  الدويل، إ  توصال إىل أ  املستثمرين على استعداد لدفع قيمة اجملال إىل الدراسة اليت أجراها  

، كما أ  لتنظيم العالقة بني الشركة 13أعلى ألسهم الشركات اليت متتاز مبمارسات احلوكمة مقارنة بتل  اليت تفتقر ملثل هذه املمارسات
 .لشركة وقدرهتا على حتقيق نتائ  مالية أفضلوخمتلف أصحاب املصلحة اثر على استدامة ا

 تأطير القوى العاملة  -2

تعترب املوارد البشرية العقل املفكر الذي تعتمد علييف املؤسسات الصغرية واملتوسطة السيما إ ا أُطّر مبواثيق أخالقية، حبيث شكل      
مبهارات أفضل وإنتاجية أعلى، فرتسيخ القيم واإلحساس املؤسسات الصغرية واملتوسطة مكا  عمل مفضل يف جذب قوت عاملة متتاز 

 بااللتزام اجتاه املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتعامل بنزاهة داخل األوساط العمالية باعتبارهم جزءاأ من أصحاب املصلحة، ال يأيت إال
فية وسياسات معامالت األطراف  ات الصلة بوجود نظام حوكمة فعال، مدعم بنظم االتصاالت الداخلية واخلارجية اليت تتمتع بالشفا

 .14وخطط التوفيق الداخلي ومكافحة الفساد

 استشراف المخاطر-3

إ  اخلوض يف هذا املوضوع يستوجب دائما االنتباه إىل الفساد واالحتيال، فمثل هذه املمارسات من شأهنا أ  تزيد من التعرض     
. يث أثبت  الدراسات ا  ضعف احلوكمة من أسباب نشوء املمارسات االحتياليةللمخاطر وهدر املوارد وهتدد استدامة الشركة، ح

فتأسيس إطار قوي حلوكمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يشتمل على مشاركة اجمللس والضوابط الداخلية الفاعلة، يساعد املؤسسات 

                                                           
13 ، 0227، فيفري تشجيع حوكمة الشركات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا تجارب وحلولاخلاصة، املنتدت العاملي حلوكمة الشركات، مركز املشروعات الدولية  

 :20.  
14 بق، ، مرجع ساتشجيع حوكمة الشركات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا تجارب وحلولمركز املشروعات الدولية اخلاصة، املنتدت العاملي حلوكمة الشركات،  

 :24.  
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لس اإلدارة ال سيما املستقلو  منهم عنصرا رئيسيا يف حيث يعد أعضاء جم. الصغرية واملتوسطة على تقييم املخاطر بصورة أكثر فاعلية
 .وضع إسرتاتيجية للمخاطر واختا  إجراءات احلد منها

 استمرارية الشركات العائلية -4

يتميز جمتمع األعمال يف اجلزائر باتساع امللكية العائلية للشركات السيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة، هذا يطرح مشكال أخر يف     
فقد اثبت  الدراسات أ  بعض الدول النامية متثل . رب املصاحل بني أفراد العائلة، مما يزيد من هتديد عدم استمرارية الشركةتضا

تصل  % 4حىت اجليل الثالث و12% فقط من هذه الشركات تستمر حىت اجليل الثاين و %42،  %22الشركات العائلية نسبة 
فهناك شركات جزائرية عائلية جلأت إىل فتح رأس ماهلا . تفكري يف طرق حتد من هذه املشاكلاجليل الرابع وما بعده، مما يستوجب ال

ملستثمرين أجانب حىت تضمن أ  يبقى السعي إىل وضع خطة لتعاقب األجيال يف إدارة الشركة واستشراف النزاعات احملتملة 
العائلية يشجع على التواصل والشفافية وبوضع اآلليات والتخفيف من أثرها، وهذا من خالل وجود جملس إدارة قوي داخل الشركة 

 .الالزمة لالنتقال إىل اجليل الثاين

 مجاالت الحوكمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المحور الثالث 

هات واملشارب يف إطار العالقات التعاقدية اليت تتطرق هلا احلوكمة وباخلصو  بني املسري واملستثمر،  ومن خالل اختالف التوج   
الفكرية لكل طرف يف تصوره للحوكمة، سوف نتطرق يف هذا اجملال إىل جماالت مسامهة احلوكمة وأمهية كل من الشفافية، املساءلة 
وحتديد املسؤولية ودور جملس اإلدارة يف تدعيم منو واستمرارية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، السيما عنصر الثقة وأمهيتيف البالغة يف 

 .ني صورة هذه املؤسسات يف البيئة اليت تنشط هباحتس

  PMEلـ  دور الحوكمة في تحسين جودة المعلومات المالية: أوال

إ  التطبيق السليم حلوكمة الشركات يشكل املدخل الفعال لتحقيق جودة املعلومات والتقارير املالية، إ  تعترب احد املعايري األساسية     
لذا يتعني مراعاة جمموعة من اآلليات . ة وموضوعية التقارير املالية، إىل جانب االلتزام بالقوانني والتشريعاتللحوكمة من خالل إبراز دق

 :15اليت تكفل جودة املعلومات يف تطبيق مبادئ احلوكمة اليت من أبرزها

 ومالحظات مراجع احلسابات على القوائم  جيب أ  تشتمل التقارير املالية على النتائ  املالية والتشغيلية للشركة وتبني األداء املايل
املالية إلضفاء طابع الصدق والشرعية، كما تعمل على حتسني عمليات تقييم العالقات فيما بني الشركات  واجملتمعات اليت 

مة، كما يعد تعمل هبا من خالل تقدمي معلومات عن سياساهتا املتصلة بأخالقيات املهنة والبيئة والتزاماهتا يف نطاق السياسة العا
تقدمي معلومات عن هياكل امللكية وسياسات ممارسة السلطة يف الشركات وبصفة خاصة ما يتعلق بتوزيع السلطة، مبثابة عنصر 
هام لتقييم أساليب ممارسة حوكمة الشركات، وكذل  التقييم السليم لتكاليف الوكالة ومنافع خطط املرتبات واحلوافز ومدت 

                                                           
حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي اخلامس حول حوكمة ، دراسة تحليلية ألثر تطبيق آليات حوكمة إدارة الشركات على جودة اإلفصاح المحاسبيلؤت على زين العابدين على،  15

.028:   ،0228سبتمرب  21/72الشركات وأبعادها احملاسبية، اإلدارية واالقتصادية، اإلسكندرية   
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ملفيد اإلفصاح عن املخاطر املستقبلية وعن املعلومات املتعلقة مبا إ ا كان  هذه الشركات لديها نظام كما انيف من ا. فاعليتها
 .ملتابعة املخاطر أم ال

  جيب إعداد املعلومات ومراجعتها واإلفصاح عنها وفق احدث إصدارات املعايري احملاسبية واملالية، ما يساهم بدوره يف حتسني
ني على متابعة أداء الشركة من خالل توافر معلومات  ات شفافية وجودة حمكومة مبعايري حماسبة قدرة املستثمرين واملسامه

 .ومراجعة مقبولة ومتعارف عليها
   جيب أ  تتيح قنوات نقل املعلومات إمكانية وصول مستخدمي تل  املعلومات إليها بصورة تتسم بالعدالة ومالئمة التوقي

فصاح عن املعلومات يعد أمرا ملزما مبقتضي التشريعات، فا  تصنيف وحفظ املعلومات واخنفاض التكاليف، فإ ا كا  اإل
وبالتايل فا  قنوات نقل املعلومات هلا من األمهية ما يوازي حمتوت . والوصول إليها ميكن أ  يتصف باملشقة وارتفاع التكلفة

 . املعلومات  اهتا

 PMEأهمية الحوكمة في إدارة المخاطر في : ثانيا

من الضروري حتديد اخلطوط الواضحة للمسؤولية والقدرة على املساءلة واالستفادة القصوت من فاعلية جملس اإلدارة يف ممارسة     
ع وظائفيف وتفعيل هياكليف السيما جلنة التدقيق وعمل املدققني الداخليني واخلارجيني ، نظرا ألمهية العمل الرقايب الذي يقومو  بيف، وتتوز 

 :املخاطر يف الشركة على كل من مسئولية إدارة

على جملس اإلدارة مراقبة املخاطر اليت حتيط بنظام املراقبة يف الشركة، ويلتزم أعضاء جملس اإلدارة االطالع على  :مجلس اإلدارة:أوال
دائهم كافة القضايا اليت ختص الشركة وعدم استغالهلم موقعهم لتحقيق مكاسب شخصية، وا  يكونوا موضع ثقة ونزاهة يف أ

 :  16وميكن جمللس اإلدارة إنشاء إدارة أو جلنة تتوىل إدارة املخاطر وتتضمن مسؤولياهتا اآليت . ألعماهلم

  حتليل مجيع املخاطر املرتبطة بأنشطة الشركة؛ 
 تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع املخاطر؛ 
 ارة املخاطر؛حتديد سقوف املخاطر وتسجيل حاالت االستثناء عن سياسة إد 
  تزويد جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن منظومة إدارة املخاطر يف الشركة؛ 
 يتم التعاو  بني هذه اللجنة أو اللجا  األخرت املوجودة يف الشركة إلجناز مهامها. 

 لجنة المراجعة: ثانيا

فل هلا حق ممارسة دورها الرقايب على أعمال التدقيق الداخلي واخلارجي إ  وجود جلنة مراجعة تتمتع بصالحيات، من شاهنا أ  تك    
ومتابعة تقاريرهم للتأكد من قيام إدارة الشركة بتنفيذ ما حتوييف تل  التقارير من نتائ  وتوصيات، ويتمثل دور جلنة املراجعة يف ظل 

ض التأكد من تكامل التقارير املالية، واحرتام الشركة حوكمة الشركات مساعدة جملس اإلدارة على إمتام مسؤولياتيف اإلشرافية لغر 
                                                           

16  NACD, National Association of Corporate Directors Report of the NACD Blue Ribbon 
Commission on the role of the Board in corporate strategy, Washington, DC, NACD, 2000, 
disponible sur: www.nacd on line.org. 
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، وتشرف هذه 17للمتطلبات القانونية والتنظيمية وضما  استقاللية املدققني اخلارجيني والداخليني عند أدائهم لواجباهتم الوظيفية
 :اللجنة على كل من

 وبني املدقق اخلارجي، وا  تتصف العالقة  تستدعي متطلبات حوكمة الشركات التعاو  بني إدارة الشركة:المدقق الخارجي
ويسعى املدقق اخلارجي . بينهم بالشفافية من حيث تبادل املعلومات واستقاللية املدقق واألخذ بآرائيف عند تشخيص األخطاء

نوعية إىل فهم إجراءات الرقابة الداخلية ليتمكن من الوصول إىل تقييم أويل حول نوعية هذه اإلجراءات ومدت مالئمتها مع 
املخاطر اليت تواجهها، لذا فأ  فحص الرقابة الداخلية من قبل املدقق اخلارجي حيدد مدت قناعتيف مبخاطر الرقابة ومستواها 

18. 
 يساعد التدقيق الداخلي يف الشركة على حتقيق أهدافها من خالل انتهاج مدخل موضوعي لتقومي : التدقيق الداخلي

ية الرقابة وفعالية حوكمة الشركات، ويعترب التدقيق الداخلي مفتاح أساسي من مفاتيح وحتسني فعالية إدارة املخاطر وفعال
  19.حوكمة الشركات

 

 دور الحوكمة في فجوة التوقعات:ثالثا

تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة أساسية على اماية وضما  حقوق املسامهني وكافة األطراف  وي املصلحة املرتبطني بأعمال     
فهناك آليات تتعلق بقوة إدارة التدقيق الداخلي . خالل إحكام الرقابة والسيطرة على أداء إدارة الشركة ومراجع احلسابات الشركة من

قارير داخل الشركة، ومدت التزام إدارة الشركة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية ، وأخرت تتعلق باملراجع الذي يقوم باعتماد القوائم والت
 . صة بالشركة وإبداء رأييف الفين عليهااملالية اخلا

تساهم مبادئ حوكمة الشركات يف االرتقاء جبودة املراجعة اليت تنعكس على درجة إشباع مستخدمي القوائم املالية من املعلومات،     
فاستعمال مستوت . وعلى  ل  يكو  إشباع هذه االحتياجات هدفا للجودة واملرشد األساسي لتطوير وحتسني الرأي الفين للمراجع

وقد دعم هذه اجلودة مبدأ حوكمة الشركات املتمثل يف . إشباع الحتياجات مستخدمي القوائم املالية ميثل معيارا لدرجة جودة املراجعة
اإلفصاح والشفافية من خالل حتديد نوعية املعلومات املراد إعدادها واإلفصاح عنها، أما فيما خيص مبدأ مسؤوليات ومهام جملس 

كما يعد نظام املراجعة .با  يقوم اجمللس بضما  نزاهة حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها املالية OCDEدارة فقد طالب  اإل
الداخلية احد أهم ركائز إطار حوكمة الشركات من خاال رفع كفاءة مستوت األداء املهين للمراجعني الداخليني بإنشاء برام  وإجراءات 

 .بالقوانني واللوائح واملعايري املطبقةداخلية لتشجيع االلتزام 

                                                           
17 .01: ،  0221،  ك في األردندليل الحاكمية المؤسسية للبنو البن  املركزي األردين ،    
18 .48:،  0222، دار وائل للنشر ، عما  ، الطبعة الثالثة ،  مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي،    

19 FELIX, W, GRAMBLING, A, MALETTA, M, Coordinating total Audit Coverage: The 
Relationship between Internal and External Auditors, The IIA, Research Foundation, 1996, p: 115. 
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ومنيف فا  وجود فجوة التوقعات هي زعزعة لثقة اجملتمع املايل بأداء املراجع والثقة يف رأييف الفين حول صدق وشرعية القوائم املالية،     
ماد مبادئ احلوكمة اليت من ما دفع مبجتمع األعمال إىل االهتمام أكثر حبوكمة الشركات، ويتجلى  ل  من خالل التشجيع على اعت

كما . شاهنا أ  تساهم يف تعزيز الثقة بالتقارير املالية للشركة وبأداء املراجع الداخلي واخلارجي ما ينعكس على تضييق فجوة التوقعات
مكن أ  يؤدت إىل أ  لوجود قانو  فعال للشركات حيدد السجالت احملاسبية اليت جيب إمساكها والقوائم املالية اليت جيب نشرها من امل

، 20تفعيل أكثر لآلليات احملاسبية املتعلقة بإعداد التقارير املالية ومبا حيقق اإلفصاح والشفافية من اجل الوفاء مبتطلبات هذا القانو 
 . لتوقعاتيؤدي إىل ارتفاع مستوت جودة اآلليات احملاسبية املستخدمة يف إعداد التقارير املالية وبالتايل تنعكس على تضييق فجوة ا

 أهمية الحوكمة في مواجهة األزمات المالية: رابعا

د الواليات قتصاوهو العالم افي د قتصات اقوأفي أت بدمن العديد من األزمات أحدثها األزمة املالية اليت لعالمي لقد عاىن االقتصاد ا
 لشراء ماليني املقرتضني فشل بسبب ، 2007سنة يف السطح على ظهرت اليت العقاري الرهن أزمة عن ة األمريكية، النامجةلمتحدا

 اهتتبعا وصل  األمريكي لالقتصاد هزة قوية حدوث إىل  ل  وأدت للبنوك، مديوهن تسديد يف املتحدة الواليات يف والعقارات املساكن
 اليت املليارات مئات تفلح ملو  العاملية، املالية البنوك واملؤسسات كربيات من كبري بعدد طريقها يف مطيحة وآسيا، أوروبا اقتصاد إىل

 78م في يوانفجرت رمسيا  عاملية، مالية أزمة إىل وتطورت ظل  اليت الرهن العقاري ألزمة حد وضع يف العاملية املال أسواق يف ضخ 
ين في ئنالداحمايتيف من ورة ضروفالسيف إمريكا عن أفي ري ستثماابن  وهو اكرب (  ربر  ليما)علن بن  أعندما  0221م سبتمبر عا
 .يخ رلتاهذا ا

 عن أوضاعها اإلفصاح وضرورة الشركات واملؤسسات املالية يف للحوكمة جيد نظام على االعتماد أمهية على التأكيد من الرغم على    
 اتالشرك من العديد وإفالس األزمة العاملية أ  تعثرها إال جتنب أجل من و ل  األنشطة، ملختلف الشركات ممارسة وشفافية املالية
 بطريقة لدورها اإلدارة جمالس أداء عدم هو  ل  واجملتمع، ومن بني أسباب املسامهني حقوق ضما  يف احلوكمة ضعف يربز الكبرية
 الدولية للتجارة والسريع الكامل التحرير يف ظل العاملي إدارة الشركات لعملها جودة جمالس مدت عن التساؤل وهنا يطرح . جيدة

، 21التمويلية واملؤسسات الدويل النقد صندوق التمويلي العاملي كدور النظام يف النظر وإعادة السوق اقتصاديات على املفرط واالعتماد
 والبنوك الشركات من العديد وإفالس العاملية األزمة أ  إال باحلوكمة االهتمام ازدياد من فبالرغم. فعال رقابة نظام إجياد من هنا يتوجب
الشركات، وميكن تلخيص دور احلوكمة يف مواجهة األزمات املالية من خالل الشكل  أداء ضبط يف كمةاحلو  فعالية عدم يربهن على

 :التايل

 

                                                           
20 .20:العراق، شركة أسيا سيل لالتصاالت،  ، العراقتأثير آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في بيئة الممارسة المهنية فى حممد هادي العدناين،    
21 مرمي  زمةباأل الحوكمة بمعايير االلتزام عالقة جحنيط، شريف  ،العالمية المالية   الدولية واالقتصادية املالية األزمة :حول الدويل العلمي امللتقى ، ضمن مقدمة مداخلة 
.73: سطيف،   عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم ، كلية- 2009 أكتوبر 20/21 أيام العاملية، واحلوكمة  .اجلزائر 
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 دور حوكمة الشركات في تجنب الوقوع في األزمات المالية(: 13)الشكل رقم 

 

 

وحة دكتوراه ، كلية العلوم ، أطر اثر تطبيق الحوكمة على جودة المراجعة المالية دراسة حالة الجزائرامادي نبيل، : المصدر
نقال عن رجب اامد، دور حوكمة املؤسسات . 70: ،   0277/0270، 4االقتصادية، التسيري والعلوم التجارية، جامعة اجلزائر

، 38، اجمللد 0221يف حتديد السعر العادل لألسهم يف سوق األوراق املالية، دراسة حتليلية، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، 
 .73: جامعة اإلسكندرية،  : ، مصر7لعددا

عموما حوكمة الشركات تكتسب أمهية متزايدة يف ظل املتغريات االقتصادية اليت تكثر فيها األزمات املالية،  ل  أ  مبادئ احلوكمة     
ة لعملها، من خالل تعتمد األسس األخالقية وتضمن لكل أصحاب املصاحل حقوقهم وتوجيف الشركة حنو االلتزام بالقوانني املنظم

فاألكيد أ  انتهاج أسلوب احلوكمة وتطبيق معايريها من شأنيف أ  يكو  درعا واقيا هلا من كل األزمات . اإلفصاح والشفافية واملسائلة
 : 22يويف ظل تداعيات األزمات املالية، تتجلى الضرورة امللحة للتعامل مع قضايا حوكمة الشركات السيما فما يل. واملخاطر املختلفة

  العمل على إصالح اطر وإجراءات وممارسات تطبيق إدارة املخاطر من أجل تصحيح مواضع اخللل اليت كشف  عنها األزمة
 املالية؛ 

  ينبغي توفري مزيد من اإلفصاح والشفافية بشأ  نظام مكافآت املسؤولني التنفيذيني، وجيب أ  تقوم الشركات بإخضاع نظام
 وموافقتهم؛املكافآت لتدقيق املسامهني 

  جيب تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، ال سيما من خالل تطوير كفاءات ومسؤوليات أعضاء جمالس اإلدارة، الذين جيب
أ  يبقوا على اطالع دائم على أحدث مستجدات القطاع املايل ليتمكنوا من القيام باملهام املنوطة هبم، كما ميكن أ  

ب على جمالس اإلدارة إجراء تقييم سنوي ألداء أعضائها الذين جيب أ  يكونوا وجي. خيضعوا إىل التدريب عند الضرورة
 مسؤولني أمام املسامهني؛

  إرساء أنظمة فاعلة حلقوق الدائنني واإلعسار، وتطوير أُطر قوية لإلنقا  وإعادة اهليكلة، ال  حتديث هذه األطر يعد من
 . لشركات القادرة على االستمرار واليت تواجيف ضائقة مؤقتة أو حمتملةاألولويات املهمة من أجل تسهيل إنقا  وإعادة هيكلة ا

 :خاتمة

سامه  اإلصالحات اليت قام  هبا اجلزائر يف منط تسري الشركات إىل التأسيس ملفاهيم فصل امللكية عن التسيري والعمل على اماية    
ن الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجوهنا يف اختا  القرار، من حقوق املسامهني وخمتلف األطراف أصحاب املصلحة بالشركة، ومتكينهم م

                                                           
22 ، املؤمتر السنوي الثالث حلوكمة الحات حوكمة الشركات للتصدي لمخاطر األزمة المالية  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياإصهيئة قطر لألسواق املالية،  

.3-4:، الدوحة، قطر،    0221نوفمرب 22/72أيام "  ؟هل أصبح  املنطقة العباأ عاملياأ : حوكمة الشركات واألزمة املالية"الشركات، حت  عنوا    
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خالل توفري تدفق املعلومات وتعزيز الشفافية واإلفصاح، وهذا ما جسده حمتوت ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية الذي صدر 
. ، اليت تؤسس ملمارسات احلوكمةOCDE، وراعى يف حمتواه املبادئ الصادرة عن منظمة التعاو  االقتصادي والتنمية 0222سنة 

حيث ينتظر من هذا امليثاق أ  يعزز من إجراءات الرقابة والشفافية واإلفصاح واالرتقاء مبستوت املمارسات األخالقية للمسريين 
ل وتأطري واحلفاظ على استمرارية الشركات السيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما يهدف إىل تسهيل عملية احلصول على التموي

 .القوت العاملة، ويساهم يف احلد من املمارسات االحتيالية واستشراف املخاطر

رغم ما متلكيف اجلزائر من إمكانات وما قام  بيف من إصالحات لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتفعيل دورها يف االقتصاد، إال   
ا على بعض التجارب العربية والعاملية الرائدة يف جمال املؤسسات الصغرية أهنا ال تزال دو  املستوت املنشود ولذل  ومن خالل إطالعن

واملتوسطة ال سيما يف منط التسري املعرب عنيف مببادئ حوكمة الشركات، نقول أنيف على اجلزائر تبين سياسة واضحة املعامل للنهوض بقطاع 
 .لناجحة مع األخذ بعني االعتبار إمكاناتنا وثقافتنااملؤسسات الصغرية واملتوسطة واالستفادة من جتارب الدول العاملية ا

 :نقدم فيما يلي عرض لبعض النتائ  اليت توصلنا هلا من خالل معاجلتنا هلذا املوضوع، نسردها فيما يلي :نتائج البحث

    جملس توفّر مبادئ حوكمة الشركات، آليات رقابة فعالة وأسلوب إدارة حقيقي داخل الشركة، السيما من خالل جلا
اإلدارة، حيث تؤثر من خالهلا بصفة مباشرة على النظام احملاسيب املوجود وعلى خمتلف مكوناتيف، هذا كليف من اجل إنتاج 

 .معلومات تتميز باملوثوقية واملالئمة الختا  القرارات من قبل خمتلف األطراف أصحاب املصلحة
  الشركات، فعلى الرغم من أمهية اإلطار القانوين والتشريعي لتطبيق إ  التشريعات اجلزائرية بشكلها احلايل غري مالئمة حلوكمة

حوكمة الشركات، إال أ  هذا اإلطار تفتقد ليف ممارسات احلوكمة يف اجلزائر، ما ميثل نقطة أساسية جيب االهتمام هبا، لذا 
ئرية بلوائح وإرشادات مبادئ يتوجب العمل يف هذا االجتاه وبإشراك مجيع الفاعلني يف احلوكمة بتضمني التشريعات اجلزا

 .حوكمة الشركات
 :التوصيات

  تضمني مبادئ احلوكمة ضمن شروط قبول إدراج  الشركات يف البورصة، ما يشكل فيما بعد ميزة تنافسية  للمؤسسات
 .الصغري واملتوسطة، وعنصر أساسي للمفاضلة بني قرارات االستثمار يف خمتلف املؤسسات

  الكامل والوقتية يف تقدمي املعلومات، واحرتام حقوق أصحاب املصاحل، وإعداد إجراءات الرقابة العمل على تكريس اإلفصاح
على نظم املعلومات احملاسبية، والفصل بني الوظائف بتحديد املسؤوليات، وما يرتتب عليها من مساءلة، ال  هذه العوامل 

 .أساسية يف بناء منو ج جيد للحوكمة
 ف القوائم املالية، ألهنا تساهم يف القيام باإلشراف السليم وتوفري األساس املالئم لتقييم األسهم،  االهتمام أكثر بتحقيق أهدا

كما أ  مناقشات اإلدارة وحتليالهتا للعمليات عادة ما تتضمن التقارير السنوية، وهو ما يرسي املمارسات اجليدة حلوكمة 
كما أ  تقدمي املعلومات حول املخاطر املتوقعة . ارجي للشركةالشركات القائمة على الشفافية يف التعامل الداخلي واخل

 .واملتعلقة بكافة نشاطات الشركة، يعد عنصر مهم ملمارسة احلوكمة
 لكن األخرت عن ختتلف مؤسسة كل ال  الصغرية واملتوسطة، املؤسسات يف تطبيقيف ومدت احلوكمة مبوضوع االهتمام ضرورة 

 .مضمو  احلوكمة وهو ألداءا حتقيق إىل السعي يف جتتمع كلها


