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ــم األداء الشامـفعالية مجالس اإلدارة في تقيي ــ ــ   شركاتلل ــ
  -  دراسة ميدانية -  المساهمة الجزائرية      

  
  العلوم اإلقتصادية يف علوم دكتوراه شهادة نيلكجزء من متطلبات    مقدمة رسالة

   :األستاذ الدكتور إشراف                          :                إعداد الطالب من

  دـــزة محمــــــــــــــــبوهـ                                                 ة صالح   ـبالسك    

  :لجنة المناقشة

ـــأست          عماري عمار     .د.أ   ـــــ ـــرئيس           1سطيف فرحات عباس  جامعة                 اذ ــــــ ــــ   اــــــ
ــــبوه .د.أ ـــأست       زة محمد     ــــ ــــ   مشرفا ومقررا            1فرحات عباس سطيف جامعة                 اذ ـــــــ
ــــاذ       عثمان حسن عثمان .د.أ ــــ  عضوا مناقشا            1فرحات عباس سطيف جامعة                 أستــــــ
 جامعة محمد بوضياف  المسيـــلة           عضوا مناقشا    قاسمي السعيد             أستاذ محاضـــر أ    .  د
  عضوا مناقشا            1فرحات عباس سطيف جامعة         ر أــمحاضــأستاذ       بن سديرة عمر         .د
ـــــقاسمي كم  .د ــــ   عضوا مناقشا      لة     مسيـــال محمد بوضياف جامعة         ر أــــأستاذ محاض      ال     ــــ
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  كلمة شكر
  ستعينأبسم اهللا الرحمن الرحيم وبه  

  

 واملرسـلني، األنبيـاء خـامت علـى وأسـلم وأصـلي عونـه، وحسـن نعمـه علـى وأشـكره تعـاىل اهللا أمحـد     

 .عليه وسالمه ريب صلوات

 قبولـه حسـن علـى ،بـوهزة محمـد الـدكتور األسـتاذ الفاضـل األسـتاذ إىل اجلزيـل بالشـكر أتقـدم     

 .فبارك اهللا فيه .طيلة فرتة البحث والتوجيه النصح لنا وتقدميه ،العمل هذا على اإلشراف

إثـراء هـذا  مناقشـة ام علـى قبـوهلمأعضـاء اللجنـة الكـر  إىل والشـكر بالتحيـة أتوجـه أن يفـوتين ال كمـا

م القيمة العمل   .مبالحظا

  

  

  

 .بعدُ  ومن قبلُ  من هللا والحمد



 
 

  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ــــد   :تمهيـ

يف ظل األوضاع العاملية الراهنة اليت تتنامى فيها اجتاهات العوملة االقتصادية، وتتزايد فيها معدالت النمو االقتصادي وحدة      
املنظمة االقتصـادية يف موقـف صـعب يتطلـب منهـا حتسـني أدائهـا مـن املسـتويات العاديـة إىل املسـتويات العاليـة املنافسة، أصبحت 

وال . يف السـوق واالسـتمراربغرض ضمان البقاء  ،واملتميزة، من خالل التنمية املستدامة ملختلف مواردهـا البشرية اإلقتصادية والبيئية
ــدف حتقيـق مســتويات األداء يتـأتى هـذا إال عــن طريـق وجــود آليـة، ت ضــمن إدارة العالقـة بـني املؤسســة واألطـراف الفــاعلني معهـا 

ولعل من بني أهم هذه اآلليات . اإلجتماعياملطلوبة يف شىت املستويات، سواء ما تعلق باجلانب االقتصادي منه أو اجلانب البيئي و 
  . ما يعرف حبوكمة الشركات

، نتيجة ازدياد الدور املؤثر الـذي تؤديـه ةاإلجتماعيتلعبه حوكمة الشركات يف احلياة االقتصادية و ولقد ازدادت أمهية الدور الذي 
االت اإلقتصادية للمجتمعات، حيث أخد هذا الدور الصيغة التصاعدية واملؤثرة يف ظل تيار العوملة ونتيجة . شركات املسامهة يف ا

الس اإلد ارة يف إدارة العالقة بني املؤسسة واألطراف الفاعلني معها، وهذا لضمان التنسيق اجليد لتعاظم هذا الدور برز األثر الكبري 
  .هلذه العالقة بني الفئات ذات الصلة باملؤسسة

إن جملس اإلدارة يهدف بالدرجة األوىل إىل ضمان املسامهني املتعاملني مع املؤسسة، أن األصول الـيت قـاموا بتوفريهـا للمؤسسـة 
اهلم يستخدم ع واهلدر هلذه األصول، بل أن رأمسبغرض حتقيق األهداف، كما يضمن هلم عدم الضيا  ةؤ كفبطريقة   جيري استخدامها

وهذا ما يؤدي بدوره إىل زيادة قيمة املؤسسة والرفاهية لبقية األطراف ذات املصلحة املتعاملة . لتحسني األداء االقتصادي للمؤسسة
لس اإل. معها دارة ينبغي أن يعمل على منع التهاون اإلداري، والرتكيز علـى اهتمـام املـديرين علـى حتسـني كما أن الدور اإلشرايف 

حيث أن الرقابة على األداء يضمن الوصول  ؛أداء املؤسسة، وكذا ضمان استبدال املديرين واملسريين الذين خيفقون يف أداء عملهم
  . األطراف ذات املصلحة متطلباتادة إشباع إىل املستويات املطلوبة منه، وبالتايل ختفيض التكاليف وزي

لــس اإلدارة أن يـؤثر علــى أداء املؤسســة مـن خــالل ثـالث جوانــب؛ األول يئــة : ميكـن  اإلشــراف املسـتقل، ويــربز مـن خــالل 
يزهم، وكذا تغيري أفضل املتاح من املديرين واإلشراف عليهم وحتفمن املؤسسة للقيام باملنافسة الفعالة عن طريق اختيار جمالس اإلدارة 

اإلدارات إذا اقتضى األمر ذلك، وهذا من شأنه أن خيلق الثقة بني جمالس اإلدارة واملسامهني بالدرجة األوىل، وبالتايل زيادة األربـاح 
رة الـيت ال القدرة على التنافس، ويتمثل دور جملس اإلدارة يف إبعـاد واسـتبدال اإلدا: أما اجلانب الثاين .والوصول إىل األداء املطلوب

أمـا اجلانـب الثالـث، فهـو وضـع اإلسـرتاتيجية، حيـث يتمثـل دور  .حتقق مستويات األداء املطلوبـة، وهـذا لتحسـني القـدرة التنافسـية
. جملس اإلدارة يف وضع خطة العمل وتكوين اإلسرتاتيجية، وهذا ما يتطلب منها فهم تام باألعمال الرئيسة للمؤسسة وكيفية ترابطها
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اإلدارة بوضع جدول عمل يساعدها يف املراجعة الدورية واملنتظمة لإلسرتاتيجية، ومنه إذا متكـن جملـس إدارة املؤسسـة  وتقوم جمالس
من التحكم يف هذه اجلوانب وتسيريها بطريقة فعالة، فإن ذلك يؤدي إىل التحكم يف األداء وقيادته حنو املسار املطلوب، والرفع من 

إىل  ، من النظرة التقليدية القائمة على الرتكيز على األداء االقتصادي عني االعتبار تغري النظرة لألداء، أخدا بفعالية حتقيق األهداف
  .يوالبيئ اإلجتماعيالنظرة احلديثة القائمة على اجلمع بني األداء االقتصادي و 

اجلزائريـة تعـاين مـن مشـاكل كبـرية يف النتـائج احملققـة خاصـة االقتصـادية منهـا، وهـذا راجـع إىل عـدة أسـباب؛ ولعـل  شركاتإن ال
ضعف تطبيق آليات احلوكمة ومبادئها، وغياب الدور الفعال الذي جيـب أن تلعبـه جمـالس اإلدارة يف اإلشـراف والرقابـة علـى : منها

ا أن ت، و واختاذ التدابري واإلجراءات التصحيحيةإىل مراكز اخللل نتائج األداء احملققة، وتقييمها للوصول  وجه األداء حنو اليت من شأ
ا اجلوانب البيئية و  .األهداف املوضوعة  ةاإلجتماعيوكذا حتسينه واألخذ بعني االعتبار اجلوانب غري االقتصادية يف األداء، ونقصد 

 .اليت تشكل إىل جانب األداء االقتصادي ما يعرف باألداء الشامل للمؤسسة

 

  :إشكالية الدراسة
بتحقيق مستويات أداء عاليـة لضـمان البقـاء واالسـتمرارية، خاصـة يف ظـل الظـروف الراهنـة  شركاتبسبب تزايد اهتمام ال

ال األمـر الـذي . التكيـف معهـا شـركاتاملتميزة بتزايد حدة املنافسة واتساع حجمها وتعقـد البيئـة، هـذا مـا حيـتم علـى هـذه ال
ل اإلمكانات املتاحـة، وكـذا تقيـيم األداء احملقـق األهداف يف ظوتوجيه يكون إال بوجود جملس إدارة فعال قادر على صياغة 

حيث أن األداء مل يعد يقتصر علـى جانبـه االقتصـادي فقـط، بـل يتعـدى إىل جوانـب أخـرى . للوصول إىل األهداف املرجوة
. ةاإلجتماعيـــذات أمهيــة تشـــكل إىل جانـــب األداء االقتصـــادي مـــا يعـــرف بـــاألداء الشـــامل، والـــذي جيمـــع اجلوانـــب البيئيـــة و 

بالتايل فمجلس اإلدارة له الدور الكبري يف اإلشـراف والرقابـة علـى تقيـيم األداء الشـامل للمؤسسـة مـن خـالل املهـام املنوطـة و 
لـس ميكــن مجيـع األطـراف مــن الرقابـة واملسـامهة يف اختــاذ القـرارات، األمــر إليـه ، كمـا أن منــط اإلدارة اجلديـد الـذي يعتمــده ا

  .بالتايل حتقيق مستويات عالية من األداءالذي يرفع من جودة القرارات و 

الـيت ) SPA(املسـامهة  شـركاتص بالـذكر خنـ، متتلـك هـي األخـرى جمـالس إدارة و شـركاتاجلزائرية كغريهـا مـن ال شركاتوال
تسعى إىل حتقيق مسـتويات عاليـة مـن األداء، وهـذا لتحقيـق رغبـات األطـراف ذات املصـلحة، وهـذا بـدوره يـؤدي إىل حتقيـق 

ومن هنا تربز العالقة بني جمالس اإلدارة واألداء وذلك من خالل الدور الفعال الذي تلعبه هذه . العامة للمؤسسةاألهداف 
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ــــــــــــــك ــــــــــــــالس يف تقيــــــــــــــيم األداء وحتســــــــــــــينه، وهــــــــــــــذا باســــــــــــــتخدام أدوات ومنهجيــــــــــــــات معينــــــــــــــة تســــــــــــــاعدها يف ذل   .ا
  :ويف هذا السياق، فإن إشكالية حبثنا تتمحور حول السؤال الرئيس التايل

  ؟في تقييم األداء الشامل  محل الدراسة المساهمة الجزائرية شركاتما مدى فعالية مجالس إدارة  

  :ويندرج حتت هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية
 املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة ملبادئ احلوكمة؟ شركات جمالس إدارة ما مدى تطبيق -

 ؟حمل الدراسة ملبادئ احلوكمة اجلزائرية املسامهة إدارة شركاتهيكلة ومهام جمالس  ةطابقما مستوى م -

 ؟البيئيو  اإلجتماعياملسامهة اجلزائرية حمل الدراسة بتقييم األداء  ما مدى اهتمام جمالس إدارة شركات -

  املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة؟ ل املعتمدة من قبل جمالس إدارة شركاتمعايري تقييم األداء الشامهي ما  -

  
  :فرضيات الدراسة

  :للسؤال الرئيس واألسئلة الفرعية وضعنا الفرضيات التالية، واليت متثل إجابات مؤقتة

  : الفرضية الرئيسة

يف  مــعحيــث جت ،تقيــيم األداء الشــاملب مــا تعلــقفي حمــل الدراســة املســامهة اجلزائريــة شــركاتالس إدارة ــفعاليــة  توجــد  
  .والبيئي اإلجتماعياألداء االقتصادي، معايري بني  التقييم

  :الفرضيات الفرعية
 األعمـال بيئـة، وهـذا متاشـيا مـع متغـريات مبـادئ احلوكمـة حمـل الدراسـة املسامهة اجلزائريـة شركات جمالس إدارة قتطب -

  حمليا ودوليا؛

 يتعـدىحيـث ، اإلداريـة جمالسـهامثاليـة يف تركيبـة ومهـام منذجـة علـى  املسـامهة اجلزائريـة حمـل الدراسـة شـركات تعتمد -
 ؛د هذه النمذجة من مبادئ احلوكمة وقوانني شركات املسامهةموتست ،اجلانب اإلشرايف والرقايب هادور 

 االقتصادي؛بتقييم األداء املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة  شركاتتم جمالس إدارة   -

 ؛اإلجتماعياملسامهة اجلزائرية حمل الدراسة بتقييم األداء  شركاتتم جمالس إدارة  -

 ؛البيئي املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة بتقييم األداء شركاتتم جمالس إدارة  -

 .وغري املالية املاليةاملعايري  لىعتقييم األداء الشامل  عنداملسامهة اجلزائرية  شركاتجمالس إدارة  تعتمد -
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  :  دراسةأهداف ال
ـا مـع الضوء على مفهوم حوكمة الشـركات تسليطإىل  دراسةدف ال    ا وتطورهـا، وكـذلك اسـتعراض أهـم آليا ، نشـأ

 اــأكمــا . دعــائم حتقيــق هـذا املفهــوم بــرزأباعتبارهـا  ؛يف الرقابــة علــى تقيــيم األداء علــى دور جمـالس اإلدارة الوقـوف والرتكيــز
املسـتعملة يف القيـاس واملعـايري لمؤسسـة وكيفيـة قياسـه وتقييمـه، وكـذا أهـم األدوات الشـامل ل داءاألإىل معرفة عناصـر دف 

السمدى فعالي وكذا ،الشركةجمالس اإلدارة يف  تركيبة ومهام والتقييم، باإلضافة إىل معرفة  يفاجلزائريـة  شركاتيف ال ة هذه ا
ااألداء، والوصول إىل النتائج وحتليلها وحماولة إبداء هذا تقييم    .اإلقرتاحات بشأ

  

  :دراسةأهمية ال
ا تعاجل موضوعا من مواضيع اإلدارة وحوكمة الشركات، كما جاءت للوقوف على حـال  تكتسي الدراسة أمهية كربى كو

ــالس يف الرقابـة واإلشــراف علـى تقيــيم األداء الشــامل  قيــاس لتحديـداملسـامهة اجلزائريــة، وبا شــركاتجمـالس إدارة  دور هـذه ا
  : ، كما تكتسي أمهية تتمثل يفشركاتلل

 املستوى اإلسرتاتيجي؛ وأسواء على املستوى التنظيمي  شركاتجمالس اإلدارة يف المعرفة مهام  -
 املسامهة اجلزائرية، من حيث تكوينها وكذا أنشطتها؛ شركاتالتعرف على واقع جمالس إدارة  -
 بتقييمها، واألدوات اليت تستعملها يف التقييم؛ املسامهة اجلزائرية شركاتالتعرف على جوانب األداء اليت تقوم  -
 املسامهة اجلزائرية فيما خيص األدوار املوكلة إليها؛ شركاتجمالس إدارة تقييم  -
 .املسامهة اجلزائرية يف تقييم األداء الشامل، والوقوف على النتائج شركاتجمالس إدارة  منهجيةتقييم  -
  

 :الدراسة موضوع اختيار أسباب
  ؛إدارة األعمال صميم يف تدخل اليت املواضيع من يعترب حيث املتبع، التخصص طبيعة مع املوضوع متاشي -
ـالس اإلدارة وعـن كيفيـة تشـكيلها، باإلضـافة إىل  شركاتال من كثرييف   وعيقلة  وجود - اجلزائريـة بالـدور البـالغ 

 ؛فيها تطبيق مبادئ احلوكمة ممارسات ضعف
  الدراسة؛ موضوع حول مشتتة علمية مادة مجع حماولة -
  .املتخصصة املواضيع هذه مثل يف مراجع إىل تفتقر اليت اجلامعية املكتبة إثراء -
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  :  منهج الدراسة
 الوصـفي، املـنهج اخرتنا ،عدمها من املتبناة الفرضيات صحة وإثبات ثالبح إشكالية نع لإلجابة :الجزء النظري  

 للوصول وحتليلها احلقائق هذه تفسري حماولة مع ،معني موقف أو ظاهرة عن والبيانات احلقائق مجع إىل يهدف الذيو 
، وذلـك باالعتمـاد علـى العديـد مـن الكتـب العربيـة الدراسـة موضـوع الظـاهرة أو املوقـف بشـأن قرتاحـاتاإل إبـداء إىل

 .واألجنبية والدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث

 مــنهج، وذلــك باالعتمــاد علــى املســامهة اجلزائريــة شــركاتعلــى جمموعــة مــن  النظريــة الدراســة إســقاط :التطبيقــيالجــزء  
  .جلمع البيانات ومعاجلتها علمية ، وكذا االستعانة بأدواتدراسة حالة

  

 :أدوات الدراسة
  :على األدوات واملصادر التالية سنحاول االعتماد ،بدراستنا هذهمن أجل القيام     

بــاللغتني العربيــة الــيت تناولــت املوضــوع، املراجــع و وذلــك مــن خــالل اإلطــالع علــى خمتلــف الكتــب : المســح المكتبــي -
ـــالت املتخصصـــة ســـنعتمدكمـــا  واألجنبيــة املتاحـــة علـــى مســـتوى املكتبـــات؛  ، وكـــذالكرتونيـــةاإللفـــات املكتـــب و وال علـــى ا

  .لدولية، اليت تناولت جوانب من املوضوععلى امللتقيات الوطنية وا سنطلعكما  .الدراسات السابقة

وأعضــاء جمــالس  شــركاتال مســئويلبالت الشخصــية مــع ابالعديــد مــن املقــالقيــام  ســنحاول: المقــابالت الشخصــية -
ا   .وفهم أفضل للموضوع ا، لضمان تشخيص دقيق هلوفهمها ليهاعلك بغرض مجع املعلومات واإلطالع ، وذإدار
حمـل الدراسـة، حيـث  شـركاتمـن ال البيانـاتسنحاول االستعانة باالستمارة كأداة رئيسـة جلمـع  :األدوات اإلحصائية -

ومن مث إدخـال النتـائج أو إجابـات االسـتمارة يف الـربامج . هتكون أسئلة االستمارة متوافقة مع املوضوع، ومبوبة بشكل خيدم
  .النتائجمن أجل حتليلها والوصول إىل ،  )SPSS(اإلحصائية املتخصصة 

  

  :الدراسةمحتوى 
األول الـذي يعتــرب فصـال متهيـديا، ويتنــاول  الفصـل :فصـول مخســةالبحـث إىل قسـم ن ،اإلشـكالية املطروحــة نلإلجابـة عـ 
حــول حوكمـة الشـركات، مــن حيـث أسـباب الظهـور، النشــأة، واألمهيـة وكـذا أهــم املبـادئ الـيت يرتكــز  اومفاهيميـ انظريـ اإطـار 

ــا يف . عليهــا هــذا املفهــوم ، وكــذا الشــركةأمــا الفصــل الثــاين فنتطــرق فيــه  إىل مفــاهيم حــول جملــس اإلدارة واملهــام الــيت يقــوم 
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للفصـل الثالـث، فنتطـرق فيـه إىل مفـاهيم حـول األداء وتقيـيم أمـا بالنسـبة . أسباب ظهوره وتطوره ليصبح يؤدي الدور احلـايل
 األداء، وكـذا منهجيـة تقيـيم هـذا األخـري، وإىل األدوات املسـتعملة والـيت تسـاعد علـى تقيـيم األداء سـواء التقليديـة منهـا أو

يقـوم بـه جملـس اإلدارة يف الرقابـة ؛ كما نتنـاول فيـه أيضـا الـدور الـذي اء الشاملاألد إىلإىل عوامل االنتقال  باإلضافة احلديثة
وجمالس اإلدارة باجلوانـب غـري االقتصـادية لـألداء،  شركات، وكذلك مدى إهتمام هذه الالشامل واإلشراف على تقيم األداء

وبالنسـبة للفصـل الرابـع والـذي يتمثـل يف الدراسـة امليدانيـة، حيـث سـنقوم بإسـقاط الدراسـة . ةاإلجتماعيأي اجلوانب البيئية و 
املسامهة اجلزائريـة، وذلـك باالعتمـاد علـى مـنهج دراسـة حالـة، حيـث سـنختار جمموعـة مـن  شركاتنظرية على جمموعة من ال
والفصل اخلامس . ائية جلمع وتفريغ وحتليل النتائجبالطرق اإلحصائية املعتمدة، كما سنعتمد على األدوات اإلحص شركاتال

  .وذكر مجلة من االقرتاحات حيال ذلك يلالذي سنعرض فيه النتائج املتوصل إليها بالتفص

  : دراسات سابقة
1. Dezae et al ،"ــة، "شــركات المســاهمة العامــة أداء تحســين تحكــم اإلدارة فــي ، الواليــات املتحــدة األمريكي

2003. 

مبـادئ  ضـوء يف شـركاتملعرفـة مـدى حتكـم جمـالس اإلدارة يف أداء ال اتصـاالت أمريكيـة شـركيت الدراسـة هـذه تناولـت

  :يلي ما الدراسة نتائج أهم ، ومناحلوكمة

حوكمة الشركات تعمل على حتسني إدارة الشركتني، من خالل مساعدة املديرين وجملس اإلدارة على وضع إسرتاتيجية  - 
 سليمة؛

 التأكد من أن نظم الرواتب يعكس األداء احملقق؛ - 

ا أن ترفع  -   .وحتسن من مستوى األداءحوكمة الشركات تعمل على جذب االستثمارات، واليت من شأ

2. Philippe Moyart ، "المسـاهمة الفرنسـية شـركاتأداء  حسينمجلس اإلدارة واإلشراف العملي على ت" ،
 .2007فرنسا، 

الصـناعات الغذائيـة  شـركاتللمبادئ على عينة من  تطبيقه وآلية جملس اإلدارة فلسفة أمهية إظهار الدراسة استهدفت  
وكذا   ،فيها العاملون األفراد مشرتكة يفهمها عمليات إىل املؤسسة إسرتاتيجية يف حتويل مسامهته كيفية تبيان مع ،يف فرنسا

ا حتسني  صياغة خالل منالدور الذي يقوم به يف اإلشراف على عملية التحسني  إجراءات، والقيام بتنفيذ قرارات من شأ
  :منها نتائج عدة إىل الدراسة توصلت وقد .أداء الشركات
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جملــــس اإلدارة إىل حتقيــــق األهـــداف املوضــــوعة علــــى خمتلــــف املســـتويات، ســــواء اإلســــرتاتيجية أو التنفيذيــــة يســـعى  - 
 والعملية؛

لس اإلدارة إىل الرفع والتحسني من األداء؛ -   يؤدي اإلشراف املباشر 

 .الفاعلنيصعوبة اإلشراف من قبل القائمني عليه، بسبب غياب الثقافة وانعدام الثقة بني اإلدارة واألطراف  - 

 .2008 األردن،، "دور مجالس اإلدارة في نشر ثقافة التقييم واإلفصاح المالي" فاتح علي الساقلي،  .3

فيمـا خيـص  ،املصـرفية األردنيـة شـركاتـالس اإلدارة يف بعـض ال انتقاديـة حتليليـة دراسـة إجـراء الدراسـة اسـتهدفت  
 حىت ،الضعف نقاط بتاليف الكفيلة احللول اقرتاح مث ومن .الثقافة القائمة على الشفافية واإلفصاح املايل عند تقييم األداء

  :ومن النتائج املتوصل إليها. األعمال منظمات يف لس اإلدارة القيام بالدور املنوط إليه بكفاءة ميكن

 مع املسامهني يؤدي إىل قيام نظام قوي حلوكمة الشركات؛يف التعامل إتباع معايري الشفافية  - 

 جينب الوقوع يف األزمات الدورية يف اجلهاز املصريف؛ إتباع معايري الشفافية - 

ــــالس ، مبــــا يضــــمن عــــدو ضــــياع احلقــــوق والبــــدء  -  ــــاع اخلطــــوات الســــليمة والعادلــــة يف حــــاالت اإلف يســــاعد يف إتب
 .باألولويات

 .2009، السعودية، "اإلدارة في شركات المساهمة بين الماضي والحاضرمجالس "، حممد الباه سلطان .4

اململكـة العربيـة السـعودية مبـادئ احلوكمـة، وبالضـبط مـا تعلـق احملليـة يف  الفنـادق تطبيـق مـدى علـى ،الدراسـة ركـزت   
ـالس يف تسـيري ال  الدراسـة خلصـت وقـد .شـركاتمبجالس اإلدارة، حيث ركزت كذلك علـى تطـور الـدور الـذي تقـوم بـه ا

، حيـث كـان يف املاضـي ال يتجـاوز كونـه جملـس شـكلي ذو شركاتالتطور الكبري الذي عرفته جمالس اإلدارة يف تسيري ال: إىل
ودخــول مفــاهيم حديثـة، ارتقــى جملــس اإلدارة مـن جملــس شــكلي، إىل  شـركاتأعمـال بســيطة، لكــن نتيجـة التطــور الكبــري لل

 .ؤسسة على خمتلف املستوياتجملس رقايب وإشرايف لكل ما يهم امل

مصـر،  "فـي ظـل مبـادئ الحوكمـة شـركاتلرفع من تنافسـية الا في ر دور مجالس اإلدارةتطو " ، يوسف ناجح .5
2011. 

، وهـذا مـن خـالل الرتكيـز علـى شـركاتهدفت الدراسة إىل معرفة دور جمالس اإلدارة يف الرفع والتحسـني مـن تنافسـية ال  
وقـد مشلـت . تطبيق مفاهيم حديثـة، وكـذا تطبيـق طـرق جديـدة يف التسـيري وكـذا اإلنتـاج، هـذا مـا أدى  إىل حتسـني التنافسـية

 .مسامهة خمتصة يف جمال النسيج يف مصر شركاتالدراسة عشر 



دمةـــــــــــــمق .......................................................................................................................  
 

 ح 

 

فـي الجزائـر فـي ظـل تحـديات التنميـة  التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصـادية" عبد الرمحان العايب، . 6
  ؛2011، اجلزائر، "المستدامة

 التنميـة حتـديات ظـل يف االقتصـادية للمؤسسـة الشـامل األداء يف الـتحكم كيفيـة وحتليـل بيـان إىل الدراسـة هـدفت لقـد   
 جوانب حتليل إىل الدراسة وتطرقت  .والبيئية ةاإلجتماعي االقتصادية، للنتائج جتميع هو الشامل األداء أن باعتبار املستدامة،

 قطـاع حالـة تنـاول خـالل مـن اجلزائـري الواقـع مـن مبعطيـات وتدعيمـه عليـه التـدليل مث االقتصـادية للمؤسسـة الشـامل األداء

 العمـومي القطـاع شـركات طـرف مـن فيـه مـتحكم غـري الشـامل األداء أن إىل الدراسـة توصـلت وقـد .بـاجلزائر االمسنت صناعة
 القطـاع، ملسـريي اإلداريـة االهتمامـات ضـمن تـدخل ال للشـركات ةاإلجتماعيـ املسؤولية أن ذلك يؤكد وما االمسنت لصناعة

 علـى مركـزا االهتمـام يظـل حيـث عنـه، اإلفصـاح وكـذلك الشـامل األداء لقيـاس تـام غيـاب أخـرى ناحيـة ومن ناحية من هذا

 واألداء البيئي األداء ومها عليه واحلكم الشامل األداء بتقييم تسمح اليت األخرى األبعاد مراعاة دون واالقتصادي املايل األداء

 .اإلجتماعي

7 .Klein April ، " دراسـة عينـة مـن "مجلـس اإلدارة للشـركات المسـجلة فـي البورصـةفعالية لجنـة المراجعـة فـي ،
  .2013شركات الواليات املتحدة األمريكية، 

 املاليـة األوراق بورصـة يف املسجلة للشركات املراجعة جلنة وأعضاء اإلدارة جملس أعضاء من عينة على الدراسة أجريت   

 بـني طرديـة عالقـة وجـودوقـد توصـلت الدراسـة إىل  .املراجعـة جلنـة السـتقالل الرئيسية احملددات ودراسة حتديدمع  .األمريكية

 اإليرادات منو من كل بني عكسية عالقة وجودمع  .املراجعة جلنة استقالل وبني واستقالله اإلدارة جملس حجم من كل

ا الشركة يف  األصـول إىل الـديون نسـبة مـن لكـل معنـوي تـأثري يوجـد ال .متتاليـة خلسـائر الشـركة تعـرضو   النقديـة وتـدفقا

لـس أعضـاءفـإن  مكافـأة جلنـة يف اعضـو  التنفيـذي املـدير كـون حالـة ؛اخلـارجيني املـديرين بواسـطة اململوكة األسهم  علـيهم ا

  .ودورها املراجعة جلنة اللغاست
ركـز جزئيـة حمـددة وهـي مـن املهـام من خالل عرض أهم الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع، جند أن دراسـتنا هـذه ت

لــس اإلدارة يف الشــركة واملتعلقــة بتقيــيم األداء الشــامل؛  حيــث أن كــل الدراســات الســابقة ربطــت جملــس اإلدارة األساســية 
حيـث تـربط بـني  مكملـة وليسـت مكـررة،املراجعـة ومتغـريات أخـرى، غـري أن دراسـتنا هـذه جـاءت ن التـدقيق و باحلوكمـة، جلـا

وهذا ما جنده من خالل الرتكيز جملس اإلدارة واألداء الشامل أخدا بعني االعتبار التطورات احلاصلة يف بيئة عمل الشركات، 
ـا والوقـوف علـى  العالقـة بـني متغـريات الدراسـة ومـدى  إجيـادل ، سـنحاو وعليه. على األداء الشامل بدل األداء التقليدي قو

  .كافة نقاط القوة والضعف، وحماولة الوصول إىل نتائج عملية متكن من حتقيق أهداف الدراسة املسطرة
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  الفصل األول

 كتوجه إستراتيجي حديث  حوكمة الشركات
  :تمهيد

أصـبح مـن الضـروري علـى  ،واتسـاع حجـم األسـواق واشـتداد املنافسـة ،مع تزايد األزمات املالية العامليـة واالقتصـادية  
حتقيـق كـل هـذا وهذا بانتهاج طـرق وآليـات متكنهـا مـن الشركات التكيف مع كل هذه األوضاع من أجل البقاء واالستمرار، 

  .والوصول إىل تعظيم منافعها
عـد ت يتالـ ةاألخـري  هالعامل جند احلوكمـة، هـذ تها معظم الدول والشركات عربومن بني األساليب واآلليات اليت انتهج  

وقـد ارتـبط ظهـور حوكمـة الشـركات . مـن التكيـف مـع بيئتـه وحتقيـق البقـاء يف ظـل كـل هـذه الظـروف الشـركاتأسلوبا ميكـن 
يق سـليم ملبـادئ وهذا ال يتأتى إال بتطب. الذي تسعى كل الشركات إىل الوصول به إىل أعلى مستوياته ،حتسني األداءمبفهوم 

النــواة األوىل  رجــعوت .حرصــت العديــد مــن الشــركات علــى دراســته وتطبيقــه ،هــذا املفهــومونظــرا ألمهيــة  .احلوكمــة وضــوابطها
هـذا أدى  .لظهور هذا املفهوم إىل ظهور الشركات املسامهة اليت ترافقت مع فصل امللكية عن اإلدارة ومـا تبعهـا مـن مشـاكل

وقــد تطــور بعــدها مــع ، هــذا مــا وجدتــه الشــركات يف احلوكمــةو  ،للبحــث عــن ضــوابط لتنظــيم العالقــات بــني املــالكني واملــدراء
  .تطور جمال األعمال وبيئتها

نقسـمه إىل أربعــة  بكـل أبعادهـا، للحوكمــةنظريـا  إطـاراالـذي يعـد  ؛سـنقوم بتقسـيم الفصــل األول ،ويف هـذا السـياق  
ــه إىل مفهــوم احلوكمــة، أمهيتهــا  نســتعرضاملبحــث األول : مباحــث فيــه ظهــور ونشــأة احلوكمــة، أمــا املبحــث الثــاين نتطــرق في

ا، املبحـــث الثالـــث ن  تعرض فيـــه تقييمـــاســـمبـــادئ احلوكمـــة األساســـية، أمـــا املبحـــث الرابـــع فن فيـــه عرضســـتوأهــدافها وحمـــددا
ـــث   للحوكمـــة ـــمـــن حي ـــيت طبقـــت حوكمـــة الشـــركات  اوســـلبيا ااجيابيا ـــدول ال ـــبعض ال ـــدة ل ـــه جتـــارب رائ ، كمـــا نعـــرض في

  .اجلزائر جتربة ومقارنتها مع حالة لالستدالل
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  االشركات في مبادئهحوكمة واندماج ظهور ونشأة ال: المبحث األول
 ،أو كممارسة يف الشركة دون احلديث عن نظرية الوكالة قتصادياال ميكن التطرق إىل حوكمة الشركات كمصطلح   

لذا ظهرت نظرية الوكالة اليت جاءت لتنظيم وتوجيه العالقـة بـني األطـراف ذات  .واليت تعد املنطلق األساسي لظهور احلوكمة
هلذا كانـت  .املصلحة يف الشركة، حيث يسعى كل طرف إىل تعظيم منفعته حىت ولو كان هذا على حساب مصلحة الشركة

نظريـــة الوكالـــة كمـــدخل نظريـــة الوكالـــة كمحاولـــة حلـــل مشـــكلة تعـــارض املصـــاحل، وعليـــه ســـيتم التطـــرق يف هـــذا املبحـــث إىل 
ا وكــذا دوافــع انــدماج الشــركات يف مبــادئ  للحــديث عــن حوكمــة الشــركات، مث التطــرق إىل أســباب ظهــور احلوكمــة، نشــأ

  .احلوكمة، وأخريا حتليل ظاهرة احلوكمة انطالقا من نظرية الوكالة

  نظرية الوكالة وظهور الحوكمة: المطلب األول
ات مـن القـرن ييـة الوكالـة يف الفكـر االقتصـادي بشـكلها الرمسـي يف بدايـة السـبعينكانت البـدايات األوىل لظهـور نظر   
) ADAM Smith(" آدم مسيـث"، إال أن املفـاهيم الـيت تسـتند إليهـا هـذه النظريـة تعـود إىل االقتصـادي )1976سـنة (املاضي 

  .1"ثروة األمم"عند مناقشته ملشكل الفصل بني امللكية والسيطرة يف كتابه 
  رية الوكالةمفهوم نظ: األولالفرع 

نتيجة لتعارض املصاحل بـني اإلدارة واملـالكني وبقيـة أصـحاب املصـاحل يف الشـركة، وعلـى وفـق مبـدأ : نشأة نظرية الوكالة -1
ظهرت مشاكل هذه األطراف بسبب تقاطع املصاحل  ،عه اخلاصةاالختيار العقالين الذي مبوجبه حياول كل طرف تعظيم مناف

وتعارضها، هلذا نشأت نظرية الوكالة كمحاولة حلل وتوجيه مشكل تضارب املصاحل بني األطراف ذات املصـلحة يف الشـركة، 
ا احلـد  ـا سلسـلة مـن التعاقـدات االختياريـة بـني األطـراف املختلفـة، مـن شـأ ا إىل الشركة علـى أ مـن وذلك من خالل نظر

   2.سلوك اإلدارة بتفضيل مصاحلها الشخصية على مصاحل األطراف األخرى يف الشركة
ه عمـل الشـركة باجتـاه خيـدم يـوتوج ،كل هذا أدى إىل ضرورة إجياد قوانني ولوائح تعمل على محايـة مصـاحل األطـراف  

  .مجيع األطراف
بشــأن العالقــة بــني اإلدارة واألطــراف األخــرى ذات تعتــرب نظريــة الوكالــة مركــز حتليــل املؤسســة  :تعريــف نظريــة الوكالــة -2

ـــة علـــى تصـــرفات وعمـــل اإلدارة، ويعتـــرب  املصـــلحة، كمـــا تبحـــث عـــن  "مـــاكلين"و" جونســـون"تقـــدمي تفســـري آليـــات الرقاب
)Meckeling et Jensen ( حيـث عاجلـت مقالتهمـا تضـارب املصـاحل 1976من األوائل الذين تطرقوا إىل نظرية الوكالة سنة ،

                                                
امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة،   ،"حوكمة الشركات ودورها في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة"بتول حممد نوري، علي خلف سلمان،  -1

  .13: ، ص2010كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق، 
   .املرجع نفسه - 2
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املسامهني واملسريين، وميكن إعطاء جمموعة من التعاريف اليت أعطيت لنظرية الوكالة، حيث ركز كل تعريف علـى جانـب بني 
  .مهم من النظرية

ا Makling et Jensen اعرف - مـع فـرد آخـر أو جمموعـة ) الـرئيس(عقد بـني فـرد أو جمموعـة مـن األفـراد " 1:نظرية الوكالة بأ
أجل القيام باسم الطرف األول بعمل معني والذي يشمل التفـويض باختـاذ القـرارات وإعطـاء سـلطة من ) العميل(من األفراد 

  ".للعميل
ا - مـن خـالل واحـد أو أكثـر مـن العقـود  تحقـقيجمموعة من العالقات التعاقدية وأن وجود الشـركات " 2:عرفت كذلك بأ

  ".االتفاقية
ـا - كـأداة حبـث لتفســري ظـاهرة العالقــات التعاقديـة، وتنشــأ عنـدما يفــوض   إطــار فكـري اســتخدم" 3:تعـرف نظريـة الوكالــة بأ

  ".شخص أو جمموعة أشخاص لطرف آخر القيام بأداء األعمال وفق شروط حمددة سلفا
  : نستخلص ما يلي خالل التعاريف املذكورة ميكن أن من  
 نظرية الوكالة نظرية حديثة نسبيا؛ -
 ات بني األطراف ذات املصلحة؛جاءت نظرية الوكالة لتنظيم وتوجيه العالق -
 نظرية الوكالة هي عقد أو جمموعة عالقات تعاقدية مبنية على قوانني ومبادئ؛ -
 .دف نظرية الوكالة إىل جتنيب الشركة النزاعات واخلالفات املؤثرة عليها سلبا -

ــة الوكالــة ة مــع الشــركة هــي جمموعــات عالقــات حتكــم تعامــل األطــراف ذات املصــلح: وعليــه ميكــن القــول أن نظري
ويعد السبب الرئيس لوجود هذه النظرية هو تعارض املصـاحل بـني هـذه  ،بغرض توجيه اجلهود حنو أهداف ختدم كل األطراف

  .األطراف
  فروض ومشاكل نظرية الوكالة: الفرع الثاني

علــى مبــادئ ب أن تقــوم جيــيقصــد بفــروض نظريــة الوكالــة املبــادئ األساســية الــيت تقــوم عليهــا، علمــا أن كــل نظريــة  
  :تكون مبثابة االنطالقة واملرجعية، وميكن توضيح أهم فروض نظرية الوكالة فيما يلي

                                                
دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الصناعية  –دور المعلومات المحاسبية في تقويم األداء االستراتيجي في ظل مفاهيم نظرية الوكالة " وهاب،عبد رباب  -1

  .03: ، ص2009رسالة ماجستري، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،  ،"في سوق العراقالمدرجة 
  .13: ص ،مرجع سابقبتول حممد نوري، علي خلف سليمان،  -2
  .38: ، ص2005، الدار اجلامعية، القاهرة، التجارب - المبادئ  –المفاهيم   –حوكمة الشركات محاد طارق عبد العال،  -3
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الــيت متثــل اإلطــار والــنهج العــام الــذي ) املبــادئ(تقــوم نظريــة الوكالــة علــى جمموعــة مــن الفــروض : فــروض نظريــة الوكالــة -1
تسعى هذه النظرية إىل حتقيقه هو خلق التوافق وتقليل تعمل وفقه النظرية وتسعى إىل حتقيق أهدافها، حيث يعد أهم هدف 

  . الفجوة بني تضارب األطراف ذات املصلحة يف الشركة
  1:وعليه ميكن إجياز أهم فروض نظرية الوكالة فيما يلي  

وهــذا فيمــا خيــص تعظــيم  ،إن األطــراف ذات املصــلحة يف الشــركة يتمتعــون بالرشــد والعقالنيــة النســبية :الرشــد النســبي  .أ 
حيث أن أهدافهم تكون مبنية على معلومـات ومعطيـات صـحيحة تتوافـق ومـا . املنافع واألهداف اليت يسعون إىل حتقيقها

هو موجود يف الشركة خاصة فيما تعلق باملوارد واخلطط املوضوعة، كما أنه ال ميكن لألطراف املتعاملة مع الشركة الوصول 
وهـذا مـا تسـعى  ،ظل موارد حمـدودة، وإذا حتقـق هـذا فإنـه سـيكون علـى حسـاب األطـراف األخـرى إىل تعظيم منافعهم يف

 نظرية الوكالة إىل احلد منه وتقريب األهداف واملصاحل؛
وأن هنــاك قــدر مــن التعــارض يف  ،غــري متوافقــة متامــاإن أهــداف كــل طــرف مــن األطــراف ذات املصــلحة  :التعــارض  .ب 

. ارض هو رغبة كل طرف يف تعظيم منفعته و لو كان هـذا علـى حسـاب األطـراف األخـرىاملنافع بينهم، وأساس هذا التع
وتسعى نظرية الوكالة إىل توجيه وتقريب املصاحل حىت يتسىن لكل طرف حتقيق أهدافه دون  .وهذا هو أساس وجود النظرية

ـا  .املساس والتأثري على أهداف ومنافع األطـراف األخـرى تعـد طرفـا هلـا مصـلحة يف اخلطـة فـإن ومبـا أن الشـركة يف حـد ذا
 هذا يدفعها أكثر لالهتمام بتطبيق فروض هذه النظرية واحلرص على إجناحها حلماية مصلحة كل األطراف؛

فـإن هنـاك حاجـة مشـرتكة للطـرفني يف إنـه بـالرغم مـن وجـود تعـارض بـني أهـداف األطـراف  :التوافق على التنافسـية  .ج 
، حيــث )أو التنافســية(وهــذا مـا يعــرف بالقـدرة علــى التنـافس  ،مواجهـة الشــركات األخـرىأو الشـركة قويــة يف بقـاء العالقــة 

ــرة النزاعــات  ا علــى التنــافس؛ ألن أكــرب مــا يــؤثر ســلبا علــى تنافســية الشــركة هــو كث بقــاء الشــركة واســتمرارها مرهــون بقــدر
 ة العامة للشركة؛ حيث يعمل كل طرف لتحقيق أهدافه اخلاصة على حساب املصلحوتضارب املصاحل فيها 

وهنا نقصد عدم متاثل املعلومات بني األطراف ذات املصلحة وهذا ما خيلق نوعا مـن الالثقـة  :عدم تماثل المعلومات  .د 
اجليـدة تكـون مبنيـة علـى معلومـات  فـالقرارات. باإلضافة إىل أن املعلومات اليت تعد عنصرا مهما يف اختـاذ القـرارات. بينهم

ا التنافسية على املدى صحيحة ومالئمة، هذا الش يء الذي من شأنه أن يساعد على بقاء الشركة قائمة وحيسن من قدر
 الطويل واملتوسط؛

                                                
املؤمتر العلمي السنوي اخلامس حول حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية  ،"إدارة الربحية والدور المحاسبي في حوكمة الشركات"عبد احلميد أمحد شرف،  -1

  ).بتصرف( 04: ، ص2005واالقتصادية، جامعة اإلسكندرية، مصر، 
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 يرتتـب علـى املبـدأ السـابق ضـرورة تـوافر قـدر مـن الالمركزيـة للوكيـل ميكنـه مـن اختـاذ بعـض القــرارات :مبـدأ الالمركزيـة  .ه 
ــام بــبعض التصــرفات، أن هنــاك حــاالت قــد تصــادف الشــركة يســتوجب عليهــا اختــاذ قــرارات ســريعة ال تتطلــب  كمــا  والقي

ــه وفــق هــذا املبــدأ  ــة(التــأخري، وعلي ــا جيــب ذكــر جانــب مهــم وهــو أن ) الالمركزي ــر اختــاذ قــرارات، وهن ميكــن لطــرف أو أكث
القــرارات (لقــرارات طويلــة املــدى القـرارات الــيت تتطلــب المركزيــة تكــون عـادة قــرارات روتينيــة متوســطة وقصــرية املـدى؛ ألن ا

 حتويلها أو تفويضها إىل طرف آخر وإمنا تكون وفق مبدأ املشاركة والتشاور؛ ال ميكن) اإلسرتاتيجية
يسعى كل طرف من األطراف ذات املصـلحة إىل تعظـيم منفعتـه؛ وقـد يكـون هـذا علـى حسـاب  :المصلحة المشتركة  .و 

تلــــوث ورمــــي (تعظــــيم رحبــــه علــــى حســــاب بعــــض اجلوانــــب البيئيــــة بعــــض األطــــراف األخــــرى، كــــأن يســــعى املســــاهم إىل 
مـيش أو ). للمخلفات وعليه تسعى الشركة من خالل نظرية الوكالة ووفق هذا املبدأ إىل تعظيم منافع كل األطـراف دون 

تمعي الذي أصبح مؤخرا حيظى باهتمـ. اقتصاد ام كبـري مـن قبـل أخذا بعني االعتبار اجلوانب غري املالية كاجلانب البيئي وا
 .الشركات واحلكومات خاصة مع ظهور ما يعرف بالتنمية املستدامة

ـدف إىل ضـمان حـق كـل طـرف        ا نظريـة الوكالـة يف جمملهـا  وعليه ميكن القول أن كل هذه الفروض اليت جاءت 
لوكالـة اخلطـوة األوىل لظهـور احلوكمـة هلـذا تعـد نظريـة ا. إلدارة واختـاذ القـرارسواء كان حقا من الربح أو حقـا يف املشـاركة يف ا

وهذا ما سنتطرق إليه يف  ،وكأساس إلرساء مبادئها يف الشركات، وقد لقيت هذه النظرية عند التطبيق عدة صعوبات وحدود
  .العنصر املوايل

ــة -2 ــة هــو تضــارب أهــداف كــل طــرف خاصــة مــا بــني  :مشــاكل الوكال ــرئيس يف وجــود مشــاكل هلــذه النظري إن الســبب ال
العمالء والشركة، حيث يسعى كل طرف إىل تعظيم منفعته فالعميل يسعى للحصـول علـى أكـرب قـدر مـن السـلع واخلـدمات 

يسعى إىل تعظيم ثروة املـالكني، وعليـه  مقابل مبلغ أقل، والشركة تسعى إىل حتقيق أكرب ربح لتعاملها مع العميل، أي الوكيل
 :تنشأ جمموعة من املشاكل وهذا ما يلخصه الشكل املوايل
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  .مشاكل نظرية الوكالة: 01شكل رقم 
  

  
  
 
   
   

        
  
  
  
  

    
يتضح من خالل الشكل أن مشاكل الوكالة تنشـأ أساسـا مـن عالقـة التعاقـد بـني األطـراف، حيـث أن تقـاطع وتضـارب      

كمـا أن التفـويض مـن املالـك للوكيـل خيلـق كـذلك بعـض املشـاكل املتعلقـة املصاحل واألهداف قـد خيلـق العديـد مـن املشـاكل،  
  :1فيما يلي بكيفية الرقابة واحملاسبة، وعليه ميكن شرح هذه املشاكل

بالتصـرف الرشـيد، ويقصـد بـذلك أن كـال منهمـا يهـدف   من الوكيل واألصـيل يتميـزإن كال :مشكلة تضارب المصالح  .أ 
، فاملــالكون ســيعملون مــن أجــل تعظــيم اإىل تعظــيم منفعتــه املتوقعــة، إذ يعــد ذلــك مبثابــة هــدف يفســر تصــرفات كــل منهمــ

م وحتقيق مصاحلهم الذاتية بشكل منفرد وهذا م يف املؤسسـة بواسـطة بالعائد املايل املتوقع الذي  ثرو سيتولد من استثمارا
بــذل اجلهــد أو مــا عــدم املــدراء، أمــا املــدراء فســوف يعملــون علــى حتقيــق مصــاحلهم الذاتيــة بتعظــيم عائــدهم وهــذا مقابــل 

باعتبـار الوكيـل متثـل مكونـات فاملصـاحل الذاتيـة للمـدير  يسمى بوقت الراحة ولو كان ذلك على حساب مصلحة املالكني؛
الــدوافع واملــؤثرات الســلوكية لــإلدارة العليــا، وقــد تكــون هــذه  حــدالعائــد املتوقــع الــذي سيحصــل عليــه مــن املؤسســة، وهــي أ

ا تتضمن منافع مالية وغري مالية؛) حالية(املصاحل جارية    أو مستقبلية، كما أ

                                                
لد  ،"مدخل لتخفيض التكاليف العامة :نظرية الوكالة"أبو الفتوح مسري، : أنظر -1 لة العربية لإلدارة، ا . 38: ، ص1998، السعودية، 04، العدد 12ا

  .79: ، ص2007، الدار اجلامعية، القاهرة، 2ط  حوكمة المؤسسات،طارق عبد العال محاد، : وكذلك

 العميل الرئيس

مشكل عدم متاثل  مشكل االختيار املعاكس مشاكل تضارب املصاحل
 املعلومات

 مشكل حتمل املخاطرة

محاية حقوق مالكيها من أصحاب 
 املصاحل اآلخرين

 تولد مشاكل الوكالة

  تفويض سلطة

 اختاذ القرار

 .03: رباب عبد الوهاب، مرجع سابق، ص: المصدر

 :تؤثر يف
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مسـاهم أي املشـاكل الـيت /مسـري: ة الوكالـة تـدرس العالقـةإذا كانـت نظريـ :مشكلة االختيار العكسـي أو المتنـاقض  .ب 
مسـتثمر حمتمـل، ويف / مسـتثمر: ميكن أن تنشأ عن العقـد املـربم بينهمـا وأسـاليب حلهـا فـإن النظـرة اجلديـدة تـدرس العالقـة

احة للمسـتثمرين متهذه احلالة ختتلف املعلومات واخلربات بني الطرفني أي أن املعلومات املوجودة عند املسريين تكون غري 
الوكيـل علـى إخفـاء بعـض املعلومـات أو  احملتملني وهذا مـا يعـرب عنـه باالختيـار العكسـي، وهـذه املشـكلة تنشـأ نتيجـة قـدرة

ل أن يالحـظ أداء الوكيـل بصـورة مباشـرة والتحقـق مـن نتـائج موكـإعطاء معلومات خاطئة أو مضللة، يف املقابل ال ميكن لل
ضـعف الرقابـة يف اختـاذ القـرارات مـن قبـل (حتديد ما إذا كان الوكيل خيتـار البـديل املناسـب أم ال  قراراته وبالتايل ال يستطيع

  ؛)املوكل على الوكيل
كـل املعلومـات املتاحـة عـن املؤسسـة مـن واقـع معايشـته اليوميـة ) اإلدارة(يتوافر للوكيل : مشكلة عدم تماثل المعلومات  .ج 

، ومـن )املوكـل(ويستخدم الوكيل هذه املعلومات لتحقيق مصلحته الشخصية حىت لو كانت تعارض مصلحة األصيل  ،هلا
املمكــن أن تفصـــح اإلدارة عــن بعـــض هـــذه املعلومــات وختفـــي الـــبعض اآلخــر، أو تقـــدم معلومـــات بطريقــة جتعـــل األصـــيل 

ــة) املالــك( ــو تــوافرت كــل املعلومــات لألصــيلأو يف وضــع أفضــل ممــ ،يقــّيم جمهوداتــه يف أفضــل صــورة ممكن ــه فــإن . ا ل وعلي
من جهة ومن جهة أخرى ضعف  هعدم صحة املعلومات املقدمة من الوكيل إىل املالك، هذ: مشكل املعلومات يتمثل يف

  .نظم املعلومات املستخدمة اليت تؤثر على كم ونوع املعلومات مما يؤدي إىل عدم دقة القرارات املتخذة
وهـي تظهـر نتيجـة عـدم التأكـد مـن أن املسـري يسـتلزم بالعقـد الـذي وقعـه حيـث ال يوجـد أي : ويمشكلة الخطر المعن  .د 

  .ضمان بأن الوكيل سيعمل على حتقيق مصاحل املوكل أو حتقيق األهداف اليت وضعها
مــن طــرح املشــاكل الــيت ميكــن أن تنشــأ يف نظريــة الوكالـة، يبقــى أهــم وأخطــر مشــكل هــو مشــكل تضــارب  ،وبالتـايل  

ـصامل ا أن  دد بقـاء واسـتمرار نشـاطها، خاصـة يف ظـل املنافسـة احل ألنه قد يؤدي إىل نزاعات وخالفات يف الشركة من شـأ
  .الشديدة اليت يستغل فيها املنافسون االضطرابات يف الشركة

كل   اول األطراف ذات املصلحة التقيد مببادئ وفروض نظرية الوكالة اليت تضمن حقوقحتويبقى أفضل حل هو أن   
  .طرف يف الشركة

  أسباب ظهور الحوكمة: ثالثالفرع ال
ــا مــن املشــاكل الــيت تنشــأ نتيجــة تعــارض املصــاحل بــني " Agency Theory"أدى ظهــور نظريــة الوكالــة    ومــا ارتــبط 

إىل زيـادة االهتمـام والتفكــري يف ضـرورة وجـود جمموعــة مـن القــوانني  ،وبـني املســامهني) الوكيـل(أعضـاء جمـالس إدارة الشــركات 
ـدف  واللوائح اليت تعمل على محايـة مصـاحل املسـامهني واحلـد مـن التالعـب املـايل واإلداري الـذي قـد يقـوم بـه جملـس اإلدارة 
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احلوكمــة كآليــة لتنظــيم مــن هــذا الطــرح ميكــن أن نلخــص األســباب الرئيســة الــيت أدت إىل ظهــور  .مصــاحلهم اخلاصــةتعظــيم 
  :1وتوجيه وحل مشكل تضارب املصاحل

بقــاء التشــريعات والقــوانني اخلاصــة بتنظــيم املعــامالت لفــرتة طويلــة مــن الــزمن دون تعــديالت قــد تقتضــيها ظــروف  -1
األمــر ، ممارسـة هــذه العمليــات يف الوقــت الــراهن أو قــد تقتضـيها وجــود أدوات اســتثمارية جديــدة وإنشــاء الشــركات

 ؛ستوجب وجود قواعد حاكمة هلذه املعامالتالذي ي
 ةدور البورصات العاملية يف تتبع التغريات اليت حتدث يف جمال األعمال عن طريق مراقبة الشركات املسـامهة واملتداولـ  -2

هـذا مـا فـرض  .والتقيـيم ألعماهلـاأسهمها بأسواق املال العاملية، األمر الذي يتطلب وجود قواعد وإجـراءات للرقابـة 
 وجود قواعد للحوكمة لسد مثل هذه الثغرات حفاظا على حقوق املسامهني واألطراف األخرى؛

كثرة املشاكل النامجة عن انفصال امللكيـة عـن اإلدارة أو مـا يعـرف مبفهـوم الوكالـة والـيت يـنجم عنهـا وجـود تضـارب    -3
وهـذا مـا عجـل احلاجـة . املتعارضـة مـن جهـة أخـرى يف املصاحل بني اإلدارة واملسامهني من ناحيـة وبـني ذوي املصـاحل

 إىل قواعد جديدة حلوكمة الشركات للحد من هذه املشكالت ودعم ثقة املستفيدين من إدارة الشركات؛
تزايد املمارسات اإلدارية واملالية اخلاطئـة بالشـركات ومـا ينجـر عنهـا مـن تالعـب وتضـليل يف التقـارير املاليـة وظهـور   -4

الفسـاد املــايل واإلداري، األمـر الـذي يسـتوجب وجـود قواعــد حاكمـة للحـد مـن املظـاهر وضــمان  الكثـري مـن قضـايا
 استمرارها مستقبال؛

 تدين أخالقيات األعمال وضعف نظم الرقابة الداخلية على األنشطة لدى معظم الشركات؛  -5
 ب املصاحل املتعارضة؛غياب التحديد الواضح ملسؤوليات وسلطات جمالس اإلدارة ومدراء الشركات أمام أصحا  -6
ضعف محاية حقوق صغار املسامهني نتيجـة احتمـال تواطـؤ كبـار املسـامهني مـع إدارة الشـركة لتعظـيم دالـة منـافعهم   -7

 اخلاصة على حساب املنفعة العامة للشركة؛
ـــة زيـــادة خمـــاطر منظمـــات األعمـــال وخاصـــة خمـــاطر االســـتثمارات واملخـــاطر املاليـــة وارتفـــاع تكلفـــة التمويـــل   -8 بامللكي

 واملديونية ومدى احلاجة إىل آلية للحد من هذه املظاهر مستقبال؛
ضــمان مســامهة العــاملني وغــريهم مــن األطــراف ذات املصــلحة يف جنــاح أداء الشــركة لتحقيــق أهــدافها علــى املــدى  -9

 2الطويل؛
 .1تشجيع الشركات على االستخدام األمثل ملواردها بأكفأ السبل املمكنة - 10

                                                
  .22 - 21: ، ص2008هرة، والتوزيع، القا مكتبة احلرية للنشر الحوكمة المؤسسية،عطا اهللا وارد خليل، حممد عبد الفتاح العشماوي،  -1
  .14 :جع سابق، صر م، عبد احلميد أمحد شرف -2
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ظهور وضرورة البحث عن آليات جديـدة حتكـم عالقـات  تالقول أن هذه األسباب وغريها عجل وعليه فإنه ميكن
  .األطراف يف الشركة وتعمل على محاية حقوقهم وجتنيب الشركة صراعات وتعارضات بني أطرافها

  نشأة وتطور الحوكمة: المطلب الثاني
مرحلـة خصائصـها املعينـة، وفيمـا يلـي سنسـلط لقد مرت احلوكمة مبراحل وحمطـات عديـدة منـذ ظهورهـا وكـان لكـل     

  .الضوء على نشأة احلوكمة وأهم التطورات احلاصلة فيها حىت وصوهلا إىل الشكل احلايل اليت هي عليه اليوم
  نشأة الحوكمة ومراحل تطورها: الفرع األول

مــن االقتصــاديني بالدراســة يرجــع ظهــور احلوكمــة إىل بدايــة الثالثينيــات مــن القــرن املاضــي، حيــث تناولــه عــدد كبــري     
ق الـرواج احلـايل إّال بعـد الكـوارث واألزمـات العديـدة الـيت إال أن هذا املفهـوم مل يلـ .والتحليل، كما مت تطوير عدة تعاريف هلا

  .مست كربيات املؤسسات االقتصادية العاملية
 .G. Means et Aاالقتصـاديني األمـريكيني  مـا تنسـب نشـأة مفهـوم احلوكمـة إىل فإنـه عـادة ،ووفقا لألدبيات االقتصادية   

Berle2 وما يرتتب عن هـذا الفصـل مـن 1932ن كانا هلما الفضل يف فتح النقاش حول فصل امللكية عن اإلدارة سنة ياللذ ،
  .الذين يعملون بدورهم على التملص من أي رقابة صغار املسامهني من قبل املسريين خماطر سلب حلقوق

ـــيت ميكـــن أن حتـــدث بـــني مـــديري ومـــالكي املؤسســـات االقتصـــادية مـــن جـــراء  ـــتمكن مـــن ســـد الفجـــوة ال وقصـــد ال
ا إعـادة  Means et Berleاملمارسات السلبية، قام كل من  باقرتاح جمموعة من األدوات الرقابية والتحفيزيـة للمـدراء مـن شـأ

بغـرض حتسـني فعاليـة  ،يع الثروة اليت مت خلقها بطريقة أكثـر عدالـةأجل الوصول إىل توز التوازن بني مصاحل املدراء واملالك من 
  .املؤسسة االقتصادية

ليـل احلوكمــة بشــىت الــذين تنـاولوا دراســة وحت عــدد كبـري مــن االقتصـاديني Means et Berle وقـد ســار علـى درب 
 حيـث اعتـرب كـل مـن ، R. Coase, H.Demtez, A.Alchain, H.Meckliny, M.Jensen: مـن أمثلـة هـؤالء جنـد .الطـرق

A.Alchain وH.Demtez )1972 ( قـوق امللكيـة حالعقود أو خيـال قـانوين قـائم علـى أن املؤسسة االقتصادية جمرد عقد من
  .العقود نتربطهم جمموعة مويتضمن عددا من الفاعلني االقتصاديني 

                                                                                                                                                               
  .14 :جع سابق، صر م، عبد احلميد أمحد شرف -1
  :أنظر - 2

M. C. Jensen, W.H.Meckling, Theory of the firm, managerial behavior, Agency cost and owneship structure, Journal of   
financial economics, vol 03, 1976, p. 14.  

 –دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة  –للمؤسسات االقتصادية الجزائرية  ةإدماج أبعاد التنمية المستدامة في اإلدارة االستراتيجي"بوملخال مرمي، : وكذلك
 . 81 – 80:، ص2012ماجستري، جامعة سطيف،  مذكرة"سطيف
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بتوسـيع ذلـك التحليـل مـن خـالل إدخـال  1976سـنة  M.e. Jensen et Meckling.H.M مـن  يف حـني قـام كـل
كمالك للمؤسسة االقتصادية واملسري أو املدير باعتباره موكال، لتتعدى مفهوم الوكالة، اليت متثل العالقة القائمة بني املسامهني  

حتميـة حـدوث صـراع وتعـارض يف  ن إىلان الباحثـاكمـا أشـار هـذ  .توكيـلبذلك العالقة بينهم مـن عالقـة تعاقديـة إىل عالقـة 
وبغرض مواجهة هذه املشكلة يرى الباحثان أنه من . أو ما يعرف مبشكل الوكالة ،من جراء هذه العالقةاملصاحل بني الطرفني 

  .بنظم احلوافز واملكافئاتالضروري وضع بعض اإلجراءات الرقابية كالتدقيق والرقابة على املوازنات واالستعانة 
إىل أبعـد عـن جمـرد حتليـل العالقـة بـني املـالكني واملسـامهني ودراسـة  1980فقـد ذهـب سـنة  E.F. Fomaأما الباحث 

ــة عــن اختــاذ القــرارات، حبيــث جعــل حــق امللكيــة مقتصــرا فقــط علــى عوامــل  ــة، إذ توجــه إىل دراســة فصــل امللكي شــكل الوكال
اخلاصة، دون أن تكون هناك رقابة عليه من قبـل املالـك وفقا ألهدافه القرارات فهي من صالحية املدراء اختاذ  اإلنتاج، بينما

  .أو املساهم
وظلت إشكالية احلوكمة منصبة فقط على الكيفية اليت من خالهلا ميكن ضبط سلوك اإلدارة بالشكل الذي يسمح 

ا م وتوجيهها يف االجتاه الذي ،هلا باجناز كافة املهام املنوطة  إىل أن ظهـرت أعمـال ، خيدم مصلحة املسامهني وإشـباع رغبـا
أصــحاب (الـذي قـدم مفهومـا جديـدا لألطـراف الفاعلـة يف املؤسسـة االقتصـادية  1983سـنة  Freemanالباحـث االقتصـادي 

غـري املسـامهني أو املـالكني واملـدراء، لتنتقـل إشـكالية احلوكمـة مـن وضـع اآلليـات الـيت تسـمح بـالتحكم يف تصــرفات ) املصـاحل
إىل وضـع اآلليـات الـيت تسـمح بـالتحكم يف تصـرفات  ،القتصادية مبا خيدم رغبات كل املسامهنيوقرارات مديري املؤسسات ا

مث تزايـدت أمهيــة احلوكمــة أكثــر فــأكثر بعــد . وقـرارات مــديري املؤسســات االقتصــادية مبــا خيـدم رغبــات كــل أصــحاب املصــاحل
ــة الــيت يعتمــد فيهــا بدرجــة كبــرية علــى املؤسســات االقتصــادية اخل اصــة اجتــاه عــدد مــن الــدول إىل الــنظم االقتصــادية الرأمسالي

هــذه العوامــل جمتمعــة إىل ضــعف آليــات الرقابــة علــى لتحقيــق معــدالت مرتفعــة ومتواصــلة مــن النمــو االقتصــادي، ودفعــت 
  .وإىل وقوع الكثري من املؤسسات االقتصادية يف أزمات مالية ،تصرفات املديرين

االقتصـاديني الـذين كـانوا ونتيجة ألحباث جمموعة من  ،ومنه ميكن القول أن ظهور احلوكمة كان على مراحل عديدة
يعملون على مواكبة األحداث والتغريات البيئية احلاصلة يف املؤسسات ويف االقتصاد ككل، ولعل أهم منعرج ميكن أن يكون 

ــا يف شـــكلها احلــايليســببا أساســ يف الواليـــات ) 2001(األلفيــة  هــو األزمـــات الــيت حــدثت يف بدايـــة ،ا لتطـــور احلوكمــة وكو
خلــق آليــات ونظــم تســاعد يف الرقابــة علــى أداء  علــىباإلضــافة إىل االنفجــار التكنولــوجي الــذي ســاعد  ،يــةاملتحــدة األمريك

 .املديرين ويسهل االتصال بني األطراف الفاعلة
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  مةأسباب تطور الحوك: الفرع الثاني
يــارات والفضــائح املاليــة للعديــد مــن الشـركات دوليــة النشــاط مــدى احلاجــة      إىل قواعــد حاكمــة إلعــادة لقـد عكســت اال

التـوازن املــايل واإلداري ومعاجلـة اخللــل يف اهلياكـل املاليــة واإلداريـة لشــركات املسـامهة العامليــة، وفيمـا يلــي سـنذكر أهــم الــدوافع 
   1:وتكيف هذا املفهوم مع التغريات احلاصلة يف بيئة العمل ،واألسباب اليت أدت إىل تطور مفهوم احلوكمة

 الشركات بالقوانني املوضوعة اليت تنظم أخالقيات وسلوكيات املهنة؛عدم التزام  -
 وجود تواطؤ واضح بني بعض األطراف داخل الشركات يهدف إىل إضعاف الشركات وإخراجها من السوق؛ -
 عدم وجود مؤشرات مرجعية لإلفصاح والشفافية والعرض العادل للمعلومات بالتقارير املالية للشركة؛ -
مستقلني يف جملس اإلدارة ميكنهم اإلفصاح وإعطاء معلومات عـن الشـركة دون تزييـف للحقـائق عدم وجود أعضاء  -

 واملعطيات؛
 الشركة؛يف زيادة حاالت التصرفات غري القانونية وغري األخالقية  -
ضــعف التوجــه اإلســرتاتيجي للشــركة، وعــدم وجــود حتليــل بيئــي للعوامــل الداخليــة واخلارجيــة لتحديــد رؤيــة وأهــداف  -

 الشركة، هذا من شأنه أن يضعف من قدرة الشركة على التكيف مع املتغريات البيئية املتسارعة؛
هـذا مـن شـأنه أن خيلـق صـراعات ، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية خاصة نظـامي الرقابـة احملاسـبية واإلداريـة بالشـركة  -

 بني األطراف ذات املصلحة نتيجة وجود جو من عدم الثقة بينهم؛
ــة، علمــا أن االعتمــاد  - ــة فقــط دون االهتمــام باملعلومــات غــري املالي ــة علــى املعلومــات املالي علــى مقــاييس لــألداء مبني

ــا تغطــي جــزء مـــن أداء  ا فقــطاملعلومــات واملقــاييس املاليــة ال تعكــس وضــع املؤسســة علــى املـــدى الطويــل، كمــا أ
 املؤسسة؛

تمع واتساع دائر " اإلدارة البيئية"التوجه حنو العمل بفلسفة    - ة املسؤولية االجتماعية، حيث أصبح عنصري البيئة وا
 .يف احلسبان اطرفا من أطراف الشركة يتوجب عليها أخذمه

إمهــال املســامهني وبالتــايل فقــد كــان لكــل هــذه األســباب أثــرا كبــريا يف تطــور احلوكمــة عــرب مراحــل عديــدة، حيــث أن     
الوكيـل  بـني الوكالـة وكـذا تضـارب املصـاحل، أمـا ظهـور حـاالت الالثقـةالصـغار وإخـراجهم مـن الشـركة كـان وراء ظهـور نظريـة 

واملالك أدى إىل ظهور مشاكل نظرية الوكالة، وبالتايل البحث عن آلية جديدة حلل هذه املشـاكل، وهـذا مـا أدى إىل ظهـور 
األمــر املسـاهم واملســري،  دئبـااحلوكمـة لتكـريس مبــدأ العدالـة وتنظــيم العالقـات بـني األطــراف ذات املصـلحة الــذين كـانوا يف 

  .لكن مع التطور احلاصل وظهور مفاهيم جديدة اتسعت دائرة األطراف ذات املصلحة لتصبح كما هي عليه اليوم

                                                
  ). بتصرف( 24: مرجع سابق، صعطا اهللا وارد خليل، حممد عبد الفتاح العشماوي،  -1
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  جهود المنظمات الدولية في وضع قواعد حوكمة الشركات: المطلب الثالث
ان هلـا دور كبـري يف ظهـور احلوكمـة وتطورهـا، نتطرق يف هذا املطلب إىل بعض اجلهود واهليئات العاملية الرمسية اليت كـ    

  .ةكيف الشر حيث سامهت بشكل كبري يف إرساء قواعدها وتكييف ضوابطها مبا خيدم كل األطراف 
ومنظمـة  البنـك الـدويل: وكمة الشركات وهيوهناك ثالث منظمات دولية بذلت جهودا ملموسة يف وضع قواعد ح    

، حيـث تعتـرب املعـايري الـيت وضـعتها جلنة بـازل املختصـة يف اإلشـراف علـى البنـوكالتعاون االقتصادي والتنمية، كما جيب ذكر 
ا   .تلك املنظمات هي األساس الذي تتبناه معظم الدول عند وضع قواعد احلوكمة اخلاصة 

كجـزء " حتسني احلوكمة املؤسسية للبنـوك"نشرة بعنوان  1999على البنوك يف شهر سبتمرب  فقد أصدرت جلنة بازل لإلشراف
معـة مـن ، ة للتطرق ملواضيع اإلشراف البنكيمن اجلهود املستمر  وقد نشطت هـذه اللجنـة للحصـول علـى اخلـربة اإلشـرافية ا

ال ميكـن أن أعضائها وغريهم، واليت متثلت يف إصدار توجيـه إشـرايف مـن أجـل تسـريع معـامالت بنكيـة آمنـة ومعقولـة، حيـث 
  .يعمل اإلشراف بشكل جيد إذا مل تكن احلوكمة املؤسسية تعمل حسب اإلطار املخطط هلا

ـا تسـاهم يف إجيـاد،  عمـل املشـرفني أكثـر سـهولةإذن فحسب جلنة بازل فإن احلوكمة املقبولة جتعـل      عالقـات  كمـا أ
وقـد أصـدرت اللجنـة عـدة أوراق عمـل فيمـا خيـص مبـادئ احلوكمـة  ،)مسـري/مالـك(نـك واملشـرفني عمل تعاونيـة بـني إدارة الب

  1.املتعلقة أساسا بإدارة املخاطر، حتسني الشفافية، النظم الرقابية
كان هذا فيمـا خيـص جلنـة بـازل، أمـا املنظمـات الدوليـة األخـرى الـيت كـان هلـا الـدور الكبـري يف خلـق وتطـوير مبـادئ احلوكمـة 

  :تاليةفسنتطرق إليها يف الفروع ال
  البنك الدولي: الفرع األول

 علــى الــرغم مــن أن البنــك الــدويل يشــجع دائمــا الــدول الناميــة علــى تبــين أفضــل املمارســات الدوليــة والقيــام باإلصــالحات
القانونية والتشريعية، إال أنه ال يعمل يف جمال وضع املعايري أو حتديد القواعد، ذلك أنه يعطي الدعم املناسـب علـى املسـتوى 

   2:احمللي واإلقليمي والعاملي
ــة بنفســها والــيت حتــدد علــى  :علــى المســتوى المحلــي -1 ــا الدول دعــم البنــك الــدويل جمموعــة مــن التقوميــات الــيت تقــوم 

ــا، ويهــدف هــذا  أساسـها مــوطن القــوة والضــعف فيمــا خيــص حوكمــة الشــركات، ممــا يســاعد تلــك الــدول علــى ترتيــب أولويا
كمـا يشـذذ البنـك الـدويل  لقطـاع اخلـاص،ويف الوقت ذاته تبين األعمـال التطوعيـة مـن ا ،التقومي إىل دعم اإلصالح التشريعي

  على إشراك كل األطراف يف وضع وتنفيذ إسرتاتيجية الشركة وكذا إشراك القطاع اخلاص يف ذلك؛

                                                
  .34: ، ص2005، جمموعة النيل العربية، القاهرة، حوكمة الشركاتحمسن أمحد اخلضري،  -1
  .750 -749: ص، 2001، الدار اجلامعية، القاهرة، أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات والمحاسبينأمني السيد أمحد لطفي،  -2
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ـــبعض اللقـــاءات  :علـــى المســـتوى اإلقليمـــي -2 ـــة األخـــرى يف القيـــام ب ـــك الـــدويل مـــع بعـــض الوكـــاالت الدولي اشـــرتك البن
للمسـاعدة يف وضـع معـايري وضـوابط لتسـهيل  ،شـركات األجنبيـة واحملليـة واملسـتثمرينوالتشاورات مع املسؤولني احلكوميني وال

  ؛واألقاليموتنظيم أعماهلم واإلشراف عليها خاصة مع التطور الكبري واملعقد لبيئة العمل وتقليص احلواجز بني الدول 
دي والتنميـة لتوسـيع دائـرة قواعـد إدارة عمل البنك الدويل بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصا :على المستوى العالمي -3

وذلــك لرعايــة املنتــدى الــدويل لقواعــد احلوكمــة، وكــان اهلــدف منــه هــو  21/06/1999احلوكمــة، وقــد وقعــا مــذكرة تفــاهم يف 
روح املسـاءلة  الدخول املنخفضة واملتوسطة على حتسني املعـايري الـيت تسـتخدمها إلدارة الشـركات، تبـينمساعدة الدول ذات 

ــيم نظــم حوكمــة الشــركات يف الــدول  وتشــجيع العــدل والشــفافية وحتمــل املســؤولية، كمــا ســاهم البنــك يف وضــع منــوذج لتقي
  :النامية، ويقوم هذا النموذج على النقاط التالية

 الشفافية يف نظم احملاسبة والتدقيق؛ -
 وحقوق الدائنني؛ اإلعسارنظم  -
 النظم والسياسات املالية؛ -
 األدوار واملسؤوليات؛وضوح  -
 توافر املعلومات للجماهري واإلفصاح عنها؛ -
   .إعداد امليزانيات وتقدمي تقارير واضحة والتأكيد على النزاهة -

 )OECD(منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : الفرع الثاني
ـــــيت وضـــــعتها منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة االقتصـــــادية    ـــــدول األعضـــــاء إىل مســـــاعدة ) OECD(ـــــدف املبـــــادئ ال ال

باإلضــافة إىل  ،واحلكومـات غـري األعضـاء يف تقيـيم وحتسـني األطـر القانونيــة واملؤسسـية والتنظيميـة ملوضـوع حوكمـة الشـركات
تــوفري اخلطــوط اإلرشــادية واملقرتحــات ألســواق األوراق املاليــة واملســتثمرين والشــركات وغريهــا مــن األطــراف الــيت هلــا دورهــا يف 

وترتكـز املبـادئ علـى الشـركات الـيت يـتم تـداول أسـهمها يف البورصـات، كمـا ليمة حلوكمة الشركات؛ عملية وضع أساليب س
ــة  ،تعــد كــذلك هــذه املبــادئ أساســا مشــرتكا تعتــربه الــدول األعضــاء يف املنظمــة مبثابــة ضــرورة لتطــوير أســاليب احلوكمــة والغاي

تمع الدويلسية منها أن تكون سااأل حيث صاغت املبادئ اليت . املبادئ موجزة ومفهومة يسهل الوصول إليها من جانب ا
املسامهني واملعاملة املتكافئـة للمسـامهني ودور أصـحاب املصـاحل واإلفصـاح والشـفافية وكـذا مسـؤوليات ختص كًال من حقوق 

   .1جملس اإلدارة

                                                
  .29- 28: ، صمرجع سابقطارق عبد العال،  -1
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ــة كــان هلــا الــدور الكبــري يف تطــور احلوكمــة ووضــع مبــادئ هلــاوعليــه ميكــن القــول أن هــذه املنظمــات العامليــة ال    ،رمسي
باخلصـوص مـع ظهـور األزمـات االقتصـادية واملاليـة، الشـيء ومساعدة الشـركات واحلكومـات علـى تبـين هـذا التوجـه واملفهـوم 

وهــذا مــا  ،الــذي أوجــب إجيــاد آليــات وضــوابط حتكــم ســري وتوجــه الشــركات وتنظــيم العالقــات مــع األطــراف ذات املصــلحة
  .وجدته الشركات يف احلوكمة
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  اإلطار النظري لحوكمة الشركات: المبحث الثاني
حـتم علـى  ،وتسارعها وتزايد حدة املنافسة بـني الشـركات إن تزايد األزمات االقتصادية واملالية، وتعقد بيئة األعمال  

هــذه األخــرية البحــث عــن طــرق وآليــات تســاعدها علــى البقــاء والتكيــف يف ظــل كــل هــذه الظــروف، كمــا أن زيــادة التنظــيم 
الداخلي للشركات وظهور أطراف جديـدة مل تكـن كائنـة مـن قبـل زاد مـن تصـادم وتعـارض هـذه األطـراف، األمـر الـذي ألـزم 

وتقريب املصـاحل وتوجيههـا حنـو املصـلحة العامـة للشـركة وهـذا مـا وجدتـه  الشركات انتهاج طرق ومناذج تساعدها على تسيري
  .هذه الشركات يف احلوكمة كأسلوب وطريقة تساعدها على جتاوز كل هذه املشاكل

ومنــه ســنحاول يف هــذا املبحــث أن نســلط الضــوء علــى اإلطــار النظــري العــام ملفهــوم احلوكمــة مــن حيــث التعريــف،   
  .فها وكذا فعالية احلوكمة يف الشركاتطرااحلوكمة وأ األمهية واألهداف، حمددات

  تفسير مختلف أطرهاتعريف الحوكمة و : المطلب األول
يارات املالية للعديد من الشركات الدولية عن وجود قصـور يف اإلفصـاح بالتقـارير املاليـة وتـدين يف  ،لقد كشفت اال

التجاريـة وبـني املتغـريات الدوليـة املسـتجدة، القـوانني والتشـريعات وكذا عـدم وجـود توافـق وانسـجام بـني ، جودة تقرير املراجعة
وظهور تضارب للمصاحل بني األطراف املتعاملة مع الشـركة، كـل هـذا سـرّع يف ضـرورة وجـود آليـة لضـبط كـل هـذه املشـاكل، 

  .وقد كان ملفهوم حوكمة الشركات الدور الرائد يف هذا الصدد
  تعريف الحوكمة: الفرع األول

علـى املسـتوى العـاملي ال يوجـد تعريـف موحـد متفـق عليـه بـني كافـة  1طرح تعريف حلوكمـة الشـركات جيـب التنويـه إىل أنـهقبل 
ويرجع ذلك إىل تداخل هذا املفهوم " Corporate Governance"االقتصاديني والقانونيني واحملليني ملفهوم حوكمة الشركات 

  .الية واالجتماعية للشركاتوامليف العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية 
احلكامـة، احلكمانيـة، : إىل اللغـة العربيـة بعـدة مصـطلحات "Corporate Governance "وقد تـرجم املصـطلح االجنليـزي    

  .كمةو احلاكمية، احل
وفيمـا يلـي سـيتم . 2االقتصـاديني واإلداريـني والقـانونينيكل مـن أما اصطالحا فإنه ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بني      

  .عرض أهم التعاريف املوضوعة للحوكمة من قبل أهم اهليئات الرمسية والباحثني املتخصصني
  
  

                                                
  .15: ص ، 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري حممد مصطفى سليمان، -1
  .82: ، صمرجع سابقبوملخال مرمي،  -2
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ا )IFC(ف مؤسسة التمويل الدولية تعر  -   ".اـالنظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهل" :1احلوكمة أ
ـا OECDعرفـت  - يـتم مــن خاللـه توجيـه وإدارة املؤسسـة االقتصـادية، وحيـدد مـن خاللــه ذلـك النظـام الـذي " :2احلوكمـة أ

اهليكل الذي  احلقوق واملسؤوليات بني خمتلف أصحاب املصاحل، كما أنه حيدد قواعد وإجراءات اختاذ القرارات، كذلك حيدد
  ".هداف ووسائل حتقيقها وآليات الرقابة على األداءاأليتم من خالله وضع 

ــ - ــة متنــع أي طــرف مــن " :3اوتعــرف كــذلك بأ نظــام شــامل يتضــمن مقــاييس األداء ومؤشــرات حــول وجــود أســاليب رقابي
األطراف ذات العالقة بالشركة داخليا أو خارجيا من التأثري بصفة سلبية علـى أنشـطتها، وبالتـايل ضـمان االسـتخدام األمثـل 

تمـع والشـركة يف حــد للمـوارد املتاحـة مبـا خيـدم مصـاحل مجيـع األطـراف بطريقـة عادلــة حتقـق  الـدور اإلجيـايب لصـاحل مالكهـا وا
ا   ".ذا

ـا - ـدف إىل ضـمان السـري احلسـن للشـركة وتوجيــه " :4كمـا تعـرف احلوكمـة علـى أ جمموعـة مـن القواعـد واإلجـراءات الـيت 
  ".املديرين ليكونوا أكفاء وعلى دراية بكل القواعد القانونية والوظيفية

أن املشــكل اجلــوهري للحوكمــة هــو إجيــاد تــوازن بــني الســلطة واملســؤولية ، أمــا " Charkhan"حيــث يقــول الباحــث   
األول خاص حبرية األفـراد والثـاين خـاص باخلضـوع  :التحليل يف احلوكمة يقع بني حدينفريى أن هدف  "Gomez" الباحث

  ).القانون العام للشركة(لقواعد اإلنتاج اجلماعي 
  : الذكر أن احلوكمة هي ويتضح من التعاريف السالفة  
 جمموعة أنظمة ميكن من خالهلا إدارة الشركة والرقابة على أدائها؛  -
م؛ من الطرق واإلجراءات اليت ميكنجمموعة  -  خالهلا أن يتأكد املسامهون من حتقيق رحبية وتنمية ثرو
 جمموعة قواعد تساعد اإلدارة يف تعظيم منافع األطراف املتعاملة معها؛ -
 ءات تنظم عالقة اإلدارة باألطراف ذات املصلحة وتوجيه مصاحلهم وتعظيم منافعهم دون تعارض؛قواعد وإجرا -
 جمموعة قواعد تساعد يف توجيه أنشطة الشركة ومراقبتها لتحقيق األهداف؛ -
 هو نظام ميكن من إدارة الشركة والتحكم فيها؛ -
 النواحي وعلى خمتلف املستويات؛هو نظام وجمموعة قواعد يساعد يف تقييم أداء الشركة يف خمتلف  -

                                                
لس التعاون لدول اخلليج جملة  ،"الحوكمة الرشيدة وقواعدهاحوكمة الشركات أهمية تطبيق معايير "وليد بن نعمة اهلزاع،  -1 إدارة البحوث والدراسات، مطبعة األمانة العامة 

  . 15: ، ص2009العريب، الرياض، 
2- J. Roche, Corporate Governance in Asia, Routhedge, First Published, 2005, P: 04.  
3- Ibid, P. 05. 
4 - Organization  for Economic Co- operation and Development  (OECD), Principals of Corporate 
Governance, 2000, p. 14. 
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اليت تربط خمتلف األطراف املتعاملة مع  دواتاألجراءات و اإلقواعد و العة و وعليه ميكن أن نقول أن احلوكمة هي جمم
 ب هـــذهســـمســعى واحـــد وهـــو تعظــيم منـــافع ومكا دف إىل توفيــق العالقـــات بـــني هــذه األطـــراف لتحقيـــقـــ ، والـــيتالشــركة

  .ساهم يف جناحهتو  هم على جمموعة مبادئ حتكم العمل بقو تآخر، و  األطراف ككل دون طرف على
  األطر المختلفة لتفسير مفهوم حوكمة الشركات: الفرع الثاني

إن دراسة مفهوم احلوكمة يتطلب دراسة وحتليل جمموعة من األطر اليت تستخدم لتفسري هذا املفهوم ودراسته، ومـن   
  :1بني هذه األطر جند

من خالل هذا املدخل يُنظر إىل احلوكمة على  :وسيلة أو أسلوب لممارسة وضبط األداء ومتابعته تحوكمة الشركا -1
ا   : أ
جمموعة من العالقات التعاقدية اليت تربط بني إدارة الشركات ومسامهيها وأصحاب املصاحل فيهـا، وذلـك مـن خـالل إجيـاد  -

  وتوجيه أعماهلا؛اإلجراءات واهلياكل اليت تستخدم إلدارة شؤون الشركة 
تمــع مــن التأكــد مــن حســن إدارة الشــركة بطريقــة حتمــي أمــوال املســتثمرين واملقرضــني، كمــا  - هــو أســلوب ووســيلة متكــن ا

تمع؛   تساهم يف خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، عالوة على تطوير القيم األساسية القتصاد السوق يف ا
ــتم بإجيــاد وتنظــيم التطبيقــات واملمارســات الســليمة  - للقــائمني علــى اإلدارة مبــا حيــافظ علــى حقــوق محَلــة األســهم وســيلة 

ومحلة السندات والعاملني بالشركة وأصحاب املصاحل اآلخرين، وذلـك مـن خـالل حتـري تنفيـذ صـيغ العالقـات التعاقديـة الـيت 
  .اسبية وفقا ملعايري اإلفصاح والشفافية الواجبةتربط بينهم باستخدام األدوات املالية واحمل

إن حوكمـة الشـركات تظهـر نتيجـة التنـاقض بـني مـا  :حوكمة الشركات تمثل عمليات متبادلة نتيجة األزمات المالية -2
هو واقع حاليا من عمليات وسياسات وبـني مـا جيـب أن يكـون وفـق اخلطـة املوضـوعة وخاصـة خـالل فـرتة األزمـات، وميكـن 

ة واخلارجيـة للشـركة والـيت عبري عن نطـاق حوكمـة الشـركات بأنـه عمليـات التفاعـل املتبادلـة واملسـتمرة بـني األطـراف الداخليـالت
  .ذات املصلحة واألطراف تتمثل يف جملس اإلدارة، اإلدارة، املسامهون

ـــاوتشـــري بعـــض الدراســـات املتعلقـــة باألنشـــطة املاليـــة    إىل وجـــود العديـــد مـــن املظـــاهر الســـلبية  ،واألزمـــات املتعلقـــة 
التعثر املايل واإلداري، الفشل املايل واإلداري، : ولعل من أهم هذه املظاهر جند ،والصعوبات يف ظل غياب حوكمة الشركات

  .ككلالفساد وخماطر األعمال واملخاطر املالية، اإلفصاح املايل واحملاسيب، ضعف نظم الرقابة على أداء األفراد واملؤسسة  
ولعالج وختطي كل هذه الصعوبات فإنه البد من بذل جهود لتطوير وبناء الثقة يف ما تعلق مبهنة احملاسبة واملراجعـة   

ــدف دعــم نظــم  علــى وجــه اخلصــوص، وإعــادة النظــر يف األطــر التنظيميــة واملنــاهج العلميــة وأنشــطة وبــرامج هــذه الشــركات 
                                                

  .37: ، ص2007احتاد املصارف العربية، مصر،  ،حوكمة الشركات ودور مجالس اإلدارةعدنان بن حيدر بن درويش،  -1
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دف تقليص هيمنة جمالس اإلدارة على عمليات وكذا دعم نظم اإلفصاح  ،الرقابة واملساءلة وكل  ،القرارات اختاذوالشفافية 
  .يف نظام حوكمة قوي مبين على أسس ومبادئ سليمة وواقعية ال ميكن إجيادها إالّ هذه اجلهود 

ـا نظـام ذايت للتوجيـه   :حوكمة الشركات نظام إلدارة ورقابة منظمات األعمال -3 كان ينظر للحوكمة يف املاضـي علـى أ
املختلفــة  والرقابــة علــى مــوارد شــركات املســامهة، وهنــاك مــن يعتربهــا نظامــا يشــمل توزيــع احلقــوق واملســؤوليات بــني األطــراف

ــدف إىل حتســني ، كمــا يقــوم هــذا النظــام بوضــع قواعــد وإجــراءاتاملشــاركة يف الشــركة  األداء املــايل تتعلــق بشــؤون الشــركة 
ـا احملـدودة ياملسامهني وأصـحاب املصـلحة اآلخـر  واحلفاظ على مسعة الشركة عند ن، كـل هـذه اآلراء تعـد تقليديـة بسـبب نظر
أما النظرة احلديثة فهي تقوم على أن حوكمة الشركات هو نظام إلدارة موارد الشـركة مبعرفـة . للشركة وأطرافها املتعاملني معها

املتمثلـني يف محلـة األسـهم، جملـس اإلدارة، العمـالء، العمـال بالشـركة، ) األطـراف ذات املصـلحة(اجلماعيـة أصـحاب امللكيـة 
تمـــع باعتبارهـــا طرفــا مهمـــا مـــن  األجهــزة احلكوميـــة وجلــان املراجعـــة الـــداخليني واخلــارجيني، باإلضـــافة إىل عنصـــري البيئــة وا

  .األطراف ذات املصلحة
فــإن حوكمــة الشــركات ترتكــز علــى بيئــة الرقابــة  ر،مــن هــذا اإلطــا: األنشــطة الرقابيــةحوكمــة الشــركات مجموعــة مــن  -4

هـدف إىل إرشـاد جملـس اإلدارة إىل املعـايري الرقابيـة الواجـب أخـذها بعـني يفاملعيـار األول وهـو بيئـة الرقابـة  .واألنشـطة الرقابيـة
ا املوضــوعة، وكــذا اإلشــراف علــى إســرتاتيجية الشــركة وبيئتهــاالعتبــار للحكــم مــن أن املــدراء التنفيــذيني قــد حققــوا األهــداف 

نشطة الرقابية فتتمثل يف األدوات والوسائل اليت يعتمدها املسامهون وبقيـة األطـراف للرقابـة هو األفاخلارجية، أما املعيار الثاين 
  .على أداء الشركة مثل القوائم املالية، لوحات القيادة، بطاقة األداء املتوازن

ميكن أن نقول أن هذه األطر واملداخل اليت طرحناها ركـزت يف جمملهـا علـى مفهـوم احلوكمـة وكيـف تطـور مـن ومنه   
وتقيــيم األداء  ىل دراســةإ ،يغطــي جانبـا مــن جوانـب الشــركة فقـطالرقابـة ودراســة األداء املـايل الــذي يتميـز بأنــه قصـري املــدى و 

  .والذي يعد مفهوما أوسع يتمعوا ،الشامل الذي يتكون من األداء املايل، البيئي
  حوكمة الشركات، األهمية، األهداف وعوامل النجاح: المطلب الثاني

ـا حوكمـة الشـركات بالنسـبة    ليس هناك سـوى قليـل مـن املوضـوعات الـيت ميكـن أن تفـوق أمهيتهـا تلـك الـيت حتظـى 
الـيت كانـت السـبب ة مـن األحـداث والوقـائع جمموعـملنظمات األعمـال الدوليـة كانـت أم احملليـة، ويرجـع السـبب يف ذلـك إىل 

  .املباشر يف إعطاء أولوية هلذا األسلوب يف اإلدارة
الـذي حـدث لعديـد الشـركات عـرب  ،ولعل من أهم نتائج هذه الوقائع واألحداث هو الفسـاد املـايل واإلداري الكبـري  

 ركات وإفالســها، كمـا أن املشـاكل الـيت وقعـت بــنيممــا سـبب خـروج معظـم هـذه الشـ ،العـامل مـن قبـل املـدراء وجمـالس اإلدارة
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وتقليـل التعـارض مـع سرع يف البحث عن أسلوب حلماية هـؤالء األطـراف  ،نيالكني وبقية أصحاب املصاحل اآلخر اإلدارة وامل
ال ،جمالس اإلدارة   .وهذا ما وجده أصحاب القرار والباحثون يف حوكمة الشركات ملا هلا من أمهية كبرية يف هذا ا

على  ةوكذا عوامل النجاح املساعد ها،خصائص، أهدافها، أمهية احلوكمة هذا املطلب إىل وعليه سنحاول التطرق يف  
  .هدافهاتطبيق احلوكمة وحتقيقها أل

  أهمية الحوكمة: الفرع األول
، مــن شــأنه أن حيــافظ علــى ســالمة واســتقرار الشــركات علــى املســتوى اجلزئــي ،إن تطبيــق معــايري احلوكمــة وقواعــدها  

دارة إات وممارسات سليمة للقائمني على وذلك من خالل أمهيتها يف ضمان توافر تطبيق ،وعلى االقتصاد يف املستوى الكلي
ــهاملصــلحة، وعل الشــركة مبــا حيــافظ علــى حقــوق مجيــع األطــراف املتعاملــة مــع الشــركة أي أصــحاب ــة  ي ميكــن أن نلخــص أمهي

  1:احلوكمة فيما يلي
  :2تتمثل أمهية احلوكمة بالنسبة للشركة يف :أهمية الحوكمة بالنسبة للشركة -1

ممــا يــؤدي إىل وضــوح حقــوق وواجبــات كــل  ،وضــع أســس للعالقــة بــني مــديري الشــركة وجملــس اإلدارة واملســامهني -
ا  ،أحســن اسـتغالل ممـا يرفــع مـن فعاليـة الشــركة يسـمح باسـتغالل اإلمكانيــات املتاحـة وهـذا مــا ،طـرف نتيجـة قــدر

 على حتقيق أعلى مستوى من األهداف؛
مـن خـالل تـوفري احلــوافز  ،العمـل علـى وضـع إطـار تنظيمـي ميكـن مـن خاللـه حتديـد أهـداف الشـركة وسـبل حتقيقهـا -

قية املتعاملني وبصلحة املسامهني اليت تراعي م هدافاملناسبة ألعضاء جملس اإلدارة لكي يعملوا على حتقيق تلك األ
 مع الشركة؛

 تؤدي احلوكمة إىل االنفتاح على األسواق العاملية وجذب قاعدة عريضة من املستثمرين لتمويل املشاريع التوسعية؛  -
 تطبيق قواعد احلوكمة يزيد من ثقة املستثمرين ألن تلك القواعد تضمن محاية حقوقهم؛ -
ــة والتقــدم االقتصــادي يف تلــك الــدول الــيت  رفــع مســتويات األداء للشــركات ومــا - يرتتــب عليــه مــن دفــع عجلــة التنمي

 تنتمي إليها هذه الشركات؛
 العاملية وفتح أسواق جديدة هلا؛زيادة قدرة الشركات على املنافسة  -
تمع نتيجة زيادة فرص العمل فيها؛ -  حتسني صورة الشركة يف ا

                                                
لد 112جملة آفاق اقتصادية، العدد  ،"الحاكمية المؤسسية وقيمة الشركة، دراسة حالة األردنالعالقة بين "مؤيد علي الفضل،  -1 ، احتاد غرف التجارة والصناعة، 28، ا

  .25: ، ص2007اإلمارات العربية املتحدة، 
  .29-28: ص ،مرجع سابقحممد سليمان مصطفى،  -2
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شــأنه أن يســاهم يف كشــف التالعبــات والغــش يف الشــركة وبالتــايل تطبيــق مبــادئ احلوكمــة كاملســاءلة والشــفافية مــن  -
 القضاء على مشكل كان من شأنه أن يهدد الشركة؛

تطبيق مبادئ احلوكمة من شأنه أن يقي الشركة والعاملني فيها من الغش والفساد األمر الذي قد يؤدي إىل مساءلة  -
 .1وهذا يؤثر سلبا على مسعة الشركة ،العاملني وكشف تورطهم

  :تتمثل يف :أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين -2
وكــذا  ،تسـاعد يف ضـمان احلقـوق بالنسـبة لكافــة املسـامهني مثـل حقـوق التصـويت، حــق املشـاركة يف اختـاذ القـرارات -

 حق توزيع األرباح وفق كل مسامهة؛
يســاعد  ،قبــل اإلدارة العليــا اإلفصــاح الكامــل عــن أداء الشــركة والوضــع املــايل والقــرارات اإلســرتاتيجية املتخــذة مــن -

 االستثمار يف هذه الشركات؛املسامهني على حتديد املخاطر املرتتبة عن 
نتــائج ترفــع مــن أداء الشــركة الكفـاءة اســتخدام املــوارد وتعظــيم قيمــة الشــركة، وكــذا تعزيــز مصـداقية الشــركة كــل هــذه  -

 وبالتايل تزيد من أرباح املسامهني وزيادة رضاهم عن الشركة؛
حيــث أن العدالــة يف توزيــع املهــام واملســؤوليات واألربــاح يعــزز مــن ثقــة  ،يعــد هــذا عــامال مهمــا يف الشــركة: دالــةالع -

 وإحساسهم بوجود شفافية ونزاهة داخل الشركة؛ ،املسامهني
االسـتثمار خـري ممـا حيفـزه علـى ن بناء عالقة قوية قائمة على الشفافية والنزاهـة مـع املسـامهني يزيـد مـن رضـا هـذا األإ -

 واملسامهة أكثر يف رأمسال الشركة؛
األمر الذي يساهم يف تصـحيح  ،نظام احلوكمة يف تسهيل عملية الرقابة على أداء الشركة من قبل مسامهيهايساهم  -

 .2االختالالت يف وقتها وإمكانية حماسبة القائمني على الوضع واملتسببني يف هذه االختالالت
دف احلوكمة يف األساس إىل ضمان إتباع املديرين أهداف خلق الثـروة احملـددة مـن : قيمةأهمية الحوكمة في خلق ال -3

ـتم احلوكمـة بدرجـة   طرف املسامهني، كما أن املدراء يتلقون أجرا بقدر ما يقدمونه، أي القيمة الفعلية للخـدمات املقدمـة، و
دائمــا يوجــد (لــديهم عقـود تســمح هلـم بضــمان مصـاحلهم  املســامهني، ألن هـؤالء فقــط الـذين ال تتــوفر /كبـرية بعالقــة املـدراء

إذا مت ) أي عـدم وجـود أن نقـص يف التعـارض بينهمـا(وتعارض املصاحل بني الطرفني ميكن أن يكون حمـدودا ) عنصر املخاطرة
  .ربط أجور املدراء بأدائهم، لتصبح مشكلة التعارض بني املدراء واملسامهني حملولة جزئيا

                                                
  .22: ، صمرجع سابقعدنان بن حيدر بن درويش،  -  1
امللتقى الوطين  ،"دور الحاكمية المؤسسية في تحسين األداء المالي للشركات"نعيمة حيياوي، حكيمة بوسلمة، : ، وكذلك83: ، صمرجع سابقأنظر، بوملخال مرمي،  -  2

  .06: ، ص2012 - ماي -07-06حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، : حول
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أداء  أمهية ونصيب املـدير مـن رأس املـال يف الشـركة كـان هنـاك خلـق أكثـر للقيمـة، أي أن ربـط كما أنه كلما زادت  
وهـذا مـا يـنعكس إجيابـا علـى  ،أن حيفز املدراء علـى بـذل جهـود أكثـر وحتقيـق مسـتويات أعلـى املدراء وأداء الشركة من شأنه

ـذا مستوى خلق القيمـة  وبالتـايل يـتقلص صـراع املصـاحل  ،التحسـن يف القيمـةيف الشـركة وبالتـايل تصـبح كـل األطـراف معنيـة 
  .وتعارضها ألن املنفعة قد وصلت إىل مستويات كبرية

ويعـد جملـس  ،معهـاوعليه ميكن القول أن احلوكمة هلا دور كبري وأمهية بالغـة بالنسـبة للشـركة وكـل األطـراف املتعاملـة   
  .األطراف ذات املصلحة كل  وة يف الشركة مبا يعود بالنفع علىاإلدارة نقطة أساس يف جناح نظام احلوكمة وزيادة خلق الثر 

  أهداف الحوكمة: الفرع الثاني
 ،وجـذب االسـتثمارات هلـذه الشـركات ،وزيـادة القـدرات التنافسـية ،تساعد احلوكمة اجليدة للشركات يف دعم األداء  

وكذا حتسـني االقتصـاد ككـل، وتعتمـد عليهـا الشـركات بشـكل أساسـي يف حتقيـق أهـدافها علـى شـىت املسـتويات، ولعـل أهـم 
   1:هذه األهداف اليت تسعى احلوكمة إىل حتقيقها ما يلي

 تدعيم عنصر الشفافية يف كافة معامالت وعمليات الشركات، وإجراءات احملاسبة والتدقيق املايل على النحـو الـذي -
 ميكن من احلد من ظاهرة الفساد املايل واإلداري؛

حتســني وتطــوير إدارة الشــركة ومســاعدة املــديرين وجملــس اإلدارة علــى تبــين إســرتاتيجية ســليمة وضــمان اختــاذ قــرارات  -
 ا يؤدي إىل رفع كفاءة األداء؛مموالسيطرة والبناء على أسس سليمة الدمج 

مهني والعاملني وكل األطراف ذات املصلحة خاصة حال تعرض الشركة ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمسا -
 لإلفالس؛

 حتسني كفاءة وفعالية الشركات وضمان استمرار منوها يف جمال األعمال؛ -
 املراجعة وتعديل القوانني اليت حتكم سري عمل الشركة؛ -
 حتقيق االستقرار واملصداقية للقطاعات املالية على املستوى احمللي والدويل؛ -
 رؤوس األموال؛ هروب جذب االستثمارات سواء األجنبية أو احمللية واحلد من -
ــة املنافســة يف األجــل الطويــل - ــادة  ،وهــذا يــؤدي إىل خلــق حــوافز للتطــوير ،حتقيــق إمكاني ــا حديثــة لزي وتبــين تكنولوجي

 درجة جودة املنتجات وختفيض تكاليف اإلنتاج؛

                                                
آليات تدعيم دور المراجعة : دراسة تحليلية حول"رأفت حسني مطري، : ، وكذلك37-35: ، صمرجع سابقعطا اهللا وارد خليل، حممد عبد الفتاح العشماوي، : أنظر -  1

  .02: ، ص2012اجلامعة اإلسالمية، غزة،  ،"الخارجية في حوكمة الشركات
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ارة الشركة أمام مسامهيها مع ضـمان وجـود املراجعـة املسـتقلة علـى ضمان وجود هياكل إدارية ميكن معها حماسبة إد -
 وصوال إىل قوائم مالية مبنية على مبادئ عالية اجلودة؛ ،املديرين واحملاسبني

إجياد اهليكل املناسب الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة ووسائل حتقيق تلك األهداف وحتسـني األداء الكلـي  -
 أو الشامل للشركة؛

ح وعـــدم اخللــــط بـــني املهــــام واملســـؤوليات اخلاصـــة باملــــديرين التنفيـــذيني ومهــــام جملـــس اإلدارة ومســــؤوليات التوضـــي -
 ؛أعضاءه

م؛ -  التقييم الدوري ألداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة بقرارا
 واق املال احمللية والدولية؛جتنب حدوث املمارسات املالية واإلدارية اخلاطئة وتدعيم استقرار الشركات ودعم أس -
ألداء الشــركات، وكــذا حتقيــق العدالــة ني والقيــام بــدور املــراقبني بالنســبة ائنإمكانيــة مشــاركة املســامهني واملــوظفني والــد -

 .1واملعاملة النزيهة جلميع األطراف ذوي املصلحة املشرتكة
أمسى هدف تسعى  دويع ،الشركة ككلوعليه من خالل عرضنا ألهداف احلوكمة جند أن معظمها يصب يف صاحل 

مبنية على النزاهة واملصداقية يف التقارير ألن التعارض  ؛طراف ذات املصلحةقيقه هو بناء عالقة للشركة مع األحتاحلوكمة إىل 
ا التنافسية وحتما سيكون مصريهئبل يؤثر على أدا ،الشركةوالصراعات بني هذه األطراف ال يكون يف صاحل  ا ها وعلى قدر

  .الزوال واخلروج من السوق
  عوامل نجاح حوكمة الشركات :الفرع الثالث

ا عوامل النجاح املفتاحية اليت يساعد وجودها يف الشركة على إجناح احلوكمة   ئمني ويسهل مـن مهمـة القـا ،نقصد 
 ،حتقيـق األهـداف املوضـوعةمـة فّعـال قـادر علـى ما يضمن وجود نظـام حوك ،وتطبيق مبادئها، بالتطبيق على إرساء قواعدها

  :ومن هذه العوامل جند
ألن نظــام احلوكمــة عنــد تطبيقـــه  ،جيــب أن تتســم الثقافــة والقــيم التنظيميــة بــالقوة والتوجــه املســتقبلي وتقبــل التغيــري -

 ؛يتطلب بعض التغيريات اليت قد يكون بعضها جذريا وإسرتاتيجيا
وتقـدمي بعـض التنـازالت مـن بعـض األطـراف  ،واالبتعاد عـن التعـارض ،ذات املصلحة فاألطرامساندة ودعم مجيع  -

 حىت تكون املنفعة عامة؛
خاصة يف الوقت الراهن الذي يتميز  ،ودورية التحليل هلا، ضرورة دراسة واالهتمام بالبيئة سواء الداخلية أو اخلارجية -

 يتعقد البيئة وسرعة تغريها؛

                                                
  .23: ، صمرجع سابقبن حيدر بن درويش،  نعدنا -1
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فمــثال كانــت احلوكمــة يف (نظــام احلوكمــة ) حتــديث(ارجيــة وحتســني ضــرورة التكيــف مــع املســتجدات الداخليــة واخل -
 ؛)أولوية يف الرقابة واإلدارة اتعد طرفا ذ ،لكن حاليا ،املاضي ال تعترب البيئة من أصحاب املصلحة

 دورية الرقابة والتقييم، أي التقييم املستمر لنظام احلوكمة وحتسينه وإدخال التعديالت عليه إذا تطلب األمر؛ -
املتعاملني يف الشركة من شأنه حيث االتصال املستمر مع  ،نظم االتصال، حيث يعد عامال مهما يف جناح احلوكمة -

ممــا يســاهم يف جــذب  ،)ذات املصــلحة فاألطــرا(أن يعطــي صــورة واضــحة عــن وضــعها بالنســبة هلــؤالء املتعــاملني 
 رؤوس أموال جديدة من عند املسامهني؛

وهــذا يســاعد يف  ،قاعــدة بيانــات جلميــع األطــرافعلــى نظــام معلومــات فّعــال حيتــوي نظــام املعلومــات، جيــب تــوافر  -
 عملية توزيع الثروة كل حسب مسامهته؛

الندوات واللقاءات، غالبـا مـا يسـتلزم األمـر عقـد اجتماعـات ولقـاءات دوريـة الطـالع املتعـاملني عـن الوضـع احلـايل  -
ا، ومدى تقدم الشركة يف حتقيق أهدافها وتقييم أداء إد   .واختاذ قرارات اجتاه النتائج احملققةار

  محددات حوكمة الشركات: المطلب الثالث
هنـاك اتفـاق علـى أن التطبيــق اجليـد حلوكمـة الشــركات مـن عدمـه يتوقــف علـى مـدى تــوافر جممـوعتني مـن احملــددات   

تكون داخل بيئة الشركة خاصة  ،داخليةهذه احملددات إىل حمددات  وقسمت. األساسية اليت تضمن التطبيق السليم ملبادئها
ــا، وهــذا مــا  ،يكــل والتنظيمــات والواجبــات وغريهــاباهل وحمــددات خارجيــة وتشــري إىل املنــاخ خــارج الشــركة والعوامــل احمليطــة 

  :يوضحه الشكل التايل
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  .احملددات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات: 02شكل رقم 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  .19: ص، 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري حممد مصطفى سليمان، :المصدر            

  
  المحددات الخارجية: الفرع األول

 ،االقتصـاديالقـوانني املؤسسـة للنشـاط : وتشري إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة والذي يشمل على سبيل املثال  
ــا   ،باإلضــافة إىل مجيــع العوامــل الــيت تكــون خــارج الشــركة، 1مثــل قــوانني الســوق والشــركات وتنظــيم املنافســة ــأثر  وتــؤثر وتت

حروب (نية عوامل أم عوامل ثقافية، ،)آفات اجتماعية، بطالة(، عوامل اجتماعية )كسادالالتضخم، (كالعوامل االقتصادية 
عوامـل  ،)عـدد السـكان ومتركـزهم(، عوامـل دميوغرافيـة )نظـام احلكـم، عالقـة الدولـة بالعـامل(ية سياسـ، عوامـل )واسـتقرار أمـين

ا أن تؤثر على حوكمة الشركة إجيابا كل هذه العوامل   ،)زالزل، موارد طبيعية(طبيعية    أو سلبا، ألن كل عامل من من شأ
  

                                                
حوكمة الشركات كآلية : امللتقى الوطين حول ،" نحو تفعيل دور الحوكمة المؤسسية في ضبط إدارة األرباح في البنوك التجارية الجزائرية"هواري معراج، حديدي آدم،  -1

  .07: ، ص2012ماي  -07-06للحد من الفساد املايل واإلداري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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، والعوامـل اخلارجيـة )اخلاصـة(العوامل اخلارجية املباشرة وهنا ميكن التمييز بني . له وزنه اخلاص يف نظام احلوكمةهذه العوامل 
   :1وكمة فيما يلياحلونذكر أهم العوامل اخلارجية اليت هلا تأثري مباشر على  .كما هو الشأن بالنسبة للمحيط) الكلية(العامة
 ،قـوانني سـوق املـال، القـوانني املتعلقـة بـاإلفالس القوانني واللوائح اليت تنظم العمل باألسـواق مثـل قـوانني الشـركات، -

 وأيضا القوانني اليت تنظم املنافسة واليت تعمل على منع االحتكار؛ 
الذي يشجع الشركات على التوسيع و النظام املايل الذي يضمن توفري التمويل الالزم للمشروعات بالشكل املناسب  -

 واملنافسة الدولية؛
ـــات واألجهـــزة  - ـــات ســـوق املـــال والبورصـــاتكفـــاءة اهليئ ـــل هيئ ـــى  ،الرقابيـــة مث ـــة عل ـــك عـــن طريـــق إحكـــام الرقاب وذل

وأيضــا وضــع العقوبــات املناســبة والتطبيــق  ،والتحقــق مــن دقــة وســالمة البيانــات واملعلومــات الــيت تنشــرها ،الشــركات
 الفعلي هلا يف حالة عدم التزام الشركات؛

السـلوكية واملهنيـة واألخالقيـة والـيت تضـمن عمـل  ءها بـالنواحيدور املؤسسات غري احلكومية يف ضـمان التـزام أعضـا -
األسواق بكفاءة، وتتمثل هذه املؤسسات غري احلكومية يف مجعيات احملاسبني واملراجعني ونقابة احملـامني وهـذا علـى 

 سبيل املثال فقط؛
 .2وجود مؤسسات خاصة باملهن احلرة مثل مكاتب املراجعة واالستشارات -

  :إىل هذه احملددات هناك حمددات أخرى جيب ذكرها وهي متعلقة بالعوامل اخلارجية للشركة واملتمثلة يفباإلضافة    
الطلــب، : ري إىل خصــائص وعناصــر النظــام االقتصــادي الــذي تعمــل فيــه الشــركة مثــلشــوت :العوامــل االقتصــادية -

 اخل؛...عوامل اإلنتاج، التضخم، سعر الفائدة، اإلنفاق احلكومي،
تمــع والتغيــري االجتمــاعي مثــل :االجتماعيــةالعوامــل  - عــادات االســتهالك، : تتضــمن التقاليــد والقــيم واجتاهــات ا

للمدراء وغريهم من األفراد  الثقافة الشرائية للمجتمع، كما أن الثقافة تؤثر بدرجة كبرية على أمناط السلوك اإلنساين
 اليت تتعامل معهم الشركة؛

تتعلق بالوسائل الفنيـة املسـتخدمة يف حتويـل املـدخالت إىل خمرجـات، حيـث تـؤثر كثـريا  وهي :العوامل التكنولوجية -
 وكذا إرضاءها ملتعامليها؛ ،على مدى حتقيق الشركة ألهدافها

ألن السـكان يعتـربون جـزًء أو طرفـا مـن  ،تؤثر العوامل الدميغرافية على حوكمة الشركات كثـريا :العوامل الديمغرافية -
م وحترتم تقاليدهم وثقافتهم وحميطهم؛األطراف ذات املصل  حة، حيث جيب على الشركة أن تراعي احتياجا
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تؤثر على مدى جذب االستثمارات، حيث أن االستقرار األمين والسياسي من شأنه أن جيلب  :العوامل السياسية -
 وأن يشجع املسامهني يف زيادة أسهمهم يف الشركة؛ ،خمتلف رؤوس األموال

وحركــة رؤوس  ،وتنظـيم األســواق ،وتــؤثر علـى االســتثمارات ،وهـي القــوانني واملراســيم التشـريعية :ةالعوامـل التشــريعي -
 األموال؛

حيـث تسـعى كـل الشـركات إىل إعطاءهـا أولويـة خاصـة يف  ،تعـد البيئـة طرفـا ذو مصـلحة مـع الشـركة :عوامل بيئيـة -
  الوقت الراهن الذي متيز بظهور مجعيات محاية البيئة وقوانينها؛ 

وعلـى هـذه األخـرية دراسـتها وحتليلهـا  ،هذه احملددات اخلارجيـة هلـا تـأثري قـوي علـى جنـاح احلوكمـة يف الشـركات كل
  .والعلم أن هذه احملددات يف تغري مستمر وسريع ،واقتناص الفرص ،لتجنب التهديدات

  المحددات الداخلية: الفرع الثاني
حتـدد كيفيـة اختـاذ القـرارات وتوزيـع السـلطات داخـل الشـركة بـني تشري احملددات الداخلية إىل القواعـد واألسـس الـيت   

وتتمثــل  .1املــدراء واألطــراف األخـرى، والــذي يــؤدي توافرهــا وتطبيقهـا إىل تقليــل التعــارض بـني هــذه األطــرافو  جملـس اإلدارة
  :2هذه احملددات يف

 القواعد والتعليمات واألسس اليت تطبق داخل الشركة؛ -
 توضح كيفية اختاذ القرارات داخل الشركات؛ وضع هياكل إدارية سليمة -
 .توزيع السلطات واملهام بني كل األطراف املتعاملة مع الشركة وجملسها -

 ،كما أن هناك جمموعة من العوامل يف بيئة الشركة الداخلية واليت هلا الدور البـالغ يف جنـاح نظـام احلوكمـة مـن عدمـه
  :ونذكرها فيما يلي

ـا،  :الثقافة التنظيمية .1 وهي جمموعة العادات واملبادئ والقيم الـيت تنشـأ داخـل الشـركة ويكتسـبها أفرادهـا ويلتزمـون 
رجـة التنســيق الـداخلي مـن جهــة وزيـادة د ،وتسـاعد هـذه الثقافـة الشــركة يف االسـتجابة للتغـريات اخلارجيـة مــن جهـة

مــن حيـث تســريح عمــال أو تغيــري حيــث أن تطبيــق احلوكمـة قــد يقتضــي أحيانــا إجـراء تعــديالت يف الشــركة  ،أخـرى
ــا تســتطيع توجيــه ، وهــذا قــد يالقــي مقاومــة مــن طــرفهم ،مناصــبهم وبالتــايل إذا كانــت الشــركة متتلــك ثقافــة قويــة فإ

 سلوك أفرادها؛
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فاملدير اجليد يستطيع تشجيع وحتفيز مرؤوسيه لتأدية أعماهلم بكل هناك عالقة قوية بني القيادة واحلوكمة،  :القيادة .2
أمهيـة بالغـة يف جنـاح تطبيـق احلوكمـة،  اايل فالقيـادة تعـد عـامال داخليـا ذوتعـاون لتحقيـق أهـداف الشـركة، وبالتـرغبة 

 وهذا ال يكون إال بتحقيق األهداف؛ ،ألن هدف كل طرف يف الشركة هو تعظيم املنفعة
التحديـد اجليـد هلـا ووضـع الواجبـات واملسـؤوليات، وإن هو اإلطار الذي يتم مـن خاللـه حتديـد  :الهيكل التنظيمي .3

 من شأنه أن يساهم يف حتقيق األهداف وإرساء مبادئ احلوكمة اجليدة؛ ،الرجل املناسب يف املكان املناسب
تـــتالءم  اتشـــمل كـــل املـــوارد املاليـــة والبشـــرية والتكنولوجيـــة واملعرفيـــة، حيـــث علـــى الشـــركة أن تضـــع أهـــداف :المـــوارد .4

 .ومواردها حىت تستطيع حتقيقها
جيب أن ننوه إىل أن هذه احملددات سواء الداخلية أو اخلارجية هي بدورها تتأثر مبجموعة من العوامل املرتبطة وعليه 

ــا ،بثقافـة الدولــة ومسـتوى التعلــيم والـوعي لــدى األفـراد، فحوكمــة الشـركات ليســت ســوى  ،والنظـام السياســي واالقتصـادي 
  .من حميط اقتصادي تعمل يف نطاقه الشركات اجزء

عوامــل مثــل هــذا باإلضــافة إىل  ،تمــد إطــار حوكمــة الشــركات أيضــا علــى البيئــة القانونيــة والتنظيميــة واملؤسســيةويع  
وميكــن أن يكــون هلــا أثــر علــى مسعتهــا  ،أخالقيــات األعمــال ومــدى إدراك الشــركات للمصــاحل البيئيــة واالجتماعيــة للمجتمــع

  .1وجناحها يف األجل الطويل

  الشركات أطراف حوكمة: المطلب الرابع
سـواء   ،طراف ذات املصـلحة واملتعـاملني معهـااألإن تبين الشركات ملفهوم حوكمة الشركات يقتضي االهتمام جبميع   

هـو تقليـل التعـارض بـني أطرافهـا وهـذا ال  ،كانوا مباشرين أو غري مباشرين، ألن اهلـدف األمسـى مـن تطبيـق الشـركة للحوكمـة
  .يكون إال عن طريق تعظيم منفعة كل طرف من هذه األطراف

وهلــذا هنــاك أربعــة أطــراف رئيســة تتــأثر وتــؤثر يف التطبيــق الســليم لقواعــد حوكمــة الشــركات، وحتــدد إىل درجــة كبــرية   
  :ذه األطرافمدى النجاح أو الفشل يف تطبيق هذه القواعد، والشكل املوايل يبني ه
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  حوكمة الشركات أطراف: 03شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

    
املســـامهون، جملـــس اإلدارة، اإلدارة وأصـــحاب : وهـــي يتضـــح لنـــا مـــن خـــالل الشـــكل أن األطـــراف املعنيـــة باحلوكمـــة أربعـــة   

  .حيث يدمج املسامهني يف طرف أصحاب املصاحل ،املصاحل، وهناك تصنيف آخر
  المساهمون: الفرع األول

ملكيتهم لألسهم، وذلك مقابل احلصول على األرباح املناسـبة وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق   
م، وأيضا تعظـيم قيمـة الشـركة علـى املـدى الطويـل، وهـم مـن هلـم احلـق يف اختيـار أعضـاء جملـس اإلدارة املناسـبني  الستثمارا

 .حلماية حقوقهم
حيـث وقد أظهرت العديد من الدراسات واألحباث وجود ارتباط قوي بني احلوكمة يف الشركة ومسامهة مسـتثمريها،  

علــى قــراراهم االســتثماري، وللمســامهني دور بــالغ يف جنــاح حوكمــة  أن تــوفر معلومــات كافيــة حــول نظــم احلوكمــة يــؤثر إجيابــا
م ميتنعون عن ضخ مزيد  ،الشركات، فإذا مل يثق املسامهون يف الشركة وجملسها ن رؤوس األموال، حيث تعمـل احلوكمـة مفإ

جيـب عليهـا أن تـوفر  ،على بنـاء عالقـة قويـة ومتينـة مبنيـة علـى الثقـة بـني الشـركة واملسـامهني، وحـىت تبـين الشـركة هـذه العالقـة
  :جند ملسامهيها حقوقا متّكنهم من مزاولة نشاطهم الرقايب والتقييمي، ولعل من أهم هذه احلقوق

 للمسامهني حق يف مناقشة املوضوعات املتعلقة بنشاط الشركة ومشاكلها واختاذ القرارات يف ما خيص ذلك؛  - 1
 للمسامهني حق يف صياغة ووضع اخلطة واإلسرتاتيجية اليت تسري عليها الشركة؛  - 2
 للمسامهني حق يف االطالع على مجيع املعلومات واملعطيات حول واقع الشركة ومشاكلها؛  - 3
 توزيع األرباح واملكاسب؛ عندلمسامهني حق يف العدالة ل  - 4

 Shareholdersاملسامهون 

 Board ofجملس اإلدارة 

  أصحاب املصاحل
Stock holders 

 Managementاإلدارة 
األطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات
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 .ت والتأكد من كفاءة نظام احلوكمةيتمثل يف تعيني جملس اإلدارة ومراقيب احلسابا ،للمسامهني دور يف احلوكمة  - 5
ا وسـنتطرق إليهـا بشـيء مـن التفصـيل يف مبحـث مبـادئ  ،هذه بعض حقوق املسامهني اليت تتكفل احلوكمـة بضـما

  .بادئهامدأ محاية حقوق املسامهني من أهم احلوكمة، حيث يعد مب
  مجلس اإلدارة: الفرع الثاني

 نيدراء التنفيــذيختيـار املـوجملـس اإلدارة يقـوم با ،املسـامهني وكـذا بقيـة األطـراف مـن أصـحاب املصـاحل مـن ميثـلو وهـ  
حقـوق املسـامهني وكـذا كيفيـة احلفـاظ علـى ، اإلضـافة إىل الرقابـة علـى األداءب ،سـلطة إدارة أعمـال الشـركةالذين توكل إلـيهم 

  .وبقية األطراف األخرى
ألننا سنتناوله بالتفصيل يف الفصل الثاين مـن هـذه األطروحـة باعتبـار جملـس اإلدارة  ،ذكرنا هذا الفرع بشكل خمتصر  

  .إحدى متغريات الدراسة
  اإلدارة: ثالفرع الثال
لــس اإلدارة، وتعتــرب إدارة الشــركة هــي  ،عــن اإلدارة الفعليــة للشــركة ولةاملســؤ وهــي    وتقــدمي التقــارير اخلاصــة بــاألداء 

  .1والشفافية اليت تنشرها للمسامهني عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها، باإلضافة ملسؤوليتها اجتاه اإلفصاح ولةاملسؤ 
مـن خـالل صـياغة القواعـد والقـوانني  ،يف جمال احلوكمة يف التوفيـق بـني املصـاحل جلميـع األطـرافويتمثل دور اإلدارة  

ا إدارة العمليـــات بنجـــاح وكفـــاءة عاليـــة، حبيـــث يســـتويف مجيـــع متطلبـــات أصـــحاب املصـــلحة علـــى اخـــتالف  الـــيت مـــن شـــأ
م، ومن املهام األساسية املنوطة لإلدارة جند    :توجها

دف القيام بالعملية اإلنتاجية؛توفري املوارد على  -  اختالف أشكاهلا 
 احلرص على تطبيق اخلطط واالسرتاتيجيات وفق الربامج املسطرة؛ -
 توحيد وتقريب وجهات النظر وجهات النظر والتعارض بني خمتلف األطراف املتعاملة مع الشركة؛ -
 .شريعنصر البوامتصاص املقاومة من طرق العمال وال ،إدارة التغيري التنظيمي -

هلــا حقــوق  ،وعليــه جيــب تســليط الضــوء علــى أن إدارة الشــركة تعــد هــي األخــرى طرفــا مــن األطــراف ذات املصــلحة
  .جتاه الشركة حيث متثل الشركة بشكل عاماومسؤوليات 
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  أصحاب المصالح: الفرع الرابع
  .وهم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة، قد تكون هذه املصاحل متعارضة  
سـنة  Stonford research institute" سـتونفورد"وقد ظهر مفهوم أصحاب املصاحل ألول مرة ضمن أحباث معهـد   

أنســـوف مصـــطلح أصـــحاب املصـــاحل يف جمـــال اإلدارة اإلســـرتاتيجية حيـــث اســـتعمل  Stewartو  Ansoffمـــن طـــرف  1963
عمال، مسامهون، موردون وموزعون، حيـث مدراء، : حيث قسم أصحاب املصاحل إىللتحديد أهداف املؤسسة االقتصادية،

أن  نكما أن اشرتاك أصحاب املصلحة يف حوكمة الشـركات ميكـ .1أن املؤسسة تضع أهدافا حتقق رضا كل هؤالء األطراف
  :حيقق العديد من املزايا منها

 توسيع الرؤية اإلسرتاتيجية للشركة؛ -
 حتسني مسعة الشركة من وجهة نظر أصحاب املصاحل؛ -
 التعرف على خمتلف احتياجات أصحاب املصاحل احلالية واملستقبلية،  -
 مصلحة يف الشركة؛ احتفيز العمال باعتبارهم طرفا ذ -
تمع واعتباره طرفاتشكيل رأس املال االجتماعي عن طريق األخذ يف -  . احلسبان ا

مــن البــاحثني الــذين قــاموا ىل عــدة تصــنيفات، ذلــك أن هنــاك العديــد إفإنــه ميكــن تصــنيف أصــحاب املصــاحل  وعليــه
الذي قسمهم إىل أصحاب مصاحل داخليني وأصحاب  يفوأكثرها استخداما هو التصن هابوضع هذه التصنيفات، ولعل أمه

  .مصاحل خارجيني
، نياملســامه: يفويتمثلـون  ،ويتـأثرون بأنشـطتها ،يتعــاملون مـع املؤسسـة بصـورة مباشــرة :نو أصـحاب المصـالح الـداخلي -1

  .اجلماعات احملليةو ،نين الداخلييد، العمالء أو الزبائن، املور نياملقرضالعمال، 
: ولكن يتـأثرون بنجاحهـا أو فشـلها ونـذكر مـنهم ،تربطهم عالقة غري مباشرة بالشركة :نو أصحاب المصالح الخارجي -2

تمع، البيئة ومجعيات محايتها   .املورد، املوزع، مصلحة الضرائب، احلكومة، التشريعات والقوانني، ا
جـــدوال حيتــوي علـــى بعــض احتياجـــات أصــحاب املصـــاحل علـــى  AFNORالوكالــة الفرنســـية للتنســيق وقــد قـــدمت  

  .2عرض هلذا اجلدول ستوى االقتصادي، االجتماعي وكذا البيئي، وفيما يلياملستويات الثالثة لألداء، أي امل

  

 

                                                
1 - S. Mercier et J.P. Gond, la Théorie des parties prenantes, FARGO, Centre de recherche en Finance, 
cahier de FARGO,  N° 1050502, France, Mai, 2005, p: 3.  

  .91- 88: ص ،مرجع سابقبوملخال مرمي،  -2
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  احتياجات أصحاب املصلحة: 1جدول رقم 
احتياجات أصحاب 
المصلحة مقارنة 

بمسئوليات المؤسسة 
  االقتصادية

  
  المجال االقتصادي

  
  المجال االجتماعي

  
  المجال البيئي

الضمان، اجلودة، السعر   العمالء
  املناسب

االمتثال لألخالق، التجارة 
  العادلة، احرتام حقوق اإلنسان

استهالك املوارد، احرتام 
  البيئة، نشر املعلومات

العمال، النقابات 
  العمالية

العدالة االجتماعية، 
  املكافأة

التحفيز، احلوار، التكوين 
  والتدريب، تنمية املهارات

  احرتام البيئة احمللية

اإلفصاح مكافآت عادلة،   المناولة
عن كافة املعلومات اخلاصة 
  باستمرارية التعاون وتنميته

حتديد االحتياجات بشكل 
رمسي ووضعها ضمنت شروط 

  اإلنتاج وأساليب املراقبة

التحديد الرمسي والدقيق 
لكل االحتياجات البيئية 
للمنتج وكذا إجراءات 

  اإلنتاج
التعاون أو الشراكة على   المورد

  املدى البعيد
لرمسي لالحتياجات التحديد ا

  األخالقية
  حتديد املواصفات التقنية

التخفيض من خملفات   تطوير منتجات أخالقية  مراعاة اهلوامش، املنافسة  الموزع
التغليف، التقليل من 
  النقل، احرتام البيئة

التحكم يف املخاطر املؤثرة   النتائج املالية  المساهمين والشركاء
على صورة املؤسسة، املشاركة 

  إدارة األزماتيف 

األخالق، التحكم يف 
املخاطر، املشاركة، 

  الشفافية
املسامهة يف حتقيق التنمية   السلطات العمومية

  احمللية والوطنية
احرتام التشريعات يف جمال 

  حقوق العمل
  احرتام التشريعات البيئية

استمرارية املؤسسة   الجماعات المحلية
  االقتصادية

 األخذ باالحتياجات احمللية،
املشاركة يف األنشطة 

  والفعاليات احمللية

نشر املعلومات والتخفيف 
  من األضرار

احرتام حقوق املنافسة،  Benmarksمعايري قياسية   المنافسون
االبتعاد عن املنافسة غري 

  الشرعية

  احرتام قوانني احلماية البيئية

  وإدارة املخاطرالتحكم   التقليل من حوادث العمل  تكاليف الصيانة  مؤسسات التأمين
 

  .93-92: بوملخال مرمي، مرجع سابق، ص: المصدر
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  مبادئ حوكمة الشركات: المبحث الثالث
د من املؤسسات الدولية الرمسية على تناول مفهوم حوكمة الشركات مبزيـد مـن التحليـل والدراسـة، يلقد حرصت عد  

الـيت هـي  ،، هـذه األخـرية)OECD(ومنظمة التعاون االقتصـادي والتنميـة  ،وعلى رأسها صندوق النقد الدويل، البنك العاملي
طلب جملـس منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة مـن املنظمـة  ،1988بادرت إىل إصدار مبادئ حلوكمة الشركات، ففي سنة 

بوضـع جمموعـة مــن  ،وقطاعـات خاصـة ،وكـذا منظمـات دوليـة أخــرى ،أن تقـوم باالشـرتاك مـع حكومـات أعضــاء يف املنظمـة
ــدف مســاعدة الــدول  1999وقــد مت يف مــاي ، املبــادئ واإلرشــادات اخلاصــة حبوكمــة الشــركات إصــدار هــذه املبــادئ وهــذا 

األعضــاء وحــىت غــري األعضــاء يف املنظمــة علــى تطــوير األطــر القانونيــة واملؤسســية لتطبيــق احلوكمــة مــن خــالل تقــدمي جمموعــة 
  .1ركات وزيادة فعاليتهاضوابط إرشادية لتدعيم إدارة الش

  تعريف مبادئ الحوكمة وجذورها: المطلب األول
وكــذا إىل أعمــال ســابقة مت  ،إىل جتــارب ومبــادرات دول أعضــاء يف املنظمــة )OECD(تســتند املبــادئ الــيت وضــعتها   

موعة االستشارية لقطاع األعمال اال ة والتابعة ملنظمة مكو باحل املعنيةطالع عليها من قبل املنظمة، ومن بينها ما قامت به ا
للمنظمة ومن بينها جلنـة األسـواق املاليـة،  وقد شارك يف عملية اإلعداد عدد من اللجان التابعة ،التعاون االقتصادي والتنمية

كمــا متـت االسـتفادة مــن إسـهامات عـدد مــن   .وجلنــة سياسـات البيئـة ،الشــركات متعـددة اجلنسـيات ،جلنـة االسـتثمار الـدويل
 ،وكـــذا إســـهامات البنـــك الــدويل، وصـــندوق النقـــد الــدويل، وقطـــاع األعمـــال واملســـتثمرين ،الــدول غـــري األعضـــاء يف املنظمــة

  .غريها من األطراف املعنية باملوضوعواالحتادات املهنية، و 
لــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــــة احلــــواف )OECD(تــــوفر مبــــادئ منظمـــــة التعــــاون االقتصـــــادي والتنميــــة    ز املناســـــبة 
ملتابعة األهداف اليت تتماشى مع مصلحة املسامهني والشركة، وأيضا تـوفر هـذه املبـادئ املتابعـة الفعالـة الـيت ميكـن  ،للشركات

ا علــى جـــذب االســـت ،عــن طريقهـــا قيـــام الشــركات باســـتثمار مواردهـــا بصــورة أكثـــر كفـــاءة ثمارات باإلضــافة إىل زيـــادة قـــدر
  .اخلارجية بشكل ميكنها من التوسع واملنافسة العاملية

دف املبادئ إىل مساعدة حكومـات الـدول األعضـاء وغـري األعضـاء يف املنظمـة   إىل تقيـيم وحتسـني األطـر و  ،كما 
واملقرتحــات ألسـواق األوراق املاليــة  القانونيـة واملؤسســية والتنظيميـة ملوضــوع احلكومـة، باإلضــافة إىل تـوفري اخلطــوط اإلرشـادية

وجيب أن ننوه . ضع أساليب سليمة حلوكمة الشركاتواملستثمرين والشركات وغريها من األطراف اليت تلعب دورا يف عملية و 
بسـبب (ميكـن تطبيقـه يف مجيـع دول العـامل ويـؤدي إىل حتقيـق نفـس النتـائج أنه ال يوجد منوذج واحد منفرد حلوكمة الشركات 

 )OECD(، ومــع ذلـك فقـد أدى العمــل الـذي مت القيـام بــه يف كـل مـن دول منظمــة ) حمـيط الشـركات مــن بلـد إىل آخـرتغـري
                                                

  .42: ص ،مرجع سابقحممد مصطفى سليمان، : وكذلك .20: ، صمرجع سابقوليد بن نعمه اهلزاع، : أنظر -1
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إىل حتديــد عــدد مــن العناصــر املشــرتكة الــيت تعتــرب أساســا حلوكمــة جيــدة  ،وغريهــا مــن الــدول غــري األعضــاء واهليئــات األخــرى
  .ةللشركات وتقوم املبادئ على أساس هذه العوامل املشرتك

ــة بأســاليب إن مبــادئ   والــيت تنــتج عــن الفصــل بــني  ،حوكمــة الشــركات احلوكمــة املقرتحــة تركــز علــى املشــاكل املقرتن
ومـن بينهـا القضـايا  ،كذلك تأخذ يف احلسبان بعـض القضـايا الـيت تتصـل بعمليـات صـنع القـرار يف الشـركات  ،امللكية والرقابة

الشركات بتطبيق مبادئ وأساليب  التزام، وتعد درجة )هذا ما يؤكد حداثة وتأقلم احلوكمة مع املستجدات(البيئية واألخالقية 
ألن املسـتثمر يؤكـد ويراعـي جوانـب  ،مبثابة عامل متزايد األمهية بالنسبة الختاذ القـرارات االسـتثمارية احلوكمة السليمة داخلها

برؤوس أمـوال كبـرية، وحـىت إذا مل تكـن  ةوعدم املخاطر  ،فية واملصداقية يف التقارير من قبل الشركات حىت حيس باألمانالشفا
فإن االلتزام باألساليب السليمة حلوكمة الشركات من شـأنه أن  ،الشركات تعتمد بصفة كبرية على مصادر أجنبية يف التمويل

وهــذا مــا قــد يســاهم يف خلــق اســتقرار ملصــادر  ،ي إىل خفــض تكلفــة رأس املــالوقــد يــؤد ،يســاعد يف درجــة ثقــة املســتثمرين
  .التمويل على املدى الطويل

وقبل عرضـنا ملبـادئ حوكمـة الشـركات، نقـول أن هـذه املبـادئ دائمـة التطـور بطبيعتهـا، وينبغـي استعراضـها يف ضـوء   
علـى القـدرة التنافسـية للشـركات يف العـامل الـذي تسـوده  التغريات الكبرية اليت تطرأ على الظروف احمليطة، واستهدافا للحفـاظ

ـــاينبغـــي علـــى تلـــك الشـــركات أن تـــدخل جتديـــدات مســـتمرة  ،تغـــريات مســـتمرة تلـــك  رن تطـــو وأ ،علـــى أســـاليب احلوكمـــة 
السـتفادة مـن الفـرص اجلديـدة، ويقـع علـى عـاتق احلكومـة األساليب على النحـو الـذي يكـون مـن شـأنه مواكبـة املتطلبـات وا

مسؤولية هامة لتشكيل إطـار تنظيمـي فعـال يـوفر املرونـة الكافيـة إلقامـة وتطبيـق نظـام حوكمـة شـركات فّعـال يسـتجيب لكـل 
  .1متطلبات األطراف ذات املصلحة

   :ويوضح الشكل املوايل ملخصا ملبادئ حوكمة الشركات الستة
 
 
 
 
 
 

                                                
  : ، وكذلك42: ص ،مرجع سابقحممد مصطفى سليمان، : أنظر -  1

OECD Principals and Annotation on Corporate Governance, p. 1-2. Site: www.OECD.org. 
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 لشركاتمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حلوكمة ا: 04شكل رقم 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  توافر احلقوق األساسية للمسامهني - 1
  احلق يف املعلومات عن القرار - 2
  احلق يف املشاركة يف التصويت - 3
  تسهيل املشاركة الفعالة - 4
  التصويت شخصيا أو غيابيا - 5
  اإلفصاح عن اهلياكل والرتتيبات - 6
 تسهيل املمارسة حلقوق امللكية  - 7

  متساويةمعاملة املسامهني معاملة  - 1
  منع التداول بني الداخلني والتداول الشخصي الصوري - 2
 اإلفصاح عن العمليات - 3

  املصاحل وفقا للقانون أو االتفاقات - 1
  التعويض مقابل انتهاك احلقوق - 2
  تطوير اآلليات للمشاركة - 3
  املعلومات يف الوقت املناسب - 4
  االهتمام باملمارسات - 5
 ائننيإطار لألعسار وآخر للد - 6

  اإلفصاح عن السياسات -1
  املستويات النوعية للمحاسبة -2
  املراجعة اخلارجية -3
  قابلية املراجعة للمساءلة -4
  الفرصة والتوقيت للمستخدمني -5
 املنهج الفّعال إلطار احلوكمة -6

  العمل وفقا للمعلومات الكاملة -1
  املعاملة العادلة للمسامهني -2
  األخالقيةتطبيق املعايري  -3
  عرض السياسات -4
  احلكم املوضوعي املستقل -5
 الوقت املناسب إلتاحة املعلومات -6

 
1

ضمان وجود أساس إلطار فّعال 
 .حلوكمة الشركات

 
2

صحاب وأحقوق املسامهني محاية 
 .امللكية

  املعاملة املتساوية للمسامهني
 املتساوية للمسامهنياملعاملة 3

  املعاملة املتساوية للمسامهني
 دور أصحاب املصاحل4

  املعاملة املتساوية للمسامهني
 اإلفصاح والشفافية5

  املعاملة املتساوية للمسامهني
 مسئوليات جملس اإلدارة6

  االقتصادي الشاملذو تأثري على األداء  - 1 
  املتطلبات القانونية والتنظيمية - 2
  توزيع املسؤوليات يف نطاق تشريعي - 3
ا - 4  لدى اجلهات السلطة والنزاهة واملوارد للقيام بواجبا

  O
ECD

   مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

  .44: ص ،مرجع سابقحممد مصطفى سليمان، : المصدر
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مبادئ كربى، ويتفرع عن كـل مبـدأ جمموعـة األسـس الـيت تفسـره  ةمن هذا الشكل يتضح أن مبادئ احلوكمة تتمثل يف ست   
  : وهذه املبادئ هي ،جيدا وتضع الضوابط الالزمة

 ضمان وجود أساس إلطار فعال للحوكمة؛: املبدأ األول -
 ؛ املسامهنياحلفاظ على مجيع حقوق : املبدأ الثاين -
 املعاملة املتساوية جلميع املسامهني؛: املبدأ الثالث -
 دور أصحاب املصاحل يف احلوكمة؛: املبدأ الرابع -
 اإلفصاح والشفافية؛: املبدأ اخلامس -
 جملس اإلدارة؛وليات ؤ مس: املبدأ السادس -

  .ونستعرض بالتفصيل كل مبدأ من هذه املبادئ يف العنصر املوايل
  عرض وتحليل مبادئ حوكمة الشركات: المطلب الثاني

ا عامليا من طرف    باعتبارها مبـادئ  ،OECDنستعرض يف هذا املطلب مبادئ حوكمة الشركات املقرتحة واملعمول 
ا   .1مبنية على دراسات وجتارب عاملية، وهذه املبادئ تعد ركائز ال ميكن جناح احلوكمة بدو

  للحوكمةضمان وجود أساس إلطار فّعال : الفرع األول
وأن يكون متوافقا مع أحكـام  ،وكفاءة األسواق ،ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على الشفافية"  
  ."والتنظيمية والتنفيذية وليات بين مختلف الجهات اإلشرافيةؤ وأن يحدد بوضوح توزيع المس ،القانون

ميكـن  ،لافإنـه مـن الضـروري وجـود أسـاس قـانوين وتنظيمـي ومؤسسـي فعـ ،ضمان وضـع إطـار فّعـال حلوكمـة الشـركاتول    
ــة اخلاصــة م التعاقدي حوكمــة الشــركات وعــادة مــا يضــم إطــار  ،لكافــة املشــاركني يف الســوق االعتمــاد عليــه يف إنشــاء عالقــا

يت هـي نتـاج الظـروف اخلاصـة عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الذايت وااللتزامات االختيارية وممارسات األعمال الـ
ــال حلوكمــة الشــركات هنــاك ضــمان لوجــود أســاسولكــي يكــون  ،بالدولــة وتارخيهــا وتقاليــدها هنــاك جمموعــة مــن  ،إلطــار فّع

  :جيب أخذها يف االعتبار وهي اإلرشادات والعوامل
دف أن يكون ذينبغي وضع إط -  ،تأثري على األداء االقتصادي الشامل والنزاهـة يف األسـواق وار حوكمة الشركات 

 وتشجيع قيام أسواق مالية تتميز بالشفافية والفّعالية؛ ،وعلى احلوافز اليت خيلقها للمشاركني يف السوق
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ينبغـي أن تكـون املتطلبـات القانونيـة والتنظيميــة الـيت تـؤثر يف ممارسـة حوكمــة الشـركات يف نطـاق اختصـاص تشــريعي  -
 ، متوافقة مع أحكام القانون وذات شفافية وقابلية للتنفيذ؛ما

حمـدد بشــكل واضــح مــع  ،ينبغـي أن يكــون توزيــع املسـؤوليات بــني خمتلــف اجلهــات يف نطـاق اختصــاص تشــريعي مــا -
 ضمان خدمة املصلحة العامة؛

ـــا بطريقـــة  ،النزاهـــة ،والتنظيميــة والتنفيذيـــة الســلطة اإلشـــرافيةينبغــي أن يكـــون لــدى اجلهـــات  - واملـــوارد للقيــام بواجبا
ـا ينبغـي أن تكـون يف الوقـت املناسـب ،متخصصة وموضوعية وتتميـز بالشـفافية مـع  ،فضال عن أن أحكامها وقرارا
 .توفري الشرح الكايف هلا

  حقوق المساهمين الحفاظ على جميع : الفرع الثاني
  1"المساهمينإطار حوكمة الشركات حماية حقوق ينبغي أن يكفل "  
فعلى سبيل املثال ميكن شراء أو بيع أو نقل ملكية السـهم، كـذلك فـإن حـق  ،إن للمستثمرين حقوق ملكية معينة 

فـإن متلـك  ،وليته بقيمـة اسـتثماره، وباإلضـافة إىل هـذاؤ كة يف أرباح الشركة، مـع حتديـد مسـامللكية خيول للمستثمر حق املشار 
سهم يتيح احلق يف احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة، كما يتـيح حـق التـأثري يف الشـركة، وخاصـة مـن خـالل املشـاركة 

  .وعن طريق التصويت ،يف االجتماعات العامة للمسامهني
ال تتســىن إدارة الشــركة عــن طريــق اســتفتاءات املســامهني، فكيــان املســامهني يتكــون مــن  ،ولكــن مــن الناحيــة العمليــة  

م، جمموعــة مــن األفــراد وامل مؤسســات الــذين تتفــاوت اهتمامــا فضــال عــن تفــاوت  ،أهــدافهم ، واآلفــاق الزمنيــة الســتثمارا
م  بالنشـــاط علـــى حنـــو يتســـم قــرارات اخلاصـــةإىل هـــذا فـــإن الشـــركة ينبغــي أن متتلـــك القـــدرة علـــى اختـــاذ ال وباإلضـــافة .قــدرا
ون الشركات يف إطار األسواق سريعة احلركة ودائمة التغري، ال ؤ وكذا يف ضوء تعقد إدارة ش ،ويف ضوء هذه احلقائق .بالسرعة

ا ولية وضـع إسـرتاتيجية الشـركة وتشـغيلهؤ ة إدارة أنشـطة الشـركة، بـل تقـع مسـوليؤ املتوقع أن يضـطلع املسـامهون مبسـ يكون من
 بـاإلحالل -عنـد الضـرورة –وفريق املديرين الذي يتم اختيـاره، وتـوفري احلـوافز ويقـوم جملـس اإلدارة  ،على عاتق جملس اإلدارة

  . حمل فريق املديرين
  مثل اختيار أعضاء جملس اإلدارة ،الشركة على جمموعة من القضايا األساسية يفوترتكز حقوق املسامهني يف التأثري   

لـس، باإلضـافة إىل إدخـال التعـديالت علـى الوثـائق واملسـتندات األساسـية للشـركة،  أو غريها من وسائل التـأثري يف شـكل ا
علــى مــا يتحــدد يف النظــام األساســي ويف اللــوائح  ة، وغــري ذلــك مــن املســائل األساســيةوإقــرار التعــامالت املاليــة غــري العاديــ
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يف كافــة ذا القســم باعتبــاره بيانــا بــاحلقوق األساســية للمســامهني، والــيت تقرهــا القــوانني الداخليـة للشــركة، ويتســىن النظــر إىل هــ
مـن أمثلتهـا املوافقـة  ،ةيدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقريبـا، كمـا يشـتمل عـدد مـن التشـريعات علـى حقـوق إضـاف

، أو القدرة على منح أسـهم، أو املوافقـة علـى توزيـع أو الرتشيح املباشر ألعضاء جملس اإلدارة ،على اختيار مراقيب احلسابات
    .اخل ......األرباح،
نقـل أو حتويـل ملكيـة األسـهم،   تأمني أساليب تسـجيل امللكيـة،: تشتمل احلقوق األساسية للمسامهني على ما يلي - 

يف االجتماعـات احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة يف الوقت املناسـب وبصـفة منتظمـة، املشـاركة والتصـويت 
 ؛احلصول على حصص من أرباح الشركة انتخاب أعضاء جملس اإلدارة، ،العامة للمسامهني

للمســامهني احلــق يف املشــاركة، ويف احلصــول علــى معلومــات كافيــة عــن القــرارات املتصــلة بــالتغريات األساســـية يف   - 
هـا مـن الوثـائق األساسـية أو يف غري  ،لشـركةالتعديالت يف النظام األساسي أو يف مواد تأسـيس ا: الشركة، ومن بينها

 ؛أية تعامالت مالية غري عادية قد تسفر عن بيع الشركة طرح أسهم إضافية، للشركة،
ـــة -  ـــاح للمســـامهني فرصـــة املشـــاركة الفعال والتصـــويت يف االجتماعـــات العامـــة للمســـامهني، كمـــا ينبغـــي  ،ينبغـــي أن تت

 :إحاطتهم علما بالقواعد اليت حتكم اجتماعات املسامهني، ومن بينها قواعد التصويت
  ـــواريخ وأمـــاكن وجـــداول أعمـــال ـــت املناســـب، بشـــأن ت ـــة يف التوقي ـــد املســـامهني باملعلومـــات الكافي فيتعـــني تزوي

ذ ستهدف اختاتوقيت املالئم بشأن املسائل اليت وفري املعلومات الكاملة يف التاالجتماعات العامة، باإلضافة إىل ت
ا خالل االجتماعات  ؛قرارات بشأ

 وإلضـــافة موضـــوعات إىل جـــداول أعمـــال  ،جيـــب إتاحـــة الفرصـــة للمســـامهني لتوجيـــه أســـئلة إىل جملـــس اإلدارة
 ؛ة، على أن توضع حدود معقولة لذلكاالجتماعات العام

  ـــوزن يـــتمكن املســـامهون مـــن التصـــويت بصـــفة شخصـــية أو باإلنابـــةينبغـــي أن ، كمـــا جيـــب أن يعطـــي نفـــس ال
 .لألصوات املختلفة، سواء كانت حضورا أو باإلنابة

ممارسـة درجـة مـن الرقابـة ال  ،يتعني اإلفصاح عن اهلياكل والرتتيبات الرأمسالية اليت متكن أعداد معينـة مـن املسـامهني  - 
ا ب مع حقوق امللكيةتتناس  ؛اليت حيوزو

 .يتسم بالشفافيةلى الشركات بالعمل على حنو فعال ينبغي السماح ألسواق الرقابة ع - 
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  للمساهمين )المتساوية(المعاملة المتكافئة: الفرع الثالث
يجب أن يكفل إطار أساليب ممارسة سلطات اإلدارة في الشركات المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، "

كمـا ينبغــي أن تتـاح لكافــة المسـاهمين فرصــة الحصـول علــى . المســاهمين والمسـاهمون األجانــب ومـن بيــنهم صـغار
  "1فويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهمت

ا ملـن يسـيء اسـتخدامها أو ختصيصـها مـن قبـل مـدير إن  ي الشـركة، ثقة املسامهني يف أن رؤوس األموال اليت يقدمو
فواقـــع األمـــر أن جمـــالس اإلدارة . املســـامهني تعـــد مبثابـــة عامـــل هـــام يف أســـواق رأس املـــالأو كبـــار ، أو أعضـــاء جملـــس اإلدارة

أنشـطة لتحقيـق مصـاحلهم علـى حسـاب مصـاحل غـريهم مـن علـى ملسامهني قد تكون لديهم فرصـة االطـالع واملديرين وكبار ا
يني واألجانب يف نطاق أساليب ممارسة سلطات املسامهني، ويتضمن هذا املبدأ تأكيداً على املعاملة املتكافئة للمسامهني احملل

  .اإلدارة بالشركات
 ومـن بـني الوسـائل الـيت، نظـيم االسـتثمار األجنـيب املباشـرال تتصدى املبادئ للسياسات احلكومية يف جمـال ت ولكن 

وأعضـاء جملــس  القـدرة علــى إقامـة الــدعوى القانونيـة واإلداريــة ضـد املــديرين ،حقــوقهم يتسـىن للمسـامهني اســتخدامها لفـرض
ــة أن احملــدد اهلــا ــة املســامهني حلقــوقهماإلدارة، وقــد أظهــرت التجرب ــة  يتمثــل فيمــا إذا كانــت هنــاك، م لدرجــة محاي وســائل فعال

وتقــوى ثقــة صــغار املســامهني حينمــا يــوفر  .ناســبة ودون تـأخري زائــدممقابــل تكلفــة  ،تعويضــات عــن األضــرارللحصـول علــى 
قانونيـة حينمـا تكـون لـديهم األسـانيد املناسـبة الـيت تـدعو إىل اعتقـادهم ال يو الـدعاالنظام القانوين اآلليـات الالزمـة إلقـامتهم 

  .بأن حقوقهم قد انتهكت
قـد  ،ضـد أنشـطة الشـركة ائيةالقضـومثة خماطر تتمثل يف أن النظام القانوين الذي ميكن املسامهني من إقامة الدعاوي 

كثــري مــن الــنظم القانونيــة أحكامــا تقضــي حبمايــة املــديرين   ت، وهلــذا أضــافي إســراف يف إقامــة مثــل تلــك الــدعاو يــؤدي إىل
اختبـارات ملـدى   وتتخـذ تلـك األحكـام شـكل ،من إساءة اسـتخدام احلـق يف إقامـة الـدعاوي القضـائيةوأعضاء جملس اإلدارة 
مثــل قاعــدة (املســامهني، والــيت يطلــق عليهــا مرافــئ األمــان ألعمــال املــديرين وأعضــاء جملــس اإلدارة  يكفايــة مضــمون شــكاو 

ويف النهاية يتعني حتقيـق تـوازن . رافئ أمان لإلفصاح عن املعلومات، كما تستخدم كم)عمالاألحكام التقديرية يف أنشطة األ
وي اوبني اإلسـراف يف اسـتخدام الـدعحقوق ملكيتهم  بني السماح للمستثمرين بالسعي للحصول على عالج للتعدي على

تنظمهــا اجلهــات القائمــة علــى ســوق  الــيت  كثــري مــن الــدول أن اإلجــراءات البديلــة إلقامــة الــدعاوي  تالقضــائية، وقــد وجــد
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وى لنظـر األوراق املالية أو غريها من اجلهات التنظيمية، تعد مبثابة وسائل كفء لتسوية النزاعات، على األقل عنـد أول مسـت
  .النزاع
 :كاآليت  ينبغي حتقيق املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني    
جيب أن حيصل مجيع املسامهني على نفس حقوق التصويت، وينبغي أن تتوافر  ،ففي داخل كل فئة من فئات املسامهني  .1

فئــات املســامهني، وذلــك قبــل  اخلاصــة حبقــوق التصــويت املمنوحــة لكــل للمســتثمرين القــدرة علــى احلصــول علــى املعلومــات
ويقــوم املــديرون وأعضــاء  .كــذلك ينبغــي تصــويت املســامهني علــى أيــة تغيــريات يف حقــوق التصــويت. قيــامهم بشــراء األســهم

كمـا تقـوم بعـض الشـركات بإصـدار . رأس املال بشرط احلصـول علـى موافقـة املسـامهنيلجملس اإلدارة بتحديد اهليكل األمثل 
ــازة تتمتــع  فقــد تصــدر الشــركات  كــذلك  ،، ولكنهــا ال تتمتــع حبــق تصــويتبأولويــة يف احلصــول علــى أربــاح الشــركةأســهم ممت

أو أسهما دون حقوق تصويت، وعادة ما جيرى تبادهلا بأسعار ختتلف عن أسعار األسهم املتمتعـة حبقـوق  شهادات مشاركة
 العائــد علــى حنــو حيقــق أفضــل مصــاحل الشــركةتصــويت، وقــد يكــون لكــل مــن هــذه اهلياكــل فعاليــة يف توزيــع املخــاطر وحتقيــق 

ـــل ـــث تكلفـــة التموي ـــادئ املوقـــف مـــن قاعـــدة . بالكفـــاءة مـــن حي ـــري مـــن ". صـــوت لكـــل ســـهم"وال حتـــدد املب وإن كـــان الكث
  .املستثمرين املؤسسني واحتادات املسامهني يؤيدون هذه القاعدة

ـــل إقـــدامهم علـــى االســـتثمارويتوقـــع املســـامهون احلصـــول علـــى املعلومـــات املتصـــلة حبقـــوقهم التصـــ     ـــامهم وبعـــد ،ويتية قب   قي
ينبغي أال تطرأ أية تغيريات على تلك احلقوق ما مل يكن هؤالء حاملي األسهم صـاحبة احلـق يف التصـويت قـد و  .باالستثمار

اجتمـاع عـام للمسـامهني  إىل ،بتغيري حقوق التصـويت لفئـات األسـهم املختلفـة املتصلةأتيحت هلم الفرصة يف اختاذ القرارات 
ويكون مقدمو االقرتاح هم أغلبية معينة من األسهم صاحبة احلق يف التصويت والـيت تنتمـي للفئـات الـيت يتوقـع تأثرهـا نتيجـة 

  .للتغريات املقرتحة
عتـاد وقـد كـان مـن امل. جيب أن يتم التصويت بواسطة أمناء أو أشخاص معينني مت املوافقة عليهم من قبـل مـالك األسـهم. 2

ــة الــيت حتــوز أســهم املســتثمرين علــى أســاس  ــام بعــض املؤسســات املالي يف بعــض دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة قي
ومـن بينهـا بنـوك وشـركات  –ويف بعـض األحيـان كـان يطلـب مـن جهـات االسـتثمار  ،سـهماستثنائي التصويت عـن تلـك األ

واالجتـاه . التصويت لصاحل اإلدارة مـا مل يطلـب املسـاهم عكـس ذلـك حتديـداً  -هاالية حتتفظ باألسهم لصاحل عمالئمسسرة م
ا متكـني جهـات االسـتئمان مـن  السائد يف دول منظمة التعـاون االقتصـادي والتنميـة هـو إلغـاء األحكـام الـيت يكـون مـن شـأ

صـارت تســتلزم قيــام لـدول حبيــث وقــد متــت مـؤخراً مراجعــة القواعـد املطبقــة يف بعــض ا ،التصـويت تلقائيــا نيابـة عــن املسـامهني
فيمـــا يتصــل حبقــوقهم التصـــويتية، وقــد يرغــب املســـامهون يف تفــويض كافـــة جهــات االســتئمان بتـــوفري املعلومــات للمســامهني 

أو قـــد يعربـــون عـــن رغبـــتهم يف احلصـــول علـــى املعلومـــات املتصـــلة بكافـــة عمليـــات  ،حقـــوقهم التصـــويتية جلهـــات االســـتئمان
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ومــن مث يقومــون بــاإلدالء بــبعض األصــوات ويفوضــون جهــات االســتئمان يف اإلدالء بــالبعض  ،نيالتصــويت املرتقبــة للمســامه
  .اآلخر

ومن الضرورة حتقيق قدر من التوازن املالئم بني ضمان عدم قيام جهات االستئمان باإلدالء بأصوات املسامهني دون أخـذ    
م يف احلسبان، وبني عدم إلغاء أعباء زائدة علـى جهـات  اسـتئمان بطلـب احلصـول علـى موافقـة املسـامهني قبـل اإلدالء رغبا

باألسـلوب الــذي تـرى أنـه يتفـق وصــاحل  يلن جهــة االسـتئمان سـتدأإخطـار املسـامهني بـ -ـذا الصــدد –باألصـوات ويكفـي 
  .ما مل خيطرها املسامهون خبالف ذلك ،املسامهني

 إىل أن هذا البند ال ينطبق على ممارسة حقوق التصويت من قبل أمناء االستثمار أو من قبـل أي أشـخاص وينبغي اإلشارة  
  ).مأمور اإلفالس  واحلراس القضائيون على العقارات -على سبيل املثال –ومن بينهم (هلم صالحية قانونية 

للمســــامهني بتحقيـــق معاملــــة متكافئـــة لكافــــة جيـــب أن تســــمح العمليـــات واإلجــــراءات املتعلقـــة باالجتماعــــات العامـــة  . 3
  .املسامهني، كما ينبغي أن ينتج عن اإلجراءات اليت تتبعها الشركة صعوبة أو ارتفاع يف تكلفة اإلدالء باألصوات

 ، ويف فرتةويف القسم األول من املبادئ يتم تعريف احلق يف املشاركة يف االجتماعات العامة للمسامهني بأنه حق للمساهم    
ا مسامهو األقلية أو املسامهون األجانب  ،ما، حاولت إدارات الشركات ومسامهو األغلبية الوقوف أمام احملاوالت اليت يقوم 

للتــأثري علــى توجيهـــات الشــركة، فكانـــت بعــض الشـــركات تقــوم بتحصـــيل ســوم مقابـــل التصــويت، كمـــا تضــمنت املعوقـــات 
تلزم احلضــور الشخصــي يف االجتماعــات العامــة للمســامهني لكــي يــتم واســ ،األخــرى وضــع عراقيــل أمــام التصــويت بــالتعويض

السماح بالتصويت، كذلك ال تزال بعض اإلجـراءات األخـرى جتعـل مـن املسـتحيل عمليـا ممارسـة حقـوق امللكيـة، فمـثال يـتم 
 ي ال ميكــنمــن االجتمــاع العــام للمســامهني، األمــر الــذ إرســال النمــاذج اخلاصــة بــالتفويض للتصــويت يف وقــت قريــب جــداً 

والتنميــة إىل  ويســعى كثــري مــن الشــركات يف دول منظمــة التعــاون االقتصــادي. املســامهني مــن البحــث والتشــاور بدرجــة كافيــة
باملشاركة مـع املسـامهني، كمـا يـتم تشـجيع الشـركات علـى إزالـة العوائـق املصـطنعة وصنع القرار  ،توفري قنوات أفضل لالتصال

  . االجتماعات العامة للمسامهنياليت جتابه عمليات املشاركة يف
عمليـات للتبـادل تسـتهدف حتقيـق  أيـةينبغي منع عمليـات تـداول األسـهم الـيت تسـتند إىل معلومـات داخليـة، وكـذا منـع  .4

تحقــق املصــاحل الذاتيــة للمــديرين حينمــا يقــوم أشــخاص تــربطهم عالقــات وثيقــة ت .مصــاحل لألشــخاص ذوي العالقــة بالشــركة
بالشركة باستغالل تلك العالقات لغري صاحل الشركة واملسامهني، ونظـراً ألن عمليـات التـداول املسـتندة إىل معلومـات داخليـة 

األوراق املاليـة، كمــا ختطرهـا أيضــاً تنطـوي علـى تالعــب يف أسـواق رأس املــال، فهـي حمظــورة مبقتضـى اللــوائح اخلاصـة بتــداول 
ــة، إال أن احلظــر علــى مثــل تلــك أو القــوانني اجلنائيــة يف معظــم دول منظمــة التعــاون االقتصــادي /قــوانني الشــركات و والتنمي

  .املمارسات ال يرد يف كافة التشريعات
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أن تلك املمارسات تنطوي على إعاقـة  كما أن تطبيق التشريعات ال يكون بالقوة الكافية يف بعض احلاالت، وواقع األمر    
ا متثل خرقا ملبادئ املعاملة املتكافئة للمسامهني وتؤكد املبادئ مرة أخرى على . املمارسات السليمة حلوكمة الشركات طاملا أ

ت أنــه مــن حــق املســامهني أن يتوقعــوا حظــر إســاءة اســتخدام الســلطات الداخليــة، ويف احلــاالت الــيت ال تــنص فيهــا التشــريعا
تطبيـــق التشـــريعات فيهـــا فعـــاًال، يتعـــني علـــى بشـــكل قـــاطع علـــى حظـــر مثـــل تلـــك األســـاليب أو يف احلـــاالت الـــيت ال يكـــون 

  .احلكومات اختاذ القرارات اليت تكفل بسد مثل تلك الفجوات
ا جيب أن يطلب من أعضاء جملس اإلدارة اإلفصاح عن أية مصاحل مادية أو تعامالت أو أمـور ختصـهم يكـون مـن  .5 شـأ

ويشري هذا البند إىل احلاالت اليت يكون فيها ألعضاء جمالس اإلدارة واملديرين أية تعـامالت أو عالقـات  .التأثري على الشركة
  .عائلية أو أية عالقات أخرى خاصة بالشركة، على النحو الذي قد يؤثر على حكمهم على التعامالت املختلفة

  كمة الشركاتدور أصحاب المصالح في حو : الفرع الرابع
يجب أن ينطوي إطار ممارسات حوكمة الشركات على اعتـراف أصـحاب المصـلحة كمـا يراهـا القـانون، وأن   "  

يعمل أيضًا على تشـجيع التعـاون بـين أصـحاب المصـالح فـي مجـال خلـق الثـروة، وفـرص العمـل، وتحقيـق االسـتدامة 
  1."للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة

تـدفق رؤوس األمـوال اخلارجيـة للشـركات، كمـا  يف ممارسـات حوكمـة الشـركات يتمثـل يف ضـمان مثة جانب أساسـي    
املصـــاحل يف الشـــركة علـــى الســـبل الـــيت تكفـــل تشــجيع أصـــحاب  إجيـــاد حنــو ،يتجــه االهتمـــام يف ممارســـات حوكمـــة الشـــركات

. و رأس املال البشري واملادي يف الشركةوتوجه حن ،طالع مبستويات االستثمار اليت تتسم بالكفاءة من الناحية االجتماعيةاال
ا الشركة وجناحهـا يف النهايـة مبثابـة نتيجـة لعمـل الفريـق الـذي جيسـد اإلسـهامات املقدمـة  ،وتعد القدرة التنافسية اليت تتمتع 

  .وجهات االقرتاض، واملوردون ،املستثمرون، والعاملون: من جمموعة خمتلفة من مصادر املوارد، من بينهم
أصحاب املصاحل تشكل موردا بالغ القيمة لبناء القدرة التنافسية للشـركات  وينبغي أن تدرك الشركات أن إسهامات    

، وهلــذا فمــن مصــلحة الشــركات يف املــدى الطويــل بنــاء التعــاون فيمــا بــني األطــراف املختلفــة مــن رحبيتهــاوتــدعيم مســويات 
ر ممارسـات حوكمــة الشـركات علـى إدراك احلقيقـة املتمثلــة يف أن غـرض بنـاء الثــروة، وجيـب أن يشـتمل إطـابأصـحاب املصـاحل 

م يف جناح الشركة   :كما ينص املبدأ على  .صاحل الشركة إمنا يتحقق من خالل االعرتاف مبصاحل األطراف املختلفة وإسهاما
ففـي   .القـانونجيب أن يؤكد إطار ممارسات حوكمة الشـركات علـى احـرتام حقـوق أصـحاب املصـلحة والـيت حيميهـا  .1

مــل، كافــة دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة حيمــي القــانون أصــحاب املصــاحل، وذلــك مبقتضــى قــوانني الع

                                                
1  - OECD Principals and Annotation on Corporate Governance .Site: www.OECD.org. 
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ـاالت الـيت ال توجـد فيهـا تشـريعات ختـتص حبقـوق أصـحاب  ،والشركات، والعقود، واإلفـالس املصـاحل، وحـىت يف ا
استلزام االعـرتاف بنطـاق إىل الهتمام بسمعة الشركة وأدائها تقوم الشركات بتعهدات إضافية هلم، وغالبا ما يؤدي ا

  .أوسع من املصاحل
حينما يقدم القانون احلماية حلقوق أصحاب املصاحل فإنه جيب أن تتاح هلم الفرصة للحصول على تعويضات فعلية  .2

 .نتيجة انتهاك أي من حقوقهم
تعمـل علـى رفـع األداء مـن خـالل مشـاركة األطــراف جيـب أن يتـيح إطـار ممارسـات حوكمـة الشـركات اآلليـات الـيت   .3

 ،إذ جيب أن تتيح أطر ممارسات حوكمـة الشـركات الفرصـة لـألدوار املختلفـة ألصـحاب املصـاحل  .أصحاب املصاحل
ــة ةوتعتمــد درجــة مشــاركة األطــراف املختلفــة علــى القــوانني واملمارســ ، وهــي قــد تتفــاوت أيضــاً مــن شــركة إىل الوطني

متثيـــل العــاملني يف جمـــالس اإلدارة، وخطــط متليـــك األســـهم  ،آليـــات مشــاركة أصـــحاب املصــاحلأخــرى، ومـــن أمثلــة 
واليت  ،للعاملني أو أي من اآلليات األخرى للمشاركة يف األرباح، أو العمليات املتصلة مبمارسات حوكمة الشركات

ية، باإلضـافة إىل ذلـك قــد تأخـذ بعـني االعتبـار وجهـات نظـر أصـحاب املصـاحل فيمــا يتصـل بـبعض القـرارات الرئيسـ
يؤخذ يف االعتبار مشاركة اجلهات الدائنة يف ممارسات حوكمة الشركات وذلـك يف حـاالت وجـود إجـراءات متعلقـة 

  .باإلفالس
حينمــا يشــارك أصــحاب املصــاحل يف ممارســات حوكمــة الشــركات، ينبغــي أن تكفــل هلــم احلصــول علــى املعلومــات   .4

ني واملمارسـات مبشـاركة أصـحاب املصـاحل، يكـون مـن األمهيـة إمكانيـة حصـول فعنـدما تسـمح القـوان .الالزمة لذلك
  .ممبسؤولياطراف على املعلومات الالزمة لالطالع تلك األ
  اإلفصاح والشفافية: الفرع الخامس

بشــأن كافــة  -وفــي الوقــت المالئــم –ينبغــي أن يكفــل إطــار ممارســات حوكمــة الشــركات تحقيــق اإلفصــاح الــدقيق "
  1."الموقف المالي، األداء، الملكية وأسلوب حوكمة الشركة: المتصلة بتأسيس الشركة، ومن بينهاالمسائل 
اإللزاميــة واالختياريـة علــى  يـة جتميــع قـدر هائـل مــن املعلومـاتيـتم يف معظـم دول منظمــة التعـاون االقتصــادي والتنم   
عــريض مــن  تــداول أســهمها يف البورصــات، مث تتــاح تلــك املعلومــات لنطــاق يء، والــيت تتصــل بالشــركات الــيت جيــر حــد ســوا

وإن كانـت بعـض الـدول  -كحـد أدىن–عن املعلومات للجمهـور علـى أسـاس شـفوي  ويستلزم األمر اإلفصاح ،املستخدمني
طـورات أو حـىت علـى فـرتات أقصـر يف حـاالت وجـود ت ،أو كل ثالثة أشهر ،تستلزم إفصاحا دوريا على أساس نصف سنوي

                                                
1  - OECD Principals and Annotation on Corporate Governance .Site: www.OECD.org. 
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ــأثريات كبــرية  ا إحــداث ت ــا مــا تقــوم الشــركات طوعــاً باإلفصــاح عــن معلومــات بشــكل يتجــاوز مــن شــأ علــى الشــركة، وغالب
  .وذلك استجابة الحتياجات السوق ،متطلبات احلد األدىن

وتعد نظم اإلفصاح القوية مبثابة مسة أساسـية مـن مسـات أسـاليب متابعـة الشـركات املسـتندة إىل قـوى السـوق، وهـي     
وتشـري جتـارب الـدول الـيت توجـد  .على ممارسة حقـوقهم التصـويتيةأيضا على جانب كبري من األمهية بالنسبة لقدرة املسامهني 

ـــة حلقـــوق امللكيـــة ـــرية وفعال ـــىإىل أن  ،ـــا أســـواق كب ـــة للتـــأثري عل ـــل أداة قوي ـــة  اإلفصـــاح ميكـــن أن ميث ســـلوك الشـــركات ومحاي
ومن شأن نظم اإلفصاح القوية املساعدة علـى جـذب رؤوس األمـوال واحلفـاظ علـى الثقـة يف أسـواق رأس املـال،  .املستثمرين

ليـة رتفعـة مـن املصـداقية والقابواملستثمرون املرتقبون احلصول على املعلومـات املنظمـة والـيت تتسـم بدرجـة مويتطلب املسامهون 
وبدرجة التفضـيل الكافيـة الـيت متكـنهم مـن تقيـيم مـدى كفـاءة اإلدارة، كمـا متكـنهم مـن اختـاذ ، للمقارنة مع البيانات األخرى

ـا،  قـرارات مسـتندة إىل املعلومـات الكافيـة بشـأن تقيـيم الشـركة وحقـوق امللكيـة وحقـوق التصـويت لفئـات األسـهم املختلفـة 
ايري الكافية أو غري الواضحة قد تعومات غفاملعل قد تسفر عن ارتفاع التكلفة الرأمسالية  ق قدرة األسواق على العمل، كما أ

  .وعن سوء ختصيص املوارد
يضــاف إىل مــا ســبق أن اإلفصــاح يســهم يف حتســني مســتويات تفهــم اجلمهــور هلياكــل وأنشــطة املشــروعات، عــالوة     

تمعــات الــيت تعمـــل وأدائهــا فيمـــا يتعلــق باملعــايري البيئيـــة واألخالقيــة، وعالقــة الشـــر علــى تفهــم سياســـات الشــركات  كات با
   .خالهلا

ولكـن لـيس مــن املتوقـع أن حتــل متطلبـات اإلفصــاح حمـل األعبـاء اإلداريــة أو أعبـاء التكلفــة غـري العاديــة امللقـاة علــى     
اإلضـرار مبراكزهـا التنافسـية مـا مل مـات الـيت قـد تـؤدي إىل الشركات، كذلك فليس مـن املتوقـع أن تفصـح الشـركات عـن املعلو 

وتطبق الكثري من الدول مفهوم الصيغة  .ستثمارية وجتنب تضليل املستثمرينيكن مثل هذا اإلفصاح الزما الختاذ القرارات اال
ــاف املعلومــات األساســية عــرّ وتُ  ،األساســية لتحديــد املعلومــات املطلــوب اإلفصــاح عنهــا كحــد أدىن تلــك املعلومــات الــيت  بأ

  .إىل التأثري على القرارات االقتصادية اليت يتخذها مستخدمو املعلومات ،يؤدي حذفها أو إدراجها بصورة غري سليمة
املبادئ باإلفصاح يف الوقت املناسب عن كافة التطورات األساسية اليت حتدث بني التقارير املنتظمة أو  بكما تطال    

كما ينص املبدأ  .دف ضمان املعاملة املتكافئة ،الدورية، وتطالب أيضا بتقدمي املعلومات إىل كافة املسامهني بصورة متزامنة
  :على
 :املعلومات األساسية املتصلة مبا يلي ينبغي أن يشمل اإلفصاح دون أن يقتصر على .1
التقــارير املاليــة املعتمــدة مــن مراقــب احلســابات والــيت تبــني األداء املــايل واملوقــف املــايل : النتــائج املاليــة والتشــغيلية للشــركة  .أ 

فتلـك  للشركة وحساب األرباح واخلسائر، وقائمة التدفقات النقدية، ومالحظات مراقب احلسـابات علـى القـوائم املاليـة،
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يف شـكلها  –واهلدفان األساسيان للقوائم املالية  .هي املصادر األكثر استخداما لتقدمي املعلومات املطلوبة عن الشركات
تتضـمن  كمـا. الزمـة لتقيـيم أسـهم وسـندات الشـركةوتقـدمي األسـس ال ،تابعة املالئمةيتمثالن يف التمكني من امل -الراهن

ومتثل تلك املناقشات فائـدة كبـرية إذا مـا قـرأت جنبـاً  .التشغيلية هاإدارة الشركة وحتليل نتائج ةناقشملالتقارير السنوية بياناً 
باملعلومــات الــيت قـد تلقــي الضــوء علــى أداء  -بصــفة خاصـة –ىل جنـب مــع القــوائم املاليـة، وعــادة مــا يهـتم املســتثمرون إ

موعــات املختلفـة، فمــن املفــاهيم ومــن األمهيــة اإلفصـاح عــن التعـامالت اخلا .الشـركة ككــل يف املسـتقبل صــة بكــل مـن ا
غالباً ما يرتبط باإلخفاق يف اإلفصاح عن الصورة الكاملة وخاصة عندما  ،املؤكدة أن إخفاق ممارسات حوكمة الشركات

بـــني الشـــركات الـــيت تـــرتبط  ا مـــن التزامـــاتهيشـــاتســـتخدم العناصـــر غـــري املدرجـــة بامليزانيـــات لتقـــدمي الضـــمانات أو مـــا 
  .قات فيما بينهابعال

عـالوة علـى األهـداف التجاريـة، حتـث الشـركات علـى اإلفصـاح عـن سياسـتها املتصـلة بأخالقيـات  :أهداف الشـركة  .ب 
يف نطـاق السياسـة العامـة، وقـد تنطـوي مثـل تلـك املعلومـات علـى أمهيـة  املهنة والنشاط، والبيئة، وما ميثلها مـن التزامـات

تمعات  دف حتسني عمليات تقييم العالقات بني الشركات وا بالنسبة للمستثمرين وغريهم من مستخدمي املعلومات 
 .طالع بتنفيذ أهدافهااخلطوات اليت تتخذها الشركات لالاليت تعمل خالهلا، وكذا تقييم 

ومــات املتصــلة يتمثــل أحــد احلقــوق األساســية للمســتثمرين يف احلصــول علــى املعل: غلبيــة وحقــوق التصــويتملكيــة األ   .ج 
املسامهني، وغالبا ما تلزم الدول اإلفصاح عن بيانات امللكية يف حالة  بقيةمقارنة حبقوق  ،وحقوقهم يكل ملكية الشركة

جتاوز إمجايل حقوق امللكية حدا معينا، وقد يشتمل اإلفصاح عن بيانات تتصل بكبار املسامهني وغريهم ممن لديهم حق 
املسـامهني، وملكيـة على الشركة، وتتضمن املعلومات عن حقوق التصويت اخلاصة، واتفاقـات  -من أي نوع –السيطرة 

كـذلك فمـن املتوقـع أن . حصة معينة من األسهم متكن من السيطرة على الشركة، والعالقة التبادلية اهلامة بـني املسـامهني
ا  .توفر الشركات املعلومات املتصلة بالتعامالت اليت تتم بني الشركة وبني األطراف ذوي الصلة 

م وحوافزهمأعضاء جمالس اإلدارة، وكبار املديرين، وم  .د  يطلـب املسـتثمرون معلومـات عـن أعضـاء اإلدارة كـل علـى : رتبا
م ،حدة وأيضا عن كبار املديرين م وكفاءا م أيـة احتمـاالت لتعـارض املصـاحل قـد يوكذا تقي ،لكي يتسىن هلم تقييم خربا

ا التأثري على أحكامهم، كما متثل مرتبات وحوافز أعضاء جمالس اإلدارة وكب ديرين جمال اهتمام لدى ار امليكون من شأ
وحوافز أعضاء  وهلذا فمن املتوقع عادة أن تفصح الشركات عن القدر الكايف من املعلومات املتصلة مبكافآت .املسامهني

وأن تقـــدمها للمســــتثمرين لكـــي يتســــىن هلـــم التقيــــيم الســــليم ) ســــواء فـــرادى أو جمموعــــة(جمـــالس اإلدارة وكبــــار املـــديرين 
ومـدى فعاليـة اخلطـط املوضـوعة، ومـن أمثلتهـا بـدائل شـراء األسـهم يف رفـع  ،واحلـوافز ،خطط املرتباتومنافع  ،للتكاليف

 .مستوى األداء
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تبــدو احلاجــة لــدى مســتخدمي املعلومــات املاليــة واألطــراف املشــاركة يف : عوامــل املخــاطرة امللموســة يف األجــل املنظــور   .ه 
املخاطرة : امللموسة يف املستقبل املنظور، واليت قد تشتمل على ما يليالسوق للحصول على املعلومات املتصلة باملخاطر 

خماطر أسعار الفائدة ، املرتبطة بصناعة أو منطقة معينة واالعتماد على السلع األولية، واملخاطر املالية يف السوق متضمنة
وأخـرياً املخـاطرة  ،الـيت ال تظهـر يف امليزانيـةوأسعار العمالت، وكذا املخاطر املرتبطة باملشـتقات املاليـة وبالتعـامالت املاليـة 

عـن املعلومـات بدرجـة مـن التفصـيل تفـوق مـا هـو مطلـوب  املرتبطة بااللتزامات البيئية، ولكن ملبادئ ال تنادي باإلفصـاح
ها الشركة، ويتسم اإلفصاح عن املخاطر ب أقصـى إلحاطة املستثمرين علما باملخاطر امللموسة يف األجل املنظور اليت جتا

فمن املعلومات اليت يفيد اإلفصاح عنها تلك املتعلقـة مبـا إذا كانـت كذلك   ،درجات الفعالية حينما يتناول صناعة بعينها
 .الشركات لديهم نظام ملتابعة املخاطر أم ال

الشــركات علـــى تــوفري املعلومـــات املتصـــلة  ثحتـــ :املســائل األساســـية املتصــلة بالعـــاملني وغــريهم مـــن أصـــحاب املصــاحل  .و 
. ثر بصـورة ملموسـة علـى أداء الشـركةوالـيت قـد تـؤ  ،باملسائل الرئيسية ذات الصلة بالعاملني وغريهم من أصحاب املصاحل

ـــاقي أصـــحاب املصـــاحل مثـــل املقرضـــني، ن وقـــد يشـــتمل اإلفصـــاح عـــ م مـــع ب ـــات اإلدارة والعـــاملني، وأيضـــا عالقـــا عالق
ــةواملــوردين، وا ــاملوارد البشــرية تفــرض و . تمعــات احمللي  ،بعــض الــدول قــدراً كبــريا مــن اإلفصــاح عــن املعلومــات املتصــلة ب

تتــيح ألطــراف الســوق  ،فسياســات املــوارد البشــرية، مثــل بــرامج تنميــة املــوارد البشــرية، أو خطــط متليــك األســهم للعــاملني
 .معلومات هامة عن نقاط القوة التنافسية لدى الشركات

تطبيقها يف  تشجع املبادئ على قيام الشركات بإتاحة تقارير عن كيفية :ل وسياسات ممارسات حوكمة الشركاتهيك   .ز 
الشـركات، وبصـفة  املمارسة ملبادئ حوكمة الشـركات، وواقـع األمـر أن اإلفصـاح عـن سياسـات هياكـل ممارسـات حوكمـة

خاصـــة مـــا يتعلـــق بتوزيـــع الســـلطة فيمـــا بـــني اإلدارة التنفيذيـــة وجملـــس اإلدارة واملســـامهني، تعـــد مبثابـــة عنصـــر هـــام لتقيـــيم 
 .ممارسات حوكمة الشركات

  .صاح واملراجعةينبغي إعداد املعلومات، ومراجعتها، واإلفصاح عنها وفقاً ألعلى املعايري احملاسبية واملالية وغري املالية لإلف  .2
ومن املتوقع أن يؤدي تطبيق أعلى املعايري إىل حتسني قدرة املستثمرين على متابعة الشركة من خالل توافر التقـارير الـيت تتسـم   

بارتفـاع درجــة املصـداقية والقابليــة للمقارنـة مــع غريهـا مــن التقــارير، باإلضـافة إىل حتســني درجـة اإلملــام بـأداء الشــركة، وتعتمــد 
االجتـاه حنـو وضـع املعـايري  املعلومات على املعايري الـيت تسـتخدم يف عمليـات جتميعهـا واإلفصـاح عنهـا، وتـدعم املبـادئ نوعية
ا دولياً واليت تؤدي بدورها إىل حتسني القابلية ملقارنة املعلومات عرب الدول املختلفةذات    .اجلودة املرتفعة واملعرتف 

بواســطة مراقــب حســابات مســتقل لكــي يتحقــق وجــود تأكيــد خــارجي وموضــوعي بشــأن ينبغــي إجــراء املراجعــة الســنوية . 3
  .األسلوب املستخدم يف إعداد وتقدمي القوائم املالية
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زيــادة درجــة مســاءلتهم أمــام  مــع، نيبيســاتحســني درجــات اســتقاللية املــراقبني احمللالــدول ترتيبــات  كثــري مــن  وضــعتوقــد       
ن تطبيــق املعــايري املرتفعــة يف جمـال املراجعــة احلســابية، فضـًال عــن تطبيــق مواثيــق أشــعور بـ هــذا مــا يسـاهم يف خلــقني، املسـامه

ومثـة وسـائل أيضـا تشـتمل علـى تقويـة  .اسـتقاللية املهنـة وحتسـني أوضـاعهاأخالقيات املهنة، يعدان مـن أفضـل وسـائل زيـادة 
ــالس ا  ،وباإلضــافة إىل مــا ســبق .يف اختيــار مراقــب احلســابات ولية جملــس اإلدارةؤ إلدارة، وزيــادة مســجلــان املراجعــة التابعــة 

بعض الـدول تضـع حـدوداً علـى النسـبة املئويـة و  .تطبق دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عددا من املقرتحات األخرى
ول كمـا تلـزم بعـض الـد. عميـل مقابـل أعمـال أخـرى، عـدا املراجعـةمن الدخل الذي حيصل عليه مراقب احلسابات مـن أي 

ألداء خــدمات أخــرى، عـــدا  األخــرى قيــام الشــركات باإلفصــاح عــن مســتويات األتعــاب املدفوعــة ملــراقيب احلســابات نتيجــة
ومــن . وأيضـاً قـد تفـرض حـدود علـى إمجــايل النسـبة املئويـة مـن دخـل مراقـب احلســابات الـيت تـأيت مـن عميـل واحـد ،املراجعـة

إجراء مراجعة جلودة أعمال املراجعة عن طريق مراقب حسابات آخر، ومنع مـراقيب احلسـابات مـن : أمثلة املقرتحات األخرى
  .اقبني بني العمالء، والتعيني املباشر للمراقب من قبل املسامهنيأداء خدمات أخرى، عدا املراجعة والتنقل اإلجباري للمر 

جيـب أن تتـيح قنــوات نقـل املعلومـات إمكانيــة وصـول مسـتخدمي تلــك املعلومـات إليهـا بصــورة تتسـم بالعدالـة، وســالمة . 4
  .مات ذاتهالتوقيت، وفعالية التكاليف، فقنوات نقل املعلومات هلا من األمهية ما يوازي أمهية حمتوى املعلو 

أمراً ملزما يف الغالب مبقتضى التشريعات السرية، فإن تصنيف وحفظ املعلومات  وبينما يعد اإلفصاح عن املعلومات      
وهلــذا ففــي بعــض الــدول صــار حفــظ واســرتجاع ملفــات تقــارير . والوصــول إليهــا ميكــن أن يتصــف مبشــقة وارتفــاع يف التكلفــة

ا  ما يتيح االنرتنيـت وغـريه مـن صـور تكنولوجيـا املعومـات الفرصـة لتحسـني عمليـة توزيـع ك. يتم الكرتونياً الشركات ومستندا
  .املعلومات

  وليات مجلس اإلدارةؤ مس: الفرع السادس
يجب أن تتيح ممارسات حوكمة الشركات الخطوط اإلرشادية اإلستراتيجية لتوجيه الشركات، كما يجـب أن تكفـل  "

ـــــل  ـــــن قب ـــــة م ـــــإلدارة التنفيذي ـــــل الشـــــركة المتابعـــــة ل ـــــن قب ـــــس اإلدارة، وأن تضـــــمن مســـــاءلة مجلـــــس اإلدارة م مجل
  "1.والمساهمين

ادي والتنميـة، وداخـل تتفاوت هياكل وإجراءات جمـالس اإلدارة تفاوتـا واسـعا فيمـا بـني دول منظمـة التعـاون االقتصـ      
ـــا ـــا نظــام فــبعض الـــد ،الــدول ذا ـــول يســري  ل بـــني الــوظيفتني اإلشـــرافية صــوهـــو النظــام الـــذي يف ؛وليةؤ الس ذات املســا

واإلدارية، ويف هذه النظم، يوجد جملس إشـرايف يتكـون مـن أعضـاء غـري تنفيـذيني وجملـس إدارة يتكـون بالكامـل مـن تنفيـذيني 

                                                
1  - OECD Principals and Annotation on Corporate Governance .Site: www.OECD.org. 

 



 ستراتيجي حديثإ هوجتك  حوكمة الشركات........................................................................الفصل األول
 

48 
 

لــس التنفيــذيني وغــري التنفيــذيني وتعــد املبــادئ عامــة . ويف بعــض الــدول األخــرى يوجــد جملــس موحــد جيمــع بــني أعضــاء ا
مــن تطبيقهــا علــى أي مــن هياكــل جمــالس اإلدارة الــيت تســتند إليهــا وظــائف تســيري أمــور الشــركة ومتابعــة  بالدرجــة الــيت متكــن

  .املديرين
 ،ولية الرئيســـية عـــن متابعـــة أداء املـــديرينؤ  توجيـــه إســـرتاتيجية الشـــركة، املســـويتـــوىل جملـــس اإلدارة إىل جانـــب دوره يف      

هـا الشــركنـواملواز  ،تعـارض املصـاحلة علــى منـع وحتقيـق عائـد مناسـب للمسـامهني، عـالو  . ةة بــني املتطلبـات التنافسـية الـيت جتا
لس اإلدارة اال . رة التنفيذيـةاالسـتقالل عـن اإلدا ولياته بصورة فعالة، يتعني أن تتـوافر لـه درجـة مـنؤ سطالع مبولكي يتسىن 

لــس اإلدارةوليؤ كــذلك فمــن بــني املســ ــنظمؤ تــربز مســ ،ات اهلامــة  ــزام الشــركة بــالقوانني  ولية تنفيــذ ال الــيت تصــاغ لضــمان الت
عـالوة علـى هـذا . الصـحة، والسـالمة املهنيـةتكـافؤ الفـرص،  ،البيئـةية، مبا يف ذلك قوانني الضرائب، املنافسـة، العمـل، السار 

سـم بالعدالـة وأن تتعامـل معهـا علـى حنـو يت ،فمن املتوقع أن تأخذ جمالس اإلدارة بعـني االعتبـار مصـاحل كافـة األطـراف املعنيـة
تمعات احمللية، والعمال)الدائنون(العاملون، واملقرضون  :ومن أبرز تلك األطراف كمـا تـربز يف هـذا الصـدد . ء، واملوردون وا

  :كما ينص هذا املبدأ على  .أيضا أمهية مراعاة املعايري البيئية واالجتماعية
م على أسس من     .1 ولية والعناية الواجبـة، ؤ علومات الكاملة، وباألمانة واملساملينبغي أن يتخذ أعضاء جملس اإلدارة قرارا

   .وأن يتم ذلك حتقيقا لصاحل الشركة واملسامهني
ويف بعــض الــدول، تــنص القــوانني علــى قيــام جمــالس اإلدارة بالعمــل لصــاحل الشــركة، أخــذا بعــني االعتبــار ملصــاحل املســامهني،   

تمع   .الشركة ينبغي أال ينتج عنه السماح لإلدارة بأن تصبح إدارة مطوقةإال أن العمل لصاحل . والعاملني وا
موعات املختلفة من املسامهني بصور متفاوتة، فإنه يتعني علـى جملـس اإلدارة      .2 بينما تؤثر قرارات جملس اإلدارة على ا

 .معاملة كافة املسامهني بصورة عادلة
 ).أصحاب املصاحل(السارية أخذاً يف االعتبار صاحل األطراف املعنية  جيب أن يضمن جملس اإلدارة التوافق مع القوانني  .3
 : يتعني قيام جملس اإلدارة بعدد من الوظائف األساسية من بينها ما يلي  .4

مراجعــة وتوجيــه إســرتاتيجية الشــركة، وخطــط العمــل، وسياســات املخــاطرة، واملوازنــات الســنوية، وخطــط النشــاط،   .أ 
وعمليـات  ،الرأمسـايل اإلنفـاقومتابعة التنفيـذيني ومتابعـة أداء الشـركة، واإلشـراف العـام علـى  ،ووضع أهداف األداء

 ؛االستحواذ، وبيع األصول
م  .ب  لـى ، واإلشـراف عبإحالهلموالقيام عند الضرورة  ،ومتابعتهم ،وحوافزهم ،اختيار املديرين التنفيذيني، وحتديد مرتبا

 ؛ختطيط املسار املهين للعاملني
لس مرتبات وحوافز املديرين، وضمان وجود عملية تتسم بالشفافية مراجعة .ج   ؛فيما يتعلق برتشيح أعضاء ا
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لـس واملسـامهني، وهـو مـا قـد يتضـمن إسـاءة  ،صور تعارض املصاحل احملتملة لدى املـديرينمتابعة وإدارة    .د  وأعضـاء ا
 ؛أطراف من ذوي العالقة بالشركةا وإساءة استخدام التعامالت اليت يقوم  ،استخدام أصول الشركة

األمانـة يف التقـارير املاليـة واحملاسـبية الـيت تصـدرها الشـركة، مبـا يف ذلـك اسـتقاللية عمليـات املراجعـة،  ضمان عنصـر   .ه 
 ؛اللتزام بالقواننيووجود نظم مالئمة للرقابة وخاصة نظم متابعة املخاطر، والرقابة املالية، وا

الالزمــة  تصــلة بأســاليب إدارة الشــركة الــيت تعمــل الشــركة وفقــا هلــا، وإدخــال التعــديالتمتابعــة فعاليــة املمارســات امل   .و 
 ؛عليها، ووفقاً لالحتياج

وقد ختتلف وظائف أعضاء جملس اإلدارة تبعاً , العام على عملية اإلفصاح عن البيانات وقنوات االتصال اإلشراف   .ز 
 . عاً للنظام األساسي للشركةيضا تبالختالف مواد الشركات يف التشريعات املختلفة، وأ

 .جناح أسلوب حوكمة الشركات إال أن العناصر املشار إليها أعاله تعد مبثابة ضرورات الزمة ألغراض   
ون الشركة استقالًال بوجـه خـاص عـن ؤ ى ممارسة األحكام املوضوعة على شأن تتوافر لدى جملس اإلدارة القدرة علجيب   .5

 .اإلدارة التنفيذية
تفــاوت هياكــل وممارســات جمــالس اإلدارة يف الــدول املختلفــة تفاوتــاً منــاظراً يف النظــر ملســألة اســتقالل أعضــاء جمــالس يســتلزم 

ا، وأيضا ممـن ال  لس من غري العاملني الدائمني  لس عادة ما يتطلب وجود عدد كاف من أعضاء ا اإلدارة، فاستقالل ا
ا إال أن هـــــــــــــذا ال   ؛ الروابطمن الناحية االقتصادية أو العائلية أو لغري ذلك من  سواء ،يرتبط بشكل وثيق بالشركة أو بإدار

لـس املسـتقلني اإلسـهام بدرجـة كبـرية يف عمليـة صـنع القـرار  ،مينع تعيـني املسـامهني أعضـاء مبجـالس اإلدارة وبوسـع أعضـاء ا
لس لس واإلدارة التنفيذيـةإذ تتوافر لديهم القدرة على تقدمي وجهات نظر موضوعية فيما ي. با وعـالوة علـى . تعلق بأداء ا

ا مصـاحل اإلدارة والشـركة، واملسـامهني ومـن أمثلتهـا بوسعهمفإن  ،هذا ـاالت الـيت قـد تتبـاين بشـأ : أن يلعبـوا دوراً هامـاً يف ا
الدفاعيـــة يف مواجهــــة  مرتبـــات وحـــوافز املـــديرين، وختطـــيط املســــار الـــوظيفي والتغـــريات يف تنظـــيم الرقابــــة بالشـــركة، واخلطـــط

لــس أن . االسـتحواذ العــدائي وعمليــات االســتحواذ الكبـرية، ووظيفــة املراجعــة املاليــة يلعــب دوراً رئيســيا يف وبإمكـان رئــيس ا
لـسؤ وهـو مســ ،ة الشــركاتضـمان فعاليـة ممارســات حوكمـ ويف بعــض الـدول، يوجــد . ول بصـفة عامـة عــن فعاليـة وظــائف ا

لــس أمـني لــس املوحــد، غالبــا مـا يــتم الفصــل بـني. عــام للشــركة ملسـاعدة رئــيس ا  ،وظيفــيت رئــيس جملــس اإلدارة ويف نظـم ا
التنفيــذي الرئيســي، ويكــون اهلــدف مــن ذلــك هــو إجيــاد وســيلة لضــمان التــوازن املناســب يف الســلطة، وزيــادة درجــة  واملســئول

لس على    .إصدار القرارات املتصفة باالستقالليةاملساءلة، باإلضافة إىل زيادة قدرة ا
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لس غـري التنفيـذيني         والـذين تتـوافر لـديهم القـدرة علـى   ،جيب أن تراعي جمالس اإلدارة تعيني عدد كاف من أعضاء ا
ومـــن أمثلــة تلـــك النوعيـــة مـــن  .ل أن تنطـــوي علـــى تعــارض يف املصـــاحلممارســة األحكـــام املســـتقلة بالنســبة للمهـــام الـــيت حيتمــ

 .وحتديد مرتبات وحوافز املديرين وأعضاء جملس اإلدارة ،واختيار كبار املديرين ،إعداد التقارير املالية: وليات الرئيسيةؤ املس
وليات جملـس ؤ واختيـار املـديرين ضـمن نطـاق مسـولية إعداد التقارير املالية وحتديـد املرتبـات واحلـوافز ؤ وبينما تقع مس    

لـس املسـتقلني مـن غـري العـاملني بالشـركة اإلدارة بصفة عامة، فإن أعضـاء م تـوفري ضـمان ،ا ركني إضـايف أمـام املشـا بإمكـا
تبحـث  ،ين حمل اعتبار واهتمام، كـذلك فقـد تتجـه جمـالس اإلدارة حنـو تكـوين جلـان مسـتقلةري بالسوق مؤداه أن مصاحل األخ

ا مر وجود حد أدىن لعدد األعضـاء املسـتقلني بكـل وقد يستلزم األ. يف بعض املسائل اليت حيتمل وجود تعارض مصاحل بشأ
  .أو قد يكون مجيع األعضاء من املستقلني ،تلك اللجان

لس وقتاً كافياً ملسينبغي أن يكر    مؤ س أعضاء ا ـالس و . وليا من املتفـق عليـه أن عضـوية الفـرد يف عـدد كبـري مـن ا
وقـد قامـت بعـض الـدول بتحديـد احلـد  .اهتمام كاف حنو هذه املسـألةوجيه تود الشركات ت فقد ،قد تؤثر على أدائه،  وهلذا

إذ أن حتديـد العـدد قـد يكـون أقـل أمهيـة . األقصى لعدد الشركات أو املؤسسات اليت ينبغي أن يشـغل الفـرد عضـوية جمالسـها
  .العضو يف أعني املسامهني مامن مسألة ضمان الوضع والثقة الذين يتمتع 

ارسـات جمـالس اإلدارة وأداء أعضـائها، وجـدت بعـض الشـركات أنـه مـن املفيـد حتقيـق قـدر مـن استهدافاً لتحسني مم  
وقــد يتطلـب هــذا امــتالك أعضـاء جمــالس اإلدارة للمهــارات  .لـذايت والــذي يفــي مبتطلبـات الشــركةالتـدريب والتقيــيم الطــوعي ا

اجلديــدة، باإلضـافة إىل إملـامهم بـالتغريات الـيت تطــرأ لقـوانني واإلجـراءات لمث يظلـون بعــد ذلـك متـابعني  ،املناسـبة عنـد التعيـني
                 .على املخاطر التجارية

جيــب أن تتــوافر ألعضــاء جمــالس اإلدارة إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات الدقيقــة واملناســبة يف الوقــت املالئــم لكــي    . 6
م، فأعضاء جمالس اإلدارة حباجةؤ مسعلى هلم االطالع  يتسىن إىل احلصول علـى املعلومـات املتصـلة بنشـاط الشـركة يف  وليا

ا   .الوقت املالئم لكي يدعموا القرارات اليت يتخذو
وواقع األمر أن األعضاء من غري العاملني الدائمني ال تتوافر لديهم إمكانية احلصول علـى املعلومـات بـذات الصـورة     

األعضـاء مـن غـري املـديرين عـن طريـق إتاحـة قنـوات االتصـال  سـهاماتإ باإلمكـان تـدعيم هاليت تتوافر للمـديرين، ومـن مث فإنـ
باإلضـافة إىل متكيـنهم مـن احلصـول .  عـام الشـركة، واملراقـب الـداخليبينهم وبني عدد من املديرين داخـل الشـركة، مثـل أمـني

أعضـاء جملـس وليات جيـب أن يضـمن ؤ املسـ علـىب الشركة ولكي يتم االطـالع على استشارات خارجية مستقلة على حسا
  .اإلدارة احلصول على املعلومات الدقيقة، واملناسبة يف الوقت املالئم
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  آثار وصعوبات تطبيق حوكمة الشركات وعالقتها بالتنمية المستدامة: المبحث الرابع
وجناح االقتصاد على املستوى  ،مما ال شك فيه أن حوكمة الشركات هلا دور كبري يف جناح الشركات على املستوى اجلزئي     

جتعـل منهـا نظامـا متعـامال يعمـل علـى حتقيـق األهـداف  ، والـيت، وهذا راجع إىل اآلليات اليت تطبقها وحتتويها احلوكمةالكلي
ـاالت، لكـن ال ننسـى أن هنـاك عوامـل متنـع الشـرك  .ات مـن تطبيـق وإجنـاح احلوكمـة فيهـاعلى خمتلف املستويات ويف شـىت ا

ــار وإجيابيــات تطبيــق احلوكمــة وإىل صــعوبات ومعوقــات ذلــك  وكــذا دور ) تقيــيم احلوكمــة(ويف هــذا املبحــث ســنتطرق إىل آث
  .احلوكمة يف حتقيق التنمية املستدامة باعتبارها توجها ضروريا تلتزم به كل الشركات

  آثار تطبيق الحوكمة: المطلب األول
ات ومعوقـات ذلـك مينحنـا صـورة واضـحة عـن مـدى الـدور الكبـري الـذي إن التعرف على مزايا تطبيق حوكمة الشـرك    

بسـبب وحترير التجارة الذي جيعـل الشـركات دائمـا يف خطـر  ،تلعبه هذه اآللية يف الوقت الراهن خاصة مع عصر التكنولوجيا
  :تطبيق احلوكمة) معوقات(وفيما يلي عرض ألهم إجيابيات وسلبيات  .حجم املنافسة واتساع رقعتها

  مزايا تطبيق حوكمة الشركات: لاألو لفرع ا
تمع - 1  :1على مستوى ا
 تشجع االستثمار والتنمية واملستدامة؛ -
 ارب الفساد بشىت أشكاله؛حت -
 تشجع التنافس، وكذا تشجع على زيادة اإلنتاجية واالبتكار؛  -
 تشجع على العمل بكفاءة وتقلل من املوارد؛ -
 خالل تطبيق املبادئ؛جتعل األسواق املالية مستقرة وتنميها من  -
 .تشجع على إقامة عالقات تتمتع بالشفافية بني أصحاب املصاحل -
 :على مستوى الشركات واملستثمرين - 2
 حتسني أداء الشركات؛ -
 ل من تكلفة رأس املال؛يتقلال -
 حتسني مسعة الشركات؛ -
 ؛)السرعة على التأقلم مع املتغريات(حتسني إسرتاتيجية الشركة  -
 أصحاب املصلحة؛بناء عالقات قوية مع  -

                                                
  15/10/2016: تصفح بتاريخ. )(www.cipe – arabia- org: موقع مركز املشروعات املالية -1
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 محاية حقوق املستثمرين؛ -
 .زيادة السيولة -

  :1و هناك من يرى أن تطبيق احلوكمة ميكن أن جيلب املزايا التالية
 حتسني القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية وزيادة قيمتها؛ -
 تعظيم أرباح الشركات ومتعامليها من أصحاب املصلحة؛ -
 ضمان مراجعة األداء الشامل للشركات؛ -
 تقومي أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة فيها؛ -
 فرض الرقابة الفّعالة على أداء الشركات وتعزيز مبدأ احملاسبة؛ -
 بالقوانني واملبادئ املتفق عليها؛ االلتزامتعميق ثقافة  -
 احلصول على التمويل املناسب والتنبؤ باملخاطر املتوقعة؛ -
 وحماربة الفساد؛حتقيق العدالة والشفافية  -
 مراعاة مصاحل األطراف ذات املصلحة وتفعيل التواصل معهم؛ -
 حتسني الكفاءة التشغيلية إىل الوضع األمثل؛ -
 .حتسني التقييم وختفيض تكلفة رأس املال -

  صعوبات وسلبيات تطبيق حوكمة الشركات: الفرع الثاني
حتد دون الوصول إىل تعظـيم أهـدافها، فهنـاك مـن قسـم الصعوبات والعراقيل اليت من يواجه تطبيق احلوكمة جمموعة     

وآخـر قسـمها إىل إداريـة وتنظيميـة وتشـغيلية، وسـنحاول  ،هذه الصعوبات إىل داخلية وخارجيـة وأخـرى مباشـرة وغـري مباشـرة
  :اجلمع بني كل هذه التصنيفات وذكر أهم الصعوبات فيما يلي

هـذه األطـر وعـدم ارتقاءهـا للمسـتوى املطلـوب وخاصـة فيمـا  إن ضـعف :ضعف وهشاشة اإلطار القانوني والتنظيمـي -1
  .سارع تكنولوجيا اإلعالم واالتصالجيعل من تطبيق احلوكمة أمرا صعبا خاصة مع ت ،تعلق ببعض النقاط كحقوق امللكيةي

الفســاد إىل ، حيــث يــؤدي هــذا )أخــالق املهنــة(الفســاد بشــىت أنواعــه أكــان فســادا إداريــا أم ماليــا أم أخالقيــا : الفســاد -2
وهذا ما يؤدي إىل غياب مبدأ الشفافية وفساد صورة الشـركة عنـد أصـحاب املصـلحة  ،ضعف هيبة الدولة يف تطبيق القوانني

                                                
 -فريلأ 11-9الصناعة الكويتية، الكويت، ، منتدى احلوكمة، شركة االستثمار البشري للتدريب وغرفة التجارة و "سلبيات وإيجابيات تطبيق الحوكمة" ناصر السعيد، -1

  .04: ، ص2007
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وخاصة املسامهني، كما أن انتشار الفساد يؤدي إىل هروب االستثمارات، وللفساد كذلك تكاليف اقتصادية أخرى وخاصة 
  .ضاء عليه يتطلب الكثري من اجلهودوالق ،فإن هذا يصبح أكرب ،احلكوميةإذا وصل الفساد إىل األجهزة 

ال تضر فقط  ،إن عمليات الفساد اليت تتم بني جمالس اإلدارة وكبار املدراء التنفيذيني: العالقة بين أصحاب المصالح -3
زمــــة مـــن اإلجــــراءات لــــذا مـــن الضــــروري أن يكـــون هنـــاك ح ،أصـــحاب املصـــاحل، ولكنهــــا تضـــر أيضــــا بالشـــركة ومســـتقبلها

  .ماية حقوق أصحاب املصاحل بالشركةوالسياسات تُعىن حب
يعترب وجود قواعد وإجراءات واضحة املعامل ودقيقة وشفافة تنص على كيفية إعـالم وتبليـغ املعلومـات  :غياب الشفافية -4

من شأنه أن يساعد الشركة يف إقامة عالقة قوية معهم، باملقابل غياب الشفافية من شأنه أن يفسد هذه  ،ألصحاب املصاحل
  .ني الشركة واألطراف ذات املصلحةعل الشركة يف نزاعات دائمة بسبب تزايد الشكوك والالثقة بجيو  ،العالقة

ية من مؤسسات صغرية ومتوسطة وأغلبها ذات تتشكل أغلبية املؤسسات العامل :مشكلة الفصل بين الملكية واإلدارة -5
ــة والتســيري، وهــذا يــؤثر علــى العالقــة مــع طــابع عــائلي، أي املالــك هــو املســري نفســه، لــدى مــن الصــعب  الفصــل بــني امللكي

  .وحيد من تطبيق قواعد احلوكمة األطراف اخلارجية
كمة هـو هذا يعين عدم وجود أرضية متينة لتطبيق حوكمة الشركات ألن أهم عامل لتطبيق احلو  :ضعف قواعد التسيير -6

  .وجود قواعد واضحة للتسيري
أي تكـاليف احلوكمـة مـن أجـل  ،يتطلـب تطبيـق احلوكمـة ختصـيص األمـوال الالزمـة لـذلك :ضعف رأس مال الشركات -7

  .عوبة احلصول على القروض اخلارجيةفعالية الرقابة، غري أن ضعف رأس املال يف الشركة يتسبب يف ص
تتمثــل يف ارتفــاع مســتوى الفقــر واجلهــل وغيــاب الــدور الفّعــال ملؤسســات   :معوقــات اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة -8

ــة يف تمــع املــدين الــيت تعــزز دور الدول ــة العامــة ا ــة امللكي ــة الفســاد  ،محاي وتســاعد يف ممارســة الضــغوط لتطبيــق القــوانني وحمارب
  .1وتعزيز الشفافية ومبدأ املساءلة

  حوكمة الشركات والتنمية المستدامة: المطلب الثاني
التنميـة توجد عالقة قويـة بـني حوكمـة الشـركات والتنميـة، فمثلمـا تـؤدي احلوكمـة الرشـيدة للشـركات إىل تعزيـز آفـاق     

ــال االقتصــادي ومــا يصــاحبها مــن إصــالحات مؤسســية مــن شــأنه أن يتــيح  ،املســتدامة بالــدول، فــإن قــوة االســتدامة يف ا

                                                
 -بسكرة-مذكرة ماجستري، جامعة حممد خيضر "-دراسة حالة مجمع صايدال قسنطينة –دور الحوكمة في تعزيز أداء المؤسسة المستدامة "جنوى بن عويدة، : أنظر -1

دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصاديات، : امللتقى الدويل الثامن حول ،"واقع الحوكمة في دول مختارة"صباحيي نوال، : وكذلك. 40-39: ، ص2012/2013
  .14- 13: ، ص2010 -ماي -7-6جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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يف جمــال احلوكمــة عــن تــأثريات ســلبية علــى جهــود  القاعــدة الالزمــة لتحســني أوضــاع احلوكمــة، يف املقابــل تســفر اإلخفاقــات
  .1ملا يرتتب عن ذلك من سوء ختصيص رأس املال واملوارد الالزمة ،التنمية املستدامة

ا أن تــربز الــدور الــذي تلعبــه حوكمــة الشــركات يف التنميــة  ،ومــن هــذا املنطلــق ميكــن أن نســتعرض أهــم النقــاط الــيت مــن شــأ
  .املستدامة

  :2حوكمة الشركات يف التنمية املستدامة كما يلييربز دور وعليه   
 تعـددةم الكـربى الشـركات على تقتصر ال فهي الشركات، من واسعة طائفة على للتطبيق قابلة الشركات وكمةح .1

 خمتلف تفيد أن ميكن الشركات حوكمة آليات من فالكثري .األسهم أسواق كربيات يف أسهمها املطروحة اجلنسيات
 السـاعية  األسهم أسواق يف املدرجة غري العائلية والشركات واملتوسطة، الصغرية املشروعات فيها مبا  الشركات أنواع
ا علـى واحلفـاظ ،االسـتدامة بنـاء إىل  واملسـاءلة الشـفافية إلدخـال وسـائل تعتـرب اآلليـات تلـك ألن التنافسـية، قـدر

 .الشركة يف القرار اختاذ بنية يف والعدالة وليةؤ واملس
 .القائمـة الشـركات حوكمـة آليـات تعزيـز علـى الصاعدة األسواق من العديد يف كبري تركيز هناك يكون أن ينبغي .2

 بالفعـل، القائمـة باآلليـات أكـرب اهتمـام عطـاءإ اإلصـالحيني علـى ينبغـي جديدة، أدوات تطوير أمهية من الرغم فعلى
  .السوق يف الالعبني لكل وإنفاذها مالئم، بشكل تطبيقها ضمان إىل والسعي

 أن ينبغـي الشـركات، حلوكمـة اإلجبـاري النظـام مقابـل يف الطـوعي النظـام حـول اجلـدل اسـتمرار مـن الـرغم علـى .3
 فإدمـاج املتبع، النظام كان أياً  الشركات حوكمة آليات تطوير عملية يف األعمال جمتمع إلدماج اإلصالحيون يسعى
 .الفعال وتطبيق قيمة آلراء هائلة فرصاً  ويوفر بامللكية شعوراً  لديه خيلق مبكراً  العملية تلك يف األعمال جمتمع

 ،القانونية واملؤسسات األساسية احلقوق تعزيز هلا اجتمع ما إذا تالشركا حلوكمة قيمة أنظمة خلق أن األمر ذروة .4
 .ودميقراطي مستقر جمتمع تطوير يف يسهم أن شأنه من 
 أكــــرب، اســـتثمار إىل يفضـــي أن ميكـــن ممــــا املؤسســـات، ِقبَـــل مـــن اخلـــارجي التمويــــل علـــى احلصـــول فـــرص زيـــادة .5

 .الوظائف من املزيد وخلق أعلى، منو ومعدالت
 للمسـتثمرين، جاذبيـة أكثـر االسـتثمار جيعل مما للمؤسسات، أعلى تقييم من ا يرتبط وما املال لرأس أقل تكلفة .6

 .التوظيف وزيادة النمو إىل بدوره فيؤدي
 .الثروة خلق إىل يفضي مما األفضل، واإلدارة للموارد األفضل التخصيص خالل من أفضل عمليايت أداء .7

                                                
  .28/10/2016: تصفح بتاريخ.  )(www.cipe – arabia- org: موقع مركز املشروعات املالية -1
 .نفسهاملرجع  - 2
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 تفـرض أن ميكـن املاليـة األزمـات نأ حيـث األمهية، من خاص جانب على أثر وهو املالية، األزمات خماطر تقلص .8
 .ةباهض واجتماعية اقتصادية تكاليف

 وعلـى ،العمـل وعالقـات االجتماعيـة العالقـات حتسـني على يساعد مما املعنية، األطراف كل مع أفضل عالقات .9
 .البيئة محاية مثل أخرى جماالت حتسني

مثــل الشــركات اململوكــة للقطــاع العــام أو  ،هنــاك مفهــوم شــامل حلوكمــة الشــركات يتجــاوز الشــركات االقتصــادية .10
تمـع ل شـائع انـه إذا صـلحت وهنـاك قـو , اخلاص والذي يرتبط إنتاجها بسلع او خدمات هلا اثر علـى رفاهيـة أفـراد ا

تمع  ،صلح االقتصاد ككل الشركة كنواة   .وإذا فسدت فان تأثريها ميتد ليضر أعداداً كبرية من فئات االقتصاد وا
تمــع ككــل، ويف ظــل هــذا التوجــه فــان حوكمــة الشــركات هلــا اثــر علــى .11 حيــث تــوفر لألفــراد  األفــراد واملؤسســات وا

تمعات ،وضمان استقرار وتقدم األسواق ،الضمان يف حتقيق قدر من األرباح   .واالقتصاديات وا

 :واألسباب اليت تدفع الشركات إىل األخذ بعني االعتبار االستدامة يف تطبيقها للحوكمة جند
 املؤسسـة تلزم واليت احلكومية اهليئات تصدرها اليت والقوانني التشريعات جمموعة يف وتتمثل: الحكومية المتطلبات -

 .البيئة على باحلفاظ
 اسـتهالك مـاائد يفضلون الذين املستهلكني من التقرب أو الوصول يف املؤسسة لرغبة نتيجة وتظهر: المستهلكين -

 .للبيئة الصديقة املؤسسات سلع
 أجـل مـن واملستثمرين املسامهني قبل من املؤسسة تواجهها اليت الضغوطات يف وتتمثل: والمستثمرين المساهمين -

ا ،حتسني صورة املؤسسة بيئيا  دف كسب عناصر حميط املؤسسة اليت تؤثر وتتأثر   .وذلك 
  .الصفقات إبرام أثناء املؤسسة على االقتصاديون املتعاملون يفرضها اليت الشروط تلك وهي: التعاقدية المتطلبات -

 )عرض تجارب لبعض الدول(حوكمة الشركات تطبيق تقييم : المطلب الثالث
 ذات األسـواق مـن األمـوال رؤوس انتقـال وأدوات لوسائل املتسارع والتطور املالية، األسواق وانفتاح االقتصاد لعوملة نتيجة  

 يتطلبـه ملا ملًحا مطلًبا أصبح الشركات حوكمة موضوع فإن الشركات، يف استثمارها فرص عن تبحث اليت الكبرية الفوائض
 مستوى لرفع الرشيدة، اإلدارات فاعلية تطوير ويف والرقابية، واملالية واإلدارية والضريبية القانونية التشريعات من عدد إجياد من
 .احملاسبية واملساءلة والعدل والشفافية املصداقية معايري اعتماد ويف االقتصادية، املنشآت إدارة على منيائالق أداء
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 مـن واألخـرى ،املتقدمـة االقتصـاديات مـن بعضـها تعتـرب الـيت الـدول بعضلـ رائـدة  جتـارب سـنتناول ذلـك ضـوء يف   
 .1الشركات حوكمة تطبيق جمال يف النامية االقتصاديات
 المتحدة المملكة تجربة :الفرع األول

 أفضــل علــى احتــوى الــذي" الشــركات إدارة لقواعــد املاليــة اجلوانــب" عنــوان حتــت Cadbury تقريــر نشــر مت ،1992 ســنة يف
 إعــداد يف الثقــة مســتوى اخنفــاض مــن املتزايــد القلــق إىل باإلضــافة الكبــرية، الشــركات فشــل حــاالت بعــد وذلــك املمارســات،

ــة التقــارير يســتخدم مــن كــل ويتوقعهــا يطلبهــا الــيت الضــمانات تــوفري علــى احلســابات مــدققي قــدرة ويف املاليــة، التقــارير  املالي
 بعـد فيمـا أصـبح والـذي الشـركات، حوكمة مبوضوع اخلاصة واإلصدارات التشريعات أهم من Cadbury تقرير ويعد للشركة،
  : التالية احملددات جمموعة على ركز والذي ،الشركات حلوكمة املوحدة للمعايري أساسا

 األخــرى ولألطــراف للمســامهني ذلــك عــن وتقريــر الشــركة أداء تقيــيم عــن التنفيــذيني وغــري التنفيــذيني املــدراء مســؤوليات  -
  ؛واجلزئي الكلي املؤسسي األداء تقارير تقدمي ودورية ووضوح وشكل املالية، باألمور املهتمة

  ؛الشركة يف املراجعة جلنة ومسؤوليات اختصاصات  -
  ؛الدورية املراجعة تقارير وأمهية مستوى، املراجعني مسؤوليات - 
  .واملسامهني اإلدارة وجملس املسامهني بني العالقة - 

 عـن تقريـر ،تقاريرهـا ضـمن البورصـة يف املدرجـة الشـركات تقدم بأن أوصى الذي Ruttemain تقرير صدر 1993 سنة ويف   
 والـذي  Greenbury تقريـر ظهـر ،1995 سـنة ويف أصـوهلا، علـى للمحافظـة بتطبيقهـا الشـركة تقـوم الـيت الداخليـة الرقابـة نظـم
 Hampel جلنـة أصـدرت 1998 سـنة ويف الشـركات، إدارة جملـس أعضـاء عليهـا حيصـل الـيت واملزايـا املكافـآت مبوضـوع اهـتم

  .اإلدارة جملس أعضاء وواجبات مسؤوليات على للتأكيد واإلجراءات القواعد من جمموعة
 الداخليـة الرقابـة وفعاليـة كفـاءة تقـومي عـن باإلفصـاح الشـركات إدارة بـإلزام واخلاص Trunbull تقرير صدر 1999 سنة ويف   

 املمارســات، ألفضــل واملبـادئ القواعــد أحســن لوضـع Combined code تقريــر صــدر ،2002 سـنة يف أمــا تنظيماهــا، داخـل
  .Cadbury تقرير على ركز والذي

 الصين تجربة: الفرع الثاني
 تلـك إعطـاء ذلـك يف مبـا ،الشـركات حوكمـة كفـاءة لتحسـني مضـنية جهـوًدا مضـت، عاًمـا 25 خـالل الصـني بـذلت   

 مـع والتعاقـد اإلداري، القـرار اختـاذ صـالحيات مـن ملزيـدا   SOE- State Owned Enterprises، للدولـة اململوكـة الشـركات

                                                
ــوال -  1 ــ ــ دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات : حول املؤمتر الدويل الثامن ،"-مع التركيز على التجربة الجزائرية –واقع الحوكمة في دول مختارة " ،صبايـــحي نـ

  .11-09: ص، 2010ماي  07- 06الشلف،  ،جامعة حسيبة بن بوعليواالقتصاديات، 
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 مث السوق، يف مستقلة للدولة اململوكة الشركات جلعل حديث شركات نظام وإقامة الشركات، تلك كفاءة لتحسني املديرين
 حمدد مستثمر ختصيص بعد  2003 عام يف الشركات حوكمة إىل الصني يف للدولة اململوكة الشركات إصالحات تركيز انتقل
   .للدولة اململوكة األصول حقوق ميثل
 تلـك ختضـع ومل مركزيًـا، خمطـط اقتصـاد ظـل يف للدولـة بالكامـل مملوكـة SOE العامـة الشـركات كانـت  :الثمانينـات قبـل   

 الوحيـد املسـتثمر مبثابـة كانـت الـيت احلكومة ممثلي على احلوكمة إجراءات واقتصرت والتسويق، اإلنتاج الستقاللية الشركات
  :1التالية احملطات ذلك تال الكفاءة ضعف عن أسفر مما آخر، إشراف دون الشركات أداء مظاهر كل يف املتدخل

 Contractual Responsibility System التعاقدية املسؤولية مبدأ احلكومة طبقت 1979-1991 :خالل  -
 العمـال، ونقابـات احلـزب جلـان أشـركت التعاقـد، عوائـد هلـم حمـددة املتعاقـدين اختيـار حبق لنفسها احلكومة احتفظت حيث

 التقليديـة غـري املعلومـات نقـل انتظـام وعـدم بـطء بسـبب احلكومـة أخفقـت ولكـن احلوكمـة، ممارسـة يف التجاريـة االحتـادات
 .احلكومي اإلشراف تكلفة وارتفاع

 منوذجيـة آليـة إقامـة الصـعب مـن يكـون للدولـة، اململوكـة لألصـول حقيقـي مسـتثمر وجـود بـدون أنه تبني  :1992يف سنة  -
 وحتقيـق املسـتثمرين، ومصـاحل املـديرين مصـاحل بـني توازن حتقيق فيها يتم التعاقدية، املسؤولية مبادئ وفق الشركات حلوكمة

، للشـركات يتـيح اليتعـد احلكومـة أدخلـت لـذلك أخـرى، جهـة مـن للدولـة اململوكـة للشـركات احلقـوق بني العالقات توازن
 .مسامهة شركات إىل للدولة اململوكة الكبرية الشركات حتويل خالل من واالبتكار، ةر املباد عناصرو 

 العـام اإلمجـاع يتـوىل كمـا اإلدارة، جملـس تعيـني األسـهم حلملـة العام اإلمجاع يتوىل الشركات لقانون ووفًقا :1994يف سنة  -
 .اإلشراف جملس بتشكيل العمال ملمثلي

 لضـمان فاعليـة الطـرق أكثـر هـي الشـركات حوكمـة بـأن الصـني اعرتفـت الوطنية، القوى مؤمتر انعقاد ومع :1999يف سنة  -
 هـي شـركات حوكمـة إقامـة أن، اهلامـة وثائقـه أحـد يف مـرة ألول الصـيين الشـيوعي احلـزب أعلـن كمـا املسـتثمرين، مصـاحل
 االقتصادي، اإلصالح والستمرارية، احلديثة املؤسسات لتطوير كأساس احلوكمة قبلت وبالتايل لإلصالح، الرئيسي الغرض
 .(SOE)العام القطاع شركات حوكمة إصالح إجراءات اختذت ومن مث

 يف الرئيسـي املستثمر لتصبح الدولة، لس تابعة وهي العامة، الشركات أصول وإدارة ملراقبة جلنة إنشاء مت :2003يف سنة  -
 والبلـديات، القطاعـات مسـتوى على األصول تلك ملراقبة جلنة إنشاء أيًضا ومت الصني، يف للدولة مملوكة كربى شركة 189

 لتحسـني سـبيل إجيـاد علـى قـادرة الصـني أصـبحت وبـذلك للدولـة، اململوكـة األخرى الشركات يف الرئيسي املستثمر لتصبح

                                                
، رسالة ماجستري، قسم إدارة األعمال، "مدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين "،ممدوح حممد العزايزة -  1

  .51: ، ص2009اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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 حوكمـة لتحسـني اإلجـراءات مـن سلسـلة الدولـة لـس التابعـة األصـول وإدارة مراقبـة جلنـة اختذت وقد الشركات، حوكمة
 حتديـد مـع ماليـة، مؤشـرات عـدة طريـق عـن الشـركات تلك مديري أداء تقييم مت حيث للدولة، اململوكة الرئيسية الشركات
 املتابعة غياب بسبب الشركات أداء ضعف عن الفعلية املمارسة أسفرت ذلك مع ولكن. الشركة أداء أساس على املرتبات
 .احلكومة ا تستأثر اليت الرقابة تركيز بسبب وأيًضا االئتمان، ومؤسسات املال أسواق من اخلارجي والتقييم

 ةشـرك لكـل يكـون أن وتطلـب والصـالحيات، السـلطة اإلدارة جمـالس أعطيـت حيـث احلوكمـة، معـايري قـانون صـياغة متـت   
 وظـائف علـى الرتكيـز ومت ،سـتقلنيامل مـن األعضـاء اإلدارة جملـس أعضـاء ثلـثكمـا أن   ،مهنيًـا حمرتفـني مـديرين) 03(ثالثـة 
 باملعـايري الـذايت وااللتـزام احلوكمـة ثقافـة تعميـق ومت اإلشـراف، جملـس مـع مسـاءلتهم املمكـن مـن أصـبح الـذين اإلدارة جملـس

  . املوضوعة
  تجربة الواليات المتحدة األمريكية: الفرع الثالث

ــة تبــين مبــادئ حوكمــة الشــركات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف أواخــر     الســبعينات مــن القــرن ظهــرت أول بــوادر حملاول
ثر حركات الدمج واالستحواذ على بعض الشركات، وبرز االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات بصـورة واضـحة إعلى  ،العشرين

الضـوء علـى أمهيتهـا ودورهـا يف محايــة  وإلقـاءف حوكمـة الشــركات بتعريـ Cal PERS عنـدما قـام صـندوق املعاشـات العامـة
   .1حقوق املسامهني

تقريرهــا  بإصــدار SEC القــوائم املاليــة والتابعــة لـــ إعــدادقامــت اللجنــة الوطنيــة واخلاصــة باالحنرافــات يف  ،1987ويف ســنة    
ومـا يـرتبط  ،بتطبيق قواعد حوكمـة الشـركاتوالذي تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة  Treadway commissio املسمى

  ا من منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم املالية وذلك عن طريق االهتمام مبفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية 
 و New York Stock Exchange أصـدر كـل مـن ،1999الشـركات، ويف سـنة  إداراتمهنة املراجعة اخلارجيـة أمـام جمـالس 

National Association of Securities Dealers تقريرمهـا املعـروف باسـم  Blue Ribbon Report   والـذي اهـتم بفاعليـة
حيـث تضـمن هـذا التقريــر  ،الـدور الـذي ميكـن أن تقـوم بـه جلــان املراجعـة بالشـركات بشـأن االلتـزام مببـادئ حوكمــة الشـركات

راجعـة مـن اسـتقالل وخـربة يف احملاسـبة واملراجعـة، كمـا متـت اإلشـارة إىل جمموعة من التوصيات تتعلق بصفات أعضاء جلنة امل
ـــة ـــة املراجعـــة جتـــاه إعـــداد التقـــارير املالي ـــد مســـؤوليات جلن ـــةووظيفـــة املرا ،حتدي ويف أعقـــاب  .جعـــة اخلارجيـــة واملراجعـــة الداخلي

ــارات املاليــة لــبعض كربيــات الشــركات األمريكيــة مت إصــدار قــانون ي ، حيــث مت إلــزام 2002ســنة  Sarbanes Oxley اال
   .الشركات املدرجة باألسواق املالية األمريكية بالتقيد به وتطبيق مجيع بنوده

                                                
ــوال -  1 ــ ــ   .12: ، مرجع سابق، صصبايـــحي نـ
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تعد التجربة األمريكية يف جمال حوكمة الشركات من التجارب اهلامة، حيث سبقت الكثري من الدول يف تطبيق وإصـدار و    
  .قوانني خاصة حبوكمة الشركات

  فرنساتجربة : الفرع الرابع
، حيث لقي هذا التقرير الكثـري مـن 1992الذي نشر سنة  Vienot بدأ االهتمام حبوكمة الشركات يف فرنسا بصدور تقرير   

ولذلك تأخر تنفيذ ما توصل إليه من توصـيات،  ،إال أنه مل يقرتح إدخال تغيريات جوهرية على املمارسات احلالية ،االهتمام
لـــزم شـــكل تقيـــيم يبـــني مـــدى االلتـــزام بتلـــك التوصـــيات، إضـــافة إىل عـــدم وجـــود شـــرط مومل تكـــن هنـــاك متابعـــة رمسيـــة علـــى 

الذي اشـتمل علـى  Marini أصدر جملس الشيوخ تقرير آخر عرف بتقرير ،1996ويف سنة  .للشركات لتنفيذ تلك التوصيات
  .تشريعات هامة متعلقة بتطبيق حوكمة الشركات

 Vienot الفرنسية املتعلقة حبوكمة الشركات هي عدم وجـود إلـزام سـواء يف تقريـرلقد كانت املشكلة األساسية يف التجربة    

مـن املتوقـع أن يلتـزم عـدد أكـرب مـن الشـركات  ،إال أنه مع اشتداد قوة العوملة، وتـدويل أسـواق رأس املـال Marini أو يف تقرير
  .1الفرنسية مبا توصل إليه التقريران من نتائج

  تجربة ألمانيا :الفرع الخامس
يـار، وتبعـا     لقد اكتسب موضوع حوكمة الشركات يف أملانيا أمهية كبرية خاصة بعد تعرض عدد من الشـركات األملانيـة لال

 ،2000يتناول القضايا املتعلقة باحلوكمة، ويف سنة  ،Kan tragيسمى  ما هلذه الظروف وافقت احلكومة األملانية على اقرتاح 
وقد ناقشت  .األملانية لقواعد إدارة الشركات اإلجراءات )مهندسنيو جمموعة تضم أكادمييني  ( مبادرة برلنيأصدرت جمموعة 

موعـــة معـــايري حوكمـــة الشـــركات بالنســـبة ملختلـــف األطـــراف مبـــا فـــيهم جملـــس اإلدارة لـــس الرقـــايب ،هـــذه ا واملســـامهني  ،وا
التــدقيق والشــركات اخلاصــة، إضــافة إىل مقرتحــات منظمــة  ،الشــفافية: كمــا ناقشــت موضــوعات أخــرى مثــل  ،واملســتخدمني

)(DSW) Wertpapierbesitz Deutsche Schutzvereningung fur 2وهي أكرب منظمة أملانية للمسامهني. 
 ةالمصري التجربة: الفرع السادس

 أمهيـة مصـر يف الشـركات حوكمـة وتكتسـب احلوكمـة، مبـادئ بتطبيـق ـتم األوسـط الشـرق منطقـة يف دولـة أول مصـر تعـد
 وقطاع املال، سوق من كل تطور على تأثري من له ملا وذلك واحملللني، واخلرباء والقانونيني االقتصاديني أوساط لدى متزايدة

 ورفاهيـة املصـري املـواطن معيشة مبستوى واالرتقاء القومي، االقتصاد واستقرار تدعيم على يعمل مبا وذلك املصرية الشركات
تمع  :احملطات وأهم .ا

                                                
ــوال -  1 ــ ــ   .12: ، مرجع سابق، صصبايـــحي نـ
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 السوق اقتصاد حنو التحرك كان اهليكلة، وإعادة االقتصادي اإلصالح سياسة املصرية احلكومة بدأت: 1990يف سنة  -
 األوراق سـوق نشـاط علـى إجيـايب تـأثري لـه واخلصخصـة واإلجـراءات اللـوائح تبسـيط وكـان ملحوظـة، بسـرعة ميضي احلرة
 .املالية

 لكـي املاليـة األوراق سـوق إنعـاش جهـود لـدعم املبـادرة، زمـام املـال لسـوق العامـة اهليئة أخذت :1996 -1992خالل  -
 .للوسطاء العمل إطار وضع على1992 لسنة 95 رقم املال رأس قانون وساعد عهدها، سابق إىل تعود

 تقريـر أول مـن االنتهـاء مت حيـث الشـركات، حوكمـة وتطبيقـات بقواعـد اخلاصـة احملوريـة األمهيـة تزايـد :2001يف سـنة  -
 وبورصـة املـال، سـوق وهيئـة اخلارجيـة التجـارة وزارة مـع بالتعـاون الـدويل البنـك بـه قـام وقـد مصـر، يف الشـركات حلوكمـة
 جممله يف التقرير أشار وقد الشركات، حوكمة مناخ يف والقوة الضعف نقاط أهم إىل التقرير خلص حيث املالية، األوراق

 التنفيذيـة ولوائحهـا احلاكمـة القـوانني مـن عـدد نسـيج يف متواجـدة مصـر يف الشـركات حوكمـة ومعـارف مفهـوم أن إىل
ا،  االسـتثمار وقـانون ،159/1981  رقـم الشـركات وقـانون ، 95/1992:رقـم املـال رأس سوق قانون أمهها ومن وتعديال

 من وغريها 2000/93 رقم املركزي واحلفظ واإليداع التسوية وقانون 203/1991 رقم األعمال قطاع وقانون ،8/1997 رقم
  .مباشرة غري أو مباشرة بصورة سواء املصرية الشركات حبوكمة ترتبط اليت القوانني

 علـى حـاز قـد التطبيقـات مـن كبـري عـدد أن إىل تشـري مصـر يف الشـركات حلوكمـة التقريـر منحهـا الـيت املعـايري أن كمـا   
 عـدد فهنـاك أخـرى ناحيـة مـن ولكـن اإلجيابية، املمارسات من العديد وجود على مؤكًدا مرتفع، متوسط أو مرتفع تقييم
 القـانون أن جنـد اإلجيابيـة، للممارسـات نسـبةبفال .السـلبية املمارسـات مـن أيتجنـب ل تطـوير إىل حتتـاج الـيت البنـود مـن

 علـى واالطـالع العموميـة اجلمعيـات يف والتصـويت األربـاح توزيـع يف كاملشـاركة األسـهم حلملـة األساسـية احلقـوق يكفـل
 مـايرتبط تـدعيم إىل حتتـاج الـيت البنـود أن إىل التقريـر أشـار السـلبية، للممارسـات بالنسبة أما .بالشركة اخلاصة املعلومات
 يـتم أن األمهيـة غايـة يف أنـه كمـا السـليمة، واملراجعـة احملاسـبة ممارسـات تـدعيم واإلدارة، بامللكيـة يتعلـق عمـا باإلفصـاح

  .املكفولة حلقوقهم األسهم محلة ممارسة وتشجيع وتدعيم بالشركات، اإلدارة جمالس ممارسات تطوير
 العربيـة، مصـر جبمهوريـة واملراجعـة احملاسـبة جمـال يف احلوكمـة معـايري مراعـاة مدى تقييم من االنتهاء مت : 2002يف سنة  -

  : إىل التقرير وخلص النقد وصندوق الدويل البنك بني مشرتك برنامج من كجزء
 ؛واملراجعة احملاسبة ملمارسات البيئي اإلطار لتطوير الالزمة القوانني بعض إلصدار عاجلة خطوات اختاذ ضرورة 
 مـن للتأكـد البورصـات يف املسـجلة للشـركات املاليـة التقـارير مراجعـة يف املـال لسـوق العامـة اهليئـة دور تفعيـل 

 ؛املعايري بإتباع االلتزام
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 بتحقيـق املعلومـات إنتـاج علـى الرقابـة آليـات تفعيـل خـالل مـن املاليـة التقـارير جـودة مسـتوى حتسـني ضـرورة 
 .األخالقية بالقيم االلتزام وحتقيق للمراجعني املناسب التأهيل

 عـام بشـكل عليـه ترتـب ممـا مصـر، يف الشـركات قواعـد إرسـاء جمـال يف ملحوظًـا تطـورًا شـهدت: 2003-2002خالل  -
 املعـايري مـع كبـرية بدرجـة أو متاًمـا تطبـق الـيت املعـايري عـدد ارتفـع إذ القواعـد، هـذه ملسـتوى اإلمجـايل التقيـيم يف حتسـني
ا تتم ال اليت املعايري عدد اخنفض بينما معيار، 45 إىل 40 من الشركات حلوكمة الدولية  3 إىل 8 من مصر يف مراعا

 اختلفـت قـد التحسن درجة كانت وإن للحوكمة، اخلمسة املبادئ مشل التحسن هذا أن التقييم أوضح وقد فقط، معايري
 واملعـايري اتسـاقها لدرجـة وفًقـا الشـركات حلوكمـة اخلمسـة املبـادئ ترتيـب ميكـن التقيـيم هـذا علـى وبنـاء آلخـر، معيار من

 معاملـة يف املسـاواة مث بالشـركة، املرتبطـة األطـراف أو املصـاحل أصـحاب دور :كالتـايل تنازليًـا احلوكمـة ملبـادئ الدوليـة
 .اإلدارة جملس مسؤوليات النهاية ويف والشفافية، اإلفصاح مث املسامهني، حقوق مث املسامهني،

 بـني مشرتك برنامج من كجزء العربية مصر جبمهورية احلوكمة معايري مراعاة مدى تقييم من االنتهاء مت: 2004يف سنة  -
 :إىل التقرير وخلص الدويل، النقد وصندوق الدويل البنك
 وتـوفري للشـركات، املاليـة القـوائم بـني املقارنـة فـرص لتعظـيم املاليـة التقـارير وعـرض إعـداد أساليب توحيد ضرورة 

 ؛املختلفني املستخدمني الحتياجات املالئمة املعلومات
 احملاسـبة ملعـايري وفًقـا املسـجلة الشـركات تقـدمها الـيت املعلومـات مراجعة يف املال لسوق العامة اهليئة دور تفعيل 

 ؛املعايري ذه االلتزام مدى وبيان واملراجعة،
 املراجعـة لعمليـات اجلـودة عناصـر توافر من بالتأكد يتعلق فيما وخصوًصا بالشركات، املراجعة جلان دور تفعيل 

 ؛واملراجع احملاسبة مهنة على لإلشراف أعلى جملس إنشاء وضرورة اخلارجية،
 مـن املناسـبة وبالتكلفـة املالئـم، الوقـت يف عليهـا احلصـول مـن نو املسـتخدم يتمكن حىت املعلومات نشر قنوات تفعيل 

 لتـأمني الضـمانات كافـة تـوفري مـع اإلنرتنـت شـبكة عـرب للمعلومـات اإللكـرتوين اإلفصـاح عمليـات يف التوسـع خـالل
 .عنها اإلفصاح يتم اليت املعلومات

 حوكمـة ومعـايري قواعـد دليـل بإصـدار مصـر يف املـال سـوق هليئـةعـة ابتال الشـركات حوكمـة إدارة قامـت :2005يف سـنة  -
 .املصرية االستثمار لوزارة التابع املديرين مركز مع بالتعاون العربية، مصر جبمهورية الشركات

 الصـادرة الشـركات حوكمـة مببـادئ بااللتزام فيه تعهدت بيانًا املصرية املال لسوق العامة اهليئة أصدرت :2006يف سنة  -
  .12007 يناير أول من اعتبارًا التنفيذ حيز إدخاهلا على والعمل ، 2005 أكتوبر يف االستثمار وزارة عن
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  التجربة الجزائرية: الفرع السابع

والذي قامت بوضعه جمموعة عمل  "ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر"، مت إصدار 2009يف اجلزائر ويف سنة    
ملساعدة الشركات اجلزائرية على االلتزام مبـواد الـدليل " حوكمة اجلزائر"حوكمة الشركات متعددة األطراف، كما أطلقت مركز 

تمـــع األعمـــال إلظهـــار التزامـــه  واعتمـــاد أفضـــل ممارســـات حوكمـــة الشـــركات الدوليـــة، ويعتـــرب إطـــالق املركـــز فرصـــة جديـــدة 
  . مبا فيها الشفافية، واملساءلة، واملسؤولية الدميقراطيةبيئة االقتصادية يف اجلزائر، وحتسني قيم احلوكمة بتحسني ال

إذن يعتــرب موضــوع حوكمــة الشــركات مــن أهــم املوضــوعات الــيت تســتقطب اهتمــام الــدول العربيــة يف ظــل الوضــع الــراهن،    
ا قصــد توط ا التنافســية والتكيــف مــع املســتجدات احلديثــة، ومــن هــذا ويعــود ذلــك للحاجــة املاســة واملتناميــة لشــركا يــد قــدرا

كبــرية إلجيــاد إطــار مؤسســي ا  بــذلت احلكومــة اجلزائريــة جهــود ،ورغبــة مــن اجلزائــر يف التكامــل مــع االقتصــاد العــاملي ،املنطلــق
  .حلوكمة الشركات

تمــع االقتصـادي العــاملي بــذلت اجلزائــر       جهــودا مكثفـة حنــو بنــاء إطــار مؤسســي حلوكمــة  ورغبـة يف زيــادة التكامــل مــع ا
ــا وانفتــاح اقتصــادها، ويف ســبيل حتقيــق ذلــك واجهتهــا جمموعــة مــن  الشــركات، حيــث عملــت علــى حتســني منــاخ األعمــال 

  .حالت دون تطبيق هذه احلوكمة املعوقات والتحديات

علـى أرض الواقـع تنشـأ مـن داخـل الشـركة  جنـد العديـد منهـا معوقات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف اجلزائرفمن بني     
  : أو من خارجها وتتمثل فيما يلي

فأغلــب االقتصــاديات العامليــة الــيت يكــون فيهــا تطبيــق  ،واإلدارةويتمثــل يف عــدم الفصــل بــني امللكيــة : المصــدر الــداخلي. أ
ا عن الشركات العائلية، فليس بالضـرورة أن يكـون  عن اإلمكانحتاول أن تبتعد قدر  ،حوكمة الشركات فعاال تأسيس شركا

أو الـــرئيس التنفيـــذي مـــن ميتلـــك النســـبة األكـــرب مــن أســـهم الشـــركة ممـــن يتمتعـــون بعالقـــات واســـعة مـــع  اإلدارةرئــيس جملـــس 
، وينـدرج حتـت هـذا الشـركة إدارةمسامهني الشركة، ولكن من الضروري أن يتمتع هذا الرئيس بقدرة وكفاءة وفاعليـة عاليـة يف 

  :معوقات ثانوية أخرى من أمهها ،املعوق الرئيسي

الشــــركة،  إدارةالتنفيذيـــة ومســـؤوليات  اإلدارةومهمـــة  اإلدارةوعـــدم الفصـــل بـــني مهمــــة جملـــس  اإلدارةتشـــكيل جملـــس  -
لس   ؛ومستوى الرقابة، وعدد اجتماعات ا

بعـدد مناسـب يكونـون قـادرين علـى  اإلدارةعـدم تـوفر أعضـاء مسـتقلني غـري تنفيـذيني يف جملـس : اإلدارةأعضاء جملس  -
م وتفهمهم لعمل الشركة إحساسهمتقدمي اآلراء واجتهادات مستقلة نابعة من    ؛باملسؤولية،  ومن خربا



 ستراتيجي حديثإ هوجتك  حوكمة الشركات........................................................................الفصل األول
 

63 
 

واســتقالليتها، وتـوفر أعضــاء  وأمههــا جلنـة التــدقيق، وجلنـة املكافــآت والرتشـيحات، ومــدى فعاليتهـا: اإلدارةجلـان جملـس  -
  .غري تنفيذيني مستقلني فيهما

وهــــو املنــــاخ االســــتثماري العــــام يف الدولــــة ومــــدى تــــوافر القــــوانني والتعليمــــات املنظمــــة للنشــــاط  :المصــــدر الخــــارجي. ب
 .1وعدم تعارضها مع هذه القوانني اإللزامصفة  وإعطائهااالقتصادي، اليت تضمن تطبيق احلوكمة يف الشركات 

ال بد من وجود جمموعة من االجراءات يعتمد عليها نظام حوكمة  ،حىت يكون هناك تطبيق سليم حلوكمة الشركاتو 
  :الشركات لتحسني أدائها وتتمثل هذه االجراءات فيما يلي

  :اجراءات قصيرة األجل. أ

هذه السياسة جيب أن تقوم الشركة باتباع سياسة مكتوبة خاصة حبوكمة الشركات يتم االفصاح واالعالن عنها،  −
م وانشاء جملس ادارة استشاري، كذلك ال بد أن  توضح انشاء جملس االدارة ودور أعضائه والكفاءات اخلاصة 
م ونظم احملاسبة واالفصاح ومعاملة املسامهني اآلخرين، وكذا تعيني  توضح اتصاالت مع مسامهي االقلية ومعامال

  يحدث بالشركة؛نشر جدول زمين مبا سمراجعني مستقلني و 
تنص سياسة حوكمة الشركات على انشاء جملس ادارة استشاري مكون من ثالثة أو أربعة أعضاء، والغرض من  −

انشاء جملس اداري استشاري هو املساعدة يف عملية اختاذ القرار عن طريق تزويد االدارة وجملس االدارة بآراء 
 للعمل كأعضاء جملس ادارة مستقلني؛رشحني حمتملني موضوعية ذات بعد مستقل وكذا تزويد مسامهي الشركة مب

  بني اخلرباء املوجودين يف السوق؛ تقوم الشركة بتعيني عضو جملس ادارة منتدب من −
  طنني ويتم االفصاح واالعالن عنها؛تقوم الشركة باتباع سياسة بيئية اجتماعية للشركة جتاه املوا −
  .متساوية ملسامهي األقلية تؤكد الوثائق األساسية للشركة مع ضمان معاملة −

  : اجراءات متوسطة األجل. ب

لس االستشاري      تعمل سياسة حوكمة الشركات على تكوين جملس االدارة االستشاري خالل عام واحد، ويعقد هذا ا
االدارة أربعة اجتماعات سنويا، وللشركة جدوال لالجتماعات واملستندات االساسية لالجتماعات، وتقدم اىل أعضاء جملس 

  :االستشاري قبل مواعيد االجتماعات حيث تنص سياسة حوكمة الشركات على ما يلي

                                                
 حماسبة، خنصص األعمال، كلية ماجستري، مذكرة ،"المالية التقارير وجودة المؤسسية للحاكمية الفعلي التطبيق مستوى بين العالقة" امساعيل، جابر علي -  1

  .22 ص ،2010 األوسط، األردن، الشرق جامعة
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ون عضوا مبجلس اإلدارة تعيني عضو من جملس االدارة مستقال وغري موظف من خالل عامني، وميكن أن يك -
  االستشاري؛

دى تنفيذ سياسة الشركة املكتوبة ىل املسامهني عن حمتوى ومإأن تقوم الشركة باالفصاح يف تقريرها السنوي املقدم  -
  جتماعية للشركة اجتاه املواطنني؛اخلاصة حبوكمة الشركات والسياسة البيئيةاال

  .1أن تقوم الشركة باالفصاح يف تقريرها السنوي عن مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات -

  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  .11: ، ص2009، 13، نشرة دورية، العدد "حوكمة الشركات قضايا واتجاهات"مركز املشروعات الدولية اخلاصة،  -  1
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  : خالصة الفصل األول
ا وكـــذا مبادئهـــا وأمهيتهـــا واألطـــراف كـــان اهلـــدف مـــن هـــذا الفصـــل هـــو      التعريـــف باحلوكمـــة وكيفيـــة ظهورهـــا ونشـــأ

  :املشاركني فيها، وقد انتهى هذا الفصل إىل النتائج التالية
 ظهور مشاكل بسبب فصل امللكية عن إدارة الشركات؛ إىلود السبب الرئيس لظهور احلوكمة يع -
وجــاءت لتعــاجل تضــارب املصــاحل بــني  ،1976ســنة  تهــر هــي أول شــكل مــن أشــكال احلوكمــة وقــد ظنظريــة الوكالــة  -

 ؛املسريين واملالكني
وتوجيـــه اجلهـــود لتعظـــيم  ،ـــدف حوكمـــة الشـــركات إىل تقلـــيص التعـــارض بـــني األطـــراف ذات املصـــلحة يف الشـــركة -

 أهداف كل طرف؛
ــة، ومحايــة حقــوق املســامهني مــع  - مراعــاة مصــاحل بقيــة ــدف ضــوابط احلوكمــة ومبادئهــا إىل حتقيــق الشــفافية والعدال

 األطراف؛
وهـذا مـا يؤكـده وجـود  ،ويتكيـف مـع متطلبـات البيئـة) التحديث(ني سحوكمة الشركات نظاما قابال للتح يعد نظام -

تمع؛  طرف من أصحاب املصلحة خيتص بالبيئة وا
طبقا ملبدأ العدالة واملساواة  اوهذ ،يعد اهلدف األمسى للحوكمة تعظيم أداء أصحاب املصلحة دون طرف على آخر -

 بني األطراف؛
وهـذا بسـبب الـدور الكبـري الـذي يلعبـه يف تأكيـد  ،يعد جملس اإلدارة طرفا مهما وأساسيا يف تطبيـق وإجنـاح احلوكمـة -

 .تطبيق ضوابط احلوكمة ومبادئها
 ، كمـا أنـه يهـدف إىلتمـدويف األخري ميكن القول أن حوكمة الشركات نظام متكامل من حيث املبـادئ واملـنهج املع    

ا، ولكن يعد حجر األساس يف جناح هذا النظام وكفاءته ضمان قوي قادر على  هو وجود جملس إدارة ،بقاء الشركة وسريور
ومـا  ؟وممـا يتكـون ؟املصـلحة، فمـا هـو جملـس اإلدارة ذات افطـر األتطبيق املبادئ والقوانني والسهر على حتقيق أهـداف كـل 

    .من هذا البحث ولياته؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف الفصل الثاينؤ هي مهامه ومس
  



 

  الفصل الثاني

مجلس اإلدارة بين مبادئ  
  الشركات  إدارةالحوكمة و 



الشركات  إدارةمجلس اإلدارة بين مبادئ الحوكمة و ........................................................الثانيالفصل    

 

67 
 

  الفصل الثاني

  الشركات  إدارةمجلس اإلدارة بين مبادئ الحوكمة و 

  :تمهيد

أطراف متعارضة يسعى كـل منهـا بني عالقة  ليستو  جمرد مبادئ تطبق للوصول إىل أهداف، ليستحوكمة الشركات       
طــراف ذات احلوكمــة وتســيري العالقــات بــني األ إن تطبيــق مبــادئ. وتعظــيم منفعــة وإمنــا أمشــل مــن ذلــك ،إىل إشــباع رغباتــه

ويفــرض قــوانني تســري وتــنظم هــذه  ،ال يكــون إال مــن خــالل وجــود نظــام إداري يعتمــد علــى أســاليب ،املصــلحة يف الشــركة
  .وهذا النظام هو ما يعرف مبجلس اإلدارة .العالقات

دف الوصول إىل  ،بيق القوانني وأساليب التسيريدارة عبارة عن وسيلة تضعها الشركات وخيول له مالكوها تطجملس اإل     
  .واخلاصة ألصحاب املصلحة ،العامة للشركة األهدافحتقيق 

ويشكلون يف جمملهم أصحاب املصلحة، تكون مهمتهم وضع  ،يضم جملس اإلدارة أعضاء ما بني مستقلني وتنفيذيني      
وقـد أصـبح الـنمط  .يف حتقيـق مسـتويات عليـا مـن األداءلية الشـركة والتأكد من فعا ،إسرتاتيجية الشركة، وختصيص املوارد هلا

دف الرقابة على أنشطة  ،إدارة يضم اللجان املتخصصة السائد يف أغلب املؤسسات هو التوجه حنو إدارة تقوم على جملس
  .وجتنب التعارض بني أهداف األطراف ذات املصلحة ،الشركة

وهـذا لطبيعـة عمـل  ،مباحـث متنوعـة مـا بـني اجلانـب النظـري واجلانـب القـانوين ةثالثـوعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل     
وعليــه سـيتم التطـرق يف هــذا   .أو عامــة خاصـة بالدولـة ،جملـس اإلدارة القـائم علــى القـوانني سـواء داخليــة خاصـة بالشـركات

لـــس إدارة الشـــركات :الفصـــل إىل دئ عمـــل جملـــس اإلدارة مبـــا، إلدارةهيكـــل وتركيـــب جملـــس ا، اإلطـــار النظـــري والقـــانوين 
 .كيفية تطبيق جملس اإلدارة حلوكمة الشركات،هوعوامل جناح
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  ي والقانوني لمجلس إدارة الشركاتاإلطار النظر : المبحث األول

عنصــرا أساســيا لنجـــاح أو  ،ميثــل تنفيــذ ممارســات وأعمــال الشـــركات الــيت تتســم بالفعاليــة والكفــاءة يف أي جانـــب منهــا    
جتعـل الشـركة قـادرة دومـا علـى تـويل  ،إخفاق تلـك الشـركات، فاألعمـال واملمارسـات الـيت تصـمم ومتـارس بأفضـل األسـاليب

  .الريادة يف السوق وقطاع األعمال

شركات إىل حتسني األداء وتطبيق برامج وخطط متكنهم من الوصول بالشركة إىل أعلـى مسـتويات ومالك ال مدراءويسعى    
ال يأيت إال بوجود إدارة قويـة تعمـل علـى تطبيـق اخلطـط واألسـاليب املسـاعدة علـى حتقيـق أهـدافها  األخرياألداء فيها، وهذا 

  .بالوقت والكيفية املناسبة

ـا املتمثلـة يف جملـس اإلدتعم ،كنمط ونوع من أنواع الشركات  وكما هو معلوم فإن شركات املسامهة    حتقيـق  علـىارة ل إدار
السـهر علـى إجناحهـا وتعـديلها و  ،تطبيـق اخلطـط املوضـوعة إىلحيث يسـعى جملـس اإلدارة  .األخرىية الشركات بقأهداف ك

ودوره يف الشـركات االقتصـادية، وكـذا  ،أمهيتـه ،وسـنحاول يف هـذا املبحـث التعـرف علـى جملـس اإلدارة. متطلبـات البيئـة وفق
  . ة لهاملنظموالقوانني  شريعاتنظرة املشرع القانوين له وخمتلف الت

  مفهوم مجلس اإلدارة: المطلب األول

ا علــى     تعــد شــركات املســامهة نوعــا مــن الشــركات الكائنــة يف كــل البلــدان، هــذه الشــركات تعتمــد يف تســيريها وإدارة شــؤو
ب التعـرف وعليه سـنحاول يف هـذا املطلـ. ى جملس اإلدارةمطراف اليت هلا عالقة بالشركة يسيتكون من كل األ ،جملس خمول

لس،    .أمهيته وكذا اإلطار القانوين الذي يعمل وفقهعلى ماهية هذا ا

  تعريف مجلس اإلدارة: الفرع األول

مـن  ،مسـؤوليتهم الرئيسـة هـي العمـل وفـق مصـاحل املـالكنيجمموعـة مـن األفـراد املنتخبـني الـذين تكـون "ميثل جملـس اإلدارة    
  .1"خالل الرقابة والسيطرة على املديرين يف املستوى التنفيذي األعلى

  

                                                   
   .378: ص ،2009، دار اليازوري، عمان، إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات األعمال األلفية الثالثة، زكرياء مطلك الدوري، أمحد علي صاحل  -1
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من  ،*وضهم املسامهون عن طريق اجلمعية العمومية للمسامهنيفضاء يجمموعة من األع" :1دارة بأنهكما يعرف جملس اإل    

  ".املسامهني طرفووالئهم للشركة وخيضعون للمساءلة من  بإخالصهموهم يدينون  ،أجل إدارة الشركة

اهليئـة الـيت هلـا الـدور احليـوي يف إدارة الشـركة ويف تسـيري أعماهلـا، وهـو يتخـذ القـرارات : "2دارة يعرف كذلك بأنـهجملس اإل   
بـني املسـامهني واألطـراف األخــرى  الالزمـة إلدارة الشـركة بأغلبيـة األصـوات، ويـتم انتخـاب أعضــاءه يف اهليئـات العموميـة مـن

  ".ذات املصلحة

إن جملــس اإلدارة هــو اهليئــة الــيت حتكــم الشــركة، يــتم اختيــاره مــن جمموعــة مــن املســامهني واألطــراف املتعاملــة مــع املؤسســة    
 راقبــة والتأكــد مـــن حتقيــق أهـــدافامليســهر علـــى ....) مجعيــات مدنيــة وبيئيـــة -جمتمــع مـــدين -عمـــال -مــوردون -عمــالء(

ائيـة  .، ويعمل وفق نظام أساسيوغري تنفيذيني يتكون من أعضاء تنفيذيني ،الشركة لس مسؤوال مسـؤولية كاملـة و ويعد ا
ويقدم تقريرا سنويا عن مدى  ،ومدى حتقيقها لألهداف املوضوعة ،أمام املسامهني وأصحاب املصاحل عند تقييم أداء الشركة

  .تصحيح االحنرافات وحتديد مراكز اخللل ومعاقبة وحماسبة املتسببني ليتسىن وهذا ،تقدم عمل الشركة وأدائها

  :دارة هومما سبق ذكره، نستخلص أن جملس اإلوعليه       

  شكل من عدة أعضاء؛تهيئة ت -

  ة ملدة زمنية حمدودة؛خبمنت -

  يتكون من جهات تشكل يف جمملها األطراف ذات املصلحة؛ -

لس اإلدارة؛إسرتاتيجية الشركة وأهدافها  -   ميثالن احملدد واملوجه الرئيسي 

لس اإلدارة أن يكون يف الشركات املسامهة سواء اخلدمية أو اإلنتاجية؛ -   ميكن 

 ،مما خلق نوعا من التعـارض بـني املالـك واملسـري ،تعد النواة األوىل لظهور جملس اإلدارة هو فصل امللكية عن إدارة الشركة -
  .وتقليل هذه املشاكل هجياألمر الذي تطلب تو 

                                                   
  .ميتلكه من أسهمتتكون اجلمعية العامة من كل املسامهني يف الشركة، كل حسب ما  - *
  .14:، ص2008واشنطن،  مركز املشروعات الدولية اخلاص: ، ترمجةإرشادات األعضاء مجالس إدارة البنوك، المنتدى العالمي لحوكمة الشركاتجونثان تشاركهام،  - 1

 .20:، ص2011. كلية احلقوق، جامعة الشرق األوسط، غزة  ،ستري، رسالة ماج"الدعاوى الناشئة عن أخطاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة" ،هاشم حممد خليل -  2
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ــارة عــن هيئــة مكونــة مــن أفــراد ينتمــون إىل جهــات ذات عالقــة بالشــركةوبالتــايل فــإن جملــس اإل    ســواء عالقــة  ،دارة هــو عب
تمع املــدين وغـريه، يقومـون بـدور ،مباشـرة كاملسـامهني والعمـال ذ يتمثــل يف إدارة شـؤون الشـركة منــ أو عالقــة غـري مباشـرة كـا

ــيم األداء والتأكــد مــن حتقيــق األهــدافوا وضــع األهــداف ــه قلــب وعقــل . لغايــات، إىل تقي وينظــر إىل جملــس اإلدارة علــى أن
ا حنو أهدافها ،عن توجيه الشركة املسئولوليس أطرافها، أي أنه  الشركة ا باحلسـبان املتغـريات البيئيـة ومتطلبـات ذأخ، وقياد

  .أصحاب املصاحل وعلى رأسهم املسامهون

  أهمية مجلس اإلدارة :الفرع الثاني

يعــد جملــس اإلدارة مبثابــة القاعــدة األساســية الــيت تبــىن عليهــا الشــركة، واملرجــع األساســي لطريقــة ســري وعمــل األفــراد، إذ    
  .خاصة إذا تعلق األمر بتحقيق أهداف األطراف ذات املصلحة ،يكتسي أمهية بالغة

  :يلي وعليه ميكن طرح أمهية جملس اإلدارة يف الشركة فيما  

ت وتضــارب يف ويعتــرب كمرجــع يف حــال حــدوث نزاعــا ،املســامهة يف وضــع النظــام الــداخلي الــذي تســري وفقــه الشــركة .1
  ؛املصاحل بني األطراف

ا حتقيــق مصــلحة الشــركةالــيت املســامهة يف وضــع اإلســرتاتيجيات والسياســات واخلطــط  .2 وأهــدافها وتعظــيم  ،مــن شــأ
  األخرى؛خدمة لبقية األطراف  ،حقوق مسامهيها

حة، هذا الشـيء الـذي يسـاهم العمل على إرساء مبادئ احلوكمة وحتقيق الشفافية واملساواة بني األطراف ذات املصل .3
  االستقرار وشعور املسامهني بالثقة؛ ريف نش

  يعمل على تسيري شؤون الشركة وتوجيهها والرقابة على أداء فروعها؛ .4
  والقوانني الشرعية اخلاصة باحلوكمة؛ ،القوانني الداخلية للشركة تنص عليه ووفق ما ،دفع الشركة وفق خطة ممنهجة .5
ـــدف تـــوجيههم وضــــمان عـــدم حيـــادهم عـــن اخلطــــط  ،وضـــع ســـلوك الشـــركة وأعضـــائها حتــــت الســـيطرة املســـتمرة .6

  املوضوعة؛
األمور اإلسـرتاتيجية واالهتمـام بـ ،وعـدم االخنـراط يف األعمـال اليوميـة الروتينيـة ،احلفاظ على النظرة املوضوعية للشركة .7

  طويل املدى؛ذات البعد 
والـيت تكـون بنيـة علـى رؤى  ،من خالل اخلطط واالسرتاتيجيات الـيت يقرتحهـا ،متكني الشركة من املنافسة حمليا ودوليا .8

  وأسس ومعلومات صحيحة؛ ،واضحة
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  مال مهم؛ن العنصر البشري يعد رأس أل ،فري شروط وبيئة العمل املناسبةتطوير أداء العاملني وتو  .9
  بنوك أو أشخاص؛ اف خارجية أخرى سواءاطر أأو من  ،يهامن طرف مسامه اسواء ،ضمان مصادر التمويل للشركة .10
  ب؛اعقطبيق القانون وأنظمة اجلزاء والوهذا بت ،تنظيم العالقات بني األطراف ذات املصلحة يف الشركة .11
  أي أداء اجتماعي وبيئي؛ ،اقتصاديالرقابة على أداء الشركة سواء كان أداء اقتصاديا أو غري  .12
وضــمان أن اخلطــط واالســرتاتيجيات املوضــوعة قــد  ،الرقابــة واإلشــراف علــى أعلــى عمــل اإلدارة التنفيذيــة وأعضــائها .13

  طبقت دون وجود خلل أو مشاكل؛
وإخراجهــا مــن الــنمط القــدمي التقليــدي القــائم علــى اجلانــب االقتصــادي،  ،ربــط الشــركة باجلانــب االجتمــاعي والبيئــي .14

ال  .وجعل الشركة طرفا مهما يف هذا ا

  اإلطار القانوني لمجلس اإلدارة: الفرع الثالث

ركة حيـث أن هـذه املعـايري متثـل قانونـا تعمـل وفقـه الشـ ،حناول يف هذا الفرع إعطاء الصيغة القانونية لعمـل جملـس اإلدارة     
ه والقــدرة علــى احملاســبة، ومــن أهــم القواعــد الــيت جيــب أن حتــدد عمــل هــلتوجي وهــذا ،يف اختيــار وضــبط عمــل جملــس اإلدارة

لس جند   :1ا

عشـر وفقـا ملـا حيــدده اثـين وال يزيـد  ،*أشـخاص ثالثـةيتـوىل إدارة الشـركة جملـس اإلدارة الـذي ال يقـل عـدد أعضـاءه عـن  -1

م وفــق أســلوب التصــويت بــاالقرتاع الســرينظـام الشــركة، وتقتضــي مبــادئ  علــى أن يكــون  ،احلوكمــة الرشــيدة أن يــتم انتخـا
لس على األقل من األعضاء املستقلني    ؛)زء تشكيل جملس اإلدارة وتركيبتهسنفصل يف هذا العنصر يف ج(ثلث أعضاء ا

ل -2   ؛زمنية حمددة قانونامهام إدارة الشركة ملدة  سيتوىل ا

لس دارة من األشخاص االعتبارينيجملس اإلعضو  يسمى -3   ؛شخصا طبيعيا لتمثيله طيلة مدة ا

وختصــيص الوقــت الــالزم  ،دارة الشــركةإبــذل العنايــة املهنيــة الالزمــة يف وعليــه  ،افــة املســامهنيضــو جملــس اإلدارة كميثــل ع -4
ا وأهدافهامبا حيقق مصلحة الشركة  ،للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية   ؛وغايا

  ؛ال ميكن اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر يف الشركة -5
                                                   

  .144:هاشم حممد خليل، مرجع سابق، ص -1
تمع املدين، ممثل : األعضاء املقصودون هم - *   .البيئة عناملؤسسة كعضو، ممثل العمال، املسامهون، ا
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ن يكــون ملمــا أو  ،ويتمتــع بقــدر كــاف مــن املعرفــة بــاألمور اإلداريــة واخلــربة ،جيــب أن يكــون عضــو جملــس اإلدارة مــؤهال -6
  ؛بالتشريعات ذات العالقة حبقوق وواجبات اإلدارة

ة أو منافسـة  أو من ميثله أن يكون عضوا أو ممثال لعضو يف جملس إدارة ةال ميكن لعضو جملس اإلدار  -7 شركة أخرى مشا
ـا وز للشـخص الطبيعـي اجلمـع بـني عضـوية جمـالس إدارة أكثـر جيـ ويف مجيـع األحـوال ال. هلا يف أعماهلا أو مماثلـة هلـا يف غايا
  أو بصفته ممثال للشخص االعتباري؛ ،من مخس شركات بصفته الشخصية

لـس أو أي مـن أعضـائه -8 مـن  ، ويسـتثىنهأقربائـأو ألي مـن  ،ال جيوز للشركة أن تقـدم قرضـا نقـديا مـن أي نـوع لـرئيس ا
ا ونشاطها املعروف ـا مـع عمالئهـا اآلخـرين ذلك البنوك والشركات املالية ضمن غايا علـى أن  ،وفق الشروط الـيت تتعامـل 

  ؛لشركةالتقرير السنوي ل يتم اإلخضاع عن ذلك ضمن

ملـام واإل ،مبـا ميكـنهم مـن القيـام بعملهـم ،دارة كافـة املعلومـات والبيانـات اخلاصـة بالشـركةاإل لـستوفر الشركة ألعضـاء جم -9
  ؛بكافة اجلوانب املتعلقة بعمل الشركة

للقيـام باملهـام  التنفيذيـةدارة رية والفنية الالزمة يف أشخاص اإلدارة التأكد من توافر الكفاءة واخلربة اإلداعلى جملس اإل -10
  ؛إليهم وكلةامل

لــس ،للمجلــس احلــق يف االســتعانة بــرأي أي مستشــار خــارجي علــى نفقــة الشــركة -11 ــة أعضــاء ا  ،شــريطة موافقــة أغلبي
  ؛وجتنب تضارب املصاحل

ا اخلـارجقأو مــد ،أو املــدير العــام للشـركة ،أو أحــد أعضـائه ،علـى رئــيس جملـس إدارة الشــركة -12  ةطائلــ تي حتــق حســابا
  :يلي تبليغ اجلهات الرقابية املعنية يف حال وقوع أي مما ،املسؤولية التقصريية

أو يف  ،خلسـائر جسـيمة تـؤثر علـى حقـوق املسـامهني تأو تعرضـ ،ةسـيئإذا تعرضت الشركة ألوضاع مالية أو إدارية   .أ 
  ؛حقوق دائنيها

ــا  .ب  ــام جملــس إدار لــس ،قي باســتغالل صــالحيته ومركــزه بــأي صــورة كانــت  ،أو مــديرها العــام ،أو أي مــن أعضــاء ا
ـــاع أي مـــنهم  ،لتحقـــق لـــه أو لغـــريه أي منفعـــة بطريقـــة غـــري مشـــروعة عمـــل  عـــنويســـري هـــذا احلكـــم يف حـــال امتن

  ؛يستوجب القانون القيام به



الشركات  إدارةمجلس اإلدارة بين مبادئ الحوكمة و ........................................................الثانيالفصل    

 

73 
 

ا .ج  لس ،قيام جملس إدار أو يعتـرب اختالسـا  ،بأي عمل ينطوي علـى تالعـب ،أو مديرها العام ،أو أي من أعضاء ا
  .وبشكل يؤدي إىل املساس حبقوق الشركة أو مسامهيها أو الغري ،أو احتياال أو تزويرا أو إساءة ائتمان

ويبقــى القــانون هــو اجلانــب الرئيســي  ،تعتــرب هــذه أهــم القــوانني واللــوائح الــيت ميكــن أن حتــدد عمــل جملــس اإلدارة وأعضــائه   
لس وفعا وميكـن للمسـامهني ولألطـراف ذات املصـلحة  ،هذا حىت ال يكون هناك خـرق للقـوانني ،ليتهوالعامل احملدد لعمل ا

  .االطمئنان على حال الشركة

  وظيفة ودور مجلس اإلدارة للشركة: المطلب الثاني

ا على وأسواء املالية  ،جملس اإلدارة بكافة الوظائف املتعلقة بالشركة من مجيع جوانبهايقوم     كل األطراف،    التقنية وعالقا
لــس مــن القــوانني والتشــريعات الــيت خي . هلــا القــانون ســواء الــداخلي للشــركة أو القــانون العــام وهلــاكمــا تنبــع وظــائف وأدوار ا

لس وكذا دوره يف حتقيق األهداف وتوجيه املصاحل   .وسنتطرق يف هذا العنصر إىل أهم وظائف ا

  وظائف مجلس اإلدارة: الفرع األول

  :1يلي دارة الشركة جبملة من املهام والوظائف ونربزها يف مايقوم جملس إ

  :ل يفتمثاعتماد التوجيهات اإلسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها وت -1

  وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها؛ ،وخطط العمل الرئيسة ،وضع اإلسرتاتيجية الشاملة للشركة  .أ 
ا وأهدافها املالية، اهليكل الرأمسايل األمثل للشركة حتديد  .ب    وإقرار امليزانيات السنوية؛ ،وإسرتاتيجيا
  ؛اومتلك األصول والتصرف  ،الية الرئيسية للشركةاإلشراف على النفقات الرأمس  .ج 
  ؛ومراقبة التنفيذ يف الشركة األداءف وضع أهدا  .د 
 األداءإىل جانـب  ،أي األداء االجتماعي والبيئي ،لية لألداءباجلوانب غري ما األداءعند وضع أهداف  االهتمام  .ه 

  االقتصادي، هذه الثالثية تشكل معا األداء الشامل للشركة؛
 .املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفة بالشركة واعتمادها  .و 

  

                                                   
  .89:ر، مرجع سابق، صيدبن درويش حعدنان  -  1
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  :واإلشراف العام عليها، وتتمثل يف ،وضوابط للرقابة الداخلية أنظمةوضع  -2

لـس مكتوبة تنظم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت تعارض املصاحل احملتملة لكل عضو من أعضاء ا وضع سياسة  .أ 
ــة واملســامهني ــاتج عــن ، واإلدارة التنفيذي ويشــمل ذلــك إســاءة اســتخدام أصــول الشــركة ومرافقهــا وإســاءة التصــرف الن

  التعامالت مع األطراف ذوي املصلحة؛
  من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية؛ كدالتأ  .ب 
عـن املخـاطر الـيت قـد التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديـد التصـور العـام   .ج 

  بشفافية على أعلى املستويات؛ طرحها تواجه الشركة
  .اإلجراءات الرقابية داخل الشركة ية لكفاءةاملراجعة السنو   .د 

  حوكمة للشركات واإلشراف العام عليه ومراقبته والتأكد من فعاليته وتعديله عند احلاجة؛ وضع نظام -3

  وضع سياسات وإجراءات واضعة وحمددة الختيار أعضاء جملس اإلدارة؛ -4

وعلـى وجـه اخلصـوص جيـب  ،محايـة وحفـظ حقـوقهم وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصاحل مـن أجـل -5
  :أن تغطي هذه السياسة اآليت

  وحتميها العقود؛ ،آليات تعويض أصحاب املصاحل يف حالة انتهاك حقوقهم اليت تقرها األنظمة  .أ 
  آليات تسوية الشكاوي أو اخلالفات اليت قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصاحل؛  .ب 
م؛ سريةآليات مناسبة إلقامة عالقة جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة على   .ج    املعلومات املتعلقة 
وتــنظم العالقــة  ،قواعـد الســلوك املهـين للمــديرين والعــاملني يف الشـركة تتوافــق مــع املعـايري املهنيــة واألخالقيــة السـليمة  .د 

لس وضع آل. بينهم وبني أصحاب املصاحل ا؛كما جيب على ا  يات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام 
ال االجتماعي والبيئيمسامهة الش  .ه    .ركة يف ا

عـن املعلومـات اجلوهريـة  باإلفصـاحوإلزامهـا  ،وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن احـرتام الشـركة لألنظمـة واللـوائح -6
  وأصحاب املصاحل األخرى؛للمسامهني والدائنني 
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 ؛1ولني التنفيذيني وحتديد املرتبات واملزايا املمنوحة هلمؤ ر املساختيا -7

التنفيذيني الذين يتصفون بالقدرة على  ينبغي على جملس اإلدارة أن ينظر يف إمكانية تعيني عدد كاف من األعضاء غري -8
  .خاصة عند تعارض املصاحل ،التقييم املستقل لألعمال

  :2دارة يقوم بالوظائف التاليةجملس اإل أناحلوكمة وقد أقرت جلنة بريطانية متخصصة يف جمال    

  ؛إسرتاتيجية الشركة راجعةم  .أ 
  التزام الكفاءات واخلربات املتاحة للشركة؛  .ب 
  تقييم أداء الشركة؛  .ج 
  وضع معايري سلوك الشركة؛  .د 
  .التقييم املستقل ألداء التنفيذيني  .ه 

تكـون يف شـكل رقـايب وتقييمـي ملـدى تطبيـق اخلطـط ومنه من خالل طرحنا لوظائف جملس اإلدارة جند أن معظـم وظائفـه    
ــة  ،والتأكــد مــن ســالمة اخلطــط ومقارنــة األداء الفعلــي مــع األداء املخطــط لــه ،واالســرتاتيجيات وكشــف االخــتالالت وحماول

  .تصحيح األخطاء وتوجيه الشركة حنو األهداف املوضوعة

  دور مجلس اإلدارة: الفرع الثاني

من  ،تطرق إىل دوره وكيفية عملهالهذا اجلزء من البحث يف  وسنحاولتطرقنا يف الفرع السابق إىل وظائف جملس اإلدارة،    
  :3يلي خالل الوظائف املنوطة إليه، وقد قسمنا دور جملس اإلدارة يف نقاط كربى نشرحها فيما

ىل حتقيــق أغــراض الشــركة ورســالتها، وكــل شــركة اإلســرتاتيجية هــي الطريــق الــذي يوصــلنا إ :إســتراتيجية الشــركة وضــع -1
ا التجارية، املالية   .واهليكلية املتعلقة باملوارد البشرية ،ناجحة البد هلا من خطة إسرتاتيجية حتدد توجها

                                                   
1 - OECD, Principls of corporate Corporate Governance. Paris. 2004. P.14. 

، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، مجالس إدارة الشركات الرقابة من خالل التمثيل، حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرين، الفصل الخامسماريك هيسل،  -  2
  .86:، ص2008واشنطن، 

  )بتصرف(.141:، ص2008ازوري، عمان، ، اليدارة في العالم العربيتطوير كفاءة مجالس اإلحممد اخلطيب،  -  3
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كمـا يعـد التفكـري والتوجــه االسـرتاتيجي مـن أهــم واجبـات جملـس اإلدارة، وهــذا التفكـري هـو مــا يدفعـه إىل اإلشـراف علــى    
واخلطة اإلسرتاتيجية جيب أن تكون ديناميكية  .دارة التنفيذية يف مجيع مراحلهاومناقشتها مع اإل ،ة اإلسرتاتيجية للشركةاخلط

  .ما تقتضيه الظروف احمليطة بالشركة جيري حتديثها وتعديلها حسب

لكـل مــا جيـري حولـه ويـؤثر يف عمــل أو مسـتقبل الشـركة، ألن املــؤثرات  متيقظـاوال بـد علـى جملـس إدارة الشــركة أن يكـون    
لــس هــو  ي،بــري يف حتديــد التوجــه اإلســرتاتيجاخلارجيــة هلــا دور ك ــه أن  ،عــن مراقبتهــا املســئولوا يعتمــد علــى وال ينبغــي علي

جيـب عليـه أن يكـون علـى درايـة  ،حىت يكـون جملـس اإلدارة قـادرا علـى التفكـري اإلسـرتاتيجي السـليمو . اإلدارة التنفيذية فقط
  .هو جديد يف ما خيص األساليب احلديثة لإلدارة والتسيري وتطلع بكل ما

لتحقيــق التحسـني املسـتمر يف املؤسسـة للتغلــب  ،هـو إسـرتاتيجية قويـة وفعالـة األداءقيـاس ومقارنــة  :تقيـيم أداء الشـركة -2
ن املنافسني احملليـني وكـذا العـاملني ومقارنتـه بـأداء الشـركة الـداخلي على املنافسني، وهو يتطلب معرفة أداء أفضل يف املهنة م

ــدف التحســني عــن طريــق الــتعلم مــن اآلخــرين، وهــذا األســلوب يعــرف باملقارنــة املرجعيــة يف خمتلـف جمــاالت العمــل، وهــذا 
)Benchmarking. (  

كما أن تقيـيم األداء االقتصـادي للشـركة مل يعـد حمصـورا يف أرقـام ماليـة حتـاول الشـركة الوصـول إليهـا، وإمنـا هنـاك جوانـب    
تمعيـة(وهي اجلوانب البيئية واالجتماعية  ،أصبحت ذات أمهية بالغة للشركة يتطلب عليها تقييمها وحتسينها األداءمن   ،)ا

أي أن الشـركة تقـدم منتجـا  ،بـاألداء الشـامل أو األداء الكلـي االقتصـادي مـا يعـرفاليت أصبحت تشـكل إىل جانـب األداء 
دف حتقيق ربح اقتصادي تمع من خالل نشاطها ،أو خدمة    .يف املقابل ال تضر باجلوانب البيئية وتفيد ا

فيذيـة تقـع علـى عـاتق رئـيس تنإن املسـؤولية األوىل يف تنظـيم اإلشـراف علـى اإلدارة ال :اإلشراف علـى اإلدارة التنفيذيـة -3
لس بعناية، ويتأكد من أن كل عضو يؤدي دوره بكل كفاءة، وإذ جملس اإل دارة، ألنه املخول له توزيع مسؤوليات أعضاء ا

ــة مــع ضــعف مماثــل يف نظــام املعلومــات لــس يفقــد الســيطرة علــى  ،اقــرتن الضــعف يف اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذي فــإن ا
  .الشركة

وهناك وسائل متعـددة تسـاعد . خيلق نوعا من التعارض والتضارب يف املصاحل ألنه، عوضدارة للمدراء أمر ن ترك اإلكم أ   
ا منها اإلدارةجملس  الكليـة لـإلدارة  األنشـطةالرقابـة علـى : يف إحكام سيطرته على الشركة واإلطالع بشكل كبري على شؤو

تشــجيع الالمركزيــة  ،ألداء اإلدارة التنفيذيــة، التقــارير الشــهرية عــن أداء الشــركة، تقيــيم مســتمر التنفيذيــة بشــكل دائــم ودوري
  .ألنه كلما كربت الشركة صعب على جملس اإلدارة تسيريها وبالتايل عليه القيام بتحويل وتفويض بعض الشؤون واإلجراءات
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بـــالقوانني، والعمـــل وفـــق هـــذه إن جملـــس اإلدارة يلتـــزم  :تجـــاه المســـاهمين وأصـــحاب المصـــلحةاتحمـــل المســـؤولية  -4
لس يف تلبية توقعات أصحاب املصلحة يف الشركة وحتفظ حقوقهم   .القوانني يساعد ا

لـــس اإل    لس مســـؤول عـــن خدمـــة املصـــاحل  ،جتـــاه الشـــركةادارة وأعضـــاءه هــي بالدرجـــة األوىل إن املســؤولية القانونيـــة  فــا
 تيعد النواة اليت انطلق ن هذا األخري هو ما خيلق تضارب املصاحل الذيأل ،وااللتزام بالقوانني بعيدا عن املصلحة الشخصية

  .1منها أفكار حوكمة الشركات

دارة بتشـكيل عـدد مناسـب مـن اللجـان حسـب حاجـة الشـركة يقـوم جملـس اإل: الصالحياتتشكيل اللجان وتفويض  -5
لـس،   .كينـه مـن أداء العمـل بكفـاءة عاليـةـدف مت ،وظروف العمـل كمـا يكـون تشـكيل اللجـان وفقـا إلجـراءات يضـعها ا

  .وكيفية رقابة جملس اإلدارة عليها وتتبع أعماهلا ،تتضمن حتديد مهمة اللجنة والصالحيات املمنوعة هلا

لــس هــو     ويتضــمن كــل تفــويض موعــد عــرض  ،دارة التنفيذيــةيض الصــالحيات اخلاصــة بــاإلعــن تفــو  املســئولكمــا أن ا
لس   .2النتائج على أعضاء ا

  :دارة يف الواجبات التاليةل مهام القيادة يف أعضاء جملس اإلتتمث :القيادة -6

  وضع األسس السلوكية واألخالقية لكافة العاملني بالشركة؛ -

لس؛ااإلفصاح عن أي تعارض حمتمل يف املصاحل يف األمور املعروضة أم -   م ا

  زام الشركة بكافة القوانني السارية؛تالتأكد من إل -

  .تشجيع ثقة املسامهني والعمالء يف نزاهة املعلومات اليت تتدفق من الشركة -

دارة إىل تقــدمي تقــارير متثــل الصــورة احلقيقــة عــن وضــعية الشــركة، وتقــوم جلنــة املراجعــة يســعى جملــس اإل :تقــديم التقــارير -7
مـن التأكـد مـن أن التقـارير الـيت تصـدرها الشـركة حقيقيـة وتصـور الواقـع الفعلـي  ،التابعـة للمجلـسباعتبارها جلنة من اللجان 

لس ومن أولوياته ،هلا   .3ويظل أداء الشركة مسؤولية ا

  
                                                   

  .7:، ص2008 ، يةسدليل الحاكمية المؤس ،بنك سوريا الدويل اإلسالمي -  1
  .املرجع نفسه -  2
  .13-12:، ص2003واشنطن، ، ، إرشادات ألعضاء مجلس إدارة البنوك، المنتدى العالمي لحوكمة الشركاتجونثان تشاركهام -  3
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  أنماط سلوك مجلس اإلدارة: الفرع الثالث

ن ولكن من حيث جوانب أخرى هامة، أل ،يتشابه تنظيم الشركات يف العديد من دول العامل ليس فقط من حيث التنوع   
بـاختالف منـط الشــركة يتغـري دور وتعامـل جملــس اإلدارة مـع األطـراف يف الشــركة، وقـد قـام مركــز املشـروعات الدوليـة اخلاصــة 

  :1صنف من خالهلا أمناط الشركات إىل ثالث أنواع رئيسة، وهذا ما يوضحه الشكل املوايل ،بدراسة

  أمناط سلوك جملس اإلدارة: 5شكل رقم

  

  

  

  

  

  .102: ص ،2008، اإلسكندرية، الدار اجلامعية ،حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينحممد مصطفى سليمان، : المصدر

لـس اإلدارة ميكـن أن جنـدها يف الشـركات املزاولـة للنشـاط    وهـذه األمنـاط  ،من خالل الشكل جنـد أن هنـاك ثـالث أمنـاط 
  :حسب نوع الشركة حيث جند

يرها ومالكهـا إىل حتقيـق تقـدم  ح مـدمـوالـيت ال يط" أسلوب حيـاة"ها اسم الشركة اليت ميكن أن يطلق علي: النوع األول -1
ويوجـــد اآلالف مـــن هـــذه . كبـــري، وإمنـــا ينظـــر إىل شـــركته والـــيت قـــد تكـــون عبـــارة عـــن منـــوذج إداري فـــردي كمصـــدر للـــدخل

ا له أمهيـة يف مفهومد مشروعات قيمة للغاية، لكن حوكمة الشركات ال متثل ع، واليت تتاالقتصادياات لدى معظم املشروع
أي ال  ،ألنــه ال توجــد مصــاحل مشــرتكة أو متضــاربة حيــث جنــد أن املالــك هــو املســري وهــو مــدير جملــس اإلدارة ،هــذا الشــأن

  يوجد فصل امللكية عن اإلدارة؛

 تضـامن بـني شخصـني أو جمموعـة صـغرية مـن األشـخاص، حيـث يتـوىلالشركة اليت تكون يف صورة شـركة : النوع الثاني -2
ومبـرور الوقـت حيـدث االنـدماج بـني األنـواع املتماثلـة مـن  .شراف على العمليات املختلفـةواإل دارةأصحاب الشركة عملية اإل

                                                   
  .102-101: صص  مرجع سابق، ،ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين تحوكمة الشركاحممد مصطفى سليمان،  -  1

 النوع الثالث:

)شركات المساهمة( الكبيرة الشركات  

 أنماط سلوك مجلس اإلدارة

 النوع الثاني:

 شركات التضامن

 النوع األول:

 أسلوب حياة
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لس اإلفي ،هذه الشركات دارة ذوي مسؤولية حمددة، مث يتحقـق باسـتمرار الشـركة الـذي يصـاحبه تحول الشركاء إىل أعضاء 
تمكن هـده وطمـوح حنـو النمـو، وغالبـا مـا تـ تكوين شخصية قانونيـة مسـتقلة للشـركة، ويكـون لـدى هـذه الشـركات تطلعـات

وال تقــوم  ،هــذه الشــركات علــى مــدى حتقيــق طموحهــا اقتصــادحتقيــق مــا تصــبو إليــه مــن طموحــات، ويعتمــد الشــركات مــن 
وذلك بسـبب حجمهـا، وميكـن فـرض لـوائح وقواعـد . رض التزامات أو لوائح عليهافاليت تنتمي إليها تلك الشركات ب الدول

يطلب من هذه الشركات إعداد هيكـل خمتلـف إذا  ،يف بعض االقتصادياتإذا قررت زيادة رأس ماهلا، و  كاتعلى هذه الشر 
ما وصلت الشـركة إىل حجـم معـني، يـتم قياسـه طبقـا لعـدد املـوظفني، وعـادة مـا يكـون معـدل حـدوث الكـوارث مرتفعـا بـني 

فكري يف كيفية حل مشكلة إنشاء أفضـل إطـار لذلك كان من الضروري الت. هذا النوع من الشركات خاصة يف بدء تشغيلها
  لعمل حوكمة الشركات؛

يــتم إنشــاؤها مــن البدايــة  حيــث تنفصــل امللكيــة عــن اإلدارة واإلشــراف، وقــد  ،وهــو املشــروعات الكبــرية: النــوع الثالــث -3
ا من حيـث بواسطة الدولة أو تكون الدولة قد استولت عليها، لكن هذا ال جيعل هذا النوع من الشركات خمتلفا  عن مثيال

وتتشـابه املبـادئ الـيت تـتحكم يف حوكمـة الشـركات بالنسـبة للنـوعني الثـاين والثالـث مـن الشـركات بـالرغم مـن وجـود . اهليكلـة
مل على كيفية التطبيـق توقد تكون هذه املبادئ واضحة ولكنها تتطلب دراسة جيدة تش .سائل خمتلفة لتطبيق هذه املبادئو 

حيث ال ميكن مالحظة هـذه ) أسلوب حياة(فهي حيوية لتحقيق النجاح يف هذه الشركات ما عدا النوع األول  ،السليم هلا
  .املبادئ إال على املدى البعيد

الشـركات الصـغرية كـالنمط األول متيـل وتسـعى لكـي تكـون مثـل النـوع الثالـث : وما نالحظه من خالل الطرح السـابق أنـه   
، حيـــث جنــد أن جملــس إدارة أو مالــك الشــركة مــن النــوع األول يف عمـــل األولدارة مــن النــوع إأكثــر  األخــريةباعتبــار هــذه 

ما جند جملس إدارة املشروعات الكبرية يعمل وفـق خطـط ومراحـل حيث جندها معرضة لألزمات وتقلبات البيئة، بين ،مستمر
 .حاكمية من النوع األول والثاين وهلذا جندها أكثر،ممنهجة تبدأ بالتخطيط إىل الرقابة والتقييم واملساءلة 

  

  ةالشرك إدارةنظرة المشرع الجزائري لمجلس : المطلب الثالث

  اإلدارة مجلس مهام: الفرع األول

 :ما يليتتمثل مهام جملس اإلدارة من وجهة نظر املشرع اجلزائري في   
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 القـــانون بواســطة حمــددة اإلدارة جملــس ــا يتكفــل الــيت املهـــام إن: تنفيــذها ومراقبــة المؤسســة إســتراتيجية قيــادة .1
 توجيــــه ضـــمان يف ويتمثــــل العامـــة، اجلمعيـــة تتخــــذها الـــيت اللــــوائح بواســـطة وتوضـــع وتــــتّمم للمؤسســـة، األساســـي
 ،)والتنظيمـي القـانوين( الشـقني هـذين مـن وبـالرغم .أنشـطتها تنفيذ مدى مراقبة وكذا وتنظيمها املؤسسة إسرتاتيجية

 .للمؤسسة الراشد احلكم مبادئ إدماج يراعي أن اإلدارة جملس فعلى
  :نلخصها يف اجلدول التايل: الراشد والحكم المؤسسة بقيادة المتعلقة اإلدارة مجلس مهام .2

 الراشد واحلكم املؤسسة بقيادة املتعلقة اإلدارة جملس مهام:  02جدول رقم
  المؤسسة بقيادة المتعلقة الراشد الحكم مبادئ  مهام القيادة

  املتوسط املدى ذات للمؤسسة إسرتاتيجية وضع ضرورة -
  .مبيزانيات ومشاريع برامج يف ترمجتها ضمان مث ومن

ا االسرتاتيجية وضع -  ؛الشركة مصاحل مع تناسقالب وتفصيال
  بانتظام حتديثها مع عمل خطة وضع بواسطة االسرتاتيجية شرح -

  .للمخاطر عامة بسياسة وتأطريها
 .وتنصيبهم التنفيذي الفريق أعضاء توظيف -
  

 ؛ شفافية ذات تقييم ونظم انتقائهم معايري حتديد -
  .الستخالفهم خطط تقدير -

  ؛ومسامهيها الطويل املدى على املؤسسة ومصاحل الرواتب الءمةم -     .واإلداريني التنفيذي الفريق رواتب حتديد -
  .وشفافة مكتوبة إجراءات وضع على السهر -     .اإلداريني وانتخاب وجتديد تعيني من التأكدضمان  -
 واإلداريــني التنفيـــذي الفريــق بـــني تنشــأ قـــد الــيت املصـــاحل تضــارب توقــع -  .للقانون وفقا للمؤسسة احلسن والسري االستقرار ضمان -

 ؛ ومعاجلتها واملسامهني
   االجتماعية املنافع استخدام إساءة حيث من االحنرافات خماطر توقع -

    املعامالت سياق يف ترتكب قد اليت واالختالس السلطة واستعمال
 ؛ عليها والقضاء الصلة ذات األطراف مع
  .األخطار من الوقاية زماتينامك إدخال على السهر -

  .36: ، ص2009 إصدارميثاق احلكم الراشد للمؤسسات يف اجلزائر، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية،  :المصدر

 علــى حتــوز املؤسســة أن مــن التأكــد واجــب عليــه يقــع فإنــه اإلدارة، لــس املــوعزة الرقابــة مبهــام يتعلــق فيمــا: الرقابــة .3
ــال، هــذا يف املناســبة األجهــزة  القــانون احــرتام عــن فضــال ،والعمليــة املاليــة والرقابــة املخــاطر تســيري جهــاز الســيما ا
 بتفاعـل و اسـتقاللية بكـل القانونيـة املراقبـة يتـوىل احلسـابات حمـافظ توظيـف عـن التشـريعات وتنص .املطبقة واملعايري

 حمافظ طرف من مسبقا ومراجعتها سنة كل اية احلسابات إعداد على حيرس األخري هذا ،اإلدارة جملس مع وثيق
ـدف .القانونيـة اآلجـال يف العامـة اجلمعيـة واستدعاء للفحص الوقت هلم يتسىن حىت ،احلسابات  واجـب ممارسـة و

 مكونـة جلنـة تصـرفه حتـت يضع أن اإلدارة لس ميكن وأخريا، .الالزمة اخلربة طلبي أن اإلدارة لس ميكن املراقبة،
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 أخـــذ توجيـــه كـــذا و للمؤسســـة املاليـــة املراقبـــة يف املســـاعدة عـــن ولةمســـؤ  تكـــون والـــيت ،)املشـــورة جلنـــة( إداريـــني مـــن
  .اإلدارة جملس طرف من وتكرس تعتمد ألحكام ختضع أن جيب املراقبة مهام فإن أعم، وبصورة .القرارات

  الراشد واحلكم املؤسسة برقابة املتعلقة اإلدارة جملس مهام:  03جدول رقم
  المؤسسة برقابة المتعلقة الراشد الحكم مبادئ  مهام الرقابة

  وامليزانيات واملشاريع الربامج تنفيذ مدى مراقبة -
  .نتائجها وتقييم

  ؛ احملاسبة نظام وباألخص املعلومات نظم سالمة من التأكد -
 احلســابات مراجعــة يف التحيــز وعـدم التامــة االســتقاللية مــن التأكـد -

  ؛ احلسابات حمافظ طرف من
 التـــدقيق إىل اللجـــوء بواســـطة باملؤسســـة خـــاص مراقبـــة نظـــام وضـــع -

  .اخلارجي
 ؛شفاف وتقييم فعال تقريري نظام وضع على السهر -  .التنفيذي الفريق على اإلشراف -

  .للمسؤوليات الدقيق التحديد على السهر -
 ؛للمسؤوليات الدقيق التحديد على السهر -  .اإلدارة جملس أنشطة تنظيم -

 الكفــــــاءةب يــــــزتمت اإلدارة جملــــــس وعمــــــل تنظــــــيم إجــــــراءات وضــــــع -
  .والشفافية

 الراشـــد بالتســـيري يتعلـــق فيمـــا للمؤسســـة الفعليـــة املمارســـات مراقبـــة -  املؤسسة استقرار شروط متابعة -
 ؛الالزمة التغيريات واجراء

 يف املؤسســـة طـــرف مـــن واالتصـــال املعلومـــات نشـــر مراحـــل متابعـــة -
 عـــودة مـــن التأكـــد ألجـــل والســـهر ،ةاخلارجيـــ ةالفاعلـــ األطـــراف اجتـــاه

  .باملعلومة املتصلة واإلجراءات األجهزة كفاءة وضمان املعلومة
  .37: ، ص2009 إصدارميثاق احلكم الراشد للمؤسسات يف اجلزائر، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية، : المصدر

  مبادئ عمل مجلس اإلدارة: الفرع الثاني
 موضـوعي حكـم جلـب إىل يسـعى أن جيـب ولـذا ،ملهامـه احلسـن التنفيـذ عـن بالتضـامن ولؤ مسـ اإلدارة جملـس يعتـرب    

 يـؤدي أن عليـه جيـب .هامهيامسـ وكـذا األخرية هذه مصلحة جلأ من وبسرعة، والتصرف املؤسسة شؤون سري عن ومستقل
 املختلفـة الفئـات علـى متفاوتـا تـأثريا تـؤثر قراراتـه كانـت إذا مـا حالة ويف .عناية وبكل نية وحبسن باألسباب بعلم املهام هذه
لس على جيب املسامهني، من  و القـرارات هـذه .بالعـدل معاجلتهـا علـى ويسـهر احلاضـرة املصـاحل االعتبـار بعـني يأخذ أن ا

  .العالية األخالقية املعايري على و والشفافية اإلنصاف معايري على تؤسس أن جيب التحكيمات
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 علـى أن : هـي شـروط ثالثـة األقـل علـى تتـوفر أن جيب وجه، أكمل على بعمله القيام من اإلدارة جملس يتمكن حىتو      
 الوقـت يف واحلامسـة الدقيقـة املعلومـات إىل الوصـول بوسـعهم يكـون أن وبتفـاين؛ هلـم املوكلـة باملهـام القيـام واجـب اإلداريـني
م ممارسة هلم تكفل مبهارات يتمتعوا أن ينبغي املناسب؛   .مسؤوليا

 مـن الوقـت نفـس يف كـانوا لـو حـىت كـإداريني اهليئـة هذه ضمن اإلدارة جملس أعضاء يتصرف: تشكيل مجلس اإلدارة .1
 وعلـى .للُمـّالك وال التنفيـذي للفريـق الينتمـون والـذين اإلدارة جملـس مـن أعضـاء هـم اخلـارجيني اإلداريـني .املؤسسـة ُمـّالك
 يثـري قـد مما املسامهني مع أو التنفيذي الفريق وبني بينهم عالقة وجدت إذا ما حالة يف إالّ  مستقلني اعتبارهم فيمكن العموم
 املسـامهني يضـم أن وميكـن تركبـه، الـيت واملهـارات اخلـربة حيـث مـن التـوازن اإلدارة جملـس ةتشـكيل حتتـوي أن جيـب .الشـك

 فإنه توفره، املؤسسة مقدور يف تكون اخلاصة الشروط هذه بأن التحفظ طائل حتت .اخلارجيني واإلداريني املؤسسة ومسريي
ا جملس بداخل حتوز أن مؤسسة كل على يقع  ضـمن مـن  )خارجيني إداريني( الفئة هذه وجود إن .خارجيني إداريني إدار

 متحيزة غري ونصائح آراء تقدميو  املؤسسة عن موضوعية نظرة إسداء : يلي ما على يساعد مثني شيء اإلدارة جملس أعضاء
 االنضـباط مـن مزيـد إىل التنفيـذي الفريـق تقييـد ؛ العامـة واملصـاحل اخلاصـة املصاحل بني التداخل فيها يقع اليت املسائل بشأن

 واملتوسـطة الصـغرية املؤسسـات يف اخلـارجيني اإلداريـني بضـم يوصـي خاصـة، وبصـفة .وحتويـل جبلـب يتعلـق فيمـا واملسـؤولية
م، الفعالة ملسامهتهم وذلك ا اليت املعنوية والسلطة امللزم باملعين الستقالليتهم وكذلك وكفاء   .سيمارسو

 مـن َنظَـائِرهم مـع والتـداول االجتمـاع حـق هلـم حيـث اإلدارة، جملـس يف العضـوية كـاملي أعضـاء هم اخلارجيني اإلداريني إن
  .1اآلخرين األعضاء مهام بنفس يكلفوا أن ميكن األطراف باقي

 وبـدل التقـدير( وهيكلـه مبلغـه ويضـبط العامـة، اجلمعيـة طـرف من اإلدارة جملس أعضاء أجر حتديد يتم: اإلداريين أجر .2
 االختصـاص علـى جييبـون الـذين اإلداريـني وحتفيـز ومسـك جللـب الكفايـة فيـه مبـا مرتفـع يكـون أن جيـب .)احلضـور مقابـل

  .املرغوب
 منصـبهم أو مسـامهني بصـفتهم يتقاضـونه قـد مـا عـدا األجـر نفـس يتقاضـوا أن جيـب اإلداريـني كـل فـإن عامـة، وبصـفة    

  . صاخلا إطاره يف كل وإمنا ،أجورهم حساب يف االعتبار بعني ؤخذي ال )األجر أي(  والذي التنفيذي الفريق ضمن

  

  
                                                   

 الدولية املشروعات مركز ن،واشنط .كرمي مسري ترمجة ،"والعشرين الواحد القرن في الشركات حوكمة "الشركة وإستراتيجية اإلدارة مجالس" لورنس،  جي مجيس، .سيلر - 1
  . 24: ، ص2014 واشنطن،  ة،يريكاألم التجارة وغرفة اخلاصة
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  جلس اإلدارةهيكل وتركيب م: المبحث الثاني

إلشــراف لباعتبــاره املســؤول املباشــر  ،إن بنــاء جملــس اإلدارة الفعــال يعتــرب نقطــة البدايــة يف التطبيــق الســليم ملبــادئ احلوكمــة   
 ،وضــمان سـريورة الشــركة وفقهـا مبــا يطمـئن لكــل طـرف ذات املصــلحة أهـداف دون تعــارض فيمـا بيــنهم ،علـى هــذه املبـادئ

ســنحاول التطــرق إىل أعضـاء جملــس اإلدارة املكــونني لــه وكــذا شـروط عضــويتهم، وإىل اللجــان الــيت يتكــون  ،علــى هــذا اوبنـاء
لس   .منها ا

  أعضاء مجلس اإلدارة: المطلب األول

 إلشـراففإن جملـس اإلدارة سـوف يقـوم بصـفة حمـددة نيابـة عـن األطـراف ذات املصـلحة، وهـذا ل ،وكمةيف ظل مفهوم احل   
لس مبساءلة املديرين التنفيذيني وحماسبتهم عن أدائهم  ،على شؤون الشركة ووضع اخلطط اليت تعكس أهدافها، كما يقوم ا

  .وحتقيق مصاحل األطراف ذات املصلحة ،لتحقيق تلك األهداف

علـــى هــؤالء املـــديرين التنفيــذيني وحماســـبتهم عنــد عـــدم حتقيــق األهـــداف  واإلشــرافكمــا أن جملـــس اإلدارة يقــوم بالرقابـــة    
لـس اإلداري الفعـال يسـعى دائمـا إىل احلصـول  ،املطلوبة واملستويات املخطط هلا من األداء وبالتـايل فـإن احلوكمـة اجليـدة وا

وحتقيق أهـداف كـل  ،سؤولية يؤدي ببساطة إىل حتسني قدرة الشركة على إنتاج الثروةإذ أن التأكيد على امل ،على أداء أفضل
  .1األطراف ذات املصلحة وتعظيم منافعهم

وفيما خيص تكوين جملس اإلدارة، أوضحت مبادئ احلوكمـة والعديـد مـن لـوائح احلوكمـة اخلاصـة بالشـركات النـواحي الـيت    
  :رة وهيعند تكوين جملس اإلداا جيب االلتزام 

  على أن ال يقل عن مخسة أعضاء وال يزيد عن ثالث عشرة عضوا؛ ةأن حيدد النظام األساسي للشرك -

بشــرط أن ال يتجــاوز  ،أن تعـني اجلمعيــة العامــة أعضــاء جملـس اإلدارة للمــدة املنصــوص عليهــا يف النظـام األساســي للشــركة -
  مل ينص النظام األساسي على غري ذلك؛أربع سنوات، وجيوز إعادة تعيني أعضاء جملس اإلدارة ما 

  كون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء التنفيذيني؛يأن  -

  ؛خيطر اجلمع بني منصب رئيس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة -
                                                   

1  - Jensen and Meckling,  "Theory of the firm ; Managerial behavior , Agency cost and ownership structure", 
journal of financial Economics, vol3, 1996, P. 10. 
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لس  -   ؛ )أيهما أكثر(أن ال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة املتنقلني عن عضويني أو ثلث أعضاء ا

لـس، وأنـه جيـوز للجمعيـة العامـة يف أي وقـت عـزل مجيـع أعضـاء  انتهـاءأن يبني النظام األساسي للشركة كيفية  - عضـوية ا
لس أو بعضهم   ؛ا

لـس انتهاءعند  - مـع بيـان  ،جيـب علـى الشـركة أن ختطـر بعـض املتعـاملني معهـا بـاألمر ،بـأي طريقـة عضوية أحد أعضـاء ا
  ؛)كأن تعلم البنوك، ومصاحل األسواق املالية(األسباب اليت دعت إىل ذلك 

 ،)الذي حيق له حبسب النظام األساسي للشركة تعيني ممثلني له يف جملس اإلدارة(ال جيوز للشخص ذي الصفة االعتبارية  -
  التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين يف جملس اإلدارة؛

حيث جيب أن يكتسب األعضاء اجلدد املهارات واملعرفة املناسبة بعد  ،شؤون الشركة عند بداية عملهمتعريف األعضاء ب -
  :حيث يشملرمسي معد خصيصا عن شؤون الشركة  تعيينهم، وذلك من خالل برنامج شامل

  ولني  يف الشركة وكبار املسامهني؛االجتماع مع املسؤ  -1

  كة؛إعداد زيارات ميدانية إىل مواقع الشر  -2

ــا ،ونشــاطها وأســواقها ومنافســيها ،احلصــول علــى معلومــات عــن الشــركة -3 وتنظيمهـــا اإلداري  ،والتحــديات الــيت تقــوم 
  .واملخاطر الرئيسية اليت تواجهها، ومؤثرات األداء الرئيسية والقيود اليت تعمل من خالهلا الشركة

ـا عنـعـن كان هـذا الطـرح السـابق     واملسـؤوليات واملهـام الـيت ميكـن أن  ،تشـكيل جملـس اإلدارة داجلوانـب الـيت جيـب مراعا
لـس ألعضـاء املشـكلني أي نوعيـة ا ،ممـا يتكـون جملـس اإلدارةمعرفـة وفيمـا يلـي جيـب  ،وترفـع مـن فعاليتـه تسهل مـن عمـل ا

  .للمجلس وطبيعتهم

  عضاء المكونة لمجلس إدارة الشركةاأل: الفرع األول

ــا العضـوتالشــروط الـيت جيــب أن يالقــوانني والتشـريعات مجلــة مــن  دتلقـد حــد    لــس اإلدارة صــف  ونلخصــها  ،املرتشــح 
  :يلي فيما

سـنة،  21ن سن األهلية يف الرتشح لعضوية جملس اإلدارة هـو إوحسب القوانني ف ،وتتمثل يف سن الرشد :شروط األهلية -
  ؛باإلضافة إىل العقل أي القدرة الذهنية
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  ن املرتشح من غري ذوي السوابق القضائية؛أن يكو  -

  عدم اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة ووظيفة عامة؛ -

  ال ميكن لعضو جملس اإلدارة أن يكون عضو يف جملس إدارة شركة منافسة؛ -

  :أنواع وهي ةوميكن تصنيف أعضاء جملس اإلدارة إىل ثالث

  ؛)داخليون مدراء(العضو التنفيذي  -
  ؛)ون ذوي العالقةياخلارج( العضو غري التنفيذي -
  .)اخلارجي(العضو املستقل  -

يعــرف العضــو التنفيــذي بأنــه العضــو الــذي يشــغل منصــب تنفيــذي يف الشــركة، ومــن أمثلــة املـــدير  :العضــو التنفيــذي -1
مهيـة وجـود الـرئيس أو املـدير املـايل، مـدير التسـويق، مـدير املـوارد البشـرية، وترجـع أ: التنفيذي بالشركة رؤساء القطاعات مثـل

وبـالفرص االسـتثمارية  ،األعضاء التنفيذيني مبجلس اإلدارة ملا هلم من دراية كاملة بالشركة، واملشاكل واملخاطر اليت تواجههـا
مــع مراعــاة نســبة متثيـــل  ،الــيت ميكــن للشــركة الــدخول فيهــا، ووجـــودهم مــع بــاقي األعضــاء ميثــل إضــافة فعليـــة ألداء الشــركة

لس، ويكون العضو التنفيذي متفرغا خلدمة الشركة ويتقاضى منها األعضاء التنفيذيني با لس أن ال يتعدى ثلث أعضاء ا
  .1راتبا شهريا أو سنويا

لـس    ن أيضـا أن يكـون املصـمم الرئيسـي وميكـ ،كما يقوم العضـو التنفيـذي بـإدارة وتنفيـذ اإلسـرتاتيجية الـيت يوافـق عليهـا ا
لس للموافقة عليهاسرتاتيجية اليت يقدمها فيما لإل   .2بعد إىل ا

يعرف العضو غري التنفيذي على أنه العضو الذي ال يشغل منصبا تنفيـذيا يف الشـركة وال يكـون  :العضو غير التنفيذي -2
متفرغـا إلدارة الشــركة، أو ال يتقاضــى راتبـا شــهريا أو ســنويا منهـا، وميكــن أن يكــون العضـو غــري التنفيــذي عـن طريــق عالقتــه 

 ،إضـافة املعلومـاتو  ،، وتكمن أمهية األعضاء غري التنفيذيني يف املسـامهة يف تقـدمي اخلـربة اخلارجيـةعضوا أو مستقال بالشركة
كــون أكثــر موضــوعية، كمـــا ميكــن أن يكــون مصــدرا خارجيــا للمعلومــات ويــوفر اتصـــاالت ت قــد يتواالستشــارة اخلارجيــة الــ

                                                   
بنك ، ةاملؤسسي اكميةدليل احل: ، وكذلك37: ، صمرجع سابقودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين،  الشركاتحوكمة حممد مصطفى سليمان، : أنظر -  1

  .3: ، ص2008، سورية الدولي اإلسالمي
مسح حوكمة الشركات والبنوك المدرجة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تشجيع حوكمة الشركات في الشرق  ،مؤسسة التمويل الدولية ومعهد حوكمة الشركات -  2

  .61: ، ص2008، األوسط
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ورد وغـريه مـن املـ ،ق ومراجع احلسابات اخلـارجيقاتب االستشارة، املدمك: التنفيذيومن أمثلة العضو غري  ،خارجية للشركة
  .1األعضاء

 ،كمــا يتميــز باملصــداقية وعــدم تزويــر احلقــائق  ،مــا يالحــظ علــى العضــو غــري التنفيــذي أنــه يقــدم معلومــات إضــافية للشــركة   
  .وميكن االعتماد عليه للحصول على املعلومات من العامل اخلارجي

كعضـو، وجيـب أن يكـون   تـهعالقة لـه بالشـركة باسـتثناء عالق يعرف بأنه العضو الذي ال ):الخارجي(المستقل العضو  -3
وال جيـب أن تكـون هنـاك أيـة عالقـات أو ظـروف ميكـن أن تـؤثر علـى عمـل  ه،و املستقل مستقال يف شخصـيته وحكمـضالع

  :2يف االستقاللية نذكرالعضو املستقل، و 

  أحد األطراف املتصلة بالشركة خالل السنوات اخلمس السابقة؛أن ال يكون موظفا لدى  -

ا -   ؛ليس مرتبطا بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من األطراف املرتبطة 

ا؛ -   ليس لديه عقود خدمات شخصية مع الشركة أو أي من األطراف املرتبطة 

ــربحبلــيس مرتبطــا  - ــدف إىل ال الــيت تتلقــى قــدرا مــن التمويــل مــن الشــركة أو أحــد األطــراف و  ،إحــدى املنظمــات الــيت ال 
ا    ؛)اجلمعيات اخلريية(املرتبطة 

  ال يعمل يف وظيفة تنفيذية بشركة أخرى؛ -

أو موظفــا لــدى الشــركة أو أحــد األطــراف  ،لــيس لــه صــلة قرابــة مباشــرة بــأي شــخص يف خــالل الســنوات اخلمــس املاضــية -
ا يف وظيفة مدير تنفيذ   ي؛املرتبطة 

أن ميارس بفعالية احلكم األفضل للشركة ومصـلحة املسـامهني،  هو املستقل ميكنضيف أن الع ،قلنيستية األعضاء املوتربز أمه  
وال يشــوب حكمــه أي مصــلحة شخصــية أو مــواالة أو غريهــا مــن تضــارب املصــاحل احلقيقــي أو املتصــور واملتوقــع، واملــدراء 

  .حمتملةالتنفيذيون هم األفضل يف تقييم املواقف وجلب رؤية موضوعية وغري منحازة ألي طرف ودون خوف من أي عاقبة 

                                                   
  .62: ، ص مرجع سابق، مؤسسة التمويل الدولية ومعهد حوكمة الشركات -  1
  .املرجع نفسه -  2
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لـس  يقل وهلذه األمهية البالغة فقد نصت مبادئ احلوكمة على أن ال    األعضاء املستقلون عن الثلث من جممـوع أعضـاء ا
لس التقنيني م  ،اإلداري، مما هلم من دور رقايب على باقي أعضاء ا على بـاقي األعضـاء  اإلشرافيةواهلدف هو زيادة سلطا

  .1التنفيذيني

  اجب توافرها في عضو مجلس اإلدارةالمهارات والمؤهالت الو : الثانيالفرع 

إذ يعـد جملـس اإلدارة كمـا  ،لـهوهـذا راجـع إىل املهـام املنوطـة  ،إن منصب عضو جملـس اإلدارة يعتـرب حساسـا بدرجـة كبـرية   
 هالـيت تسـاعد ،وعليه جيب أن يتوافر يف عضو جملس اإلدارة املهارات واخلربات املناسبة ،كرنا سالفا بأنه قلب وعقل الشركةذ 

ويعترب وجود جملس إدارة قوي حيتوي على أعضاء تتوافر لديهم  ،أن يعمل على تعظيم املصاحل للمسامهني وأصحاب املصاحل
لس يف أداء مهامه ،الصفات املناسبة   .شرطا أساسيا لضمان فعالية ا

ـــدويل    ـــك ال ـــة البن ـــة وهيئ ـــل الدولي ـــل مؤسســـة التموي ـــة مث ـــات العلمي ـــد مـــن اهليئ جمموعـــة مـــن  ،وبالتـــايل فقـــد أصـــدرت العدي
  :2وقد صنفت كاآليت ،اإلرشادات املتعلقة باملهارات واخلربات اليت جيب يتطلب وجودها يف عضو جملس اإلدارة

ا العضووتتمثل يف الصفات واخلصائص اليت جيب أ :الخصائص الشخصية -1 أساسـا يف السـلوكات وتظهر  ،ن يتصف 
  السلوك األخالقي؛ -الرشد واإلدراك -املسؤولية -االستقامة -األمانة -القيادة: وتتمثل يف ،اليت يبذهلا أثناء مهمته

  :وجند منها ،وتتمثل يف املعارف املرتاكمة واملكتسبة أثناء مشواره العلمي والعملي :المهارات والخبرات -2

  ؛خربة يف جمال عمل أو صناعة الشركة -

  ؛)القدرة على التنبؤ باملستقبل(عمال لديه حساسية بيئية األ -

  لديه خربات خاصة يف ميدان عمله؛ -

ـدف مســاعدته علـى فهــم املراسـيم املنظمــة  ،وتشـرتط معـايري احلوكمــة احلديثـة اإلملــام باألسـاليب الالزمــة لفهـم امليزانيــات -
  .للشركة
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  أشكال مجلس اإلدارة: لثانيالمطلب ا

حناول يف هذا املطلب أن نستعرض أهم أشكال جمالس اإلدارة، ألنه ما مـن نظـام قـانوين يف أي دولـة يضـع وصـفا حامسـا    
تمعـــات  ـــه ا ـــل جـــاءت القـــوانني كلهـــا لتصـــنع ضـــوابط وتوجيهـــات تعـــاجل مـــا تعرفـــت علي لطريقـــة تشـــكيل جملـــس اإلدارة، ب

ا  إىل قواعد حوكمة الشـركات دف تطوير جمالس اإلدارة فيها، وجعل تشكيلتها أكثر قدرة لالستجابة االقتصادية يف بلدا
  .ت يف إصدارها خالل السنوات األخريةذاليت أخ

سـتفيد مـن ن، مـن املفيـد استعراضـها هنـا، حـىت وقد تطورت تشكيلة جمالس اإلدارة عامليـا يف ثـالث منـاطق جغرافيـة رئيسـة   
لــس، وســوف واخلــروج برتك ،مقارنــة تشــكيلتهمســتطيع نجتــارهم و  منــاذج لتشــكيلة جمــالس  ةعــرض ثالثــنيبــة مثاليــة ألعضــاء ا

   .1عرض النموذج العريبنوالنموذج األمريكي، كما س ،النموذج األورويب ،وهي النموذج الربيطاين ،اإلدارة

  النموذج البريطاني: الفرع األول

شكل عادة بغالبية من األعضاء التنفيذيني وعدد قليل من تاإلدارة األحادي، الذي يتتبع الشركات يف بريطانيا منط جملس    
وهـذا الـنمط تعــرض  . األعضـاء غـري تنفيـذيني، وهــذا الـنمط هـو املتبـع يف الشــركات الصـناعية والتجاريـة واملسـامهة يف بريطانيــا

  .والتشكيك يف كفاءته لالنتقادكثريا 

لـــس والـــرئيس  يكـــون ناجحـــا إن هـــذا الـــنمط الربيطـــاين ميكـــن أن    وفعـــاال يف الظـــروف الصـــحيحة عنـــدما حيســـن رئـــيس ا
وعندما يكون األعضاء غري التنفيذيني مـؤهلني وقـادرين علـى طـرح وجهـات نظـرهم وفـرض  ،امالتنفيذي استعمال صالحيته

لــس، إال أن هــذا الــنمط ينــتج لألعضــاء التنف ،احــرتامهم ــم يشــكلون أقليــة يف ا ــالرغم مــن أ يــذيني ذوي األغلبيــة إســاءة وب
م   ).غياب املصداقية مع املسامهني(وتعريض الشركة إىل مشاكل مالية أكثر مما يصل إىل علم املسامهني  ،استعمال سلطا

لـس  ممشاكل يف اإلدارة، حيث يقو إىل إن هذا النمط يعرض الشركات     سـتقلني مـن اخلـارج امل) األغلبيـة(بعض أعضاء ا
ضــعف يف تشــكيلة لوال مييلــون إىل  معارضــتهم، وهــذا األمــر يشــكل أحــد أهــم عناصــر ا ،ء مــوالني هلــمدعوة وضــم أعضــابــ

لس الربيطاين، ألن العضو اخلارجي غري التنفيذي عادة يتم اختيـاره مـن بـني أشـخاص غـري مـؤهلني ولـيس لـديهم السـلطة  ا
  .والنفوذ ملعارضة املمارسات غري الصحيحة يف توجيه أعمال الشركة
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لـس  ،إن العضو اخلارجي غري التنفيذي الذي يعني حسـب هـذا الـنمط    الـرئيس و غالبـا مـا يكـون مـدنيا يف تعيينـه لـرئيس ا
م   ).ذاتية املوقف(أو جتنب اعرتاضهم وإحراجهم أمام الرأي العام  ،التنفيذي، ويكون مضطرا إىل موافقتهم على قرارا

وال تكـــون لديـــه  ،عليـــه مـــن معلومـــات علـــى مـــا يـــوفره لـــه الـــرئيس التنفيـــذي لومثـــل هـــذا العضـــو يعتمـــد عـــادة فيمـــا حيصـــ   
والـذين ينتقـدون الـنمط الربيطـاين يـرون أنـه أسـوء طريقـة وأفشـل  .الصالحيات للحصول على معلومات مـن مصـادر مسـتقلة

حتــت ضــغط الســوق  وقــد خضــع هــذا الــنمط للتغيــري والتطــوير خــالل العقــود األربعــة املاضــية ،منــط يف تشــكيل جملــس اإلدارة
ــا  ــة املشــرتكة الــيت انضــمت هلــا بريطاني وتوصــيات اللجــان املختلفــة الــيت شــكلتها  ،، وقواعــد حوكمــة الشــركات1973األوروبي

  .1احلكومة الربيطانية إلصدار توجيهات لتحسني أداء جمالس اإلدارة

  النموذج األوروبي: الفرع الثاني

كمــة الشــركات مثــل أملانيــا، فرنســا، هولنــدا منطــا خاصــا يف تشــكيل جمــالس إدارة تتبــع الــدول األوروبيــة األكثــر تطــورا يف حو   
وهـذا الـنمط حتكمـه قواعـد قانونيـة ملزمـة يف أوروبـا بالنسـبة " بـنمط الطبقيـني"ويطلق علـى هـذا النمـوذج  ،الشركات املسامهة
القــانون وهلــا حــق اختيــار أســلوب  فهــي ال ختضــع هلــذا الــنمط حبكــم ،أمــا الشــركات الصــغرية أو اخلاصــة ،للشــركات الكبــرية

ا   .تشكيل جمالس إدار

لــس اإلشــرايف"الـنمط األورويب يتشــكل مــن طبقتــني، الطبقــة األوىل يف تشــكيل جملــس اإلدارة يطلــق عليهــا     وهــو يضــم " ا

ଵ(يتم اختيار ثلثهم  ،نيأعضاء كلهم غري تنفيذي
ଷ

 فهـم مـن املصـرفيني نيني والعمال املنتخبني، أما البـاقبني ممثلي املوظفمن ) 
لـس اإلشـرايف أربـع مـرات سـنويا علـى األقـل وجيـب  ،واألشخاص ذوي املؤهالت واخلربة العلمية، الفنية والتجارية، وجيتمع ا

لـس اإلداري"أما فيما خيص الطبقة الثانية فهي  .عليه أن يصادق على القرارات الرئيسة املتعلقة باالستثمارات ويتشـكل " ا
  .نيالتنفيذي من املدراء

  :يلي امبه من أمناط تشكيل جمالس اإلدارة وميتاز هذا النمط عن غري    

  يفصل فصال واضحا بني مهمة إدارة الشركة وتوجيهها؛ -

  حيقق إشرافا فعاال ومنتظما على أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة من خالل جملس كفء ومستقل؛ -
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و جملـس اإلدارة اخلـارجي غـري التنفيـذي أو غـري املتفـرغ الـذي جنـده يف بعـض يتجنب مشكل التبعية اليت قـد يصـادفها عضـ -
  ).كالنمط الربيطاين(األمناط 

ذا النمط منـفالنمسا مثال تأثرت بدرجة كبري  ،تلفةبأساليب خم الطبقتنيالدول األوروبية منط  أتبعتوقد     أواخـر القـرن  ذة 
أصبح على كل شـركة هلـا عـدد كبـري مـن  1967، أما هولندا والسويد فهي تتجه إىل هذا النمط بالتدريج، ويف فرنسا سنة 19

ومع أن العرف قد جرى على أن رؤساء . دعوة ممثلني عن الثقافة العمالة لالنضمام إىل جملس اإلدارة بصفة مراقبني املوظفني
رة يعينـون إال أن غالبيـة جمـالس اإلدا ،من بني الرؤساء التنفيذيني السـابقني لشـركائهم جمالس اإلدارة يف فرنسا عادة ما يعينون

والتطبيــق احلـــايل يف جمـــالس اإلدارة . غــري متفـــرغني مــن ذوي االختصـــاص واخلـــربةو  ،خـــارجيني، مــن أشـــخاص غــري تنفيـــذيني
  .الفرنسية ال يضم أكثر من عضوين أو ثالثة من املدراء التنفيذيني

وهــو الــنمط األمريكــي الــذي  ،غالبيــة الشــركات يف أوروبــا تتجــه اآلن حنــو منــوذج ومنــط آخــر أكثــر حداثــة وفعاليــةكمــا أن    
  .1هذا البحث ائصه ومعامله يف اجلزء التايل منسنتساءل خص

  النموذج األمريكي: الفرع الثالث

األعضـاء اخلـارجيني غـري التنفيـذيني  أنعند احلديث عن النموذج األمريكي فنحن نقصـد أمريكـا الشـمالية حتديـدا، حيـث    
ـالس سـوى عـدد قليـل مـن األعضـاء التنفيـذيني  ،يطغى عددهم على جممـوع أعضـاء جمـالس اإلدارة، حيـث ال تضـم تلـك ا

باإلضافة إىل واحد أو اثنني مـن نوابـه يف جمـالس اإلدارة، وعـادة مـا يكـون  ،يعني رئيس الشركة التنفيذي ،النموذج وفق هذاو 
ويكــون عــادة رئــيس جملــس اإلدارة هــو أحــد . عــة أو أضــعاف األعضــاء التنفيــذينيبعضــاء غــري التنفيــذيني ثالثــة أو أر عــدد األ

حتـرص علـى تشـكيل العديـد مـن اللجـان مـن  ،وجمـالس اإلدارة األمريكيـة الـيت تتبـع هـذا الـنمط. الرؤساء التنفيـذيني السـابقني
ا على توجيه الشركة، أمهها بني أعضائها   .اللجنة التنفيذية اليت يرأسها غالبا الرئيس التنفيذي ملساعد

ــا أقـرب إىل النمــوذج الربيطـاين يف تشــكيل جمــالس اإلدارة ،والشــركات اململوكـة للقطــاع اخلـاص أمـا الشــركات الصـغرية     ،فإ
عضـو جملـس أكرب، ومل تتمكن الشركات األمريكيـة الصـغرية مـن التوسـع كثـريا يف مفهـوم األعضاء التنفيذيني  حيث جند عدد

بالرغم من مزاياه الكثرية الـيت يقـدمها للشـركات، ويرجـع سـبب هـذا إىل األعبـاء والغرامـات الكبـرية الـيت اإلدارة غري التنفيذي 
ومن جهة أخرى جند أن عضـو جملـس اإلدارة اخلـارجي  ،هذا من جهة ،تتحملها الشركة يف حالة تعثرها أو خمالفتها للقوانني

 واالستشــارةاملسـتقل الــذي يتقاضــى مبلغـا متواضــعا مــن املـال لقــاء حضــور بعـض االجتماعــات يف الســنة مـع تقدميــه للنصــح 
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للمجلــس، جيــد نفســه معرضــا ملطالبــات وأحكــام قضــائية قــد تصــل كلفتهــا إىل عشــرات أضــعاف مــا يتلقــاه لقــاء أتعابــه مــن 
هلذا فإن الكثري من اخلرباء اإلداريني التنفيذيني حيجمون عند قبول عضوية  ،)واستشارةيف حالة خلل أو سوء تقدير ( الشركة

ا ،جمالس إدارة الشركات اخلاصة ا وتصرفا   .حيث ال تكون هلم سيطرة فعلية على قرارا

ــا الشــر     ــة الــيت مــرت  كات األمريكيــة وشــدة املنافســة مــع الشــركات وقــد تطــور النمــوذج األمريكــي نتيجــة التجــارب العلمي
وليس لضغط من املشرع، وجند النموذج األمريكي يتشكل مـن غالبيتـه العظمـى يـتم عـن طريـق ) األوروبية واليابانية(األجنبية 

غـريه ومـا مييـز الـنمط األمريكـي مـن . وتضـم عـدد أكـرب مـن األعضـاء التنفيـذيني ،اللجنـة التنفيذيـة الـيت يقودهـا رئـيس الشـركة
 .1اختياريوهذا يشكل إلزامي وليس  ،األورويب هو وجود ممثلني للعمال واملوظفني

  النموذج العربي: الفرع الرابع

حيــث مت اقــرتاح هــذا النمــوذج وفــق نقــاط  ،لقــد مت اشــتقاق النمــوذج العــريب مــن عــدة منــاذج عربيــة يف خمتلــف دول العــامل    
وخاصـة تلـك الـيت تشـارك فيهـا احلكومـات جبـزء مـن  ،جند شركات املسامهة يف العامل العـريب تشرتك فيها معظم الدول العربية

ــالس تتشـكل غالبــا مـن أعضــاء غــري  رأس ماهلـا، تكــاد ال تعـرتف حبــق املــدراء التنفيـذيني يف عضــوية جمـالس اإلدارة، وهــذه ا
  ).اين يف هذه اجلزئيةيشبه متام النموذج الربيط(تنفيذيني يعينون من قبل املسامهني الكبار 

ـالس لت السمة الغالبة على جمالس إدارة الشـركات العربيـة املسـامهة هـي جملـس الطبقـة الواحـدة، ومل تظوقد     عـرف هـذه ا
والتأثر باألمنـاط األوروبيـة ) التدويل(من القرن املاضي عندما أخدت بعض هذه الشركات يف التوجه العاملي  ةاللجان التنفيذي

لت تلك اللجان يف أغلـب األحيـان ظ ،تنفيذيةة، وحىت عندما بدأت بعض جمالس اإلدارة العربية يف تشكيل جلان واألمريكي
فإن القليل من الشركات املسامهة تسمح بضم املـدير العـام أو  ،وحىت يف الوقت احلايل ،تقتصر على األعضاء غري التنفيذيني

ــاعضــوية جمــالس الــرئيس التنفيــذي أو بعــض كبــار مــدراء الشــركة إىل  بــل إن كثــري مــن جمــالس إدارة تلــك الشــركات مــا  ،إدار
 اسـتدعائهمزالت تقتضي شطرا هاما من مداولتها أثناء اجللسات بدون حضور رئيس الشـركة ومدرائـه التنفيـذيون الـذين يـتم 

  ).كليف األفكار واملشا  عدم املشاركة يف صنع القرارات والتشارك(لتقدمي التقارير والتوصيات فقط 

ــا     ــا رئيســيا يف إدار ــار املســامهني قــد حجــزوا ألنفســهم مكان لكــن بــالنظر إىل الشــركات العائليــة واملتوســطة الــيت يكــون كب
ــا يف أغلــب  ،التنفيذيــة ــه بكو ــا مازالــت ختتلــف عن ــا مــن اخلــط الربيطــاين، غــري أ ففــي هــذه الشــركات تقــرتب جمــالس إدار

                                                   
  :وكذلك. 61-60: حممد اخلطيب، مرجع سابق، ص: أنظر -  1

M.c Nair, K. leibfried," Management business ethics", Jonn weily, Newyork, 1995, p.15. 
 



الشركات  إدارةمجلس اإلدارة بين مبادئ الحوكمة و ........................................................الثانيالفصل    

 

92 
 

مني يخـارج أعضـاءاحلـاالت ال تضـم  م واستشــار إلعطـاء دفعـة أقـوى لتطـوير الشــركة  ،مســتقلني ممـن جيـب االسـتعانة خبـربا
ا   .مال الشركة سومازال األعضاء غري التنفيذيني يف معظم هذه الشركات هم من كبار املسامهني يف رأ ،وسالمة قرارا

بـالرغم مـن  ،لـى نطـاق واسـع يف العـام العـريبغـري معـرتف بـه ع) اخلارجيني(ن أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيإن مفهوم    
ا قد توسعت يف األخأن الشركات األوروبية واألمريكية مبختلف أن   .به من زمن بعيد ذواعها وأصحا

 العـريب بـدأت بالتـدرج يف التكيـف مـع املسـتجدات يف جمـال تكـوين ملوجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض الشـركات يف العـا   
ــم  حيــث ،جمـالس اإلدارة مت تعيــني عــدد قليــل مـن األعضــاء غــري التنفيــذيني، لكــن تبقـى ســلطة هــؤالء األعضــاء حمــدودة، أل

  .شك والالثقةالوبالتايل تبقى سلطتهم وعالقتهم مع الشركة موضع  ،غالبا ما يعينون من قبل احلكومة أو كبار املسامهني

نفـوذ أعضـاء  داستغالل جمالس إدارة الشـركات عنـ :االجيابيات منهانجد النمط العريب ميتاز ببعض لكن بالرغم من هذا، ف  
  .اإلدارة التنفيذية

  :النموذجهذا ومن سلبيات  

ــالس إىل اخلــربات التخصصــية الالزمــة لفهــم أعمــال الشــركة بعمــق -  عنــد نيوهــذا لغيــاب املــدراء التنفيــذي ،افتقــاد تلــك ا
  عضويتها؛

مثـل  ،مستقلني يف معظم األحيـان وافتقارهـا إىل اللجـان التخصصـية القويـة والفعالـة عدم استعانتها خبربة أعضاء خارجيني -
جمالس  يفالشركات بضرورة إدخال اللجان وجعلها عنصرا مهما  زمتألمع أن كثريا من الدول قد  ،املكافئاتو  جلنة التدقيق

  .1اإلدارة

 ،األوىل لعـدم تأقلمـه ومواكبـة النمـاذج العامليـة السـائدة ويعد ضعف أداء الشركات اليت تنتهج هذا النموذج راجع بالدرجة   
  .2تقليدية واحتوائه ألفكار وطرق إدارة

  

  

                                                   
  .64:حممد اخلطيب، مرجع سابق، ص -  1
  .178:  ، مرجع سابق، صسلورن جي مجيس، سيلر -2
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  تقييم نماذج تشكيل مجلس اإلدارة: الفرع الخامس

كثـرية، ففــي   وانتقـاداتواألمريكــي مازلـت حمـل نقـاش  األورويبإن األعضـاء سـالفة الـذكر خاصـة الـنمط الربيطـاين،   -
بســبب إحجــام  ،مــا زالــت جمــالس إدارة الشــركات تعــاين نقــص  يف عــدد األعضــاء املتنقلــني غــري التنفيــذيني ،أمريكــا

ــا االنضــمامالكثــري مــن اخلــرباء املــؤهلني عــن  خوفــا مــن املســاءلة القضــائية لكثــرة دعــاوي  ،إىل عضــوية جمــالس إدار
  .التعويض اليت تقام هناك على أعضاء وجمالس اإلدارة املتعثرة

ا وفق النموذج الربيطاين ،يف بريطانيا أما  - أو التوجه حنو تطبيق النموذج  ،فما زال احلديث واجلدل حول بقاء شركا
األملــاين الــذي يســمح بتمثيــل العمــال واملــوظفني يف جمــالس اإلدارة، وقــد صــدرت يف بريطانيــا الكثــري مــن التقــارير يف 

  .هذا الصدد
، خوفــا مــن بــبطءيف طريقــه إىل التكيــف وتطبيــق معــايري احلوكمــة ولكــن أمــا فيمــا خيــص النمــوذج العــريب فنجــده     -

الس إدارة الشـركات العربيـة جمـكـن متزام املشـرع بتطبيـق النمـاذج الـيت أو إل ،النتائج وكذا بسبب غياب دعم حكومي
ة يف وإرضـــاء مجيـــع أطـــراف املصـــلح ،إىل حتقيـــق مســـتويات عاليـــة مـــن األداء بالشـــركاتوالوصـــول  ،القيـــام مبهامهـــا

  .1الشركة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  ).بتصرف( .64: ، صحممد اخلطيب، مرجع سابق -  1
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  اللجان المكونة لمجلس اإلدارة: المطلب الثالث

لـس رؤيـة أوضـح يميزة إضـافهلا للجان تأثري استشاري كبري، ولكن هذه اللجان     ة تتمثـل يف مـنح هـذه اللجـان ألعضـاء ا
ــوا مــن احلصــول عليهــا بــدون هــذه اللجــان، إىل جانــب ذلــك تكمــن قيمــة   ةهــذه اللجــان يف ثالثــتتعلــق بالشــركة لــن يتمكن

  :1جماالت

طمأنــة املســامهني خـــارج املشــروع خبصــوص مشوليـــة وموضــوعية عمليــات جملـــس اإلدارة، وينطبــق هــذا علـــى عمــل جلنـــة  -1
لرتشـيح يف البحـث عـن املراجعة فيما يتعلق بالبيانـات املاليـة، وعلـى جلنـة األجـور فيمـا يتعلـق بـأجور التنفيـذيني، وعلـى جلنـة ا

لس اإلدارةمرشحني مناسبني   ؛ 

ـا وت ،حتسني جودة املهام -2 سـاعد علـى زيـادة درجـة حيث تضيف اللجان اجليدة قيمـة ملحوظـة للعمليـات الـيت يقومـون 
  ؛ يف صحة تلك العملياتنيثقة املسامه

تنشـأ بـني هـؤالء حل املنازعات اليت تنشأ نتيجة تعارض املصاحل بني املديرين التنفيذيني ومصلحة املسامهني، أو الـيت قـد  -3
لس وضع هذه النزاعات ه جلنة املراجعة، وميكن للجان االتنفيذيني واملراجعني الداخليني أو اخلارجيني وهو الدور الذي تلعب

  .داخل املنظور املناسب هلا وأيضا سهولة التعامل معها

بضـرورة ) OECD(يث تنادي مبـادئ األعضاء التنفيذيني، حعلى وجيب أن تعتمد اللجان على كل األعضاء وليس فقط    
فإنـه يلـزم دعـوة بعـض األعضـاء التنفيـذيني  ،أن تتكون تلك اللجان مع األعضاء غري التنفيذيني فقط، وعلى الرغم من ذلك

ذه الطريقة فقط ميكن  ،)على سبيل املثال جيب دعوة املدير املايل حلضور اجتماعات جلنة املراجعة(حلضور االجتماعات  و
يكون هناك تناسب بني  أنمع ضرورة  ،لى استقالهلم، وجيب أن تتكون تلك اللجان من ثالثة أعضاء على األقلاحلفاظ ع

بـادئ حوكمـة الشـركات الـيت مهذا وسوف نستعرض يف اجلزء التـايل مـن الفصـل . حجم اللجان وكمية األعمال املوكلة إليها
اتنظم عمل تلك اللجان واليت توضح مسؤوليتها وسلطتها وقوا   .عد العمل 

  )المراقبة( لجنة المراجعة: الفرع األول

ع اإلخفاقـات مـة املتخصصـة والبـاحثني، وخاصـة يـللدو احظيت جلان املراجعة يف الوقـت احلـايل باهتمـام بـالغ مـن اهليئـات    
ة مـن للـدور الـذي ميكـن أن تلعبـه جلـان املراجعـة كـأدا ،واالضطرابات املالية يف كربى الشركات العاملية، ويرجـع هـذا االهتمـام

                                                   
  .88 -87: مرجع سابق، ص ،ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين تحوكمة الشركاحممد مصطفى سليمان،  -  1
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ة الدقة والشفافية يف املعلومات املالية اليت تفصـح عنهـا الشـركات، وذلـك مـن خـالل دورهـا دأدوات حوكمة الشركات يف زيا
جعـة اخلارجيـة وزيـادة ودورهـا يف دعـم وظيفـة املرا ،يف إعداد التقارير املالية وإشرافها على وظيفـة املراجعـة الداخليـة بالشـركات

وهـو األمـر الـذي أدى إىل قيـام البورصـات  ،ى االلتزام مببـادئ حوكمـة الشـركاتد علياالستقاللية هلا، وأيضا أمهيتها يف التأك
ـا بإنشـاء جلنـة املراجعـة وهـو مـا اتبعتـه هيئـات السـوق املاليـة بالـدول  . املالية الدولية مبطالبـة الشـركات الـيت تسـجل أسـهمها 

االعرب   .ية عند إصدارها مؤخرا للوائح حوكمة الشركات 

ن وذلـك نظــرا أل" Audit Committees"ال يوجـد تعريــف موحـد حــىت اآلن للجـان املراجعـة  :المراجعـة نــةتعريـف لج -1
اىأخر مسؤوليات جلان املراجعة قد ختتلف من شركة إىل    .، إال أننا سوف نقوم بعرض جمموعة من التعاريف املتعلقة 

وتعتــرب قنـاة اتصــال بــني  ،مبجلــس اإلدارة التنفيـذينيهـي جلنــة يـتم تعيــني أعضــائها عـن طريــق الشــركة مـن األعضــاء غــري " -
  .1"اإلدارة واملراجع اخلارجي للشركة، ويف نفس الوقت هلا دور رقايب على مجيع عمليات الشركةجملس 

األعضـاء غـري التنفيـذيني أو غالبيتهـا مـن األعضـاء غـري هي جلنة منبثقة من جملس إدارة الشركة وتقتصر عضـويتها علـى " -
ومســؤوليتها جيــب أن تشــمل علـى مراجعــة املبــادئ والسياســات احملاسـبية املطبقــة داخــل الشــركة، واالجتمــاع  ،التنفيـذيني

  .2"ةد من مالئمة نظم الرقابة املالية بالشركيجة عملية املراجعة، وأيضا التأكباملراجع اخلارجي ومناقشته حول نت
والـذين لـديهم خـربة يف  ،هي جلنة منبثقة من جملس إدارة الشركة وعضـويتها قاصـرة فقـط علـى األعضـاء غـري التنفيـذيني" -

ومراجعـــة وظيفـــيت املراجعـــة  ،جمــال احملاســـبة واملراجعـــة، وتكـــون مســـؤولة عـــن اإلشـــراف عــن عمليـــة إعـــداد القـــوائم املاليـــة
  ".يق قواعد حوكمة الشركاتومراجعة االلتزام بتطب ،اخلارجية والداخلية

  :من خالل التعريفات السابقة يتضح لنا أن هناك ثالث خصائص مميزة للجنة املراجعة وهي   

  ؛نة منبثقة من جملس إدارة الشركةجل -1

ربة يف عضـويتها قاصـرة فقـط علـى األعضــاء غـري التنفيـذيني والـذين يتـوافر لــديهم درجـة عاليـة مـن االسـتقاللية واخلــ -2
  ؛احملاسبة واملراجعةجمال 

                                                   
  .89:، صمرجع سابق ،ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين الشركاتحوكمة حممد مصطفى سليمان،  -  1
 والتجارية، املالية الدراسات جملة ،" -ميدانية تحليلة دراسة - الشركات لحوكمة الفعال التطبيق في المحاسبي اإلفصاح دور" حممد، الناصر عبد درويش - 2

 .10: ، ص2003جوان،  الثاين، العدد ،، القاهرة، القاهرة جامعة ،سويف بين ،التجارة كلية
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 ،مسؤولية جلنة املراجعة تتعلق مبراجعة عمليات إعداد التقارير املالية ومراجعة عمليات املراجعـة الداخليـة واخلارجيـة -3
  .ا مراجعة االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات داخل الشركةضوأي

لـيت قامـت بوضـعها الـدول العربيـة، الشـركات املسـجلة طالبت مجيع لوائح احلوكمـة ا :المراجعة نةالهيكل القانوني للج -2
راجعـة نظــرا لتنــوع وتعــاظم الـدور الــذي ميكــن أن تؤديـه مثــل هــذه اللجــان، أسـهمها يف الســوق املاليــة بضـرورة إنشــاء جلــان امل

  :وميكن أن يتم تلخيص املواد التشريعية املتعلقة بلجان املراجعة واليت تتضمنها تلك اللوائح يف التايل

يكون  ،يشكل جملس اإلدارة جلنة من أعضائه غري التنفيذيني تسمى جلنة املراجعة، ال يقل عدد أعضائها عن ثالث -أ
  .من بينهم خمتص بالشؤون املالية واحملاسبية

ــة املراجعــة -ب ــار أعضــاء جلن ــاء علــى االقــرتاح مــن جملــس اإلدارة قواعــد اختي ــة العامــة للشــركة بن ومــدة  ،تصــدر اجلمعي
  .عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

ا ما -ج   :1يلي تشمل مهام جلنة املراجعة ومسؤوليا

ق مــن مــدى فاعليتهــا يف تنفيــذ األعمــال لداخليــة يف الشــركة، مــن أجــل التحقــاإلشــراف علــى إدارة املراجعــة ا -
  ؛ حددها هلا جملس اإلدارةواملهمات اليت

ا يف شأنهكتووضع تقرير م ،دراسة نظام الرقابة الداخلية -   ؛وب عن رأيها وتوصيا
  ؛لتصحيحية للملحوظات الواردة فيهاومتابعة تنفيذ اإلجراءات ا  ،الداخلية الرقابةدراسة نظام  -
لســة اإلال - م، ويراعــي عنــد التوصــية ،دارة بتعيــني احملاســبني القــانونني وفصــلهمتوصــية  بــالتعيني  وحتديــد أتعــا

  ؛التأكد من استقالليتهم
ا أثناء قيامهم احملاسبني القانونيني واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون  متابعة أعمال -

  ؛بأعمال املراجعة
ا عليهادراسة خطة املراجعة مع احملاسب  -   ؛القانوين وإبداء ملحوظا
ا دراسة ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم -   ؛2املالية ومتابعة ما مت يف شأ
  ؛ة وإبداء الرأي والتوصية يف شأنهدار والسنوية قبل عرضها على جملس اإل وائم املالية األوليةدراسة الق -
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ا ،بداء الرأيإدراسة السياسات املتبعة و  - لس اإلدارة يف شأ   .والتوصية 

واليت ميكـن أن تقـدمها لعل احلافز على إنشاء جلنة املراجعة ينشأ من املنافع املتوقعة منها  :أهمية إنشاء لجنة المراجعة -3
يلـي نوضـح  ويف مـا. واملسامهني وأصحاب املصـاحل ،مثل جملس إدارة الشركة واملراجع اخلارجي والداخلي ،إىل مجيع األطراف

  .بشيء من التفصيل املنافع املتوقعة من جلنة املراجعة لكل طرف من األطراف السابقة

جلنــة املراجعــة ســوف يــؤدي إىل مســاعدة أعضــاء جملــس اإلدارة إن إنشــاء  :أهميــة لجنــة المراجعــة لمجلــس اإلدارة  .أ 
م عـن طريـق دور جلنـة  وخاصـة فيمـا يتعلـق بنـواحي احملاسـبة واملراجعـة، وذلـك ،التنفيذيني من تنفيذ مهامهم ومسؤوليا

جي أثنـاء مـن خـالل االجتمـاع بـاملراجع اخلـار املراجعة يف حتسـني اإلتصـال بـني جملـس اإلدارة واملراجـع اخلـارجي، وذلـك 
ــة املراجعــة ايــة عملي وتوصــيل نتيجــة هــذه االجتماعــات إىل جملــس اإلدارة واملســاعدة يف حــل املشــاكل الــيت قــد  ،ويف 

  .يواجهها املراجع مع إدارة الشركة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية
ة يف أعضــائها، ســوف يــؤدي إىل حتســني ومــن ناحيــة أخــرى فــإن وجــود جلنــة املراجعــة مبــا لــديها مــن اســتقاللية وخــرب    

وجيعــل  ،االتصــال بــني جملــس اإلدارة وقســم املراجعــة الداخليــة داخــل الشــركة بالشــكل الــذي يــدعم دورهــا واســتقالليتها
ــة تامــة باملشــاكل الــيت تواجههــا املراجعــة الداخليــة، بــل واألكثــر مــن ذلــكجملــس  تقــوم جلنــة املراجعــة  ،اإلدارة علــى دراي

لس اإلدارة واليت تؤدي إىل تفعيل الدور الرقايب واإلشرايف له بتقدمي احللو    .جتاه وظيفة املراجعة الداخليةال املناسبة 
ـــة المراجعـــة للمراجـــع الخـــارجي  .ب  ـــة لجن ـــد مـــن االنتقـــادات املتعلقـــة  :أهمي تعرضـــت مهنـــة املراجعـــة اخلارجيـــة للعدي

يارات املالية يف بداية القرن ،بفعاليتها احلايل، وهو األمر الذي أدى إىل قيام اهليئات العلمية العاملية  وذلك يف ضوء اال
ا تفعيــل الــدور الــذي تلعبــه، ومــن هــذه احللــو  تلعبــه جلــان املراجعــة يف  ، االهتمــام بالــدور الــذيلبتقــدمي حلــول مــن شــا

استقاللية املراجع اخلارجي بالشكل الذي يؤدي إىل قيام املراجع اخلارجي مبهامه دون ضغط أو تدخل من إدارة تدعيم 
  :1جتاه املراجع اخلارجي منهااوهناك جمموعة من املسؤوليات للجان املراجعة . الشركة

 ؛راجعة يف تعيني املراجع اخلارجيدور جلان امل -
 ؛املراجع اخلارجيحتديد أتعاب  دور جلان املراجعة يف -
 ؛ املراجع اخلارجي وإدارة الشركةدور جلان املراجعة يف حل املشاكل اليت قد تنشأ بني -
 ؛الداخلية بالشركةبقسم املراجعة املراجع اخلارجي دور جلان املراجعة يف زيادة تفاعل  -
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 .1اإلدارة سوالسنوية وذلك من قبل جمل رحليةمراجعة القوائم املالية امليف قيام جلان املراجعة  أمهية -
ــة املراجعــةومــن خــالل امل    ــة واســتقاللية املراجــع ، ســؤوليات الســابقة للجن ــادة فاعلي يتضــح لنــا أن للجنــة دور هــام يف زي

ــه والعمــل علــى حــل املشــاكل بينــه وبــني إدارة الشــركة فيمــا  اخلــارجي، وذلــك عــن طريــق دورهــا يف اختيــاره وحتديــد أتعاب
لنواحي احملاسبية، وبالطبع هذا سوف يؤدي إىل زيـادة جـودة املراجعـة اخلارجيـة بالشـكل الـذي يـؤدي إىل زيـادة يتعلق با

  .ويف مهنة املراجعة بصفة عامة ،ثقة األطراف اخلارجية يف تقرير املراجع اخلارجي
ــة   .ج  ــةأهمي ــداخلي لجن ــافع لقســم املراجعــة  جلنــة إنشــاء :المراجعــة للمراجــع ال املراجعــة أدى إىل وجــود عديــد مــن املن

ــة وتــو الداخليــة داخــل الشــركة، فوجــود جلنــة مســتقلة تقــ فري املــوارد الالزمــة هلــذا و م باختيــار رئــيس قســم املراجعــة الداخلي
م حلل املشاكل اليت قد تنشأ بني هذا القسم وإدارة الشـركة، ويف نفـس الوقـ ،القسم ت قيـام قسـم واالجتماع املستمر 

املراجعة الداخلية بإرسال تقاريره إىل جلنة املراجعة واليت تعترب قناة اتصال بني هذا القسم وجملس إدارة الشركة، كل هذا 
  .سوف يؤدي يف النهاية إىل زيادة االستقاللية وتفعيل الدور الذي يلعبه قسم املراجعة الداخلية بالشركة

ــال أشــارت العديــد مــن    ــة الــيت قامــت بدراســة العالقــة بــني جلــان املراجعــة وقســم املراجعــة  ويف هــذا ا األحبــاث العلمي
م يتهراجعني الــداخليني وزيــادة اســـتقاللإىل التأكيــد علــى أمهيــة جلــان املراجعـــة يف زيــادة فعاليــة املــ ،الداخليــة بالشــركات

م الرقابية جلان املراجعة سوف ميكن املراجعني  ومن ناحية أخرى فإن وجود. بالشكل الذي ميكنهم من تنفيذ مسؤوليا
دة الداخليني من زيـادة التفاعـل مـن املراجـع اخلـارجي باعتبـار أن مـن ضـمن مسـؤوليات جلـان املراجعـة هـو التنسـيق وزيـا

الداخليني، بالشكل الذي يـؤدي إىل مسـاعدة كـل الطـرفني بالوفـاء مبسـؤولياته  نيواملراجع االتصال بني املراجع اخلارجي
  .االعتماد على املعلومات والتقارير احملاسبية واملالية اليت تصدرها الشركة كانيةإموزيادة 

سوف يؤدي إىل  ،املراجعة داخل الشركات نةإن إنشاء جل :المراجعة للمستثمرين واألطراف الخارجية نةأهمية لج  .د 
ــة  يــةزيــادة االعتماد والشــفافية يف املعلومــات والتقــارير احملاســبية الــيت تصــدرها الشــركات لألطــراف اخلارجيــة، فوجــود جلن

ــة  مســتقلة تقــوم بعمليــة اإلشــراف علــى إعــداد التقــارير املاليــة وعلــى تــدعيم االســتقاللية ودور كــل مــن املراجعــة الداخلي
ركات، ســــوف يـــؤدي هــــذا بالتأكيـــد إىل زيــــادة ثقــــة والتأكيــــد علـــى االلتــــزام بتطبيـــق القواعــــد حوكمــــة الشـــ ،واخلارجيـــة

ا على املعلومات املالية الـيت تصـدرها الشـركات يف هـذه التقـارير  ،املستثمرين واألطراف اخلارجية األخرى اليت تبين قرارا
ا بضـرورة أن ت أن العديد من البورصات املالية ،كمن ذل واألكثربل  قـوم جلنـة العاملية تطالب اآلن الشركات املسجلة 

ااملراجعة  ، ويرفق ضمن القوائم املالية وتقرير املراجع اخلارجي، توضح فيه جلنة يف هذه الشركات بإصدار تقرير خاص 
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France, mai 2006 ,P. 47. 
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خــالل الفــرتة ورأيهــا يف اإلفصــاح علــى املعلومــات والتقــارير احملاســبية، وهــذا  املســؤوليات الــيت قامــت بتنفيــذهاراجعــة امل
  .1هذه التقارير منن و رجة الثقة اليت مينحها املستفيددبالتايل سوف يؤدي إىل زيادة 

ــة المراجعــة -4  ،اهتمــت العديــد مــن اهليئــات العلميــة وبورصــات األوراق املاليــة يف العديــد مــن بلــدان العــامل :تكــوين لجن
بتحديد القواعد املنظمـة لتكـوين جلـان املراجعـة واالشـرتاطات الواجـب توافرهـا يف أعضـائها بالشـكل الـذي يـؤدي إىل تعظـيم 

جتاه عملية إعداد القوائم املالية وكل من املراجعة الداخلية واخلارجية، ويف هذا الشأن سوف نقوم بإلقاء ااملنفعة املتوقعة منها 
  .ة لتكوين جلان املراجعة وذلك فيما يتعلق باستقاللية وخربة األعضاءالضوء على القواعد املنظم

يوجــد هنــاك اتفــاق علــى ضــرورة أن تقتصــر عضــوية املراجعــة  ،يف الواقــع العملــي :المراجعــة نــةاســتقاللية أعضــاء لج  .أ 
حيث أظهـرت العديـد مـن الدراسـات أن  ،غري التنفيذيني، وذلك ملا هلم من استقاللية على إدارة الشركة األعضاءعلى 

تتـأثر بدرجـة كبــرية علـى درجـة االســتقاللية املتـوفرة يف هــؤالء  ،مقـدرة أعضـاء جملــس اإلدارة يف الرقابـة علـى إدارة الشــركة
وهناك العديد من الدراسات العملية اليت أكدت على أمهية االسـتقاللية بالنسـبة ألعضـاء جلنـة املراقبـة، منهـا . األعضاء

ــا الد حيــث وجـــد أن  ،علـــى جمموعــة مــن الشــركات األمريكيــة  Micmullen & Raghunandanراســة الــيت قــام 
ــا مــن  الشــركات الــيت لــيس لــديها مشــاكل يف القــوائم املاليــة هــي تلــك الشــركات الــيت يتكــون أعضــاء جلــان املراجعــة 

ا  جـود و الذي وجد أن هنـاك عالقـة مباشـرة بـني و  Wrightاألعضاء غري التنفيذيني املستقلني فقط، والدراسة اليت قام 
 .ونسبة األعضاء غري التنفيذيني املستقلني داخل جلان املراجعة ،القوائم املالية

تــوفر االســتقاللية يف عضــو جلنــة املراجعــة ال يعتــرب ضــمان كافيــا للتأكــد مــن قــدرة  : المراجعــة نــةخبــرة أعضــاء لج  .ب 
الكافيـة يف جمـال احملاسـبة  ةبل يشرتط أيضا أن يتوافر يف عضـو اللجنـة اخلـرب أعضاء جلنة املراجعة على القيام بوظائفهم، 

واالختيـار املناسـب للقواعـد  ،واملراجعة، وذلك نظرا لطبيعة عمل اللجنة من اإلشراف علـى عمليـة إعـداد القـوائم املاليـة
حيـث أن تعقـد األمـور املاليـة يف الواقـع العملـي، وتعقـد . واليت تتطلب تـوافر مسـتوى معـني مـن اخلـربة ،احملاسبية املطبقة

هياكل رأس مال الشركات، وظهور صناعات جديدة، والتطبيق اخلالق ملعايري احملاسبية القومية، كلها معا توضح أمهية 
  .2ةل يف جلنة املراجعجملس اإلدارة املؤهلني فقط للعم وجود أعضاء
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2 - Zulkifli hasan corporate governance , "Western and islamic perspectives " , international review of business 
research papers .melbourne, australia, vol 5 N01. January, 2009, p. 08. 
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ذكـرت مبـادئ حوكمـة الشـركات العديـد مـن املهـام واملسـؤوليات  :المراجعة ونطاق عملهـا نةالمسؤوليات العامة للج -5
ــدف إىل التأكــد مــن حتقيــق أهــداف الشــركة لــس اإلدارة الــيت  ومحايــة  ،للجنــة املراجعــة باعتبارهــا األداة الرقابيــة األساســية 

وحيــق للجنـة وبــدون أي قيـود، االطـالع علــى كافـة املعلومــات . مصـاحل املسـامهني واملســتثمرين بكفـاءة عاليــة وتكلفـة معقولـة
وعلــى جملــس . والبيانـات والتقــارير والســجالت واملراســالت، أو غــري ذلـك مــن األمــور الــيت تــرى للجنـة أمهيــة االطــالع عليهــا

  .تكفل للجنة القيام مبهامها اإلدارة اختاذ كل اإلجراءات اليت

  :وتشمل مسؤوليات جلنة املراجعة القيام بكل األعمال اليت متكنها من حتقيق مهامها ومنها   

ا ال تتضمن أي عبـارات أو  ،دراسة القوائم املالية السنوية واألولية قبل اعتمادها ونشرها - بغرض التوصل إىل قناعة بأ
ـــــــة معلومـــــــ   مـــــــن هـــــــذه القـــــــوائم أي بيانـــــــات أو معلومـــــــات  حيـــــــذفنـــــــه مل أنســـــــبية، و ات غـــــــري صـــــــحيحة ذات أمهي

  .تكون القوائم املالية مضللة وأ ،أو مبالغ ذات أمهية نسبية ينتج عن حذفها
وأي تغيري يف هذه السياسات وتقدمي ما تراه اللجنة من  ،دراسة السياسات احملاسبية اليت تتبناها الشركة قبل اعتمادها -

ا ذا يف االعتبار مدى مالءمة السياسات احملاسبية لطبيعة أعمال الشركة وأثرها على املركز املايل هلا ، أخمقرتحات بشأ
  .ونتائج أعماهلا

التحقـق مــن كفايــة تصــميم األنشـطة الرقابيــة يف الشــركة، وفعاليــة تصـميمها بطريقــة مناســبة متكــن مـن احلــد مــن وقــوع  -
تنفيــذ  جــودةنفيــذ األنشــطة الرقابيــة بطريقــة متكــن مــن التحقــق مــن الغــش واألخطــاء واكتشــافها فــور وقوعهــا، وفعاليــة ت

  .األنشطة الرقابية والثبات يف تنفيذها
على عمليات التقصي ذات العالقة بالغش أو األخطاء اليت تقع يف الشركة، أو أي أمور أخرى ترى اللجنة  اإلشراف -

  .أمهية تقصيها
 ساخلارجي، وتكون اللجنـة حلقـة الوصـل بـني املراجـع اخلـارجي وجملـ تقارير واملالحظات اليت يقدمها املراجعالدراسة  -

.  اإلدارة مبا ميكن املراجع اخلارجي من القيام بعملية مبنأى عن أي قيود أو تأثريات من قبل جملـس اإلدارة وإدارة الشـركة
خلدمات املهنيـة الـيت يقـدمها املراجـع وتتوىل اللجنة اقرتاح املراجع اخلارجي للسنة املالية التالية للشركة، والتحقق من أن ا

واخلــدمات املهنيــة األخــرى الــيت يقــدمها املراجــع تنفيــذا  ،اخلــارجي للشــركة أقصــرت علــى مراجعــة القــوائم املاليــة للشــركة
كمــا تقــرتح اللجنــة عــزل املراجــع اخلــارجي، مــع بيــان األســباب، واحلفــاظ علــى حــق املراجــع . ملتطلبــات نظاميــة حمــددة

طالبـــة بـــالتعويض عـــن أي ضـــرر يصـــيبه بســـبب تغيـــريه إذا مت التغيـــري  يف الوقـــت غـــري الئـــق أو لغـــري مـــربر اخلـــارجي يف امل
  .مقبول
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التحقـــق مـــن اســـتقاللية املـــرجعيني الـــداخليني، ودراســـة خطـــة عمـــل املراجعـــة الداخليـــة يف الشـــركة، ونطـــاق الفحـــص  -
ا تأكيـد  املـراجعني الـداخليني والرفـع مـن كفـاءة مـا  تقالليةاسـوالتقارير اليت تصدر عنها، وتقدمي أي مقرتحـات مـن شـأ

كما تقوم . جملس اإلدارة واملراجعني الداخليني الوصل بنيوتكون اللجنة حلقة . يقومون به من أعمال وبتكلفة معقولة
ـــات الرتشـــيح لوظيفـــة مـــدير املراجعـــة الداخليـــة يف الشـــركةاللجنـــة بدراســـة ط ـــدالت واملزايـــا األخـــ ،لب رى واملكافئـــات والب

اء عمل مدير املراجعـة الداخليـة سـواء  املخصصة له وترشيح الشخص األكثر مالئمة، مع بيان األسباب، والنظر يف إ
  .بسبب االستقالة أو العجز أو اإلعفاء، ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات يف هذا الشأن إىل جملس اإلدارة

  . 1والقوانني السارية يف الدولة ةلألنظم اختاذ ما يلزم للتأكد من عدم خمالفة الشركة -
ــة علــى تنفيــذ مهامهــا  - ــام بدراســة متخصصــة تســاعد اللجن االســتعانة، كلمــا دعــت احلاجــة مبستشــارين مســتقلني للقي

  .وحتديد أتباعهم
ا     ا لتنفيذ  ،ويتعني على اللجنة إعداد الئحة داخلية خاصة  توضح اإلجراءات التنفيذية اليت يتعني على اللجنة االلتزام 

  .مهامها وما تتضمنه القواعد العامة املنظمة لعمل جلنة املراجعة الداخلية من أحكام

تتمثل مسؤوليات اللجنة فيما يتعلـق بإعـداد القـوائم املاليـة يف : مسؤوليات اللجنة المتعلقة بإعداد القوائم المالية  .أ 
  :2لتايلا

مناقشــة اإلدارة واملراجــع اخلــارجي حــول سياســة اإلفصــاح واملتطلبــات الــيت تفرضــها اللــوائح والقــوانني الــيت تفرضـــها  -
ــا الشــركة أســهمها ،الدولــة باإلضــافة إىل قيــام اللجنــة مبناقشــة جــودة ومــدى مناســبة . وبورصــة األوراق املاليــة املقيــدة 

  .املبادئ احملاسبية اليت تطبقها الشركة
ا ،مناقشة اإلدارة واملراجع اخلارجي يف كيفية إعداد التقارير السنوية للشركة -   .واملالحظات والتفسريات املرفقة 
  .مناقشة املراجع يف التقارير املالية اليت مت مراجعتها ويف التقرير اخلاص به -
  .مناقشة التغريات اليت حتدث يف خطة املراجعة اخلارجية -
 .يواجهها املراجع اخلارجي يف قيامه بعملية املراجعة املشاكل واملعوقات اليت -
ــة املراجعــة - وذلــك وفــق معــايري املراجعــة املتفــق  ،مناقشــة األمــور الــيت جيــب أن يقــوم املراجــع اخلــارجي بتوصــيلها للجن

 .عليها

                                                   
لد السادس، ،25، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد واإلدارة، العدد "لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات"عوض بن سالمة الرحيلي،  - 1  ا

  .  20: ، ص2013السعودية، 
  .99: مرجع سابق، ص ،ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين الشركاتحوكمة حممد مصطفى سليمان،  -  2



الشركات  إدارةمجلس اإلدارة بين مبادئ الحوكمة و ........................................................الثانيالفصل    

 

102 
 

 .ارير املاليةمناقشة املراجع اخلارجي يف مدى جودة املبادئ احملاسبية اليت تطبقها الشركة يف إعداد القوائم والتق -
  .مناقشة اإلدارة واملراجع اخلارجي يف مدى مالئمة أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة بالشركة -

  :1تتمثل مسؤوليات اللجنة فيما يتعلق باملراجع اخلارجي يف التايل: المسؤوليات المتعلقة بالمراجع الخارجي  .ب 
ــة املراجعــة هــي اجلهــة املســؤولة الوحيــدة عــن تعيــني و  - باإلضــافة إىل  ،فصــل وحتديــد أتعــاب املراجــع اخلــارجيتعتــرب جلن

ــة،  إشــرافها علــى عملــه وحــل اخلالفــات الــيت قــد تنشــأ بــني اإلدارة واملراجــع اخلــارجي فيمــا يتعلــق بإعــداد القــوائم املالي
وجيــب علــى اللجنــة القيــام مبراجعــة واعتمــاد اخلــدمات غــري املراجعــة الــيت قــد يقــوم املراجــع اخلــارجي بتقــدميها للشــركة، 

  .دف التأكد من عدم تأثريها على استقالليته
  :اللجنة بشكل سنوي طلب تقرير من املراجع اخلارجي يوضح اآليت جيب على -

 ؛لرقابة الداخلية املطبقة بالشركةا إجراءات  
 دف تقييم استقاللية املراجع اخلارجي   .العالقة بني املراجع اخلارجي والشركة، وذلك 

  .جانب اإلدارةقيام املراجع اخلارجي باالتصال مباشرة باللجنة يف حالة وجود مشاكل ومعوقات من  -
  .مراجعة أداء واستقاللية املراجع اخلارجي -
  .اليت يقوم املراجع اخلارجي بتقدميها للشركة Non-audit Servicesمراجعة اخلدمات غري املراجعة  -
مبـدى االلتـزام بـاللوائح والقـوانني  تتمثـل مسـؤوليات اللجنـة فيمـا يتعلـق :المسؤوليات المتعلقة بالمراجعة الداخلية .ج 

  :التايليف 
لكـي تقـوم . الشركة بإرسال التقـارير اخلاصـة بالقسـم مباشـرة إىل جلنـة املراجعـةيف يقوم رئيس قسم املراجعة الداخلية  -

ـم والعمليـات املتعلقـة بتقيـيم  ،بتقييم وظيفة املراجعة الداخلية بالشـركة مـن حيـث كفـاءة املـوظفني واملكافئـات املتعلقـة 
  .لداخليةاملخاطر وإنشاء خطط املراجعة ا

  :مناقشة إدارة الشركة يف األمور اآلتية -
 كيفية قيام اإلدارة مبعاجلة املالحظات اليت يتم اكتشافها عن طريق املراجعني الداخليني.  
 ن واليت تؤثر عليهم يف األداءو ن الداخليو املعوقات اليت يواجهها املراجع.  
 التغريات اليت حتدث يف خطة املراجعة.  
 الداخلية موازنة قسم املراجعة.  

                                                   
  .101: ، صمرجع سابق ،ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين الشركاتحوكمة حممد مصطفى سليمان،  - 1
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ــــة وإدارة المخــــاطر  .د  و أحــــد هــــإن وجــــود نظــــام رقابــــة داخليــــة فعــــال،  :المســــؤوليات المتعلقــــة بالرقابــــة الداخلي
لس اإلدارة، وتتمثل املهمة األساسية للجنة املساملسؤوليات الرئي راجعة يف التحقق من كفاية نظام الرقابة ية املوكلة 

ــة، وتقــدمي أي توصــ ــة وتنفيــذه بفعالي ا تفعيــل النظــام وتطــويره مبــا حيقــق أغــراض الداخلي لــس اإلدارة مــن شــأ يات 
وتتمثـل مسـؤوليات اللجنـة فيمـا يتعلـق  ،الشركة وحيمي مصاحل املسـامهني واملسـتثمرين بكفـاءة عاليـة وتكلفـة معقولـة

  :1بالرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يف اآليت
اخلارجي يف مدى فعالية ومالئمة نظم الرقابة احملاسبية واملالية اليت ، واملراجع مناقشة اإلدارة واملراجعني الداخليني -

  .تطبقها الشركة
مناقشة اإلدارة واملراجعني الداخليني، واملراجع اخلارجي حول السياسـات واإلجـراءات الـيت يـتم اختاذهـا للـتحكم  -

مببــادئ الســلوك املهــين  االلتــزاممثــل خمــاطر األعمــال واملخــاطر املتعلقــة بعــدم  ،يف املخــاطر الــيت تواجههــا الشــركة
ا   .اخلاصة 

  :مناقشة اإلدارة، واملراجعني الداخليني، واملراجع اخلارجي يف اآليت -
 مدى قوة أو ضعف سياسة اإلفصاح للشركة ونظم الرقابة الداخلية مبا تتضمن من نظم للمعلومات.  
 ــــراجعني  ها كــــلميــــق املالحظــــات والتوصــــيات الــــيت يقــــدمتابعــــة قيــــام اإلدارة بتطب مــــن املراجــــع اخلــــارجي وامل

  2.الداخليني
ــاللوائح والقــوانين  .ه  ــزام ب ــزام  :المســؤوليات المتعلقــة بمــدى االلت ــة فيمــا يتعلــق مبــدى االلت تتمثــل مســؤوليات اللجن

  :باللوائح والقوانني يف التايل
تواجهها الشركة قبل القضايا مناقشة اإلجراءات اليت تتبعها الشركة واملتعلقة بكيفية اكتشاف وحتديد املخاطر اليت  -

ؤكدة واخلاصة بعدم االلتزام بالقوانني واألمـور األخـرى الـيت هلـا تـأثري مباشـر علـى عمليـات الشـركة املوغري  ،املؤكدة
  .والقوائم املالية

ـم يف الشـؤ  -   مباشـر علـى عمليـات الشـركةريتـأثهلـا ون القانونيـة والضـريبية الـيت مناقشة املستشارين الـذين تسـتعني 
  .والقوائم املالية

يف واملــراجعني الــداخليني، واملراجــع اخلــارجي يف مـــدى مناســبة أنظمــة املعلومــات اإلداريــة املطبقـــة  مناقشــة اإلدارة -
  .وكيفية معاجلتها ،الشركة واملخاطر اليت تواجهها

                                                   
  .103 -102: مرجع سابق، ص ص ،ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين الشركاتحوكمة حممد مصطفى سليمان،  -  1

2 - Gérard Charreaux , op cite, p. 57. 
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  :تتمثل واجبات أعضاء جلنة املراجعة يف التايل :واجبات أعضاء لجنة المراجعة -6

حضور جلسات اللجنة واملشاركة الفعالة يف أعماله، وعلى العضـو الـذي يطـرأ مـا يسـتوجب غيابـه عـن  االنتظام يف  .أ 
ائيا مـن اجللسـة قبـل ختامهـا . إحدى جلسات اللجنة أن خيطر رئيس اللجنة كتابة بذلك وال جيوز للعضو االنصراف 

  .إال بإذن من رئيس اللجنة
اللجنـة أن يـذيع إىل املسـامهني يف غـري اجلمعيـة العامـة أو غـري مـا وقـف احملافظة على أسرار الشركة، وال جيوز لعضـو   .ب 

مسـاءلته عـن تعـويض الضـرر الـذي قـد يرتتـب علـى  دوإال وجـب تغيـريه عنـ ،عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعملـه
  .ذلك

  .عدم القيام بأي أعمال تنفيذية يف الشركة  .ج 
  .ملناطة به، ومواكبة التطورات احلديثة ذات العالقة بأعمال الشركةأن حيافظ على الكفاءة الالزمة ملزاولة األعمال ا  .د 
ن وأن يتحلى عند قيامه بعملـه بالنزاهـة والعفـة والصـدق واملوضـوعية واالسـتقالل، وأن يتجـرد مـ ،أن يتصف بالعدل  .ه 

  .اإلفصاح عن معلومات على غري حقيقتهابآلراء اآلخرين وإال يقوم ه املصاحل الشخصية وإال خيضع حكم
  .أال يشرتك العضو، عن علم، يف أي عمل أو أنشطة تعترب خملة بكرامة املهنة أو الشركة اليت ينتمي إليها  .و 
أو قـد يضـر بقدرتـه علـى  ،مـع مصـلحة الشـركة ع عضو اللجنة عن الدخول يف أي نشاط قد يكون متعارضانتأن مي  .ز 

  .القيام بواجباته ومسؤولياته مبوضوعية
شأن من موظف، أو تابع، أو عميل، أو مورد، أو ممن له عالقة عمل مـع الشـركة  ال يقبل أي شيء له قيمة ذاتأ  .ح 

يـه مــن لأو يهـدم أو يفــرتض أنـه يهـدم مــا يتوصـل إ ،قـد تـؤدي إىل ضـعف يف اســتقاللية عضـو اللجنـة شــكال وموضـوعا
  .قرارات

لــس اإلدارة عــن العمليــات الــيت متــت بينــه وبــني الشــركة وطبيعــة العالقــة، وذلــك  .ط  وفــق مــا يتطلبــه معيــار  أن يفصــح 
  .العمليات مع األطراف ذوي العالقة، وأن يفصح عن العالقة اليت تربطه مبجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيني يف الشركة

  .ةينوذج اليت تعتمده اإلشرافية املعيوقع عضو اللجنة إقرارا يؤكد مبوجبه استقالليته وفقا للنم  .ي 

عضـو اللجنـة علـى مكافـأة متناسـبة مـع الوقـت واجلهـد الـذي يبذلـه،  لأن حيصـجيـب  :مكافأة أعضاء لجنـة المراجعـة -7
وتكــون املكافــأة يف شــكل بــدل حضــور عــن كــل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة، ال يتجــاوز بــدل احلضــور املقــرر ألعضــاء 

ـــذه الصـــفة، ومبلـــغ معـــني عـــن كـــل ســـاعة مـــن الســـاعات الـــيت ميضـــيها العضـــو خـــارج اجتماعـــات ا للجنـــة، جملـــس اإلدارة 
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وجيــب أن يفصــح تقريــر جملــس اإلدارة . ملهــام عملــه تهلــيت يتكبــدها ألعمــال تتعلـق مبمارســتعـويض عــن املصــاريف الفعليــة االو 
  .للجمعية العامة عن املكافأة واملزايا األخرى اليت صرفت ألعضاء اللجنة

ـا عنـد  األخـذهناك جمموعة من اإلرشـادات ميكـن  ،فيما خيص اجتماعات جلنة املراجعة :اجتماعات لجنة المراجعة -8
ا   :وهي كالتايل ،مباشرة اللجنة الجتماعا

ا قبل بداية كل سنة  .أ  ائي خالل كل اجتمـاع  ،تعتمد اللجنة اجلدول الزمين الجتماعا على أن يتم االتفاق بشكل 
  .على تاريخ االجتماع الالحق

وتوجــه الــدعوة حلضـور االجتمــاع قبــل موعـده بأســبوع علــى األقــل  ،تعقـد اللجنــة دوريــا كـل ثالثــة أشــهر علـى األقــل  .ب 
ــا جــدول األعمــال ــة  ،ويرفــق  واملســتندات املتعلقــة باملوضــوعات الــيت يتضــمنها، ويلــزم إلكمــال النصــاب حضــور أغلبي

  .األعضاء
أو املراجـع باإلضافة إىل ما ورد أعاله تعقد اللجنة اجتماعا إذا طلـب ذلـك رئـيس اللجنـة أو عضـوين مـن أعضـائها   .ج 

  .اخلارجي أو املراجع الداخلي أو جملس اإلدارة
واملـديرين التنفيـذيني،  ،مـع املراجـع اخلـارجي للشـركة رة واحـدة علـى األقـل خـالل كـل سـنةيتعني أن جتتمع اللجنة ومل  .د 

 لجنـة، مبـا يف، وذلك ملناقشة املوضوعات ذات العالقة باملهام واملسؤوليات املناطة ل)على كل وحده(واملراجع الداخلي 
  .ربع السنوية والسنويةذلك التقارير املالية للشركة 

يرجـع اجلانـب  ،ويف حالـة تسـاوي األصـوات ،تصدر القرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضـائها احلاضـرين  .ه 
  .الذي معه الرئيس، وال جيوز االمتناع عن التصويت أو اإلنابة فيه

 ،ب األساسـية الـذي دعتـه إىل الــتحفظخـذه اللجنــة علـى أن يبـني األسـباجيـوز ألي عضـو الـتحفظ علـى أي قـرار تت  .و 
وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر حتفظه إن وجد، على القرارات املتعلقة بـالبنود الـيت حضـر 

  .1مناقشتها إذا أبدى رغبته كتابة يف ذلك

  لجنة الترشيحات والمكافآت: الفرع الثاني

ــة الترشــيحات والمكافــآت تعريــف -1 ــام الشــركات بإنشــاء جلنــة خاصــة  :لجن ــتم مبــادئ حوكمــة الشــركات بضــرورة قي
ـتم باملوضـوعات اخلاصـة بالرتشـيح لعضـوية  لس اإلدارة واليت  بالرتشيحات واملكافآت،  وهي تعترب إحدى اللجان التابعة 

                                                   
  .89:، مرجع سابق، صأمحد حمسن اخلضريي - 1
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ــار املــديرين التنفيــذيني ،جملــس اإلدارة ــم، ويف بعــض األحيــان قــد تقــوم والتقيــيم املتعلــ ،وكب ق بأعضــائه واملكافــآت اخلاصــة 
ويف بعــض األحيــان جلنــة  ،وجلنــة أخــرى باملكافــآت ،الشــركات، وخاصــة الشــركات الكبــرية، بعمــل جلنــة خاصــة بالرتشــيحات

دف إىل التأكد من التـزام الشـركة بتطبيـق مبـادئ حوكمـة الشـركات بصـورة  ،أخرى للحوكمة لعديـد مـن ويف ا. سـليمةواليت 
ا على أمهية  ت، وسوف نقوم يف هذا اجلزء بإلقاء آواملكافء الرتشيحات نشاإالدول العربية، نصت لوائح حوكمة الشركات 

  .الدور على تكوين ومهام ومسؤوليات تلك اللجنة

اإلرشـادات ذكـرت العديـد مـن لـوائح حوكمـة الشـركات جمموعـة مـن  :اإلطار القانوني للجنة الترشيحات والمكافآت -2
  :1وتتمثل يف التايل

  ".جلنة الرتشيحات واملكافآت"يشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى  -أ 

 تواملكافــآار أعضــاء جلنــة الرتشــيحات قواعــد اختيــ -بنــاء علــى اقــرتاح جملــس اإلدارة -تصــدر اجلمعيــة العامــة للشــركة  -ب
  .ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

  : يلي ام آتواملكافملة الرتشيحات تشمل مهام جل -ج

لـــس وفقــا للسياســات واملعــايري املعتمـــدة - لــس اإلدارة بالرتشــيح لعضــوية ا ترشـــيح أي مــع مراعــاة عــدم  ،التوصــية 
  .دانته جبرمية خملة بالشرف واألمانةإشخص سبق 

وإعـــداد وصـــف القـــدرات  ،املراجعـــة الســـنوية لالحتياجـــات املطلوبـــة مـــن املهـــارات املناســـبة لعضـــوية جملـــس اإلدارة -
لس   .واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال ا

  .شأن التغيريات الذي ميكن إجراؤهابورفع التوصيات  ،مراجعة هيكل جملس اإلدارة -
  .مبا يتفق مع مصلحة الشركةحتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاح معاجلتها  -
التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلني وعــدم وجــود أي تعــارض مصــاحل إذا كــان العضــو يشــغل  -

  .عضوية جملس إدارة شركة أخرى
ــار التنفيــذيني، ويراعــي عنــد وضــع تلــك وضــع سياســات واضــحة لتعويضــات ومكافــآت  - أعضــاء جملــس اإلدارة وكب

  .يري ترتبط باألداءالسياسات استخدام معا

                                                   
  .111: مرجع سابق، ص ،ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين الشركاتحوكمة حممد مصطفى سليمان،  -  1
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جلنـة الرتشـيحات واملكافـآت جيـب أن تتكـون مـن عـدد مـن األعضـاء ال يقـل  :عضوية لجنة الترشـيحات والمكافـآت -3
ويتم تعيينهم عن طريق جملـس اإلدارة  ،عن ثالثة وال يزيد عن ستة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني املستقلني

  .والذي خيتار عضو منهم لكي يقوم مبهام رئيس اللجنة

جلنـة الرتشـيحات واملكافـآت يوكـل هلـا املهـام واملسـؤوليات مـن  :واجبات ومسـؤوليات لجنـة الترشـيحات والمكافـآت -4
 ات والواجبات ميكن تقسيمها إىل نوعني كماوالذي يقوم من وقت آلخر مبراجعتها، وهذه املسؤولي ،قبل جملس إدارة الشركة

  : يلي

  :1من مهام هذه األخرية ما يلي :لجنة الترشيحات. أ

تقــوم اللجنــة بتحديــد ودراســة األشــخاص املتوقــع ترشــيحهم يف منصــب رئــيس جملــس اإلدارة ومنصــب العضــو املنتــذب  -
)CEO ( Chief Executive Officer  .  

وذلـك يف ضـوء املتطلبـات مت  ،توصـيات خاصـة بـاألفراد املرشـحني لعضـوية جملـس اإلدارةتقوم اللجنة بتقـدمي اقرتاحـات  -
. وتقيـيم املرشـحني الـذين يـتم ترشـيحهم مـن قبـل املسـتثمرين وضعها من قبل جملس اإلدارة، وأيضا تقوم اللجنة بدراسـة

يضـا موافقـة كتابيـة مـن املرشـح وجيب أن تكون هـذه الرتشـيحات مدعمـة بـاخلربات والشـهادات املتـوافرة لـدى املرشـح وأ
  .على قبوله للخدمة يف جملس إدارة الشركة

ا، فإن اللجنة لديها السلطة يف االستعانة بإحدى الشركات املتخصصـة لكـي تسـاعدها يف  - يف قيام اللجنة بأداء واجبا
  .وللجنة احلق يف حتديد أتعاب تلك الشركة. اختيار املرشحني

لـس جمإدارة اإلرشادات اخلاصة بتطبيق قواعد ومبـادئ حوكمـة الشـركات بالشـركة وإمـداد اللجنة املسؤولة عن مراجعة و  -
  .2اإلدارة بالتوصيات اخلاصة بتطوير وحتديث تلك اإلرشادات

باإلضـافة إىل إمـداد جملـس اإلدارة  Company’s Code of Ethics،اللجنة مسـؤولة عـن مراجعـة قواعـد السـلوك املهـين  -
ومتطلبات بورصة األوراق املالية  ،املتعلقة بتغيري تلك القواعد وتعديلها لكي تتماشى مع املتطلبات القانونية باملقرتحات

  .اليت قد تتغري من وقت إىل آخر

                                                   
.111: مرجع سابق، ص ،ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين الشركاتحوكمة حممد مصطفى سليمان،  - 1   

، مذكرة ماجستري، األكادميية العربية يف الدمنارك، "المحاسبيةحوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات "حسني عبد اجلليل آل غزوي،  - 2
  .66: ، ص2010الدمنارك، 
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ـا الـيت تقـوم اللجنـة بتحديـدها مـن وقـت إىل جلنـة تابعـة  إنشـاءجيوز للجنـة  - هلـا توكـل إليهـا جـزءا مـن مسـؤوليتها وواجبا
  .ا بإنشاء جلنة متخصصة يف األمور املتعلقة حبوكمة الشركات مثل جلنة احلوكمةآخر، مثل قيامه

ـا إىل مجيــع أعضـاء جملــس اإلدارة وذلـك مبجـرد اعتمــاد اللجنـة لتلــك  - جيـب علـى اللجنــة القيـام بتقــدمي حماضـر اجتماعا
  .احملاضر

لس واملديري -   .ن التنفيذيني وتقدميه إىل جملس اإلدارةجيب على اللجنة القيام بفحص التقييم الذايت اخلاص بأعضاء ا
ــ - وليتها ؤ دف حتديــد مــا إذا كانــت تقــوم مبســجيــب علــى اللجنــة إجــراء تقيــيم ذايت ألدائهــا وذلــك علــى أســاس ســنوي، 

  .بفعالية أم ال

  :1من مهام هذه األخرية ما يلي :لجنة المكافآت .ب

 CEO ( Chief(جيب على جلنـة املكافـآت القيـام مبراجعـة واعتمـاد األهـداف املرتبطـة مبكافـأة العضـو غـري املنتـدب  -

Executive Officer،  وجيـوز أن يشــارك اللجنــة يف تلــك املهمـة أحــد أعضــاء جملـس اإلدارة غــري التنفيــذيني والــذي
  .يوصي جملس اإلدارة باشرتاكه يف تلك املهمة مع اللجنة

علـــى اللجنـــة القيـــام مبراجعـــة واعتمـــاد اخلطـــط اخلاصـــة بـــاحلوافز الـــيت حيصـــل عليهـــا كبـــار املـــديرين التنفيـــذيني جيـــب  -
  .بالشركة

وضـح جيب على اللجنة القيام واعتماد تقرير جلنة الرتشيحات واملكافآت اليت يتم نشره بـالتقرير السـنوي للشـركة، وي -
ا خالل    .العامهذا التقرير املهام اليت قامت اللجنة 

ا الــيت يــتم ذكرهــا يف الالئحــة الداخليــة  - ــا ومســؤوليا جيــب علــى اللجنــة بصــفة دوريــة كــل عــام القيــام مبراجعــة واجبا
ا  لس  وإعطاءاخلاصة    .بشأن تعديلها إذا لزم األمر اإلدارةتوصيات 

ا إىل مجيع أعضاء جملس اإلدارة  - مبجرد وذلك جيب على جلنة الرتشيحات واملكافآت القيام بتقدمي حماضر اجتماعا
  .اعتماد اللجنة لتلك احملاضر

تقــوم جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت بتحديــد القواعــد واإلجــراءات املتعلقــة  :اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت -5
، تماعات بناء على طلب رئيس اللجنةواملكان املناسب لتلك االجتماعات، ويتم عقد تلك االج بكيفية اجتماعها والوقت

  .ويف كل اجتماعات اللجنة جيب أن يكون احلضور لغالبية أعضاء اللجنة لكي تتمكن اللجنة من مباشرة مسؤوليتها بفعالية
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ط ر خيـرج مـن عضـوية اللجنـة يف أي وقـت بشـأي عضو من أعضاء اللجنـة ميكـن أن  :خروج واستبدال أعضاء اللجنة -6
ا العضو على ذوعند دخول عضو جديد للجنة، جيب أن حيصل ه. أن يكون هذا اخلروج يف الوقت املناسب وبصورة كتابية

  . موافقة غالبية أعضاء جملس اإلدارة

ــة -7 ــتم ســداد املصــاريف املتعلقــة حبضــور األعضــاء االجتماعــات اللجنــة،: مكافــآت أعضــاء الجن لــك باإلضــافة إىل ذو  ي
حصول العضو على املبالغ الثابتة مقابل حضوره الجتماعـات اللجنـة وذلـك يف ضـوء سياسـة جملـس اإلدارة املتعلقـة بعضـوية 

  .ئهاأعضااللجان التابعة له وحبضور 

  اللجنة التنفيذية: الفرع الثالث

ويف نفـس  ،بـالتطبيق السـليم ملبـادئ حوكمـة الشـركاتلعديـد مـن التوصـيات اخلاصـة اأوصت : اللجنة التنفيذية تعريف -1
كة وهـي جلنـة منبثقـة ة إنشـاء اللجنـة التنفيذيـة بالشـر الوقت أظهرت العديد من املمارسات املطبقة يف الشـركات العامليـة، بأمهيـ

ــتم تعيينهــا بواســطة جملــس اإلدارة  يف احلــاالت  تــوفري القــدرة علــى االســتجابة الســريعةحيــث تســاعد يف مــن جملــس اإلدارة ي
لس يف أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية وخاصة فيمـ يتعلـق بتحديـد األهـداف  االطارئة، باإلضافة إىل القيام مبساعدة ا

ووضــع التوصــيات اخلاصــة بسياســة توزيعــات األربــاح، باإلضــافة إىل  ،ألولويــات املاليــة والتشــغيلية هلــااإلســرتاتيجية للشــركة وا
وجيب أن نالحظ أن مجيع القرارات اليت تصدر عن اللجنة . نتاجية طويلة األجل لعمليات الشركة التشغيليةقيامها بتقييم اإل

  . مجلسلليات التنفيذية تعترب غري ملزمة مبجلس اإلدارة، ولكنها تعترب توص

العامليـة واملتعلقـة بكيفيـة باالطالع على أفضل املمارسات الطبقة يف الشـركات  :مسؤوليات وواجبات اللجنة التنفيذية -2
ا، ميكن حتديد تلك املسؤوليات والواجبات يف التايل ا وواجبا   :1القيام اللجنة التنفيذية مبسؤوليا

لساإلدارة يف سمجيع السلطات وتتحمل واجبات جمل متارس اللجنة  .أ    .  الفرتة ما بني اجتماعات ا
وال تتحمـل التأجيـل  ،ملوضـوعات الـيت حتتـاج إىل اختـاذ قـرارات عاجلـةتقوم اللجنة مبناقشة واختاذ القرارات املتعلقـة با  .ب 

  . ني دعوة جملس اإلدارة لالجتماعإىل ح
  . الشركة العادية لتتضمن مسؤوليات اللجنة اختاذ القرارات الروتينية اليت تتطلبها أعما  .ج 
  : كة وأهدافها سوف تقوم اللجنة بالتايلر فيم يتعلق بإسرتاتيجية الش  .د 
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لس للشركة يف وضع رسالة وأهداف الشركةإرشاد  -   .املدير التنفيذي وا

لس التنفيذي للشركة يف وضع اخلطة اإلسرتاتيجية للشركة واألهداف التشغيلية هلا -   .إرشاد املدير التنفيذي وا

لس التن -   .فيذي بالشركةمراجعة إجراءات وعمليات التخطيط االسرتاتيجي للشركة بالتعاون مع املدير التنفيذي وا

ـــدف إىل حتقيـــق أهـــداف  اخلطـــط اإلســـرتاتيجيةالتأكـــد مـــن أن  - للشـــركة قـــد مت ترمجتهـــا إىل تصـــرفات وأعمـــال فعليـــة 
  .الشركة

ـدف إىل حتقيـق التوافـق بـني  - لس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة الـيت  مراجعة وتوصيات املدير التنفيذي وا
  .شركة وأهدافها التشغيلية طويلة األجلاخلطط اإلسرتاتيجية لل

ــة للخطــط  - ا التابعــة واألهــداف التشــغيلية للتأكــد مــن توافقهــا مــع رســالة للشــركة  اإلســرتاتيجيةاملراجعــة الدوري وشــركا
  .الشركة وأهدافها

لـــس اإلدارة بالنســـبة للقـــرارات  وإعـــدادفيمـــا يتعلـــق بأولويـــات الشـــركة التشـــغيلية، تقـــوم اللجنـــة مبراجعـــة   .ه  التوصـــيات 
  .املتعلقة باألولويات التشغيلية متضمنا التوسع إىل أسواق ودول جديدة أو اخلروج من أسواق ودول حالية اإلسرتاتيجية

  :بالنسبة للتخطيط املايل للشركة وسياسة التوزيعات، سوف تقوم اللجنة بالتايل  .و 

لــس اإل - دارة املتعلقــة باألهــداف واالسـرتاتيجيات املاليــة الســنوية وطويلــة األجــل، وأيضــا إعـداد ومراجعــة التوصــيات 
ا   .مؤشرات األداء املرتبطة 

 ئتمـاينالتابعة هلا مثل األمور املتعلقة برأس مـال الشـركة، والتصـنيف اإل اتمراجعة األمور املالية اهلامة للشركة والشرك -
رتاض، والودائع االستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية وجلنة للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة االق

  .املراجعة

لس اإلدارة واملتعلقة بسياسة التوزيعات للشركة وبكيفية تنفيذها -   .إعداد ومراجعة التوصيات املقدمة 

  .1املراجعة الدورية لنفقات الرأس مالية الفعلية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة مسبقا هلا -
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ا التشغيلية، تقوم اللجنة مبراجع  .ز  ة وإعداد التوصيات فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة يف املدى الطويل وفعالية عمليا
ـدف إىل حتسـني جـودة املنتجـات و  ،بالنسبة للقرارات اإلسرتاتيجية املتعلقة بالفرص اليت أمام الشركة لس اإلدارة  الـيت 

ا   .واخلدمات اليت تقدمها الشركة وترشيد التكاليف املتعلقة 

ا السابقة، جيب أن يتوافر هل :حقوق اللجنة التنفيذية -3 ا ومسؤوليا   :1ا احلقوق التاليةلكي تقوم اللجنة التنفيذية بواجبا

  طلب املستندات والتقارير والتوضيحات واملعلومات األخرى املناسبة من املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالشركة؛  .أ 
ا لسؤاهلمدعوة املسؤولني التنفيذيني واملوظ  .ب  م؛ فني بالشركة الجتماعا   ولسماع تفسريا
  ركة؛االستعانة خبدمات اخلرباء واملستشارين من خارج الش  .ج 
  أداء اخلدمات األخرى اليت يطلبها جملس اإلدارة واليت تقع داخل سلطات اللجنة؛  .د 
دف التأكد من قيامها اللجنة تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي   .ه  ابلالئحتها  لـس اإلدارة  ،واجبا ورفع التوصـيات 

ا؛   بشأن التعديالت 
لـس   .و  حبيـث ال يقـل عـن مـرة كـل سـتة شـهور وكلمـا أمكـن بعـد   ،اإلدارةاللجنة تقوم بتقدمي تقرير دوري عن أعماهلـا 

  .كل اجتماع

يتضـح  ،من خـالل العـرض السـابق لواجبـات ومسـؤوليات وحقـوق اللجنـة التنفيذيـة :واجبات أعضاء اللجنة التنفيذية -4
م الو  ،والـذي يتوقـف بدرجـة كبـرية علـى كفـاءة وفعاليـة أعضـائها ،اللجنـة تقـوم بـه ذيلنا أمهية الـدور الـ فهـم الكامـل لواجبـا

ا، وتتمثل تلك الواجبات يف التايل   :لكي تتمكن اللجنة من الوفاء مبسؤوليا

  املشاركة يف أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور مجيع االجتماعات؛  .أ 
ا الشركة؛  .ب    أن يكونوا على دراية كاملة جبميع املستجدات يف بيئة األعمال اليت تعمل 
ا معلومات سرية؛اعتبار مجيع املعلومات   .ج    اليت اطلعوا عليها بسبب عملهم يف اللجنة على أ
أو أي تعارض مصاحل قد ينشـأ  ،مستقلنيات يف وضعهم كأعضاء جملس إدارة إعالم جملس اإلدارة يف حالة وجود تغري   .د 

  نتيجة قرارات تقوم اللجنة باختاذها؛
  .اجعة درجة التزام اللجنة بالئحتهاإعداد مراجعة وتقييم سنوي ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنا مر   .ه 
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مـــن خـــالل دراســـة وحتليـــل أفضـــل املمارســـات العمليـــة املطبقـــة يف  :اختيـــار وتكـــوين وإنهـــاء خدمـــة اللجنـــة التنفيذيـــة -5
اء أعضاء اللجنة التنفيذية، يتضح أن هناك جمموعة من األسس واملعايري جيـب  ،الشركات العاملية واملتعلقة بكيفية اختيار وإ

  :1أخذها يف االعتبار واليت تتمثل يف التايل

  ؛ويتم اختيارهم عن طريق غالبية أصوات أعضاء جملس اإلدارة ،تتكون اللجنة من أربعة أعضاء على األقل  .أ 
  ؛لعضوية اللجنة منهم االختيارط هم الذين يتم أعضاء جملس اإلدارة فق  .ب 
لس املستقلني  .ج  لعضوية اللجنة، ويف حالة عدم إمكانيـة  جملس اإلدارة، كلما توفر ذلك، سوف خيتار فقط أعضاء ا

  ؛عضاء املستقلنياألاألقل عضوين من  ذلك، سوف يكون هناك على
م مع كباأعضاء اللجنة جيب عليهم أن ميتلكوا املعرفة املناسبة وا  .د    ؛ر التنفيذيني بالشركةخلربة واملهارة يف تعامال
اء خدمة أي عضو من أعضاء اللجنة واختيار   .ه  لس اإلدارة يف أي وقت إ   .عضو آخرجيوز 

هنـاك جمموعـة مـن التوصـيات واإلرشـادات ميكـن االعتمـاد عليهـا  :اإلجراءات المتعلقة باجتماعات اللجنـة التنفيذيـة -6
  :عند وضع اآللية اخلاصة باجتماعات اللجنة التنفيذية واليت ميكن عرضها كالتايل

 ؛يس هلا وفق غالبية أصوات أعضائهاتقوم اللجنة باختيار رئ  .أ 
ا سوف يقوم بعمل سكرتارية اللجنة حلني قيام) مسؤول التقيد(سكريتري الشركة   .ب    ؛اللجنة باختيار أحد األعضاء 
  ؛اجتماعات اللجنة هي الشكل املناسب الذي من خالله سوف تقوم اللجنة بأداء أعماهلا ومباشرة أنشطتها  .ج 
ـا، وعلـى األقـل سـوف يـتم تاالجتماعات سوف يتم عقدها عندما   .د  تطلب احلاجة قيام اللجنـة القيـام بوظائفهـا وواجبا

لـس اإلدارة سـوف يـتم فيـه مناقشـة موضـوعات  عقد اجتمـاع للجنـة كـل شـهرين، ويف حالـة أن يكـون هنـاك اجتمـاع 
عــن عشــرة تقــع ضــمن ســلطات اللجنــة، فــإن اجتمــاع اللجنــة جيــب أن يكــون قبــل اجتمــاع جملــس اإلدارة بفــرتة ال تقــل 

  ؛أيام
 .س اإلدارةاالجتماعات يتم الدعوة هلا بواسطة رئيس اللجنة واألعضاء أو عن طريق جمل  .ه 
-Video-Audio تماعـــات اللجنـــة ميكـــن أن تـــتم عـــن طريـــق حضـــور األعضـــاء أو عـــن طريـــق التمريـــر أو عـــن طريـــقاج  .و 

Conferences. 
  ؛على حضور نصف األعضاء على األقل نصاب االجتماعات سوف يعتمد  .ز 
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د يـسكرتري اللجنة سوف يكون مسؤول عن توزيـع دعـوة االجتماعـات وجـدول األعمـال جلميـع أعضـاء اللجنـة، والتأك  .ح 
على أن املعلومات املتعلقة باملوضوعات اليت يتضمنها جدول األعمـال متـوافرة لـدى كـل األعضـاء علـى األقـل قبـل عقـد 

و التليفـون أو الربيـد ق عليـه األعضـاء مثـل الفـاكس أوهـذه الـدعوة سـوف تكـون يف أي شـكل يتفـ ،االجتماع بعشرة أيام
 ؛االلكرتوين

 ؛مجيع األعضاء احلاضرين لالجتماع حماضر االجتماعات سوف يتم التوقيع عليها من  .ط 
ايــة مناقشــة كــل موضــوع مــن موضــوعات جــدول األعمــال، ســوف يــتم كتابــة رأي كــل عضــو وموقــع عليــه مــن    .ي  بعــد 

 ؛س جملس اإلدارة أو سكرتري الشركةرئي العضو ويتم إرسال تلك اآلراء إىل
  .قرارات اللجنة سوف يتم اختاذها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين لالجتماع  .ك 

يتم سداد املصاريف املتعلقة حبضور األعضـاء الجتماعـات اللجنـة، وذلـك باإلضـافة  :مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية -7
وذلـك يف ضـوء سياسـة جملـس  ،حيصـل عليهـا مقابـل حضـوره الجتماعـات اللجنـةإىل حصول العضو على املبالغ الثابتة اليت 

ا ،اإلدارة املتعلقة بعضوية اللجان التابعة له   .1وحبضور األعضاء 

  لجنة إدارة المخاطر: الفرع الرابع

 ارة واملـديرتتـألف جلنـة إدارة املخـاطر مـن عضـوين غـري تنفيـذيني مـن أعضـاء جملـس اإلد : لجنة إدارة المخـاطر تعريف -1
ـا جملـس اإلدارة ومبـا ينسـجم مـع قـرارات  .العام، ومدير إدارة املخـاطر عضـو وأمـني للسـر متـارس اللجنـة املهـام الـيت يكلفهـا 

  .جملس النقد والتسليف

  :2تقوم اللجنة مبا يلي :مهام وواجبات اللجنة -2

  ؛إىل أي نشاط أو منتج مصريف جديد باإلضافة ،للشركةرسم وحتديد سياسات إدارة املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم   .أ 
  ؛تقرير عنها من قبل إدارة املخاطرمتابعة التزام اإلدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم ال  .ب 
  ؛التنسيق مع اإلدارةوضع خطط طوارئ وإدارة األزمات ب  .ج 
اطر احمليطــــة والتحقـــق مــــن تغطيــــة خمتلــــف أنــــواع املخــــ ،مراجعـــة إجــــراءات العمــــل اخلاصــــة بنــــواحي االســــتثمار والتمويــــل  .د 

  ؛باالستثمار والتمويل

                                                   
  .123: رجع سابق، صم، ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين تحوكمة الشركاحممد مصطفى سليمان،  -  1

2 -  OECD , principles of corporate governanc, paris, 2004, p. 07. 
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  ؛عن الشركةت الصادرة التأكد من تقيد مجيع اإلدارات بدليل السياسات واإلجراءات والتعليما  .ه 
دف إدارة فئات املخاطر اليت يتعرض هلا   .و    :إىل مستويات مقبولة الشركةدراسة التقارير التالية وذلك 

  ؛مصادر التمويلتقديرات  -

  ؛حتليل الفجوة -

  ؛خطة الطوارئ -

  ؛تقديرات فجوة العمالت األجنبية -

  ؛حتليل آجال العمالت األجنبية -

  ؛للشركةحتليل تذبذب األسعار وأثرها على املركز املايل  -

  .التنبؤ باخلسائر احملتملة واحتساب املخصصات -

  ؛فيلة بتأمني التغطية الالزمة هلاووضع اإلجراءات الك ،التحذيرية األولية لكافة أنواع املخاطر املؤشراتتقييم    .ز 
  ؛الشركةمن جلنة إدارة املخاطر يف  التأكد من مدى تقيد اإلدارات بإرسال التقارير املطلوبة   .ح 
  ؛اع املخاطرمن استيفائها لكل أنو  التأكد من إعداد الدراسات الالزمة جلدوى االستثمار والتحقق   .ط 
  .تقييم حمفظة التمويل للعمالء على مستوى اإلمجاليات واختاذ القرارات الالزمة حسب الصالحيات احملددة   .ي 

 لجان مجلس اإلدارة األخرى: الفرع الخامس

 من خالل دراسة لوائح حوكمة الشركات الصادرة يف الدول العربية، جند أن تلك اللـوائح ركـزت علـى إنشـاء كـال مـن جلنـة   
لــس بإنشــاء جلــان أخــرى تابعــة لــه ــا أوصــت بإمكانيــة قيــام ا مثــل اللجنــة  ،املراجعــة وجلنــة الرتشــيحات واملكافــآت، إال أ

وبدراسة حتليل أفضل املمارسات املطبقة دوليا ومبادئ حوكمة الشركات، جنـد أن للمجلـس . التنفيذية اليت سبق التعرض هلا
وكميــة األعمــال واملســؤوليات امللقــاة علــى  ،وذلــك وفــق حجــم الشــركة ،يراهــا مناســبةاحلريــة الكاملــة يف إنشــاء اللجــان الــيت 

لس   .طبيعة الشركةلأيضا  اووفق ،ا

تتمثـل مهامهـا يف إنشـاء  ،إنشاء جلنة خاصـة تسـمى جلنـة احلوكمـةبيقوم جملس اإلدارة  ،ففي بعض الشركات كبرية احلجم   
وإجـراء التعـديالت  ،وإجراء  تقييم سنوي لـنظم احلوكمـة للحوكمة،السليمة ية ، والتأكد من املمارسات العملآليات احلوكمة
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ا بإنشاء جلنة خاصـة . املناسبة مبا يتفق مع املستجدات اليت تواجهها الشركة وبعض الشركات األخرى، يقوم جملس اإلدارة 
والتأكـد مـن التـزام اإلدارة  ،تتمثـل مهامهـا يف إعـداد االسـرتاتيجيات قصـرية وطويلـة األجـل ،للتمويل والتخطيط االسـرتاتيجي

ــا ــة األداء الفعلــي للشــركة مبــا هــو خمطــط لــه بتلــك االســرتاتيجيات ،التنفيذيــة  باإلضــافة إىل قيامهــا بوضــع األســس  ،ومقارن
 .اتيجية العامة للشركةالعامة املتعلقة بالقرارات التمويلية قصرية األجل اليت ختدم اإلسرت 

ااجند يف قطاع البنوك أن جم ،أيضاو     تقوم بإنشاء العديد من جلان جملس اإلدارة الـيت تعكـس الطبيعـة املميـزة  ،لس اإلدارة 
لس بإنشاء جلنة   ودراسة وحتليـل ،ية للبنكنائتما يف وضع السياسة اإلواليت تتمثل مهامه ،نماتاالئهلذا القطاع، مثل قيام ا

ووضــع التوصــيات املتعلقــة باختــاذ القــرارات االئتمانيــة اهلامــة، وأيضــا يقــوم جملــس اإلدارة بإنشــاء جلنــة أخــرى تعكــس الطبيعــة 
وتتمثل مهامها يف دراسـة وحتليـل واختـاذ القـرارات املتعلقـة باملخـاطر الـيت  ،املالية املميزة هلذا القطاع تسمى جلنة إدارة املخاطر

  .اطر االئتمان وخماطر السوق واملخاطر القانونيةمثل خم ،يواجهها البنك
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  مبادئ عمل مجلس اإلدارة وعوامل نجاحه  : المبحث الثالث

بل إنه يتعدى إىل أبعد مـن ذلـك،  ،ومون مبهام معينة وفق قانون حمددإن جملس إدارة الشركات ليس جمرد جمموعة أفراد يق   
وإن عمله يتطلب تـوافر جمموعـة مـن العوامـل . فهو يعمل وفق قاعدة متينة تقوم على مبادئ وأسس وخيضع لتقييم ومساءلة

وعليـه ســنحاول يف . وي املصــلحة يف الشـركةذوإىل أهـداف األطـراف  ،واحملـددات جتعـل منـه قــادرا علـى الوصـول إىل أهدافــه
ــة  وكــذا طريقــة ،تطــرق إىل مبــادئ عمــل جملــس اإلدارةهــذا املبحــث ال تقييمــه، والعوامــل املســاعدة علــى تأديــة وظائفــه بفعالي

لس وأساس وجودهوكفاءة، وإىل عالقة    .هذا األخري حبوكمة الشركات باعتبارها نقطة انطالقة ا

  مبادئ مجلس اإلدارة: المطلب األول

 :جانبني مهمني يعدان نقطة االنطالقة ومهاتقوم مبادئ عمل جملس اإلدارة على    
 ؛ضروري غري تدخل دون األمام إىل املشروع دفع يسهل حىت اإلدارة داخل حرية خلق ضرورة هو :األول الجانب
 السـلطة منحهـا يعـين وهـذا ،الرئيسـي دورهـا اإلدارة مـنح الضـروري مـن ألنـه وذلـك ،األول للجانـب نتيجـة :الثـاني الجانب
 يف للشركات اجليدة احلوكمة دور ويرتكز .السلطة استخدام طريقة بشأن فعالة مساءلة هناك تكون أن جيب مث ومن ؛الالزمة

  .املناسبة واملسؤولية فيه املبالغ التدخل بني الفرق فهم
 :1ومن هذا املنطلق تتمثل مبادئ عمل جملس اإلدارة فيما يلي     

 متميـز مشـروع يوجـد فـال عديـدة، اختالفـات هنـاك أن الغـرب يف العليـا اإلدارة لتنظـيم السـريع الفحص يوضح :اإلدارةـــ 1
 باالختيار تتعلق ال والقضية ،قائد إىل حباجة الشركات أن على عاماً  اتفاقا هناك أن إال ،واحد شخص بواسطة إدارته ميكن
 قام الذي الشخص بواسطة إدارته تتم الذي املشروع أن املالحظ ومن ،كليهما على بالتأكيد تتعلق بل والكلية الفردية بني

 حيـث ذلـك، علـى مثـال خـري هـي وأملانيـا ،الكلـي باألسـلوب الـدول بعض تأثرت وقد .الفردية حنو اجتاه سيسوده بتأسيسه
 تقتضيها اليت السلطة من درجة ومنحه القائد إختيار مسؤولية اجلهاز ويتوىل ،اإلدارة جهاز مع السلطة األملاين القانون وضع

 الضروري من كان لذلك متعادلني، أكفاء اإلدارة أعضاء كل يعد ،وعملياً  .الشخص عليها حيصل أن جيب واليت الظروف
 ،وسـلطته لشخصـيته طبقـاً  اإلدارة رئـيس دور خيتلـف وكمـا ،األكفـاء بـني األول هـو القائـد أن يفيـد واضـح انطبـاع إعطـاء
ل ألعضاء النسيب الدور خيتلف م من وبالرغم س، ا م إال ،الشركة داخل التنفيذية املسؤولية من حمددة جماالت يتولون أ  أ
 . كذلـ حتقيـق يف فشـلوا إذا مسـؤولني يصـبحون وقـد ،األخـرى واإلدارات األقسـام يف حيـدث مبـا علـم علـى يكونوا أن جيب

                                                   
  .117: ، ص2008 األردن،، ، أطروحة دكتوراه، جامعة الزرقاء"دور مجالس اإلدارة في نشر ثقافة التقييم واإلفصاح المالي" فاتح علي الساقلي،  - 1
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 أداء تدهور وإذا ألعضائها، الفردي واألداء الكفاءة وتقييم مبراقبة اإلدارة وتقوم مجاعية بصورة بالعمل يقوموا أن املتوقع ومن
 فرصـة لـه سـيتيح كمـا املوقـف، وخطورة العضو عمر على سيعتمد جتاهه اإلدارة جهاز موقف فإن ،األعضاء من عضو أي

 مفيـد غري الرتتيب هذا كان وإذا نائب، تعيني خالل من واضحاً  يكون قد موقفه أن الرغم على، أمكن كلما مهمته إجناز
 علـى إجبـاره عـام اجتمـاع يف املسـامهني أو اإلدارة جلهـاز ميكـن وال، جمزيـة بشـروط وذلـك يتقاعـد أن سـراً  اجلهـاز منه يطلب

 ،باملسـؤولية اجلسـيم اإلخـالل مثـل وجيهـة أسـباب هنـاك كانت وإذا ذلك، عمل اإلشرايف للمجلس ميكن بل ،االنسحاب
  .العام االجتماع يف املناسب غري التصويت أو املناسبة اإلدارة على القدرة وعدم

 تعمـل قـد الطـرق هـذه وأن ومتنوعـة، عديـدة بطـرق ترتيبهـا يـتم املسـاءلة أن الغـرب دول عـن دراسـة توضـح :ةالمساءل -2
 وهـي داخليـة كمرحلـة تصـنيفها ميكـن األوىل :مـرحلتني يف تكـون املسـاءلة أن إدراك هـو الشـائع والرتتيـب، غريها من أفضل

  .املنشأة داخل جهة أو جهاز أمام مسؤولة تكون اليت اإلدارة تكوين خالهلا من يتم اليت الرتتيبات
 ذوي مـن األعضـاء بعـض يضـم قـد والـذي اإلدارة، جملـس أمـام للمسـاءلة اإلدارة ختضـع وإنكلـرتا املتحـدة الواليـات ويف   

م بالعمـل اخلـارجيني املـديرين إملـام هـو النظـام هـذا وميـزة .التنفيذيـة املسـؤوليات  يف إجيـايب بأسـلوب املسـامهة علـى وقـدر
ل مباحثات  آخر جهاز إىل وإسنادها اإلشرافية املهام فصل خالل من هو الداخلية املسؤولية لتنظيم اآلخر واألسلوب .سا
 حيـث النظـام، هلـذا املؤيـدة الـدول أهـم مـن أملانيـا وتعـد اإلدارة، لـس املـزدوج النظـام األسـلوب هـذا علـى ويطلـق منفصـل،

لس إنشاء القانون يقضي   .اإلشرايف ا
لس يؤدي حىتو        ملحوظـاً  عبئـاً  يفـرض وهـذا ،اجلمـاعي العمـل علـى القـدرة إىل حباجـة فهـي بفعاليـة، عملـه اإلشـرايف ا
 جملس مع مناسبة عمل عالقات خلق عليه جيب كذلك اجلماعة، روح خبلق يقوم أن جيب الذي اإلدارة جملس رئيس على

لـس أن مـن وبـالرغم ة،الشـرك يف حيـدث مبـا درايـة علـى ليكون وذلك ،اإلدارة  الـيت املعلومـات علـى كثـرياً  يعتمـد اإلشـرايف ا
 مبزيد املوضوع هذا إىل النظر أراد إذا مباشرة بصورة موضوع أي يف والبحث بالتحقيق يقوم قد أنه إال ،اإلدارة جملس يوفرها

لس اإلدارة جملس من كالً  ألن ونظراً  .التفصيل من  يف الواقع يف يوجد ال فإنه مستقلة، ومسؤوليات أدوار لديه اإلشرايف وا
 النظام لكن األمور، بعض فهم وسوء اخلالفات بعض حدوث إىل ذلك يؤدي قد حيث مستويني، ذات إدارة جمالس أملانيا

 اإلدارة، جملـس ملهمـة الواضـح الوصـف هـي النظـام هلـذا األساسـية وامليـزة ،اإلدارة لـس املـزدوج النظـام هـو هنـاك السـائد
 نقـاد يـرى كمـا .ابنـاء دوراً  يلعبـون ال اخلـارجيني املـديرين أن هـو ،النظريـة حيـث مـن األقـل علـى النظـام هلـذا الوحيد والعيب
لس هيكل  األعمال خاصة العمل، وإدراك فهم من تتمكن لن أشهر ثالثة كل واحدة مرة جتتمع جمموعة أي أن املزدوج ا
م تكـون األحـوال مجيـع يف األعضـاء أن كمـا واملعقـدة، الكبـرية لـس يف نظـرائهم مـن أقـل معلومـا  تؤكـد كمـا املوحـد، ا

 بأسـلوب يعمـل املـزدوج النظـام وأن ،اإلدارة جملـس داخـل الشخصـيات علـى يعتمـد األمـور هـذه مـن كثـرياً  أن التجـارب
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 اجلـزء يعد كالمها أن هي الشأن هذا يف اإلجابة تكون وقد أفضل، أيهما حول مستمر جدال وهناك منتظم، غري متفاوت
لسني كال أو ككل اإلدارة جملس استجواب تعين اخلارجية واملساءلة .أيضاً  اخلارجية املساءلة يضم أوسع نظام يف والكل  ا

. املسـامهون هـم األشـخاص هـؤالء فـإن ،الرمسـي املنظـور خـالل ومـن الشـركة، خـارج ما شخص من لإلدارة املزدوج النظام يف
 إىل النظـر جيـب أنـه بتوضـيح سـبق مـا تلخـيص وميكـن .جمديـة غري جيعلها املسؤولية من النوع هلذا بالنسبة احلايل الوقت يفو 

 العوامل هذه كانت إذا ما لبحث وذلك واخلارجية الداخلية العناصر يضم أن جيب تقييم أي أن يعين وهذا ككل، احلوكمة
  .التطبيق موضع األساسية باملبادئ تفي
 مدير من بدالً  إدارة جملس إىل املشروع إدارة مسؤولية منح بشأن يقال أن جيب مما كثري هناك :اإلدارة مجلس هيكل -3

لس يتوىل وقد معني،  ذلـك حـدوث جيـب ولكـن اإلدارة، جملـس أعضـاء الضـرورة عنـد فصـل أو تعيـني مسـؤولية اإلشـرايف ا
 يف ملحوظـاً  دوراً  ،بالتعيينـات يتعلـق مـا يف استشـارته ميكـن الـذي اإلدارة جملس يلعب قد العملي املنظور ومن .يقو  بسبب
لـس يتمتع وقد .ملالع ازدهار عند خاصة ،االختيار عملية  أن لضـمان تكفـي حمـدودة ولكـن حمـددة بسـلطات اإلشـرايف ا
 العمـل، ريـات الطبيعـي السـري يف بالتـدخل السـماح لدرجـة قويـة ليست السلطات هذه لكن مسؤولة، فعالً  اإلدارة تصبح
ا وميكن  املتحـدة الواليـات نظـم مـن املقتبسـة الوسـيلة هـذه تسـاعد وقـد مراجعة جلنة إنشاء بواسطة املهمة هذه يف مساعد

لس وإنكلرتا  خاصة ،الشركة يف املالية باملوارد عميقة معرفة واكتساب ،التفاصيل من مبزيد احلسابات مع للتعامل اإلشرايف ا
لس بتكوين تتعلق ثابتة قواعد وضع ويصعب خارجيني مبراجعني االستعانة يف احلق للجنة أن  الذي األسلوب أو اإلشرايف ا

لس هذا سيضم ،األملاين النموذج إتباع مت وإذا التعيني، أو االنتخاب عند إستخدامه جيب  مت الذين املوظفني ممثلي بعض ا
م  ولـيس أخـرى، جهـة طريـق عـن والبـاقني جهـة طريـق عـن بعضـهم رمبـا أو النقابـات أو العاملـة القـوى طريـق عـن انتخـا
م ،للمـوظفني ممثلـني وجـود بالضـرورة  وهـو بـديل آخـر ترتيـب وهنـاك. اإلدارة لـس املـزدوج النظـام مـن يضـعف لـن فغيـا
لـس فيـه يتمتـع ال ،األملـاين النظـام ويف هولنـدا يف حيـدث كمـا ،االختيـار عمليـة يف االشـرتاك  الختـاذ بسـلطات اإلشـرايف ا

 مجعيـات مـن مبعلومـات ملمـني املـوظفني ممثلـو يكـون حيـث املعلومـات، تأكيد يف مفيداً  املوظفني متثيل يكون لذلك ،القرار
م وحىت، العمل  عيـوب توجـد نفسـه الوقـت يف باملعلومـات، اإلملـام ناحيـة مـن األعضـاء أفضـل يكونـون األحيـان بعض يف أ
 يتعلق ما يف خاصة املسامهني مبصلحة يضر قد مما واملوظفني اإلدارة بني ومفاضالت تسويات فهناك، املوظفني متثيل لنظام
لـس عليهـا يوافـق أن جيـب والـيت بـاإلدارة اخلاصـة اخلـدمات بعقـود  بـني الفعـال االتصـال قيـتع عقبـات وهنـاك ،اإلشـرايف ا

لسني، لس أغلبية تضم أن وجيب ا  مسـألة هو حالة كل يف األفضل التوازن وسيكون املتعددة، امللكية مصاحل اإلشرايف ا
م يف األعضـاء يوضـع تعييـنهم ومبجـرد ،للتقدير خاضعة  أنفسـهم إىل ينظـروا أن جيـب حيـث كممثلـني، لـيس املناسـب مكـا
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 جيب وكذلك بتعيينهم قاموا الذين أولئك مصاحل فقط وليس، الشركة داخل اآلخرين املوظفني مصاحل رعاية عن ولنيؤ كمس
  .1تامة سرية يف اإلدارة جملس كأعضاء عليها حيصلون اليت املعلومات على احلفاظ عليهم

 يف لكـن العامـة، االجتماعـات يف ممارسـتها ميكـنهم بسـلطات املسامهون يتمتع أن هو السائد النمط إن :المساهمون -4
 املرحلـة هـذه خـالل وحـىت االنتخابـات، مرحلـة حـىت عمـل أي يف يشرتكون ال فهم، الوظيفة هذه املسامهون يؤدي ال الواقع
ـا هـو واملطلـوب .املـديرين مـن باملرشـحنيخاصـة  االنتخابـات معظـم وتكـون ،مفيـد غـري تـأثريهم يكـون  تضـمن عمليـة أ

م فـرض للمسـامهني لـس وال اإلدارة ال أنـه الواضـح مـن يصـبح عنـدما سـيطر م يـانيؤد اإلشـرايف ا  الوجـه علـى امسـؤوليا
لـس مـن أعضاء وتبديل إحالل طريق عن املشكلة هذه مع للتعامل أسلوب لوجود حاجة هناك أن يعين وهذا األكمل،  ا
 . الضرورة عند استبداهلا جيب اإلدارة أن كما اإلشراف، اإلدارة على يكفل مبا اإلشرايف

 للمـرة اإلدارة جملـس يف تعييـنهم قبـل خاصـاً  تـدريباً  اإلدارة جملـس أعضـاء تدريب للغاية املفيد من: الداخلية العمليات -5
 إىل حباجـة ولكنـه طـويالً  التـدريب يكـون أن جيـب وال ،إشـرافياً  جملسـاً  أو إدارة جملـس وأ موحـداً  جملسـاً  أكـان سـواء ،األوىل
 لـس يكـون أن ضـمان هو املهم والعنصر اإلدارة، جملس وديناميكيات القانونية والقواعد اإلدارة جملس دور ومعاجلة تناول
 اآلخـرون أعضـاؤه كـان مهمـا اإلدارة جملـس سـيعاين ،الصـفات هـذه وبـدون ونزاهـة، كفـاءة وذ رئيسـاً  نـوع أي مـن اإلدارة
  .لاألعما إجناز على قادرين

لـس قيـادة هـي اإلدارة جملـس رئيس وظيفة إن     ضـوء يف لديـه مـا بأفضـل قـام إذا ذلـك عمـل وميكنـه ،العمـل ىلإ ودفعـه ا
لـس كـان إذا ملالحظـة وذلـك يواجههـا، اليت القيود لـس تكـوين كـان وأيـا ال، أم تكوينـه يف مناسـباً  ا  رئيسـه علـى فـإن ،ا
لس يعمل أن ضمان  ،املهمـة القضـايا دون كمالياتبال يزدحم الذي اجلدول ذلك ليس املناسب، األعمال جلدول وفقاً  ا

 الوقـت يف الالزمـة األوراق علـى حيصـلون األعضـاء أن يتأكـد أن وجيـب .احلامسـة القضـايا مـن حيـد الـذي اجلـدول ذلـك وال
 .باملسؤولية يشعرون اجلميع جتعل بطريقة االجتماعات إدارة عليه جيب كما املناسب، وبالتفصيل املناسب

 اجتماعـات أربعـة حـوايل وتعتـرب الناجحـة، الشـركات بـني الرمسيـة االجتماعـات تكـرار خيتلـف :ةالرسـمي االجتماعـات -6
لس جيتمع وقد وإنكلرتا، املتحدة الواليات يف املوحد للمجلس األدىن احلد هي الرئيسي اإلدارة لس  عشرة اثنيت حوايل ا

 كـل األقـل علـى واحـدة مـرة كثـرياً، االجتمـاع إىل اإلدارة جملـس سـيميل جملسـني مـن هيكـل هنـاك كـان وإذا ،العـام يف مـرة
لس وسيجتمع شهر، الس حالة ويف ،شهور ثالثة كل مرة اإلشرايف ا  ،جملسني من نظام داخل اإلدارة جملس أو املوحدة ا
 :التالية العوامل مراعاة اإلدارة جملس أعضاء على جيب

                                                   
  .138: مرجع سابق، ص فاتح علي الساقلي، - 1
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 ؛املشروع وتعقيد حجم -
لس جلان إىل ا عهد اليت العمل كمية -  ؛ا
 ؛االجتماعات وطول فرتة -
 .اإلدارة جملس رئيس مهارة -

 برتتيـب يقـوم لـذلك ووفقـاً  مناقشـتها، جيـب الـيت البنـود على األعضاء بقية مع يتفق الذي هو املثايل اإلدارة جملس رئيس       
لـس، علـى طرحهـا الضـروري مـن يكـن مل بنـوداً  فيـرتك قليل الكفـاءة الرئيس أما .اومد االجتماعات تكرار  مـن واألسـوأ ا
لـس علـى وجيـب .اختصاصـه يف تـدخل الـيت املوضـوعات مـع سـوى اإلدارة جملـس يتعامـل ال أن علـى يصـر قـد أنـه ذلك  ا

 للحفـاظ أشـهر ثالثـة كـل االجتمـاع إىل حاجـة هنـاك يكـون، و بوضـوح حمـدد اختصاصـه إطـار أن ضمان املنفصل اإلشرايف
الس املسجل علىحيث أن اخللل  املشروع، مع املناسب اإلتصال على م هي اإلشرافية ا م ،ً جدا بعيدون أ  مـا قلـيالً  وأ

 بالنسبة اإلدارة جملس إلجتماعات الفعلي احملتوى وخيتلف .املناسب الوقت يف املناسبة والتصرفات القرارات إلختاذ جيتمعون
 حماضـر علـى واملوافقـة مراجعـة يتبعـه القـانوين، والنصـاب الغيـاب مـن لتحقـقا هـو اجلـدول يف بنـد أول يكونو  السا ملعظم

 مـن أكثـر وقتاً  العام املدير يقدمه الذي التقرير ويستهلك. للشركة احلايل الوضع عن تقرير ذلك ويتبع السابقة اإلجتماعات
 املسـتقبلية اخلطـط هـي ومـا الشـركة يف حيدث عما اإلدارة جملس أعضاء خيرب التقرير وهذا ،األعمال جدول يف آخر بند أي

 اإلجتماع منذ األحداث يف تطور وأي اإلدارة يف تغيريات وأي املختلفة األقسام ونتائج الشركة أداء تقييمات على ويشتمل
 اإلنتباه، معظم ويولونه عادي إجتماع أي يف حدث كأهم العام املدير تقرير إعتبار إىل اإلدارة جملس أعضاء ومييل .السابق
 وعنـدما مناقشـة، بـدون للشـركة فهمهـم لتحسـني التقريـر اإلدارة جملـس أعضـاء يسـتخدم يـرام مـا علـى األمـور تسـري وعنـدما

 تقرير يتبع اإلدارة جمالس من كثري ويف . ةاملناقش يف واملفاهيم الفهم هذا تبادل يف اإلدارة جملس أعضاء يبدأ املشاكل تظهر
 على ويشتمل العام املدير تقرير يف املالية للجوانب مفصالً  عرضاً  املراجعة تتضمن املاضية، املالية النتائج مبراجعة العام املدير

 اإلدارة جملـس أعضـاء وميـنح النتـائج هـذه بتقـدمي للشركة املايل املسؤول ويقوم بامليزانية، خاصة مستقبلية مالية نتائج توقعات
لس بلجان خاصة بتقارير املراجعة هذه تتبع وقد ،للشركة الكلي األداء لفحص فرصة  تتناول .تقارير أي هناك كانت إذا ا
 التقارير أن أي األمور، هذه لبحث مؤقتة جلنة يف أو رمسية بصورة اللجان يف املاضي يف معها التعامل مت أموراً  اللجان تقارير

ا عن تزيد ال  تسـتغرق الـيت البنـود وأكثـر .زمالئهـم يف يثقـوا أن إىل اإلدارة جملـس أعضـاء مييـل عنـدها شكلي، أمر جمرد كو
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 بعـض يف اإلدارة جملـس أعضـاء علـى جيـب وأخـرياً  اإلدارة، تقـدمها الـيت العـروض هـي األعمـال جـدول يف أطـول وقتـاً 
  1.املراجعني تعيني أو للموظفني السنوية اإلنتخابات مثل القانونية األمور بعض تناول اإلجتماعات

 وهذا .ةكثري  جلان إطار يف أعضائها من الكثري ويعمل منشغلة، اإلدارة جمالس تكون ما عادة :ةاإلدار  مجلس لجان  -7
لس، إجتماعات يف املشاركة على هؤالء قدرة من خيفف مما وبريطانية، أمريكية السا يف أيضا حيصل  من يقلل وبالتايل ا
ـا اللجان هلذه الرئيسية وامليزة .باحلوارات واملشاركة الشركة أمور ملناقشة ختصيصه ميكنهم الذي احملدد الوقت  حمـل حتـل ال أ

لـس للمجلـس مفصـل تقريـر برفـع تقـوم فهـي اإلدارة، جملـس وظـائف  املسـؤولية ويتحمـل النهائيـة الكلمـة صـاحب هـو وا
 جلنـة هـي املتحـدة والواليـات إنكلـرتا يف شـيوعاً  أو إنتشـاراً  اللجـان وأكثـر اللجنـة، بـه توصـي عمـل أو تصـرف ألي الكاملـة
 أسـاس علـى إما بإنشائها تقوم وقد أخرى جلان إنشاء الشركة ختتار وقد الرتشيح، وجلنة املكافآت أو األجور وجلنة املراجعة

 تنـاول اإلدارة جملـس علـى جيـب أنـه اللجـان، هـذه معظـم إنشـاء سـبب تفسـر أسـباب ثالثـة وهنـاك معـني، لغـرض أو دائـم
لـس أن الشركة، تواجه قد حمتملة أو حقيقية خطرية مشكلة ومعاجلة  أن مسـتمرة، بصـفة جتـاري نشـاط مراقبـة إىل حباجـة ا

 تناوهلـا يـتم مهمـة ليشمل اللجان هذه معظم نشاط يتوسع وقد .ما جلنة بإستخدام توصي خارجية مؤثرات أو ظروفاً  هناك
 جملـس يف منـتظم غـري حنـو علـى فقـط واحـدة مـرة تناوهلـا مت وظيفـة يـؤدي بعضـها لكـن منتظمـة بصفة اإلدارة جملس بواسطة
لـس يتناوهلـا مل حلاجـة إسـتجابة يكـون منهـا وبعـض ،اإلدارة  جملـس جلـان كـل علـى جيـب الوظيفـة كانـت وأيـا قبـل، مـن ا
ا قائمة كتابة اإلدارة لس عليها يوافق بإختصاصا ا هي إضافية ميزة اللجان هلذه ولكن كبري إستشاري تأثري وللجان .ا  أ
 هذه قيمة تكمن ذلك جانب وإىل ابدو عليها احلصول من يتمكنوا لن باملنشآت يتعلق ما يف أوضح رؤية األعضاء تعطي

 :جماال ثالثة يف اللجان
 ؛اإلدارة جملس عمليات وموضوعية مشول خبصوص املنشأة خارج املسامهني طمأنة -
 ؛ناخلارجيو  املسامهون ذلك يتطلب مل إذا حىت ملحوظة قيمة اللجان تضيف حيث العمل جودة حتسني -
 .املصاحل تضارب حل -

 كمـا للمنشـأة، الفعالـة اإلدارة لضـمان وذلـك الشـركة حجـم كـان مهمـا صـغري إدارة جملـس إنشـاء هـو األفضـلعليـه، فو    
 تتـدهور حيـث ،اهليكـل عـن النظـر بغـض عضـواً  عشـر إثنـا أو عشـر أحـد مـن أكثـر مكـون مـن  جملـس مـع التعامـل يصـعب

ل ديناميكية  ألي أو تظاهرلل مكان يوجد ال أنه يعين اإلمكان بقدر صغرية اإلدارة جمالس على واحلفاظ .معني جمحب سا
 بـني مناسـب تـوازن وحتديـد اإلدارة جملـس إنشـاء بعمليـة اإلهتمام الضروري من كان لذلك حمددة، وظيفة يؤدي ال شخص

                                                   
  .150: مرجع سابق، ص فاتح علي الساقلي، - 1
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لـس وخارج داخل األعضاء لـس يف ا  التجـارب خـالل مـن مـنهم كـل ملسـامهات تبعـاً  األعضـاء هـؤالء واختيـار املوحـد، ا
 علـى التنفيـذيني غري أو التنفيذيني املديرين من أعضاء تضم أن ال عامة بصفة اللجان على وينبغي .الشخصية وقوة العملية
ذه اإلجتماعات، حلضور األعضاء بعض دعوة عادة ينبغي أنه من الرغم  .هميتإسـتقالل علـى احلفـاظ ميكن فقط الطريقة و
لـس جلـان وتشـكيل تكـوين دعـم إىل احلاجـة اخلارجيني املديرين إختيار يعكس أن وجيب لـس أن معنـاه وهـذا ،ا  املوحـد ا
لس رئيس يكن مل إذا اثنني أو األقل على خارجيني أعضاء ثالثة يتضمن أن جيب   .الرئيسي التنفيذي املدير هو ا

 أشـكال مـن عديـد وهنـاك اإلدارة جملـس وظيفـة وتكـوين حجـم حتديـد يف القـانون يسـهم أن جيـب :القـانوني اإلطـار -8
 القواعـد لتقريـر حـدة علـى واليـة كـل إىل الشـأن ـذا املتعلقـة األمـور مـن كثـرياً  األمريكـي القـانون يـدع ال حيـث. املسـامهة
 بصـفة ختطيطيـاً  بكونـه إنكلـرتا قانون ويتسم .والتكوين احلجم حيث من إرشادية تكون أن إىل متيل قوانينها أن إال املناسبة،

 .التغيـري فرصـة يتـيح كما مزدوج، أو فردي النظم من نوعني بني اإلختيار فرصة الشركات إىل الفرنسي القانون ويتيح ،عامة
ل هيكل األملاين القانون حيدد بينما  .سا

 بعـرض خاصـة مسـبقة كشـروط معينـة قواعـد بفـرض البورصـة مثـل األخـرى اجلهـات بعـض قامـت املاضـية األعـوام يف ال   
لـس خـارج أعضـاء مـن مكونـة مراجعـة جلنـة وجـود إشـرتاط املثـال سـبيل علـى األسـعار،  إتباعـه يف إنكلـرتا بـدأت نظـام وهـو ا

 الشـركات علـى أكـرب إلتزامـات وفـرض والكبـرية الصـغرية الشـركات بـني التفرقـة إىل أيضـاً  القـانون حيتـاج نظـره وجهـة ومن مؤخراً،
ا نظراً  وذلك الكبرية  .إقتصادي خلل إحداث على لقدرا
 أن يبـدو أنـه إال ،الـدول معظـم يف اإلدارة علـى تـدريب تقـدمي إتاحـة من الرغم على :ةاإلدار  مجلس أعضاء تدريب  -9

 ومـن التـدريب، مراكـز بعـض يف بـذلك خاصـة بـرامج وجـود مـن الـرغم علـى اإلدارة جملـس ألعضـاء يقدم التدريب من قليالً 
 مت اآلن لكن ،خاصاً  تدريباً  يتطلب ال لذلك وأنه لإلدارة آخر وجه هو إدارة جملس كعضو منصبه أن الفرد يشعر أن املعتاد
لس ديناميكيات أن كما املتزايدة، القانونية املسؤوليات بسبب مستقالً  تفكرياً  فعالً  يتطلب املدير دور أن إدراك  تستحق ا
لـس ألعضـاء الفرديـة املهـارات أفضـل مـن اإلسـتفادة هـو اهلـدف كـان إذا خاصة دراسة  جملـس عضـو يتعـرض مـا وكثـرياً . ا
 أمهيـة يوضـح الـذي األمـر وهـو معهـا، للتعامـل خاصـة مهـارات إىل حيتـاج وقد السيئة اإلختيارات بعض إىل اخلارجي اإلدارة

 احلصـول جيـبكمـا  ،احمللـي املسـتوى علـى التـدريب بـرامج تتـوفر مل إذا نـدوات عـن عبارة يكون قد الذي املناسب التدريب
 التعليم كليات أو احمللية اجلامعات أو األعمال إدارة مدارس يف التدريب هذا وإجراء مناسبة، دول من اخلرباء خدمات على

 .1األخرى

                                                   
  .57: ، ص2011، دار صفاء، عمان، واألداء المالي االستراتيجي للمصارفالحوكمة المؤسسية عالء فرحان طالب،  - 1
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 أساسي، كالمها لكن واللباقة الكفاءة مها نفسه الوقت يف ومرتبطان خمتلفان جانبان هناك :واألداء السلوك معايير - 10
لس اخلاصـة السـلوك معـايري بـأن مسـتمر وإدراك العمـل بأخالقيـات متزايـد إهتمـام وهنـاك  وبـني بينهـا التفرقـة ميكـن ال بـا
 مناسـب مسـتوى ضـبط خـالل مـن فقط أداؤه ميكنها دوراً  اإلدارة جمالس لدى فإن وبالفعل، .مكان أي يف األخرى املعايري

لـس كان إذا. املوظفني لكل السلوك من  آخـر، مكـان أي يف نقـاء وجـود يف بسـيط أمـل سـوى هنـاك يكـون فلـن فاسـداً  ا
لس أصبح إذا هذا حتقيق ميكن لكن .اإلدارة جملس خالل من الشركة يف السلوك قواعد وشيوع نشر يساعد وقد  حد يف ا
 علـيهم اهليكـل كـان ومهمـا اإلختصـاص مراكـز كافـة يف الشـركات إدارة جمـالس أعضـاء فـإن بـه، حيتـذى أعلـى مـثالً  ذاتـه

ا اليت التقارير متثيل ضمان ناحية من مطلقة مسؤولية ا الـيت واحلسـابات يوقعو  الشـركة ألداء الصـادقة النظـر لوجهـة يقـدمو
ـا ـرد هامـة معلومـات أيـة إخفـاء أو فنية حماسبية إتفاقات أية خلف اإلختفاء حرية لديهم وليست ،ومركزها  الناحيـة مـن أ
 أن كمـا عليهـا، اإلعتمـاد إمكـان ومـدى املعلومـات صـحة مـدى علـى املـال رأس تـدفق ويعتمـد امليزانيـة، بنـود خارج الرمسية
لـس أعضـاء أداء لقيـاس حمـددة صـيغة توجـد ال كـذلك ،يعاقبون ماديـا ومعنويـاسـ النظـام إسـتخدام يسـيئون الـذين أولئـك  ا

لـس يف التنفيـذيني غـري األعضـاء أو اإلشرايف  يف يشـاركون ال ومـن يشـاركون مـن حتديـد ميكـن العمليـة احليـاة ويف .املوحـد ا
لس مداوالت  .أمهيتها هلا واجلودة املناقشة يف تدخلهم مرات عدد خالل من وليس بسرعة ا

لـس حيـافظ :الخارجيـة العالقـات - 11  مـن عديـد مـع وكـذلك املنشـأة داخـل يف األخـرى األجهـزة مـع العالقـات علـى ا
 بـني الـروابط أن التأكـد الضـروري ومـن الدقيقـة، واملعاجلـة احلـذر التفكـري إىل حباجـة وكالمهـا ،الشـركة خـارج املعنيـة األطـراف

 مبـدأين تتبـع أن الـروابط هـذه علـى وجيـب ،ومضـبوطة سـليمة الكبـرية املنظمـات يف التابعـة الشـركات أو واألقسـام املركـز
 : مها أساسيني

 يف الفشـل أن املؤكـد ومـن أدائهـا، عـن مسؤولة تكون أن جيب ولكنها ورئاستها دورها املقسمة لإلدارة يكون أن جيب -
 ؛ما مرحلة يف الشركات حوكمة على املباشر أثره له سيكون سليم بشكل هذا تنفيذ

 إىل املـايل العـامل مـن متتـد للغايـة طويلـة املعنيـة األطـراف تضـم الـيت القائمـة تكون فقد الشركة خارج إىل النظر عند أما  -
ـاالت  اخلاصـة العناصـر بعـض يف تشـريعي إهتمـام واحمللـي املركـزي املسـتوى علـى السياسـيني لـدى يكـون وقـد البيئيـة ا
 ).العمل بالقوانني التنظيمية( آلخر وقت من الشركة نشاط بنواحي
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  عوامل نجاح عمل مجلس اإلدارة: المطلب الثاني

وإىل املســـتويات العليـــا مـــن  القصـــوىالفعاليـــة إن عمـــل جملـــس إدارة الشـــركات يتطلـــب عوامـــل تســـاعده يف الوصـــول إىل     
ا يتطلـــب األمـــر بعـــض النصـــائح ذلـــ ،ذه املهمـــةهلـــحيـــث أن تـــوافر إمكانـــات ماديـــة وبشـــرية ومعلوماتيـــة غـــري كـــاف  ،مهامـــه

  .واالقرتاحات اليت تساعده يف عمله

لة تضــم مــديري ومســؤويل شــركات كــربى بوضــع جمموعــة مــن الوصــايا ملســاعدة جمــالس اإلدارة يف وقــد قامــت هيئــة مســتق   
يف حتقيـــق أهـــداف الشـــركات والوصـــول إىل تعظـــيم اســـتغالل املـــوارد والطاقـــات والصـــالحيات  ،حتســـني ممارســـات احلوكمـــة

  :1يلي ونذكر هذه الوصايا يف ما ،وأطرافها

  ؛اختاذ القرارات يف جملس اإلدارة لضمان إشراف أكثر استقالال علىالتفكري يف إضافة أشخاص مستقلني  -

ــة دائمــة  وأأو جلنــة دائمــة لتحديــد املرتبــات،  ،التفكــري يف مجيــع مراحــل تطــور املنشــأة يف إنشــاء جلنــة دائمــة للمراجعــة - جلن
  للرتشيحات، أو كل هذه اللجان الثالث معا للرتكيز بشكل أكرب على تلك املوضوعات؛

مثـل إدارة املخـاطر واملـوارد  ،ة املوازنة بني الرتكيز على التخطيط اإلسرتاتيجي واإلشراف القوي على النواحي الرئيسـيةضرور  -
  البشرية وتداول املناصب اإلدارية؛

  وضع آلية لتحديد االختصاصات والسلطات اليت حتتاج إليها جمالس اإلدارة؛ -

لــــس إدارة - الســـعي إىل ضــــم مرشــــحني مــــن ذوي النزاهــــة واخلــــربة يف الصــــناعة جيــــب  ،عنـــد البحــــث عــــن أعضــــاء جــــدد 
  ؛)ذوي عالقات مع عدة أطراف(واالتصاالت القوية 

وضع إرشادات للعمل يف جملس اإلدارة مع التأكد من قيام أعضاء جملس اإلدارة احملتملني بتخصيص الوقت الالزم للعمل  -
لس   ؛يف ا

  ؛االجتماعات وزيادة الوقت املخصص إلعداد االجتماعات زيادة درجة األداء عن طريق زيادة عدد -

لسعمل الرتكيز على املعلومات، ولكن مع الرتكيز يف ذات الوقت على هيكل وآليات  -   ؛ا
                                                   

-245: ص ص ،2001، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، نيويورك، مارس، دليل تأسيس ممارسة السلطة واإلدارة الرشيدة في االقتصاديات النامية والصاعدة والمتحولة -  1
246.  
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لتحقيـق قـدر أكـرب مـن التوافـق  ،التفكري يف حتديد مستوى معني كحد أدىن مللكية أعضاء جملس اإلدارة من أسهم املنشـأة -
ابني مصاحلهم وم   ؛صلحة الشركة وأصحا

والبحث عن احللول األفضل املالئمة ملرحلة  ،إتباع الوصايا السابقة بقدر من احلساسية يتناسب مع مستوى نضج الشركة -
  .احلياة اليت بلغتها الشركة

أعضــاء  مبجموعــة مــن العوامــل متكــن، يف دراســة وتقيــيم جمــالس اإلدارة الربيطانيــة املتخصصــة "زهيجــ"كمــا أوصــت جلنــة    
الس بالقيام بدورهم بفعالية ونذكر منها   :1ا

م يف جملــس إدارة شــركة أخــرى غــري منافســة لشــركتهم، وذلــك كبــار املــدراء التنفيــذيني يف شــركاتشــجيع وتســهيل تعيــني   -
ـالس إدارة الشـركات : األوللتحقيق هدفني رئيسني   اأمـ ،خدمـة لالقتصـاد الـوطين األخـرىتوفري خـربات هـؤالء التنفيـذيني 

ـــال ألولئــك املــدراء للتمـــرس يف أعمــال جمـــالس اإلدارة :اهلــدف الثــاين م ومتكيـــنهم مــن خدمـــة  ،فهـــو إتاحــة ا إلثــراء خــربا
  ؛شركائهم بشكل أفضل

لس - لس حلجم ونوعية اخلربات الالزم توافرها يف هذا ا   ؛هلذا الغرض أعضاءوالبحث عن  ،تقييم حاجات ا

  املستقلني؛املقالني أو  األعضاء، أي وضع أعضاء احتياطيني مؤهلني خلالفة اإلحاللسة اتطبيق سي -

عضــو أجنـيب غــري تنفيــذي، تكــون لديــه اخلــربة  الشـركات الــيت تعمــل يف األســواق العامليــة، ميكـن أن تســتفيد كثــريا مــن ضــم -
  واملهارة املناسبة للمساعدة على تطوير أعمال الشركة؛

ستفيد من هؤالء تح واملشورة يف أعماهلا، ميكن أن اإلدارة اليت تستعني مبحاسبني استشاريني وحمامني إلسداء النصجمالس  -
  األشخاص بضم بعضهم كأعضاء مستقلني؛

تجـاري السـليم واخلــربة هنـاك أشـخاص يعملـون يف جمـال اخلـدمات االجتماعيـة أو املؤسسـات العامـة، ممـن لـديهم احلـس ال -
لــس تملاملناســبة  طلبــات الســوق، ميكــن أن ســتفيد جمــالس إدارة الشــركات املســامهة مــن ضــمهم إىل عضــويتها لتنويــع تركيبــة ا

  ورفع فعاليته؛

                                                   
  .72-70: ص حممد اخلطيب، مرجع سابق، ص  -  1
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مثــل املــدراء التنفيــذيون العــاملون يف جمــال  ،فكــر بضــمهم عــادة كأعضــاء حمتملــني يف جمــالس اإلدارةيهنــاك أشــخاص ال  -
  .جمالس اإلدارة بضمهم إىل عضويتها يدتستفغيري اإلداري، هؤالء ميكن أن خرباء التو تطوير املوارد البشرية و شؤون املوظفني 

  تقييم عمل مجلس إدارة الشركات: المطلب الثالث

كــل ســنة أو ســنتني مــثال، ألداء جملــس اإلدارة وأعضــائه،   ء تقيــيم دوريإجــراعــرب العــامل علــى حتــرص الكثــري مــن الشــركات    
 ،مـن النظـام املـذكور) 5-أ(مطلبا رمسيا يف النظـام املوحـد حلوكمـة الشـركات، ففـي املـادة  األمرففي بريطانيا مثال أصبح هذا 

لـس اإلدارة بانتظـام معلومـات ذات نوعيـة وجـودة مناسـبة لتمكينـه يـجيب أن : "يلي نص مبضمون هذه املادة على ماي وفر 
لس أن يتلقوا اإلرشاد  لسمن تأدية واجباته، وجيب على كل أعضاء ا وعليهم أن  ،املناسب عند انضمامهم إىل عضوية ا

م بانتظـام م ومهـارا علـى جملـس اإلدارة أن " :مـن النظـام السـابق املـذكور فتـنص) 6-أ(أمـا املـادة  ،"يطوروا وحيدثوا معلومـا
  .1"يقوم بإجراء تقييم رمسي صارم سنويا ألدائه وأداء جلانه وأعضائه فردا فردا

بغض النظر عن كفاءة  ،أي جملس إدارة: "إذ يقول األمريكيةؤساء جمالس اإلدارة يف إحدى الشركات وهناك قول ألحد ر    
  ".مييل إىل الكسل واخلمول ما مل تدفعه ظروف قاهرة أو قيادة قوية إىل العمل جبد ونشاط ،أعضاءه

وعلـى جلنـة  ،فسـه نظـام حوكمـة خاصـة بـهيضـع لن أنالبـد  ،قي بأدائه إىل املسـتوى املطلـوبتفإذا أراد جملس اإلدارة أن ير    
لـس أن يتأكـد   ،التعيني أن تضع معايري لتقييم األعضاء احلاليني واألعضاء احملتمل تعيينهم مستقبال كما جيب على رئـيس ا

لس يعي مسؤولياته متاما لس ،من أن ا   .وعلى دراية بكيفية تنفيذ تلك املسؤوليات قبل أن حياول تطوير أداء ا

ــزامال هــو املســؤول عــن فعــال اإلدارةن جملــس إ    ــة املعقــدة، وهــو احلــل  الت الشــركة مبتطلبــات أنظمــة حوكمــة الشــركات احلديث
هــذا األمــر يتطلــب وضــع نظــام متكامــل مــن ، تواجــه الشــركات يف الوقــت الــراهن األمثـل للمشــاكل والتحــديات الصــعبة الــيت

لس اإلدارة أن اإلجراءات  ميارس مسؤولياته من خالهلا، ويقوم هذا النظام على اإلجابة على األسئلة والعالقات اليت ميكن 
  :2التالية

لس مؤخرا أو يف أي وقت مضى بتخصيص وقت وجهـد كـافيني للنظـر يف اخلطـط طويلـة املـدى لتحقيـق أغـراض  -1 قام ا
ا إىل  سهـل توصـل جملـ ،ل ذلـكوإذا كـان قـد فعـ ،وللخـريات اإلسـرتاتيجية املتاحـة أمامهـا ،الشركة اإلدارة يف مداوالتـه بشـأ

  وهل مت صياغتها؟ ؟سرتاتيجية املستقبليةاإلتوافق أو قرار واضح بشأن أهدافه و 
                                                   

  .84: حممد اخلطيب، مرجع سابق، ص -  1
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لس بشكل منظم  -2 األخالقيـة  امسـؤوليا ،األساسية أو مـا يطلـق عليـه نظـام تقيـيم الشـركة" بفلسفة الشركة"هل فكر ا
هـل متـت صـياغة االسـتنتاجات بشـكل رمسـي وأدخلـت يف  ؟إىل ذلـك مـن أمـورواالجتماعية، الصور االعتبارية للشركة، ومـا 

هل لدى الشركة نظام حمدد لتسـجيل تقنـني قـرارات جملـس اإلدارة  ؟ة بشأن شروط التوظيف وما إىل ذلكبيان سياسة الشرك
ا املدراء واملوظفون كل حسب اختصاصه؟   ليسرتشد ويعمل 

لــس بشــكل دوري -3 ــتم ؟ ف جيــب أن يــتم تطــويره يف املســتقبلوكيــ ؟مبراجعــة اهليكــل التنظيمــي للشــركة هــل يقــوم ا هــل ي
  وهل توجد لدى الشركة أنظمة مناسبة لتطوير املوارد البشرية؟ ؟ر التعيينات الرئيسة بشكل روتييناستعراض وإقرا

لس من اإلدارة التنفيذية بشـكل منـتظم كـل املعلومـات الـيت حيتاجهـا  -4 لضـمان قدرتـه علـى السـيطرة بشـكل هل يستلم ا
لس  هل واجه ؟إلدارة وجمريات األمور يف الشركةال على افع غري متوقعة كان سببها عدم حصوله على املعلومات  مفاجأةا

  الصحيحة ويف الوقت املناسب؟

ــرئيس التنفيــذي تزويــده بشــكل منــتظم بــاخلطط وامليزانيــات الســنوية ملناقشــته -5 لــس مــن ال ا وإقرارهــا؟ وهــل هــل يطلــب ا
لس أداء الرئيس التنفيذي ومدرائه   فيما يتعلق باخلطط املتفق عليها والنتائج الفعلية اليت مت حتقيقها؟ املباشرين يراقب ا

لـس اختــاذ قــرارات هامـة تتعلــق باألهــداف املسـتقبلية، االســرتاتيجيات، السياســات، االســتثمارات  -6 عنـدما يكــون علــى ا
ات يف املناصــب العليــا ومــا إىل ذلــك، هــل يكــون لديــه الوقــت واملعلومــات الكافيــة الختــاذ القــرارات الســليمة الرئيســة، التعيينــ

ا أم جيد نفسه مضطرا لتمريرها، ألن القرارات يف الواقع اختذت مسبقا وااللتزامات قد مت إبرامها؟   بشأ

  تمدة يف ذلك؟هل يتم تقييم األداء الشامل بطريقة دورية؟ وما هي الوسائل املع -7

، أنــه إذا كـان الـرد علـى األسـئلة الســابقة "Hoof Parcker"ويقـول أحـد املختصـني يف متابعـة وتقيـيم جمــالس اإلدارة وهـو    
لس يعمل بفعالية، أما إذا كان الرد سلبيا أو غري واضح فهناك دالئل واضحة أنه جيـب حتسـني  باإلجياب ميكننا القول أن ا

لس وإرجاعه    .إىل الطريق الواجب إتباعهاأداء ا

وهذا مـن خـالل األهـداف املوضـوعة  ،وبالتايل ميكن القول أن فعالية جملس اإلدارة تؤدي حتما إىل حتقيق أهداف الشركة   
  .وجتنيب الشركة الوقوع يف نزاعات وصراعات قد تؤثر على أدائها ،وباخلصوص حتقيق أهداف األطراف ذوي املصلحة
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  عالقة مجلس اإلدارة بحوكمة الشركات: المطلب الرابع

  الدور الرقابي لمجلس اإلدارة: الفرع األول

لـس اإلدارة يف الوفـاء مبسـؤولياته : مجلس اإلدارة والمراجعة الداخليـة: أوال ميكـن لوظيفـة املراجعـة الداخليـة تقـدمي العـون 
  :1يف حوكمة الشركات وهذا فيما خيص

  ؛الذايت للحوكمةمساعدة جملس اإلدارة يف التقييم  -
  ؛البحث على فرص أفضل لتحقيق االلتزام بغرض ختفيض التكلفة على املدى الطويل -
ــا قــد  ،للتحقــق مــن مــدى كفايتهــا لتحقيــق اهلــدف منهــا ،فحــص قواعــد وآداب والســلوك األخالقــي باملؤسســة - ومــن أ

  ؛بلغت للعاملني
  ؛ائجاملراجعة السنوية بالعناية الالزمة وإعداد تقرير للنت تنفيذ -
  .إعداد وتنفيذ خطة املراجعة السنوية دمراعاة اإلفصاح والشفافية عن -

وباعتبار جملس اإلدارة من األطـراف األساسـية حلوكمـة الشـركات والـيت هلـا تـأثري فعـال علـى جـودة احلوكمـة، اسـتلزم وجـود    
  .بنتائج تقدير املخاطر وتقييم نظام الرقابة الداخلية دهمبلس اإلدارة وهذا تفاعل بني وظيفة املراجعة الداخلية 

لـس اإلدارة هـو تعظـيم ثـروة : مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر: ثانيا يقوم مفهوم إدارة املخاطر على أن اهلدف األساسـي 
ـا لـس تتمثـل يف ن التحـديات الـيت تو أو  ،املسامهني وأن مجيع الشركات تواجه حالة عدم التأكد يف البيئـة الـيت تعمـل  اجـه ا
  .حتديد درجة عدم التأكد اليت ميكن أن يتحملها يف سعيه لتعظيم ثروة املالك

ـــ  1 ــا :تعريــف إدارة المخــاطرـــ ــة املناســبة واألدوات الالزمــة لتوقــع ودراســة نظــام  :2تعــرف بأ ــة البيئ متكامــل وشــامل لتهيئ
ـا، ووضـع اخلطـط املناسـبة ملـعلـى أعمـال الشـركة وأصـوهلا وإ ثارهـاآمقـدار  ها وقياسها وحتديداملخاطر احملتملة وحتديد ا يرادا

لتجنـب هــذه املخـاطر أو لكبحهــا والسـيطرة عليهـا وضــبطها للتخفيـف مـن آثارهــا إن مل يكـن حماولــة  ،يلـزم وميكـن القيــام بـه
  .القضاء على مصادرها
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  :1وهناك عدة أنواع من املخاطر نذكر منها

ا الـنظم املطبقـة يف ذسـعري وتوزيـع األربـح وكـاإلدارة وأمناط السياسـات الـيت تتبعهـا يف جمـاالت التبنوعية : مخاطر اإلدارة  .أ 
  .جمال الرقابة على املخزون والرقابة الداخلية والسياسات احملاسبية املطبقة

فكلمــا كــان التغــري يف العائــد أكــرب كــان خطــر االســتثمار أعلــى  ،التغــري أو التقلــب يف العائــد املتوقــع :االســتثمار رخطــ   .ب 
  .والعكس صحيح

  .وتقاس بدرجة تقلب صايف ربح العمليات لفرتة زمنية معينة): مخاطر النشاط(مخاطر األعمال   .ج 
ا تلك اليت  :مخاطر مالية  .د  ة على املنشأ اعتمادعرض هلا محلة األسهم العادية، وتنشأ هذه املخاطر من جراء تتويقصد 

يف حني لو كانت املنشاة تعتمد بالكامل على األسهم العادية يف التمويل  ،مصادر متويل مثل القروض واألسهم املمتازة
  .الحنصرت  املخاطر اليت يتعرض هلا محلة األسهم العادية يف خماطر النشاط فقط

ا عن طريق بعض : مخاطر اإلفالس  .ه    .لتنبؤ بالفشل املايلااملساعدة على  النماذجاليت ميكن التنبؤ 

ــدف إىل حتقيــق  :لــس اإلدارة فــي إدارة المخــاطرمجدور  -2 يتجلــى دور جملــس اإلدارة يف وضــع اإلســرتاتيجيات الــيت 
وبـني املخـاطر املرتبطـة بـذلك، وحتقيـق الكفـاءة والفعاليـة يف توزيـع مـوارد  ،التوازن بني النمو وحتقيق أهداف الشـركة مـن جهـة

دف حتقيق    .2تلك األهدافالشركة 

كما أن قرارات جملس اإلدارة السليمة واملبنية على أسس علمية ميكنها اخلـروج مـن املخـاطر السـالفة الـذكر بكـل سـهولة،    
وكـذا اخلطـط التشـغيلية ، املسـتقبلية وطـرق التمويـل السـليمةوهنا يكمن دور أعضاء جملـس اإلدارة يف اإلفصـاح علـى اخلطـط 

ملسـتثمرين علـى أسـهم ا دي إىل إقبـالالشركة، وهـذا بـدوره يزيـد مـن القيمـة السـوقية ألسـهم الشـركة ممـا يـؤ اليت تزيد من رحبية 
لـس   ،حيث أن قرارات االستثمار تعتمد بدرجة كبرية على العائد وخماطر الشركة ،الشركة كما أن وجود جلان رئيسية تابعـة 

لس على فهم حقيقة مـا جيـري يف الشـركةاإلدارة تقوم بتقدمي تقاريرها إىل جملس اإلدارة مبا  ر ويف اإلحاطـة بعناصـ ،يساعد ا
  .3ر يف اخلطرستمراومن مث محاية الشركة من الوقوع يف اخلطر أو االه اخلطر وجماالت

ــةنظــرا : مجلــس اإلدارة والســلوك األخالقــي: ثالثــا الســلوك األخالقــي داخــل الشــركات ودوره اهلــام يف تفعيــل النظــام  ألمهي
للسـلوك األخالقـي دليـل العلمية واملهنية املتخصصة على ضرورة أن يتواجد بالشـركة  اهليئاتفقد أوصت العديد من  ،الرقايب
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"code of Ethics " األخالقية اليت تضـم حسـن مسعـة والنزاهة وعلى ضرورة التزام العاملني بالقيم  األخالقيةويركز على القيم
  .الشركة ومصداقيتها

وجهـت تلـك اهليئـات العامليـة واملهنيـة النظـر إىل جملـس إدارة السـلوك األخالقـي داخـل الشـركات دليـل وجـود نظرا ألمهيـة و    
والقضــاء علــى التالعبــات يف أســواق املــال الــذي ينشــأ نتيجــة تســريب مسعــة الشــركة الشــركات علــى أمهيتــه ودوره يف حتســني 

  .1املعلومات من قبل العاملني

دف إىلويقوم جملس اإلدارة بوضع       :2سياسة السلوك بالشركة واليت 

  ؛بتحقيق مستوى عايل من السلوك األخالقي االلتزام -

  ؛تشجيع االلتزام بالسلوك األخالقي ومعاقبة عدم االلتزام به -

تنميــة ثقافـــة أخالقيـــة داخـــل الشـــركة والـــيت ســـوف يـــتم تطبيقهـــا علـــى أعضـــاء جملـــس اإلدارة واملـــديرين واملـــوظفني بالشـــركة  -
  .باملساواة

تمـع  ،نظرا ألن السلوك األخالقي ليس جمرد إطاعة القـواننيو     ونظـرا ألمهيـة تـدعيم ثقـة املسـتثمرين وأصـحاب املصـاحل وا
وفيمـا يلـي  ،ويتم نشرها على موقع الشركة اإللكرتوين ،فإن سياسة السلوك األخالقي جيب أن يتم مراجعتها وتعديلها سنويا

ــا 3ب أن تتضــمنها سياسـة الســلوك األخالقــيوصـف للمحتويــات الــيت جيــ ، والــيت جيــب أن توضـح فيهــا الشــركة مجيــع عالقا
  :اخلارجية والداخلية فإن الشركة تؤكد على التزامها ب

  ؛تقدمي منتجات أو خدمات ذات جودة عالية -

  ؛الريادة -

  ؛محاية حقوق املسامهني -

  ؛محاية البيئة -

                                                   
  .150: ، مرجع سابق، صحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينحممد مصطفى سليمان،  -  1
  .151: ص ،السابق املرجع -  2
  .152 :ص املرجع السابق، -  3
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  ؛العمالء رضا -

  .بإخالص وأمانةإدارة الشركة  -

لس بني  ألمهيةنظرا : دارة وتعارض المصالحمجلس اإل: رابعا علـى  األعضاءموضوع تعارض املصاحل الذي ينشأ داخل ا
لس إىل هـذا املوضـوع ملـا لـه مـن أثـر  االنتبـاهفقـد نـادت العديـد مـن اهليئـات العلميـة الدوليـة بضـرورة  ،الدور الرقايب داخل ا

وعلى ثقة املستثمرين يف جمالس اإلدارة، وقد نصت العديد من التشريعات يف الدول العربيـة علـى  ،تسيء على أداء الشركا
معاجلــة موضــوع تعــارض املصــاحل ووضــعت الضــوابط الــيت متنــع عضــو جملــس اإلدارة مــن تفضــيل مصــلحته الشخصــية علــى 

ء سياسـة لتعـارض املصـاحل بـني أعضـاء جملـس مصلحة الشركة واملسامهني عن طريق مطالبتها بقيام جملـس إدارة الشـركة بإنشـا
وبني مصلحة الشركة من جهة أخرى، وذلك نظرا ألمهية تعارض املصاحل داخل جملس  ،اإلدارة واملديرين التنفيذيني من جهة

لـس بالشـكل الـذي يـؤدي إىل وجـود جتـاوزات  اإلدارة وبـني املـديرين التنفيـذيني وأثـره علـى الشـق اإلشـرايف واإلداري داخـل ا
درجــــة الثقــــة الــــيت يوليهــــا ويف ، مبهـــامهمواحنرافـــات تــــؤثر بشــــكل مباشــــر علـــى مصــــداقية أعضــــاء جملــــس اإلدارة يف قيــــامهم 

  .1هان فيهم إلدارة الشركة والرقابة على عمليتو املستثمر 

  اإلدارة في حماية حقوق المساهميندور مجلس : فرع الثانيال

ــه مــن إســاءة االســتخدام أو إســاءة التخصــيص مــن جانــب     ــه ســيتم محايت إن ثقــة املســتثمرين بــأن رأس املــال الــذي يقدمون
يف أسـواق رأس املـال، من العوامـل اهلامـة ن ذوي النسب احلاكمة يف الشركة، مديري الشركة أو جملس اإلدارة أو املسامهني م

ن هنا يظهر أمهية الدور الذي يلعبـه جملـس اإلدارة يف ظـل التطبيـق السـليم ملبـادئ حوكمـة الشـركات، ويتجلـى دور جملـس مو 
  : 2اإلدارة يف تسهيل ممارسة املسامهني حلقوقهم يف

ــة اإلجــراءات واالحتياطــات الالزمــة لضــمان ممارســة مجيــع  أنجيــب  -1 يتضــمن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخلي
  .املسامهني حلقوقهم النظامية

املعلومــات الـيت متكــن املسـامهني مــن ممارسـة حقــوقهم علـى أكمــل وجـه، حبيــث تكـون هــذه املعلومـات وافيــة  تـوفري مجيـع -2
وعلى جملس اإلدارة استخدام أكثر الطرق فعالية يف التواصل  ،ة منتظمة ويف املواعيد احملددةودقيقة، وأن تقدم وحتدث بطريق

  .وال جيوز التمييز بني املسامهني فيما يتعلق بتوفري املعلومات ،مع املسامهني
                                                   

  .157: ، صسابق ، مرجعحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينحممد مصطفى سليمان،  -  1
  .173: ص، السابق املرجع -  2
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  .ن املسامهنياإلفصاح والشفافية ووضع سياسة مكتوبة من أهم األدوات اليت تساعد على محاية حقوق الطبقة األقلية م -3

  دور مجلس اإلدارة في اإلفصاح والشفافية: الفرع الثالث

يتمثل اإلفصـاح يف التأكيـد علـى إمكانيـة احلصـول علـى املعلومـات املناسـبة مـن قبـل مجيـع األطـراف املهتمـة بالشـركة مـن     
للمســـامهني احلـــاليني  اساســـيئا أيدقيق ويف الوقــت املناســـب يعتـــرب شـــخــالل وجـــود إجـــراءات تتميـــز بالشـــفافية، فاإلفصـــاح الـــ

وأن إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات تســاعد املســتثمرين يف محايــة ، ت اإلشــرافية وبــاقي أصــحاب املصــاحلواجلهــا واملــرتقبني
م بالشـركة ويســاعدهم أيضـا يف ممارســة حقـوقهم، ومــن ناحيـة أخـرى يســاعد اإلفصـاح علــى إمكانيـة حماســبة إدارة  اسـتثمارا

  .سياسة إفصاح سليمة سوف يؤدي إىل زيادة ثقة املستمرين بالشركة امقي ومما الشك فيه أن،مريها الشركة أمام مستث

ســؤول فمجلـس اإلدارة ووفــق مفهـوم احلوكمــة هـو امل،  ةوري وأساســي يف اإلفصـاح والشــفافيويلعـب جملــس اإلدارة دور حمـ   
واألهــداف واإلجــراءات الــيت حتكــم عمليــة اإلفصــاح عــن حتــدد تلــك السياســة املبــادئ ، حعــن وضــع سياســة مكتوبــة لإلفصــا 

مت إصـدارها يف الـدول العربيـة علـى إلـزام الـيت  معلومات الشركة، وفيما يتعلق باإلفصاح أكدت مجيع لوائح حوكمـة الشـركات
  .1وعرضها على اجلمعية العامة للمسامهنيجملس اإلدارة على وضع تلك السياسة يف شكل مكتوب 

  ما يتعلق بالتقرير السنوي للشركةسؤوليات مجلس اإلدارة فيم :الفرع الرابع

ائية وكاملـة  مسئوال يعد جملس اإلدارة    وجيـب أن  ،تقيـيم األداء اإلداري لـىأمـام املسـامهني وأصـحاب املصـاحل عمسؤولية 
اية كل عام يف شكل التقرير السنوي، ودائما ما يتنـاول التقريـر  يقدم جملس اإلدارة تقريره عن تلك املسؤولية للمسامهني يف 

  .ذاته معاجلة للحسابات السنوية للشركة واليت مت إعدادها بواسطة إدارة الشركة ومت مراجعتها بواسطة مراجعني خارجيني

  : 2ك جانبني للتقرير السنوي جتدر اإلشارة إليهما ومهاوجيب مالحظة أن هنا   

موعـة مــن  .1 أن املـراجعني اخلـارجيني يصــدرون أحكـامهم مــن خـالل إطــار املعـايري احملاســبية وحـىت مــع تطبيـق نفــس ا
ة فـإن املعاجلـات احملاسـبية املختلفـة الـيت تطبـق علــى خمتلـف احلقـائق ميكـن أن تـؤدي إىل إظهـار مواقـف ماليــ ،املعـايري

باإلضافة إىل ذلك فإن األعراف احملاسبية اليت تستند إليها التقارير ختتلـف اختالفـا ملحوظـا  ،خمتلفة اختالفا جوهريا
  .دولة ألخرى من

                                                   
  .187 -186: ص -، مرجع سابق، صحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينحممد مصطفى سليمان،  -  1
  .198: ص ،السابق املرجع -  2
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وأعضــاء جملــس اإلدارة مطــالبون  ،وتــتم املراجعــة يف ظــل افــرتاض اســتمرار الشــركة يف العمــل خــالل املســتقبل القريــب .2
وقــد يــؤدي غيــاب مثــل هــذه  ،عــن طريــق التنبــؤ بالتــدفقات النقديــة علــى ســبيل املثــال االفــرتاضبإثبــات صــحة هــذا 

يار الشركة دون سابق    .إنذارالبيانات إىل ا

لـس األساسـية هـي التأكـد مــن نزاهـة العالقـة بـني املـراجعني واإلدارة الـيت يــتم مراج    ذا جيــب ا املاليـة، لـعـة قوائمهـفوظيفـة ا
ب ميكن أن ينتج عنه يف بعض األحيان عالقـات بـني الطـرفني فمثل هذا القر  ،بالقرب من اإلدارة ونمراعاة أال يعمل املراجع

  .1التأثري على نزاهة عملية املراجعة اقد يكون من شأ

لـس يف أن يعتمـد القـوائم املاليـة السـنوية للشـركة    والتوقيـع عليهـا مـن عضـو مفـوض مـن جملـس  املدرجـة كمـا يتمثـل دور ا
  .2وذلك قبل نشرها وتوزيعها على املسامهني وغريهم من أصحاب املصلحة ،ة ومن الرئيس التنفيذي واملدير املايلاإلدار 

  ة الشركاتكيفية تطبيق مجلس اإلدارة لحوكم  :الخامسالفرع 

يف الشــركات حبيــث ميكــن تطبيقــه يف كــل الــدول وعلــى كافــة الشــركات، إذ أن اجليــدة لــيس هنــاك منــوذج وحيــد للحوكمــة    
ممارســات احلوكمــة ختتلــف يف مـــا بــني الشــركات وتبعــا للظـــروف يف كــل دولــة، وينبغــي أن تتمتـــع احلوكمــة بقــدر مــن املرونـــة 

ســتثمرين تفـرض علــى الــدول والتطـور، إال أن احلقيقــة العامليـة هــي أن الطلبـات  الــيت يفرضـها الســوق مـن شــفافية ومحايـة للم
طلبها، ومن أهـم الضـمانات وجـود جمـالس تتحرك حنو توفري الضمانات اليت يوالشركات أن تقوم بفحص نظام احلوكمة وأن 

  .3إدارة الشركات لديها القدرة على ممارسة مهامها اإلشرافية بكفاءة وفعالية عالية

  :تتوافر يف جملس اإلدارةوبصفة عامة هناك ثالث مكونات أساسية جيب أن    

إن وجــود جملـس إدارة يقـظ ومســتقل هـو ذلـك اجلــزء مـن عمليـة حوكمــة الشـركات الـذي يضــيف : اإلشـراف المسـتقل . 1
لس وهي ،أكرب قدر إىل قيمة الشركة   :ويوجد جمموعة من اإلرشادات اليت توفرها احلوكمة لضمان استقاللية ا

لــس   عـــددوجــود  - قـــادرا علــى ممارســـة التفكـــري كــاف مـــن أعضــاء جملـــس اإلدارة غــري التنفيـــذيني املســـتقلني لكــي يصـــبح ا
  ؛لاملستق

                                                   
  .199: ص، ، مرجع سابقحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينحممد مصطفى سليمان،  -  1
  .107: ص ،سابق مرجع ، عالء فرحان طالب -  2
  .115- 114: ص -، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(دور الحوكمة في معالجة الفساد المالي واإلداري حممد مصطفى سليمان،  -  3
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لس واملتمثلوجود شكل من استقال -   ؛يف شخصية رئيس جملس اإلدارة لية القيادة يف ا

دارة الشــركة علـــى انفـــراد لبحـــث أداء األعضـــاء املشـــاركني يف إ التنفيـــذيني بــدونغـــري جتمــاع جملـــس اإلدارة مـــع األعضــاء ا -
  ؛اإلدارة

لس بنفسه بتحديد طرق عمله - لس اجلدد ،قيام ا   .وخاصة بالنسبة لكيفية اختيار أعضاء ا

وقـد نالـت العديـد مـن اهليئـات العلميـة والبورصـات العامليـة واملهتمـة بـالتطبيق السـليم ملفهـوم حوكمـة الشـركات بضـرورة أن    
بــل نــادت أن تكــون غالبيــة  ،غــري تنفيــذيني األعضــاء التنفيــذيني واألعضــاء يف عضــوية جملــس اإلدارة بــنييكــون هنــاك تــوازن 

لس من إنشاء اللجان التابعة لـه مثـل جلنـة املراجعـة، جلنـة : أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني حىت يتمكن ا
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن وجـود جمـالس إدارة  ،األعضاء غري التنفيذينياملكافئات، وجلنة التعيينات واليت تقتصر عضويتها على 

لس يف القيام بواجباته اإلشرافية    .جتاه إدارة الشركةاغالبيتها من هؤالء األعضاء سوف يدعم موضوعية واستقاللية ا

ا وهو القـدرة علـى التنـافس، هناك عامل آخر ملساعدة اإلدارة على الرتكيز يف أداء واجبا :قدرة اإلدارة على التنافس . 2
أولئــك ذوي وأن حيــل األفــراد ذوي القــدرة األفضــل حمــل  ،وهــي اآلليــة الــيت متكــن ذوي القــدرة األفضــل علــى القيــام بعمــل مــا

وباختصار ينبغـي  ،جملس اإلدارةيف يعمل القانون على توفري القدرة للمسامهني يف استبدال كل من أن القدرة األقل، وينبغي 
ــاره أحــد مصــادر احلــث علــى األداء اجليــد، حبيــث ال جتمــد اإلدارة ملــدة طويلــة،  ،أن يكــون التهديــد باالســتحواذ قائمــا باعتب

كثـر احتمـاال هـو اسـتبدال األيصبح األمـر  ،وعندما توفر نظم حوكمة الشركات قيام اإلشراف اإلداري والقدرة على التنافس
  .1ممكنةقصى كفاءة ة الذين ال يركزون اهتمامهم على حتسني أداء املنشأة واستخدام األصول بأاملديرين وجمالس اإلدار 

ــا : قـدرة مجلــس اإلدارة فــي وضــع إســتراتيجية الشــركة . 3 ولعــل هــذه الوظيفـة مــن أهــم الوظــائف الـيت جيــب أن يتمتــع 
ـا يف داخـل غرفـة أعضاء جملس اإلدارة حيث أن النظرة العاملية اآلن أصبحت إىل ما بعـد التغـ ريات اهليكليـة الـيت يـتم القيـام 

  .اجتماعات جملس اإلدارة

ويتضـــمن هـــذا  ،وخبصـــوص هـــذا املوضـــوع إن مشـــاركة جملـــس اإلدارة يف وضـــع وتكـــوين اإلســـرتاتيجية يعتـــرب أمـــرا حامســـا   
  .إسرتاتيجية كل وحدة من العمل وإسرتاتيجية الشركة ككل

                                                   
  .116: ، صسابق ، مرجعحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينحممد مصطفى سليمان،  -  1
  .117-116: ص ص، السابق املرجع - 2
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لس املشاركة يف     فإنه جيب أن يضع جدول أعمال خـاص ميكـن  ،اإلسرتاتيجية مع احملافظة على االستقاللولكي يؤكد ا
  .جملس اإلدارة من أن يكون لديه الوسيلة ملراجعة إسرتاتيجية بصورة دورية وشكل منتظم

النـــواحي  اإلســرتاتيجية هـــيوممــا ســـبق يتضــح لنـــا أن اإلشــراف النشـــيط واالســـتقاللية والقــدرة علـــى التنــافس واملشـــاركة يف    
وهي تعترب أساسا لضمان قيام جملس اإلدارة باحملاسبة عن  ،تظهر االرتباط العملي للحوكمة اجليدة بأداء الشركةث اليت الثال

ن أجــل االســتمرار واالزدهـار يف األداء مــع األمهيــة البالغـة ملشــاركة جملــس اإلدارة يف حتســني مـسـؤولية جتــاه اإلدارة التنفيذيــة امل
  .2تعزيز قيمة األسهمأداء الشركة و 
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  :الثاني خالصة الفصل

وهو احلوكمـة، كمـا أن تضـارب املصـاحل بـني األطـراف  اإلدارةفرضت بيئة أعمال الشركات منط جديد وتوجه حديث يف     
الذي يقـوم مبهمـة إدارة  ؛وجه الذي حجر الزاوية فيه هو جملس اإلدارةذات املصلحة يف الشركات عجل بضرورة تبين هذا الت

اتســاع بســبب حماولــة كــل طــرف وتقريــب وجهــات النظــر وتقليــل تضــارب املصــاحل الــذي ال يــزال يف  ،وتســيري شــؤون الشــركة
  .تعظيم مصاحله على حساب الطرف اآلخر

لــس  اإلحاطــةوكــان اهلــدف مــن هــذا الفصــل هــو حماولــة      لــف العوامــل وخمتنظــرة املشــرع كــذا و  اإلدارة،باجلانــب النظــري 
  :وقد خلصنا إىل النقاط التالية. واإلجراءات املسرية له

 جملس اإلدارة من أهم مبادئ وركائز حوكمة الشركات؛ -
  مبادئ احلوكمة تقسم الشركة إىل جملس اإلدارة، جملس تنفيذي واألطراف ذات املصلحة؛ -
 من مبادئ احلوكمة؛ختتلف من دولة إىل أخرى وتنطلق أساسا وفق قوانني يعمل جملس اإلدارة  -
  يتكون جملس اإلدارة من أعضاء داخليني وأعضاء مستقلني؛ -
 باعتبارهم ذوي خربة وكفاءة؛ ضمان حتقيق القيمة املضافة من أعضاء جملس اإلدارةدف الشركات ل -
يات يتكون جملس اإلدارة من جمموعة من اللجان املتخصصة تعمل كل جلنة على حتقيق األهداف املسطرة وفق الصالح -

 املخولة هلا؛
 التجديد الدوري اجلزئي أو الكلي ألعضاء جملس اإلدارة كل مدة حمددة وفق قانون كل دولة؛ -
 ؛حتقيق أهداف الشركة والوصول إىل مستويات قياسية من األداءيعمل جملس اإلدارة على  -
 ؛اإلختالالت احلاصلةيقوم جملس اإلدارة بصياغة اخلطط واالسرتاتيجيات والتأكد من تطبيقها وتقييم  -
 .يتمثل دور جملس اإلدارة يف الرقابة والتأكد من سالمة القرارات واخلطط أي له دور رقايب على أداء الشركة -

ى  أن األداء أصبح اهلدف الذي تسع داء الشركات، حيثرقابة وتقييم أالوعليه، فمجلس اإلدارة هو هيئة مكلفة ب   
األداء أصبح ال يقاس من جانبه االقتصادي فقط وإمنا لكن . املوارد املتاحة هلاعلى  دكل شركة إىل تعظيمه باالعتما

ملزمة بالتوجه حنو  ، وأصبحت الشركاتدخلت متغريات أخرى نتيجة تغريات البيئة ومنها املتغريات االجتماعية والبيئية
ا   . بالتفصيلوسنحاول التطرق إليه يف الفصل املوايل. وهذا ما أصبح يعرف باألداء الشامل للشركات ،االهتمام 



 

  الفصل الثالث

مجلس اإلدارة كآلية لتقييم  
 األداء الشامل
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  الفصل الثالث

 تقييم األداء الشاملكآلية للس اإلدارة  مج

  :تمهيـــد

 بكـاف لـيس هذا ولكن ،استمراريتها ضمان أجل من مواردها وتعظيم الرحبية تعظيم إىل دف منظمة أية أن املعروف من     

 للضغوط استجابة جاء املوضوع ذا واالهتمام .جمتمع أي يف الناجتة االجتماعية باملشاكل املنظمة تم أن املهم من أصبح بل

تمـع، يفها لـدور  أمشـل وحتديـد أعمـق تطـوير املنظمـات هـذه مـن يتطلـب مما االجتماعية، املنظمة مبسؤولية يتعلق فيما  وعليـه ا

  .وتطلعاته اإلنسان حاجات إلشباع ما وقت يف املتاحة واالجتماعية املادية املوارد رصد على الرتكيز من البد

ـا و  ة،اخلارجيـ بيئـةحىت تتمكن املؤسسة من أن حتقق الربط والتوافق بني متطلبات الو      ومـا جيـري يف  مواردهـاوبـني إمكانيا
تعــرف وبشــكل متواصـل علــى مــا يتحقـق مــن أداء واجنــازات ومــدى التوافـق بــني مــا جيــري ة، البــد عليهـا مــن الالداخليــ بيئتهـا

قـادرا علـى إنتـاج  أن يكـون نظـام تقيـيم األداء،لـذا كـان مـن الضـروري  .املتغريات اخلارجيةداخل املؤسسة من عمليات وبني 
ميكــن مقارنتهــا بأهــداف األداء املخططــة ومســتوياته احملققــة الــيت  ،مؤشــرات تــدل علــى اجتاهــات األداء وتطوراتــه املســتقبلية

تمـع السوق، العمالء، املنافسني،( األداء  -أو  وبالتـايل تسـتطيع اإلدارة إعـادة توجيـه األداء ،)العمـال، املسـامهني، البيئـة وا
  .عن املسار الصحيح فحال وضوح اجتاهه لالحنرا -الشامل كأصح مصطلح 

عـن متابعـة وتقيـيم األداء الشـامل والرقابـة عليـه  املسـئولةومع التوجه اجلديد القائم على حوكمة الشركات أصبحت اجلهـة    
دف  من مهام جملس اإلدارة، حيث ، وهـذا حتسـينهيعمل على وضع اخلطط واالسرتاتيجيات وحتديد معايري األداء املناسبة 

  .ستدامة أقوى إمع مراعاة كل جوانب األداء واملوازنة بني معايريه لتحقيق 

كذلك و . امل، وكيفية االنتقال من األداء إىل األداء الشهوعليه، سنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل مفهوم األداء وتقييم   
مؤشـــرات األداء الشـــامل واألدوات املســـاعدة علـــى قياســـه؛ كمـــا نتطـــرق إىل منهجيـــة جملـــس اإلدارة يف الرقابـــة وتقيـــيم األداء 

وباخلصـوص مهمـة تقيـيم األداء الشـامل  ،أداء مهامـهيف الشامل، وأخريا املؤشرات اليت متكننا من قياس فعالية جملـس اإلدارة 
  .للشركة
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  األداء وأنظمة القياس :األولالمبحث 

يعد موضـوع األداء مـن املوضـوعات الـيت نالـت اهتمامـا كبـريا مـن قبـل اإلداريـني، فمـع تزايـد حـدة املنافسـة وجـب علـى       
الرتكيــز علــى الرفــع مــن مســتوى أداءهــا و احلــرص علــى تقييمــه باســتمرار و يف مــا يلــي عــرض ملفهــوم  االقتصــاديةاملؤسســات 

ــملفهــوم كــل مــن ح األداء مــع توضــي ــادة األداءقي ــيم وقي ــيم األداء اس األداء، تقي ، مث يف األخــري التطــرق إىل أنظمــة قيــاس وتقي
  .احلديثة التقليدية

  هاألداء وقياس :المطلب األول 
  .سنحاول التطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم األداء وقياس األداء وأمهية كل منهما، مث خمتلف قيود قياس األداء

  األداء أهميةو مفهوم : الفرع األول 
يعــرف كمـا   .1"انعكــاس لقـدرة منظمـة األعمــال وقابليتهـا علـى حتقيــق أهـدافها : " يعـرف األداء بأنـه: مفهـوم األداء. 1   
هــو البحــث عــن الكفــاءة مــن خــالل إنتــاج أكــرب مــا ميكــن، والبحــث عــن الفعاليــة مــن خــالل القيــام بأفضــل عمليــة  " :بأنــه

  .2"لتحقيق منو دائم
نذكر من و  .3"هو البحث عن تنظيم العالقة بني النتائج واملوارد، وذلك وفق أهداف حمددة لعكس توجهات املؤسسة األداء

 :4أهم خصائص األداء ما يلي
  ،لكل إجناز أو نتيجةترمجة  -
  ،تثمني النتائج -
  .ترمجة النجاح يف األعمال -

قـدرة املنظمـة علـى تنظـيم واسـتغالل مواردهـا املتاحـة : من التعاريف السالفة الذكر ميكـن إعطـاء تعريـف شـامل لـألداء بأنـه   
ية املؤسسة يف حتقيق أهدافها ومدى كفاءة وفعال .بغرض حتقيق أهدافها على خمتلف املستويات، القصرية، املتوسطة والطويلة

  .املسطرة
 :ميكن تلخيص أمهية األداء يف النقاط التالية  :أهمية األداء .2

 يعترب أداة توجيه بالنسبة للمنظمة من أجل حتقيق أهدافها؛ -

                                                
 . 38: ، ص2009عمان،  ،ر، دار وائل للنش1، طأساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازنطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس،  1

2 Alian Fernandez, Les nouveaux tableaux de bord des décideurs, 2éme édition, édition d’Organisation, Paris,  

2007, P.41. 
3 Alian Fernandez, Les tableaux de bord des décisions, édition d’Organisation, Paris, 2000, P.40. 
4 Martine Maadanie, Karim Said, Management et pilotage de la performance, Hachette livre, Paris, 2009, P. 28. 
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 يعترب أداة ملعرفة حالة املنظمة؛ -
 يستعمل كأداة ملعرفة االختالل الواقع عند حتقيق األهداف؛ -
 .العاملني ودفعهم حنو تطوير أنفسهمحتديد سبل لتطوير  -
 :أما عن أهم خصائص األداء فيمكن تلخيصها يف النقاط التالية -
 يعترب القاسم املشرتك جلميع اجلهود اليت تبذهلا اإلدارة والعاملني؛ -
 يساعد على ترمجة النتائج أو تكميمها؛ -
 .يعترب أداة لقياس نتائج املنظمة وحساب اخلسائر أو الفوائض -
 مفهوم وأهمية قياس األداء وصعوبات ذلك :الثانيالفرع 

ــاس األداء .1 ــه :مفهــوم قي ــة : "يعــرف قيــاس األداء بأن ــرامج املنظمــة وتســجيلها، والســيما مراقب ــة املســتمرة الجنــازات ب املراقب
 .1"وتسجيل جوانب سري التقدم حنو حتقيق غايات موضوعة مسبقا 

املــدخالت واملخرجـــات والعمليـــات اإلنتاجيـــة يف املنظمـــة الصـــناعية وغـــري طريقـــة منظمـــة لتقيـــيم : "كمــا يعـــرف كـــذلك بأنـــه
  .2"الصناعية

كمـا أن قيـاس .ويعترب نظام قياس األداء ضروري من أجل اكتشاف األخطاء، وحتقيق الرقابة على العمليات بغرض حتسـينها
ظمــة، وجتــدر اإلشــارة إىل أن مقيــاس األداء األداء يــوفر املعلومــات الضــرورية الختــاذ القــرارات احملكمــة حــول مــا تقــوم بــه املن

  .يتألف من رقم  ووحدة قياس، فأما الرقم فيبني اجلانب الكمي، وأما الوحدة فتعطي لذلك الرقم معىن معني
مـن الضـروري أن تقـيس املنظمـات نتـائج أعماهلـا حـىت ولـو مل حتصـل مـن خـالل هـذه النتـائج علـى  :أهمية قياس األداء .2

املعلومات اليت يتم احلصول عليها حتول أداء املنظمة إىل األحسن، حيـث أن عـدم قـدرة املنظمـة علـى  عائد أو مكافأة، ألن
 قياس نشاطها يؤدي إىل عدم إمكانية الرقابة عليه، وبالتايل ال ميكن إدارته

 :3، وهلذا حتتاج املنظمة لقياس أدائها لألسباب التالية)ما ميكن قياسه ميكن إدارته والعكس بالعكس ( 
 ؛قياس األداء يساعد يف تقليل االحنرافات اليت حتدث أثناء العمل :الرقابة  .أ 
 يستخدم القياس لتقييم أداء العمليات وحتديد التحسينات املطلوب تنفيذها؛ :التقييم الذاتي  .ب 

                                                
: ، ص2007، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،1، طاإلدارة اإلستراتيجية، منظور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس،   1

487 .  
جامعة  امللتقى الدويل العلمي حول األداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة،، "مؤشرات وأساليب قياس األداء والفعالية في المنظمات"عيسى مرازقة،   2

  .02: ص ،2009نوفمرب  11-10حممد بوضياف، مسيلة، اجلزائر، 
، 2008األساليب احلديثة يف قياس األداء احلكومي، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  ،"التاريخي واألهميةقياس األداء النشأة والتطور "عبد الرحيم حممد،   3
  .498:ص
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يسـتخدم القيـاس لتحديـد مصـادر العيـوب، اجتاهـات العمليـات، منـع األخطـاء، وحتديـد   :التحسين المسـتمر .ج 
 الية العمليات وفرص التحسني؛كفاءة وفع

بدون قياس ال توجد طريقة للتأكد من أن املنظمة حتقق القيمة املضافة ألهدافها أو أن املنظمـة : تقييم اإلدارة  .د 
 .تعمل بكفاءة وفعالية

تتعــرض عمليــة قيــاس األداء إىل صــعوبات وأخطــاء تقــع فيهــا املنظمــة والقــائمني علــى عمليــة : صــعوبات قيــاس األداء .3
القياس، وجيب على املنظمة أن ال تدع أيا من هذه األخطاء يشكل عائقا يف نظـام القيـاس لـديها، وتتمثـل هـذه الصـعوبات 

  :فيما يلي
ـا  - مجع كميات كبرية من البيانات واملعلومات؛ يؤدي إىل إمهاهلا من قبل اإلدارة والقائمني على عملية القيـاس سـواء لكثر

 وصعوبة اختيار املهم منها؛وتشعبها، أو لسوء استخدامها 
مــل الرتكيـز علــى املقــاييس اخلاصــة باملــدى )املاليــة والتشــغيلية (تعتمـد معظــم املنظمــات علــى البيانــات قصـرية املــدى  - ، و

 البعيد كرضى العمالء والعاملني، املسؤولية االجتماعية واألخالقية للمنظمة وهذا بسبب قصر نظر اإلدارة ومسرييها؛
 اذ القرارات على اخلربة والتجارب السابقة وعدم االعتماد على البيانات املوثوقة واملنظمة؛االعتماد يف اخت -
كما رأينا يف أول نقطة من الصعوبات أن املنظمة تعتمد على كم كبري من البيانات واملعلومات، فإن االعتماد على عدد  -

التقصــري يف اختــاذ القــرارات؛ وبالتــايل فاألفضــل هــو  قليــل مــن البيانــات ســواء لكلفتهــا أو لصــعوبة احلصــول عليهــا يــؤدي إىل
 احلصول على املعلومات والبيانات الالزمة واليت حتتاجها املنظمة فقط؛

إن مقارنة أداء وحـدة تنظيميـة معينـة مـع أخـرى أو أداء عامـل معـني مـع آخـر قـد يـؤدي إىل خلـق جـو مـن املنافسـة علـى  -
 لرتكيز والتشجيع على العمل اجلماعي؛حساب األداء العام للمنظمة وبالتايل جيب ا

ــة وغامضــة وغــري متوافقــة مــع واقــع املنظمــة هــذا مــن شــأنه أن خيلــق جــو مــن الفوضــى بــني العــاملني  - وضــع معــايري جمهول
م بسبب عدم حتقيق األهداف املبنية على مقاييس عالية أو غامضة؛  واخنفاض معنويا

 اإلسرتاتيجية يؤدي إىل وجود تناقض وفوضى داخل املنظمة؛عدم توافق املقاييس املوضوعة مع اخلطة  -
قياس األداء بشكل مفرط يؤدي إىل عدم رضى العـاملني وزيـادة التكـاليف، كمـا أن قيـاس األداء بشـكل قليـل يـؤدي إىل  -

 جهل املنظمة حلالتها وبالتايل صعوبة اختاذ القرارات التصحيحية؛
 .ي إىل مجع البيانات غري الالزمة وسري املنظمة يف االجتاه غري الصحيحعدم معرفة الغاية احلقيقية من القياس يؤد -

  :وميكن تصنيف معايري األداء حسب ما يربزه اجلدول التايل
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  تصنيفات مقاييس األداء :04جدول رقم 
  يعبر عنه بالنسبة التالية  يقيس  المقياس
  الفعلية إزاء املدخالت املخططةاملدخالت   واستخدام املوارد قدرة املنظمة على ختصيص  الكفاءة
  املخرجات الفعلية إزاء املخرجات املخططة  مستوى قدرة املنظمة على حتقيق األهداف  الفعالية
  عدد الوحدات املنتجة بشكل صحيح  مدى إجناز وحدة العمل بشكل صحيح  الجودة

  الوقت احملددعدد الوحدات املنتجة يف   مدى إجناز وحدة العمل يف الوقت احملدد  التوقيت
  املخرجات إزاء املدخالت  حجم املوارد اليت تستخدم إلنتاج وحدة عمل معينة  اإلنتاجية

  .91: ، مرجع سابق ص، اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس :المصدر  

إلجنــازات املؤسســة ســواء مــا تعلــق باألهــداف أو باســتغالل املـــوارد  نالحــظ مــن اجلــدول، أن مقــاييس األداء متثــل ترمجــة   
  .واملخرجات النهائية، هذا ما يسهل من عملية القياس

  تقييم وقيادة األداء: المطلب الثاني
  .األداء سنتطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم وأمهية كل من تقييم األداء وقيادة

  وأهميته تقييم األداء: الفرع األول
تقييم األداء عملية مهمة  حيث تشمل تقييم أداء الفرد، املؤسسة واالقتصاد ككل، وترتكز فكـرة التقيـيم علـى مـدى  إن    

 .تطابق األداء الفعلي مع األداء املخطط وفيما يلي عرض ملفهوم تقييم األداء وأمهيته
 :ميكن طرح التعاريف التالية: مفهوم تقييم األداء .1

فحص حتليلي انتقادي شامل خلطط، أهداف، طرق التشغيل واستخدام املوارد البشرية واملادية، :"هوتقييم األداء  :1تعريف
  :وميكن التمييز بني املستويات التالية لتقييم األداء".دف التحقق من كفاءة وفعالية استخدام املوارد املتاحة

د ككل لألهداف احملددة مسبقا وبيان االحنرافات متابعة تنفيذ القطاعات االقتصادية أو االقتصا :على مستوى االقتصاد -
ا واقرتاح احللول املناسبة هلا؛   احلاصلة، أسبا

ايـة فـرتة معينـة مبـا كـان ينبغـي حتقيقـه مـن  :على مستوى املؤسسة  - احلكم على كفـاءة املؤسسـة مبقارنـة فعاليـة التنفيـذ يف 
  مصادر القوة والضعف يف جماالت العمل؛أهداف، ومن مث استخراج االحنرافات الناشئة ومتهيد تشخيص 
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تتبلور عملية تقييم أداء الفرد يف املؤسسة يف التقدير املنتظم واملستمر إلجنـاز الفـرد للعمـل وتوقعـات : على مستوى الفرد  -
  .1تنميته وتطويره يف املستقبل

ي بـاألداء املسـتهدف وحتديـد نـواحي القـوة العملية الـيت تقـوم فيهـا املؤسسـة مبقارنـة األداء الفعلـ:" تقييم األداء هو: 2تعريف
  .2"والضعف يف األداء، مع حتديد أسباب ذلك للتأكد من مدى مسامهة األداء يف ضمان بقاء االستمرار للمؤسسة

دراسات وحبوث تستهدف الوقوف على العالقات اليت تـربط املـوارد املتاحـة وتبـني كيفيـة اسـتخدامها :"يعرف بأنه: 3تعريف
ة االقتصـادية وكيفيـة تطـوير هـذه العالقـة خـالل مـدة زمنيـة معينـة عـن طريـق مقارنـة مـا حتقـق فعـال مـع معــايري مـن قبـل الوحـد

  .3"حمددة مسبقا
  :من التعاريف السالفة الذكر جند أن

ا األداء الفعلي؛ - ا، هي األداء املخطط وخمرجا  تقييم األداء هي عملية مدخال
 ؛)فجوة األداء ( بني األداء الفعلي واملخطط تقييم األداء تكشف االختالل الواقع  -
 تقييم األداء يكشف أسباب الفجوات احلاصلة وحياول إعطاء عالج هلا أي اقرتاح احللول؛ -
الفرق اجلوهري بني قيـاس األداء وتقيـيم األداء، هـو أن هـذا األخـري يعطـي للمقـيم أسـباب حـدوث اإلخـتالالت والسـبل  -

 .فقياس األداء هو املرحلة األوىل من مراحل التقييموبالتايل . الكفيلة بعالجها
ـا يف قيامهـا  :أهمية تقييم األداء .2 مبـا أن تقيـيم األداء يقـدم تشخيصـا للمشـاكل الـيت تواجـه املؤسسـة واحلكـم علـى كفاء

 :4بأعماهلا لذلك فهو له أمهية بالغة، ميكن إبرازها يف النقاط التالية
 ل ملواردها؛متكني املؤسسة من االستغالل األمث -
 يساعد املؤسسة على التحقق من القيام بوظائفها بأفضل كفاءة ممكنة؛ -
إكتشاف االحنرافات لكل نشاط من أنشطة املؤسسة حيث يساعد ذلك على ممارسة الوظيفة الرقابية واختـاذ اإلجـراءات  -

 التصحيحية ملنع تكرارها؛
 عن االحنرافات؛ املسئولةحتديد املراكز اإلدارية  -
 ئج تقييم األداء بالنسبة للمنظمة األساس يف حتديد اإلسرتاتيجية احلالية أو تعديلها؛تعد نتا -

                                                
وفعالية املنظمة يف ظل امللتقى الدويل العلمي حول األداء ، "مقومات تحسين أداء المؤسسات االقتصادية في إطار التنمية المستدامة"محادي نبيل عبادي فاطمة الزهراء،   1

  . 04: ص ،2009نوفمرب  11-10جامعة حممد بوضياف، مسيلة، اجلزائر،  التنمية املستدامة،
  .483: ، ص2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أساسيات التنظيم واإلدارةعبد السالم أبو قحف،   2
  .63: ص ،2008/  2007، دار وائل للنشر، عمان، كمي إستراتيجي معاصر  إدارة البنوك مدخلفالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحن الدوري،   3
  :وكذلك .05: محادي نبيل، عبادي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص: أنظر  4

 Gerry Johnson et al, Stratégique, 8ème édition, Pearson éducation, Paris, 2008, P.454. 
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 يساعد على خلق نوع من املنافسة بني اإلدارات واألقسام وبالتايل حتسني أداء املنظمة ككل؛ -
 حتديد سبيل لتطوير املنظمة بالقضاء على نقاط ضعفها؛ -
يط على كافة املستويات سواء على املستوى الوطين القطاعي وكـذا علـى مسـتوى ترتبط أمهية التقييم ارتباطا وثيقا بالتخط -

 املؤسسة؛
 حتقيق التنسيق بني خمتلف نشاطات املؤسسة؛ -
 حتقيق معايري اجلودة على أساس املواصفات املوضوعة؛ -
 املساعدة يف اختاذ القرارات والسيما اإلسرتاتيجية منها؛ -
؛ رد فعـل األطـراف Les Risquesاملخـاطر  ؛Les Gainsالعوائـد: أبعـاد أساسـية وهـيميكـن تقيـيم األداء مـن خـالل ثـالث  -

 .Réaction des parties prenantesذوي املصلحة 
 :تكتسي عملية تقييم أداء املؤسسة عدة صعوبات، وميكن إجيازها فيما يلي :صعوبات تقييم األداء .3
 صعوبة حتديد املعايري املسامهة يف األداء؛ -
 أداء الفرد ومدى مسؤوليته عن هذا األداء، خاصة األداء الناتج عن سلوكه؛ صعوبة حتديد -
 االهتمام بالنتائج دون االهتمام بالوسائل املقدمة لتحقيق هذه النتائج؛ -
 كثرة املعايري وتشعبها، مما يؤدي إىل حتريف النتائج وتوجيهها، وبالتايل اختاذ قرارات تصحيحية خاطئة؛ -
 فوضى عند األفراد نتيجة شعورهم بالرقابة واحملاسبة الدائمة؛خلق جو من الالثقة وال -
 .زيادة تكاليف العملية الرقابية بالنظر إىل اإليرادات املرجوة من ورائها -

ــيم األداء، إال أنــه يبقــى يكتســي أمهيــة بالغــة بالنســبة للمنظمــة  وبالتــايل فــرغم الصــعوبات واالنتقــادات الــيت تواجــه عمليــة تقي
  .نيواألفراد العامل
  قيادة األداء: الفرع الثاني

تعترب قيادة األداء من املفاهيم املهمـة عنـد دراسـة موضـوع بطاقـة األداء املتـوازن، باعتبـار هـذه األخـرية املسـؤولة عـن قيـادة    
  .األداء يف املؤسسة
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ــا :مفهــوم قيــادة األداء .1 ــة قيــادة األداء بأ والوســائل املســتعملة عمليــة نشــر املعلومــات بشــأن األهــداف : "1تعــرف عملي
ـــا عمليـــة حيويـــة وفعالـــة تعمـــل علـــى التنســـيق والـــربط بـــني األنشـــطة اإلســـرتاتيجية مـــن أجـــل حتقيـــق هـــذه  لتحقيقهـــا، كمـــا أ

تم بـ  :األهداف، كما أن قيادة األداء 
 إعداد اإلسرتاتيجية؛ -
 مشروع وكذلك حتديد املسؤوليات؛حتديد األهداف العامة اإلسرتاتيجية للمؤسسة وكذا األهداف الفرعية لكل وحدة أو  -
دف للحصول على معلومات عن املتعاملني  - وكـذا معلومـات عـن األنشـطة ...) املنافسـني، العمـالء، العـاملني( عملية 

 والعمليات؛
 حتديد واختيار معايري القيادة؛ -
 اختبار املعايري وحتليلها؛ -
 .حتديد األنشطة واختاذ القرارات املهمة داخل املؤسسة -

اتعرف  خطوة إدارية تربط اإلسرتاتيجية واألعمال التشغيلية وتعمـل علـى نشـر اإلسـرتاتيجية داخـل :"2قيادة األداء كذلك بأ
 ".املؤسسة، باإلضافة إىل إعداد ومتابعة معايري األداء املوضوعة، كما تساعد يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية

ــا قبــة التســيري، حتليــل، تشــخيص، ربــط وتغذيــة عكســية لكــل مــن مرا: جممــوع عمليــات تتكــون مــن: "3وتعــرف كــذلك بأ
  ".اإلسرتاتيجية واهليكل واألنشطة

قمـــة اهلـــرم (مســـتمرة وعمليـــة إســـرتاتيجية مهمـــة شـــاملة و مـــن هـــذه التعـــاريف، نســـتخلص أن قيـــادة األداء هـــي نظـــام عمليـــة 
ا تعترب جوهر عملية قياس وتقييم األداء)التنظيمي  .، كما أ

 :قيادة األداء له أمهية بالغة يف املؤسسة ميكن توضيحها فيما يلي :داءأهمية قيادة األ .2
املساعدة يف إعداد اإلسرتاتيجية ألنه يركز على قواعد التشـخيص لألنشـطة والعمليـات وكـذا، يعتـرب جـوهر العمليـة قيـاس  -

 تقييمه ملعرفة الفجوات احلاصلة؛وتقييم األداء، ألنه يساعد يف حتديد املعايري املناسبة من أجل قياس األداء ومن مث 
 ؛توفري معلومات تساعد يف اختاذ القرارات -
 التنسيق بني خمتلف األنشطة والوحدات التنظيمية للوصول إىل األداء املقصود؛ -
قيادة األداء نظام وعملية إدارية تعمل على جعل اإلسرتاتيجية عملياتية، وذلك بالتنسيق والربط بني خمتلف الوحدات يف  -

 سسة؛املؤ 

                                                
1  Martine Maadani, Karim Said, Op, Cit., P. 58. 
2  Ibid., P. 59. 
3 Pascal Fabre et al, Management et contrôle de gestion, manuel et application, Dunod, Paris, 2007, P. 27.    
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 إعداد
  خمطط

 للتنظيم

  حتديد
  أهداف
 األداء

  حتديد
  مناذج
 التسيري

  إعداد   
  لوحات     
 القيادة 

 ؛...)اخلرائط، لوحات القيادة، حماسبة التسيري( يستعمل عند قيادة األداء جمموعة من األدوات  -
ومــن هنــا تتجلــى األمهيـــة البالغــة لقيــادة األداء، والســـيما األمهيــة اإلســرتاتيجية، أي جعــل مـــن اإلســرتاتيجية أفعــال تشـــغيلية 

  .ة األداءوذلك باالعتماد على أدوات تسمى أدوات قياد) الرتمجة (
  :1ويتميز نظام قيادة األداء باخلصائص التالية

 سهل االستعمال وسهل التعديل وهو يتكون من عدة أهداف ومؤشرات؛: البساطة -
 يتكون من مؤشرات ملموسة، واضحة وسهلة الفهم ويتكون من قواعد من أجل استعمال هذه املؤشرات؛: الوضوح -
 ء تساعد يف ترمجة اإلسرتاتيجية يف املستويات التشغيلية؛مؤشرات قيادة األدا: مرتبط باإلسرتاتيجية -
 تتكيف املؤشرات مع التغريات احلاصلة يف احمليط واإلسرتاتيجية؛: التكيف -
  .شامل لكل جوانب املنظمة ويعمل على الربط بني خمتلف املستويات: التكامل -
  :مير اإلعداد لنظام قيادة األداء بأربع مراحل رئيسة نربزها يف الشكل التايل :إعداد نظام لقيادة األداء .3

  مراحل إعداد نظام قيادة األداء :06 شكل رقم
  
  
  
  

Source : Denis Molho, Fernandez Poisson, La performance globale de l’entreprise, édition d’Organisation, Paris ,2003 , 
p .92. 

  :2من خالل الشكل نالحظ أن اإلعداد لنظام قيادة األداء مير بأربع مراحل وهي     
هــي الوحــدة أو اإلدارة يــتم اإلعــداد لقيــادة األداء، أي مــا ) املنظمــة(يف أي مكــان يف التنظــيم : إعــداد مخطــط للتنظــيم .1

املسؤولة عن اإلعداد والتسيري لقيادة األداء، وغالبا ما تكون اإلدارة العليا هـي املسـؤولة عـن هـذه العمليـة، حيـث بنـاءا علـى 
 اإلسرتاتيجية املوضوعة واألهداف يتم اشتقاق وتكوين نظام لقيادة األداء يكون موافق هلذه األهداف املوضوعة؛

  أي حتديد األداء املرغوب الوصول إليه من طرف املؤسسة؛ :ءتحديد أهداف األدا .2
حتديد هذه األخرية حيث تكون مناسبة ملقاييس األداء املوضوعة يف املرحلة الثانية، حىت يسهل : تحديد نماذج التسيير .3

  تصنيف هذه املقاييس، وبالتايل إمكانية حتقيقها ومنه حتقيق األهداف العامة؛

                                                
1 Philippe Lorino, Le contrôle de gestion  stratégique, la gestion par les activités, Dunod, Paris, 1997, p. 100. 
2  Denis Molho, Fernandez Poisson, Op, Cit., p. 92. 
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يهــدف إىل تســهيل عمليــة مراقبــة منــوذج التســيري املوضــوع واملســاعدة يف اختــاذ القــرارات، كمــا  :تصــميم لوحــات القيــادة .4
  .يساهم يف مجع املعلومات الالزمة الختاذ هذه القرارات

  أنظمة قياس األداء: المطلب الثالث
، ونســلط الضــوء علــى ســنحاول التطــرق، يف هــذا املطلــب إىل أنظمــة القيــاس الــيت تعتــرب أدوات لقيــاس وتقيــيم أداء املؤسســة

  .أدوات القياس التقليدية واحلديثة
  أنظمة القياس التقليدية: الفرع األول

كان القياس التقليدي قائم أساسا علـى معـايري ماليـة حبثـه تركـز علـى النتيجـة النهائيـة وبالـذات الـربح املتحقـق يف النشـاط،    
ـدف إىل حسـاب سـعر التكلفـة، وبعـدها انتقـل إىل وكان التقييم يعتمد علـى احملاسـبة التحليليـة كـأداة  للرقابـة، والـيت كانـت 

والرقابة تأيت بعد التنفيذ من أجل حساب االحنرافـات بـني التقـديرات . أداة أخرى وهي حماسبة املوازنات اليت حتدد األهداف
ة فعـل املسـؤولني ومتخـذي القـرار وإجراء التعديالت الالزمة يف حالة وجود احنراف، مما جعـل رد وما هو منجز،) األهداف(

ــالبطء والتــأخر ــة . تتميــز ب ــة ونــاذرا مــا يــتم تفســريها مقارن كمــا أن القــرارات كانــت تتخــذ باالعتمــاد علــى املعلومــات الداخلي
 ....)األسواق، املنافسني، رضى الزبائن(باملعطيات اخلارجية 

الكميـة الــيت تبـني أيــن جيــب الوصـول، هــذا مـا ســهل مــن كمـا أن أدوات القيــاس التقليديـة كانــت تعتمـد علــى املعلومــات     
ا النجاح   .مهمة حتديد املسؤوليات وأنظمة اجلزاء والعقاب، غري أنه يف املقابل غطى عن الكيفية اليت يتم 

 :متتاز هذه األخرية بعدة خصائص أمهها: خصائص أنظمة القياس التقليدية .1
 اعتمادها على املؤشرات املالية؛ -
 املعلومات الداخلية وتتخذ مبوجبها القرارات؛تعتمد على  -
 إمهاهلا اجلوانب غري املالية، وبسبب التطور التكنولوجي السريع أدى ذلك إىل ظهور عيوب ونقائص؛ -
 تعتمد على أهداف قصرية ومتوسطة املدى؛ -
 تعتمد على املعطيات الكمية؛ -
 االعتماد على أنظمة اجلزاء والعقاب؛ -
 .خاصة االتصال اخلارجي تتميز بضعف عملية االتصال -
لقــد تعــددت النمــاذج التقليديــة لقيــاس األداء وكلهــا يســتند علــى التحليــل املــايل  :نمــاذج عــن أنظمــة القيــاس التقليديــة .2

 :ولعلنا نذكر أمهها يف هذا الفرع
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ميثـــل مـــدخل القيمـــة  :EVA (Economic Value Added Approch(مـــدخل القيمـــة االقتصـــادية المضـــافة . أ
االقتصادية املضافة مقياس مركب عن مؤشرات األداء املايل، وتعد مقاييس القيمة االقتصادية املضافة خمتلفة بني العائد على 
رأس املــال املســتثمر وكلفتــه، حيــث أن مــدخل القيمــة االقتصــادية املضــافة االجيابيــة يؤشــر بــأن نشــاطات منظمــة األعمــال مت 

ومن اجلدير بالذكر، أن النشاطات اليت تولد القيمة االقتصادية املضافة . على فرتة القياس) صحاب املصلحةقيمة أ(توليدها 
الســلبية هــي نتيجــة لفقــدان قيمــة أصــحاب املصــاحل واحلقـــوق، وقــد كــان أصــحاب املصــاحل يف هــذا املــدخل منصــب علـــى 

  .املسامهني وأصحاب األموال فقط
ملضـــافة يـــزود منظمـــة األعمـــال مبعلومـــات مفيـــدة، عـــن قيمـــة العمليـــات ألكثـــر املقـــاييس إن مـــدخل القيمـــة االقتصـــادية ا    

  .احملاسبية لألداء مثل الربح احملاسيب، العائد على رأس املال، ومن املفرتض عدم النظر إليها كأسلوب بديل إلدارة املنظمات
تخدامه لقيـاس مسـتوى حتسـني األداء أو عنـدما إن مدخل القيمة االقتصادية املضافة يعـد مفيـدا بشـكل كبـري عنـدما يـتم اسـ

  .1يتم مقارنة مستوى العمليات يف نفس املنظمة
  :املضافة والشكل التايل يوضح هيكل تطبيقي للقيمة االقتصادية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 494: ص مرجع سابق، ،منظور منهجي متكامل، اإلدارة اإلسرتاتيجية ، وائل حممد صبحي إدريسطاهر حمسن منصور الغاليب 1
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  هيكل تطبيقي للقيمة االقتصادية املضافة :07شكل رقم 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  .495: ، مرجع سابق، صاإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، : المصدر

  
ما يالحظ من هذا الشكل، أن كل املقاييس املستعملة هي مقاييس مالية يتم من خالهلا قيـاس أداء املؤسسـة املتولـد مـن    

 .طرف املسامهني
يقصد بالتحليل القطاعي، أن يتم إجراء التحليل املـايل للمؤسسـة مبعـايري تعـد وحتـدد علـى  :القطاعيأساليب التحليل . ب

واليت يتم استخدامها  BENCHMARKاملستوى القطاعي داخل االقتصاد، وتعرف هذه املعايري باملعدالت املعيارية لألداء 
يف نفـس القطـاع أو متوسـطات الصـناعة، ومنيـز نـوعني واستخراجها باستخدام بيانات جمموعة أخرى من املؤسسات العاملة 

  :1من هذا األسلوب
تستند هذه الطريقة إىل حتويل عناصر األصول واخلصوم بامليزانية إىل نسـب : تحليل األنظمة النسبية للقوائم المالية -

إىل نسـب مئويـة بالقياس إىل إمجايل األصول بكـل سـنة، وكـذا حتويـل عناصـر قائمـة الـدخل  Relative Sharesمئوية 
بالقيــاس إىل صــايف املبيعــات ومنــه فهــذه الطريقــة تســاعد علــى عقــد مقارنــة موضــوعية بــني أداء املؤسســة واملؤسســات 

  األخرى؛

                                                
  .24: ، ص2005، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، المتوازنالبعد اإلستراتيجي لتقييم األداء حممد حممود يوسف،   1

  حتديد سياسة املنظمة -1

حساب القيمة االقتصادية  -2

 التخطيط الشغلي -3

 األداء حتديد مقياس -4

 للنشاطات

 للعوائد

 للتكاليف

 لرأس املال العامل

 كلفة رأس املال 

 العوائد

 التكاليف

 رأس املال العامل 
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تعتمـد هـذه الطريقـة علـى تصـنيف املؤشـرات املاليـة إىل جمموعـات، حيـث أن كـل مؤشـر  :تحليل المؤشرات الماليـة -
رحبية : مايل ميثل عالقة رياضية بسيطة بني بسط ومقام هذه العالقة تعكس جانبا من األداء العملي لكل منهما مثال

 .فها لتحقيق هذه األرباحالدوالر املستثمر تعكس العالقة بني مقدار األرباح وحجم االستثمارات اليت مت توظي
يرجع استخدام لوحة القياس أو القيادة إىل حقـل اإلدارة  : Tableaux De Bord Approcheمدخل لوحة القياس . ج

وطبقــا هلــذا، تعــد لوحــة القيــاس أداة تســتخدم مـــن قبــل اإلدارة العليــا للمنظمــة يف إلقــاء نظــرة ســريعة علـــى  .1932إىل عــام 
ا ا والبيئة احمليطة   :، ومنيز بني عدة أنواع هلذا األسلوب نربزها يف اجلدول التايل1عمليا

  أنواع لوحات القيادة الكالسيكية :05جدول رقم 
  )السلبيات( الحدود  اإليجابيات  الخصائص  النوع

  
  لوحة القيادة املالية

جمموعة من املؤشرات املالية للوحدة 
  )املؤسسة(التسيريية 

الربط بني األداء املايل وأداء  -
  املؤسسة

  سرعة الرافعة للمؤشرات -
  جتانس مؤشرات األداء -

  حمدودية القيادة التشغيلية -
   غياب املؤشرات العامة والرتكيز على  -

  فقط منهااملالية 
  تأخر وصول املعلومات -

  
 puzzlesلوحة القيادة 

من أجل  إعداد و تشكيل العمليات
  قيادة األنشطة التشغيلية

يتميز بكونه يركز على القيادة  -
  التشغيلية

  سرعة مصداقية املعلومات -

  قلة الرتابط بني املؤشرات -
غياب الربط مع اإلسرتاتيجية ألنه يهتم  -

  باجلانب التشغيلي
مؤشرات مالية من أجل مراقبة   التكاليف لوحة قيادة متابعة

  التكاليف
الرتكيز على التكاليف (نظرة جزئية لألداء  -  جتانس املعلومات

  )وإمهال القيمة
  

Source: Martine Maadani, Karim Said, Op, Cit., P. 50.  

   
برتكيزها على جانب واحد وهو اجلانب املايل، وعلـى نالحظ من خالل اجلدول، أن معظم هذه األدوات التقليدية تتميز    

ــا . األنشـطة التشـغيلية وإمهاهلـا األنشـطة اإلسـرتاتيجية طويلـة األجـل ـا تبقـى ذات أمهيـة بالغـة أل ولكـن بـالرغم مـن هـذا، فإ
  .تعترب أدوات هامة مكملة لألدوات احلديثة لتقييم وقياس األداء

  التقليديةمحدودية أنظمة القياس : الفرع الثاني
يهدف قياس وتقييم أداء املؤسسة إىل تعلم كيفيـة أداء العمـل بطريقـة صـحيحة، حيـث يـتم هـذا القيـاس يف ضـوء املـدخل    

التقليدي من خالل القياس املايل ومعايري مالية خمتلفة، وقد ظهرت العديد من القيود عند استخدام هـذا الـنمط مـن القيـاس 

                                                
  .494: ، صاإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس،    1
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را للتطور السريع للتكنولوجيا واشتداد حدة املنافسة أصبح من غري املمكن االعتماد على هذا ، ونظ)مناذج القياس التقليدية(
 :1املدخل قصد قياس األداء نظرا للعيوب اليت أصبحت تواجهه، واليت نربز أمهها فيما يلي

البيانـات املنشـورة واملتاحـة يستند هذا املدخل يف أغلب احلاالت على : استناد المدخل التقليدي على القيم التاريخية. 1
بالقوائم املالية، ومجيع هذه البيانات حددت لفرتات سابقة يف ظل ظروف اختلفت متاما عن الواقع احلايل أو املستقبلي، وال 

كما أن تغـري واخـتالف ظـروف وبيئـة العمـل يف الوقـت . ميكن اعتماد هذه البيانات واستخدامها إلدارة األداء لفرتات قادمة
   أصبح عائقا أمام قيام البيانات واملعلومات املتحصل عليها بأداء دورها يف اختاذ القرارات؛احلايل

أعدت القوائم املاليـة يف ظـل  :اعتماد المدخل التقليدي على قوائم مالية ذات قيم حددت بأسس وسياسات معينة. 2
ر، وجتاهلــت تطــور القيمــة الســوقية للعديــد مــن قيــود وسياســات حماســبية تشــمل بعــض التكلفــة التارخييــة ومبــدأ احليطــة واحلــذ

عناصــر األصـــول مــن خمـــزون أو أوراق ماليــة أو نقديـــة وغريهــا، كـــل هــذا مـــن شــأنه أن يـــؤدي إىل ارتفــاع أو اخنفـــاض بعـــض 
 ؛)أي وفق فرضية استقرار وثبات العناصر األخرى( املؤشرات تبعا هلذه الظروف

إن غياب إسرتاتيجية التعامل مع املنافسـني وحماولـة حتقيـق : رضى العمالءتجاهل أثر العوامل الخارجية من منافسين و . 3
ـاالت . إشباع ورضى كامل للعمالء ومقرتحات إدخـال منتجـات جديـدة باألسـواق، يصـعب عمليـة قيـاس األداء يف هـذه ا

رتاتيجيات مـا زالـت فأداء املؤسسة يف مواجهة املنافسني من حيث تقدمي منتجـات جديـدة وسياسـات التسـعري وخمتلـف اإلسـ
غائبة متاما عـن مضـمون ومكونـات املـدخل التقليـدي القـائم علـى القيـاس املـايل فقـط، كمـا أن أهـداف املؤسسـة فيمـا خيـص 

 املنافسني والعمالء مل يتم ترمجتها بعد إىل مؤشرات ميكن قياسها؛
يعتمـــد مـــدخل القيـــاس : يتجاهـــل ظـــروف عـــدم التأكـــد واحتمـــاالت الخطـــر المختلفـــة عنـــد قيـــاس األداء الماضـــ. 4

التقليـدي علــى افــرتاض ثبـات ظــروف البيئــة احمليطـة باملؤسســة، مــع عـدم افــرتاض الحتمــاالت التغـري املفــاجئ أو غــري املتوقــع، 
ولذلك فإن قياس األداء يف هذه الظروف يتجاهل أثر التغريات اليت حدثت أثناء فرتة التنفيذ خلطط العمـل وطبيعـة األخطـار 

ملؤسسة خالل تلك الفرتة، ومن مث األمر يتطلب االستعانة بأسلوب أكثر قدرة على إدخال مثل هذه العوامـل اليت واجهتها ا
 ضمن عملية اختاذ القرار من خالل نظم التغذية املرتدة؛

يتعامل املدخل التقليدي لقياس األداء على مدى جناح  :التعامل مع األهداف في األجل القصير دون األجل الطويل. 5
ــة معينــة، والــيت عــادة مــا تكــون ســنة واحــدة، مبعــىن أن تقيــيم أداء امل ؤسســة يف حتقيــق األهــداف احملــددة هلــا خــالل فــرتة زمني

ـــا يـــتم يف ضـــوء املـــدى القصـــري فقـــط، يف حـــني قـــد تكـــون املؤسســـة اختـــذت قـــرارات بإنفـــاق  املؤسســـة واألنشـــطة املختلفـــة 

                                                
ل ااملدير ورج ، خالصات كتب "لوحة تسجيل األداء وقياسه" روبرت كابالن، دافيد نورتن، : وكذلك ).بتصرف( 91-85: حممد حممود يوسف، مرجع سابق، ص: أنظر   1

  .02: ، ص1997،العدد الثاين ،، القاهرة)شعاع( األعمال، الشركة العربية لإلعالم العلمي
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بــل يتحقـق بعــد مــرور ســنوات، ومــن مث فــإن تــداخل البعــد القصــري اسـتثماري ضــخم ال يتحقــق منــه عائــد يف األجــل القصــري 
 األجل مع اآلخر طويل األجل يعترب غري متوافر بشكل واضح يف هذا املدخل؛

لدى كل مؤسسة غاية معينـة وأهـداف تسـعى إىل حتقيقهـا يف ضـوء إسـرتاتيجية عمـل طويلـة  :غياب البعد اإلستراتيجي. 6
يجية تطلعات قد تتحقـق مرحليـا، ومثـل هـذه املالمـح اإلسـرتاتيجية ال تتضـمنها املؤشـرات األجل، ويرتتب على هذه اإلسرتات

 املالية للمدخل التقليدي؛
أداء العـاملني : يتضمن قياس األداء املؤسسي أمهية قياس تداخل أي: غياب عناصر التداخل بين محاور قياس األداء. 7

ر العــــام للبيئـــة الداخليـــة للمؤسســــة، أداء املؤسســـة داخـــل املنظومــــة داخـــل املؤسســـة، أداء اإلدارات واألقســــام ضـــمن اإلطـــا
ـا فاملـدخل التقليـدي ميكنـه قيـاس أداء الوحـدة االقتصـادية مـن حمـاور منفـردة علـى حـدة، وقيـاس . االقتصادية والبيئة احمليطة 

تلفــة كــأفراد ومؤسســات وبيئــة أداء اإلدارات واألقســام علــى حــدة، يف حــني أن تــداخل وتــرابط هــذا األداء بــني األطــراف املخ
 ؛)Synergieغياب التعاضد (حميطة ال يتوفر يف هذا املدخل 

احملاسبة التحليلية هي علم تقريري وليس علم تقـديري فهـي تقـرر مـا حـدث بالفعـل وال تقـدر : غياب التنبؤ بالمستقبل. 8
تم باملاضي دون املستقبل ا   .ما ميكن أن حيدث يف املستقبل، أي أ

خل عيــوب وحــدود كثـرية ممــا ألــزم ذلــك وجـود أنظمــة أخــرى أكثــر مالئمـة ودقــة مــن هــذه ااملــد هويتضـح ممــا ســبق، أن هلـذ   
  .األساليب القائمة على قياس األداء املايل، وهذه األساليب هي ما نتناوله يف العنصر املوايل

  أنظمة القياس الحديثة: الفرع الثالث
نظـام القيـاس التقليـدي حيتويهـا أصـبح مـن الضـروري إجيـاد أنظمـة حديثـة تغطـي العيـوب  نظرا للعيوب والقيـود الـيت أصـبح   

املوجــودة يف النظــام التقليــدي املرتكــز علــى قيــاس األداء املــايل، وبالتــايل ظهــرت منــاذج حديثــة وهــذا مــا أطلــق عليهــا أنظمــة 
 .القياس املعاصرة أو احلديثة

األنظمة احلديثـة لقيـاس األداء خبصـائص جـاءت لسـد الفجـوة والـنقص  متتاز :خصائص األنظمة الحديثة لقياس األداء .1
 :احلاصل يف النماذج التقليدية وأن أهم اخلصائص هي

 الرتكيز على جوانب عدة لقياس األداء باإلضافة إىل اجلانب املايل؛ -
 ة؛اعتمادها يف قياس األداء على جوانب غري ملموسة كرضى الزبون واملسؤولية االجتماعية للمؤسس -
االهتمام واألخذ يف احلسبان مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املؤسسة عكس املـدخل التقليـدي الـذي يركـز علـى طـرف  -

 واحد وهو املساهم أو صاحب رأس املال؛
 االهتمام باجلانب اإلسرتاتيجي إضافة للجانب التشغيلي املكمل للجانب اإلسرتاتيجي؛ -
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 توسط والقصري؛الرتكيز على العمل يف األجل الطويل وامل -
تـوازن (حماولة إعطاء قياس أداء متكامل للمؤسسة يركز علـى مجيـع اجلوانـب امللموسـة وغـري امللموسـة الداخليـة واخلارجيـة  -

 ).القياس
لقـد تعـددت النمـاذج املعاصـرة لقيـاس األداء، وسنقتصـر علـى أمههـا  : نماذج عن أنظمة القياس الحديثة أو المعاصرة .2

  :فيما يلي
يقــرتح أصــحاب هــذا املــدخل أنــه علــى اإلدارة العليــا  :Stakeholder Approchالمصــالح مــدخل أصــحاب   .أ 

للمنظمــات أن تضــع واحــدا أو أكثــر مــن مقــاييس األداء لكــل جمموعــة مــن أصــحاب املصــاحل يف املنظمــة، والــيت جيــب أن 
تقابــل أهــدافهم فيهــا، تلــك األهــداف تفــرض علــى املنظمــة حتقيــق احلــد األدىن مــن التنســيق والــتالءم بــني تلــك األهــداف، 

االت متناسـق بالشـكل الـذي يـدعم األداء الكلـي للمنظمـة، واجلـدول املـوايل حبيث  تكون نتائج قياس األداء يف خمتلف ا
 :1يبني أهم جماميع أصحاب املصاحل واحلقوق ومقاييس

  جماميع أصحاب املصاحل واحلقوق :06جدول رقم
  األداء على المدى الطويلقياس   قياس األداء على المدى القريب  فئة أصحاب المصالح والحقوق

  
  املستهلكون

  املستهلكون اجلدد ،)احلجم و القيمة(املبيعات  -
  تلبيتهاعدد احتياجات املستهلكني اجلدد اليت مت  -

، معــــدل دوران املســــتهلكني، النمــــو يف املبيعــــات -
  املقدرة على السيطرة على األسعار

  
هزون    )املوردون(ا

  كلفة املواد األولية  -
  توفري املواد األولية، املخزون، التسليم زمن -

كلفــة املــواد األوليــة ،  :معــدل النمــو يف كــل مــن  -
هزين اجلديدة   زمن تسليم املخزون وأفكار ا

  
  املسامهون

ـــد  ، القيمـــة الســـوقية للســـهم ، العائـــد علـــى الســـهم - العائ
  على حق امللكية

القــــــــــدرة علــــــــــى إقنــــــــــاع ســــــــــوق األوراق املاليــــــــــة  -
  النمو يف  ،باإلسرتاتيجية املتبعة

  معدل الدوران، عدد الرتقيات من الداخل -  عدد الشكاوي ، اإلنتاجية، عدد االقرتاحات -  األفراد

  
  اجلهات التشريعية

  عدد التشريعات اجلديدة اليت تؤثر يف املنظمة -
  العالقات مع األعضاء والطاقم -

  الصناعةعدد القوانني اجلديدة اليت  تؤثر على  -
 مستوى التعاون يف املواجهات التنافسية -

  
  مجعيات محاية املستهلك

عـدد  ، عدد املواجهات غري الوديـة ،عدد االجتماعات  -
  القضايا املرفوعة

نتيجـــة ضـــغوط  السياســـةعـــدد مـــرات التغيـــري يف  -
ـــات عـــدد مـــرات املطالبـــة باملســـاعدات مـــن  ،اجلمعي

  قبل اجلمعيات

  
  البيئة

عـدد املواجهـات ، اللقاءات مع املدافعني عـن البيئـةعدد  -
  عدد الشكاوي والقضايا املرفوعة ،غري الودية

عدد املطالبات باملسـاعدة مـن قبـل املـدافعني عـن  -
  البيئة

 .493:، مرجع سابق صاإلدارة اإلستراتيجية متطور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس،  :المصدر

                                                
  .492: مرجع سابق، ص ،اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس،   1
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نالحـــظ مـــن خـــالل اجلـــدول، أن األطـــراف املصـــاحل واحلقـــوق عـــدة جوانـــب وعناصـــر علـــى املنظمـــة أن تراعيهـــا وتســـعى    
وحــىت تســهل عمليــة حتقيــق هــذه األهــداف والعناصــر جيــب أن . لتحقيقهــا، وذلــك علــى مســتوى األجلــني الطويــل والقصــري
  .ترتمجها إىل معايري ومؤشرات يسهل قياسها والوصول إليها

يعترب هذا النموذج مـن النمـاذج احلديثـة يف تقيـيم  :Balanced Scorecard  Modelنموذج بطاقة األداء المتوازن . ب
  :األداء، حيث يركز على مخسة أبعاد متثل يف جمملها األداء العام للمؤسسة، وهذه األبعاد هي

  ؛)املسامهني(ما حيتويه من مؤشرات مالية تقيس األداء املايل للمؤسسة  :البعد المالي -
ا الداخلية من إنتاج وتسيري؛ :بعد العمليات الداخلية -   يركز على مدى جودة اإلدارة يف إدارة وإجراء عمليا
  يركز على العمالء ويقيس مستوى رضاهم؛ :بعد العمالء -
 العمالء؛هذا البعد خاص مبدى تعلم املنظمة ومواردها البشرية ومدى إبداعهم من أجل إرضاء  :بعد النمو والتعلم -
تمعية للمؤسسة :بعد البيئة والمجتمع -   .يهتم باجلوانب البيئية و ا
توجـد عـدة فـروق بـني األنظمـة التقليديـة واحلديثـة، ولعـل  :الفرق بين أنظمة القياس التقليدية وأنظمة القيـاس الحديثـة .3

، وميكــن إبــراز هــذه الفــوارق يف اجلــدول أبــرز فــرق هــو أن األنظمــة احلديثــة يف جمملهــا تأخــذ يف احلســبان اجلوانــب غــري املاليــة
 :املوايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 كآلية لتقييم األداء الشامل  مجلس اإلدارة..............................................................................الثالث  الفصل  
 

155 
 
 

  مقارنة بني أنظمة القياس التقليدية واحلديثة :07جدول رقم 
  أنظمة القياس الحديثة  أنظمة القياس التقليدية

  على مستوى األهداف -1

ـــــات واألهـــــداف  - التحقـــــق مـــــن مالئمـــــة اإلســـــرتاتيجية مـــــع العملي
  التقليدية

  املخططاتتنفيذ ومتابعة  -
  ردة الفعل بطيئة ومتأخرة -
  تفسري النتائج يكون انطالقا من معطيات داخلية -
  االعتماد على أنظمة اجلزاء والعقاب -
 مسامهة األشخاص قليلة ومتمركزة -

  التحكم املسبق يف األهداف واإلسرتاتيجية -
  تنفيذ وحماكاة الوضعية -
  ردة فعل سريعة وتوقعية -
  من معطيات داخلية وخارجية، كمية ونوعيةالتغيري انطالقا  -
 االعتماد على نظام التكوين والتدريب -

  على مستوى الوسائل واألدوات -2
  االعتماد على نظم املعلومات احملاسبية -
  معلومات كمية تسلسلية -
  مؤشرات مالية حتليلية -
  حتليل عمودي يستند إىل مراكز املسؤولية -
  شهريةدورة الرقابة والتقييم  -

  االعتماد على نظام معاجلة املعلومة كمادة أولية -
  البحث عن معلومات صادقة صاعدة ونازلة ومشرتكة -
  مؤشرات مادية ونوعية شاملة -
  توجه اسرتاتيجي -
 حتليل أفقي يستند إىل النشاطات والعمليات -

  
Source: Nolate  Guediat et Autres, Le contrôle de gestion pour améliorer la performance des entreprises, 3ème 
édition, édition d’Organisation, Paris, 2004, P. 608. 

  

من خالل هذا اجلدول، نالحظ الفروق اجلوهريـة املوجـودة بـني أنظمـة القيـاس التقليديـة واحلديثـة، والـيت فرضـتها التغـريات    
كل هذه العوامـل  . والسيما التطورات التكنولوجية وزيادة وعي وتنوع رغبات الزبائناحلاصلة يف البيئتني الداخلية واخلارجية، 

 .كانت السبب يف البحث عن مناذج، ميكن أن تسد النقائص املوجودة يف النظام التقليدي لقياس األداء
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  االنتقال من األداء االقتصادي إلى األداء الشاملضرورة : المبحث الثاني

ـــ    ـــة ال ـــه ،نظمحســـب نظري ـــأثر بالعوامـــل واملتغـــريات احمليطـــة ب ـــؤثر ويت ـــا ي ـــا مفتوًح ـــرب نظاًم وإن . فـــإن منظمـــات األعمـــال تعت
كمـا أن . املنظمات اليت تسعى إىل الريادة البد عليها أن تراعـي وتتعامـل مـع مجيـع متغـريات البيئـة داخليـة كانـت أم خارجيـة

اجتماعيـة باإلضـافة و  بـل أصـبح يف جمملـه جيمـع بـني جوانـب بيئيـة ،أداء املنظمة مل يعد يقتصر على جانبـه االقتصـادي فقـط
وبالتايل أصبحت منظمات األعمال حتاول جاهدة الرتكيز على التوفيق بني اجلوانـب الثالثـة لـألداء . إىل اجلوانب االقتصادية

ــز مبــادئ التنميــة ،وحتــاول تعظــيم نتــائج كــل جانــب املســتدامة والوصــول  وهــذا لتحقيــق األهــداف العامــة والوصــول إىل تعزي
ا   .مبستويات األداءات الثالثة أو ما تعرف جمتمعة باألداء الشامل إىل أعلى مستويا

ومنــه ســنحاول يف هــذا املبحــث التطــرق إىل مفهــوم األداء الشــامل ومكوناتــه وإىل عوامــل اهتمــام منظمــات األعمــال بــه،    
  .وكذا معايري ومؤشرات قيامه واألدوات املساعدة يف ذلك

  مفهوم األداء الشامل: المطلب األول

  تعريف األداء الشامل: الفرع األول

 طرف من املستدامة التنمية إسرتاتيجيات استعمال تطوير أجل من اإلدارية الكتابات يف الشامل األداء مفهوم ظهر    
امسؤول حول تقارير وتقدمي املؤسسات  .1.املصلحة أصحاب خمتلف إىل االجتماعية يا

مـع ظهـور مـا يعـرف بـاألطراف ذات املصـلحة،  ،أن مفهوم األداء الشامل عرف اهتمام واسًعا من قبل كل اجلهـات كما   
ذلك ألن استمرارية املؤسسات ال ترتكز فقط على اجلانب املايل لنشاطها والذي يسعى إىل إشـباع رغبـات املسـامهني فقـط، 

سامهني فقط، وإمنا انـدجمت أطـراف أخـرى معنيـة، ويطالـب هـؤالء وعليه توسعت مسؤولية الشركات ومل تعد حمصورة على امل
  .واالستماع إليهم واالهتمام بتحقيق أهدافهم االعتباربأخذهم بعني 

وهو يراعي دمج األبعاد الثالثة لـألداء  ،جتميع للنتائج االقتصادية، االجتماعية والبيئية: "بأنه كذلك  يعرف األداء الشامل -
  .2"وهم البعد االقتصادي، االجتماعي والبيئي

                                                
جامعة فرحات أطروحة دكتوراه، ، "التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة"لعايب عبد الرمحن، ا - 1

 .159: ، ص2010/2011، 1عباس، سطيف
  .املرجع نفسه - 2
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ــال املســتقبلية ولــيس  :"ويعــرف كــذلك بأنــه - ــة الطبيعيــة كــذلك األجي ــائن، البيئ تمــع املــدين، الزب مراعــاة مصــاحل العمــال، ا
  ".الرتكيز على تعظيم منافع املسامهني فقط

ذلك األداء الذي يسمح بقياس اآلثار النامجة عن تصـرفات املؤسسـة يف الوسـط والبيئـة : "بأنه كما  يعرف األداء الشامل  -
الـــيت تنشـــط فيهـــا ويف إطـــار املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات، فـــاألداء الشـــامل يســـمح بـــالتعرف علـــى كيفيـــة إدارة املؤسســـة 

ا االجتماعية   .1"وقياسها ومن مث احلكم عليها ،ملسؤوليا

  :اريف املذكورة جند أنومن التع   

  ؛ظهر األداء الشامل كنتيجة حتمية للتغريات احلاصلة يف بيئة األعمال -

ا لهظهر األداء الشامل مع ظهور التنمية املستدامة و  -   ؛عالقة وطيدة 

  ؛األداء الشامل هو أداء جيمع بني األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي -

كـــون أن األداء االقتصـــادي يهـــدف إىل تعظـــيم أهـــداف ،وثيقـــا بـــاألطراف ذات املصـــلحة األداء الشـــامل يـــرتبط ارتباطـــا  -
 .)داخليـني أو خـارجيني(يف حني أن األداء االجتمـاعي والبيئـي يهـدف إىل تعظـيم منـافع بقيـة األطـراف األخـرى . املسامهني

مـاعي وبيئـي يهـدف إىل تعظـيم منـافع هـو األداء الـذي جيمـع بـني أداء اقتصـادي واجت: وعليه كتعريف شامل لألداء الشامل
  .ويوضح الشكل التايل األداء الشامل للمنظمات .ذات املصلحة ويعزز تطبيق مبادئ التنمية املستدامة

  

  

  

  

  

       

                                                
  .159:مرجع سابق، ص العايب عبد الرمحن، - 1
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   األداء الشامل مكونات: 08شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  .161:مرجع سابق، صالعايب عبد الرمحن، :المصدر 

أن األداء الشامل يتكون من ثالث أبعاد رئيسية وهي البعـد االقتصـادي، البعـد البيئـي والبعـد من خالل هذا الشكل جند    
وهـذا مـا يؤكـد أن ظهـور التنميـة املسـتدامة أدى  ،االجتماعي وهذه األبعاد الثالثـة تشـكل يف جمملهـا أبعـاد التنميـة املسـتدامة
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دف هذه  إىل مجلـة  هـا بـاألداءاملؤسسات من خالل تركيزهـا واهتمامإىل ظهور واهتمام املؤسسات باألداء الشامل، حيث 
  :1من األهداف نذكرها فيما يلي

االجتماعية من خالل االلتزام ببذل كافة اجلهود وتـوفري كافـة  املسؤوليةحيث تتبلور : أهداف األداء الشامل حنو العمالء -
  ؛الظروف الالزمة خللق وتعميق حالة من اإلشباع والرضا عن السلع واخلدمات املقدمة هلم

العائـد لتحقيـق تبلور اهلدف يف بذل كل اجلهـود الكفيلـة يف حالة امللكية اخلاصة ي: املالكأهداف األداء الشامل حنو فئة  -
أما يف حالـة امللكيـة العامـة فيتبلـور اهلـدف يف بـذل كـل اجلهـود  ،ب على األموال املستثمرة، وضمان تدفقه ألطول فرتةاملناس

  ؛لتحقيق األهداف املخططة للدولة

اجلهــود والعمـل علـى تـوفري كافــة  ببـذل كافـةتظهـر مـن خــالل االلتـزام : نشـأةأهـداف األداء الشـامل حنـو فئـة العــاملني بامل -
  ؛وحتسني مستواهم االجتماعي واملادي والنفسي ،مكنة خللق وتعميق حالة الرضا واالنتماء للمنظمةالعوامل امل

تمـــع - تظهــــر يف الســـعي احلــــديث إلســـعاد اإلنســــان وحتقيـــق رفاهيتــــه واالرتقـــاء مبســــتواه : أهـــداف األداء الشـــامل حنــــو ا
اجلهــود الالزمــة لتغطيــة كــل اجلوانــب املناســبة ممــا مــن خــالل االلتــزام ببــذل كــل  ،االقتصــادي واالجتمــاعي والعلمــي والرتبــوي

تمــع احملــيط باملنشــأة ــرأي ، وبالتــســيؤدي إىل انطبــاع طيــب لــدى ا ايل تكــوين شخصــية للمنشــأة مقبولــة ومرغوبــة مــن فبــل ال
  ؛العام

هـا وعـدم إحلـاق وتظهر من خالل سعي املنشأة إىل احـرتام البيئـة الطبيعيـة واحلفـاظ علي :أهداف األداء الشامل حنو البيئة -
ا ال ،الضرر  ذا ا  ؛والتعاون مع اجلمعيات واللجان اخلاصة 

من خال التوجه اجلديد للشركات القائم على احلوكمـة الرشـيدة، تعتـرب املنشـأة : أهداف األداء الشامل حنو املنشأة نفسها -
ا طرفا من األطراف ذات املصلحة حيث أن  متكنها من البقاء واالستمرار،دية وتسعى إىل حتقيق أهداف اقتصا ،يف حد ذا

  .حتقيق األهداف االقتصادية يعود باإلجياب والنفع على بقية اجلوانب األخرى لألداء

  

  

                                                
  .162:ص مرجع سابق،العايب عبد الرمحن، - 1
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  أنماط األداء الشامل من وجهة األطراف ذات المصلحة: الفرع الثاني

أهداف هـذه األطـراف، وجنـد تعامل مع املؤسسة وحسب غا وأمناطا وهذا حسب الطرف الذي ييأخذ األداء الشامل صي   
  :1من بني هذه األمناط

  :يغ يف النقاط التاليةتتمثل هذه الصو :األداء الشامل نحو العمالء نمط   -1

وتقـدميها للمحتـاجني إليهـا بتشـكيالت متعـددة تتناسـب ومسـتويات الــدخول  ،االرتقـاء مبسـتوى جـودة السـلع واخلـدمات -
  ؛املختلفة

  بشكل موضوعي وبكل صدق؛ املقدمة للسلع واخلدماتزام بالضمانات تاالل -

  ؛بالضمانات املقدمة للسلع واخلدمات وتقدميها باألشكال املنصوص عليها زامتاالل -

  ؛إعالم العمالء يف الوقت املناسب بأية تغيريات متوقعة يف كميات أو أسعار أو تشكيالت السلع واخلدمات املقدمة -

دف التحكم يف األسعار ،واخلدمات العادل للسلع سعريالت -   ؛واالمتناع التام عن خلق أزمات مصطنعة 

  ؛ا أغراض ضارة تعارض ما كان خمططا هلثبت استخدامها يف ااالمتناع عن إنتاج أية سلعة أو خدمة والتوقف عنها إذ -

م وإختالنظر اجلاد  -   ؛اد الالزم بصددهايف شكاوي العمالء ومقرتحا

  ؛ت الكافية الستخدام السلع واخلدمات استخداما سليما ومالئماوضع كل الضمانا -

  .الرتكيز على بعض البيانات املوجودة على عبوة املنتج -

  :يغ يف النقاط التاليةتتمثل هذه الصو :األداء الشامل نحو المّالك نمط -2

ن ، هؤالء املستثمرين ميثلو أفضل هامش ربحيف حالة امللكية اخلاصة، فإن ضرورة احملافظة على رأس املال املستثمر وحتقيق  -
  ؛االلتزام األساسي ذو الطابع االجتماعي من املنشأة حنو مالكها

                                                
  .163:مرجع سابق، صالعايب عبد الرمحن، -1
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ــة العامــة، فــإن - ــة امللكي مــي الدولــة إىل حتقيقهــا يعتــرب هــو االلتــزام الضــرورية لتحقيــق األهــداف الــيت تر اجلهــود  بــذل يف حال
االجتمــاعي األساســـي للمنشــأة حنـــو الدولـــة، وقــد يتمثـــل ذلــك يف تقـــدمي الســـلع بأســعار مناســـبة جــًدا وبالتوقيـــت املناســـب 

  .بالعبوات املالئمةو 

  :يغ يف النقاط التاليةتتمثل هذه الصو :األداء الشامل نحو العاملين نمط -3

  ؛ة والنقديةيمعقول ومناسب لألجور والرواتب واملزايا العيناحملافظة على مستوى  -

م املهارات واملعارف الالزمة -   ؛تدريب العاملني وإكسا

  ؛توفري الضمانات املناسبة عند املرض والتقاعد والوفاة واحلوادث -

ــتــوفري أمــاكن عمــل صــحية مناســبة، ومحــايتهم ضــد كافــة أخطــار املهن - يئــة ظــروف العمــل وبالتــايل ،ة وإصــابات العمــلي  
  ؛املناسبة اليت تتصف باألمن واالستقرار

  ؛توفري سبل الرعاية الصحية -

  ؛توفري سكن مناسب كلما أمكن ذلك -

  ؛عن النفس وجماالت التسلية كالنوادي والرحاالت فيهتوفري وسائل الرت  -

  .االعرتاف بقدرات العاملني وتوفري فرص متساوية للرتقية -

  :يغ يف النقاط التاليةتتمثل هذه الصو :األداء الشامل نحو أفراد المجتمع نمط -4

  ؛دة مشكالت كمشكلة اإلسكان واملواصالتختفيف حاملسامهة يف  -

  ؛التلوث وااللتزام بالنصوص واألنظمة للتخلص من نفايات اإلنتاجدة ختفيف حاملشاركة الفعالة يف  -

تمــع وتطــوره وحتقيــق العــبء علــى دعــم كافــة املؤسســات التعليميــة واالجت - ــدف إىل رفاهيــة ا ماعيــة والرياضــية باعتبارهــا 
  ؛الدولة

  ؛اإلسهام الفعلي يف إتاحة فرص التدريب باملنشأة لألفراد -

  ؛كذلك األفراد غري املؤهلني، و تشغيل أكرب عدد ممكن من املعوقني بأعمال مناسبة  -
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  ؛الطبيعي واهلندسي ومناطق اآلثارمحاية املناطق اخلضراء وأشكال اجلمال  -

  ؛توفري فرص متساوية للعمل لكل األفراد دون تفرقة بينهم بسبب الطائفية أو اجلنس أو اللون أو العقيدة -

  .االقتصاد يف املوارد املتاحة واملسامهة يف البحث عن مصادر بديلة وجديدة للطاقة -

  :يغ يف النقاط التاليةهذه الص تتمثلو :األداء الشامل نحو البيئة الطبيعة نمط -5

  ؛احلفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي -

  ؛االعتماد على التكنولوجيا النظيفة -

  ؛التوجه حنو منط املؤسسة اخلضراء -

  ؛الدعم واملسامهة مع مجعيات محاية البيئة والعمل املشرتك مع ممثليها -

ومراكـز البحـث واملتعلقـة بدراســة ومعاجلـة املشـاكل البيئيـة ودعـم التنميــة  دعـم النـدوات وامللتقيـات الـيت تنظمهــا اجلامعـات -
  .املستدامة

حيث أنه على منظمات  ،تركز يف جمملها على األبعاد الثالثة للتنمية املستدامةكلها دها  جي يغصوعليه فإن القارئ هلذه ال   
مراعيــة يف ذلـك اجلوانـب البيئيــة واالجتماعيـة وهــذا مـا تــنص عليـه مبــادئ  ،نهن ترفـع مــن أدائهـا االقتصــادي وحتسـاألعمـال أ

  .التنمية املستدامة ومبادئ حوكمة الشركات اجتاه أصحاب املصلحة

  أسباب التوجه من األداء االقتصادي إلى األداء الشامل: الثالث الفرع

يـث حتـاول املنظمـات جاهـدة ، حفا بشكل واضحمل يكن مفهوم األداء الشامل يف النصف األول من القرن العشرين معرو   
، فقـــد ظهـــرت بـــوادر ألن تتبـــىن تعظـــيم أرباحهـــا بشـــىت الوســـائل، ولكـــن مـــع النقـــد املســـتمر احلاصـــل ملفهـــوم تعظـــيم األربـــاح

تمع الذي تعمل فيه وأن تعمل على تقييم أدائها حنو هذه العناصر اجلديدة الـيت مل ا تكـن ملنظمات دورا أكرب اجتاه البيئة وا
  .و أمهية يف جناحها وفشلهاذوموجها ألعماهلا وعنصرا  ،تأخذها املنظمات كعوامل حمددة لنشاطها

ــة  ،الهتمــام بــاألداء الشــاملاألســباب الــيت فرضــت علــى املنظمــات لومنــه ميكــن أن نطــرح مجلــة مــن     بــدل النظــرة التقليدي
  .القائمة على تقييم األداء االقتصادي فقط
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بدأت تنشأ الشركات والتجمعات االقتصادية الكـربى الـيت راحـت تسـتحوذ علـى الكثـري مـن أدوات  :عوامل اقتصادية -1
وقـد كـان مـن . مما أحدث خلال يف النظم اإلعالمية لصاحل هذه الشـركات الكـربى ،القوة مبا فيها وسائل اإلعالم ومؤسساته

ب معينـة ، وأصبحت تنتج األفضل لفئات وخن"عجميالسوق احلرة تنتج األفضل لل"نتائج هذا االستحواذ التشكيك يف مبدأ 
حيـث نشـأت اإلمرباطوريــات اإلعالميـة الكـربى، حيـث كانـت هــذه  ،علـى حسـاب أخـرى، وهـذا مـا ظهــر جليـا يف اإلعـالم

  1.هاىت تتمكن من تعظيم عوائدها وأرباححهلا الشركات اإلعالمية تعمل على تسويق صورة ومسعة الشركات املسرية 

كـان لـه الـدور   ،العلميـة يف املؤسسـات وتطويرهـا وتوسـيع اسـتعماهلا عـاتاإن بـدء اسـتخدام االخرت : تكنولوجيـةعوامـل  -2
قتصــادي باســتخدام هــذه االهتمــام بــاألداء الشــامل، حيــث كانــت املنظمــات تركــز علــى حتســني األداء االو البــارز يف ظهــور 

تمـع والبيئـة من خالل االهتمام بالبيئة الداخلية لتحقيق ا التكنولوجيا، ألرباح إلعادة استثمارها، دون االهتمام بالعـاملني وا
مت استغالل جهود العاملني وتشـغيل األطفـال والنسـاء لسـاعات طويلـة يف ظـل ظـروف قاسـية ة من الزمن، ة، ففي فرت يالطبيع

ا لتعظيم العوائد واأل   .رباحوأجور متدنية، كما مت استنزاف املساحات اخلضراء والتوسع على حسا

ظهرت االحتادات املهنية واجلمعيات واللجان اليت حتـاول تنظـيم املهنـة، وكانـت هـذه التنظيمـات تقـوم : عوامل تنظيمية -3
كان   ،كما أن ظهور اجلمعيات اخلاصة حبماية البيئة والطبيعة. مببادرات ذاتية وإرادية لتطوير معايري األداء حنو األداء الشامل

كمــا ظهــرت   بــني مــا هــو اقتصــادي وغــري اقتصــادي، وجــه حنــو أداء شــامل يأخــذ مجيــع األبعــاد ويوفــقلــه الــدور الكبــري يف الت
تمـع تم بشؤون بعـض فئـات ا ع  ورمهـا يف التوجـه حنـو أداء شـامل جيمـوكـذا كـان لإلعـالم والصـحافة د ،مجعيات اجتماعية 

  .األداء كل أمناط

ـــة -4 ـــة األخـــرية أمنـــاط اجـــر : عوامـــل أخالقي ـــادي بضـــرورة أن تكـــون لت يف اآلون ـــيت تن ـــدة مـــن األفكـــار ال منظمـــات لجدي
تمع أصبحوا مـن  أخالقيات وثقافة متكنها من التعايش يف بيئة األعمال املتغرية، حيث أن العادات والتقاليد واألعراف يف ا

مـات واالتصـال أصـبحت ففـي عصـر املعرفـة وتكنولوجيـات املعلو . العوامل اليت تؤثر وتتأثر باملنظمات على اخـتالف أنواعهـا
تمع والتأثري فيه تمـع ملـا ،املنظمات عنصرا فعاال يف بناء ثقافة ا لـه  وهذا ما حـتم علـى املنظمـات أن تقـيم هـذا التـأثري يف ا

  .دور يف التأثري على أدائهامن 

تمع الذيأصبحت املنظمة متتع باملسؤول: عوامل اجتماعية -5 الـيت  األنشـطةمن خـالل  ،تعمل فيه ية االجتماعية اجتاه ا
  :ومن بعض اجلوانب اليت أدت إىل االهتمام باألداء االجتماعي كبعد من أبعاد األداء الشامل جند .ا تقوم

                                                
أطروحة دكتوراه، جامعة الشرق األوسط، األردن،  ،"االجتماعية في العالقات العامة في شركات االتصاالت األردنية المسؤولية"فارس نبيل عجبالت،  - 1

  .19: ، ص2011-2012
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  ؛محاية املستهلك -

تمعات احمللية كأحد أهم عوامل التنمية هلم: التشغيل -   ؛وذلك مبحاولة توسيع فرص العمل ألبناء ا

تمع ومشكالته - مشكالت متعددة فمنها ما هو اقتصادي كالبطالة وقلة املوارد، ومنها ما هو اجتمـاعي كانتشـار ي ه: ا
كأحسن مثال على هذا ما قامت به شركة   ،واألوبئة ضاجلرمية والنزاعات الطائفية، ومنها ما هو صحي كانتشار بعض األمرا

دوالر أمريكي كمساعدات لشـعب الصـومال، هـذا مليون  200حوايل  2006آبل للربجميات واحلواسيب، عندما قدمت سنة 
ا االقتصادية ،ما يرفع وحيسن من صورة الشركة يف نظر عمالئها   .ومنه زيادة عوائدها وأربا

ــة -6 ــربح وحتقيــق عوائــد كــربى، ولكــن لــيس علــى حســاب أطــراف : عوامــل بيئي ــدف إىل ال كــل املنظمــات االقتصــادية 
ايــد حــدة التلــوث، ومشــاكل املنــاخ فمــع تز . البيئــة احمليطــة هلــا تــأثري متبــادل معهــا وجهــات أخــرى، فاملنظمــة نظــام مفتــوح مــع

هــور مجعيــات محايــة البيئــة واحلفــاظ عليهــا، أصــبح عــل هــذه املنظمــات أن تتقيــد بــالقوانني والتشــريعات املنظمــة لنشــاطها وظ
ا على البيئة الطبيعية وال حيق ألي كان أن يقوم بالضرر  ،أفراد املعمورةباعتبار هذه األخرية عامًال يشرتك فيه مجيع  ،وعالقا

  .إلساءة إليه، ومنه على املنظمة أن تلتزم بالضوابط احلافظة هلذه البيئةاو 

  مكونات األداء الشامل للمنظمات: المطلب الثاني

ـا ألنـه أصـبح هنـاك جوانـب أخـ ،ا كافيتني ملعرفـة مـدى جنـاح املؤسسـة مـن عدمـهتليسإن الكفاءة والرحبية     رى جيـب مراعا
تمـع ، عند تقييم أداء املؤسسات، فاملؤسسة الراحبة اقتصاديا من جهة وهلا تأثريات سلبية علـى البيئـة وعالقـات متـوترة مـع ا

ــا ناجحــة يف نشــاطهاال ميكــن أن ن ــة مــن . قــول عنهــا أ ــة املكون ــه علــى املؤسســات اجلمــع بــني الثالثي ــا إىل أن هــذا مــا يقودن
  .وهذا هو األداء الشامل بأبعاده ومكوناته الثالثة ،ة، االجتماعية والبيئة يف تقييم أدائهااجلوانب االقتصادي

  األداء االقتصادي: الفرع األول

ويتمثل يف الفوائض االقتصادية الـيت  ،يعترب األداء االقتصادي املهمة األساسية اليت تسعى املؤسسة االقتصادية إىل بلوغها   
، )اخل...اإلنتــاج، الــربح، القيمــة املضــافة، رقــم األعمــال، حصــة الســوق، املردوديــة (نواجتهــا تعظــيم جتنيهــا املؤسســة مــن وراء 

إىل  ، وميكــن تقســـيم األداء االقتصـــادي)اخل...رأس املـــال، العمـــل، املــوارد األوليـــة، التكنولوجيـــا (اســـتخدام مواردهــا  نيــةدوت
  :قسمني
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وتكون ذات طابع مايل كالرحبية، رقم  ،ويتمثل يف املؤشرات واملعايري القابلة للتكميم والقياس: األداء املايل: القسم األول -
  ؛التكاليف األعمال،

  .ة املؤسسةعتكون من مؤشرات غري مالية كاحلصة السوقية، درجة والء العميل، مسي: األداء غري املايل: القسم الثاني -

أهداف املؤسسة يف عملية تقييم أدائها أمـر ضـروري ال ميكـن االسـتغناء عنـه، إذ جنـد أن معظـم طـرق لدراسة إن التطرق     
وبصفة عامة، ميكن حصر األهداف واجلوانب الواجب تقييمها يف  د مؤشرات ومعايري التقييم تتطلب حتديد األهداف،حتدي

  :يلي مافي األداء االقتصادي

ا علـى التحويـل بســرعة  :السـيولة -1 ــا القصـرية أو بتعبـري آخـر قـدر ا علـى مواجهـة التزاما تقـاس سـيولة املؤسسـة يف قـدر
فــنقص الســيولة أو عــدم كفايتهــا يقــود املؤسســة إىل  ،إىل أمــوال متاحــة) قابلــة التحقيــقاملخزونــات والقــيم (ل املتداولــة لألصـو 

ا وتأدية أوعدم املقدرة للوفاء    .بعض املدفوعات مواجهة التزاما

  :قدرة املؤسسة على توفري السيولة الكافية يؤدي إىل اإلضرار بثالث مصاحل وهي ،وبصفة عامة    

حتد السيولة من تطور ومنو املؤسسة وذلك بعدم متكينها أو السماح هلا مثال من استغالل الفرص اليت تظهـر  :المؤسسة -أ
 أواالســتفادة مــن ختفيضــات لقــاء تعجيــل الــدفع  ،مقارنــة مبســتوياته احلقيقيــةكشــراء مــواد أوليــة بأســعار منخفضــة   ،يف احملــيط

  .الشراء بكميات كبرية

ختلق مشكلة نقص السيولة عدة أزمات اجتـاه األطـراف الـيت هلـا حقـوق علـى املؤسسـة، يف الكثـري  :أصحاب الحقوق -ب
  .اخل...وكذا تسديد ديون املوردين  ،راءودفع مستحقات األجالفوائد من املرات يؤدي هذا النقص إىل تأخري تسديد 

وهـذا ألمـر  ،انتقاهلـا مـن اليسـر إىل العسـرو العمـالء تسديد قد تؤدي هذه املشكلة إىل تغيري شروط  :عمالء المؤسسة -ج
ينتج عنه تدهور العالقة اليت جيب على املؤسسـة حتسـينها وخاصـة يف ظـروف احملـيط احلـايل، فكـل هـذه املشـاكل املرتتبـة عـن 

  .1ص السيولة تفرض على املؤسسة االهتمام وتسيريها بأسلوب جيدنق

ا طويلة ومويتمثل يف قدرة املؤسسة عل ،أما اليسر املايل فهو على خالف السيولة    طة توسى واجهة تواريخ استحقاق ديو
  .توسط األجل الذي تقوم به املؤسسةيل ومطو األجل، كما يتعلق باالقرتاض 

                                                
  .247: ، ص2000دار املريخ للنشر، الرياض، ، األداء المالي لمنظمات األعمالالسعيد فرحات مجعة،  - 1
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يعترب التوازن املايل هدفا ماليا تسعى الوظيفة املالية لبلوغه، ألنه ميس باالستقرار املـايل للمؤسسـة وميثـل : التوازن المالي -2
الفرتة املالية يستوجب ذلـك التعـادل  ئمة اليت تسمح باالحتفاظ به، وعربالتوازن املايل بني رأس املايل إلثبات واألموال الدا" 

  ".امة بني استخدامات األموال ومصادرهاأو بصفة ع ،بني املدفوعات واملتحصالت

رأس (ريـق األمـوال الدائمـة تمثـل عـادة يف االسـتثمارات جيـب أن متـول عـن طرأس املـال الثابـت واملمن التعريـف يتضـح أن    
 وهـذا يضـمن عـدم اللجـوء إىل حتويـل جـزء منـه إىل سـيولة ملواجهـة  ،)توسطة األجلاخلاص مضافا إليه الديون طويلة وماملال 

                  .املقبوضات واملدفوعاتبني  تلف االلتزامات وحتقيق تغطية األموال الدائمة لألصول الثابتة، حيث يستوجب التعادلخم

وتكمن أمهية بلـوغ هـدف التـوازن املـايل  ،يظهر أن التوازن املايل يساهم يف توفري السيولة واليسر املايل للمؤسسة ،مما سبق   
  1:يف النقاط التالية

  تياجات االستثمارات بأموال دائمة؛تأمني متويل اح -

  ألجل القصري وتدعيم اليسر املايل؛ضمان تسديد جزء من الديون أو كلها يف ا -

  ايل للمؤسسة اجتاه الغري؛االستقالل امل -

  .ةختفيض اخلطر املايل الذي تواجهه املؤسس-

ـــي  :المردوديـــة -3 ـــرب مـــن األهـــداف األساســـية الـــيت ترمسهـــا املؤسســـة وتوجـــه املـــوارد لتحقيقهـــا، فهـــي مبثابـــة هـــدف كل تعت
ـاالت الثمانيـة الـيت جيـب أن تسـعى املؤسسـة إىل حتديــد  Peter Drukerللمؤسسـة ويـرى  ـا هـدف مـن األهـداف أو ا بأ

  .أهدافها

والوسائل الـيت تسـتعملها املؤسسـة تتمثـل يف الـرأس  ،ة الوسائل على حتقيق النتيجةاملردودية كمفهوم عام يدل على قدر       
رأس املــال املــايل وهــذا يعكــس املردوديــة املاليــة، فحســب نــوع النتيجــة ذا يعكــس املردوديــة االقتصــادية و املــايل االقتصــادي وهــ

 2.ينصب على املردودية املالية واملردودية االقتصاديةوالوسائل املستخدمة يتحدد نوع املردودية، فبصفة عامة اهتمام املؤسسة 
  :وتتحصل املؤسسة على املعلومات اخلاصة باألداء االقتصادي من مصادر عدة منها

  

                                                
  .22-21: ص -، ص1986، دار النهضة العريب، بريوت، اإلدارة الماليةمجيل أمحد توفيق،  - 1
  .605: ، ص2007، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، اإلدارة واألعمالصاحل مهدي حمسن العامري،  - 2



 كآلية لتقييم األداء الشامل  مجلس اإلدارة..............................................................................الثالث  الفصل  
 

167 
 
 

  :مصادر خارجية -أ

ــة ،تتعلــق هــذه املعلومــات بــالظرف االقتصــادي :المعلومــات العامــة -  ،حيــث تبــني الوضــعية العامــة لالقتصــاد يف فــرتة معين
ر نتائجهـا بطبيعـة احلالـة االقتصـادية للمحـيط كالتضـخم والتـدهور، حيـث تسـاعد هـذه من املعلومات هو تأث مماوسبب اهت

  .1املعلومات على تفسري نتائجها والوقوف على حقيقتها

ـــة - ـــات القطاعي تقـــوم بعـــض املنظمـــات املتخصصـــة جبمـــع املعلومـــات اخلاصـــة بالقطـــاع ونشـــرها لتســـتفيد منهـــا  :المعلوم
 إجـــراء خمتلـــف الدراســـات املاليـــة واالقتصـــادية، فمـــثال جيمـــع مركـــز امليزانيـــات لبنـــك فرنســـا خمتلـــف احلســـابات املؤسســـات يف

مث يضـعها يف حسـابات جممعـة وبعـدها يسـتخلص منهـا نسـب ومعلومـات قطاعيـة تسـاعد  ،السنوية اليت تنشـرها املؤسسـات
  .املؤسسات يف تقييم وضعيتها املالية باملقارنة مع هذه النسب

ـــه     ـــوع مـــن املعلومـــات عمومـــا تتحصـــل علي ـــةفهـــذا الن ـــة، النشـــرات : املؤسســـة مـــن إحـــدى األطـــراف التالي ـــات املهني النقاب
االت املتخصصة، بعض املواقع على االنرتنت    .اخل... االقتصادية، ا

بدراسة اقتصـادية أو ماليـة وافيـة لكن هذا النوع من املعلومات يظل غائبا يف معظم الدول النامية كاجلزائر، وبالتايل القيام    
  .2تعد عملية صعبة جدا

تتمثـل املعلومــات الداخليـة املسـتعملة يف عمليــة تقيـيم األداء املــايل عمومـا يف املعلومــات الـيت تقــدمها  :داخليــةمصـادر . ب
  .وتتمثل هذه املعلومات يف امليزانية وجدول حسابات النتائج ،مصلحة احملاسبة

لحة احملاسبة العامة إىل املسريين املكلفني بإجراء عملية تقييم األداء املـايل وثيقـة حماسـبية ختاميـة هـي تقدم مص :الميزانية -
امليزانيـة احملاسـبية وجمموعـة مـن املعلومـات الـيت متكـنهم مـن إعـداد امليزانيـة املاليـة الـيت ميكـن االعتمـاد عليهـا كمعلومـات ماليــة 

  .مساعدة على تقييم األداء

امليزانية عن جمموعة مصادر أموال املؤسسة وتدعى باخلصوم، وأوجه استخدامات هذه األموال وتسمى باألصول، رب تع   
اية السنة وترتب األصول احملاسبية تبعا ملدة استعماهلا، فنجد على رأس  .3وذلك بزمن تارخيي معني عادة ما يكون يف 

ويف أسفل ...) جات تامة ، منتةبضائع، مواد أولي(وتليها املخزونات  ،بنوعيها املعنوية واملالية تعناصر األصول االستثمارا

                                                
  .200: ، ص1998، دار الوسام، لبنان، والرقابة وتقييم األداءنظم المحاسبة صالح الدين حسن السيسي،  - 1
  .50: ، ص2006ار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ، دالتسيير المالي واإلدارة الماليةإلياس بن ساسي،  - 2
  .48:، ص2007، دار املناهج، عمان، تقويم األداءجميد الكرخي،  - 3
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    ).القابلة للتحقيق كالعمالء، أوراق القبض، سندات املسامهة واألموال اجلاهزة كالبنك والصندوق(األصول جند احلقوق 
زليا حسب درجة استحقاقها، أي ابتداء من األموال اليت أما اخلصوم فتشكل جمموعة من العناصر يكون ترتيبها تنا   

ا ا إىل أصحا ا تستغرق مدة طويلة جدا إلعاد فنجد األموال يف أدىن اآلجال،  إىل غاية األموال اليت تعاد إىل أصحا
                                   .توسطة األجل مث الديون األقصر مدة بوجودها يف املؤسسةاخلاصة مث الديون طويلة وم

وتكمن قيمة امليزانية احملاسبية يف اعتبارها وسيلة كمية وقانونية تظهر التزامات املؤسسة حنو الغري من جهة، واستعماالت 
ا موارد واستخدامها يشكل نظرة أو قراءة . مواردها املالية وحقوقها على الغري من جهة أخرى النظر إىل امليزانية على أ

1أن تكمل بدراستني قانونية ومالية اقتصادية ميكن  

ائية تلخص نشاط املؤسسة دوريا :جدول حسابات النتائج - ويتمثل يف  ،يعد جدول حسابات النتائج وثيقة حماسبية 
جدول جيمع خمتلف عناصر التكاليف واإليرادات اليت تساهم يف حتقيق نتيجة النشاط املؤسسة يف دورة معينة، دون حتديد 
تواريخ تسجيل هلا، أي يعرب عن خمتلف التدفقات اليت تتسبب يف تكوين نتيجة املؤسسة خالل فرتة معينة، فهو يعد وسيلة 

.يل نشاط املؤسسةجد مهمة للمسريين لدراسة وحتل  

األداء االجتماعي: الفرع الثاني   

حيتــل موضـــوع األداء االجتمـــاعي حاليــا اهتمـــام بـــارزا ومتزايــدا علـــى كافـــة األصــعدة، حيـــث اخـــذ حيــزًا واســـعا مـــن فكـــر    
علـى اخـتالف  الباحثني واملنظمات املهنية واهليئات العلمية املتخصصة، باإلضافة إىل التشريعات القانونيـة ملعظـم دول العـامل

  .مستوياته

ـــذويف حقيقـــة األمـــر، فقـــد وردت م    أوائـــل العشـــرينات مـــن هـــذا القـــرن، حـــني وضـــع  ؤشـــرات أمهيـــة األداء االجتمـــاعي من
)Sheldon (تمـع وأن ذلـك  ،أن مسؤولية كل منظمة تتحـد بالدرجـة األوىل بأدائهـا االجتمـاعي ومـا تقدمـه مـن منـافع إىل ا

وصى املؤمتر فكار من طرف الباحثني واملهتمني، فقد أضمن تلك البيئة، مث توالت األ وإستمراريتها هو املعيار األول لتطويرها
ــة للمنظمــات"حتــت شــعار  1972املنعقــد يف جامعــة كاليفورنيــا ســنة  بضــرورة إلــزام كافــة املنظمــات  "المســؤولية االجتماعي

تمــع والتخلــي عــال للبيئــة احمليطــة واإلســهام بشــكل فعــ برعايــة اجلوانــب االجتماعيــة ن يف حتســني خمتلــف نــواحي احليــاة يف ا
  .2دف أساسيفلسفة تعظيم الرحبية الفردية كه

                                                
  .20: ، ص1991، دار اآلفاق، اجلزائر، سة الحاالت الماليةدرااصر حممد فتحي، ناصر دادي عدون، ن - 1
، املؤمتر "دراسة تطبيقية في مملكة البحرين -دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعية"حارس كرمي العايل،  -  2

  .05:ص ،2005مارس  -16-15، جامعة فيالديفيا، األردن  ،ادة واإلبداعيالعلمي الرابع حول الر 
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ود أســـباب اهتمـــام املنظمـــات بـــاألداء االجتمـــاعي إىل عـــدة وتعـــ: أســـباب اهتمـــام المنظمـــات بـــاألداء االجتمـــاعي . 1  
  :1أسباب منها

الـذي  ديف بوبـال باهلنـ "كاريايـد"معمـل  تبـاس احلـراري، كارثـة ونـذكر منهـا ظـاهرة االح: الكوارث والفضـائح األخالقيـة -
  ؛إضافة إىل فضائح الرشوة للشركات العاملية واملخالفات يف حق اإلنسانية ،شخص 6000أودى حبياة أكثر من 

 وتــربز مــن خــالل التشــريعات الداعيــة حلمايــة املســتهلك والبيئــة والعمــل واألمــن، والــدور: الضــغط الشــعبي والحكــومي -
  ؛االجيايب للمنظمات يف حتقيق حقوق اإلنسان

لقــد ســاهم التطــور التكنولــوجي يف جمــاالت تقنيــة املــواد وحركــات التشــغيل يف تــوفري البيئــة املناســبة : التطــور التكنولــوجي -
 ؛لالهتمام باجلودة وتنمية مهارات العاملني

تمـع واحلفـاظ علـى ن هدف الربح مل يعد كافيا حىت تتمكن املؤسسـإ: تغير هدف المؤسسة - ة مـن االسـتجابة ملطالـب ا
  ؛ائها، وبالتايل حتول هدفها إىل السعي إلشباع احلاجات االجتماعيةبق

مل تعــد اإلدارة مســؤولة عــن حتقيــق رغبــات ومصــاحل فئــة واحــدة فقــط وهــم املــالك ومحلــة األســهم، بــل  :تغيــر دور اإلدارة -
صاحل العديد من الفئات ذوي العالقة مثل العمالء، الرأي العام، النقابات أصبحت مسؤولة عن حتقيق التوازن املستمر بني م

  .اخل....

يقصــد بــه جنــاح منظمــة األعمــال يف حتقيــق أهــدافها االجتماعيــة املوضــوعة واحملــددة ســلًفا،  :تعريــف األداء االجتمــاعي .2
ويقسم األداء االجتماعي إىل قسمني داخلي وخارجي، يرتبط األداء الداخلي باملالكني والعمال، أما األداء اخلارجي نقصـد 

تمع املدين، احلكومة وذوي االحتياجاتابه األداء    .2اخلاصة جتاه الزبائن، ا

العمليـــة الـــيت تقـــيس املنظمـــة مـــن خالهلـــا أدائهـــا االجتمـــاعي املتعلـــق مبهمتهـــا : "أمــا تقيـــيم األداء االجتمـــاعي فيقصـــد بـــه   
  .3"وأهدافها االجتماعية إضافة إىل أهداف املسامهني األساسيني

                                                
العلمي الدويل حول  تقىاملل ".المسؤولية االجتماعية واألداء االجتماعي للمؤسسات االقتصادية في إطار التنمية المستدامة"بن عيشي بشري وآخرون،  - 1

  .5-4: ، ص2009نوفمرب  11-10أداء وفاعلية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، 
،  "دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري -تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولة االجتماعية"مقدم وهيبة،  - 2

  .161: ، ص2013/2014أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 
  .09/2016/.22: تاريخ الزيارة www.argidius.com: موقع. 08:، ص2007،، مارس 1دراسة حول تقدم األداء االجتماعي، العدد -3 
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  :ينذكر أهم هذه املفاهيم فيما يل :مفاهيم أساسية تتعلق بمقياس األداء االجتماعي .3

لقيـاس وتقيـيم األداء االجتمـاعي حنتـاج للفصـل بـني  :معايير التمييـز بـين األنشـطة االقتصـادية واألنشـطة االجتماعيـة . أ
الـيت تأسسـت املنظمـة مـن  األنشـطة تلـك"مفهومي األنشطة االقتصـادية واألنشـطة االجتماعيـة، فاألنشـطة االقتصـادية هـي 

ـــا، وهــو مـــا يتضـــمنه عقــد تأسيســـ ــا املوافقـــة مـــن اجلهـــات أجــل القيـــام  ها وســـجلها التجـــاري، واملســتندات الـــيت أخـــذت 
  .1"األنشطة فتنطوي حتت مفهوم املسؤولية االجتماعية اأم. احلكومية على مزاولة نشاطها االقتصادي

  :2وهناك معيارين للتميز بني األنشطة االجتماعية واألنشطة االقتصادية   

املنظمـة   تنفـذهافاألنشـطة االجتماعيـة هـي األنشـطة الـيت وجود اإللزام القانوين بالنشـاط،م وجود أو عد: المعيار األول  -
تمع، أي أن صفة االختيار أو االلتزام هي الـيت حتـدد طبيعـة النشـاط فيمـا إذا كـان ااختيارا لإليفاء بالتزامات املشروع  جتاه ا

  م ال؛اجتماعي أ

 ،أي أن األنشــطة االجتماعيــة تشــمل كــل األنشــطة ذات الطبيعــة االجتماعيــة ،هــو معيــار النشــاط ذاتــه: المعيــار الثــاني  -
ـا املنظمـة بصـفة اختياريـة، أي أن هـذا املعيـار  علـى وجـود الصـفة االجتماعيـة للنشـاط يـدل وليس فقط األنشطة اليت تقوم 

  .بغض النظر عن وجود إلزام قانوين أو عدم وجوده

  :عيار الثاين أفضل لألسباب التاليةمبقارنة هذين املعيارين جند أن امل    

كقيــام املنظمـــة   وفـــق طبيعتــني اقتصــادية واجتماعيـــة، يــؤدي إىل معاجلـــة النشــاط الواحــدالقــانوين إن األخــذ مبعيــار اإللـــزام  -
فـإن بنشاط ما تنفيذا للقانون فيعتـرب هـذا النشـاط اقتصـاديا، أمـا إذا قامـت املنظمـة جبهـود إضـافية تفـوق مـا يتطلبـه القـانون، 

  .هذه اجلهود تعترب أنشطة اجتماعية وبالتايل األخذ مبعيار طبيعة النشاط يؤدي إىل جتنب حدوث مثل هذا األمر

مبا أن اهلدف األساسي لقياس األداء االجتماعي هو اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة باألنشـطة االجتماعيـة، فـإن وجهـة  -
ية أكثـر مـن وجهـة النظـر القانونيـة، فاألنشـطة الـيت حتقـق الـربح هـي أنشـطة النظر اليت جيب تبنيها هي وجهة النظر االقتصـاد
  . اقتصادية وما عادا ذلك يعترب أنشطة اجتماعية

                                                
  www. Eiodqa. Eied. Org: ، موقعالمسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص في مصرفؤاد حممد عيسى،  - 1
، جملة اجلامعة "بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزةمدى تطبيق القياس واإلفصاح في المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية "يوسف حممود جربوع،  - 2

لد اخلامس عشر، العدد األول،)سلسلة الدراسات اإلنسانية(اإلسالمية    .247: ، ص2007يناير  غزة، ، ا
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إن األخــذ مبعيــار طبيعــة النشــاط يــؤدي إىل معاجلــة واحــدة لألنشــطة االجتماعيــة واالقتصــادية يف كــل الــدول، أمــا إذا مت  -
نشطة اليت تعترب اجتماعية يف بلد مـا تعتـرب اقتصـادية يف بلـد آخـر، وذلـك حسـب وجـود األخذ مبعيار اإللزام القانوين فإن األ

حــىت يف البلــد نفســه مــن وقـــت آلخــر قــد يــؤدي اإللــزام القــانوين إىل تغــري طبيعــة النشــاط مـــن . أو عــدم وجــود إلــزام قــانوين
  .اقتصادي إىل اجتماعي أو بالعكس

ــتعــ:  مفهــوم التكــاليف والمنــافع االجتماعيــة. ب تمــع نتيجــة : "ارف التكــاليف االجتماعيــة بأ التضــحية الــيت يتكبــدها ا
وبذلك فهي تعتـرب أضـرارا اجتماعيـة كـان علـى منظمـات  ،اآلثار السلبية املتولدة عن األنشطة االقتصادية ملنظمات األعمال

األعمال اختاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب حدوثها، كالتلوث البيئي والضوضاء وغريها من األضرار الـيت يتولـد عنهـا تكـاليف 
تمع   .1"إصالح وعالج يتحملها ا

ات األعمـال، والعديـد مـن هـذه املنـافع يصـعب أما املنافع االجتماعية فهي فوائد تتحقق معظمها ألطـراف خـارج منظمـ    
  .قياسها نقديا

تمــع بالعوائــد االجتماعيــة،      إذن يطلــق علــى املنــافع الناجتــة ســواء لصــاحل املنظمــة نفســها أو لصــاحل العــاملني والعمــالء وا
يعتـرب مـن وجهـة نظـر  ومنه فإن ما يعتـرب علـى أنـه تكـاليف تتكبـدها تلـك املنظمـات يف سـبيل حتقيـق األهـداف االجتماعيـة،

ا االجتماعية، وبالتـايل حيسـب نـاتج األداء االجتمـاعي  تمع منافع اجتماعية مكتسبة نتيجة لوفاء تلك املنظمات بالتزاما ا
تمع بإمجايل املنافع االجتماعية اليت اكتسبت من قبله   .عن طريق مقابلة إمجايل التكاليف االجتماعية اليت يتحملها ا

  :رية على النحو اآليتميكن قياس هذه األخ ):القياس المحاسبي(كيفية قياس التكاليف والعوائد االجتماعية   . ج

تكمـن املشـكلة الـيت تواجـه احملاسـبة يف وجـود اخـتالف بـني وجهـة النظـر احملاسـبية ووجهـة  :قياس التكاليف االجتماعيـة -
فتعتــرب وجهــة النظــر احملاســبية أن التكلفــة االجتماعيــة متثــل املبــالغ الــيت تنفقهــا  قتصــادية يف هــذا النــوع مــن التكلفــة،النظــر اال

ا االجتماعيـة بصـفة اختياريـة أو إلزاميـة، والـيت ال يطاهلـا نشـاطها االقتصـادي، باإلضـافة  املنظمة نتيجة اضطالعها مبسـؤوليا
 يفأن هذا املفهوم يعتمد التكلفة الفعلية أساسا إىل عدم حصوهلا على منفعة أو عائد اقتصادي مقابل هذه التكاليف، جند 

  .القياس

تمـع مـن أضـرار، ونتيجـة ملمارسـة املنظمـة  أما     وجهة النظر االقتصادية فتعترب التكلفة االجتماعية هي قيمة مـا يتحملـه ا
تمـع مـن أجـل إنتـاج السـلع واخلـدم ـا ا ويعتمـد هـذا املفهـوم . اتلنشاطها االقتصادي، فهي إذن قيمة املوارد اليت يضحي 

                                                
  .7:حارس كرمي العاين، مرجع سابق، ص - 1
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يف القياس غري أنه ال ميكن األخذ بإحدى وجهـيت النظـر وإمهـال األخـرى، فكالمهـا علـى نفـس أساسا تكلفة الفرصة البديلة 
  .القدر من األمهية

ــد االجتمــاعي - ــة بشــكل مباشــر ودقيــق باســتعمال املقــاييس احملاســبية  :قيــاس العائ مــن الصــعب قيــاس العوائــد االجتماعي
ليديــة، حيــث ال ميكــن قياســها باســتخدام وحــدة النقــد، وإمنــا ميكــن التعبــري عنهــا بالنمــاذج الوصــفية مثــل مــدى ارتفــاع التق

كمــا ميكــن قيــاس املنــافع االجتماعيــة عــن طريــق اســتخدام القــيم الســوقية هلــذه . املســتوى الثقــايف أو العلمــي نتيجــة التــدريب
االجتماعي واملنافع الناجتة عنـه، حيـث ميكـن قياسـها بالقيمـة املقابلـة هلـا يف  املنافع، وذلك من خالل إجياد عالقة بني األداء

  .السوق

  األداء البيئي: الفرع الثالث

يتمثل اجلانب الثالث من مكونات األداء الشامل يف األداء البيئي، الـذي يعـد بـالغ األمهيـة نظـرا  :تعريف األداء البيئي -1
 العــرض املنــتظم لآلثــار املتعمــدة الــيت قــد تــنجم عــن: "ويعــرف األداء البيئــي بأنــه. مــؤخراللتطــورات احلاصــلة يف البيئــة العامــة 

دف تقليص وختفيـف مـن خـالل دراسـة وحتليـل اجلـدوى البيئيـة  حـدة اآلثـار السـلبية وتعزيـز اآلثـار اإلجيابيـة املشاريع وذلك 
   .1"للمشروع، وذلك للتأكد من أنه يساهم يف حتقيق استدامة تنموية

تلك العملية اليت يتم من خالهلا حتديد التأثريات الفعلية أو املنتظرة لنشاط إمنائي على تلك العوامـل ": ويعرف أيضا بأنه    
ــأثري عليهــا أو قــد يــؤثر فيهــا مــن غــري قصــد، ومــن مث فــإن  ــة الــيت يســتهدف ذلــك النشــاط الت االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئي

أو  أو خطـة سـني عمليـة صـنع القـرار فيمـا يتعلـق بنشـاط حمـدد سـواء كـان سياسـة عامـةالغرض من تقييم األثـر هـو تنـوير وحت
  ".برنامج أو مشروع

وقـد يـتم تقيــيم األثـر قبــل املوافقـة علـى نشــاط مـا أو بعــد إمتامـه أو يف أي مرحلـة بينهمــا، ويتنبـأ التقيــيم املسـبق بالتــأثريات    
 ،دد التقيــيم الالحــق التــأثريات الفعليــة احملققــة خــالل التنفيــذ وبعــدهكجــزء مــن ختطــيط نشــاط وتصــميمه وإقــراره، وحيــاملمكنــة  

سياســة مـا أو تنفيـذ مشـروع أثنــاء جوانـب ويعـد تقيـيم األثـر أيضــا أداة هامـة للرصـد تسـتطيع املســاعدة يف اسـتعراض وضـبط 
  .حتقيقه بغية حتسني النتائج

                                                
لد الثاين، ط"أجل التنمية المستدامة، البعد البيئيتقويم األثر البيئي، الموسوعة العربية للمعرفة من "أمحد كامل حجازي،  - 1 ، 1، الدار العربية للعلوم، ا

  .408:، ص2006لبنان، 
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ع القـرار يف حتديـد واقـرتاح التـدابري التصـحيحية الواجـب وهـذه االسـتخدامات املتنوعـة لتقيـيم األثـر تسـتطيع مسـاعدة صـنا    
  .ويف توفري املعلومات الالزمة لتحسني تصميم األنشطة املقبلة ،اختاذها إذا لزم األمر

  :وميكن التمييز بني ثالثة أنواع أخرى من تقييمات األثر   

رات حمــددة لألثــر يف نظــم إدارة املعلومـــات يعــين دعــم إدمــاج مؤشـــ" حتســني األثـــر"تقيــيم األثــر مــن أجـــل الــتعلم اجلــاري  -
  .القائمة، مما جيعل املعلومات متاحة على الفور للموظفني بغية حتسني فاعلية نشاط ما يف حتقيق أهدافه

الـذي يسـعى لتقـدمي معلومـات أوفـر ممـا قـد يكـون متاحـا مـن " التـأثري ثبـاتإ"مـن أجـل قيـاس األداء واملسـاءلة  تقييم األثر -
تقـوم  اعملييت الرصد والتقييم الـروتينيتني، ويشـمل غالبـا التشـاور مـع أصـحاب املصـلحة اخلـارجيني والرجـوع إلـيهم، وغالبـا مـ

  .بذلك املؤسسات املاحنة كوسيلة لتحديد مدى فاعلية براجمها

 املوافقة واختاذ القرار والذي يستفيد من نتـائج وتوصـيات تقييمـات سـابقة لألثـر، ومـن بينهـا تقييم األثر كجزء من عملييت -
ــة مــن األنشــطة، وهــي تشــمل التشــاور مــع أصــحاب املصــلحة يف  ــأنواع معين ــر البيئــي، كشــرط أساســي للنهــوض ب تقيــيم األث

ا اخلاصة للرصد الالحق ،القطاعني العام واخلاص على السواء   .لضمان متابعة القرارات اليت يتم اختاذها وقد تشمل آليا

  :تتمثل يف ة عملية التقومي البيئي للمشاريعمما سبق ميكن القول أن أمهي :أهمية عملية تقويم األداء البيئي -2

اة وذلـك يف املراحـل األوىل مـن دورة حيـ ،إمكانية التعرف املبكر على املشاكل اليت ميكـن أن حتـدثها املشـاريع علـى البيئـة  -
  روع؛املش

  ة به؛أثر املشروع على البيئة احمليطريورة اختاذ القرارات املتعلقة بإدخال املشاكل البيئية املتوقعة من املشاريع يف س -

نسـان ميكن من وضع خطة أو خطط مالئمة ملنع، خفض، أو التخفيف من حدة اآلثار السلبية علـى البيئـة الطبيعيـة واإل -
  ة؛مع تعظيم اآلثار اإلجيابي

إن املــردود املتوقــع مــن تقــومي األثــر البيئــي يعتمــد علــى تبــين سياســات متوازنــة ومتوازيــة مــع اخلطــط اإلمنائيــة الســتخدامات  -
  :عناصر اإلنتاج كما يلي

  .على أساسها التوزيع املكاين لألنشطة اإلمنائية املختلفةحيدد حتديد استخدامات األرض، واليت  -

  .ونوعيات االستخدام حتديد طاقة العمل املتوقعة -
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) اخل... أرباح، مناصب شغل، تعلـيم، صـحة، (حتديد النواتج والتكاليف املتوقعة من املشاريع سواء أ كانت مفيدة للبيئة  -
  ...، املعايري البيئية املتبعة، اقتصاديات إعادة التدوير )فضالت سائلة، خبارية أو صلبة(أو غري مفيدة 

اآلثــار البيئيــة مــن اشــرتاك العديــد مــن املختصــني واخلــرباء فيهــا، ممــا يثــري عمليــة تقيــيم اجلوانــب تنبــع أمهيــة دراســات تقــومي  -
  .االجتماعية واالقتصادية والبيئية إلنشاء املشاريع، ومدى تأثريها اجيابيا أو سلبيا

  :ال ميكننا فهم األداء البيئي إال إذا حددنا أبعاده املختلفة وهي :أبعاد األداء البيئي -3

إن الكفــاءة البيئيـة مـن املواضــيع بالغـة األمهيـة ألنــه ال ميكـن احلـديث عــن مؤسسـة متطـورة ومســتمرة أن  :الكفـاءة البيئيـة -أ
وهلـذا  .تتحد بدقة درجة كفاءة األسـس والقواعـد الـيت بنيـت عليهـا، كمـا تعـد مؤشـرا هامـا لنجـاح النظـام املطبـق يف املؤسسـة

  :خمتلفة هلا من بينها فقد قدم العديد من الباحثني تعريفات

قـدرة املنظمـة علـى حتقيـق أهـدافها، وتعتمـد علـى القـدرة واملعـايري املسـتخدمة يف قياسـها علـى " :اـأعلى  Etzioniعرفها  -
النموذج املستخدم يف دراسة املنظمات، وغالبا ما يستخدم هذا املتغري بوصفه متغريا تابعا ملتغـريات مسـتقلة أخـرى مثـل بنـاء 

  ".مناط االتصال وأساليب اإلشراف والروح املعنوية واإلنتاجيةالسلطة وأ

ـا  Roblins et Cenzoأمـا  - ـا علـى أ التأكـد مـن اسـتخدام املـوارد املتاحـة قـد أدى إىل حتقيـق الغايـات واألهـداف "فيعرفا
  ".املرجوة منها

نـــب توريـــد الســـلع ا، واملتعلـــق جب1992لقـــد ظهـــر مفهـــوم الفعالـــة البيئيـــة مـــن خـــالل مـــؤمتر ريـــو ســـنة  :الفعاليـــة البيئيـــة -ب
والــيت تلــيب احتياجــات اإلنســانية وحتســن نوعيــة احليــاة وكــذلك ختفــض حجــم التــأثريات  ،واخلــدمات وفــق أســعارها التنافســية

  .ئية تعمل على حتسني األداء البيئي واالقتصادي معافالفعالية البي إذن. املوارد على مدى دورة احلياةواستهالك  ،البيئية

ال أهم تعريفات الفعالية والبيئية كما يلي :مفهوم الفعالية البيئية -   :سنورد يف هذا ا

  عرفت الفعالية البيئية حسب جملـس األعمـال العـاملي للتنميـة املسـتدامةWBCSD ـا تقـ دمي سـلع وخـدمات علـى أ
مع احملافظـة رجييا، حاجيات املستهلكني وحتسن نوعية احلياة، وهذا باحلد من اآلثار البيئية تدتليب بأسعار تنافسية، 

طـــوال دورة حيـــاة املنـــتج، وصـــوال إىل مســـتوى منســـجم حيمـــي األرض بشـــكل الالزمـــة علـــى كميـــة املـــوارد الطبيعيـــة 
  .مستدام
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 ـــى حســـاب االســـتهال: "ويف تعريـــف آخـــر هلـــا ـــى حتقيـــق األهـــداف عل ـــراد، فهـــي القـــدرة عل ـــل للمـــوارد، األف ك األمث
  ".املعدات، املوارد الطبيعية

 ا دف إىل احلد من األضرار البيئية مع حتقيق أقصى قدر من كفاءة الشركة يف : "كما عرفت على أ فلسفة إدارية 
  ".عمليات اإلنتاج

لـى قيمـة مضـافة أكـرب، وقـد حـددها إن شأن تبين املؤسسة للفعالة البيئيـة ميكنهـا مـن احلصـول ع :عناصر الفعالية البيئية -
  :جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة يف العناصر التالية

 ؛ختفيض استخدام املواد يف املنتجات واخلدمات 

  ؛ )ختفيض الوحدات املدخلة من الطاقة إلنتاج وحدة واحدة من اإلنتاج(ختفيض الكثافة الطاقوية 

 ؛ختفيض االنبعاثات السامة 

 ؛اع املواد املستخدمةتعظيم اسرتج 

 ؛تعظيم االستخدام املستدام للموارد الطبيعية 

  ؛ )زيادة دورة حياة املنتج(تدعيم استدامة املنتجات 

 رفع حجم املنافع اليت تقدمها املنتجات واخلدمات.  

  :ومتثل الفعالية البيئية باملعادلة التالية  

	=الفعالية البيئية
قيمة	املنتج	أو	اخلدمة

التأثري	البئي
  

ولن يكون األداء فعاال إال إذا كان ذا كفاءة، لكن ميكن أن يكون األداء كفء وليس فعـاال كمـا ميكـن حتسـني فعاليتنـا دون 
  .أن نكون أكفاء

ـــيس يف تعريفهـــا لـــألداء حســـب مواصـــفة  فقـــد مشـــل ذلـــك الكفـــاءة  2000إصـــدار  9000Isoغـــري أن املنظمـــة العامليـــة للتقي
  .والفعالية

يعتــرب األداء االقتصــادي شــرطا ضــروريا وأساســيا لتحســني األداء  :األداء البيئــي فــي تحســين األداء االقتصــاديأثــر  -4
ا أن حتسـن  .االقتصادي، والعكس بالعكس فاألداء االقتصادي يعمل علـى حتسـني أداء املؤسسـات فهـذه الوسـيلة مـن شـأ
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ا تعمل علـى تعظـيم عوائـد املؤسسـة مـع إمكانيـة ختفـيض  عالقة املؤسسة باألطراف ذات املصلحة على املدى البعيد، أي أ
  .تكاليفها

ــد .أ إن حتســني األداء البيئــي مــن شــأنه أن يســهل الــدخول إىل األســواق، مــن  :القــدرة الشــرائية الخضــراء: تعظــيم العوائ
ا من  ، الشيءخالل ختفيض التلوث وخمتلف التأثريات البيئية الذي حيسن الصورة العامة للمؤسسة، ويضمن هلا وفاء ملنتجا

مؤسســة يف  4000مشــل  OCDEفمــن خـالل ســرب لــآلراء قامــت بـه منظمــة التعــاون والتنميـة االقتصــادية . طـرف املســتهلكني
ــيم األداء البيئــي ملورديهــا كــي يــتالءم مــع الشــروط %43ســبعة بلــدان توصــلت إىل أن  ــة الــيت  منهــا قــد عملــت علــى تقي البيئي

ا   .التزمت 

  :وتتمثل يف :إمكانية تخفيض التكاليف .ب

إن االهتمـام باجلانـب التشـريعي يسـاعد يف التحسـني مـن األداء البيئـي وبالتـايل  :التكاليف المرتبطة بالجانب التشـريعي -
ـا مل تنشـئ تشـريعة ختـخيفض من التكاليف، فف الواليـات يف جمـال تسـيري النفايـات، ص مجيـع يما خيص الواليات املتحـدة فإ

ـال كقـانون تـدوير النفايـات اإللكرتونيـة التـابع  ئية أخذت على عاتقهـا وضـع قـواننيإال أن اجلماعات احمللية والوال يف هـذا ا
ويشـمل  2007يف جـانفي   ، والـذي دخـل حيـز التنفيـذ)California Electrice Waste Recycling Act(لوالية كاليفورنيـا 

  ).Néant(خلصوص أجهزة الكمبيوتر احملمولة، الشاشات، وأنابيب اإلنارة با

 عمـالق الصـناعة منـذ) Catterpillar(هـا لاللتزامـات التشـريعية نـذكر شـركة ة الشركات اليت استفادت مـن تطبيقومن أمثل   
ـــرقم أعمـــال يقـــدر ب  82 ـــيت توظـــف 2006مليـــار دوالر ســـنة  41.5ســـنة ب ألـــف عامـــل، أعلنـــت يف تقريرهـــا حـــول  95، وال

لنفايـات الطاقـة، وخيفـض او بأن إعادة تدوير املنشآت الصناعية يؤدي إىل االقتصـاد يف املـواد األوليـة  ،2006االستدامة لسنة 
  .الصناعية بشكل كبري

أن خيفض من إن حتسني األداء البيئي للشركة من شأنه  :تخفيض تكاليف المعدات والطاقة والخدمات ورأس المال  -
تكاليف املعدات والطاقة املستهلكة واخلدمات املرتبطة بالعملية اإلنتاجية وكذا تكاليف رأس املـال، وكمثـال علـى ذلـك جنـد 

مقارنـة  %10بنسـبة  CO2واليت قامت بتخفيض انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكربـون  )British Petroleum )BPالشركة البرتولية 
  .باتا نظريات اإلنتاج واحلد من التسر تطبيقهوهذا من خالل  1990بسنة 
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فاكتشــفوا ان هنــاك كميـــة هائلــة مــن الطاقـــة تســتهلك يف أوقــات الراحـــة  GM (Motors General(أمــا مســريو شــركة    
week-end  ــم ملعاجلــة اخللــل وهــذا مــا أدى إىل اقتصــاد ســنوي يف حــىت وإن كانــت اآلالت ال تعمــل، الشــيء الــذي أدى 

  .ألف دوالر على مدار السنتني املواليتني 250ـ بالتكاليف يقدر 

ا إن املؤسسـة الفعالـة والكفـاءة الـيت لـديها رؤيـة واضـحة ومعـايري حمـددة جيـدا، مـن شـ :تخفيض تكاليف اليـد العاملـة - أ
حتفــز جيــدا العمــال، وبالتــايل تضــاعف إنتــاجيتهم مقارنــة  Iso 14001بــأن مواصــفة  Bacherمتابعــة أنشــطة العمــال، فــريى 

  .كما أن هذا النوع من املؤسسات يستقطب أكثر العمال من حاملي الشهادات العليا  ، 9000Isoمبواصفة 

وحتقـــق  هلــذا حتــاول املؤسســات مســـايرة املواصــفات الدوليــة الــيت تأخـــذ يف احلســبان محايــة البيئــة، الصـــحة، واألمــن العــام   
  :على حتقيق ما يلي إذن أهداف التنمية املستدامة، فهي تعمل

 :يلي على حتقيق مايعمل تنفيذ ومتابعة وضع نظام لإلدارة البيئية  -

 دف تقييم تأثري أنشطتها على البيئةجتميع وتقييم املعلومات املتوف   ؛رة 
 ار مدى تطابق األداء مع أهدافها املوضوعةعلقة بتحسني األداء البيئي، واختبوضع أهداف مت.  

تقييم ومراعـاة التـأثريات احملتملـة علـى البيئـة والصـحة والسـالمة للمنـاهج والسـلع واخلـدمات املقدمـة مـن طـرف املؤسسـة   -
ا  .على مدار وفرتة حيا

  .وضع خطط استعجايل ووقائي يف حال وقوع كوارث بيئية ختص املؤسسة  -

  :من خالل ذلك ميكن التطرق إىل كل من :تقييم األداء البيئي -5

مـنهج لتسـهيل قـرارات اإلدارة : "تقيـيم األداء البيئـي علـى أنـه 14031عرفـت مواصـفة اإليـزو  :مفهوم تقييم األداء البيئـي .أ
للمنظمــة، باختيـــار املؤشـــرات ومجــع وحتليـــل البيانــات وتقيـــيم املعلومـــات وفقــا ملقيـــاس األداء البيئـــي، خبصــوص األداء البيئـــي 

فتقييم األداء البيئي يعترب عملية معقدة  ."وإعداد التقارير وتوصيل املعلومات والفحص الدوري ويف النهاية تطوير هذا املنهج
وسيلة مساعدة لنظام اإلدارة البيئية، لكن ميكن أن يستعمل كأداة مستقلة كما أنه   .ا متعلقة باملنهج، املعرفة والتفاوضكو
  .SMEلــ 

  :كما أن تقييم األداء البيئي يرتكز على األسس التالية

 ؛جتاه البيئةااكتساب معطيات كمية خبصوص وضعية املؤسسة   -

 ؛حتديد االحنرافات املتعلقة خبصائصهامتثيل املعطيات من خالل مؤشرات توضع بالنظر إىل مميزات األداء من وجهة   -
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 ).خارجية -داخلية(عرض النتائج بواسطة االتصاالت   -

  .حيقق تقييم األداء البيئي للمؤسسة العديد من األهداف والفوائد :أهداف وفوائد تقييم األداء البيئي. ب

  :تستهدف عملية تقييم األداء البيئي حتقيق ما يلي :أهداف األداء البيئي -

  ؛أفضل ألثر املؤسسة على البيئيةفهم 

 ؛توفري أساس للقياس اإلداري والتشغيلي والبيئي 

 ؛حتديد الفرص املتاحة لتحسني كفاءة الطاقة واملواد املستخدمة 

 ؛حتديد ما إذا كانت األهداف والغايات البيئية تسري كما هو خمطط هلا 

 ؛ها للجوانب القانونية والتشريعيةإثبات التزام 

 ؛صةيع األنسب للموارد املخصديد التوز حت 

 تمع وحتسني العالقات مع العمالء  .زيادة الوعي من طرف العاملني وا

فهـذا األخـري فهـذا األخـري يتكيـف  ،إن التزام املؤسسة بتنفيذها لتقييم األداء البيئي مهـم جـدا :فوائد تقييم األداء البيئي -
ا وأولويتها، فاملعلومات املتحصل عليها من خـال ل تقيـيم األداء حبسب احلجم الشروط اجلغرافية، منط املؤسسة وكذا حاجا

  :يلي فيد املؤسسة فيماالبيئي ميكن أن ت

 ؛حتديد مجيع األنشطة املهمة من خالل وضع شروط األداء البيئي 

  ؛ة املهمةالبيئاآلثار حتديد 

 ؛حتديد إمكانية تسيري أفضل لآلثار البيئية كالوقاية من التلوث مثال 

 ؛حتديد الرغبات املشرتكة من خالل األداء البيئي 

 ؛حتسني فعالية املؤسسة 

 حتديد الفرص اإلسرتاتيجية.  
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  معايير وأدوات تقييم األداء الشامل: المطلب الثالث

األســـاس ملعرفـــة مــــدى اســـتدامة املؤسســـات وتوجههـــا حنـــو تطبيـــق مبـــادئ التنميــــة إن تقيـــيم األداء الشـــامل هـــو نقطـــة     
حيـــث أن هــذه املؤسســـات أصــبحت مقيـــدة لنشـــاطها االقتصــادي بأبعـــاد اجتماعيــة وبيئيـــة تــؤثر وتتـــأثر بـــاألداء . املســتدامة

علــى جمموعــة مــن  كمــا تســتخدم املؤسســات أدوات وأســاليب لقيــاس وتقيــيم أدائهــا الشــامل معتمــدة يف ذلــك .االقتصــادي
ـــك والـــيت متكنهـــا مـــن ترمجـــة نتائجهـــا وأنشـــطتها يف شـــكل مقـــاييس ميكـــن قياســـها  املؤشـــرات واملعـــايري الـــيت تســـاعدها يف ذل

  .ومتابعتها

  .وعليه سنتطرق إىل أهم األدوات املستخدمة يف تقييم األداء الشامل واملعايري واملؤشرات املساعدة على ذلك

  تقييم األداء الشاملمعايير قياس و : الفرع األول
 ال جـزءاً  ويعـد املسـتدامة، التنميـة جتـاه للمؤسسـة اإلسـرتاتيجي االلتـزام باالسـتدامة املعين الدولية التمويل مؤسسة إطار حيدد   

 باالسـتدامة املعنيـة أدائهـا ومعـايري املؤسسـة سياسـات مـن االسـتدامة إطـار ويتـألف. املخـاطر إدارة جتـاه املؤسسة ج من يتجزأ

 باالسـتدامة املعنيـة السياسـة وتصـف. املعلومـات علـى احلصـول إلتاحـة  ،إضـافة إىل اجلانـب االقتصـادي واالجتماعيـة البيئيـة

ا وأدوارها املؤسسة التزامات واالجتماعية البيئية  املؤسسـة سياسـة وتعكـس، واالجتماعيـة البيئيـة باالسـتدامة املتعلقة ومسؤوليا

ـا، يف الرشـيدة واحلوكمـة الشـفافية حتقيـقاملسـاعدة علـى  املعلومـات علـى احلصـول إلتاحـة ـا ويوضـح عمليا  باإلفصـاح التزاما

ا يتعلق فيما املؤسسي  إرشـاد لتقـدمي املؤسسـة، مـع املتعاملـة للجهـات موجهـة األداء ومعـايري، واالستشارية االستثمارية خبدما

دف واآلثار، املخاطر حتديد كيفية حول ا منها، والتخفيف واآلثار، املخاطر جتنب يف املساعدة إىل و  وسيلة باعتبارها وإدار

 يتعلـق فيمـا باإلفصـاح املتعاملـة اجلهـة والتزامـات املصـلحة أصـحاب مشـاركة ذلـك يف مبـا مسـتدام، حنـو علـى األعمـال ألداء

  . املباشر االستثمار حاالت ويف املشاريع مستوى على تتم اليت باألنشطة
 أجـل مـن عملها أنشطة لتوجيه أخرى ومبادرات وسياسات إسرتاتيجيات إىل باإلضافة االستدامة إطار املؤسسة وتستخدم   

 ا الوفاء املؤسسة مع املتعاملة اجلهات على جيب اليت املعايري معاً  الثمانية األداء معايري تشكل .العامة اإلمنائية أهدافها حتقيق
 :املعايري يف، وتتمثل هذه املؤسسة استثمار عمر مدى على

ا واالجتماعية البيئية واآلثار املخاطر تقييم1: رقم األداء معيار -  ؛وإدار

 ؛العمل وأوضاع العمال2: رقم األداء معيار -

 ؛التلوث ومنع املوارد كفاءة3 : رقم األداء معيار -

تمعات صحة4 : رقم األداء معيار -  ؛وأمنها وسالمتها احمللية ا
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 ؛القسري التوطني وإعادة األراضي ىعل االستحواذ5 : رقم األداء معيار -

 ؛احلية الطبيعية للموارد املستدامة واإلدارة احليوي التنوع حفظ6 : رقم األداء معيار -

 ؛األصلية الشعوب7 : رقم األداء معيار -

  .الثقايف الرتاث8 : رقم األداء معيار -

ختتلــف علــى مــا كــان متعاهــدا عليــة مــن معــايري مباشــرة، حيــث أن جيــب التنويــه إىل أن القــارئ هلــذه املعــايري جيــدها كمــا      
وحنـاول فيمـا يلـي اسـتعراض أهـم املؤشـرات . املعايري املطروحـة واملقرتحـة يف هـذا املطلـب جامعـة لكـل جوانـب األداء الشـامل

ــــل مؤسســــة الت ــــيت يتضــــمنها كــــل معيــــار بشــــيء مــــن التفصــــيل علمــــا أن هــــذه املعــــايري موضــــوعة مــــن قب ــــل واجلوانــــب ال موي
 .IFC(1(الدولية

ــار المخــاطر تقيــيم .1 ــة البيئيــة واآلث ــة علــى 1 رقــم األداء معيــار يؤكــد :وإدارتهــا واالجتماعي  البيئــي األداء إدارة أمهي
 عمليــــة الفعـــال) اإلدارة نظــــام( البيئيــــة واالجتماعيـــة اجلوانـــب وإدارة تقيــــيم نظـــام ويعــــد. املشـــروع مــــدة طـــوال واالجتمـــاعي

تمعــات ــا املؤسســة والعــاملني مــع املتعاملــة اجلهــة بــني املشــاركة ويتضــمن وتــدعمها، اإلدارة تبــدؤها ومســتمرة ديناميكيــة  وا
 املقـررة العمليـة عناصـر إىل واسـتنادا. ذلـك مالئمـا عندما يكـون املصلحة أصحاب من وغريها مباشرةً  باملشروع املتأثرة احمللية
 منهجـي أسلوب توفر نظام اإلدارة يستلزم ،"اإلجراءات واختاذ واملراجعة والتنفيذ التخطيط" تشمل واليت العمل نشاط إلدارة
 مـع طبيعــة يتناســب الـذي اجليـد اإلدارة نظــام ويشـجع. ومســتمر مـنظم حنـو علــى واالجتماعيـة البيئيــة املخـاطر واآلثـار إلدارة

ـــي االجتمـــاعي األداء وحجمـــه املشـــروع ـــؤدي أن وميكـــن واملســـتدام، الســـليم والبيئ ـــائج حتســـني إىل ي ـــة النت  واالجتماعيـــة املالي
ـا واالجتماعية البيئية واآلثار املخاطر بعض تقييم يكون قد األحيان، بعض ويف .والبيئية  أطـراف أو احلكومـة مسـؤولية وإدار
 : ذلك فيها حيدث قد اليت احلاالت على األمثلة ومن عليها، تأثري أو سيطرة املؤسسة مع للجهة املتعاملة ليس أخرى

  منهما؛ أي أو وتصميمه املشروع موقع اختيار يف يؤثر مبا املبكرة قرارات التخطيط الغري أو احلكومة تتخذ عندما -    
 رمبـــا للمشــروع، األرض تـــوفري مثــل باملشـــروع، تــرتبط مباشــرة معينـــة إجــراءات أخـــرى أطــراف أو احلكومـــة تنفيــذ عنــد  -   

 التنوع فقدان إىل وأدى أفراد أو حملية جمتمعات توطني إعادة سابقة مرحلة يف تضّمن

  .منهما أي أو البيولوجي

أو  احلكومــات تتخــذها الــيت اإلجــراءات هــذه يف التــأثري حــىت وال الــتحكم ميكنهــا ال املتعاملــة اجلهــة أن مــن الــرغم وعلــى    
 مـن ذلـك يقابـل ومـا تؤديهـا، الـيت واألدوار املشـاركة الكيانـات خمتلـف الفعـال اإلدارة نظام حيدد أن جيب األخرى، األطراف

                                                
  www.IFC.org.12-1: ، ص2012، جانفي، مؤسسة التمويل الدولي، مجموعة البنك الدولي - 1
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 واجتماعيــة بيئيــة نتــائج حتقيـق علــى للمســاعدة األخــرى األطـراف مــع التعــاون وفــرص املتعاملـة، بالنســبة للجهــة متثلهــا خمـاطر
ــار هــذا ذلــك، يــدعم علــى عــالوة. األداء معــايري مــع تتفــق ــة آليــة اســتخدام املعي  مبــا والتظلمــات الشــكاوى مــع للتعامــل فعال

ـم ملن يعتقدون عاجلة عالجية وإجراءات مؤشرات لوضع ا مبكرً  التنبؤ من ميكنها  .املتعاملـة اجلهـة إجـراءات مـن تضـرروا أ
 ومعاجلـة لآلخرين اإلنسانية احلقوق على التعدي عن البعد ذلك ويعين اإلنسان، حقوق احرتام األعمال أنشطة على وجيب
 معـايري مـن معيـار كـل ويشـتمل .فيهـا يسـهم أن أو اإلنسـان حقـوق علـى العمـل نشـاط يسـببها أن ميكن السلبية اليت اآلثار
 الواجبـة، العنايـة إجـراء شـأن ومـن عملياتـه، أثنـاء املشروع يواجهها قد اليت حقوق اإلنسان بأبعاد متعلقة عناصر على األداء

 حبقــوق الصــلة ذات القضــايا مــن العديــد معاجلــة مــن مــع املؤسســة املتعاملــة اجلهــة ميكــن أن تلــك، األداء معــايري إىل اســتنادا
  .مشاريعها يف اإلنسان

  :كما يهدف هذا املعيار إىل

  وتقييمها؛ للمشروع واالجتماعية البيئية واآلثار املخاطر حتديد -

 ويف منهــا، التقليـل تعـذر جتنبهـا، حالــة يف ، أو وجتنبهـا واآلثـار املخـاطر لتوقـع التخفيــف إلجـراءات هرمـي هيكـل اعتمـاد -
تمعات للعمال بالنسبة عنها التعويض يتم متبقية، آثار ظهور حالة  والبيئة؛ املتأثرة احمللية وا

  اإلدارة؛ ألنظمة الفعال االستخدام خالل من املؤسسة مع املتعاملة للجهات واالجتماعي البيئي األداء حتسني تشجيع -

تمعــات مـن املقدمـة والتظلمـات للشــكاوى الصـحيحة واإلدارة االسـتجابة ضـمان -  واالتصـاالت اخلارجيــة املتـأثرة احملليـة ا
 اآلخرين؛ املصلحة أصحاب من

تمعـات مـع املالئمـة للمشـاركة وسيلة وتوفري تشجيع -  التـأثري  ميكنهـا الـيت القضـايا يف املشـروع دورة طـوال املتـأثرة احملليـة ا
  .عنها واإلفصاح ا ةالعالق ذات واالجتماعية البيئية املعلومات نشر وضمان فيها
 الدخل وتوليد العمل فرص توفري طريق عن االقتصادي النمو مواصلة بأن 2 رقم األداء معيار يقر: العمل وأوضاع العمال .2

ا أن البد  تشـكل كمـا القيمـة، األصـول أحد شركة، ألي بالنسبة العاملة القوى متثل إذ .لللعما األساسية احلقوق محاية ُتواز

 العالقة وتدعيم ترسيخ عدم أن ذلك؛ الشركة الستدامة تؤدي اليت العناصر من ارئيس عنصراً  واإلدارة العمال بني السوية العالقة

 ميكن كما العمل، يف استبقائه دون وحيول العامل لدى االلتزام مشاعر إضعاف إىل يؤدي أن ميكن واإلدارة العمال بني السليمة

 العمـال معاملـة يف واملسـاواة واإلدارة العمـال بـني البنـاءة العالقة ظل ففي ذلك، من النقيض وعلى. للخطر املشروع يعرض أن

يئـة  كفـاءة تعزيـز مثـل ملموسـة منـافع حتقيـق مؤسسـة المعـ املتعاملـة للجهـات ميكـن هلـم، واملأمونـة الصـحية العمـل أوضـاع و

ا وإنتاجية  . عمليا
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 االتفاقيـات ذلـك يف مبـا الدوليـة، واملعاهـدات االتفاقيـات مـن بعـدد جزئيـاً  املعيـار هـذا يف الـواردة املتطلبـات اسرتشـدت   

  .حدةاملت واألمم الدولية العمل منظمة عن الصادرة واملعاهدات
  :يهدف هذا املعيار إىل

  العمال؛ أمام الفرص وتكافؤ التمييز وعدم العادلة املعاملة تعزيز -
  ا؛ واالرتقاء عليها واحملافظة واإلدارة العامل بني العالقة ترسيخ -
  والعمال؛ بالتوظيف اخلاصة الوطنية بالقوانني االلتزام تعزيز -
 مــع املتعاقــدين والعمــال املهــاجرين، والعمــال األطفــال، مثــل ، العمــال مــن الضــعيفة الفئــات ذلــك يف مبــا العمــال محايــة -

 املتعاملة؛ باجلهة اخلاصة التوريد سلسلة يف يعملون الذين والعمال أطراف ثالثة،

 العمال؛ وصحة والصحية، اآلمنة العمل ظروف تعزيز -

 .اجلربي العمل استخدام جتنب -

 الالزمـة اإلجـراءات تنفيـذ إدارة تـتم بينمـا واالجتماعيـة، البيئيـة واآلثـار املخـاطر حتديـد عمليـة أثناء املعيار هذا تطبيق يتحدد   

 معيـار ويوضـح .سـةاملؤس مـع املتعاملـة اجلهـة لـدى واالجتماعيـة البيئيـة اإلدارة نظـام طريـق عـن املعيـار هـذا متطلبـات السـتيفاء

  .املتطلبات تلك 1 رقم األداء
 العمــراين والتوســع االقتصــادي النشــاط تزايــد أن 3 رقــم األداء معيــار يــدرك :التلــوث ومنــع المــوارد اســتخدام كفــاءة .3

 قــد بطريقــة املتجــددة غــري املــوارد واســتهالك واألراضــي اهلــواء وامليــاه تلــوث مســتويات ارتفــاع إىل احلــاالت أغلــب يف يؤديــان
 الرتكيـز أن علـى اآلراء يف متزايـد إمجـاع أيضـاً  وهنـاك .والعـاملي واإلقليمـي احمللـي املسـتوى علـى والبيئـة لإلنسان ديداً  تشكل
. والقادمة احلالية لألجيال والرفاهية الصحة العامة يهدد اجلوي الغالف يف احلراري لالحتباس املسببة للغازات واملتوقع احلايل

 الغـازات مـن احلـد التلـوث وتقنيـات وممارسـات ومنـع وفاعليـة كفـاءة أكثـر بصـورة املـوارد اسـتخدام أصـبح نفسـه، الوقـت ويف
 العـامل يـع أحنـاءمج يف وتطبيقهـا استخدامها إمكانية زيادة عن فضالً  أوسع نطاق على متاحةً  أموراً  احلراري لالحتباس املسببة
 لتعزيــز املســتخدمة األســاليب تشـبه الــيت املســتمر التحسـني أســاليب خــالل مــن املمارسـات هــذه تنفيــذ يـتم مــا وغالبــاً . تقريبـاً 

  .واخلدمات والزراعة الصناعة قطاع يف الشركات معظم لدى عام بشكل واملعروفة اجلودة اإلنتاجية،
 املنتشـرة واملمارسـات التقنيات مع متاشياً  التلوث ومنع املوارد استخدام كفاءة يف املشروعات منهج املعيار هذا يرسم كما   
 هـــذه اعتمــاد علــى اخلــاص القطــاع شــركات قــدرة تعزيــز علـــى املعيــار هــذا يعمــل ذلــك، إىل وإضــافة. أحنــاء العــامل كافــة يف

  .جتارياً  املتاحة واملوارد املهارات على يعتمد مشروع سياق يف جدوى ذا يكون استخدامها ما بقدر واملمارسات التقنيات
  :ويهدف هذا املعيار إىل  
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 أنشــــطة عــــن النــــاتج التلــــوث تقليــــل أو بتجنــــب البيئــــة وســــالمة اإلنســــان صــــحة علــــى الســــلبية اآلثــــار تقليــــل أو جتنــــب -
 املشروعات؛

 واملياه؛ الطاقة ذلك يف مبا للموارد، استدامة األكثر االستخدام تعزيز -

 .باملشروعات الصلة ذات احلراري لالحتباس املسببة الغازات انبعاثات من احلد -

ا املشـروعات أنشـطة بـأن 4 رقـم األداء معيـار يقـر: المحلـي المجتمـع وأمـن وسـالمة صحة .4  األساسـية وبنيتهـا ومعـدا
تمعات تعرض من تزيد أن ميكن تمعـات تواجـه قـد ذلـك، إىل وباإلضافة. للمخاطر واآلثار احمللية ا  تعرضـت الـيت احملليـة ا

 مــن الــرغم وعلـى. املشــروع أنشــطة بسـبب اآلثــار ظهـور هــذه يف تكثيًفــا أو/و تســارعاً  املنـاخ تغــري عــن النامجـة لآلثــار بالفعـل
ــار هــذا إدراك  اجلهــة مســؤولية علــى يركــز وأمــنهم، فإنــه وســالمتهم النــاس صــحة تعزيــز جمــال يف العامــة الســلطات لــدور املعي

تمعـات صـحة تعـرض من التقليل أو تفادي بشأن املؤسسة مع املتعاملة  الناجتـة للمخـاطر واآلثـار وأمنهـا وسـالمتها احملليـة ا
 واآلثـار املخـاطر مسـتوى يكـون أن املـرجح ومـن .الضـعيفة اجلماعـات علـى خـاص بشـكل الرتكيز مع مشروعها، أنشطة عن

 عدم وجيب. الصراعات من اخلارجة الصراعات واملناطق مناطق يف الواقعة املشروعات يف أعلى 4 رقم األداء معيار يف الوارد
 علـى والضـغط بالفعـل يتسـم باحلساسـية حملـي وضـع يف تفاقمهـا إىل املشـروع يـؤدي أن ميكـن الـيت املخـاطر شـأن من التقليل
 .الصراعات من مزيد إىل يؤدي أن ميكن هذا ألن النادرة احمللية املوارد

  :ويهدف هذا املعيار إىل
تمعات صحة على اآلثار جتنب أو توقع -  عـن ظـروف ناجتـة كانـت سـواء املشـروع مـدة خـالل وسـالمتها املتـأثرة احملليـة ا

 اعتيادية؛ غري أو اعتيادية

ــة إجــراءات تنفيــذ ضــمان -  تتــيح وبطريقــة الصــلة ذات اإلنســان حقــوق مبــادئ وفــق واملمتلكــات والعــاملني املــوظفني محاي
تمعات تعرض من التقليل أو تفادي  .للمخاطر احمللية ا

 الالزمـة اإلجـراءات تنفيـذ إدارة تـتم بينمـا واالجتماعيـة، البيئيـة واآلثـار املخـاطر حتديـد عمليـة أثنـاء املعيار هذا تطبيق يتحدد   

 األداء معيار ويوضح . املؤسسة مع املتعاملة اجلهة يف واالجتماعية البيئية اإلدارة نظام طريق عن املعيار هذا متطلباتء الستيفا

   .املتطلبات هذه 1 رقم
تمعات على املشروع ألنشطة احملتملة واآلثار املخاطر مبعاجلة 4 رقم األداء معيار يقوم     كما .املشروع بأنشطة املتأثرة احمللية ا
 علـى 3 رقـم األداء معيـار حيتـوي بينمـا ،2رقـم األداء معيـار يف متضـمنة للعمـال املهنيـة والسالمة بالصحة اخلاصة املتطلبات أن

  .البيئة وسالمة اإلنسان صحة على التلوث آثار من التقليل أو بتفادي اخلاصة البيئية املعايري
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 األراضـي على االستحواذ أن 5 رقم األداء معيار يقر: )اإلجباري( القسري التوطين وإعادة األراضي علي االستحواذ.  5
 علـى سـلبية آثـار لـه يكـون أن ميكـن معينـة شـروعاتمب املرتبطـة األراضـي اسـتخدام علـى املفروضـة والقيـود باملشـروع املرتبطـة

تمعات األشخاص  أو النزوح( املادي التشرد من كل إىل القسري التوطني إعادة وتشري .األراضي هذه تستخدم اليت احمللية وا

 الدخل مصادر فقدان إىل يؤدي مما )إليها الوصول على القدرة فقدان أو األصول خسارة( االقتصادي والتشرد )املأوى فقدان

 علـى املفروضـة القيـود أو/و باملشـروع املرتبطـة األراضـي علـى االسـتحواذ لعمليـة نتيجـة رىاألخـ العـيش كسـب سـبل فقـدان أو

تمعـات أو املتأثرون األشخاص ميلك ال عندما قسرية التوطني إعادة وتعترب .األراضي استخدام  رفـض يف احلـق املتـأثرة احملليـة ا

 يف ذلك وحيدث .ياالقتصاد أو املادي التشرد عنها ينتج واليت استخدامها، على املفروضة القيود أو األراضي على االستحواذ
  :حاالت

  ائياً؛ أو مؤقتاً  استخدامها تقييد أو األراضي ملكية على القانوين النزاع -
 استخدامها على قانونية قيود فرض أو األراضي ملكية نزع إىل وجبهامب املشرتي جلوء جيوز اليت املفاوضات طريق عن التسوية -

  .البائع مع املفاوضات فشل حالة يف
 فقر يف وتتسبب األجل طويلة وصعوبات مشقة إىل املالئمة، بالطريقة تُدار مل إذا القسري، التوطني إعادة تؤدي أن ميكن     

تمعا  أعيد اليت املناطق يف السلبية واالقتصادية االجتماعية واآلثار البيئية األضرار إىل باإلضافة املتأثرين، واألشخاص احملليةت ا

  .ا توطينهم
 منـه احلـد جيـب القسـري، التـوطني إعـادة تفـادي يتعذر عندما أنه الإ. يالقسر  التوطني إعادة جتنب جيب األسباب، وهلذه    

 النـازحني األشـخاص علـى السـلبية اآلثـار لتخفيـف املالئمـة التـدابري وتنفيـذ بتخطـيطذا ، وهـومدروسـة متأنيـة بصـورة والقيـام

تمعـات  التـوطني إعـادة وعمليـة األراضـي علـى االسـتحواذ يف حمـوري بـدور الغالـب يف احلكومـة وتضـطلع .ةاملضـيف احملليـة وا

 املشـاركة أن التجربـة وتثبـت .املواقـف مـن العديـد يف مهمـاً  ثالثـاً  طرفـاً  متثـل وبالتـايل التعويضـات، حتديـد ذلـك يف مبـا القسـري،

 حيقق حنو على األنشطة هذه تنفيذ إىل تؤدي أن ميكن التوطني إعادة أنشطة يف املؤسسة مع املتعاملة اجلهة جانب من املباشرة

 مبتكـرة أسـاليب تقـدمي إىل باإلضـافة األنشـطة، هـذه لتنفيـذ املناسـب التوقيـت واختيـار أكـرب بشـكل والكفـاءة التكـاليف فعالية

 بالسـلطة االسـتعانة إىل احلاجة وعدم امللكية نزع جتنب يف للمساعدة التوطني إعادة من املتأثرة األطراف معيشة سبل لتحسني

 أو األراضـي علـى االسـتحواذ علـى املؤسسـة مـع املتعاملـة اجلهـات تشـجيع يـتم اجلربيـة، بـالقوة األشـخاص لتهجـري احلكوميـة

 املؤسسـة مـع املتعاملـة اجلهـات هـذه لـدى كانـت وإن حـىت ذلـك، أمكـن كلمـا التفاوضية التسويات طريق عن عليها احلصول

  .البائع موافقة دون األراضي هذه على للحصول القانونية الوسيلة
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  :ويهدف هذا املعيار إىل
 بديلـة تصـميمات عـن البحـث طريـق عـن وذلـك ممكنـاً، ذلـك كـان كلمـا التشـرد، معـدالت تقليـل األقـل علـى أو تفـادي -

 ؛للمشروع
 ؛اجلربية بالقوة الطرد جتنب -
 عـن الناجتـة السـلبية واالقتصـادية االجتماعيـة اآلثـار ختفيف ممكن، غري التجنب فيها يكون اليت احلاالت يف-أو وجتنب توقع -

 تكلفـة خـالل دفـع مـن األصول خسارة عن التعويض :طريق عن استخدامها على املفروضة القيود أو األراضي على االستحواذ

 واملشـاركة والتشـاور. املعلومـات عـن مالئمـة بطريقـة اإلفصاح مع التوطني إعادة أنشطة تنفيذ من واالستبدال، التأكد اإلحالل

 املتأثرة؛ األطراف جانب من املستنرية
 حتسني أو استعادة سبل كسب العيش ومستويات املعيشة لألشخاص املشردين؛ -
شــخاص املشــردين ماديــاً مــن خــالل تــوفري املســكن املالئــم وضــمان حيازتــه يف مواقــع إعــادة حتســني األوضــاع املعيشــية لأل -

 .التوطني
 احليوي التنوع محاية بأمهية 6 رقم األداء معيار يقر: الطبيعية للموارد المستدامة واإلدارة الحيوي التنوع على الحفاظ. 6

 وقـد .ةاملسـتدام التنميـة حتقيـق يف احليـة الطبيعيـة للمـوارد املسـتدامة واإلدارة البيئـي النظـام خـدمات على واحلفاظ عليه واحلفاظ

 احليـة الكائنـات بـني التغـري" :بأنـه احليـوي التنـوع تعـرف الـيت احليـوي، التنـوع باتفاقيـة املعيـار هـذا الـواردة املتطلبـات اسرتشـدت

معات األخرى واملائية والبحرية األرضية البيئية النظم ذلك يف مبا املصادر، مجيع عن الناشئ  الكائنات هذه تكون اليت البيئية وا

   ".البيئية والنظم املختلفة األنواع وبني نفسها األنواع يف التنوع يشمل وهو منها، جزءاً 
 النظام خدمات وتنتظم. البيئية النظم من األعمال ومؤسسات األفراد عليها حيصل اليت املنافع هي البيئي النظام خدمات تعد  

   :تاخلدما من أنواع أربعة يف البيئي
 البيئية؛ النظم من األفراد عليها حيصل اليت املنتجات وهي باملؤن، والتزويد اإلمداد خدمات  .أ 

 البيئي؛ النظام عمليات تنظيم مراقبة من األفراد عليها حيصل اليت املنافع وهي التنظيم، خدمات  .ب 

  البيئية؛ النظم من األفراد عليها حيصل اليت املادية غري املنافع وهي الثقافية، اخلدمات  .ج 

 .األخرى اخلدمات على حتافظ اليت الطبيعية العمليات وهي الدعم، خدمات  .د 

 قيـام كيفيـة املعيـار هـذا ويتنـاول .احليـوي التنـوع يعززهـا مـا غالبـاً  البيئيـة األنظمـة وتوفرهـا للبشـر القيمـة ذات اخلـدمات هـذه  

 .املشروع حياة دورة طوال البيئي النظام وخدمات احليوي للتنوع املستدامة واإلدارة اآلثار بتخفيف املؤسسة مع املتعاملة اجلهات

  :ويهدف هذا املعيار إىل
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 ؛عليه واحلفاظ احليوي التنوع محاية -

 ؛البيئي النظام خدمات عن الناشئة املنافع على احلفاظ -

ا من اليت املمارسات اعتماد خالل من احلية الطبيعية للموارد املستدامة اإلدارة تعزيز -  احتياجات بني التكامل إحداث شأ

 .تنميته وأولويات احليوي التنوع على احلفاظ

 عـن متميـزة هويـة ذات اجتماعيـة مجاعـات بوصفها( األصلية الشعوب بأن 7 رقم األداء معيار يقر: األصلية الشعوب. 7
تمعات يف املهيمنة اجلماعات . وضعفاً  ميشاً  األشد السكانية الشرائح بني من األحيان أغلب يف تعترب ،)الوطنية نسيج ا

ا تقييد إىل األصلية الشعوب هلذه والقانوين االقتصادي واالجتماعي الوضع يؤدي كثرية حاالت ويف  عـن الـدفاع علـى قـدر
 والثقافية، الطبيعية واملوارد األراضي يف ومصاحلها حقوقها

ا مـن حيــد أن أيضـاً  ميكــن كمـا  بصــفة الشـعوب ضــعيفة هــذه وتعتـرب. منهــا واالسـتفادة التنميــة عمليـة يف املشــاركة علـى قــدر
 لتدهور واملوارد األراضي هذه تعرض أو خارجية أطراف قبل من عليها واالعتداء ومواردها أراضيها حاالت حتويل يف خاصة
 على ويرتتب. أيضاً  للتهديد الشعوب هذه ومؤسساتالروحية  واملعتقدات والديانات اللغات والثقافات تتعرض وقد. شديد
 ألنواع األصلية الشعوب تعرض احتماالت ذلك

ــا مــن عليهــا وطــأة أشــد املشــاريع بتنميــة املرتبطــة اآلثــار كانــت ورمبــا املخــاطر، مــن خمتلفــة تمعــات علــى وطأ  غــري احملليــة ا
 لإلفقـار تعرضـها جانـب إىل الطبيعيـة، املـوارد علـى املعتمـدة العـيش كسـب وسبل والثقافة اهلوية فقدان يف ذلك مبا األصلية،
  .باألمراض واإلصابة

 باملشــــاريع املرتبطـــة األنشــــطة يف للمشـــاركة األصـــلية الشــــعوب أمـــام الفــــرص تتـــيح أن اخلـــاص القطــــاع ملشـــروعات ميكـــن   
ا حتقيق على يساعدها مما قد منها، واالستفادة  ذلـك، إىل وباإلضـافة. االقتصادية واالجتماعية بالتنمية يتعلق فيما طموحا

 يف كشــركاء واملؤسسـات األنشــطة وإدارة تشـجيع طريـق عــن املسـتدامة التنميــة بـدور يف تضـطلع أن األصــلية للشـعوب ميكـن
 بدور احلاالت من كثري يف احلكومات تضطلع كما. التنمية

 يتصـل فيمـا املسـؤولة السـلطات مـع تتعاون أن املتعاملة اجلهات على جيب وبذلك األصلية، الشعوب قضايا إدارة يف حموري
 .أنشطتها على املرتتبة املخاطر واآلثار بإدارة

  :ويهدف هذا املعيار إىل
ـــا وكرامتهـــا األصـــلية للشـــعوب اإلنســـانية للحقـــوق الكامـــل االحـــرتام تعزيـــز إىل التنميـــة عمليـــة تـــؤدي أن ضـــمان -  وتطلعا

ا  الطبيعية؛ املوارد على املعتمدة عيشها كسب وسبل وثقافا
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ا أو اآلثار هذه من التقليل أو األصلية، الشعوب جمتمعات على للمشروعات السلبية اآلثار وتفادي توقع -  أو/و استعاد
 ممكن؛ غري تفاديها يكون عندما عنها، التعويض

 الثقافية؛ الناحية من مالئمة بطريقة األصلية للشعوب املستدامة التنمية وفرص منافع تعزيز -

 دورة عليها طـوال واحلفاظ باملشروع املتأثرة األصلية الشعوب مع واملشاركة املستنري التشاور إىل تستند مستمرة عالقة إقامة -
 املشروع؛ حياة

 والنتائج املشروع وتنفيذه تصميم على األصلية للشعوب املتأثرة احمللية للمجتمعات واملدروسة واملسبقة احلرة املوافقة ضمان -
 املعيار؛ هذا يبينها اليت اخلاصة الظروف وجود حال منه املتوقعة

 .عليها واحلفاظ األصلية الشعوب وممارسات ومعارف ثقافة احرتام -

 اتفاقيــة مــع ومتشــياً . املســتقبل وأجيــال احلاليــة لألجيــال الثقــايف الــرتاث بأمهيــة 8 رقــم األداء معيــار يقــر: التــراث الثقــافي. 8
 تعـــويض ميكـــن ال الـــذي الثقـــايف الـــرتاث محايـــة إىل 8 رقـــم األداء معيـــار يهـــدف العـــاملي، والطبيعـــي احلضـــاري الـــرتاث محايـــة

 األعمـال أنشـطة إطـار يف الثقـايف الـرتاث هـذا محايـة كيفيـة بشـأن املؤسسـة مـع اجلهات املتعاملـة وتوجيه فقدانه، أو خسارته
 جــزء يف تسـتند الثقـايف للـرتاث مشـروع أي باســتخدام املعنيـة املعيـار هـذا فــإن متطلبـات ذلـك، إىل وباإلضـافة. ـا تقـوم الـيت
 .التنوع احليوي اتفاقية يف احملددة املعايري إىل منها

  :ويهدف هذا املعيار إىل
 على بقائه؛ احملافظة ومساندة املشروعات أنشطة عن الناشئة السلبية اآلثار من واحلضاري الثقايف الرتاث محاية -

 .املشروعات يف الثقايف الرتاث استخدام عن الناجتة واملنافع للفوائد والعادلة املنصفة املشاركة تشجيع  -

 واملواقع املمتلكات مثل الثقايف، الرتاث من امللموسة األشكال إىل الثقايف الرتاث يشري ،8 رقم األداء مبعيار اخلاصة لألغراض   
 العصـور يف احليـاة أشـكال عـن الكاشـفة احلفريـة القيمـة أو التـاريخ، قبـل مـا عصـور إىل تعـود الـيت األثريـة القيمـة ذات املاديـة

 مثـل الثقافيـة القـيم جتسـد الـيت الطبيعيـة البيئـة خصـائص والدينيـة، واإلبداعيـة والثقافيـة التارخييـة القيمـة أو السـابقة، اجليولوجيـة

  ؛ املقدسة والشالالت والبحريات والصخور البساتني
تمعـات اخلاصـة واملمارسـات واالبتكـارات واإلبـداعات الثقافيـة املعارف مثل الثقايف للرتاث املادية غري األشكال -  احملليـة با

تمعات هلذه التقليدية احلياة أمناط جتسد واليت   .ا
  أدوات تقييم األداء الشامل: الفرع الثاني

أو احملـيط االقتصـادي، /ظهر توجه لتكييـف أنظمـة قيـاس األداء مـع كـل مـن االسـرتاتيجيات التنظيميـة و 1990ابتداء من    
تمعي باستعمال األنظمة احملاسبية، انطالقا من مجع "حيث  ال على التقييم املايل لألداء ا تركز بعض املسامهات يف هذا ا
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هـذه األنظمـة تسـاهم . مة وتكـاليف األضـرار الـيت سـببتها للمجتمـعاملعطيات النقدية خبصوص التكاليف اليت تتحملها املنظ
تمـــع املـــدين باملمارســـات الب كمـــا أن حماســـبة املـــوارد البشـــرية تســـمح بقيـــاس األثـــر االجتمـــاعي   يئيـــة يف املنظمـــة،يف إعـــالم ا

  .1"للقرارات االقتصادية للمنظمة على بيئتها هلذا الغرض يف املنظمات

رقابــة التســيري إىل أنظمــة أخــرى نوعيــة من إىل االبتعــاد عــن الرتكيــز علــى األنظمــة احملاســبية وأنظمــة وقــد اجتــه عــدة خمتصــو    
) Skandia Navigator(لوحـة قيـادة مسيـت ) Edvinsson et Malone(فمـثال وضـع . ركزت علـى دمـج املعلومـة غـري املاليـة

هوم رأس املال البشـري لتـوفري املعلومـات الـيت متكـن اد على مفا هو قياس األداء االجتماعي باإلعتمحبيث يكون اهلدف منه
منـوذج جديـد لقيـاس األداء ) Kaplan et Norton(كمـا عـرض كـل مـن . مـن الرقابـة اإلداريـة وتفيـد كـل أصـحاب املصـلحة

هر ما يسمى واليت مت تطويرها الحقا بإضافة مؤشرات التنمية املستدامة فظ) بطاقة األداء املتوازن(املايل واالجتماعي متثل يف 
  ).ببطاقة األداء املتوازن املستدامة(

والبعد  اإلقتصادي البعد: أيضا مبادرات دولية لقياس أداء النشاطات االقتصادية، تربط بني قياس األبعاد الثالثة توظهر    
  للجودةومنوذج بالدريج ) EFQM(منوذج اجلائزة األوروبية إلدارة اجلودة : من أمهها االجتماعي والبعد البيئي،

 )Baldrige Quality Award BQA( . هـذه النمـاذج تشـكل أدوات لقيـاس األداء علـى أسـاس معـايري متنوعـة مـن أمههـا
  :وفيما يلي سنتطرق إىل أهم هذه األدوات .املعيار االجتماعي

  :محاسبة الموارد البشريةو  البيئية واالجتماعيةالمحاسبة  .1
ـــة. أ ـــة  :المحاســـبة البيئي ـــا مـــن املفـــاهيم احلاملســـتدامة احملاســـبة عـــن البيئ ـــة يف احملاســـبة، وتعـــرف بأ إدارة األداء البيئـــي "ديث

ـــ ، وتتضـــمن التقريـــر والتـــدقيق احملاســـيب باإلضـــافة إىل اواالقتصـــادي مـــن خـــالل تطـــوير نظـــم حماســـبية تتعلـــق بالبيئـــة وتطبيقا
 .2"م املنافع والتخطيط االسرتاتيجي إلدارة البيئةواحملاسبة عن التكلفة وتقيي ،عمليات تكلفة دورة احلياة

املسـتخدمة أو املسـتهلكة يف النشـاط اإلنسـاين لتضـاف  ةالبيئيـإدخـال تكلفـة املـوارد  ةإذن يتضـمن مفهـوم احملاسـبة البيئيـ     
ا بشـــكل إىل عناصـــر التكلفـــة التقليديـــة، ولـــيس بالضـــرورة أن تـــرتجم هـــذه التكلفـــة إىل أرقـــام ماليـــة حمـــددة بـــل ميكـــن  حســـا

ا توضع يف االعتبار على أساس مستقبلي  ،تقديري   .كما أ

                                                
1- Marc Bollecker et Pierre Mathieu, "Vers des systèmes de mesure des performances sociétale", Revue 
Française de gestion , N’ 180/2008, p p. 92-93. 

، جامعة الزيتونة األردنية، كلية أخالقيات األعمال وجمتمع املعرفة، املؤمتر العلمي الدويل السنوي "المحاسبة عن البيئة المستدامة" هادي رضا الصفار،  - 2
  .8: ، ص2006أفريل  19-17، األردن، االقتصاد والعلوم اإلدارية، عمان
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احملاسـبة االجتماعيـة هـي مـن أحـدث مراحـل تطـور  ):المحاسـبة عـن المسـؤولية االجتماعيـة(المحاسبة االجتماعية . ب
كات املســامهة، كــل ويــرتبط تطورهــا باحتياجــات املســتخدم منهــا واتســاع قاعــدة امللكيــة نتيجــة ظهــور الشــر "الفكــر احملاســيب، 

: جتــاه الفئــات الداخليــة واخلارجيــة املعروفــة جتمــاعي ومــا يفــرض عليــه مــن التزامــاتذلــك أدى إىل زيــادة االهتمــام بالبعــد اال
  .1"اإلدارة، األنظمة الفرعية، العمالء، املستثمرين، اجلهات احلكومية

العلــوم االجتماعيــة، والـيت تعتــين بتطــوير أســاليب احملاســبة تطبيـق للمحاســبة يف جمــال : "وتعـرف احملاســبة االجتماعيــة بأنــه    
لتغطية األداء االجتماعي للمنظمة باإلضافة لألداء االقتصـادي ومـا يتطلبـه مـن تطـوير وسـائل وأسـاليب القيـاس املعتمـدة يف 

  ".يعة االجتماعيةاحملاسبة التقليدية، من أجل إجراء التحليالت وتقدمي احللول املالئمة للظواهر واملشاكل ذات الطب

ــة والبيئيــة يف املنظمــات بتحليلهــا ماليــا وحماســبيا، فيــنجم سلســلة مــن      هــذه النظــرة احملاســبية تــدمج النشــاطات االجتماعي
اخلطوات التخطيطية والتنفيذية والرقابية هلذه الربامج االجتماعية، غري أن هذه النظرة املالية واحملاسبية تركز علـى النتـائج فقـط 

أن قيادة وتوجيه األنظمة املسؤولة اجتماعيا حيتاج إىل استباقية وتقييم لألداء مؤسس على املعـايري غـري املاليـة، وهـذا  يف حني
  .ما ميكن تداركه من خالل أنظمة أخرى لقياس األداء االجتماعي ال تعتمد على القياس احملاسيب

القيمـــة االقتصـــادية للمـــوارد البشـــرية " ملـــوارد البشـــرية علـــىتقـــوم الفكـــرة األساســـية حملاســـبة ا :محاســـبة المـــوارد البشـــرية. ج
للمؤسســة، والــيت جيــب متابعتهــا وقياســها، ورصــد التغــريات الــيت تطــرأ عليهــا خــالل فــرتة زمنيــة، مــن خــالل تقــدمي املعلومــات 

اإلنتاجيــة بتطبيــق بــرامج كزيادة املهــارة و العاملــة،والبيانــات الالزمــة ملســاعدة اإلدارة يف عمليــات اختــاذ القــرارات بشــأن القــوى 
  .2"وتدريب العاملني

  :من بطاقة األداء المتوازن إلى بطاقة األداء المتوازن المستدامة. 2

ـا :مفهـوم بطاقـة األداء المتـوازن. أ    إطــار متكامـل لقيـاس األداء االسـرتاتيجي، تتكــون ": تعــرف بطاقـة األداء املتـوازن بأ
من جمموعة من املقاييس املالية وغري املالية واليت تتالءم مـع أهـداف وإسـرتاتيجية املنظمـة وكـذلك مـع أهـداف واسـرتاتيجيات 

                                                
قياس التكاليف االجتماعية ومدى مساهمتها بتحقيق الرفاهية االجتماعية دراسة ميدانية تطبيقية على فنادق ذات فئات خمس نجوم "إياد حممد عودة،  - 1

  .39: ، ص2008، كلية العلوم املالية واإلدارية، جامعة الشرق األوسط، األردن، ماجيسرت رسالة،"في األردن
، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، كلية "محاسبة الموارد البشرية"نوال بن عمارة وصديقي مسعود،  - 2

  .132: ، ص2004مارس  10- 9احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 
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مـل علـى  تعالنتيجة، وهذه العالقة هي اليتالوحدات الفرعية للمنظمة، وترتبط هذه املقاييس بعضها البعض بعالقة السبب و 
  :2وتعرض بطاقة األداء املتوازن أربع حماور لتقييم أداء املنظمة. 1"حتسني النتائج املالية يف األجل الطويل

يشـري إىل متطلبــات املـالكني مـن عائــد علـى رأس مـال املسـتثمر، ومســتوى الـدخل التشـغيلي، وختفــيض  :المحـور المـالي -
  .لتدفق النقديالتكاليف واحلصة السوقية، وقيمة األصول وا

يركز هذا احملور علـى مجيـع األنشـطة الـيت تلـيب حاجيـات العمـالء، ومـن أهـم املقـاييس املسـتخدمة يف هـذا  :محور الزبائن -
  .عدد العمالء، رضا العميل، معدل الشكاوي، عدد العمالء اجلدد: احملور

يعكــس هـــذا احملــور العمليــات احلرجــة الــيت ينبغـــي أن تتفــوق فيهــا املنظمــة، ومــن املقـــاييس  :محــور العمليــات الداخليــة -
  .عدد مرات التسليم يف املوعد، جودة املنتج، دورة حياة املنتج، اإلنتاجية: املستخدمة

مصـاريف : خدمة فيـهيهدف هذا احملور إىل االستثمار يف املوارد البشرية ومن أهم املقاييس املست :محور التعلم التنظيمي -
  .البحث والتطوير، مصاريف التدريب، ساعات التدريب لكل موظف سنويا

ملنظمـة، إال يعـرض منوذجـا متكـامال لقيـاس أداء اوبالرغم من أن االنسجام الكلي بني احملور األربعة لبطاقـة األداء املتـوازن    
تمع اأن هذا األداء يبقى ناقصا ألنه ال يشمل األداء    .والبيئةجتاه ا

ظهرت دراسات حديثـة توضـح أنـه ميكـن اسـتخدام بطاقـة األداء املتـوازن يف تطـوير  :بطاقة األداء المتوازن المستدامة. ب
حبيث تدخل ضمن حمتوى األهـداف اإلسـرتاتيجية للمنظمـة، مـع إمكانيـة ربـط األبعـاد األربعـة لبطاقـة البيئي مؤشرات األداء 

ـــ ـــدعم األداء األداء املتـــوازن بالعناصـــر الثالث ـــواع مـــن املؤشـــرات الـــيت ت ة إلدارة التنميـــة املســـتدامة، وذلـــك مـــن خـــالل أربعـــة أن
  .التنظيمي املطور مبا يقدم منظور متوازن لتفعيل االستدامة

تقـــوم ميكانيكيــة بطاقـــة األداء املتـــوازن  :دمــج العناصـــر البيئيـــة واالجتماعيــة فـــي بطاقـــة األداء المتـــوازن المســتدام . ج
حتديـــد األهـــداف البيئيـــة واالجتماعيـــة وربطهـــا يبعضـــها الـــبعض عـــن طريـــق سلســـلة مـــن عالقـــات الســـبب "علـــى املســـتدامة 

اســــتخدامها طبقــــا ألربعــــة أنــــواع مــــن اســــرتاتيجيات املنظمــــة اخلاصــــة داء احلاكمــــة و واألثر،كمــــا جيــــب حتديــــد مؤشــــرات األ
   :طاقة األداء املتوازن املستدام يوضحها الشكل التايلوهناك مخسة طرق لدمج املسائل البيئية واالجتماعية يف ب.3"باالستدامة

                                                
جيسرت يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، ارسالة م، "تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة األداء المتوازن"حممد أمحد حممد أبو قمر،  - 1
  .32: ، ص2009، ، غري منشورة، غزةةامعة اإلسالمياجل
لة  ،"دراسة ميدانية، كات األلمنيوم األردنيةتطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره في االلتزام المؤسسي للعاملين في شر "حمفوظ أمحد جودة،  - 2 ا

د    .280-279: ، ص ص2008ن ، األردن، ، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، عما2، العدد111األردنية للعلوم التطبيقية، ا
جملة العلوم  ،"ألعمال في التنمية المستدامةدمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل دور منظمات ا"نادية راضي عبد احلليم،  - 3

لد الواحد وعشرون، العدد الثاين، ديسمرب    .23: ، ص2005االقتصادية والتجارية، عدد خاص، ا



 كآلية لتقييم األداء الشامل  مجلس اإلدارة..............................................................................الثالث  الفصل  
 

191 
 
 

  العناصر البيئية واالجتماعية يف بطاقة األداء املتوازن املستدامدمج : 09الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .233: مرآة املؤسسة، مرجع سابق، ص: وهيبة مقدم، لوحة القيادة :المصدر

يتم إدخال واحد أو اثنني من مؤشرات االستدامة يف 
بعض األبعاد املختارة من بطاقة األداء املتوازن التقليدية 
واليت تكون معرضة أكثر ألمور االستدامة، وذاك النوع 

تأثريه قادر على زيادة دمج اإلدارة املستدامة ولكن عمليا 
 حمدود

وهي تعين استخدام املنظمة لبطاقة األداء املستدامة يف 
بعض أجزاء املنظمة فقط، فهي تشغل بطاقة األداء 

عن االستدامة  املسئولةاملستدامة لوحدة اخلدمات املشاركة 
.البيئية  

يتم إدخال املؤشرات البيئية واالجتماعية إىل األبعاد األربعة 
على األمور املستدامة أو احملركة للقيمة من للبطاقة، وتركز 

أجل النجاح يف املستقبل وذلك املدخل يزيد من تكامل 
استدامة اإلدارة ويتم دمج األمور البيئية كمؤشرات قائدة 

.مستقبلية  

بطاقة األداء املتوازن املستدام 
 اجلزئية

بطاقة األداء املتوازن املستدام 
 العرضية

املتوازن املستدام بطاقة األداء 
 ذات البعد املضاف

دمج العناصر البيئية 
واالجتماعية يف بطاقة 
 األداء املتوازن املستدام

بطاقة األداء املتوازن املستدام 
 الكلية

بطاقة األداء املتوازن 
 املستدام املشاركة

وفيها يتم ربط البعد املستدام اخلامس باملؤشرات املستقبلية 
األبعاد األربعة كلها يوضح العالقات السببية، اخلاصة ب

بينما حيتفظ يف نفس الوقت باخلصوصية، وبذلك يتم دمج 
.اجلوانب البيئية واالجتماعية يف كل األبعاد  

يتم إضافة بعد خامس خاص باالستدامة البيئية 
 واالجتماعية إىل األبعاد األربعة للبطاقة
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تركـز هــذه األداة علـى مفهـوم رأس املـال غــري املـادي، وقـد مت جتريبهــا مـن طـرف شــركة  ):سـكونديا(شــركة اللوحـة قيـادة . 3
)Skandia ( ـــة الســـويدية، وأشـــر ـــى للتـــأمني واخلـــدمات املالي وتســـتعمل هـــذه األداة األبعـــاد ) L.Edvinsson( هـــاتطبيقف عل

مــع إضــافة حمــور جديــد وهــو البعــد البشــري ) احملــور املــايل، الزبــائن، الــتعلم التنظيمــي، األنظمــة(األربعــة لبطاقــة األداء املتــوازن 
  :1نزل حبيثاملبه هذا النموذج برؤية جديدة، حيث يش

ال هي كالسيكية مـع إمكانيـة  - اجلانب املايل ميثل السقف، وهو يلخص ما مت القيام به يف املاضي، املؤشرات يف هذا ا
  .إضافة قياسات جديدة

  .حمور الزبائن وحمور األنظمة ميثالن جدران املنزل، ويقودان إىل خلق القيمة يف املنظمة -

ا املنظمة مستقبلهاحمور التجديد والتطوير ميثل  - ال ميثل الطريقة اليت حتضر  واملسافة اليت تقطعهـا  ،ركائز املنزل، هذا ا
  .مقارنة باملاضي

احملـور البشـري أو رأس املــال . حمـور الزبـائن، حمـور األنظمـة وحمـور التجديـد رأس املـال اهليكلـي للمنظمـة: ويشـكل كـل مـن   
الكفـاءات، وضـعيات األجـراء، : دين األخـرى لـرأس املـال غـري املـادي، ويشـملالبشري هو يف قلـب البيـت، فهـو يغـذي امليـا

  .وهو خليط اخلربة وروح التجديد لألجراء

  )skandia navigator(لوحة القيادة : 10الشكل رقم 

  

    

  

    

  

  

  .245: مرآة املؤسسة، مرجع سابق، ص: وهيبة مقدم، لوحة القيادة :المصدر

                                                
  .245: مرآة املؤسسة، مرجع سابق، ص: وهيبة مقدم، لوحة القيادة - 1

حملور املايلا  

مةحمور األنظ  

تطويرحمور التجديد وال  

بائنحمور الز البشريالمحور    
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مخسـة جمـاالت والـيت يف "فيما بعد بتطـوير النمـوذج حيـث أصـبح حيتـوي علـى   EDVINSON & MALONE قاموقد     
ـال املـايل وجمـال العمـالء  ـاالت يف ا وجمـال العمليـات الداخليـة جمملها تكون الرأس مال املعـريف للمؤسسـة، وتتمثـل هـذه ا

الوسيلة الوحيدة اليت  الباحثان وجال التعليم والنمو وجمال املوارد البشرية، وتقع املوارد البشرية يف قلب النموذج حيث يعتربها
ــال الوحيــد الــذي خيلــق القيمــة للمؤسســة وهــذا مــا ــاالت األربعــة األخــرى معتــربين املــوارد البشــرية ا  تســمح بتغذيــة بــاقي ا

  :1يوضحه الشكل التايل

  Skandia Navigatorاألبعاد اخلمسة لنموذج سكانديا نافيقاتور : 11الشكل رقم 

  

  

  

  

    

  

    

  

 .201 :العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص: المصدر

فــإن الرأمســال البشـري مــرتبط بالقــدرات املبنيـة علــى الكفـاءات والــيت ختــص املـوارد البشــرية فقــط، يف "وفـق هــذا النمـوذج      
بأي صلة باملوارد البشرية، إن أهم عنصر يف  نية على باقي األصول واليت ال متدحني أن الرأمسال اهليكلي يرتبط بالقدرات املب

ــة للمــوارد البشــرية، وبــذلك  العمليــة اإلســرتاتيجية وفــق هــذا النمــوذج يكمــن يف قــدرة املؤسســة علــى إدمــاج الكفــاءات الفردي
مــال  مــال هيكلــي ويكــون ذلــك بإعطــاء قيمــة للــرأس حيــاول النمــوذج ترمجــة أو حتويــل جــزء مــن الــرأس مــال البشــري إىل رأس

 ."شري وكذلك باعتماد واسطة أسلوب إدارة متناسق ومرتابط بني هذين النوعني من الرأمسالالب

                                                
  .  203-200: العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص - 1

 البعد املايل

 بعد الزبائن البعد البشري

ورــــــــــــــــــــو والتطـــــــــبعد النم  

 بعد العمليات

ري
لبش

ل ا
س ما

الرأ
 

ــــدا
 غــــ

يوم
 الــــ
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تطوير هـذا النمـوذج وذلـك بإدماجـه ضـمن نظـام مراقبـة التسـيري  2001 عام MARTORYحاول الباحث مارتوري  "وقد   
وكــان هـدف الباحــث مــع القيــام  .التســيريللمؤسسـة معتــربا أن مراقبــة التسـيري االجتماعيــة هــي إحـدى مكونــات نظــام مراقبـة 

ـــث أن مراقبـــة التســـيري تتطلـــب  ـــذلك هـــو مســـاعدة املؤسســـة يف قيـــادة أدائهـــا االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف آن واحـــد، حي ب
وإىل مؤشرات اجتماعية للحكم على املناخ االجتماعي السـائد  ،مالية واقتصادية لتتبع وترية منو املؤسسة مبؤشراتاالستعانة 

  ."واحلكم على مستويات حتفيز املوارد البشرية بغرض احلكم على قدرة املؤسسة على التطور ،سسةيف املؤ 

ال تتمثل يف  Martoryإن الفرضية اليت ينطلق منها الباحث مارتوري     أن األداء االجتماعي ميكن احلكم عليه "يف هذا ا
املـــوارد املســـتعملة يف حتقيـــق (يـــة فاعلوال) قيـــق أهـــدافهاقـــدرة املؤسســـة علـــى حت(علـــى املـــدى القصـــري وذلـــك بقيـــاس الفعاليـــة 

ا املؤسسة واليت ميكن احلكم عليها  باحلكم املدى البعيد وعلى )األهداف على جودة االستثمارات االجتماعية اليت قامت 
ا املؤسسة ،مبؤشرات أخرى   ".مثل التكلفة التارخيية لعمليات التوظيف اليت قامت 

الو     قياس وتقييم األداء االجتماعي للمؤسسة باستعانة جبملة من املؤشـرات  Martoryيقرتح الباحث مارتوري  يف هذا ا
  :أمهها

  السياسة االجتماعية للمؤسسة، -

  سياسة األجور للمؤسسة، -

  ات االجتماعية لألفراد،املناخ االجتماعي والتصرف -

  ات الثنائية بني العمال واإلدارة،العالق -

  الثنائية بني العمال واإلدارة،رة الصو  -

  الصورة ومسعة املؤسسة من الداخل، -

  .الصورة ومسعة املؤسسة من اخلارج -

 تقـدمي Malone& Edvinson وعلى العموم، وبغض النظر عن املؤشرات اليت يقرتحها هذا الباحـث فقـد حـاول كـل مـن    

  :سة مثل ما يوضحه الشكل التايلمجلة من املؤشرات تستعمل يف احلكم على األداء الشامل للمؤس
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  األداء املقرتحة حسب منوذج سكانديا نافيقاتوربعض مؤشرات : 12الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 .203 :العايب عبد الرمحن، مرجع سابق، ص: المصدر

حــاوال الــذهاب إىل أبعــاد مــا اقرتحــه   EDVINSON & MALONEأن  باملقارنــة مــع منــوذج بطاقــات األداء املتــوازن نالحــظ   
وذلــك بتقــدمي لوحــة قيــادة تســتعمل يف مراقبــة التســيري تســمح بقيــاس ؛  1992كــابالن ونــورتن يف النمــوذج الــذي قــدماه ســنة 

تقدم معلومات ميكن لكل أصحاب املصاحل أن تستفيد  واسطة االهتمام بالعنصر البشري كمااألداء االجتماعي للمؤسسة ب
  .منها

 البعد المالي

العمال/ جمموع األصول  

العمال/ األرباح  

العمال/ األرباح  

 بعد التعليم والنمو

عدد العمال/ مصاريف التكوين والتدريب  

 مؤشر إشباع رغبات العمال

جمموع األصول/ مصاريف الوطنية التسويقية  

الزبائنعدد / مصاريف الوظيفة التسويقية  

 بعد العمليات

رقم األعمال/ املصاريف اإلدارية  

رقم األعمال  اخل/ تكلفة األخطاء اإلدارية  

 بعد الزبون

 احلصة السوقية

 عدد حسابات الزبائن

م املؤسسة  عدد الزبائن الذين فقد

عدد الزبائن/ جمموع األصول  

 مؤشر إشباع رغبات الزبائن
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يف نطــاق جمــال املســؤولية لقيــاس بعــض املعــايري االجتماعيــة الــواردة ) skandia Navigator(ميكــن اســتعمال لوحــة قيــادة    
  .1االجتماعية، خصوصا تلك املتعلقة باملوارد البشرية

اتعرف امليزا :الميزانية االجتماعية. 4 فيها املعطيات الرقمية اليت تسمح بـإدراك وضـعية  معوثيقة تتج: "نية االجتماعية بأ
معـة يف سـبع ا مـن املؤشـرات االجتماعيـة املتجري املنظمة يف جانبها االجتماعي، ويتم إعـدادها سـنويا، وهـي تضـمم عـددا كبـ

التوظيف، األجور والتكاليف امللحقة، شروط النظافة واألمان، ظروف العمل األخرى، التكوين، العالقات : عائالت، وهي
 .2"املهنية، ظروف أخرى متعلقة باملنظمة

مـن املعـايري املرجعيـة العامليـة املوضـوعة هـي جمموعـة : ISO (International Standardization Organization)اإليـزو . 5
ا اإلنتاجية واخلدمية  .لنظام اجلودة الشاملة ملختلف عمليات ومنتجات املنظمة وكل قطاعا

وتستعمل طريقة اإليزو يف التقييم وذلك من خالل احلكـم علـى مـدى جـودة اإلسـرتاتيجية يف حتقيـق أهـدافها واحلكـم       
املوارد املخصصة لتحقيق األهداف، حيـث يـتم وضـع جمموعـة مـن املعـايري الـيت مبقتضـاها على جودة العمليات واخلطط و 

قيمة
ُ
  .يتم احلكم على مدى جودة اإلسرتاتيجية امل

ا اإليزو     كيفية تنفيذ عملية معينة، إتباع صفات ملادة معينة، نظم إدارة ومعاجلة املعلومات : وتشمل اجلوانب اليت يهتم 
  .االتوغري ذلك من ا

كما يتم استعمال اإليزو يف احلكم على املعايري املوضوعة من أجل تقييم األداء الشامل، ومدى مالئمتها لإلسـرتاتيجية       
ـــا لتحديـــد اخلطـــوط العريضـــة لكيفيـــة اختيـــار املواصـــفات الـــيت تناســـب املنظمـــة،  9000فمـــثال يســـتعمل اإليـــزو . يف حـــد ذا

مــن أجــل تقيــيم نظــم اإلدارة البيئيـــة أي تقيــيم أثــر تنفيــذ إســـرتاتيجية  14000مل اإليـــزو ويســتع. واألســاليب الالزمــة للتنفيــذ
ميكن أن تفوق ما تتطلعه املنظمة، أي  ISOاملنظمة على البيئة، وما يعاب على هذه الطريقة أن املعايري املوضوعة من طرف 

ــه عنــد اســتعمال اإليــزو  ــيم البيئــي، فــإن املنظمــة  14000أن ــأثري البيئــي مــثال يف التقي قــد ال تراعــي عنــد وضــع اإلســرتاتيجية الت
  .14000لنشاطها وبالتايل عدم جدوى استعمال اإليزو 

تقـوم هـذه الطريقـة مـن التقيـيم، علـى طـرح جمموعـة مـن األسـئلة الـيت حتـيط بكـل جوانــب : QQOCPQ طريقـة األسـئلة. 6
املشــكل أو املوقــف، حيـــث أن اإلجابــة عليهـــا يعطــي صــورة واضـــحة عــن طبيعـــة املشــكل، واملتســبب فيـــه، ومــدى حدتـــه، 

، حيـث يكـون يف Brain Stormingوكذلك احللول والبـدائل املمكـن وضـعها، وهـذه الطريقـة تشـبه طريقـة العصـف الـذهين 

                                                
  .204 :الرمحن، مرجع سابق، صالعايب عبد   1- 

2 - Jean pierre Taieb, les tableaux de bord de la gestion sociale, Dunod, paris, 4ème édition, 2003, p. 8-10. 
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غــري أن الفــرق بــني هــذه الطريقــة وطريقــة العصــف الــذهين هــي أن، طريقــة األســئلة تكــون منظمــة وموجهــة . شــكل اجتمــاع
 .بشكل جيد، أي أن هذه األسئلة تكون معدة مسبقا لإلجابة عليها

  :1وميكن شرح مضمون األسئلة الستة فيما يلي  
 Quoiاملشكل؟ ما هو نوع املشكل؟ ما هو أثر املشكل؟مباذا يتعلق هذا : ؟ ماذا؟ مبعىن  
 Qui؟ ما هي خصائصه؟)وظيفته(من هو املتسبب يف املشكل؟ ما هو دوره : ؟ من؟ مبعىن 

 Oùيف أي مكان وقع املشكل؟ ويف أي بعد؟: ؟ أين؟ مبعىن 

 Quandيف أي حلظة؟ وفق أي خمطط؟ ما هو معدل تكرار املشكل؟: ؟ مىت؟ مبعىن 

 Commentي وسيلة؟ حتت أي إجراء؟؟ كيف؟ بأ 

 Pourquoi؟ ملاذا؟ ما هو سبب وجود املشكل؟  
ومنـه يـتم تنقـيط كـل سـؤال أي إعطـاء وزن لكـل سـؤال، ويقـوم الفريـق املكلـف بطـرح اقرتاحـات وإجابـات لكـل سـؤال،      

 .وتصفية هذه االقرتاحات عن طريق العصف الذهين

  والبيئي االجتماعي لألداء المحاسبي القياس أساليب: الفرع الثالث
 الـيت العصـور، مـر علـى االهتمـام مـن املزيـد لقـي الـذي احملاسـيب التطبيـق عناصـر مـن أساسـًيا عنصـرًا احملاسـيب القيـاس ميثـل     

 إىل االلتجاء مع التكييف معها احملاسبون وحاول التحديات من الكثري فيها احملاسبية العملية وواجهت خالهلا احملاسبة تطورت

م خـالل مـن معها والتعامل وتنفيذها اجتماعًيا املرغوبة األهداف لتفسري والفلسفة واملهندسني االقتصاد علماء  مبشـاكل خـرب

 متعددة أبعاًدا يتضمن احملاسيب القياس جبعل وذلك فيه البيئية العوامل تركتها اليت لآلثار احملاسيب القياس استجاب وقد .القياس

 تسـعى جديـدة أهـداًفا متثـل والـيت احملاسـبية للمخرجـات التقليديـة األهـداف مـن أبعـد هـو مـا إىل تذهب متعددة أغراًضا ليخدم

 التـأثريات إخضـاع وأن .الرفاهيـة وحتقيـق حتسـني يف تسـاهم قرارات اختاذ ألغراض املالئمة املعلومات بتوفري حتقيقها إىل احملاسبة

 احملاسـبية العمليـة تواجههـا الـيت التحـديات أهـم مـن تعـد احملاسـيب للقياس الوحدة ألنشطة والسلبية اإلجيابية واالجتماعية البيئية

 البيانـات طبيعـة يف التباين إىل أدى مما االجتماعية األهداف بشموهلا تطورت اليت احملاسبية األهداف بطبيعة القياس ربط وعند

 القيـاس أسـلوب تتعـدى خمتلفة قياس أساليب استخدام األمر فتطلب .والبيئية االجتماعية للتأثريات والشاملة املطلوبة احملاسبية

 علـى االعتمـاد دون متعـددة قيـاس أسـاليب ليشـمل اإلداريـة احملاسـبة يف الكميـة القيـاس وأسـاليب املاليـة، احملاسـبة يف النقـدي
 حمـل والتـأثريات والظـواهر األشـياء خصـائص أبعـاد تعـدد تعكـس معلومـات تـوفري على يساعد مما واحد قياس أو معني أسلوب

 .خمتلفة أغراًضا ختدم املختلفة املقاييس فان خمتلفة أغراض تالئم املختلفة املعلومات أن فكما القياس

                                                
1  - Michel Weill, l’Audit Stratégique qualité et efficacité des organisation, Afnor, France, 2007, P.50.  
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ـا وتبـاين بتعـدد تتميـز الـيت االجتماعيـة لألنشـطة املميـزة الطبيعـة يـالءم األسـلوب هـذا أن ونثالبـاح وجيـد     سـبيل فعلـى تأثريا

 أو التدريب برامج من املستفيدين العاملني عدد أو والضوضاء، التلوث معدالت يف التخصيص مقدار عن املعلومات فان املثال

 ليشـمل قياسـها أسـلوب يتسـع عنـدما أفضـل داللـة هلـا يكـون للعمـل البيئـة لتحسـني نتيجـة العمـل إصـابات يف الـنقص معـدل
 علـى احملاسـب اعتمـاد مـن مينـع مـا وجـود عـدم عن ضالف النقدي القياس وأسلوب الكمي، القياس وأسلوب الوصفي، القياس

 ميكـن معقـول مقيـاس إىل للتوصـل االجتماعيـة األنشـطة عـن احملاسـبة جمـال يف واسـتخدامها األخرى العلوم يف املتاحة املقاييس

 للجمهـور، االجتماعيـة احملاسـبية البيانـات وتوصـيل إعـداد يف للمحاسـبني وبارزًا أساسًيا دورًا هناك يكون أن بد ال لذا .حتقيقه

 االجتمـاعي فـاألداء األنشـطة، هـذه أنـواع طبيعـة يناسب االجتماعي لألداء احملاسيب للقياس أسلوب إجياد يتطلب الذي األمر

ا اإلدارة قيام على املرتتبة املعلومات وتوصيل قياس إىل حيتاج للوحدات  داخل املستفيدة الطوائف ملختلف االجتماعية مبسؤوليا
تمع   :ةاآلتي األهداف لتحقيق للوحدة االجتماعي األداء تقومي من ميكن بشكل ا

 .االجتماعية واملنافع االجتماعية التكاليف مقابله من تنتج اليت للوحدة الدورية االجتماعية املسامهة صايف وقياس حتديد  -

 هلذا مستحدثة قوائم خالل من املستفيدة، االجتماعية الطوائف إىل احملاسيب القياس ونتائج االجتماعية املعلومات توصيل  -

 .الغرض

 حيـدد أسلوب خالل من يكون األهداف هذه ترمجة وأن االجتماعية الرفاهية يف الوحدة لدور الشامل األداء تقومي إمكانية -

 .الغرض هلذا احملاسيب النظام يسلكها اليت املراحل

 :وتتمثل مراحل القياس احملاسيب هلذه األبعاد فيما يلي  

 :املرحلة هذه وتتضمن :والبيئية االجتماعية األنشطة تحديد :األولى المرحلة

 ؛الوحدة به تقوم أن ميكن الذي االجتماعي /البيئي األثر ذات األنشطة جلميع املسحأو  اجلرد إجراء -

 الداخلية البشرية املوارد أو اخلارجية البشرية املوارد من األطراف هذه كانت سواء الوحدة بأنشطة املستفيدة األطراف حتديد -

  ؛احمليطة البيئة أو
 .االجتماعية األطراف يف الوحدة أنشطة ألثر املميزة الطبيعة حتديد -

 يف املسـاعدة هـو االجتمـاعي األداء عن احملاسبة من الغرض كان ملا :االجتماعي لألداء المحاسبي القياس :الثانية المرحلة
 واملنـافع االجتماعيـة للتكـاليف حماسـيب قيـاس إجـراء يتطلـب األمـر فـان االجتمـاعي اللتزامهـا الوحـدة تنفيـذ مـدى تقـومي

 .االجتماعية
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 معلومات توفر تقارير بإعداد االهتمام استكمال املرحلة هذه ومتثل :االجتماعي األداء بنتائج التقارير إعداد :الثالثة المرحلة

 التكـاليف قيـاس وأن. للوحـدة اخلـارجي أو الـداخلي لالسـتخدام تفيـد كانـت سـواء للوحـدات االجتماعيـة املسـامهة عـن
 :للتحديد نظر اتوجهثالث  لوجود بالتضارب حظي الذي مفهومها من يتحدد االجتماعية

ا إليها احملاسبون ينظر  :األولى -  منفعة على حصوهلا وعدم االقتصادي نشاطها يتطلب ال واليت الوحدة تنفقها اليت املبالغ بأ

 ؛الدولة تفرضها ولقوانني اختيارية مبسؤوليات الوحدة اللتزام نتيجة إنفاقها يتم بل يقابلها، مباشر اقتصادي عائد أو

ـا االقتصاديون ويرى  :الثانية - تمـع يتحمـل مـا قيمـة بأ  كتلـوث لنشـاطها الوحـدة ملمارسـة نتيجـة وتضـحيات أضـرار مـن ا

ال تشويه أو املصانع ودخان الكيماوية األعمال من الناتج واملياه اهلواء  باآلثار تتمثل هنا التكلفة أن أي املوارد، ونفاذ البيئي ا

تمع حيملها أن جيب اليت اخلارجية  اختـاذ عنـد االعتبـار يف اختاذهـا أو اإليـراد مـن اخلصـم واجبـة األعبـاء مـع حتمل ال وبالتايل ا

  ؛القرارات

ـا وتعـرف  :الثالثـة - تمـع البيئـة يف الوحـدة أنشـطة آثـار عـن النامجـة التكـاليف بأ  إليهـا فيشـار بيئيـة اآلثـار كانـت فـإذا وا

 .اجتماعية بتكاليف إليها فيشار اجتماعية اآلثار كانت وإذا بيئية بتكاليف

 نتيجة أنفقت مبالغ متثل جعلها والذي والبيئية االجتماعية التكاليف إىل واالقتصادية احملاسبية النظر وجهة يف االختالف إن   

   .للقياس الكلفة العتماد سبًبا كان احملاسبية النظر وجهة من للقوانني تطبيًقا أو اختيارية مبسؤوليات الوحدة اللتزام
ا حني يف    تمع حتملها وأعباء أضرار كلفة هي االقتصادية النظر وجهة من أ  مقابل يدفع مل ما للوحدة كلفة متثل ال وهي ا

 ال املنـافع علـى للحصـول الوحـدة مـن املـدفوع املبلـغ باعتمـاد للقيـاس هالس أساًسا يعد  احملاسب استخدام فان وبالتايل عنها،
تمـع يتحملهـا الـيت باألضـرار فقـط االهتمـام عـن فضـال. ةالبيئيـ أو االجتماعية الكلفة عن صادًقا تعبريًا يعرب كلفة رقم يقدم  ا

 مثـل تتحملهـا الـيت التكاليف بعض جيعل ال االقتصادية النظر وجهة وفق أجله من وجدت الذي لنشاطها الوحدة ملزاولة نتيجة
 واالقتصـادية، احملاسـبية النظـر بوجهـة يأخـذ الذي هو الصحيح االجتاه فان ولذلك االجتماعية، التكلفة ضمن املعوقني رواتب

 مـن تلحقـه مـا جانـب إىل الدولـة تفرضـها بقـوانني التزاًمـا أو اختياريـة بأنشـطة لقيامهـا نتيجـة الوحـدة تنفقـه مـا سيشـمل أنـه أي

تمع موارد يف استنفاذ أو تلوث من أضرار    .ا
 تعمل اليت البيئة خلدمة التجارية للمنشاة االجتماعي الدور تعميق منها مزايا االجتماعية املسؤولية حماسبة نظام تطبيق وحيقق   

 اجلهـات تسـتخدمها األمهيـة مـن كبـري قـدر علـى معلومـات توفري يف يساهم مما االجتماعية بالتنمية الدولة أعباء ومشاركة فيها

   . 1فيه املتحققة النمو معدالت وكذلك القومي املستوى على تنموية خطط بدفع املختصة
  

                                                
  .57 -53: حممد عودة، مرجع سابق، ص ص إياد - 1
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  وعوامل النجاح األساسية الشاملمنهجية مجالس اإلدارة في تقييم األداء : المبحث الثالث

  األداء الشامل تقييممنهجية مجالس اإلدارة : المطلب األول
  :تنقسم مراحل تقييم األداء الشامل إىل أربع خطوات أساسية وهي

  ،حتديد ما جيب قياسه -

 ،وضع معايري األداء -

  ،تقييم األداء -

 . اختاذ اإلجراءات التصحيحية -

  :1مرحلة على حدةوفيما يلي سنقوم بشرح كل    
  تحديد ما يجب قياسه: الفرع األول

ـــــائج املتحققـــــة يف التنفيـــــذ الفعلـــــي لإلســـــرتاتيجيات       حيتـــــاج جملـــــس اإلدارة إىل حتديـــــد تلـــــك األنشـــــطة والعمليـــــات والنت
حققـة ميكـن والسياسات الواجب متابعتها وتقييمها، وأنه حيتاج أيضا أن يتأكد من أن هذه األنشطة والعمليات والنتـائج املت

أن ختضـع إىل القيــاس بطريقــة موضـوعية ومقبولــة ومتناســقة، والرتكيـز هنــا جيــب أن يكـون علــى العناصــر األكثـر أمهيــة يف كــل 
تلك العناصر املسؤولة عن النسبة الكربى من التكلفة أو اإلنفاق، أو املصدر (عملية أو نشاط سوف يتم إخضاعه للقياس 

إن القيــاس جيــب أن يــتم علــى مجيــع األنشــطة أو العمليــات اهلامــة أو احلرجــة وبغــض ، لــذلك فــ)األساسـي للمشــكالت مــثال
 .النظر عن الصعوبات اليت حيتمل أن يتعرض هلا

  وضع معايير األداء: الفرع الثاني
 يتم يف هذه املرحلـة مـن مراحـل تقيـيم األداء الشـامل وضـع املعـايري الـيت سـوف تسـتخدم يف التقيـيم، حيـث يـتم مقارنـة      

ا، وهي متثل يف حقيقة األمر األهداف املخططة من قبل، واملطلوب حتقيقها خالل فرتة زمنية معينة، وعملية  األداء الفعلي 
وضع املعايري حتتاج إىل إدراك دقيـق لبيئـة العمـل الفعليـة وإىل نوعيـة األهـداف أو النتـائج املطلـوب حتقيقهـا وقـدرات العـاملني 

وغريها مـن االعتبـارات، وتتطلـب ) اجلوانب اإلقتصادية، االجتماعية والبيئية( ب األداء الشاملواألخذ يف احلسبان كل جوان
 :مرحلة وضع املعايري التعامل مع القضايا األساسية التالية

                                                
 427-419:ص، ص 2002/2003 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،تطبيقية ونماذج مفاهيم اإلستراتيجية، اإلدارة إدريس، الرمحن عبد ثابت املرسي، حممد الدين مجال - 1
  ).بتصرف(
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يتم العمل اجليد بعـدة خصـائص وصـفات جيـب حتديـدها للحكـم علـى مسـتوى األداء : تحديد خصائص األداء الجيد .1
قيمة أو كمية الناتج، التكلفـة، وأسـلوب اسـتخدام املـوارد : معايري للحكم على جودة األداء وهيالفعلي، وتوجد ثالث 

 ؛)تعظيم املوارد(

بعـد حتديـد اخلصـائص الواجـب توافرهـا يف األداء اجليـد، يـتم العمـل علـى حتديـد املسـتويات : تحديد معيار لكل خاصية .2
 املطلوبة هلذا األداء؛

ــائج لت: ربــط النتــائج بالمســؤوليات .3 حديــد أســباب االختالفــات واملســؤول عنهــا ومعاجلتهــا، وأيضــا حماســبة الفــرد عــن نت
أعمالـه، جيــب ربـط النتــائج احملققـة بــأداء الفـرد املســؤول، مبعـىن حتديــد النتـائج الــيت أسـفر أداء الفــرد عنهـا، وعــدم حماســبة 

سؤولية مجاعية، وهنا يتم الرتكيز على النتـائج أما إذا تعذر حتديد أداء الفرد فيجب ربط النتائج مب. الفرد عن أخطاء غريه
موعة يف أداء العمل املطلوب؛  اإلمجالية ودرجة التعاون بني أعضاء ا

جيــب تركيــز معــايري تقيــيم األداء الشــامل علــى النــواحي اإلســرتاتيجية الــيت يــؤدي حــدوث : مراجعــة النقــاط اإلســتراتيجية .4
دد حتقيق امل ا إىل خطورة كبرية   نظمة ألهدافها؛احنراف 

توجد بعض احلاالت اليت يكون فيها التقييم على طرق العمل أهم من تقييم النتائج، حيث تقيـيم : مراجعة طرق العمل .5
 طرق العمل أقل تكلفة وأفضل جناعة من تقييم النتائج؛

ا؛كل معيار له حدود خطأ مسموح له واليت حتدد االحنرافات : Tolerance Rang حدود السماح .6  املسموح 

كمـا أن املعـايري املسـتخدمة يف تقيــيم . لـيس فقـط للمخرجــات النهائيـة: وضـع معـايير لكـل المسـتويات وكــل األنشـطة .7
  :األداء الشامل ميكن تصنيفها إىل نوعني أساسيني

التلـوث، أمـوال حجـم اإلنتـاج، األربـاح، حجـم : تسـتخدم األرقـام املطلقـة للتعبـري علـى الشـيء املقـاس مثـل: معايري كمية -
 .الدعم اخلريية، التكاليف البيئية

نسـبة املـردودات، نسـبة اإلنتـاج املعيـب، درجـة : تستخدم النسب للتعبري على الشيء املقاس مثـل: معايري نوعية أو كيفية -
تمع املدين، العمل مع اجلمعيات املتخصصة  .والء العمالء، العالقة مع الصحافة وا

وضـع معـايري نوعيـة بشـكل حمـدد يسـمح باسـتخدامها كمقيـاس، لكـن هنـاك أسـاليب إحصـائية  ومن املالحظ أنه يصـعب   
حديثــة ســهلت قيــاس األمــور غــري امللموســة واســتخدام املعــايري النوعيــة، كمــا أن هنــاك شــروط جيــب توافرهــا يف املعيــار اجليــد 

  :وهي
حيث األفـراد علـى بـذل مزيـد مـن اجلهـد، تكون املعايري مناسبة، حبيث ال تكون سهلة التحقيق بشكل ال : الواقعية .1

 وال تكون صعبة مبالغ فيها ويتعذر الوصول إليها وهذا ما ينعكس على معنويات األفراد؛
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يوجــد يف املؤسســة أنشــطة متباينــة يف طبيعتهــا ونوعيتهــا، ومــن املنطــق أن يــؤثر هــذا االخــتالف : االرتبــاط بالنشــاط .2
 ر الذي ال يرتبط بالنشاط هو معيار عدمي القيمة؛على نوعية املعيار الواجب تطبيقه، فاملعيا

 جيب أن حيدد املعيار بدقة حىت ال يأخذ عدة مفاهيم وتفاسري خاطئة؛: الدقة .3

ــار كلمــا تغــريت : المرونــة .4 ــا مهمــا تغــريت الظــروف بــل يتغــري املعي فعمليــة وضــع املعــايري ال تعــين أن اإلدارة ملزمــة 
 الظروف؛

ــرة املعــايري : عــدد المعــايير .5 ــيم، كمــا أن إمهــال اســتخدام بعــض املعــايري يفقــد عمليــة كث يعقــد ويصــعب عمليــة التقي
 .التقييم معناها ويؤدي إىل خلل يف جناح حتقيق األهداف

  تقييم األداء الفعلي: الفرع الثالث
األداء (احملــددة  تعــد هــذه املرحلــة الثالثــة مــن مراحــل تقيــيم األداء الشــامل، حيــث يــتم مقارنــة األداء الفعلــي مــع املعــايري     

 :، وعليه فإن هذه املرحلة تتضمن جانبني رئيسني مها)املخطط

 بغرض حتديد االحنرافات عن املعايري املوضوعة؛: قياس النتائج الفعلية -

توصيل املعلومات إىل مراكز املسؤولية حـىت ميكـن حتليـل االحنرافـات، واختـاد اإلجـراءات التصـحيحية املناسـبة يف الوقـت  -
 .املناسب

  :ويلزم القياس اجليد حماولة اإلجابة على الثالثة أسئلة هي
 ماذا نقيس؟ فالقياس جيب أن ينصب على األنشطة أو النتائج اهلامة؛ -

كيف نقيس؟ وتتعلق اإلجابة بأسلوب ونطاق قياس األداء، مبعىن هل سيتم قياس شامل للنتائج أم سيتم االقتصار على  -
األنشـــطة يكــون القيـــاس فيهــا شـــامال، وبعضــها يكـــون جزئيــا، وتعتـــرب اإلدارة هـــي ، فبالنســـبة لــبعض )قيـــاس جزئــي(بعضــها 

 املسؤولة عن تقرير أي من األنشطة جيب قياس نتائجها بشكل شامل وأيضا بشكل جزئي؛

 .مىت نقيس؟ ويتعلق بتوقيت القيام بعملية القياس، وهل جيب أن تكون قبل أو أثناء أو بعد القيام بالنشاط -

لة التقييم حيتـاج األمـر إىل احلصـول علـى بيانـات دقيقـة تعكـس النتـائج الفعليـة بصـورة حقيقيـة، وتوجـد أداتـان ويف مرح      
  .املالحظة الشخصية والتقارير الرقابية: رئيسيتان يكثر استخدامهما لتحقيق هذا الغرض ومها

قـع العمـل ولـو علـى فـرتات متباعـدة، تتطلب هـذه األداة تواجـد أو قيـام املسـؤول بزيـارات إىل موا: المالحظة الشخصية .1
ـــع العمـــل علـــى تصـــحيح االجتاهـــات وتطـــوير  ـــذ، ويســـاعد احلـــوار الـــذي يـــدور يف مواق للوقـــوف علـــى ســـري عمليـــات التنفي
األساليب، ورفع الروح املعنوية، إال أن املغاالة يف اسـتخدام هـذه الطريقـة قـد يعـود بنتـائج عكسـية بسـبب الضـغوط الواقعـة 

ــا تـؤدي إىل إهــدار وقــت املســؤول يف نفـس الوقــت، كــذلك فــإن االعتمـاد علــى املالحظــة الشخصــية  علـى األفــراد، كمــا أ
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ـاالت الــيت تــربز فيهــا  اعتمـادا كليــا يــؤدي إىل فقــدان النظـرة الشــمولية لألعمــال نتيجــة االهتمـام بالتفاصــيل الدقيقــة، أمــا ا
 ت اليومية مع العمالء؛مراقبة العمال اجلدد، املعامال: املالحظة الشخصية فعالة فهي

تــربز أمهيــة التقــارير الرقابيــة يف املنظمــات الكــربى الــيت تتعقــد فيهــا نظــم االتصــاالت، وتتعــدد األنشــطة : التقــارير الرقابيــة .2
واملهام اليت سيتم اإلشراف عليها، وهنا تأيت أمهية التقارير واليت تعترب الوسيلة لالتصال بني الرئيس واملرؤوسني، وكذلك بني 

ـــة ا ـــز بالدق ـــداول، كمـــا تتمي ـــة وســـريعة الت ـــة ودوري ـــيت تكـــون مكتوب ـــة، وأفضـــل التقـــارير ال إلدارة وخمتلـــف املســـتويات التنفيذي
 .والشمول

  :ومن أمثلة التقارير اليت تستخدم يف تقييم األداء هي
 تقرير امليزانية العمومية؛ -

 التقرير الشهري حلساب العمل؛ -

 .التقرير السنوي حلاالت ترك العمل -

  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية: فرع الرابعال
ومتثل املرحلة األخرية من دورة التقييم، وفيها يتم إعادة األمور إىل مسارها الصحيح، وتعد هذه املرحلة أساسـية وفعالـة       

ا، وعــادة مــا تواجــه املؤسســة يف هــذه املرحلــة مشــكلتني ومهــا التعــرف علــ ا تفقــد العمليــة التقييميــة مضــمو ى أســباب وبــدو
 .االحنرافات مث اختيار أنسب الطرق لعالج هذه االحنرافات، إضافة إىل التأكد من جناح تطبيق اإلجراء التصحيحي

إن حدوث االحنرافات عملية عادية ومتوقعة، فغالبا ما ختتلف ظروف التنفيذ عـن تلـك الـيت : تحديد أسباب االنحراف .1
حتديـد املعـايري، وعلـى ذلـك فـإن حتليـل أسـباب االحنـراف يسـاعد يف حتديـد مـا مت توقعها عند وضع اخلطة اإلسـرتاتيجية أو 

إذا كان االحنراف راجع إىل خطأ أو قصـور يف التنفيـذ، أو تغـريات متوقعـة يف الظـروف احمليطـة باملؤسسـة، واالحنرافـات الـيت 
ا، وتعين ذلك تطبيق مبدأ االستثناء تعمل اإلدارة على حتليلها هي االحنرافات غري املقبولة واليت جتاوزت احلدود املس موح 

يف التقيــيم، أي الرتكيــز علــى االحنرافــات غــري العاديــة الــيت حتتــاج ملعاجلــة، ويــرتبط مببــدأ االســتثناء مبــدأ الرتكيــز علــى النقــاط 
ذه النقاط، جيب إعطاء العناية الكافية ملعرفة أسبابه بدرجة أكرب من العناية الـيت  اإلسرتاتيجية، فإذا حدث احنراف يتعلق 

  توجه إىل االحنرافات املتعلقة باألنشطة العادية؛
قـــد تكتشـــف اإلدارة أن هنـــاك أكثـــر مـــن بـــديل ميكـــن تطبيقـــه ملعاجلـــة االحنـــراف، : )العـــالج(تحديـــد طـــرق التصـــحيح  .2

أخــرى، قــد  ومــن ناحيـة. ويسـتدعي األمــر يف هـذه احلالــة تقيــيم كـل بــديل واختيــار املناسـب منهــا يف ضــوء العائـد والتكلفــة
  حيدث االحنراف لسبب غري ملموس أو يصعب حتديده بدقة وهنا يتعذر حتديد أنسب التصرفات العالجية؛
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جيب التأكد من أن تطبيق البـديل لتصـحيح االحنـراف يـؤدي إىل معاجلـة : التأكد من نجاح تطبيق اإلجراء التصحيحي .3
أن الرقابـــة عمليـــة مســـتمرة، كمـــا جيـــب كســـب تعـــاون املرؤوســـني االحنرافـــات بـــني النتـــائج الفعليـــة واملتوقعـــة، وهـــو مـــا يعـــين 

كمـا أن . ومحاسهم يف هذه املرحلـة، وهـو أمـر يصـعب حتقيقـه إذا جلـأ املـدير إىل إجبـار مرؤوسـيه إلحـداث تصـرفات معينـة
م هذه املرحلة تظهر كيفيـة ارتبـاط الوظـائف األخـرى، حيـث قـد يصـعب تصـحيح األداء علـى تعـديل اهلـدف أو إعـادة رسـ

  .اخلطة أو إعادة توزيع السلطات واملسؤوليات وما إىل ذلك
كما أن هناك جمموعة من التساؤالت اليت يتطلب مـن اإلدارة اإلجابـة عليهـا، حـىت حتـدد األسـباب احلقيقيـة والـيت أدت       

  :  1إىل ظهور احنرافات يف األداء الفعلي عن املعايري املوضوعة وهي
  ظهور االحنرافات أسبابا داخلية أم خارجية؟هل تعد األسباب اليت أدت إىل -

ا مقدما؟ -  هل هذه األسباب هي أسباب فجائية أم كان من املفروض التنبؤ 

 هل أن هذه األسباب ستكون موجودة بصورة مستمرة أم بصورة مؤقتة؟ -

 هل أن اإلسرتاتيجية احلالية مالئمة يف ظل أسباب االحنرافات احلالية؟ -

  :وذجا شامال لتحديد أسباب االحنرافاتوالشكل التايل يعكس من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .640:ص، 2007اإلسكندرية،، دار الوفاء، 1، طاإلدارة اإلستراتيجيةحممد الصرييف،  - 1
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  أسباب وجود احنرافات واختاذ اإلجراءات التصحيحية: 13شكل رقم
  

  ال تغري.............كال            هل تقع االحنرافات خارج نطاق التحمل؟                                       
  نعــــم               

  تغري املعايري...........كال           هل املعايري املوضوعة واقعية؟                                                      
  ال تغري.........كال                                                                               نعــــم            

  تعديل اهليكل.........نعم                                                                                                  
  ال تغري.........كال                                         نعم         ؟  هل تعود االحنرافات إىل سوء التنفيذ

  اإلسرتاتيجيةإعادة تقييم تطبيق .....نعم                                                                                              
                     كــــال                                                                     

  
  تعديل اإلسرتاتيجية.........كال                                                                                              

                                             نعم         تغري يف البيئة؟ هل تعود االحنرافات إىل
  ال تغري.........نعم                                              كــــال                                               

  
  تعديل املوارد.........نعم                                                                                                 

  نعم                                                  هل تعود االحنرافات إىل قصور يف املوارد؟  
  تعديل اإلسرتاتيجية                       .........كال                                                   كــــال                                           

  
  قم بالتغيري.........نعم                                                                                                 

  نعم          هل تعود االحنرافات إىل القرارات
  كال.........كال                اإلدارية اإلسرتاتيجية؟                                                         

               
        

    تعديل الرسالة                                    كــــــال                                                         
  ؤسسة غري مالئمةرسالة امل

  
 .641:حممد الصرييف، مرجع سابق، ص: المصدر

  
ما يالحظ من هذا الشكل، أن هناك تدرج يف كشـف االحنرافـات وترتيـب حسـب مكـان وزمـان حـدوث اخللـل، كمـا أن    

ا أن حتل املشكل احلاصل وفق ما متلكه املؤسسة من موارد   .املقيم يقوم بوضع الفرضيات اليت من شأ
  

يكل  هل املشكل متعلقة 
 العمل

 هل املشكلة تتعلق باألفراد

 هل هذا التغري مؤقت

هل ميكن التغيري يف حجم 
 املوارد

 هل ميكن إجراء أي تغيري
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  عوامل نجاح تقييم األداء الشامل : المطلب الثاني
يتعلــق هــذا العنصــر بالعوامــل الالزمــة مــن أجــل جنــاح تطبيــق تقيــيم األداء الشــامل أي عوامــل النجــاح األساســية لتقيــيم       

 :1األداء الشامل، وتتمثل هذه املتطلبات يف العناصر التالية

قييم األداء الشامل حيث جيب توافر الشروط الضـرورية لنجاعـة املعيـار، وأن ال االختيار اجليد للمعايري اليت يتم مبوجبها ت -
ا، وال يكون عددها قليل  يكون عدد املعايري املوضوعة كثري فينعكس ذلك سلبا على عملية التقييم لصعوبة تطبيقها أو كثر

 طبيعة الصناعة واإلسرتاتيجيات؛ فال توصل إىل األهداف املرجوة، حيث يتوقف اختيار املعايري على حجم املؤسسة،

حتديد الفريـق املسـؤول عـن عمليـة التقيـيم، حيـث يتكـون الفريـق مـن أخصـائيني يف جمـال التقيـيم ويف العـادة يكـون الفريـق  -
 وأفراد من اإلدارة العليا؛ (auditeurs)مكون من مدققني 

ــيم حيــث يكمــن دوره - ــة التقي ــالغ يف جنــاح عملي يف نقــل املعلومــات، ســواء مــن األســفل إىل  نظــام االتصــال، لــه الــدور الب
 األعلى يف شكل تقارير، أو من أعلى إىل أسفل يف شكل أوامر وقرارات؛

 التطبيق اجليد لكل من مرحلة الصياغة ومرحلة التنفيذ اإلسرتاتيجي ؛ -

 قة األداء املتوازن؛املقارنة املرجعية وبطا: االعتماد على وسائل حديثة وناجعة يف تقييم األداء الشامل ومن أمثلتها -

دعــم والتــزام اإلدارة العليــا، ويتمثــل الــدعم املقــدم مــن طــرف اإلدارة يف الــدعم املــادي وذلــك بإمــداد فريــق التقيــيم بــاملوارد  -
 واملعلومات الالزمة، والدعم املعنوي املتمثل يف التحفيز والتشجيع؛

ات الكافيـة واجلديـدة عـن كـل مـا حيـدث داخـل وخـارج نظم املعلومات، حيث يتمثل دوره أساسا بإمداد اإلدارة باملعلومـ -
ــالتغيري الســريع واملعقــد وباخلصــوص املنافســني والتكنولوجيــا، كمــا جيــب أن  املؤسســة، وخاصــة احملــيط اخلــارجي الــذي يتميــز ب

 تتميز املعلومات بالصدق والشمولية و املالئمة؛

سـة، خاصـة يف جمـال اإلمـداد باملعلومـات املسـاعدة علـى وجود تعاون بني خمتلف اإلدارات والكفاءات املوجودة يف املؤس -
 عملية التقييم؛

 وجود بدائل موضوعة مسبقا ميكن اعتمادها إذا ما فشلت البدائل احلالية يف حتقيق األهداف املوضوعة؛ -

 جتانس األهداف املوضوعة لتفادي وقوع مشاكل بني اإلدارات؛ -

 يسمح للفريق املقيم بإعطاء وقت للتفكري يف احللول البديلة؛ التقييم يف الوقت الصحيح قبل تأزم املوقف، هذا -

اهليكــل التنظيمــي، حيــث أنــه ينبغــي وجــود هيكــل تنظيمــي بســيط وهــذا مــن أجــل تســهيل حتديــد املســؤوليات واألدوار،  -
 وبالتايل ميكن حتديد أنظمة اجلزاء والعقاب؛

                                                
  .401:، ص2003/2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2، طاإلدارة اإلستراتيجيةنادية العارف،   -1
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لتقييم قد تتطلب تعديالت إسـرتاتيجية وقـد يـؤدي إىل تعليـق وجود قابلية للتغيري من قبل األفراد يف املنظمة، ألن عملية ا -
 عدد الوحدات اإلدارية أحيانا أو إعادة توزيع املسؤوليات وهذا ما قد يالقي مقاومة من قبل العاملني؛

 اذاختـــمرونــة اإلســرتاتيجية، ألن التقيــيم قــد يتطلــب تغيــري وتعـــديل يف اإلســرتاتيجية، وبالتــايل مرونــة اإلســرتاتيجية يســهل  -
 القرارات اخلاصة بالتصحيح؛

القـرارات وهـذا مـا يقلـص  اختـاذمنط القيادة، يسهل من تنفيذ اإلجـراءات التصـحيحية نتيجـة ثقـة العـاملني باملرؤوسـني يف  -
 .من مقاومة العمال للتغيري

بعني االعتبار، فإنه يؤدي إىل جناح عملية التقييم وإعطاء نتـائج  بأخذهاكل هذه العوامل إذا قامت اإلدارة وفريق التقييم      
  .إجيابية وبالتايل حتقيق األهداف

  مؤشرات قياس فعالية مجالس اإلدارة: الثالثالمطلب 

من هذا البحـث إىل أدوار وواجبـات جمـالس اإلدارة واملهـام املنـاط إليهـا تنفيـذها، ولكـن لـيس   الثاين لقد تطرقنا يف الفصل   
، فقد تتخلل بعض هذه املهام مشاكل وصعوبات حتد من حتقيقها والوصول إىل ا مكل من توكل إليه مهمة ينجح يف القيا

ــام جمــالس اإلدا. تعظــيم األداء عنــدها ــه يتطلــب األمــر التأكــد مــن قي رة باألهــداف املوكلــة إليهــا والتأكــد يف أن النتــائج وعلي
احملققــة تتطــابق أو قــد تتعــدى األهــداف املســطرة، وهــذا مــا يعــرف بالفعاليــة، أي قــدرة جملــس اإلدارة علــى حتقيــق األهــداف 

  ).مقارنة النتائج الفعلية مع األهداف املسطرة(املسطرة 

الـيت متكننـا مـن قيـاس فعاليـة جمـالس اإلدارة يف حتقيقـه لألهـداف ونركـز وبالتايل سنحاول يف هـذا العنصـر معرفـة املؤشـرات    
  .واإلشراف على أداء الشركةساسا على اهلدف املتضمن الرقابة أ

  مراقبة مقاييس األداء: الفرع األول

  :ويتضمن هذا أول مؤشر لقياس فعالية جمالس اإلدارة يعد 

مقياس للحكم على أداء أي شركة هو نتائجها املالية، وجيـب أن ال ننخـدع ال خيتلف اثنان يف أن أهم : األداء المالي -1
ا البيانات املالية،باألساليب املختلفة اليت مي ألن معيار التدفق النقدي يبقى هو األهم فكم من شركة توقفت  كن أن تقدم 

ا  ا مشروع جتاري مرباملالية عند العمل بسبب نقص السيولة مع أن بيانا   .ح من الناحية النظريةتقول أ

ــة فقــط، بــل علــيهم أن يلمــوا إمل وال ميكــن أن    امــا جيــدا بأصــول فهــم جييــد أعضــاء جملــس اإلدارة قــراءة وفهــم األرقــام املالي
وحتليل حساب األرباح واخلسائر وامليزانية العموميـة، وجيـب علـى عضـو جملـس اإلدارة أن يكـون قـادرا علـى قـراءة االجتاهـات 
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مــع الفـرتة السـابقة وتطــور األداء مـن سـنة ألخــرى حـىت يسـتطيع احلكــم  حماسـبيةومقارنـة األداء لكــل فـرتة  ،رقـاماملهمـة يف األ
  .ة الشركة ومستقبلهاور على سالمة سري 

لــس    ــتم عرضــها بشــكل ميكــن ا لــس  بــأن ي مــن  مــن  الضــروري عنــد عــرض األرقــام املاليــة ودراســتها أن يتأكــد رئــيس ا
وأن يركز على النظرة العامة اليت ختدم خطط وإسرتاتيجيات الشـركة، وال يشـجع  ،والعالقة االجتاهاتاستخالص التطورات و 

ألن هــذا ســيعيدهم إىل مركــزهم التقليــدي كمــدراء  ،األعضــاء علــى االنغمــاس كثــريا يف مناقشــة التفاصــيل الدقيقــة للعمليــات
لـس وكـل األعضــاء احلـرص علــى ويعيـدهم عـن مهمــتهم األساسـية وهـي توجيــه ومراقبـة عمــل اإلدارة،  ومـن واجـب رئــيس ا

ــدف تغلـيط املسـامهني حــول     عـدم السـماح ألنفسـهم ولــإلدارة التنفيذيـة بوضـع تقـديرات مضــللة عـن األصـول واملوجـودات 
  .الشركة والتأثري غري العادل على سعر سهمها يف السوقرحبية 

كمراقب ومقيم لألداء املايل للشركة والتأكد من عدم إعطاء   من دورهى جملس اإلدارة أن يتأكد عل هوعليه ميكن القول أن   
  ؛معلومات مضللة للمسامهني واألطراف ذات املصلحة

جيـــب وضـــع جمموعـــة مــن النســـب الـــيت ميكـــن مــن خالهلـــا تقيـــيم أداء الشـــركة والتنبـــؤ : اســتقراء النســـب واالتجاهـــات -2
، كمــا جيــب أن تعكـس هــذه النســب الوضــعية املاليــة الفعليــة عة للبيئــةبـالتغريات الــيت ميكــن أن حتــدث يف ظــل التغـريات الســري

  ؛للشركة

وجـوب اتفـاق جملـس اإلدارة مـع اإلدارة التنفيذيـة علـى صـيغة تقريـر شـهري منـتظم : التقرير الشهري عـن أداء الشـركة -3
وأن . اإلنتـاج، املبيعـات وغريهـااملاليـة، البشـرية، التسـويق، : يستعرض باختصار تطورات العمـل يف الشـركة مـن كافـة النـواحي

الس اإلدارة احلكم على سالمة تطور الشركة، وعلـى الشـركات  توظف فيه النسب واالجتاهات السابقة، وهذا حىت يتسىن 
  .أن تطور من هذا التقرير ليصبح وسيلة فعالة لفهم جمريات األمور بكل تفصيل

لــس اإلدارة مــدى رضــى الزبــون عــن خــيغفــل التقريــر الشــهري اســتعمال الوســائال وجيــب أن     دماات ل املالئمــة لــيعكس 
  .مدى استقرار ورضى العاملني وبقية أصحاب املصلحةوأعمال الشركة و 

مــن هــذا العنصــر ميكــن احلكــم علــى مــدى فعاليــة جملــس اإلدارة وأنــه يقــوم بــأدواره بكفايــة عاليــة ومصــداقية وكــل ف ،وعليـه   
  .شفافية

أعماهلـا كلمـا  شـعبتمـن املعـروف أنـه كلمـا تضـخمت الشـركة وت: حـدات العمـل اإلسـتراتيجيةتشجيع الالمركزيـة وو  -4
كمــا أن تشــعب أعمــال الشــركة ميكــن أن يتســرت علــى أنشــطة   ،أصــبح مــن الصــعب علــى جملــس اإلدارة احلكــم علــى أدائهــا
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احلديثة عملت على التخفيف من ة، وقد برزت جتارب ناجحة يف اإلدارة خاسرة على حساب أنشطة مرحبة وناجحمكلفة و 
  .مركزية أعمال الشركات لتسهيل توجيهها ورفع الكفاءة والرحبية

العاملـة يف " CANON"وميكن ذكر مثال عـن جتربـة ناجحـة ميكـن تـدعيم مـا مت قولـه، وهـو جتربـة الشـركة اليابانيـة كـانون     
ــة األخــرى لــى مســتوى هــذه الشــركة تقســيمها إىل وحــدات ال حيــث مت ع ،جمــال الطابعــات وآالت النســخ والوســائط املكتبي

وتوجيههــا بشــكل  ،تتمتــع حبريــة أكــرب يف اختــاذ قــرارات، ويف نفــس الوقــت ميكــن احلكــم علــى أدائهــا كــل علــى حــدة ،مركزيــة
قـرب إىل الزبـون حـىت تتجـاوب ني أدائهـا وجعـل الشـركة أتحسـالالمركزيـة لمستقل، حيث كان من الضروري أن تتبـين الشـركة 

  .تياجاته بسرعة تضمن هلا األسبقية يف السوقمع اح

أو الشـركات الفرعيـة أو ) DAS( ةوتطبيـق الالمركزيـة يكـون عـن طريـق تكـوين مـا يسـمى بوحـدات األعمـال اإلسـرتاتيجي    
  .إدارة املشاريع، وهذا حسب ما يناسب نشاط كل شركة وطبيعة عملها

ـالس الـويعد هذا مؤشر ذو أمهية بالغة، حيث ميكن من خال    يت تتمتـع له معرفه وتقييم فعالية جمـالس اإلدارة، حيـث أن ا
دة ذات املركزيـة املفرطـة جيعلهـا جامـ مركزية واسعة جيعلها مرنة يف مواجهة التغريات البيئية، عكس الشركاتبتفويض أكرب وال

ا إىل اخلروج من املنافس   .ةوغري قادرة على التكييف مع حميطها، األمر الذي قد يؤدي 

  مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية: الفرع الثاني

اية العام وإبراز االجتاهات اإلجيابية للنسب واملؤشرات املالية،     مقياس جناح اإلدارة التنفيذية ال ينحصر يف حتقيق األرباح 
لـس ابل جيب أن يشمل كل نواحي الشركة وأعماهلا وعالقا اإلدارة مراقبتهـا والتأكـد مـن ، وأهـم النقـاط الـيت جيـب علـى ا

ا  ،تطورها بشـكل اجيـايب تلـك املتعلقـة مبـوظفي الشـركة وإدارة مواردهـا البشـرية، العالقـة بعمـالء الشـركة ورضـاهم عـن خـدما
  .وتعاملها معهم وأن تكون أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر نشطة وفعالة

االطمئنـان إىل تـوافره يف ، وأهم ما جيب علـى جملـس اإلدارة أهم أصول الشركةإن املوظفني هم : إدارة الموارد البشرية -1
تـوفر الصـف الثـاين والثالـث لكـل مركـز هـام يف  ،يف اجليد جلميع الوظائف ووضع خطط اإلحالل الفعالةص، هو التو الشركة

ألداء وتقيــــيم أداء العــــاملني  الشــــركة، وضــــوح اهليكــــل التنظيمــــي، تــــوافر احلــــوافز املاليــــة واملعنويــــة، وجــــود مؤشــــرات واضــــحة
موعــات اإلداريــة، خطــط التــدريب وإحــالل العمالــة الوطنيــة، خطــط الــتعلم املســتمر وتطــوير القيــادة، معــدال الغيــاب،  توا
وجـب علـى اإلجازات املرضية، معدالت ترك العمـل وأسـبابه، مؤشـرات رضـى املـوظفني ووالئهـم للشـركة، كـل هـذه األمـور يت

  .ن تقدم للمجلس تقارير دقيقة عنها ودورية الختاذ اإلجراءات املناسبةبدقة وأاإلدارة متابعتها 
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إن أهم معيار لنجاح جملس إدارة الشـركة هـو مقـدار رضـى العميـل، وسـواء كانـت الشـركة تنـتج : مقياس رضى العمالء -2
 كما أن جملـس اإلدارة النـاجح. ائهالسلع أو تقدم خدمات، فال بد من التأكد بأن اإلدارة تويل أمهية لكل اهتمامات عمال

إن كـل الشـركات  .جيب أن يراقب العمالء بانتظـام وأن حيصـل لـإلدارة تقـارير وإحصـاءات دقيقـة ومنتظمـة عـن هـذه الناحيـة
ــا أن ت) iso(الــيت تعمـــل اآلن ضــمن أنظمـــة ضــمان اجلـــودة الدوليــة  ــال بشـــكل منهجـــي يفـــرتض  قـــيس أداءهــا يف هـــذا ا

م حول خدمات ومنتجات الشركة وجيب القيام ومنتظم،   .بإجراء استبيان لعمالء الشركة ملعرفة آرائهم وانشغاال

ا أمرا حمرجا يف  املاضي، أما      لقد كانت فكرة احلصول على آراء العمالء وشكاويهم حول منتجات أي شركة أو خدما
نفسـها واحلفــاظ علــى مكانتهــا يف الســوق، ســاعدة  الشــركات علــى تطــوير يـب أن يعتــرب أكثــر مــن ضــروري وهـذا ملاآلن فيج

كمـا جيـب . الشـركة أقسـامتشكل جلنة دائمة ملتابعة مالحظات العمالء ومعاجلة القصور مع خمتلـف  أنوالبد إلدارة الشركة 
لـس علـى اإلجـراءات الـيت ، وأن تلـس اإلدارة بانتظـاملص آراء العمالء وتعرضها علـى جمخت أنعليها  ملعاجلـة  تتخـذهاطلـع ا

  .جوانب القصور اليت تتكرر يف إحصاء رأي العمالء

 املتاحـــةاســـتمارات وكتابـــة املالحظـــات، بـــل جيـــب أن يشـــغل كـــل الوســـائل  لعمـــالء علـــى مـــلءإحصـــاء رأي ا يقتصـــروال    
إن الشركة  .مع مورديهاو  حتكاك والتواصل مع وكالء الشركةإجراء مقابالت معهم، اال: لإلطالع على شعورهم احلقيق مثل

ســتكون هــي األقــدر علــى التطــور والتوســع علــى حســاب  ،الــيت تســعى بــإخالص ملعرفــة اآلراء احلقيقــة والصــادقة لعمالئهــا
  .منافسيها

ــار آخــر يضــاف إىل معــايري تقيــيم فعاليــة جمــالس اإلدارة     أي معيــار إهتمــام جملــس اإلدارة بدرايــة رضــى (وبالتــايل فهــذا معي
  .لعمالء فقط وإمنا على كل األطراف ذات املصلحة وعلى رأسهم املسامهنيوهذا ال يقتصر على ا) عمالء الشركة

ـا : أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر -3 إن تقييم النواحي املالية اليت حتكم الشـركات وتصـريح أعضـاء جمـالس إدار
دف تيف تقديره وعلـى جملـس اإلدارة أن  ،هلا الشـركةوعية محلة األسهم باملخاطر اليت تتعرض م السنوي مهم للغاية، وهذا 

ا، وغاليا ما يكـون هـذا غائـب يف جمـالس اإلدارة وذلـك لضـعف التقـارير الـيت  يكون واعيا بأوضاع الشركة واملخاطر احمليطة 
لس حول الرقابة الداخلية يف كثري من الشركات أو لعدم وجود نظام رقابة شامل وفعال مع أنـه علـى جملـس  حيصل عليها ا

  .كما تطرقنا إليه يف الفصل الثاين من هذا البحثف على التدقيق والرقابة الداخلية،دارة أن حيوي جلنة خاصة باإلشرااإل
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ومراقبــة اإلنفــاق فحســب، بـــل   واملفهــوم احلــديث للرقابــة الداخليــة جيــب أن ال يقتصــر علـــى تقيــيم وإدارة املخــاطر املاليــة   
ميكـن أن تتعـرض هلـا الشـركة مثـل تعطـل اإلنتـاج، جـودة السـلع أو اخلـدمات، سـالمة ، ليشمل كل أنواع املخـاطر الـيت يتعداه

  .ة املهنية، أمن الشركات واألفراداملوظفني وأصول الشركة، الصح

ـا يشـكل سـليمأن إن التأكد     ا تقوم بانتظـام بتقيـيم املخـاطر وإدار هـو  ،إدارة الشركة تطبق أنظمة رقابة داخلية فعالية وأ
  .1مسؤوليات جملس اإلدارة من صميم

اية هذا املطلب نوجز باختصار    ، والـيت ميكـن مـن أهـم مؤشـرات قيـاس فعاليـة جمـالس اإلدارة يف الشكل أسفله وعليه يف 
لس خالهلا احلكم على مدى فعالية ملـة مضـمون  ا يف تقييمـه لـألداء الشـامل، حيـث سـتكون فيمـا بعـد هـذه املؤشـرات ا

  :ااستمارة الدراسة امليدانية بعد تفصيله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).بتصرف. (121: اخلطيب، مرجع سابق، ص حممد - 1
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  مؤشرات قياس فعالية جمالس اإلدارة :14شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  .باحثمن إعداد ال: المصدر

 فعالية مجلس اإلدارة

  مجلس إدارة فعال

 

مراقبة مقياس 
األداء المالي وغير 

)الشامل(المالي   

التقارير 
المنتظمة حول 
 وضع الشركة

ال مركزية 
 األعمال

مراقبة 
المجلس 
 التنفيذي

مقياس رضى 
العمالء 

واألطراف ذات 
 المصلحة

إدارة . الرقابة
المخاطر على 

 أداء الشركة

:هل تقوم ب  

هل تقوم 

:هل تقوم ب  

:هل تقوم ب  
:هل تقوم ب  

:هل تقوم ب  

 نعم
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 نعم نعم نعم نعم
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  تقييم والرقابة على األداء الشاملالعوامل نجاح مجلس اإلدارة في : المطلب الثالث

لــس اإلدارة هــو الرقابــة وتقيــي    ن جنــاح هــذه املهمــة يتطلــب للشــركات، وإم األداء الشــامل إن مــن أهــم األعمــال املنوطــة 
ا بكل فعالية، ويف ما يلي سيتم التطرق إىل هذه العوامل اليت تعد أساس جناح عمل جملس  لس يف القيام  عوامل تساعد ا

  .اإلدارة يف هذا اجلانب

لس اإلدارة ومعرفة العوامل املسـاعدة علـى الرفـع مـن فعاليتـهإن التقي    مـن شـأنه أن يرفـع مـن أداء الشـركة ككـل   ،يم اجليد 
  .كونه تربطه عالقة مباشرة وتناسبية مع الشركة

يـد املشـاكل واألزمـات، علـى ايف ظـل تز  :االستثمار بشكل مستمر في فرص تطوير مهارات أعضاء مجلـس اإلدارة -1
ــة الداخليــة واخلارجيــة و  ،جملــس اإلدارة، أن يضــع خطــط للتطــوير خاصــة فيمــا ) اخلــربات والكفــاءات(لتلبيــة احتياجــات البيئ

ال يكونون على إطالع أيتعلق جبانب التدقيق والرقابة الداخلية، كون األعضاء املتخصصني  كرب على كل ما مـن يف هذا ا
  ؛شأنه أن حيسن من أداء الشركة ويساعد على تقييمه

لـس اخلـا :دارةزيـادة تنـوع مجـالس اإل -2 رجني حيــث أن هـذا التنـوع مـن شــأنه أن مــن خـالل تعيـني املزيـد مــن أعضـاء ا
لس والشركة على حد سواءحيقق قيمة مضافة كبرية وحيسن م   ؛ن أداء ا

دارات التنفيذيــة وجمــالس يعــد عــدم وضــوح األدوار بــني اإل: تحديــد األدوار والمســؤوليات والتعريــف بطريقــة مناســبة -3
مـن األخطـاء، وهـذا مـا  ؤدي إىل إلقـاء املسـؤوليات والتـربؤث أنـه يـاإلدارة أحد العوائق الرئيسية يف تقيـيم أداء الشـركات، حيـ

لس، حيث أن عملية تقييم األداء حتدد نقاط اخللل يف األداء  من شأنه أن يصعب من مهمة نظام اجلزاء والعقاب داخل ا
  ؛وبالتايل اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة ،واملسؤول عن هذا اخللل

الس اإلدارة اجتاه عملية تقييم األداء جيعلها تركز على حمور واحد من األداء وهو : النظرة الشاملة -4 إن النظرة التقليدية 
وهي احملور االقتصادي، ألداء يركز على ثالث حماور رئيسة، م اي، عكس الواقع احلايل الذي أصبح يقيحمور األداء االقتصاد
لس القادر على اجلمع بني حمـاور األداء الثالثـة ، وبالتايل )األداء الشامل(االجتماعي والبيئي  فمجلس اإلدارة الفعال هو ا

ا تشكل كال ال يتجزأ   ؛أل

فـاألمر يسـتوجب تكليـف جلنـة  ،إذ كان تقييم األداء الشامل وحتسينه ذو أمهيـة كبـرية: تشكيل لجان لتحسين الفعالية -5
ـا ال تقـوم بـاألمر كمـا  ذا الدور بالرغم من أن جمالس اإلدارة متتلك مثل هذه اللجـان، إّال أ متخصصة تسهر على القيام، 

  ؛جيب، وعليه جيب إعادة النظر يف أدوارها وتوجيهها حنو الطريق الصحيح
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دارة االلتـــزام بتخصـــيص املزيـــد مـــن الوقـــت لـــى جملـــس اإلينبغـــي ع: تخصـــيص وإعطـــاء األولويـــة للمواضـــيع األساســـية -6
للمواضيع األساسية، وقد أثبتت جتارب عديدة أن االجتماعات غري الرمسية خارج حميط الشركة ملناقشة املواضيع اهلامة ميكن 

  ؛حلرية يف االقرتاحوهذا لعدم وجود الضغط على األفراد وا ،أن يعزز إنتاجية جملس اإلدارة يف إجياد حلول للمشاكل العالقة

إال أن  ،املســتمرة والبنــاءة تمهمــا بلغــت رغبــة جملــس اإلدارة يف عقــد االجتماعــا: تحســين ديناميكيــة مجلــس اإلدارة -7
لــس ملتابعــة املناقشــات، وعليــه  هنـاك حتــديات تقــف أمــام وضــع ديناميكيــة فعالــة للمجلــس دون احلاجــة إىل تــدخل رئــيس ا

لس يف تس   ؛يري النقاشات وتطبيق مهاراته القيادية يف النقاش وبسط اآلراءيتمثل دور رئيس ا

وعليــه فعلـى جملـس اإلدارة أن يبــين  ،املعلومـة املالئمـة يعــين قـرار صـحيح: المعلومـات كمصـدر أساســي التخـاذ القــرار -8
علومات إىل كافـة نـواحي كما أن نظام االتصال يلعب دوره يف نشر وإيصال امل  ،قراراته وفق معلومات بالكم والنوع الالزمني

  ؛الشركة

ال ميكـن ألي جملـس إدارة أن ميتلـك الفعاليـة الكافيـة مـا مل يضـع اآلليـات املناسـبة ملتابعـة تنفيـذ : وضع آليات للمتابعـة -9
لس   ؛القرارات اليت يتم اختاذها خالل اجتماعات ا

قيـيم مـن قبـل طـرف خـارجي مسـتقل بـدعم  ن هـذا التيكـو  :وضع وتنفيذ عملية تقييم رسمية ألداء مجلـس اإلدارة -10
لس وكبار أعضاءه ويكون هذا التقييم شامل وخمطط   .1كامل من طرف رئيس ا

  

  

  

  

  

  

                                                
تاريخ  www.gccbdi.org .11: ، صاإلداراتاستعراض فعالية مجالس : بداية الرحلة، معهد أعضاء جمالس اإلدارات لدول جملس التعاون اخلليجي -1 

  05/10/2016: الزيارة
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  :الثالث خالصة الفصل

وتوصـلنا إىل النقـاط  ،وكـذا دور جمـالس اإلدارة يف الرقابـة عليـه الشـاملألداء ذكرنا يف هذا الفصل من البحـث أهـم جوانـب ا
  :التالية
) غـري املاليـة(تركيز املداخل التقليدية لقياس وتقييم األداء على األبعاد املالية امللموسة، وإمهال األبعاد غـري امللموسـة  -

 التطور احلاصل يف البيئة؛ بالرغم

بعاد املهمة جدا يف الوقت الراهن، خاصة بعد التوجه احلـديث للمؤسسـات العامليـة ن األم واالجتماعي البعد البيئي -
تمع؛ تبين مفهوم املؤسسة اخلضراء صديقة البيئةحنو   وا

نـواحي األداء االقتصـادي واالجتمـاعي والبيئـي مجيـع التقيـيم  عنـد أدوات وأساليب تأخذ يف احلسبانعلى  عتماداال -
 أي األداء الشامل؛

 ومات؛يعتمد جناح عملية التقييم على فعالية نظام املعلومات الذي ميُد املؤسسة مبا حتتاجه من معل -

إىل حتســـــني األداء، وذلــــك لشــــمولية التقيـــــيم وآنيــــة كشـــــف  األداء الشـــــامل بإشــــراف جملــــس اإلدارةيُــــؤدي تقيــــيم  -
 ة؛اإلختالالت وجودة اإلجراءات التصحيحي

 يعمل جملس اإلدارة على دعم الشركة بكل ما حتتاجه من مواد خاصة املعلومات لضمان جناح التقييم؛ -

 .تبة يف متابعة األداء الشامل للشركة األمر الذي يساعد يف حتسينه باستمرارمر يتبع جملس اإلدارة منهجية  -

    
يــؤدي يف األخــري إىل أن جملــس اإلدارة الــذي يعمــل وفــق منهجيـة حمــددة ويســطر أهدافــه فإنــه  ،وعليـه ميكــن القــول      

هــذا الطـرح ومـا هــو حـال جمالســها  فمــا موقـع شـركاتنا اجلزائريــة مـن. تنافسـيتهاوحيسـن مــن  وأداء الشـركة الرفـع مـن أدائــه
  .هذا ما سنحاول التعرف عليه يف الفصل املوايل ،اإلدارية

  
  
  



  

  

  الرابعالفصل  

الدراسة الميدانية على عينة  
  من شركات المساهمة الجزائرية
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  الرابع  الفصل  

  الدراسة الميدانية

  :تمهيد

يعتـرب جملــس اإلدارة يف الشــركة اهليئــة املسـئولة عــن جنــاح وفشــل اخلطــط واالسـرتاتيجيات املوضــوعة، وهــذا راجــع إىل الــدور    

الكبــري الــذي خيولـــه لــه قـــانون الشــركة، وكـــذا مبــادئ احلوكمـــة الــيت أصـــبحت مــن اآلليـــات الــيت تعتمـــدها الشــركات لتحقيـــق 

يسوقنا للتطرق إىل الدور اهلـام الـذي يقـوم بـه يف تقيـيم أداء الشـركة وتصـحيح  وإن احلديث عن مهام جملس اإلدارة. أهدافها

الفجوات وحتسني النتائج، علما أن األداء احلايل للشـركات مل يعـد يقتصـر علـى جانـب واحـد وهـو األداء االقتصـادي الـذي 

داء الشــامل الــذي جيمــع بــني أثبــت قصــوره علــى املــدى البعيــد؛ حيــث أصــبح األداء يقــاس بكامــل أبعــاده وهــو مــا عــرف بــاأل

  .األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي

بناء على ما سبق، سنحاول يف هذا الفصل مـن البحـث إسـقاط اجلوانـب النظريـة الـيت مت التطـرق إليهـا علـى واقـع شـركاتنا    

سنقوم بدراسة ميدانية على عينـة  حيث. اجلزائرية، اليت مل تعد يف معزل على ما حيدث من تغريات وتطورات يف البيئة العاملية

من شركات املسامهة اجلزائرية املشتتة يف ربوع الوطن، وذلك باالعتماد على أدوات علمية يف احلصول على البيانات، ونعتمد  

  . كذلك على أدوات إحصائية يف املعاجلة والتحليل

  : وعليه سنتطرق يف هذا الفصل إىل املباحث التالية

  .اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية: المبحث األول
 .معاجلة االستمارة وحتليل البيانات: المبحث الثاني
 .االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسة ومناقشة النتائج: المبحث الثالث
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 اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: األولالمبحث 

النظري، وكذا تأكيدا أو نفيا للفرضيات اليت ينطلق منها أي تعد الدراسة امليدانية ألي موضوع دعما تطبيقيا جبانبه    
وعليه سنحاول يف هذا املبحث  .يستوجب دعمها بإثباتات من الواقع املعاش ،وحىت يتسىن للباحث تعزيز نظرته .موضوع

اليت اعتمدها الباحث يف املدروسة واملعايري  الشركاتمن املوضوع التعريف باملنهج العام للدراسة امليدانية، بدء بالتطرق إىل 
االختبار، وكذا األدوات املستعملة يف مجع البيانات اليت اعتمدها الباحث يف االختبار، وكذا األدوات املستعملة يف مجع 

البيانات وطرق حتليلها ومعاجلتها، وأخريا شرح مفصل حملاور االستمارة باعتبارها األداة الرئيسية يف مجع البيانات من 
  .الشركات

  محل الدراسة الشركاتالتعريف ب: للمطلب األو ا
ـــذا قـــد يلجـــأ  إن األصـــل يف البحـــوث العلميـــة أن جتـــري علـــى مجيـــع أفـــراد جمتمـــع البحـــث ألن ذلـــك أدعـــى وأدق، و
تمـع كبـرية جـدا ومتشـتت باإلضـافة إىل  تمـع إذا تعـزز ذلـك، وهـذا ألن مفـردات ا الباحث إىل اختيار جزء كبـري مـن هـذا ا

تمعالتكاليف    .املادية املرتتبة عند إجراء مسح شامل لكل أفراد ا
ــة مــن  ــة مــع بيئتهــا  الشــركاتلقــد قــام الباحــث باختيــار عين االقتصــادية ذات الطــابع اإلنتــاجي والــيت هلــا عالقــة متبادل

 تالشــركا، ألن هــذا النــوع مــن )SPA(هــو أن تكــون شــركات ذات أســهم  الشــركاتالعامــة، والشــرط األساســي يف اختيــار 
أن شـركات  ميتلك جملس إدارة منتظم ومشكل وفق ما ينص عليه قانون الشركات املسامهة ووفق مبادئ احلوكمة، حيث جند ّ

  .حتتوي على جملس إدارة مكون من جمموعة من اللجان واألعضاء واألطراف ةاملسامه

، حيـث باإلضـافة إىل شـرط )نتظمةامل(فقد اعتمد الباحث على العينة غري العشوائية  ،الشركاتأما عن طريقة اختيار 
ومجع أكرب عـدد مـن املعطيـات  شركاتذات أسهم، اعتمد الباحث يف االختيار على إمكانية الدخول لل الشركاتأن تكون 

  .اإلشكالية واألسئلة الفرعية املطروحة ناليت تساعده يف إجراء الدراسة واإلجابة ع
ذات أسهم موزعة على خمتلف ربـوع الـوطن ومتنوعـة  شركة 30ر وعلى هذا األساس فقد قام الباحث بدراسة واختيا

الكبـرية أكثـر تنظيمـا  الشـركاتكبرية وهذا لتدعيم نتائج الدراسة كـون أن   شركاتبني ما هي شركة خاصة وشركة عامة كلها 
 ويف اجلـدول .ومجع البيانـات شركاتعلى الرغم من الصعوبات اليت صادفها الباحث يف الدخول لل .الشركاتمن غريها من 
  .ومكان تواجدها وطبيعة نشاطها كل الشركات اليت مت دراستها  مت تلخيص 01حق رقم املوضح يف املل
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  منهجية الدراسة الميدانية: لثانيالمطلب ا
إن كــل دراســـة ميدانيـــة ألي موضـــوع جيــب أن تقـــوم علـــى منهجيـــة علميـــة ســليمة حـــىت ميكـــن للباحـــث الوصـــول إىل 

ــة علــى مجلــة مــن األســئلة وتوضــيح العديــد مــن األشــياء، وهــذا مــا ســنحاول التطــرق إليــه يف هــذا أهــداف  ــه مــن اإلجاب متكن
  .العنصر، حيث سنقوم بطرح إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية املنبثقة منها

  الدراسة إشكالية: الفرع األول
ا بيئة أعمال  يف الوقت الراهن حيتم عليها أن تتكيف أو تواكب معها حـىت  الشركاتإن التغريات الكبرية اليت تتميز 

 شـركاتهتمـام باجلوانـب البيئيـة واالجتماعيـة للمـا مييـز هـذه البيئـة هـو تزايـد اإل ميكن أن تضمن البقاء واالستمرارية، وأن أهم
صـادية عـادة والـيت تسـعى إىل أصـبحت ملزمـة باملوازنـة بـني أهـدافها االقت الشـركاتأو ما يعرف بالتنمية املسـتدامة، حيـث أن 

تمــع باعتبارمهــا جــزءا مــن هــذه البيئــة ،حتقيقهــا ــة وا ــا وهــذا مــن خــالل تطبيــق ال ،وبــني متطلبــات البيئ  شــركةوكــذا مــن إدار
ا   .للحوكمة لتسيري شؤو

ــة األول عــن إدارة الشــركات ومتابعــة  املســئولهــو  ،إن جملــس اإلدارة أو مــا يســمى يف القــانون اجلزائــري مبجلــس املراقب
مل يعد ذلك األداء الذي يهـتم باألربـاح ورقـم األعمـال واحلصـة السـوقية فقـط، ) األداء(ومراقبة أدائها باستمرار، هذا األخري 

من خالل هذه الدراسة يسعى إىل  ،وعليه فإن الباحث .شركةفقد أصبح يراعي كل جوانب ال ؛بل تعدى إىل أبعد من ذلك
مدى فعالية جملس اإلدارة يف الشركة يف تقييم األداء الشامل، باعتبار التقييم من املهام األساسية للمجلس، وقد طـرح  معرفة

  املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة يف تقييم األداء الشامل؟ شركاتما مدى فعالية جمالس إدارة : "الباحث اإلشكالية التالية
ــة  ــة هلــذا هــذا الســؤال الرئيســي ا عــنولإلجاب ــة تســاعد يف الوصــول إىل إجاب ســتوجب علــى الباحــث طــرح أســئلة فرعي

  :السؤال، وهذه األسئلة هي
املسامهة اجلزائرية ملبـادئ احلوكمـة؟ وقـد مت طـرح هـذا السـؤال ألنـه ال ميكـن احلـديث عـن جملـس  شركاتما مدى تطبيق  - 1

 .من مبادئ احلوكمةاإلدارة دون التطرق إىل حوكمة الشركات باعتبار جملس اإلدارة مبدأ 
املسـامهة اجلزائريـة ملبـادئ احلوكمـة؟ ألن التمثيـل اجليـد والتنظــيم  الشــركاتمـا مسـتوى تطـابق هيكلـة ومهـام جمـالس إدارة  - 2

 .اهليكلي النموذجي يعد أساسا فعاال لعمل جملس اإلدارة وقيامه مبهامه املوكلة إليه
تقييم األداء البيئـي واالجتمـاعي؟ ألن األداء الشـامل جيـب أن بية املسامهة اجلزائر  الشركاتما مدى اهتمام جمالس إدارة  - 3

 .البعد االقتصادي والبعد البيئي والبعد االجتماعي: يشمل أبعاده الثالثة
اجلزائريـة؟ وهـذا بغـرض معرفـة اجلوانـب الـيت  الشـركاتما هي معايري تقييم األداء الشامل املعتمـدة مـن قبـل جمـالس إدارة  - 4

 .، وعدم إمهال جانب على آخرشركةدى تغطية معايري التقييم لكامل جوانب اليشملها التقييم وم
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  أدوات جمع البيانات: لفرع الثانيا
إن صــدق البيانــات املتحصــل عليهــا، ودقــة النتــائج املتوصــل إليهــا يعتمــد بالدرجــة األوىل علــى نوعيــة وكميــة البيانــات 

  .املستعملةاملستخدمة واليت تقوم بدورها على أساس األداة 
ا الباحث لدراسة ومعاجلة موضوع ما على عاملني أساسيني ومها طبيعـة : ويتوقف اختيار نوع األدوات اليت يستعني 

  .املوضوع، وطبيعة البيانات املراد مجعها، كما ميكن أن نضيف املنهج املستخدم يف الدراسة
حـث علـى أداتـني أساسـيتني، حيـث أن كـل أداة تكمـل وللحصول على البيانات الكافية وبالنوعية اجليدة، اعتمـد البا

ـــد مت تقســـيم األدوات املســـتخدمة إىل مصـــدرين ـــى كـــم وكيـــف كـــاف مـــن البيانـــات، وق ـــة احلصـــول عل مصـــدر : األخـــرى بغي
  .أساسي، مصدر ثانوي

ـا: المصادر األساسية -1  األفـراد منـوذج يضـم جمموعـة أسـئلة توجـه إىل: "ونقصد هنا باستمارة االستبيان، واليت تعرف بأ
مــن أجـــل احلصــول علـــى معلومــات حـــول املوضــوع أو مشـــكل أو موقـــف معــني، ويـــتم تنفيــذ االســـتمارة عــن طريـــق املقابلـــة 

وقـد اعتمـد يف توزيـع ونشـر االسـتمارة علـى  1.الشخصـية أو أن ترسـل إىل املبحـوثني عـن طريـق الربيـد وذلـك مـن أجـل ملئهـا
  ل عليها واسرتجاعها يف مدة قصرية نسبيا، ومن أهم هذه القنوات نذكرعدة قنوات، األمر الذي سهل من إمكانية احلصو 

  ؛إيداع االستمارات على مستوى مكاتب مديريات الشركات -
  ؛االستعانة ببعض الزمالء العاملني يف الشركات حمل الدراسة وغريها والذي كان له الدور البالغ يف ملء االستمارات -

  *.املستجوبني عن طريق املقابلة املباشرةاالتصال املباشر ببعض األفراد  -
املقابلــة والسـجالت والوثــائق املسـتخدمة يف الدراســة والـيت اعتمــد عليهــا : ونقصـد باملصــادر الثانويـة: المصـادر الثانويــة -2

  .الباحث يف تفسري احلاالت واإلجابات وتأكيد بعض احلقائق املتوصل إليها
ــالس اإلداريــة يف الشــركات مــن أجــل مث االعتمــاد علــى : المقابلــة -2-1 املقابلــة الشخصــية مــع مســؤويل ورؤســاء بعــض ا

احلصول على معلومات أكثر دقة تـدعم األجوبـة املتحصـل عليهـا مـن خـالل االسـتمارة املوجهـة هلـم، كمـا كانـت ردود فعـل 
م الدراسة، كما  مت طرح بعض األسئلة غري املوجودة بعض الذين مت مقابلتهم مبثابة إجابات وتوضيحات لبعض األمور اليت 

  .يف مضمون االستمارة وهذا لتوسيع دائرة الفهم والتأكيد اجليد ملا سيتم التوصل إليه
ــا تعتـرب دالئــل وحقــائق ملموســة تــدعم نتــائج  :الســجالت والوثــائق -2-2 إن السـجالت والوثــائق تعــني البحــث كثــريا أل

ا قد تع   :طي معلومات ال ميكن ألدوات أخرى أن توفرها ونذكر من بني هذه الوثائقالدراسة وتزيد من مصداقيتها كما أ
                                                

  .181: ، ص2005، دار وائل، عمان، مناهج البحث العلميأمحد حسني الرفاعي،  -  1
لس أو أعضاء وهذا راجع إىل منط الدراسة ونوع البيانات الالزم مجعها  *   .إن أفراد عينة الدراسة هم أعضاء جملس اإلدارة سواء رئيس ا
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 ،النصوص القانونية -

 ،القوانني واللوائح الداخلية للشركات - 
 ،تقارير إحصائية - 
 ،تقارير حول اجتماعات اجلمعية العامة للشركة - 
 ،القانون األساسي للشركة -

لس التنفيذيعقود خاصة بأعضا -  ،ء جملس اإلدارة وا

 .التقارير السنوية حول نتائج تقييم أداء الشركة وأداء جملس اإلدارةبعض  -
  .وقد مت االستفادة كثريا من هذه الوثائق يف حتليل بعض النقاط وتأكيد بعض احلقائق

 : حدود الدراسة الميدانية: الفرع الثالث
  :تتمثل حدود الدراسة امليدانية فيما يلي

شـركة مسـامهة وطنيـة موزعـة علـى عـدة واليـات،  30باجلزائر على عينة مكونة مـن متت هذه الدراسة : الحدود المكانية -
الس إدارة حىت يتسىن إجراء الدراسة عليها؛   شريطة امتالك هذه الشركات 

إىل  2016يـــرتبط مضـــمون ونتـــائج  الدراســـة امليدانيـــة بـــالزمن الـــذي أجريـــت فيـــه واملقـــدرة مـــن جويليـــة : الحـــدود الزمانيـــة -
  نفس السنة؛ديسمرب من 

  . تستند هذه الدراسة على آراء وإجابات رؤساء جمالس اإلدارة وأعضائه: الحدود البشرية -
  

  هيكل االستمارة ومحاورها: الثالثالمطلب 
ـا السـبيل  اعتمادا على إشكالية الدراسة وفرضيتها، مت اختيار مجلة من األسئلة يعترب من الضروري اإلجابة عليها، أل

حمـل الدراســة  الشـركاتالكفيـل للوصـول إىل أهـداف الدراسـة واسـتخالص النتـائج وحماولـة إعطـاء حلـول ومقرتحـات تسـاعد 
  .على تبين مثل هذه النماذج خاصاالقتصادية اجلزائرية بشكل  الشركاتبشكل عام و 

ـ،ونشري إىل أن أسئلة االستمارة هي أسـئلة سـهلة خاليـة مـن التعقيـد والغمـوض تغطـي كـل حمـاوره ب بشـكل  جتيـ اا وأ
حتتوي االستمارة اليت قام الباحـث بإعـدادها علـى أربعـة حمـاور رئيسـية حيـث أن كـل حمـور كما   .كاف على األسئلة املوضوع

  .فرضية أو أكثر حياول أن جييب على

 :أو األفراد و حيتوي على البيانات التالية الشركاتوهو خاص بالتعريف مبتغريات الدراسة سواء : المحور األول - 
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لس(املستجوب وظيفة  ،عدد املسامهني ،شركةاسم ال  .املستوى التعليمي ،اخلربة يف ميدان العمل، )منط عضويته يف ا
  .09 -01األسئلة من  وخاص بالفرضية األوىل، ويضم :المحور الثاني -
حمل الدراسة مببادئ حوكمة الشركات، ألنه من املعلوم أنه ال ميكن  الشركاتمدى تطبيق ملعرفة حيث خصص هذا احملور    

لـى تطبيـق مسـؤولية كـربى ع مسـئوالباعتبـار جملـس اإلدارة  ،احلديث عن جملس اإلدارة دون احلديث والتطرق ملبادئ احلوكمـة
  .مبادئ احلوكمة

 .30 – 10م األسئلة من ضخاص بالفرضية الثانية وي: المحور الثالث -
لس، و  الشركاتوقد خصص هذا احملور للتطرق إىل هيكلة جملس اإلدارة يف    تعيني  طريقةحمل الدراسة وكيفية عمل هذا ا

لـس نهـا يف مهمـة توكـل إليهــا كــل م  تصوأهـم اجلهـات املكونــة للمجلـس والـيت ختـ ،وكيفيـة انعقـاد اجلمعيــة العامـة ،أعضـاء ا
  .عتهاحسب طبي

  .111 – 31خاص بالفرضيتني الثالثة والرابعة، ويضم األسئلة من : المحور الرابع -
بتقييم املدروسة  الشركاتمدى اهتمام جمالس إدارة عرفة احملور مبهذا ، ويهتم حماور فرعيةثالث وهو بدوره مقسم إىل 

األداء الشامل، واألمهية اليت يوليها هلذا الدور الكبـري املنـوط إليـه، وكـذا املعـايري املسـتخدمة يف عمليـة التقيـيم ومـدى مشوليتهـا 
ا على ترمجة واقع األداء الشامل الفعلي   .وقدر

ائيــا، وجــب علــى الباو  حــث إخضــاعها إىل كمــا هــو معمــول بــه يف مثــل هــذه البحــوث، فإنــه قبــل اعتمــاد االســتمارة 
  :مراحل أولية وجتارب تأكيدية على النحو التايل

  ؛ئلة اليت فيها خلل أو غري معلومةإعداد استمارة أولية من أجل استخدامها يف مجع البيانات وتصحيح األس  -
  ؛وتعديل ما يلزمموا بتقدمي النصح ، والذين قاخمتصني من داخل اجلامعة ومن الشركات مت عرض االستمارة على حمكمني -
ا -   .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستمارة وتعديلها حسب صدق الفقرات وثبا

 : أما خبصوص توزيع االستمارة على أفراد العينة، فقد كانت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت اخلماسي كالتايل
  

  مقياس ليكارت اخلماسي: 08جدول رقم 
  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف
  1  2  3  4  5  النقاط

  .بدراسات سابقة ةمن إعداد الباحث باالستعان: المصدر
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  )اإلستمارة(صدق األداة المستخدمة في جمع البيانات : المطلب الرابع
  :نتائج أنه مرتفع وهذا ما يبينه اجلدول التايلالتثبت  نباخعامل ألفاكرو مبعد تطبيق 

  توزيع ألفاكرونباخ اإلمجايل: 09جدول رقم 
 نباخألفاكرو معامل   مجموع عبارات االستمارة

111  0.982  
  SPSSخمرجات برنامج : المصدر

ا مطمئنـني بثبـات أداة الدراسـة، ونشـري أن نـوهذا ما جيعل 0.982يتضح من هذا اجلدول أن معامل ألفاكرونباخ بلغ 
مـــا اقرتبـــت مـــن الواحـــد دل ذلـــك علـــى وجـــود ثبـــات عـــال يؤكـــد صـــدق ل، وك1-0معامـــل ألفاكرونبـــاخ قيمتـــه تـــرتاوح بـــني 

  ".كل اختبار ثابت صادق وليس كل اختبار صادق ثابت": وهذا وفق قاعدة القياس ،االستمارة
الدرجة الكلية، فقد قمنا باستخراج معامـل الثبـات ألفاكرونبـاخ لكـل حمـور أما عن التجانس وانسجام حماور الدراسة و 

  :على حدة، واجلدول املوايل يوضح ذلك
  معامالت الثبات حملور الدراسة والدرجة الكلية للمقياس حسب معامل ألفاكرونباخ: 10جدول رقم 

  قيمة المعامل  عدد الفقرات  المحور  المحور رقم
  0.961  09  ملبادئ احلوكمةتطبيق جملس اإلدارة   2
  0.920  21  هيكلة ومهام جملس اإلدارة  3

4  

  0.976  81  األداء الشاملجملس اإلدارة وتقييم 
  0.912  37  اإلدارة وتقييم األداء االقتصاديجملس   1 – 4
  0.960  29  جملس اإلدارة وتقييم األداء االجتماعي  2 – 4
  0.974  15  جملس اإلدارة وتقييم األداء البيئي  3 - 4

  SPSSخمرجات برنامج : المصدر
نالحــظ مــن خــالل البيانــات الــواردة يف اجلــدول، ثبـــات حمــاور الدراســة والدرجــة الكليــة حملــاور فعاليــة جمـــالس اإلدارة 

، وتعتــرب معــامالت الثبــات 0.976 – 0.912والدرجــة الكليــة لتقيــيم األداء الشــامل بكــل جوانبــه، فقــد تراوحــت مــا بــني 
   .املستخرجة هلذه األداة مناسبة وتفي ألغراض الدراسة

صــدق االتســاق الــداخلي لالســتمارة، فقــد مت حســاب معامــل االرتبــاط بــني كــل حمــور مــن حمــاور االســتمارة لأمــا بالنســبة   
  :والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل
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  معامالت االرتباط بني حماور االستمارة: 11جدول رقم 
  معامل االرتباط  المحور  المحور رقم

  0.908  احلوكمةتطبيق جملس اإلدارة ملبادئ   2
  0.956  هيكلة ومهام جملس اإلدارة  3

4  

  0.915  األداء الشاملوتقييم جملس اإلدارة 
  0.883  اإلدارة وتقييم األداء االقتصاديجملس   1 - 4
  0.958  جملس اإلدارة وتقييم األداء االجتماعي  2 - 4
  0.956  جملس اإلدارة وتقييم األداء البيئي  3 - 4

α: مستوى الداللة( SPSSخمرجات برنامج : المصدر = 0.01(  
  من خالل هذا اجلدول، نالحظ أن معامالت االرتباط بني كل حمور من حماور االستمارة ترتاوح بني

α، عنــــد مســــتوى دالــــة يقــــدر بـــــ 0.958 – 0.883  = ، وهــــذا يشــــري إىل وجــــود ارتبــــاط دال وقــــوي بــــني حمــــاور 0.01
  .االستمارة

بني املتغري املستقل واملتمثـل يف فعاليـة جمـالس اإلدارة املتغـري التـابع واملتعلـق بتقيـيم األداء الشـامل، فيما تعلق باالرتباط 
  :فقد مت احتساب درجة االرتباط بينهم، وقد توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل

  معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة: 12جدول رقم 
  معامل االرتباط  )المستقل/المتغير التابع(العالقة بين المحاور 

  0.891  احملور الرابع/ احملور الثاين
  0.869  احملور الرابع/ احملور الثالث

  SPSSخمرجات برنامج : المصدر

، وهـذا مـا يؤكــد 0.01مـن خـالل اجلــدول، جنـد أنـه هنــاك ارتبـاط قـوي بــني املتغـري التـابع واملســتقل عنـد درجـة داللــة 
الدراســة وصــدق االســتمارة، ممــا جيعلهــا يف الطريــق الصــحيح، أي هنــاك ارتبــاط قــوي بــني فعاليــة جملــس اإلدارة ويــدعم نتــائج 

  .وتقييم األداء الشامل بأبعاده الثالثة االقتصادي واالجتماعي والبيئي

وصدق القياس  عن االتساق الداخلي لالستمارة، فإنه يساعدنا يف احلكم على مدى دقة اإلستبيان ومدى ثباته،أما     
ا   .فيما خيص العالقة املراد دراستها وإثبا
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ال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة    . ويقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبيان مع ا
من فقرات  وقد قام الباحث حبساب االتساق الداخلي لإلستبيان، وذلك باالعتماد على معامالت االرتباط بني كل فقرة

ال واليت متثل درجة الفرضية الفرعية مع الدرجة الكلية للمجال نفسه   .ا

  α=0.05معامل االرتباط بني كل فقرات الفرضية الفرعية األوىل والفرضية الكلية عند  :13جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  SPSSعلى خمرجات برنامج  دمن إعداد الباحث باإلعتما: المصدر

من خالل اجلدول، يتبني وجود عالقة ارتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية األوىل والفرضية الكلية، ذلك أن    
يف كل الفقرات وهو  α=0.01يف كل الفقرات هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى احملسوبة هي " بريسون "معامل االرتباط 

ذات داللة إحصائية بني كل فقرة  وبالتايل ميكن القول أنه توجد عالقة ارتباط. α=0.05أقل من مستوى الداللة اجلدولية 
 .من فقرات الفرضية الفرعية األوىل والفرضية الكلية

 
 
 
 

 معامل االرتباط الفقرات الرقم

 0,75 يقوم جملس إدارتكم باملهام املنصوص عليها يف قوانني حوكمة الشركات  1

 0,79 فعالية اجلمعية العامة وتنظيم هيكلتها  2

 0,79  شركةتعزيز دور أصحاب املصاحل يف إدارتكم والرقابة على ال 3

 0,91 احرتام احلقوق القانونية ألصحاب املصاحل  4

 0,93 املصاحل دون تفريقاملساواة بني كل أصحاب  5

 0,95 املعاملة املتكافئة لكل املسامهني  6

 0,93  شركةاإلفصاح والشفافية لكامل معامالت ال 7

 0,92  شركةحق املراجعة والرقابة ألصحاب املصاحل عند كامل معامالت ال 8

 0,90 وجود قوانني وأطر تضمن التطبيق السليم والسلس ملبادئ احلوكمة 9

 0,908 المجموع الكلي
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  α=0.05معامل االرتباط بني كل فقرات الفرضية الفرعية الثانية والفرضية الكلية عند  :14جدول رقم 

 معامل االرتباط الفقرات الرقم

لس إدارتكم وفق ما تنص عليه القوانني  1  0,89 تنعقد اجلمعية العامة 

 0,73 ينعقد جملس إدارتكم بصورة دورية ومنتظمة  2

 0,63 ينعقد جملس إدارتكم يف حاالت استثنائية وفق الظروف احلاصلة 3

 0,69 حيتوي جملس إدارتكم على جلنة للمراقبة  4

 0,42 الرتشيحات واملكافئاتحيتوي جملس إدارتكم على جلنة  5

 0,65 حيتوي جملس إدارتكم على اللجنة  التنفيذية  6

 0,38 حيتوي جملس إدارتكم على جلنة إدارة املخاطر   7

 0,64 حيتوي جملس إدارتكم على جلان أخرى غري اللجان األربعة املذكورة سلفا  8

 0,88 فعالية جلان جملس إدارة مؤسستكم وقيامهم باألدوار املوكلة إليهم  9

 0,48 يتم تعيني جملس إدارة  مؤسستكم عن طريق التعيني املباشر   10

 0,85 يتم تعيني جملس إدارة  مؤسستكم عن طريق االنتخاب  11

 0,80 والتعيني املباشر تكم بطريقة خمتلطة بني االنتخاب يتم تعيني جملس إدارة  مؤسس 12

ومنصب الرئيس مع بني منصب رئيس جملس اإلدارة يلتزم جملس إدارتكم بعدم اجل 13
 0,72 التنفيذي 

 0,64 حيتوي جملس اإلدارة يف مؤسستكم على كامل ممثلي أصحاب املصاحل  14

 0,29 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء تنفيذيني   15

 0,44 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء غري تنفيذيني   16

 0,61 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء مستقلني خارجيني  17

 0,71 عند القيام مبهامهم ) املستقلني(هناك استقاللية لألعضاء اخلارجيني  18

 0,84  وأنشطتها شركةالعام لل األداءمن بني أدوار جملس إدارتكم الرقابة واإلشراف على  19

 0,84 من بني أدوار جملس إدارتكم صياغة ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات  20

 0,75 )املسامهني(عن املالك  شركةهناك فصل تام إلدارة ال 21

 0,956 المجموع الكلي

  SPSSعلى خمرجات برنامج  دمن إعداد الباحث باإلعتما: المصدر
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من خالل اجلدول، يتبني وجود عالقة ارتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية الثانية والفرضية الكلية، ذلك أن   
يف كل الفقرات هو أكرب من الصفر، وأن معامل االرتباط قريب جدا من الواحد هذا يشري إىل " بريسون "معامل االرتباط 

يف كل الفقرات وهو أقل من مستوى الداللة اجلدولية  α=0.01سوبة هي كما أن مستوى احمل. أن العالقة قوية جدا
α=0.05 .ذات داللة إحصائية بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية الثانية  وبالتايل ميكن القول أنه توجد عالقة ارتباط

  .والفرضية الكلية

  α=0.05معامل االرتباط بني كل فقرات الفرضية الثالثة والرابعة مع الفرضية الكلية عند  :15جدول رقم 

  مجلس اإلدارة وتقييم األداء االقتصادي: أوال

معامل  الفقرات الرقم
 االرتباط

دفيقوم جملس إدارتكم بتقييم دو  1  0,56 قياس األداء  ري منتظم للمؤشرات املالية 

 0,30 إدارتكم على امليزانية التقديرية كأساس لتقييم األداءيعتمد جملس  2

 0,64 وجود احنراف عن األداء املطلوب اإلجراءات التصحيحية يف حالة  يقوم جملس إدارتكم باختاذ  3

 0,55 يقوم جملس إدارتكم بالتشاور مع املسامهني حول وضع املؤشرات املالية وكيفية تصحيح االحنرافات  4

 0,70  شركةال أداءيقوم جملس إدارتكم بقياس مدى رضى املسامهني عن  5

 0,77  شركةاألداء الملايل دوريا للمسامهني عن وضعية يقوم جملس إدارتكم باإلفصاح ا 6

جوانب األداء االقتصادي مما ال يدع لى مؤشرات اقتصادية تغطي كافة يعتمد جملس إدارتكم ع  7
 0,47 جماال للخلل 

 0,48 املنافسة  الشركاتاالقتصادي مع أداء  شركةيقوم جملس إدارتكم مبقارنة أداء ال 8

 :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء االقتصادي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية  

 0,23 العائد على السهم  9

 0,30 القيمة السوقية للسهم  10

 0,36 شركةعتبة مردودية ال 11

 0,71 من سنة ألخرى شركةتطور رقم األعمال ال 12

 0,41 إنتاجية العامل 13

 0,29 مردودية قطاعات النشاط 14

 0,49 التكاليف الفعلية إىل التكاليف املخطط هلا 15
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 0,77 التكاليف الفعلية إىل تكاليف املنافسني 16

 0,57 معدل دوران املخزون 17

 0,72 القيمة االقتصادية املضافة 18

 0,56 العائد من املنتجات اجلديدة 19

 0,44 معدالت األرباح من سنة ألخرى 20

 0,48 تطور هوامش الربح من سنة ألخرى 21

 0,34 شركةمعدل مردودية أصول ال 22

 0,77 معدل مردودية األموال الذاتية 23

 0,62 معدل العائد على الرأمسال املستثمر 24

 0,49 التكاليف االستثمار  25

 0,54 معدل دوران العمالء  26

 0,58 عدد الداخلني اجلدد من الزبائن 27

 0,55 مدة االحتفاظ بالزبائن 28

 0,59 الزبائن و تطورهى قياس مستوى رض 29

 0,59 قياس عدد شكاوى الزبائن و تطورها 30

 0,56 تطور رقم األعمال احملقق مع كل شرحية سوقية 31

 0,54 اجلدد اليت مت تلبيتهااحتياجات الزبائن  32

 0,35 نسبة الديون املعدومة واملشكوك فيها 33

 0,59 عدد الرتقيات من الداخل 34

 0,47 عدد النزاعات مع املوردين وتكاليفها  35

 0,27 تكاليف الالجودة يف املنتجات والعمليات 36

 0,33 توفري برامج التدريب للعاملني وتكاليفها 37

 0,880 الكليالمجموع 

   مجلس اإلدارة وتقييم األداء االجتماعي: ثانيا

1 
استقصاء دورية للتعرف على متطلبات الشركاء االجتماعيني  بإجراءاتيقوم جملس إدارتكم 

 0,68  شركةومستوى رضاهم عن أداء ال

2 
تمع ائمة واملستمرة لألطراف الفاعلة يقوم جملس إدارتكم باملتابعة الد واليت هلا تأثري على أداء يف ا

 0,66  شركةال

 0,80 هناك التزام باملعايري األخالقية يف العمل من قبل  جملس إدارتكم 3

 0,80  شركةيسعى جملس إدارتكم إىل تبين معايري املسؤويل االجتماعية يف أداء ال 4
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 :األداء التاليةيقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء االجتماعي باالعتماد على مؤشرات   

 0,52 بالنزاهة يف استقطاب العاملني من املنافس اآلخر شركةمتتع ال 5

 0,76 توفر إمكانيات وخدمات الرعاية بالصحة 6

 0,71 نظام أمن للوقاية من حوادث العمل شركةمدى امتالك ال 7

ا 8  0,39 معدالت تغيب العمال وأسبا

 0,65 من اخلارج يف جمال اهتمامها بالصحة والسالمة املهنية شركةصورة ومسعة ال  9

 0,71 مدى توفر وسائل النقل للعمال 10

 0,81 نوعية احلوار والتشاور الذي يربطها بالشركاء االجتماعيني  11

 0,59 لقوانني وتشريعات العمل شركةمدى احرتام ال 12

 0,57 عدد العمال ذوي االحتياجات اخلاصة نسبة إىل جمموع العمال  13

 0,54 عدد العمال من الفئة النسوية نسبة إىل جمموع العمال  14

 0,65 عدد عمليات الطرد التعسفي 15

 0,51 عدد مناصب الشغل اجلديدة سنويا 16

 0,69 لتطور عدد حوادث العمل شركةقياس ال 17

 0,72 تطور األجور واالمتيازات االجتماعية املمنوحة للعمال  18

ا ال 19  0,63 نسبة إىل إمجايل العمال شركةنسبة عمال املنطقة املوجودة 

 0,72 عدد النزاعات ذات الطابع االجتماعي 20

ا مع لعدد اال شركةقياس ال 21  0,78 الشركاء االجتماعيني تفاقات اجلماعية اليت أجر

 0,72 ختصيص ميزانية موجهة للنشاطات االجتماعية واإلنسانية واخلريية 22

 0,78 ختصيص ميزانية موجهة لتشجيع االستثمارات اجلوارية 23

 0,82 شركةعدد اجلمعيات ذات اإلجتماعي املمولة من طرف ال 24

 0,80 مع الصحافة بشىت أنواعها شركةعالقة ال 25

ا ال  26  0,79 وتكاليفها  شركةعدد أيام العمليات التطوعية اليت قامت 

 0,75 حقوق اإلنسان لقيم األخالقية للمجتمع ومراعاةمع ا شركةمدى توافق أهداف ال 27

تمع 28  0,76 مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف بني كل فئات ا

 0,68 وطرق ومستشفيات وغريها للمجتمع من مدارساريع األساسية يف اجناز املش شركةمسامهة ال 29

 0,958 المجموع الكلي

   مجلس اإلدارة وتقييم األداء البيئي: ثالثا

 0,92  شركةأهداف ال وارد لتحقيقحيرتم جملس إدارتكم القوانني البيئية عند استخدام امل 1
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 0,93  شركةيعتمد جملس إدارتكم على املعايري البيئية عند تقييم أداء ال  2

 0,93  شركةتؤثر نتائج تقييم األداء البيئي على خطط وسياسات ال 3

 :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء البيئي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية  

 0,92 عدد الدورات حتسيسية لعماهلا بأمهية احلفاظ على البيئة 1

 0,92 يف اخلارج فيما يتعلق باملمارسات البيئية شركةصورة ومسعة ال  2

 0,80 عدد اللقاءات مع املدافعني عن البيئة  3

 0,89 عدد الشكاوي والقضايا املرفوعة من طرف اجلمعيات املختصة 4

 0,94 التلوثات املؤثرة سلبا على البيئة 5

 0,65 لتجنب مسببات التلوث بكل أنواعه شركةتكاليف جهود ال 6

 0,92 تقنيات حديثة للحد من التلوث البيئي شركةمدى استخدام ال 7

 0,90 تساعد على تقليل املخلفات حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة أساليب شركةال إتباعمدى  8

 0,82 نظافة البيئة ات ذات العالقة يف احملافظة علىمع اجله شركةمدى مسامهة ال 9

 0,56 خطة للطوارئ يف حال حدوث كوارث بيئية شركةمدى امتالك ال 10

ا 11  0,89 مدى تقييم املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدار

 0,64 تقارير دورية حول أدائها البيئي  شركةال إعدادمدى  12

 0,958 المجموع الكلي

 0,956 المجموع الكلي للمحور الرابع

  SPSSعلى خمرجات برنامج  دمن إعداد الباحث باإلعتما: المصدر

من خالل اجلدول، يتبني وجود عالقة ارتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية الثالثة والرابعة مع الفرضية الكلية،    
يف كل  α=0.01يف كل الفقرات هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى احملسوبة هي " بريسون "ذلك أن معامل االرتباط 

ذات داللة إحصائية  وبالتايل ميكن القول أنه توجد عالقة ارتباط. α=0.05ل من مستوى الداللة اجلدولية الفقرات وهو أق
 .بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية الثالثة والرابعة والفرضية الكلية
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  معالجة االستمارة وتحليل البيانات : الثانيالمبحث 
نتطـــرق يف هـــذا املبحـــث مـــن الدراســـة إىل حتليـــل بيانـــات االســـتمارة املتحصـــل عليهـــا مـــن أفـــراد العينـــة بعـــد معاجلتهـــا 

حمـل الدراسـة باسـتخدام التكـرارات  الشـركات، حيث سنبدأ بتحليل البيانات اخلاصة باملسـتجوبني و SPSSباستخدام برنامج 
  . اور األخرى وتربير وتفسري النتائج املتوصل إليهااملطلقة واملؤوية، مث نقوم بتحليل إحصائي لبقية احمل

  :الدراسة حىت ال خنرج عن موضوعها ولكن قبل ذلك، يستوجب علينا ذكر وطرح الفرضيات اليت انطلقت منها
، وهـذا متاشــيا مــع متغــريات املســامهة اجلزائريــة حمــل الدراسـة مبــادئ احلوكمــة شـركاتتطبــق جمــالس إدارة  :الفرضـية األولــى -
  لبيئة حمليا ودوليا؛ا

، حيـث مثاليـة يف تركيبـة ومهـام جمالسـهامنذجـة علـى  املسامهة اجلزائريـة حمـل الدراسـة شركاتإدارة  تعتمد :الفرضية الثانية -
 اجلانب اإلشرايف والرقايب؛ هادور  يتعدى

  ؛ألداء االقتصاديل إضافةحمل الدراسة بتقييم األداء البيئي واالجتماعي  الشركاتتم جمالس إدارة  :الفرضية الثالثة -
  .املسامهة اجلزائرية عند تقييم األداء الشامل على املعايري املالية وغري املالية الشركاتتعتمد جمالس إدارة  :الفرضية الرابعة -
  

  :تحليل بيانات خصائص العينة: المطلب األول
نتطرق يف هذا املطلب إىل حتليل إحصائي إىل بيانات احملور األول من االستمارة واخلـاص مبعطيـات حـول خصـائص  
 :اجلدول املوايل يبينهواملستجوبني، حيث سنعتمد على التكرارات والنسب املؤوية لعرض البيانات كما  الشركات

 
  ديم خصائص العينةتق: 13جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  البيان

  الوظيفة
نمط العضوية في (

 )مجلس اإلدارة
 
  

  73.33  22  رئيس جملس اإلدارة

  13.33  04  نائب رئيس جملس اإلدارة

لس عن   10  03  املسامهني عضو يف ا

لس عن العمال   3.33  01  عضو يف ا

  
  المجموع

30  100  
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  المستوي التعليمي

  06.66  02  أقل من ثانوي

  13.33  04  مهين

  60  18  جامعي

  20  04  دراسات عليا

  100  30  المجموع

  سنوات الخبرة

  26.66  08  سنوات 05أقل من 

  33.33  10  سنوات 10 – 05من 

  16.66  05  سنة 15 – 10من 

  16.66  05  سنة 20 – 15من 

  6.66  02  سنة 20أكثر من 

  100  30  المجموع

عــــدد المســـــاهمين 
  في الشركة

  3.33  01  مسامها 50أقل من 

  36.66  11  مساهم 100 – 50من 

  60  18  مساهم 100أكثر من 

  100  30  المجموع

  .من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج االستمارة: المصدر
 %73.33 مـا نسـبتهمن خالل اجلدول، جنـد أن توزيـع النسـب منـط العضـوية يف جملـس اإلدارة ألفـراد العينـة، حيـث 

لس، وهذا ما يدعم نتائج الدراسـة ويزيـد مـن مصـداقيتها، ألن طبيعـة الدراسـة وأسـئلة االسـتمارة حتـتم علينـا  ميثلون رؤساء ا
لس استمارة  22وعلى رأسهم رئيسه حيث متكنا من تعبئة  ،احلصول على املعلومات من مصدرها األساسي وهو أعضاء ا

مـن املسـتجوبني فكـانوا نـواب  %13.33، أمـا كبـري جـدادارة بعـد جهـد  جملـس اإل ؤسـاءاستمارة مـن قبـل ر  30من جمموع 
لس حيـث تعـذر علينـا االلتقـاء بـرئيس جملـس اإلدارة يف هـذه الشـركات لعـدة أسـباب أمههـا انشـغال الـرئيس وعـدم  ،رئيس ا

من املستجوبني ممن يشتغلون منصب عضو ميثل املسامهني أي من أحـد  %10كانت نسبة ، و تواجده أحيانا يف مقر الشركة
 كــان يشــغل منصــب عضــو عــن العمــال يف نيســتجوبامل مــن جممــوع %3.33ونســبة  ،املصــلحة األساســنياألطــراف ذات 

لس وهو رئيس نقابة يف الشركة ا علومـات حـول موضـوع الدراسـة وافيـا، حيـث متكنـا علـى امل نـاقـد كـان اطالعو  .ملسـتهدفةا
ساعدتنا كثريا  ،أخرى غري واردة يف االستمارةعند إجرائنا لبعض اللقاءات مع بعض املستجوبني من احلصول على معلومات 
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يف فهم املوضوع وحتليل البيانات، وقد التمسنا الصدق واملوضوعية يف إجابات املستجوبني الذين مت مقـابلتهم، وحـىت مـن مل 
  .يتم مقابلتهم وهذا من خالل أسئلة املراقبة اليت كانت واردة يف االستمارة

جـامعيون معظمهـم  % 60وى التعليمـي ألفـراد العينـة املسـتجوبة أن مـا نسـبته زيـع النسـب حسـب املسـتيتضح لنـا تو 
متحصــلون علــى شــهادة ليســانس يف احملاســبة، املاليــة، إدارة األعمــال، وكــذا مهندســون يف امليكانيــك والبرتوكيميــاء أمــا نســبة 

مـا مـا أعـالم والبرتوكيميـاء، لتسـويق واإلعليـا متحصـلون علـى شـهادة املاجسـتري يف ختصصـات االدراسـات من ذوي ال 20%
ـــا يف  %13.33نســـبته  ـــى إثرهـــا علـــى مناصـــب علي مهنيـــون معظمهـــم مـــن ذوي اخلـــربة واألقدميـــة يف الشـــركات حتصـــلوا عل

لس، ونفس األمر بالنسبة ملن هم أقل مـن ثـانوي، حيـث متيـزوا بـأن هلـم  ،الشركات معظمهم ميثلون املسامهني والعمال يف ا
ال   .خربة كبرية يف ا
ميلكـون خـربة  %33.33خالل توزيع النسب حسب عدد سنوات اخلربة ألفراد العينـة، أن نسـبة كذلك تبني لنا من  

ســـنة  20 – 15ســـنة وكـــذا  15و 10مـــا بـــني  %16.66ســـنوات و 05أقـــل مـــن  % 26.66ســـنة و  10 – 5بـــني 
ـا أعضـاء جملـس اإلدارة يف هـذه الشــركات 20أكثـر مـن  %6.66ونسـبة   ،سـنة خـربة، وهـذا يـدل علــى اخلـربة الـيت يتمتـع 

  .واليت تساعدهم على اختاذ قرارات تكون مالئمة ومدعمة للشركة
من الشركات لديها أكثر من   %60وفقا لعامل عدد املسامهني يف الشركة، فقد وجدنا أن  ،ومن خالل توزيع العينة

وهـذا راجـع إىل طبيعـة هـذه الشـركات وحجـم رأس ماهلــا الكبـري ومنـط نشـاطها الـذي يتطلـب عـدد كبـري مــن  ،مسـاهم 100
مسـاهم ولكـن  100 – 50من        من الشركات كانت يرتاوح عدد املسامهني فيها  %36.66املسامهني، كما وجدنا 

  .مسامها 50قل من تتميز هذه الشركات بكرب قيمة السهم، ووجدنا شركة واحدة لديها أ

  محل الدراسة الشركاتمة في كتحليل واقع تطبيق مبادئ وآليات الحو : المطلب الثاني

تطبق مجالس  " نتطرق يف هذا املطلب إىل عرض آراء أفراد عينة الدراسة حول الفرضية الفرعية األوىل واليت تتضمن   
، "المساهمة الجزائرية محل الدراسة مبادئ الحوكمة، وهذا تماشيا مع متغيرات البيئة محليا ودوليا  شركاتإدارة 

حيث سيتم تلخيص اآلراء وهذا استنادا إىل درجات مقياس ليكارت اخلماسي، والذي مت اعتماده يف بناء االستمارة؛ حيث 
  .ملوايل سنقوم بتحليل وتفسري موضوعي لإلجاباتسنقوم بعرض النتائج واالجتاه العام لإلجابات، ويف املبحث ا
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  توزيع إجابات عينة الدراسة للفرضية الفرعية األوىل: 16جدول رقم

 التكرار الفقرات الرقم
 اإلجابات

  ال أوافق
  أوافق  أوافق محايد ال أوافق  بشدة 

 المجموع بشدة

 يقوم جملس إدارتكم باملهام املنصوص عليها يف قوانني حوكمة الشركات  1
 30 14 13 0 3 0 ت
% 0,00 10,00 0,00 43,33 46,67 100 

 فعالية اجلمعية العامة وتنظيم هيكلتها  2
 30 13 14 0 3 0 ت
% 0,00 10,00 0,00 46,67 43,33 100 

  شركةدور أصحاب املصاحل يف إدارتكم والرقابة على ال تعزيز 3
 30 14 13 0 3 0 ت
% 0,00 10,00 0,00 43,33 46,67 100 

 احرتام احلقوق القانونية ألصحاب املصاحل  4
 30 11 12 0 5 2 ت
% 6,67 16,67 0,00 40,00 36,67 100 

 املساواة بني كل أصحاب املصاحل دون تفريق 5
 30 12 9 0 5 4 ت
% 13,33 16,67 0,00 30,00 40,00 100 

 املعاملة املتكافئة لكل املسامهني  6
 30 12 11 0 2 5 ت
% 16,67 6,67 0,00 36,67 40,00 100 

7 
  شركةاإلفصاح والشفافية لكامل معامالت ال

 30 16 5 4 2 3 ت
  % 10,00 6,67 13,33 16,67 53,33 100 

  شركةحق املراجعة والرقابة ألصحاب املصاحل عند كامل معامالت ال 8
 30 16 6 2 5 1 ت
% 3,33 16,67 6,67 20,00 53,33 100 

 قوانني وأطر تضمن التطبيق السليم والسلس ملبادئ احلوكمةوجود  9
 30 11 14 2 3 0 ت
% 0,00 10,00 6,67 46,67 36,67 100 

 100 44,07 35,93 2,96 11,48 5,56 النسب المجموع الكلي للمحور الثاني
  SPSSعلى خمرجات برنامج  دمن إعداد الباحث باإلعتما: المصدر

 %44.07اإلجابات متمركزة يف فئة موافق بشدة مث فئة موافق وهذا بنسبة  غلبأن أمن خالل اجلدول يالحظ  
  .على التوايل، مما يشري إىل أن هناك تطبيق جيد ملبادئ احلوكمة يف الشركات املدروسة %35.93و

  محل الدراسة الشركاتفي هيكلة ومهام مجلس اإلدارة تحليل : الثالثالمطلب 

تعتمد  ":نتطرق يف هذا املطلب إىل عرض آراء أفراد عينة الدراسة حول الفرضية الفرعية الثانية واليت تتضمن   
المساهمة الجزائرية محل الدراسة على نمذجة مثالية في تركيبة ومهام مجالسها، حيث يتعدى  شركاتإدارة 
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آراء املستجوبني حول مهام جملس اإلدارة وكذا طرق يعرض اجلدول املوايل و ، "دورها الجانب اإلشرافي والرقابي 
ا، باإلضافة إىل التشكيلة اليت يعتمدها  .تعيني أعضائه والطريقة اليت يعمل 

  توزيع إجابات عينة الدراسة للفرضية الفرعية الثانية: 17جدول رقم

 التكرار الفقرات الرقم

 االجابات

  ال أوافق
  أوافق  أوافق محايد ال أوافق  بشدة 

 المجموع بشدة

لس إدارتكم وفق ما تنص عليه القوانني  10  تنعقد اجلمعية العامة 
 30 9 0 16 5 0 ت
% 0,00 16,67 53,33 0,00 30,00 100 

 ينعقد جملس إدارتكم بصورة دورية ومنتظمة  11
 30 11 11 1 6 1 ت
% 3,33 20,00 3,33 36,67 36,67 100 

 إدارتكم يف حاالت استثنائية وفق الظروف احلاصلةينعقد جملس  12
 30 11 10 1 7 1 ت
% 3,33 23,33 3,33 33,33 36,67 100 

 حيتوي جملس إدارتكم على جلنة للمراقبة  13
 30 16 0 0 14 0 ت
% 0,00 46,67 0,00 0,00 53,33 100 

 حيتوي جملس إدارتكم على جلنة الرتشيحات واملكافئات 14
 30 16 8 0 0 6 ت
% 20,00 0,00 0,00 26,67 53,33 100 

 حيتوي جملس إدارتكم على اللجنة  التنفيذية  15
 30 7 3 2 0 18 ت

% 60,00 0,00 6,67 10,00 23,33 
 

100 

 حيتوي جملس إدارتكم على جلنة إدارة املخاطر   16
 30 18 6 0 0 6 ت
% 20,00 0,00 0,00 20,00 60,00 100 

حيتوي جملس إدارتكم على جلان أخرى غري اللجان األربعة املذكورة  17
 سلفا 

 30 10 4 0 0 16 ت
% 53,33 0,00 0,00 13,33 33,33 100 

 فعالية جلان جملس إدارة مؤسستكم وقيامهم باألدوار املوكلة إليهم  18
 30 9 14 0 5 2 ت
% 6,67 16,67 0,00 46,67 30,00 100 

 يتم تعيني جملس إدارة  مؤسستكم عن طريق التعيني املباشر   19
 30 23 4 0 0 3 ت
% 10,00 0,00 0,00 13,33 76,67 100 

 يتم تعيني جملس إدارة  مؤسستكم عن طريق االنتخاب  20
 30 20 3 0 0 7 ت
% 23,33 0,00 0,00 10,00 66,67 100 

  يتم تعيني جملس إدارة  مؤسستكم بطريقة خمتلطة بني االنتخاب  21
 والتعيني املباشر 

 30 20 4 0 0 6 ت
% 20,00 0,00 0,00 13,33 66,67 100 
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  يلتزم جملس إدارتكم بعدم اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة   22
 ومنصب الرئيس التنفيذي 

 30 23 4 0 2 1 ت

% 3,33 6,67 0,00 13,33 76,67 100 

 حيتوي جملس اإلدارة يف مؤسستكم على كامل ممثلي أصحاب املصاحل  23
 30 7 11 1 4 7 ت
% 23,33 13,33 3,33 36,67 23,33 100 

 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء تنفيذيني   24
 30 20 7 3 0 0 ت
% 0,00 0,00 10,00 23,33 66,67 100 

 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء غري تنفيذيني   25
 30 19 6 3 0 2 ت
% 6,67 0,00 10,00 20,00 63,33 100 

 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء مستقلني خارجيني  26
 30 15 6 2 0 7 ت
% 23,33 0,00 6,67 20,00 50,00 100 

 عند القيام مبهامهم ) املستقلني(هناك استقاللية لألعضاء اخلارجيني  27
 30 11 5 2 2 10 ت
% 33,33 6,67 6,67 16,67 36,67 100 

28 
 شركةالعام لل األداءمن بني أدوار جملس إدارتكم الرقابة واإلشراف على 

  وأنشطتها
 30 23 5 2 0 0 ت

% 0,00 0,00 6,67 16,67 76,67 100 

 من بني أدوار جملس إدارتكم صياغة ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات  29
 30 23 6 1 0 0 ت

% 0,00 0,00 3,33 20,00 76,67 
 

100 

 )املسامهني(عن املالك  شركةهناك فصل تام إلدارة ال 30
 30 20 3 0 3 4 ت
% 13,33 10,00 0,00 10,00 66,67 100 

 100 52,54 19,05 5,40 7,62 15,40 النسب المجموع الكلي للمحور الثالث
  SPSSعلى خمرجات برنامج  دمن إعداد الباحث باإلعتما: المصدر

يتبني من خالل النسب اليت متثل جماميع اإلجابات حسب درجات سلم ليكارت اخلماسي أن أغلب اإلجابات متمركزة    
لس إدارة الشركات ، وهي نسبة جيدة تعرب عن وجود تنظيم %52.54حول موافق بشدة بنسبة مثايل ودور قانوين 

وهي متثل مقياس موافق؛ وهذه النتائج يف احلقيقة وجدنا معاملها يف  %19.05املدروسة، وتلي هذه النسبة مباشرة نسبة 
ا من طرف الباحث، وكذا بعض الوثائق اليت تبني ذلك   . أغلب الشركات اليت مت زيار
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  محل الدراسة الشركاتفي مدى تقييم مجلس اإلدارة لألداء الشامل تحليل : الرابعالمطلب 
تلخص اجلداول املوالية مدى اهتمام جمالس إدارة الشركات املدروسة بتقييم األداء الشامل وأهم املعايري املعتمدة يف    

ميكن تقسيم الفرضية الفرعية ومبا أن األداء الشامل يضم كال من األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ فإنه . التقييم
تم كل واحدة منها جبانب من األداء الشامل  .الثالثة والرابعة إىل ثالث فرضيات جزئية 

   محل الدراسة الشركاتفي مدى تقييم مجلس اإلدارة لألداء االقتصادي تحليل  :الفرع األول
المساهمة الجزائرية  شركاتتهتم مجالس إدارة " :يفيهتم هذا الفرع بتأكيد أو نفي الفرضية اجلزئية األوىل واملتمثلة   

الس اإلدارية بتقييم األداء . "محل الدراسة بتقييم األداء االقتصادي حيث يلخص اجلدول املوايل مدى قيام ا
  .االقتصادي وأهم املعايري املعتمدة يف التقييم

  توزيع إجابات عينة الدراسة للفرضية اجلزئية األوىل: 18جدول رقم

 التكرار الفقرات الرقم

 االجابات

  ال أوافق
  أوافق  أوافق محايد ال أوافق  بشدة 

 المجموع بشدة

دف 31   يقوم جملس إدارتكم بتقييم دوري منتظم للمؤشرات املالية 
 قياس األداء  

 30 16 10 1 3 0 ت
% 0,00 10,00 3,33 33,33 53,33 100 

 امليزانية التقديرية كأساس لتقييم األداءيعتمد جملس إدارتكم على  32
 30 23 6 0 1 0 ت
% 0,00 3,33 0,00 20,00 76,67 100 

  يقوم جملس إدارتكم باختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة    33
 وجود احنراف عن األداء املطلوب  

 30 8 17 2 3 0 ت
% 0,00 10,00 6,67 56,67 26,67 100 

يقوم جملس إدارتكم بالتشاور مع املسامهني حول وضع املؤشرات املالية  34
 وكيفية تصحيح االحنرافات 

 30 5 6 3 7 9 ت
% 30,00 23,33 10,00 20,00 16,67 100 

  شركةيقوم جملس إدارتكم بقياس مدى رضى املسامهني عن اداء ال 35
 30 6 8 5 5 6 ت
% 20,00 16,67 16,67 26,67 20,00 100 

  يقوم جملس إدارتكم باإلفصاح املايل دوريا للمسامهني عن وضعية  36
  شركةاألداء ال

 30 16 7 0 0 7 ت
% 23,33 0,00 0,00 23,33 53,33 100 

37 
  يعتمد جملس إدارتكم على مؤشرات اقتصادية تغطي كافة   
 جوانب األداء االقتصادي مما ال يدع جماال للخلل  

 30 10 11 3 6 0 ت
% 0,00 20,00 10,00 36,67 33,33 100 

 الشركاتاالقتصادي مع أداء  شركةيقوم جملس إدارتكم مبقارنة أداء ال 38
 املنافسة 

 30 3 2 2 8 15 ت
% 50,00 26,67 6,67 6,67 10,00 100 

 :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء االقتصادي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية  

 العائد على السهم  39
 30 25 3 0 1 1 ت
% 3,33 3,33 0,00 10,00 83,33 100 
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 القيمة السوقية للسهم  40
 30 27 1 0 1 1 ت
% 3,33 3,33 0,00 3,33 90,00 100 

 شركةعتبة مردودية ال 41
 30 28 1 0 1 0 ت
% 0,00 3,33 0,00 3,33 93,33 100 

 من سنة ألخرى شركةتطور رقم األعمال ال 42
 30 25 0 0 1 4 ت
% 13,33 3,33 0,00 0,00 83,33 100 

 إنتاجية العامل 43
 30 27 1 0 1 1 ت
% 3,33 3,33 0,00 3,33 90,00 100 

 مردودية قطاعات النشاط 44
 30 7 2 0 3 18 ت
% 60,00 10,00 0,00 6,67 23,33 100 

 هلاالتكاليف الفعلية إىل التكاليف املخطط  45
 30 17 1 0 2 10 ت
% 33,33 6,67 0,00 3,33 56,67 100 

 التكاليف الفعلية إىل تكاليف املنافسني 46
 30 4 0 1 3 22 ت
% 73,33 10,00 3,33 0,00 13,33 100 

 معدل دوران املخزون 47
 30 22 2 0 1 5 ت
% 16,67 3,33 0,00 6,67 73,33 100 

 القيمة االقتصادية املضافة 48
 30 24 1 0 1 4 ت
% 13,33 3,33 0,00 3,33 80,00 100 

 العائد من املنتجات اجلديدة 49
 30 9 1 2 1 17 ت
% 56,67 3,33 6,67 3,33 30,00 100 

 معدالت األرباح من سنة ألخرى 50
 30 16 3 0 1 10 ت
% 33,33 3,33 0,00 10,00 53,33 100 

 تطور هوامش الربح من سنة ألخرى 51
 30 15 4 2 1 8 ت
% 26,67 3,33 6,67 13,33 50,00 100 

 شركةمعدل مردودية أصول ال 52
 30 17 1 2 1 9 ت
% 30,00 3,33 6,67 3,33 56,67 100 

 معدل مردودية األموال الذاتية 53
 30 11 1 2 1 15 ت
% 50,00 3,33 6,67 3,33 36,67 100 

 املستثمرمعدل العائد على الرأمسال  54
 30 18 1 2 1 8 ت
% 26,67 3,33 6,67 3,33 60,00 100 

 التكاليف االستثمار  55
 30 21 1 2 1 5 ت
% 16,67 3,33 6,67 3,33 70,00 100 

 معدل دوران العمالء  56
 30 7 3 0 3 17 ت
% 56,67 10,00 0,00 10,00 23,33 100 

 عدد الداخلني اجلدد من الزبائن 57
 30 4 3 0 2 21 ت
% 70,00 6,67 0,00 10,00 13,33 100 
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 مدة االحتفاظ بالزبائن 58
 30 3 1 0 3 23 ت
% 76,67 10,00 0,00 3,33 10,00 100 

 قياس مستوى رضا الزبائن و تطوره 59
 30 4 3 0 1 22 ت
% 73,33 3,33 0,00 10,00 13,33 100 

 قياس عدد شكاوى الزبائن و تطورها 60
 30 4 3 0 1 22 ت
% 73,33 3,33 0,00 10,00 13,33 100 

 تطور رقم األعمال احملقق مع كل شرحية سوقية 61
 30 3 2 0 1 24 ت
% 80,00 3,33 0,00 6,67 10,00 100 

 احتياجات الزبائن اجلدد اليت مت تلبيتها 62
 30 3 0 0 3 24 ت
% 80,00 10,00 0,00 0,00 10,00 100 

 املعدومة واملشكوك فيهانسبة الديون  63
 30 6 2 0 1 21 ت
% 70,00 3,33 0,00 6,67 20,00 100 

 عدد الرتقيات من الداخل 64
 30 20 3 0 1 6 ت
% 20,00 3,33 0,00 10,00 66,67 100 

 عدد النزاعات مع املوردين وتكاليفها  65
 30 3 2 5 1 19 ت
% 63,33 3,33 16,67 6,67 10,00 100 

 تكاليف الالجودة يف املنتجات والعمليات 66
 30 6 0 2 1 21 ت
% 70,00 3,33 6,67 0,00 20,00 100 

 توفري برامج التدريب للعاملني وتكاليفها 67
 30 20 4 3 1 2 ت
% 6,67 3,33 10,00 13,33 66,67 100 

 100 43,51 10,54 3,51 6,67 35,77 النسب المجموع
  SPSSعلى خمرجات برنامج  دالباحث باإلعتمامن إعداد : المصدر

لس اإلدارة يهتم بتقييم األداء من املستجوبني يرون أن جم %43.51من خالل اجلدول نالحظ أن ما نسبته    
من اإلجابات  %35.77أما ما نسبته . ميكنهم من معرفة وضعية الشركة جانبااالقتصادي بدرجة موافق بشدة، باعتباره 

 اإلدارةفتتمركز حول درجة غري موافق بشدة، وهذا الرفض مصدره بعض مقاييس األداء املعتمدة؛ حيث أن أغلب جمالس 
  .مرتمجة لكل اجلوانب االقتصادية للشركةغري تعتمد معايري حمدودة وغري شاملة و 

   محل الدراسة الشركاتفي مدى تقييم مجلس اإلدارة لألداء االجتماعي تحليل  :الثانيالفرع 
المساهمة الجزائرية  شركاتتهتم مجالس إدارة " :يهتم هذا الفرع بتأكيد أو نفي الفرضية اجلزئية الثانية واملتمثلة يف   

الس اإلدارية بتقييم األداء . "االجتماعيمحل الدراسة بتقييم األداء  حيث يلخص اجلدول املوايل مدى قيام ا
 .املعايري املعتمدة يف التقييماالجتماعي وأهم 
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  توزيع إجابات عينة الدراسة للفرضية اجلزئية الثانية: 19جدول رقم

 التكرار الفقرات الرقم

 االجابات

  ال أوافق
  أوافق  أوافق محايد ال أوافق  بشدة 

 المجموع بشدة

استقصاء دورية للتعرف على متطلبات  بإجراءاتيقوم جملس إدارتكم  68
  شركةالشركاء االجتماعيني ومستوى رضاهم عن أداء ال

 30 10 11 4 0 5 ت
% 16,67 0,00 13,33 36,67 33,33 100 

  يقوم جملس إدارتكم باملتابعة الدائمة واملستمرة لألطراف الفاعلة  69
تمع واليت هلا تأثري على أداء ال   شركةيف ا

 30 7 12 3 1 7 ت
% 23,33 3,33 10,00 40,00 23,33 100 

 هناك التزام باملعايري األخالقية يف العمل من قبل  جملس إدارتكم 70
 30 9 16 0 2 3 ت
% 10,00 6,67 0,00 53,33 30,00 100 

  شركةيسعى جملس إدارتكم إىل تبين معايري املسؤويل االجتماعية يف أداء ال 71
 30 10 15 1 1 3 ت
% 10,00 3,33 3,33 50,00 33,33 100 

 :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء االجتماعي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية  

 بالنزاهة يف استقطاب العاملني من املنافس اآلخر شركةمتتع ال 72
 30 6 7 9 2 6 ت
% 20,00 6,67 30,00 23,33 20,00 100 

 وخدمات الرعاية بالصحةتوفر إمكانيات  73
 30 14 10 0 3 3 ت
% 10,00 10,00 0,00 33,33 46,67 100 

 نظام أمن للوقاية من حوادث العمل شركةمدى امتالك ال 74
 30 14 10 0 1 5 ت
% 16,67 3,33 0,00 33,33 46,67 100 

ا 75  معدالت تغيب العمال وأسبا
 30 16 9 2 3 0 ت
% 0,00 10,00 6,67 30,00 53,33 100 

من اخلارج يف جمال اهتمامها بالصحة والسالمة  شركةصورة ومسعة ال  76
 املهنية

 30 8 14 0 3 5 ت
% 16,67 10,00 0,00 46,67 26,67 100 

 مدى توفر وسائل النقل للعمال 77
 30 14 13 0 1 2 ت
% 6,67 3,33 0,00 43,33 46,67 100 

 نوعية احلوار والتشاور الذي يربطها بالشركاء االجتماعيني  78
 30 11 7 5 2 5 ت
% 16,67 6,67 16,67 23,33 36,67 100 

 لقوانني وتشريعات العمل شركةمدى احرتام ال 79
 30 9 10 0 5 6 ت
% 20,00 16,67 0,00 33,33 30,00 100 

 عدد العمال ذوي االحتياجات اخلاصة نسبة إىل جمموع العمال  80
 30 3 4 4 3 16 ت
% 53,33 10,00 13,33 13,33 10,00 100 

 عدد العمال من الفئة النسوية نسبة إىل جمموع العمال  81
 30 3 6 2 3 16 ت
% 53,33 10,00 6,67 20,00 10,00 100 

 عدد عمليات الطرد التعسفي 82
 30 2 8 2 1 17 ت
% 56,67 3,33 6,67 26,67 6,67 100 
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 عدد مناصب الشغل اجلديدة سنويا 83
 30 12 13 0 1 4 ت
% 13,33 3,33 0,00 43,33 40,00 100 

 لتطور عدد حوادث العمل شركةقياس ال 84
 30 17 7 0 1 5 ت
% 16,67 3,33 0,00 23,33 56,67 100 

 تطور األجور واالمتيازات االجتماعية املمنوحة للعمال  85
 30 15 9 0 1 5 ت
% 16,67 3,33 0,00 30,00 50,00 100 

ا ال 86  نسبة إىل إمجايل العمال شركةنسبة عمال املنطقة املوجودة 
 30 4 3 1 3 19 ت
% 63,33 10,00 3,33 10,00 13,33 100 

 االجتماعيعدد النزاعات ذات الطابع  87
 30 6 10 2 4 8 ت
% 26,67 13,33 6,67 33,33 20,00 100 

ا مع  شركةقياس ال 88   لعدد االتفاقات اجلماعية اليت أجر
 الشركاء االجتماعيني 

 30 9 7 3 1 10 ت
% 33,33 3,33 10,00 23,33 30,00 100 

 واخلرييةختصيص ميزانية موجهة للنشاطات االجتماعية واإلنسانية  89
 30 10 9 3 3 5 ت
% 16,67 10,00 10,00 30,00 33,33 100 

 ختصيص ميزانية موجهة لتشجيع االستثمارات اجلوارية 90
 30 9 10 4 2 5 ت
% 16,67 6,67 13,33 33,33 30,00 100 

 شركةعدد اجلمعيات ذات اإلجتماعي املمولة من طرف ال 91
 30 11 10 3 2 4 ت
% 13,33 6,67 10,00 33,33 36,67 100 

 مع الصحافة بشىت أنواعها شركةعالقة ال 92
 30 9 7 2 4 8 ت
% 26,67 13,33 6,67 23,33 30,00 100 

ا ال  93  وتكاليفها  شركةعدد أيام العمليات التطوعية اليت قامت 
 30 11 8 2 5 4 ت
% 13,33 16,67 6,67 26,67 36,67 100 

94 
  مع القيم األخالقية للمجتمع ومراعاة شركةمدى توافق أهداف ال

 حقوق اإلنسان 
 30 8 9 2 6 5 ت
% 16,67 20,00 6,67 30,00 26,67 100 

تمع 95  مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف بني كل فئات ا
 30 6 7 3 5 9 ت
% 30,00 16,67 10,00 23,33 20,00 100 

96 
  يف اجناز املشاريع األساسية للمجتمع من مدارس شركةمسامهة ال

 وطرق ومستشفيات وغريها 
 30 7 6 4 4 9 ت
% 30,00 13,33 13,33 20,00 23,33 100 

 100 31,03 30,69 7,01 8,39 22,87 النسب المجموع
  SPSSعلى خمرجات برنامج  دمن إعداد الباحث باإلعتما: المصدر

يتبني من خالل النسب اليت متثل جماميع اإلجابات حسب درجات سلم ليكارت اخلماسي أن أغلب اإلجابات متمركزة    
لس إدارة الشركات املدروسة بتقييم األداء  اجيابية، وهي نسبة %31.03حول موافق بشدة بنسبة تعرب عن وجود اهتمام 

موافق؛ وهذه النتائج تؤكدها العديد من األمور  درجة تقابلوهي  %30.69االجتماعي، وتلي هذه النسبة مباشرة نسبة 
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تمع الذي تنشط فيه، وما نسبته  ا الشركات اجتاه ا متثل مقياس غري موافق بشدة وهي خاصة  %22.87اليت قامت 
  .ببعض املعايري اليت مت طرحها على أفراد العينة

   محل الدراسة الشركاتفي مدى تقييم مجلس اإلدارة لألداء البيئي تحليل  :الثالثالفرع 
المساهمة الجزائرية  شركاتتهتم مجالس إدارة " :يهتم هذا الفرع بتأكيد أو نفي الفرضية اجلزئية الثالثة واملتمثلة يف   

الس . "البيئيمحل الدراسة بتقييم األداء  اإلدارية بتقييم األداء البيئي وأهم حيث يلخص اجلدول املوايل مدى قيام ا
  .املعايري املعتمدة يف التقييم

  توزيع إجابات عينة الدراسة للفرضية اجلزئية الثالثة: 20جدول رقم

 التكرار الفقرات الرقم
 االجابات

  ال أوافق
  أوافق  أوافق محايد ال أوافق  بشدة 

 المجموع بشدة

  البيئية عند استخدام املوارد لتحقيقحيرتم جملس إدارتكم القوانني  97
  شركةأهداف ال 

 30 19 7 1 0 3 ت

% 10,00 0,00 3,33 23,33 63,33 100 

  شركةيعتمد جملس إدارتكم على املعايري البيئية عند تقييم أداء ال  98
 30 21 4 1 1 3 ت
% 10,00 3,33 3,33 13,33 70,00 100 

  شركةالبيئي على خطط وسياسات التؤثر نتائج تقييم األداء  99
 30 22 4 0 1 3 ت
% 10,00 3,33 0,00 13,33 73,33 100 

 :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء البيئي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية  

 عدد الدورات حتسيسية لعماهلا بأمهية احلفاظ على البيئة 100
 30 14 10 0 2 4 ت
% 13,33 6,67 0,00 33,33 46,67 100 

 يف اخلارج فيما يتعلق باملمارسات البيئية شركةصورة ومسعة ال  101
 30 16 8 0 2 4 ت
% 13,33 6,67 0,00 26,67 53,33 100 

 عدد اللقاءات مع املدافعني عن البيئة  102
 30 15 5 1 5 4 ت
% 13,33 16,67 3,33 16,67 50,00 100 

 والقضايا املرفوعة من طرف اجلمعيات املختصةعدد الشكاوي  103
 30 16 7 2 2 3 ت
% 10,00 6,67 6,67 23,33 53,33 100 

 التلوثات املؤثرة سلبا على البيئة 104
 30 18 8 0 1 3 ت
% 10,00 3,33 0,00 26,67 60,00 100 
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 لتجنب مسببات التلوث بكل أنواعه شركةتكاليف جهود ال 105
 30 21 4 0 1 4 ت
% 13,33 3,33 0,00 13,33 70,00 100 

 تقنيات حديثة للحد من التلوث البيئي شركةمدى استخدام ال 106
 30 18 6 0 2 4 ت
% 13,33 6,67 0,00 20,00 60,00 100 

107 
  أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة شركةال إتباعمدى 

 تساعد على تقليل املخلفات 
 30 18 6 0 1 5 ت
% 16,67 3,33 0,00 20,00 60,00 100 

  مع اجلهات ذات العالقة يف احملافظة على شركةمدى مسامهة ال 108
 نظافة البيئة 

 30 15 7 0 4 4 ت
% 13,33 13,33 0,00 23,33 50,00 100 

 خطة للطوارئ يف حال حدوث كوارث بيئية شركةمدى امتالك ال 109
 30 9 0 4 5 12 ت
% 40,00 16,67 13,33 0,00 30,00 100 

ا 110  مدى تقييم املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدار
 30 19 4 3 1 3 ت
% 10,00 3,33 10,00 13,33 63,33 100 

 تقارير دورية حول أدائها البيئي  شركةال إعدادمدى  111
 30 19 6 1 1 3 ت
% 10,00 3,33 3,33 20,00 63,33 100 

 100 57,78 19,11 2,89 6,44 13,78 النسب المجموع
  SPSSعلى خمرجات برنامج  دمن إعداد الباحث باإلعتما: المصدر

، مما يشري إىل أن %57.78اإلجابات متمركزة يف فئة موافق بشدة وهذا بنسبة  غلبمن خالل اجلدول، أن أيالحظ    
البيئي، وهذا توجه جديد للشركات اجلزائرية وفق متطلبات هناك اهتمام كبري من قبل جمالس إدارة الشركات بتقييم األداء 

  .املسؤولية االجتماعية للشركة

ذا املطلب، وكذا النسب والنتائج اليت خلصتها، يرتاءى أن هناك توجه     وإمجاال من خالل كل اجلداول السابقة اخلاصة 
موع جمالس إدارة شركات املسامهة حمل الدراسة حنو تبين ح وكمة الشركات بشكل كبري، باإلضافة إىل اهتمام جمالس اجيايب 

وهذا ما . إدارة هذه الشركات باجلمع بني خمتلف جوانب ومعايري األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي بدرجات متفاوتة
  .يؤكد معظم فرضيات الدراسة اليت مت صياغتها يف بداية البحث

ال بد من االستناد إىل أساليب إحصائية أخرى أكثر دقة، حيث  ،وقصد التعمق والتأكد أكثر  من هذه النتائج   
سنحاول يف املبحث املوايل حتليل هذه النتائج بأساليب إحصائية تعطينا أكثر دقة، وتفسري النتائج املتوصل إليها مع حال 

 .الشركات املدروسة وإعطاءها مدلوهلا االقتصادي الصحيح
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  رضيات الدراسة ومناقشة النتائجاالختبار اإلحصائي لف: الثالثالمبحث 

يف إطار األهداف اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقها، سنحاول يف هذا املبحث من الدراسة اختبار  الفرضيات اليت انطلقنا    
. منها كأساس للموضوع املدروس، وسنعرض نتائج حتليلها وتفسري هذه النتائج بالنظر إىل حال الشركات ورأي املستجوبني

الثالثة إىل ثالث فرضيات  اجلزئية ألننا قسمنا الفرضية ،نا انطلقنا من أربع فرضيات جزئية وثالث فرضيات فرعيةحيث أن
وبالرجوع إىل برنامج . ، ليصبح جمموع الفرضيات املدروسة ست فرضيات يتم اختبارها باألساليب اإلحصائية املناسبةفرعية

SPSS الفرضيات باستخدام اختبار املستخدم يف حتليل البيانات يتم اختبارT  من أجل مقارنة الوسط احلسايب الذي
 .3مع وسط أداة القياس؛ أي مع القيمة املعيارية للمتوسط واليت تساوي  توصلنا إليه من إجابات املستجوبني

 يف أنـه حيـث ،الفرضـيات كـل اختبـار يف اإلحصـائية باألسـاليب االسـتعانة مت فقـد الفرضـيات، باختبـار يتعلـق فيمـا أمـا    
 يسـتخدم والـذي؛  Kolmogorov- Smirnov مؤشـر وفـق T ستيودنت توزيع اختبار إىل اللجوء مت الفرضيات كل اختبار

احملسوبة أكـرب   t إذا كانت قيمة: وتكون قاعدة القرار كما يلي  .جمموعة كل يف 50 من أقل العينة مفردات عدد كان إذا
  .فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة والعكسيتم رفض  اجلدولية، فإنه  t من قيمة

، حيث %95مستوى ثقة يقدر ب  عند α  0.05 =كما اعتمدنا الختبار الفرضيات مستوى داللة جدولية بنسبة     
  .يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة والعكس) α  0.05 =(إذا كان مستوى الداللة احملسوبة أقل من اجلدولية 

التكرارات  باستخدام الباحث قام حيث فقرة،111 عددها بلغ واليت االستمارة لفقرات مفصال الحتلي اجلزء هذا يتضمنو    
 مقياس حسب املقياس درجات ميتقس مت وقد التحليل، يف املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطات املئوية النسباملطلقة و 
كما قام الباحث بتحديد االجتاه العام إلجابات أفراد العينة بناء على فئات . أو فئات درجات 5 إىل اخلماسي ليكرت

  :قياس ليكرت، حيث كانت هذه الفئات كما هي مبينة يف اجلدول التايلم

  االجتاه العام إلجابات أفراد العينة بناء على فئات مقياس ليكرت :21رقم جدول 

  ]5 -  4.2[   [4.2 -  3.4[   [4.3 -  2.6[   [ 2.6- 1.8[   [1.8 - 1[   الفئات

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة  الدرجة
 .من إعداد الباحث باستخدام بعض قوانني اإلحصاء الوصفي: المصدر 
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   اختبار الفرضية األولى: المطلب األول

ــدف إىل معرفــة مــدى تطبيــق جمــالس اإلدارة ملبــادئ     تتكــون هــذه الفرضــية مــن جمموعــة األســئلة اخلاصــة بــاحملور الثــاين، و
احلوكمة، باإلضافة إىل معرفة مدى وجود أساس وقاعدة لتطبيـق هـذه املبـادئ، خاصـة يف الشـركات اجلزائريـة املتميـزة بضـعف 

  . هاإجراءات التغيري ومجود أنظمة التسيري في

  :من أجل اختيار الفرضية األوىل مت صياغتها بالشكل التايل   

 املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة مبادئ احلوكمة؛ شركاتال تطبق :  H0 فرضية العدم
 .املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة مبادئ احلوكمة شركاتتطبق :  H1 القبولفرضية 

ذا اجلزء عنولإلجابة    :هذه الفرضية، لدينا اجلدول املوايل الذي ميثل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستمارة اخلاصة 

  نتائج اختبار الفرضية األوىل: 22جدول رقم

 الفقرات الرقم
  المتوسط 
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري 

  االتجاه العام 
 لإلجابة

وبة
حس

 الم
اللة

الد
وى 

مست
:  

α 
= 

0
 

 موافق بشدة 0,91 4,27 يقوم جملس إدارتكم باملهام املنصوص عليها يف قوانني حوكمة الشركات  1
 موافق بشدة 0,90 4,23 فعالية اجلمعية العامة وتنظيم هيكلتها  2
 موافق بشدة 0,90 4,23  شركةتعزيز دور أصحاب املصاحل يف إدارتكم والرقابة على ال 3
 موافق  1,29 3,83 احرتام احلقوق القانونية ألصحاب املصاحل  4
 موافق  1,49 3,67 املساواة بني كل أصحاب املصاحل دون تفريق 5
 موافق  1,48 3,77 املعاملة املتكافئة لكل املسامهني  6
 موافق  1,38 3,97  شركةاإلفصاح والشفافية لكامل معامالت ال 7
 موافق  1,27 4,03  شركةوالرقابة ألصحاب املصاحل عند كامل معامالت الحق املراجعة  8
 موافق  0,92 4,10 وجود قوانني وأطر تضمن التطبيق السليم والسلس ملبادئ احلوكمة 9

 موافق  1,04 4,01 المجموع الكلي
  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج : المصدر
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  لفرضية األولىل اإلحصائيتحليل ال: الفرع األول

والذي يقع يف الفئة الرابعة من  4.01أن املتوسط احلسايب لفقرات الفرضية األوىل قدر بـ  ،ن خالل اجلدوليالحظ م   
هو ما يفسر أن هناك تطبيق ملبادئ احلوكمة يف  وتشري إىل درجة موافق، [4.2 - 3.4[ سلم ليكرت اخلماسي أ بني 

  .لكن بدرجات متفاوتةالشركات حمل الدراسة 

وهو منخفض نسبيا، ما يدل على تركز اإلجابات حول املتوسط  1.04بالنسبة لالحنراف املعياري الكلي فقدر بـ    
  .احلسايب والتقارب بينهم

نالحظ أن فقرات هذه الفرضية حمققـة مبسـتوى داللـة إمجاليـة حمسـوبة معدومـة أي  ،كذلك 22رقم من خالل اجلدول    
، كمـا أن %95عنـد مسـتوى ثقـة  α = 0.05مساوية للصفر، وهي قيمة أصغر بكثري من مستوى الداللة اجلدولية املقدرة بــ 

  عند مستوى داللة 2.042اجلدولية واليت تساوي  tوهي أكرب من قيمة  5.31اإلمجالية احملسوبة قدرت بـ  tقيمة 

 α = 0.05. وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة حسب قاعدة القرار اإلحصائية.  

  :وقبول بديلتها كما يلي العدمية الفرضية مبقارنة النتائج مع مضمون الفرضية األوىل، يتبني لنا نفيو ومنه،    

  

  لفرضية األولىا مناقشة وتفسير نتائج: الثانيالفرع 

املسامهة حمل الدراسة ملبادئ  شركاتمن خالل اجلدول السابق والذي خيص نتائج اختبار الفرضية األوىل حول تطبيق     
، فمن خالل إجابات أفراد 4.01منطقة القبول حيث بلغ املتوسط احلسايب املتحصل عليه ضمن أن احلوكمة، توصلنا إىل 

  :حتليل وتفسري النتائج املتوصل إليها كما يلي كونالعينة واملقابالت اليت أجريت مع بعضهم ي

حيـــث أن جملـــس اإلدارة يقـــوم باملهـــام  ،وجـــدنا أن أغلـــب أفـــراد العينـــة موافقـــون بشـــدة عليهـــا: 01بالنســـبة للعبـــارة رقـــم  -
والـذي  2009به واحملددة يف مبادئ حوكمة الشركات، فهي تعمل وفق ميثاق احلكم الراشـد الصـادر سـنة واألدوار اخلاصة 

ويف مقابالت مع مسؤويل جمـالس إدارة بعـض  .وتساعدها يف االندماج فيها ،حيدد بدقة كيفية تبين الشركات ملبادئ احلوكمة
ـم اسـتعانوا خبـرباء ملـدة حـوايل  ،الشركات وأعضائه م يف تطبيـق هـذه املبـادئ وتصـحيح بعـض  تسـنوا 03علمنـا أ ملسـاعد

 .المساهمة الجزائرية محل الدراسة مبادئ الحوكمة شركاتتطبق 
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ذه الشــركات، وقـــد كــان هـــؤالء اخلــرباء بعضـــهم يف القطــاع العـــام وتــابعني لـــوزارة هـــوكـــذا تكــوين إطـــارات إداريــة يف  ،األمــور
 .الصناعة، وبعضهم ميلك مكاتب استشارية خاصة

لـس اإلدارة جند أن أفراد العينة منحوا عالمة : 02بالنسبة للعبارة رقم  - م يقرون بأن اجلمعية العامة  موافق بشدة، أي أ
أو مــن خــالل دوريــة وانتظــام انعقادهــا وكــذا األعضــاء  ،تقــوم بعملهــا بصــورة جيــدة ســواء يف مــا تعلــق باملهــام املنوطــة إليهــا

 03د مجعيتهـا العامـة كـل املشكلني هلا والنصاب القانوين املسموح به النعقادها، فقـد وجـدنا أن هـذه الشـركات تقـوم بانعقـا
الس يف  مسئويلووفقا ملا علمنا به من قبل بعض  .أشهر بصفة عادية، وقد تنعقد لظروف استثنائية يف حاالت غري عادية ا

ويـتم النقـاش والتحـاور بصـورة  .أن اجلمعية العامة تنعقد بصورة دورية منتظمة مع حتضري وإعالم مسبق ألعضـائها ،مقابالت
 .ذ القرارات فيها عن طريق التصويت وإعالم كامل أعضائها بالنتائج املتوصل إليهامنتظمة واختا

: وهـذا مبتوسـط حسـايب مقـداره ،جند أن أفراد العينة قد توجهوا حنو إعطائها درجة موافق بشـدة: 03بالنسبة للعبارة رقم  -
 يف الشـركات ألصـحاب املصـاحل ة من مقياس ليكـارت اخلماسـي، حيـث جنـد أن هنـاك دور كبـريمسضمن الفئة اخلا 4.23

على اختالف أشكاهلم، حيث يقومون باملسامهة يف وضع االسرتاتيجيات واخلطط، وكـذا الرقابـة علـى أداء الشـركة، وحماسـبة 
بــإجراء ) جملـس اإلدارة(جملـس املـديرين يف أداء مهامـه عنـد حـدوث احنرافـات، ومـا يؤكــد هـذا هـو قيـام أعضـاء جملـس املراقبـة 

وهذا بطلب من بعض أطـراف املصـلحة يف الشـركة، كمـا أن  ،)جملس املديرين(يدة على أعضاء اجلهاز التنفيذي تغيريات عد
ـم  ىوجود رض من قبل بعض أعضاء جملس اإلدارة املستجوبني والـذين ميثلـون أصـحاب املصـلحة دليـل علـى وجـود اهتمـام 

 .وإدماجهم يف إدارة ورقابة الشركة
ــا تقــع ضــمن درجــة  *اخلاصــة مبــدى احــرتام احلقــوق القانونيــة ألصــحاب املصــاحل: 04بالنســبة للعبــارة رقــم  - حيــث جنــد أ

وجـدنا أن هنـاك  ،موافق من مقياس ليكـارت، حيـث ومـن خـالل مقابلتنـا لـبعض أفـراد العينـة وإجـراء مقـابالت مطولـة معهـم
باعتبـاره حـق مشـروع هلـم، ولعـل مـن  ،حضور منتظم ودائم للمسامهني وبقيـة األطـراف األخـرى الجتماعـات اجلمعيـة العامـة

أبـرز احلقــوق القانونيــة الـيت تضــمنها الشــركات لألطـراف ذات املصــلحة حــق املسـاءلة واالستفســار عــن كـل مــا خيــص الشــركة 
 .ةيشفافبوضوح 

جنــد أن أفـــراد العينــة موافقــون بــدرجات متفاوتــة عـــن مبــدأ املســاواة بــني أصــحاب املصـــاحل يف : 05بالنســبة للعبــارة رقــم  -
ــة بــني أصــحاب املصــاحل الــداخليون واخلــارجيون بــدرجات متباينــة حســب طبيعــة كــل ا لشــركة، حيــث حتــاول الشــركات املوازن

                                                
  :ميثل أهم أصحاب املصاحل يف الشركات املدروسة يف - *
  .أعضاء جملس اإلدارة –املسريين  –العمال : أصحاب المصالح الداخليون -1
تمع  –الزبائن  –البنوك  –صناديق التأمني  –مصاحل الضرائب  –املسامهون : صالح الخارجيونأصحاب الم -2   .البيئة – بتشكيالتها
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م أصـحاب رأس املـال، وجنـد هـذا امليـل يف الشـركات ذات  شركة، ففي بعض الشركات جند ميل كبري حنو املسامهني حبكم أ
م مـن اإلدارة العليـا،  الرأس املال الصغري نسبيا، أما يف بعض الشركات فنجد ميل حنو أصحاب املصاحل الداخليون حبكم قر

 .1.49كبري يف هذا السؤال حيث بلغ   احنرافوهذا ما يفسر وجود 
جند أن أفراد العينة موافقون بشأن املعاملة مع كل املسـامهني بطريقـة متكافئـة، خاصـة أن أغلـب : 06بالنسبة للعبارة رقم  -

لـس إىل بعـض املسـامهني علـى زواملسامهني سـببها حتيـالنزاعات اليت قد حتدث بني جملس اإلدارة  آخـرين، خاصـة   حسـاب ا
جنــد أن صـغار املســامهني ميتلكــون أكثريـة احلصــص وهــذا  ،ريــة الشـركات املدروســةكبـار املســامهني، ولكــن عنـد النظــر إىل أكث

م، ففي بعض الشركات وصلت نسبة صغار املسامهني من احلصص  بالرغم أن بعضهم ميتلك نسبة قليلة  %85بسبب كثر
مـــة ســـواء العاديـــة أو مـــن األســـهم، كمـــا وجـــدنا أن الشـــركات املدروســـة تســـتدعي كامـــل املســـامهني عنـــد انعقـــاد اجلمعيـــة العا

 .االستثنائية تفاديا حلدوث صراعات ومشاكل
حيث يقع يف درجة موافق يف سلم ليكارت، واحنراف  3.97بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة : 07بالنسبة للعبارة رقم  -

 ؛ى ال حتققه أي، حيث جند تشتت مرتفع نسبيا أي أن بعض الشركات املدروسة حتقق هذا املبدأ وأخر 1.38معياري قدره 
 .أن اإلفصاح والشفافية لكافة معامالت الشركة مطبق بدرجات متفاوتة يف الشركات

يقــوم جملــس اإلدارة بإعــداد تقــارير يقــدمها إىل الشــركة وإىل األطــراف ذات املصــلحة، وتكــون هــذه التقــارير ماليــة أو غــري و    
كمــا أن جملـس اإلدارة جمـرب علــى تقـدمي كافــة املعلومـات واخلطــط املسـتقبلية لكافــة   .ربــع سـنويةو  سـنوية نصــف ،، سـنويةةماليـ

ــا تقــوم بإعــداد جملــة داخليــة خاصــة بأعضــاء جملــس اإلدارة، وبقيــة األطــراف ذات  .األطـراف ففــي بعــض الشــركات وجــدنا أ
ا الشركة طرف االستعالم والتحقق من هـذه  ومن حق أي ،املصلحة من أجل نشر التقارير واملعامالت اليت قامت وستقوم 

  .املوالية يف العبارة هإلتمسنااملعطيات، وهذا ما 
حيـث  .اخلاصـة حبـق املراجعـة والرقابـة لكافـة معـامالت الشـركة مـن قبـل األطـراف ذات املصـلحة :08بالنسبة للعبارة رقم  -

لـس املع لومـات الالزمـة والوثـائق الـيت تؤكـد صـدق التقـارير وجدنا أن أفراد العينة موافقون على هذا املبـدأ، حيـث يـوفر هلـم ا
كثريا   يشككوناملنشورة، كما يوفر هلم حق الطعن يف أي معاملة، خاصة املعامالت املالية باعتبار أن املسامهني يف الشركات 

ضـمن فريـق أو ن نـو حيـاديني يكو  ،ويف كثري من األحيان يلجئون إىل اعتماد حماسبني ومـدققني خـارجيني ،يف هذه املعلومات
لس   .وهذا من أجل ضمان أكثر لصدق املعامالت ،جلنة التدقيق املوجودة على مستوى ا

قدرت درجة هذه العبارة اخلاصة مبدى وجود قوانني وأطر لضمان التطبيق السليم واجليـد ملبـادئ : 09بالنسبة للعبارة رقم  -
" ميثـاق احلكـم الراشـد"الشركات املدروسة تعتمد علـى وثيقـة احلوكمة مبوافق حسب درجات سلم ليكرت، حيث وجدنا أن 

بعــض وســبل تطبيقهــا ومهــام جملــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه، فمــن خــالل  ،اخلاصــة بتحديــد مبــادئ احلوكمــة يف اجلزائــر
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 متابعــةك املســؤولني يف الشــركات املدروســة علمنــا أنــه عنــد البــدء يف تطبيــق احلوكمــة علــى مســتوى هــذه الشــركات كانــت هنــا
لـس الـوطين "وأن اجلهـة احلكوميـة الـيت رافقـتهم بكثـرة هـي  ،دائمة ومنتظمة من قبل الدولة ملراقبة هذه الشركات وتوجيهها ا

الذي كان يقوم مبتابعة مسـتمرة هلـذه الشـركات ويعـد تقـارير حـول مـدى تقـدم تطبيـق احلوكمـة يف  ؛"االقتصادي واالجتماعي
  .املصادفة هلاهذه الشركات وأهم العراقيل 

توصــلنا إىل أن  ،وعليــه مــن خــالل حتليلنــا لنتــائج هــذا احملــور اخلــاص مبــدى تطبيــق الشــركات حمــل الدراســة ملبــادئ احلوكمــة   
 ،هناك تطبيق جيد وسليم هلذه املبادئ ورغبة جديـة مـن قبـل القـائمني علـى الشـركات لـدمج هـذه املبـادئ يف إدارة الشـركات

ففــي إحصــائية أخــرية انتقــل  .خاصــة مــا تعلــق بالعالقــة مــع املســامهني ،حتــاول أن تتجاوزهــا مــع وجــود بعــض النقــائص الــيت
كانــت اجلزائــر   2003تصــنيف اجلزائــر يف تطبيــق مبــادئ احلوكمــة مــن الــدرجات الســفلى إىل مــا فــوق املتوســط، ففــي ســنة 

ــال 10مــن  2.6متحصــلة علــى عالمــة  مــدير الــربامج العامليــة ب ســحب 2016ســنة  10مــن  7.2ليصــل إىل  ،يف هــذا ا
  .املختص التابع للبنك العاملي

  .H1  البديلة وبالتايل، ومن خالل هذه التحاليل وتفسريات املكملة للنتائج اإلحصائية نؤكد صحة الفرضية األوىل   
 

  الثانيةاختبار الفرضية : الثانيالمطلب 

دف إىل معرفة هيكلة ومهام جمالس اإلدارة يف شركات     تتضمن هذه الفرضية جمموعة األسئلة اخلاصة باحملور الثالث، و
لس واللجان املكونة له، باعتبار هذه األخرية أساس جناح عمل  املسامهة، باإلضافة إىل معرفة كيفية تشكيل أعضاء ا

لس واألداة األساسية لتطبيق وترسيخ    .مبادئ احلوكمة فيهاا

  :مت صياغتها بالشكل التايل ،من أجل اختيار الفرضية األوىل   

 مثالية يف تركيبة ومهام جمالسها؛منذجة على  املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة شركاتإدارة  ال تعتمد:  H0 فرضية العدم
 .مثالية يف تركيبة ومهام جمالسهامنذجة على  املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة شركاتإدارة  تعتمد:  H1 القبولفرضية 

ذا اجلزء   :ولإلجابة على هذه الفرضية، لدينا اجلدول املوايل الذي ميثل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستمارة اخلاصة 
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  نتائج اختبار الفرضية الثانية: 23جدول رقم

  المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري 

  االتجاه العام 
 لإلجابة

وبة
حس

 الم
اللة

الد
وى 

مست
:  

α 
= 

0
  

لس إدارتكم وفق ما تنص عليه القوانني  1  موافق  1,00 3,97 تنعقد اجلمعية العامة 
 موافق  1,23 3,83 ينعقد جملس إدارتكم بصورة دورية ومنتظمة  2
 موافق  1,28 3,77 ينعقد جملس إدارتكم يف حاالت استثنائية وفق الظروف احلاصلة 3
 موافق بشدة 0,51 4,53 حيتوي جملس إدارتكم على جلنة للمراقبة  4
 موافق  1,55 3,93 حيتوي جملس إدارتكم على جلنة الرتشيحات واملكافئات 5
 غري موافق  1,77 2,37 حيتوي جملس إدارتكم على اللجنة  التنفيذية  6
 موافق  1,58 4,00 حيتوي جملس إدارتكم على جلنة إدارة املخاطر   7

حيتوي جملس إدارتكم على جلان أخرى غري اللجان األربعة املذكورة  8
 حمايد 1,91 2,73 سلفا 

 موافق 1,25 3,77 فعالية جلان جملس إدارة مؤسستكم وقيامهم باألدوار املوكلة إليهم  9
 موافق بشدة 1,22 4,47 يتم تعيني جملس إدارة  مؤسستكم عن طريق التعيني املباشر   10
 موافق 1,69 3,97 يتم تعيني جملس إدارة  مؤسستكم عن طريق االنتخاب  11

تكم بطريقة خمتلطة بني االنتخاب يتم تعيني جملس إدارة  مؤسس 12
 موافق 1,60 4,07 والتعيني املباشر 

13 
مع بني منصب رئيس جملس اإلدارة يلتزم جملس إدارتكم بعدم اجل 

 موافق بشدة 1,04 4,53 ومنصب الرئيس التنفيذي 

 حمايد 1,55 3,23 حيتوي جملس اإلدارة يف مؤسستكم على كامل ممثلي أصحاب املصاحل  14
 موافق بشدة 0,68 4,57 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء تنفيذيني   15
 موافق بشدة 1,12 4,33 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء غري تنفيذيني   16
 موافق  1,64 3,73 تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء مستقلني خارجيني  17
 موافق 1,76 3,17 عند القيام مبهامهم ) املستقلني(هناك استقاللية لألعضاء اخلارجيني  18

19 
 شركةالعام لل األداءمن بني أدوار جملس إدارتكم الرقابة واإلشراف على 

 موافق بشدة 0,60 4,70  وأنشطتها

 موافق بشدة 0,52 4,73 من بني أدوار جملس إدارتكم صياغة ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات  20
 موافق  1,53 4,07 )املسامهني(عن املالك  شركةهناك فصل تام إلدارة ال 21

 موافق  0,84 3,93 المجموع الكلي
  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج : المصدر
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  الثانيةلفرضية ل اإلحصائيتحليل ال: الفرع األول

والذي يقع يف الفئة الرابعة مـن سـلم  3.93يالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب لفقرات الفرضية الثانية قدر بـ   
أن تشـكيل جملـس اإلدارة ومهامـه يتوافقـان على هو ما يدل  وتشري إىل درجة موافق، [4.2 - 3.4[ ليكرت اخلماسي أ بني 

لــس يكــون وفــق قــوانني مــع مــا هــو منصــوص عليــه يف قــوانني احلوكمــة  وكــذا قــوانني شــركات املســامهة، حيــث أن تشــكيل ا
  .موضوعة وتفرضها القوانني واملبادئ، ومهامه موضحة بدقة حىت ميكن وضع هيكل تنظيمي لكل مهمة وحماسبة املخالفني

تركــز اإلجابــات حــول وهــو مــنخفض نســبيا، مــا يــدل علــى  0.84بالنســبة لالحنــراف املعيــاري الكلــي هلــذا اجلــزء فقــدر بـــ    
  .املتوسط احلسايب والتقارب بينهم

مـن خــالل اجلــدول كــذلك نالحــظ أن فقـرات هــذه الفرضــية حمققــة مبســتوى داللـة إمجاليــة حمســوبة معدومــة أي مســاوية    
 t، كمـا أن قيمـة %95عند مسـتوى ثقـة  α = 0.05للصفر، وهي قيمة أصغر بكثري من مستوى الداللة اجلدولية املقدرة بـ 

                    .α = 0.05عنـد مسـتوى داللـة  2.042اجلدوليـة والـيت تسـاوي  tوهي أكرب من قيمـة  6.037اإلمجالية احملسوبة قدرت بـ 
  .وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة حسب قاعدة القرار اإلحصائية

  :كما يليH1وقبول بديلتها  H0ني لنا نفي الفرضيةومنه، مبقارنة النتائج مع مضمون الفرضية الثانية، يتب   

  

  

  الثانيةلفرضية ا مناقشة وتفسير نتائج: الثانيالفرع 

اإلحصائي لنتائج الفرضية الثانية، وجدنا أن املتوسط احلسايب الكلي هلذا اجلزء يقع ضمن درجة موافق من خالل التفسري    
 كات املدروســة ومقابلــة مســؤويل بعــضمــن ســلم ليكــارت اخلماســي، وبنــاءا علــى فهــم املوضــوع واالطــالع علــى واقــع الشــر 

الس اإلدارية وبعض أعضائه   :ليميكن تفسري ومناقشة النتائج كما ي ،ا

  

  

، المساهمة الجزائرية محل الدراسة شركاتومهام مجالس إدارة  ةتوجد نمذجة مثالية لهيكل
 .وتوافقها مع قوانين شركات المساهمة ومبادئ الحوكمة
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حيــث مــن خــالل مقابلــة وحمــاورة  .أفــراد العينــة موافقــون بشــأن عمــل اجلمعيــة العامــة وانعقادهــا: 3، 2، 1العبــارات رقــم  -
ومنهـا ( عـادي بعض األفراد من العينة، علمنا كيفية عمل اجلمعية العامة، حيث أن اجلمعية العامة منهـا مـا هـو عـادي وغـري

ووجـــدنا أن متوســـط انعقادهـــا يف الشـــركات  ،، فاجلمعيـــة العامـــة العاديـــة تنعقـــد علـــى األقـــل مـــرة يف الســـنة)مـــا هـــو تأسيســـي
يومـا مـن  15مرات يف السنة، وأن انعقادها يكون بعد إبالغ أعضائها من املسامهني جبدول أعماهلـا قبـل  03املدروسة بلغ 

كما أن النصاب القانوين النعقادها هو ربـع األسـهم للحاضـرين،   .لنهاية السنة احلالية أشهر التالية 04وتكون يف  ،االنعقاد
أما النوع الثاين فهي اجلمعية غري العادية، تنعقد بنفس شروط اجلمعية العامة العادية ولكـن غـري مرتبطـة بوقـت وإمنـا للضـرورة 

ة وتكون يف حالة تعيني أعضاء جدد للمجلس أو تعيني ويف حاالت نص عليها املشرع، والنوع الثالث هو اجلمعية التأسيسي
  .مدقيقي حسابات

كما أطلعنا بصـعوبة علـى بعـض تقـارير نتـائج اجلمعيـة العامـة العاديـة إلحـدى الشـركات، ضـمت تلخـيص جلـدول أعمـال    
مـا يتعلـق باجلانـب توسـيع حجـم االسـتثمارات، تقيـيم وضـعية الشـركة خاصـة : يضم العديد من القضـايا اهلامـة للشـركة أمههـا

 .وبعض اجلوانب االجتماعية خاصة مـا تعلـق بـدعم بعـض احلمـالت التطوعيـة ومتويـل بعـض الفـرق الرياضـية للناشـئني ،املايل
كما علمنا أنه ال حيق ألي كان أن يناقش أمورا مل تكن مدرجة يف جدول األعمال، كما أن للمساهم احلق يف توجيه أسئلة 

ويتم التصويت على قرارات اجلمعية العامـة عـن طريـق االقـرتاع السـري  –وفق مبدأ حق املساءلة  –إىل أعضاء جملس اإلدارة 
  .يف حالة عزل أو عقاب أحد األعضاء وبالتصويت العلين على األمور دون ذلك

م ملزمـون بالتقيـ ،أما خبصوص األعضاء من اجلمعيـة العامـة أو جملـس اإلدارة الغـائبني عـن حضـور اجلمعيـة    د بنتائجهـا فـإ
يومـا  15وليس هلم احلق يف الطعن أو الرفض هلـا، وجيـب علـى رئـيس جملـس اإلدارة تنفيـذ خمرجـات وقـرارات اجلمعيـة خـالل 

متثـل نسـبتهم علـى  الـذين من صدورها، وللذكر فإن اجلمعية العامة غري العادية ال ميكن عقدها إال بعـد طلـب مـن املسـامهني
، فإذا كـان العادية ويكون نصاب انعقاد هذه اجلمعية خيتلف عن نصاب اجلمعية العامةمن رأس مال الشركة،  %40األقل 

، أمـا الشـركةأسـهم ¾ األسـهم فـإن نصـاب اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة هـو ثـالث أربـاع ) الربـع(¼ نصاب اجلمعية العادية 
  .أسهم احلاضرين) ثالثة أرباع(¾ عن قبول القرارات ورفضها فإنه يتم مببدأ اإلمجاع والذي ميثل 

وقد كانت آراء أفراد العينة ضمن الدرجـة  ،تتعلق هذه العبارة مبدى توفر جملس اإلدارة على جلنة للمراقبة: 04العبارة رقم  -
وتعرف كذلك هذه اللجنة بلجنة املراجعة وفق العديد من الكتب والدراسات، ونظـرا  .موافق بشدة لسلم ليكارت اخلماسي

فقـد كانـت متواجـدة يف أكثريـة الشـركات املدروسـة ملـا هلـا مـن دور كبـري يف الرقابـة علـى معـامالت الشـركة  ألمهية هذه اللجنة
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ا العالية يف جمال ) املدقق(وأنشطتها، حيث تعترب قناة اتصال بني جملس اإلدارة واملراجع  اخلارجي، وتتميز باستقالليتها وخرب
ها عـن ثالثـة، وهـذا شـيء وجـدناه حقـا يف الشـركات املدروسـة، فقـد الحظنـا احملاسبة والتدقيق وجيب أن ال يقل عدد أعضائ

ــا مهــزة وصـل كبــرية بــني  األمهيـة الكبــرية هلـذه اللجنــة وأن كــل أعمـال وصــفقات الشـركة تكــون حتــت إشـرافها، كمــا الحظنـا أ
شــفافية وتقلــيص حجــم ال نضــماوهــذا راجــع إىل اســتقالليتها وحيادهــا ودورهــا كــذلك يف  ،املســامهني وأعضــاء جملــس اإلدارة

لس باعتبار أن أغلب الصراعات تكون من هذا الشكل   .الصراعات بني املسامهني وا

مــدى وجـود جلنــة الرتشــيحات واملكافئـات علــى مسـتوى جملــس اإلدارة، فقــد  قيـاس ختـتص هــذه العبــارة ب: 05العبـارة رقــم  -
تت مرتفع نسبيا، أي أن هناك بعض الشركات ال حتتوي كان املتوسط احلسايب ضمن درجة موافق من مقياس ليكارت، بتش

ها اإلداري، فمن خالل اطالعنا وحوارنـا مـع بعـض أعضـاء ومسـؤويل جمـالس إدارة سلى مثل هذه اللجان على مستوى جملع
ل بعض الشركات، علمنا أن اللجنة املكونة من ثالثة أعضاء على األقـل، مهمتهـا دراسـة ملفـات األعضـاء الـراغبني يف دخـو 

لس وكذا كبار املديرين التنفيذيني  م)جملس املديرين(ا كمـا تعمـل هـذه اللجنـة   ،، وكذا تعويضات هؤالء األعضاء ومكافئـا
لـس وكشـف نقـاط القـوة والضـعف  لس من الكفاءات الالزمة ونوعيتها كما تقوم مبراجعة عمل ا على حتديد احتياجات ا

لس هلم احلق يف العضوية ودراسـة حجـم التعويضـات واملكافئـات الالزمـة لكـل عضـو التأكد من أن أعضاء او يف أعضاءه، 
وفق منصبه واملهام املوكلة إليه، ولقد ملسنا فعالية هذه اللجنة على مستوى معظم الشركات املدروسة من خالل اطالعنا علة 

ــذه اللجنــة ــائق وتقــارير خاصــة  ــا متــارس عملهــا بشــكل منــتظم وحبضــور كامــل .وث        األعضــاء الــيت يــرتاوح عــددهم بــني وأ
  .موافقة جملس اإلدارةأخذ أعضاء كما علمنا أن تغيري أي عضو من هذه اللجنة يتم بعد  6– 3

نالحظ أن أفراد العينـة غـري موافقـون  ،من خالل هذه العبارة واخلاصة مبعرفة مدى وجود اللجنة التنفيذية: 06العبارة رقم  -
وهـو يقـع ضـمن الفئـة الثانيـة مـن فئـات سـلم ليكــارت  2.37: صـلنا علـى متوسـط حسـايب قـدرهعليهـا، وهـذا مـن خـالل حت

اخلماسي، حيث أن اللجنة التنفيذية مهمتها تتمثل أساسا يف مناقشة واختاذ القرارات الروتينية اليت تتطلبها أعمـال الشـركات 
لس ولكـن مـا وجـدناه يف إن هذه ال .صياغة وتنفيذ إسرتاتيجية الشركة العادية، كما تساهم يف لجنة تعد ضرورية يف عمل ا

هذه الشركات أن هذه اللجنة موجودة ولكنها غري مهيكلة، فمـن غـري املعقـول أن توجـد جلنـة تنفيذيـة للقيـام باملهـام السـالفة 
ه الـذكر لكـن نقــص اهليكلـة يف بعـض الشــركات حـال دون وجودهــا فعليـا، هـذا مــن جهـة، ومــن جهـة أخـرى فــإن طبيعـة هــذ

ا مكونة من أربعة  أعضـاء علـى األقـل، هـؤالء األعضـاء خيتـارون مـن ) 04(اللجنة وتشكيلها قد ال حيتم هيكلتها رمسيا، أل
ــة أصــوات أعضــاء جملــس اإلدارة املســتقلني وإذا مل يكــن ذلــك ممكنــا علــى األقــل عضــوين مســتقلني وبالبــاقي أعضــاء  ،غالبي
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ا تقوم مبهامها رغم عدم وجـود  لس فإ تنفيذيون غري مستقلون، وعليه مبا أن اللجنة التنفيذية هي جلنة مكونة من أعضاء ا
ا وحماسبتها دمين ععالشركات املدروسة، ولكن هذا ال يهيكلة رمسية يف بعض    .إلزامية هيكلتها حىت ميكن إدار

ويقع يف الدرجة الرابعة ملقياس ليكارت أي موافق، حيث  4.00ذه العبارة هو كان املتوسط احلسايب هل: 07العبارة رقم  -
جند أن غالبية أفراد لعينة موافقون على مدى وجود جلنة إلدارة املخاطر يف جملس اإلدارة، وكما هو معلم فإن هذه اللجنة 

اإلدارة وهذا نظرا ألمهية هذه اللجنة،  سباإلضافة إىل رئيس جمل ،تتكون من عضوين غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة
، وهذا بسبب طبيعة املخاطر اليت قد )البنوك(املالية  الشركاتوتعمل هذه اللجنة يف الشركات حمل الدراسة باخلصوص مع 

تواجه الشركات وخاصة املخاطر املالية، فمن خالل هذه الدراسة الحظنا أن هذه اللجنة تقوم بعمل مكثف وهذا من 
وهذا ما يفسر حصولنا على العديد من الوثائق والتقارير اليت  ،شخيص الدائم حمليط الشركات وكشف االختالالتخالل الت

لس باعتبارها املصدر األساسي للمعلومات اليت يعتمد عليها  ؛تصدر عن هذه اللجنة واليت تعد قريبة جدا من إدارة ا
لس يف قراراته  هذه  مسئولونسخ من هذه التقارير بسبب سريتها كما أخربنا  مل يتمكن الباحث من احلصول على(ا

  ).الشركات

مدى وجود جلـان أخـرى غـري اللجـان املـذكورة سـلفا، فقـد كـان املتوسـط احلسـايب عرفة تم هذه العبارة مب: 08العبارة رقم  -
حلـدود الـدنيا أي موافـق بـدرجات حيث يقابلها يف مقياس ليكارت حمايـد، وميكـن قبـول هـذه العبـارة يف ا 2.73هلذه العبارة 

أي هنـاك تشـتت كبـري لإلجابـات،  1.91ولكن لو أخدنا بعـني االعتبـار االحنـراف املعيـاري فهـو مرتفـع حيـث بلـغ  .ضعيفة
شركات بالتحديد وجدنا جلنة خاصة باحلوكمة، وهذه اللجنة مهمتها هو التأكد  10ففي بعض الشركات واليت بلغ عددها 

بادئ احلوكمة، ولو أن هذه اللجنة ذات عمـر حمـدود، أي أن الشـركات تعتمـد عليهـا يف السـنوات األوىل من التطبيق اجليد مل
 ،كما وجدنا جلنة التنمية املستدامة وهي جلنة مكونة من خرباء يف جمال البيئـة واملسـؤولية االجتماعيـة  .لتطبيق مبادئ احلوكمة

  .دئ املسؤولية االجتماعية باعتبارها حتمية البد منهايتمثل دورها يف مساعدة الشركة يف االندماج يف مبا

أي بدرجـة موافــق علـى ســلم ليكـارت اخلماســي،  3.77نالحــظ أن املتوسـط احلســايب هلـذه العبــارة هـو : 09العبـارة رقـم  -
نتـائج كـل جلنـة حيث جند أن جلان جملس اإلدارة املتـوافرة يف كـل شـركة تقـوم باملهـام املوكلـة إليهـا، ومـا يؤكـد هـذا هـو تقـارير و 

ا فعالة جدا يف القيام باملهـام املنوطـة إليهـا، كمـا كانـت ) املراجعة(عند التقاء أعضائها، وخنص بالذكر جلنة املراقبة  الحظنا أ
لـس وهـذه املعلومـات الـيت ذكرناهـا حتصـلنا عليهـا عـن طريـق املقابلـة واحلـوار  .جلنة إدارة املخاطر تنشط كثريا على مسـتوى ا
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وأعضاء بعض جمالس اإلدارة، فبعضـهم زودنـا كثـريا باملعلومـات الـيت ال ميكـن لالسـتبيان أن حيصـل عليهـا،   مسئويلمع بعض 
  .كما كانت لنا مقابالت مع أعضاء يف جلنة املراقبة وإدارة املخاطر يف جملس إدارة شركة صناعية بوالية سكيكدة

طريقة تعيني أعضاء جملس اإلدارة، حيث جند أن أفراد العينة تناقش هذه العبارات : 12-11-10بالنسبة للعبارات رقم  -
لــس يعينــون بطريقــة مباشــرة  ، إن األعضــاء الــيت يــتم تعييــنهم )بعــض األعضــاء ولــيس كــل(موافقــون بشــدة علــى أن أعضــاء ا

خليون يعينـون عـن مباشرة هم األعضاء اخلارجيون كاملدققني وحمـافظي احلسـابات واملستشـارين، أمـا األعضـاء التنفيـذيني الـدا
طريق االنتخاب من قبل أعضـاء اجلمعيـة العامـة، نفـس األمـر بالنسـبة لـرئيس جملـس اإلدارة الـذي يعـني باالنتخـاب يف كامـل 

وهذا جتنبا ألي حماباة وإضفاء الشفافية والنزاهة كون أن منصب رئـيس جملـس اإلدارة حسـاس ومهـم  ،الشركات حمل الدراسة
ـم  لس وأعضائه، أل يف تسيري الشركة، أما بالنسبة ألعضاء اللجان املكونة للمجلس فيتم تعيينها مباشرة من طرف رئيس ا

لــس مباشــرة صــالحيات مــىت اقتضــى األمــر ذلــك، ولكــن الشــيء الــذي وحيــق لــه حماســبتهم ونـزع ال ،يعملـون حتــت إشــراف ا
لس واللجان وأعضاء اجلمعية العامـة مـن املسـامهني،  الحظناه يف أغلب الشركات وجود عالقات جيدة بني كامل أعضاء ا

لس يتم بصفة شفافة وعلنية وال ميكن تعيني عضو أو أكثر دون  عضاء إمجاع عليه من قبل أوجود هذا ألن تعيني أعضاء ا
  .اجلمعية

أي بدرجـة موافـق بشـدة وفـق مقيـاس ليكـارت اخلماسـي،  4.53: املتوسط احلسـايب هلـذه العبـارة قـدر بــ: 13العبارة رقم  -
لـس ومنصـب الـرئيس التنفيـذي، باعتبـار أن جملـس اإلدارة هيئـة  حيث يلتزم جملـس اإلدارة بعـدم اجلمـع بـني منصـب رئـيس ا

لس فهي هيئة تنفيذية تطبق قرارات وأوامـر وخطـط جملـس اإلدارة، وبالتـايل حـىت يكـون هنـاك رقابية استشارية وتقييمية أما 
لسني   .شفافية تامة، قامت هذه الشركات بعدم اجلمع بني هذين املنصبني وعدم اجلمع حىت بني أعضاء ا

الشركة، حيث كان املتوسط احلسايب تتضمن هذه العبارة سؤاال حول متثيل اإلدارة ألصحاب املصاحل يف : 14العبارة رقم  -
ا ضمن احلدود العليا، فاملعلوم أن حوكمة الشركات جاءت لتعزيز  .أي بدرجة حمايد 3.23 وميكن قبوهلا واملوافقة عليها أل

ــا متثــل يف جملــس ضــمن دور أصــحاب املصــلحة وت حقهــم يف إدارة الشــركة واختــاذ القــرارات، فالشــركات حمــل الدراســة جنــد أ
املســــامهني ممثلـــني يف كامــــل جمـــالس اإلدارة للشــــركات : ة كامـــل األطـــراف ذات املصــــلحة بـــدرجات متفاوتــــة فنجـــد أناإلدار 

ا، وجند االختالف يف بعض األطراف على غرار شركةاملدروسة، نفس الشيء بالنسبة للعمال وال تمع، : يف حد ذا البيئة، ا
ع إىل حداثــة الشــركات يف تطبيــق مبــادئ احلوكمــة ونقــص اخلــربة، ولكــن وهــذا راجــ ،البنكيــة والتمويليــة الشــركاتاملســتهلك، 
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ألن ذلـك فيـه مصـلحة  ،توجد رغبة جدية جلعل هذا التمثيل يف جملس اإلدارة يراعـي كـل األطـراف ذات املصـلحة يف الشـركة
  .لكل األطراف

ــارة مبعرفــة تشــكيلة جملــس اإلدارة وتضــمنه ألعضــاء : 15العبــارة رقــم  - ، حيــث حتصــلنا مــن خــالل تنفيــذينيــتم هــذه العب
درجـة موافـق بشـدة،  ويقابله يف مقيـاس ليكـارت اخلماسـي 4.57: حتليلنا إلجابات أفراد العينة على متوسط حسايب قدر بـ

، أي أن جمـالس إدارة الشــركات املدروسـة حتتــوي علــى أعضـاء تنفيــذيني، حيــث 0.68: مـنخفض مقــدر بـــ ريواحنـراف معيــا
الس املدير املايل، مدير املوارد البشرية، مدير اإلنتاج، مدير احملاسـبة والتـدقيق، : التالية األعضاء التنفيذيني جند ضمن هذه ا

ــا، كمــا يســاعد األعضــاء التنفيــذيون يف  حيــث يعــد وجــودهم ضــروريا المــتالكهم املعرفــة الكاملــة بظــروف الشــركة وإمكانيا
ا ويسامهون يف ال ربط بني جملس اإلدارة والوظائف الداخليـة يف الشـركة، كمـا جيـب اإلشـارة تطبيق خطط الشركة واسرتاتيجيا

لس) 1/3(إىل أن نسبة متثيل األعضاء التنفيذيني يف جملس إدارة الشركة ال يتعدى ثلث    .أعضاء ا

جملـس اإلدارة حيـث يقـر أفـراد العينـة أن  ،بتقدير موافـق بشـدة 4.33قدر املتوسط احلسايب هلذه العبارة : 16العبارة رقم  -
راتبـا مـن  ونوال يتقاضـ ،غلون وظـائف تنفيذيـة داخـل الشـركةشـيني، حيـث أن هـؤالء األعضـاء ال ييتضمن أعضاء غري تنفيـذ

حيــث يقومــون بتقــدمي استشــارة ومعلومــات تفيــد الشــركة، وأهــم مهــام  ،طرفهــا وتكــون عالقــة هــؤالء األعضــاء غــري مباشــرة
  :األعضاء غري التنفيذيني على مستوى الشركات املدروسة ما يلي

االتتقدمي االستشار  - لس اإلدارة يف شىت ا   ؛ة 

  ؛التدقيق واملراجعة ملختلف حسابات ومعامالت الشركة -

وأهم ما مييز عمل األعضاء غري التنفيذيني  .املالية الشركاتاملورد و ب تزويد جملس اإلدارة باملعلومات اخلارجية خاصة -
  .هلذا يتم إدماجهم يف عضوية جملس اإلدارة ،هو نزاهتهم وعدم تزويرهم للحقائق

ــارة رقــم  - مبعرفــة مــدى وجــود أعضــاء مســتقلني يف عضــوية جملــس  18والعبــارة رقــم  17ــتم العبــارة رقــم : 18و 17العب
علــى  3.17و  3.73: ســتقالليتهم يف القيــام مبهــامهم، حيــث كانــت املتوســطات احلســابية هلــذين العبــارتنياإلدارة وكــذا ا

داخــل  مالتــوايل بدرجــة موافــق لكالمهــا، حيــث يتضــمن جملــس إدارة الشــركات املدروســة أعضــاء مســتقلني، ال يزاولــون مهــامه
عضـاء املسـتقلني أي عالقـة بعمـل أعضـاء جملـس اإلدارة، الشركة وال يتقاضون مقابال من طرفها، كما ينبغـي أن ال يكـون لأل

لــس والرقابــة علــى أداء الشــركة، وقــد حــددت قــوانني شــركات املســامهة يف  وهــذا لضــمان الشــفافية التامــة والنزاهــة يف عمــل ا
، كمـا )لفصل الثاينأنظر ا(القانون اجلزائري ومبادئ احلوكمة صفة العضو املستقل والظروف اليت تنايف العضوية واالستقاللية 
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وجــدنا يف الشــركات املدروســة أن ظــروف عمــل األعضــاء املســتقلني مناســبة، حيــث يضــمن هلــم جملــس اإلدارة إبــداء رأيهــم 
لـس تـؤثر علــى  وممارسـة مهـامهم دن أي ضـغط، مــع وجـود تبـاين بــني الشـركات، ففـي بعضـها جنــد صـراعات بـني أعضــاء ا

الس اإلدارة املدروســة أن اجلمعيــة العامــة للمســامهني هــي مــن تســعى وتضــغط عملــه بصــورة كليــة، ومــا يالحــظ يف أغلــب جمــ
لس وإعطاء تقارير صحيحة عليه   .لوجود أعضاء مستقلني إلضفاء الشفافية يف معامالت ا

ق بتقـدير موافـ 4.70حظيت هذه العبارة مبوافقة كبرية من قبل أفـراد العينـة حيـث بلـغ املتوسـط احلسـايب : 19العبارة رقم  -
ــة املســتجوبون أن علــى بشــدة  ــة مــن ســلم ليكــارت اخلماســي، حيــث يــرى أفــراد العين بــني أهــم أدوار جملــس اإلدارة هــو الرقاب

يقـوم بالرقابـة  كمـاواإلشراف على األداء العام للشركة والرقابة على أنشطتها، حيث أن جملس اإلدارة يعد هيئة رقابية إشرافية  
على أداء الشركة من كامل النواحي، ويقوم بتقدمي تقارير دورية حوله وحول أنشطة الشركة ومستوى تقدمها، ومـا يؤكـد هـذا 

، علــى أداء الشــركة والعــاملني فيهــااالجتــاه هــو وجــود جلنــة للمراقبــة واملراجعــة علــى مســتوى جملــس اإلدارة مهمتهــا هــو الرقابــة 
ات اجلمعية العامة العادية يتم إدراج ضمن جدول األعمـال جلسـات خاصـة بتقـدمي حصـيلة حـول حيث من خالل اجتماع

وتربير بعض نقاط الضعف وحتديد املسؤوليات وكذا تقدمي شروحات حول وجود احنرافات يف األداء  ،مستويات أداء الشركة
  .العام للشركة واقرتاح حلول مناسبة لذلك

عرفة قيام جملس اإلدارة بصياغة ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات، حيث قـدر املتوسـط مبتتعلق هذه العبارة : 20ارة رقم العب -
لــس بوضــع اخلطــط الــيت حتقــق أهــداف الشــركة وأهــداف األطــراف  4.73: احلســايب بـــ بدرجــة موافــق بشــدة، حيــث يقــوم ا

لـس واللجــان املصـلحة، كمـا يقـوم بصـياغة االسـرتاتيجيات علـى شـىت املســ تويات، وهـذا بالتشـاور ومشـاركة كامـل أعضـاء ا
املكونة له، حيث تعمـل اللجـان علـى جلـب املعلومـات الضـرورية لوضـع اخلطـط واالسـرتاتيجيات وإبـداء آرائهـم حوهلـا، كمـا 

ل الفشـل، يشارك األعضاء املمثلون ألصحاب املصاحل يف الشركة حىت ال يكون هناك صراعات وحتميل للمسؤوليات يف حا
لس واللجان التابعة لـه ملـدة تزيـد عـن  يومـا  60وللقيام هلذا الدور يتم فتح ورشات عمل ونقاشات واسعة لكامل أعضاء ا

  .للخروج بنتائج يتم املصادقة عليها يف االجتماعات العادية للمجلس

م ليكــارت اخلماســي، وتتعلــق مبــدى بدرجــة موافــق علــى ســل 4.07قــدر املتوســط احلســايب هلــذه العبــارة : 21العبــارة رقــم  -
ممارسة جملس اإلدارة مهامه دون ضغوطات من قبل املسامهني، حيث بسبب رغبة املسـامهني زيـادة األربـاح يقومـون بالضـغط 

، وهــذا مــن شــأنه أن خيلــق نزاعــات وصــراعات بــني حصصــهمعلــى جملــس اإلدارة مــن أجــل احلصــول علــى ضــمانات حلمايــة 
م إىل اإلفالس و املالك واملسريين، كما ح لكن بسبب زيادة  .الشركة حلدث يف العديد من الشركات الوطنية وانتهى األمر 
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م  ا أعضـاءنيوعي املسامهني واملسريين تقلصت هذه املشاكل وأصبح للمسامه لـس مـن أجـل نقـل انشـغاال ممثلـني هلـم يف ا
و عمـل مالئـم ألعضـاء اعد يف طمأنة املسامهني وتـوفري جـوتزويدهم باملعلومات احلقيقية يف الوقت املناسب، األمر الذي يس

لس وخت   .الضغوطات عليهم فيفا

وإثبــات  ،وعليــه فمــن خــالل حتليلنــا لنتــائج اجلــزء الثالــث مــن االســتمارة واخلاصــة باإلجابــات علــى الســؤال الفرعــي الثــاين    
، كمـا )لـيس كامـل الشـركات(نسـبيا  ل جبميـع أعضـاءهفقد تبني أن جملس اإلدارة يف الشركات املدروسة ممث .فرضيته أو نفيها

لـه يف تأديـة مهامهـا، خاصـة مـا تعلـق بالرقابـة واإلشـراف  مرافقـةوأن هـذه اللجـان  ،ميتلك أهم اللجان الالزمة لضـمان عملـه
اإلحصــائية وهــذا مــا يؤكــد النتــائج  األعضــاء؛علــى األداء العــام للشــركة، باإلضــافة إىل أن جملــس اإلدارة ممثــل بكامــل أنــواع 

املسـامهة  شـركاتوجود منذجة مثالية هليكلـة ومهـام جمـالس إدارة : والقائلة بـ H1وبالتايل قبول الفرضية البديلة  .املتوصل إليها
  .اجلزائرية حمل الدراسة

  اختبار الفرضية الثالثة: المطلب الثالث

دف إىل معرفة مدى اهتمام جمالس اإلدارة يف شركات     تتضمن هذه الفرضية جمموعة األسئلة اخلاصة باحملور الرابع، و
األداء االقتصادي، األداء : املسامهة بتقييم األداء الشامل؛ علما أن هذا األخري جيمع بني ثالثة أنواع من األداء وهي

) جانب(قمنا بتقسيم هذه الفرضية إىل ثالث فرضيات فرعية تركز كل منها على نوع وعليه فقد . االجتماعي واألداء البيئي
  .من األداء وخمتلف املعايري املعتمدة يف التقييم

من أجل اختيار هذه الفرضية مت صياغتها إحصائيا  :اختبار الفرضية الجزئية األولى للفرضية الفرعية الثالثة: أوال
  :بالشكل التايل

تم :  H0 فرضية العدم  بتقييم األداء االقتصادي ؛املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة  شركاتجمالس إدارة ال 
 .بتقييم األداء االقتصادياملسامهة اجلزائرية حمل الدراسة  شركاتجمالس إدارة تم :  H1 القبولفرضية 

ذا اجلزءولإلجابة على هذه الفرضية، لدينا اجلدول املوايل الذي ميثل إجابات أفراد    :العينة على أسئلة االستمارة اخلاصة 
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  اجلزئية األوىل للفرضية الفرعية الثالثةالفرضية اختبار نتائج : 24جدول رقم

 الفقرات الرقم
  المتوسط 
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري 

  االتجاه العام 
 لإلجابة

وبة
حس

 الم
اللة

الد
وى 

مست
:  

α 
= 

0.
02

4
وبة  
حس

 الم
اللة

الد
وى 

مست
:  

دفيقوم جملس إدارتكم بتقييم دو  1  ري منتظم للمؤشرات املالية 
 موافق بشدة 0,95 4,30 قياس األداء 

 موافق بشدة 0,65 4,70 يعتمد جملس إدارتكم على امليزانية التقديرية كأساس لتقييم األداء 2

وجود  اإلجراءات التصحيحية يف حالة يقوم جملس إدارتكم باختاذ 3
 موافق 0,87 4,00 احنراف عن األداء املطلوب 

4 
يقوم جملس إدارتكم بالتشاور مع املسامهني حول وضع املؤشرات 

 حمايد 1,51 2,70 املالية وكيفية تصحيح االحنرافات 

 حمايد 1,45 3,10  شركةال أداءاملسامهني عن  رضىيقوم جملس إدارتكم بقياس مدى  5

6 
أداء ملايل دوريا للمسامهني عن وضعية باإلفصاح ا يقوم جملس إدارتكم

  موافق 1,64 3,83  شركةال

7 
جوانب  اقتصادية تغطي كافةيعتمد جملس إدارتكم على مؤشرات  

 موافق 1,12 3,83 األداء االقتصادي مما ال يدع جماال للخلل 

 الشركات االقتصادي مع أداء شركةأداء ال يقوم جملس إدارتكم مبقارنة 8
 غري موافق  1,34 2,00 املنافسة 

     :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء االقتصادي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية  

 موافق بشدة 0,92 4,67 العائد على السهم  9
 موافق بشدة 0,91 4,73 القيمة السوقية للسهم  10
 بشدةموافق  0,57 4,87 شركةعتبة مردودية ال 11
 موافق بشدة 1,45 4,37 من سنة ألخرى شركةتطور رقم األعمال ال 12
 موافق بشدة 0,91 4,73 إنتاجية العامل 13
 غري موافق  1,74 2,23 مردودية قطاعات النشاط 14
 موافق 1,91 3,43 التكاليف الفعلية إىل التكاليف املخطط هلا 15

 غري موافق بشدة 1,39 1,70 املنافسنيالتكاليف الفعلية إىل تكاليف  16
 موافق 1,56 4,17 معدل دوران املخزون 17
 موافق بشدة 1,45 4,33 القيمة االقتصادية املضافة 18
 غري موافق 1,83 2,47 العائد من املنتجات اجلديدة 19
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 موافق 1,87 3,47 معدالت األرباح من سنة ألخرى 20
 موافق 1,74 3,57 ألخرى تطور هوامش الربح من سنة 21
 موافق 1,83 3,53 شركةمعدل مردودية أصول ال 22
 حمايد 1,89 2,73 معدل مردودية األموال الذاتية 23
 موافق 1,79 3,67 معدل العائد على الرأمسال املستثمر 24
 موافق 1,57 4,07 التكاليف االستثمار  25
 حمايد 1,75 2,33 معدل دوران العمالء 26
 غري موافق 1,54 1,90 عدد الداخلني اجلدد من الزبائن 27
 غري موافق بشدة 1,30 1,60 مدة االحتفاظ بالزبائن 28

وبة
حس

 الم
اللة

الد
وى 

مست
:  

α 
=0

.0
24

  

 غري موافق 1,55 1,87 قياس مستوى رضا الزبائن و تطوره 29
 غري موافق 1,55 1,87 تطورهاقياس عدد شكاوى الزبائن و  30
 غري موافق بشدة 1,38 1,63 تطور رقم األعمال احملقق مع كل شرحية سوقية 31
 غري موافق بشدة 1,22 1,50 احتياجات الزبائن اجلدد اليت مت تلبيتها 32
 غري موافق  1,69 2,03 نسبة الديون املعدومة واملشكوك فيها 33
 موافق 1,64 4,00 عدد الرتقيات من الداخل 34
 غري موافق 1,43 1,97 النزاعات مع املوردين وتكاليفهاعدد  35
 غري موافق 1,63 1,97 تكاليف الالجودة يف املنتجات والعمليات 36
 موافق بشدة 1,21 4,30 توفري برامج التدريب للعاملني وتكاليفها 37

 محايد 0,72 3,19 المجموع الكلي
  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج : المصدر

  الجزئية األولى للفرضية الثالثةلفرضية ل اإلحصائيتحليل ال: الفرع األول

والذي يقع يف الفئة الثالثة من سلم  3.19يالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب لفقرات الفرضية قدر بـ   
ا  ،حمايدوتشري إىل درجة  [3.4 – 2.6[ ليكرت اخلماسي أ بني  وما يعادهلا هو درجة موافق يف احلدود العليا للفئات أل

هو ما يدل على أن جملس اإلدارة يف الشركات املدروسة يقوم بتقييم األداء االقتصادي  و  .أقرب ما تكون إىل درجة موافق
التصحيحات الالزمة  كجزء هام من تقييم األداء الكلي، حيث ميكن للشركات من معرفة وضعيتها مقارنة باملنافسني واختاذ

  .عند وجود احنرافات

وهو منخفض نسبيا، ما يدل على تركز اإلجابات حول  0.72بالنسبة لالحنراف املعياري الكلي هلذا اجلزء فقدر بـ    
  .املتوسط احلسايب والتقارب بينهم
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: كذلك، نالحظ أن فقرات هذه الفرضية حمققة مبستوى داللة إمجالية حمسوبة مقدرة بـ  Tمن خالل جدول    
 t ، كما أن قيمة %95عند مستوى ثقة  α = 0.05، وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة اجلدولية املقدرة بـ 0.024

                    .α = 0.05عند مستوى داللة  2.042اجلدولية واليت تساوي  tوهي أكرب من قيمة 4.014 اإلمجالية احملسوبة قدرت بـ 
  .وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة حسب قاعدة القرار اإلحصائية

  

  األولى للفرضية الفرعية الثالثة  الجزئية لفرضيةا مناقشة وتفسير نتائج: الثانيالفرع 

يم يــالشــركات املســامهة اجلزائريــة بتق والــيت تــدرس مـدى اهتمــام جمــالس إدارة ،ن التحليـل اإلحصــائي لنتــائج هــذه الفرضــيةإ    
ال  األداء االقتصادي، يبني أن أفراد العينـة موافقـون ويقـرون بـأن هنـاك تقييمـا هلـذا اجلانـب، ولإلشـارة فـإن األداء االقتصـادي

املاليـة، فاعتبارمهـا مكمـالن لبعضـهما الـبعض، وبالتـايل  رييقتصر على جانبه املايل فقط، بل يشمل مؤشرات األداء املالية وغـ
  .سنقوم بتحليل ومناقشة إجابات أفراد العينة حول هذا احملور

انطالقـا مـن املعـايري املاليـة، حيـث بلـغ تم هذه العبارة مبـدى قيـام جملـس اإلدارة بـالتقييم الـدوري لـألداء : 01العبارة رقم  -
وبالتـــايل .  0.95مـــا يعادلـــه علـــى ســـلم ليكـــارت درجـــة موافـــق بشـــدة، مـــع إحنـــراف معيـــاري قـــدره  4.3املتوســـط احلســـايب 

ـدف معرفـة وضـعية ال شركةفمجلس اإلدارة يقوم بتقييم دوري ألداء ال ، خاصـة علـى شـركةباستخدام املؤشرات املاليـة وهـذا 
ماليا من  شركةوميكن احلكم على واقع ال شركةأثرها على الظهور ألنه معلوم أن املؤشرات املالية تتميز بقصر  ،رياألجل القص

شـرات جتمـع ؤ هذه املهل خالل هذه املؤشرات، ويف هذا اجلزء سنبني أهم املؤشرات اليت يعتمدها جملس اإلدارة يف التقييم، و 
  .بني اجلوانب املالية وغري املالية

  0.65أي بتقدير موافق بشدة على سـلم ليكـارت اخلماسـي، و 4.7بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة : 02بارة رقم الع -
م يعتمـدون يف ) رئـيس، نائـب، أعضـاء(كاحنراف معياري، أي أن أفراد العينة الذين هم أعضـاء يف جملـس اإلدارة  يقـرون بـأ

ايـة السـنة املاليـة ومقارنـة النتـائج مـع األهـداف املسـطرة تقييم األداء على امليزانية التقديرية، حيـث يقومـ ون بقيـاس األداء يف 
، حيـث متكـن هـذا األداة مـن معرفـة اإلخـتالالت واالحنرافـات يف وحسـاب الفجـوة ومعرفة فعالية الشركة يف حتقيـق األهـداف
ـتم باجلوانـ) امليزانيـة التقديريـة(األداء، ولكـن مـا يعـاب علـى هـذه األداة  ـا  ـتم باألرقـام والنســب  ،ب املاليـة فقـطأ ـا  أي أ

ــة والــيت هلــا دور يف حتســني األداء الشــامل للشــركة علــى غــرار مــل كثــريا مــن اجلوانــب غــري املالي رضــا الزبــون، مسعــة : املاليــة و
  .الشركة، مستوى اجلودة، الكفاءات احملورية

 .المساهمة الجزائرية محل الدراسة بتقييم األداء االقتصادي شركاتتهتم مجالس إدارة 
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لس بتصح: 03العبارة رقم  - وهـذا  ،)وجود فجـوة(يح األخطاء عند وجود احنراف يف األداء يوافق أفراد العينة على قيام ا
أي أن جملــس اإلدارة يعتمــد علــى األدوات لقيــاس األداء ومنــه  .أي بدرجــة موافــق علــى ســلم ليكــارت 4.00مبتوســط قــدره 

ـــة  ة فـــإن هنـــاك فجـــوة يف األداء بســـبب التغـــري الســـريعت، ألنـــه مهمـــا كانـــت اخلطـــط املوضـــوعالقيـــام بتصـــحيح االحنرافـــا لبيئ
األعمال، وختتلف الفجوات يف األداء بني الشركات، فمنها ما يكون كبـريا ومنهـا مـا يكـون دون ذلـك، ومـن خـالل دراسـتنا 
هلذه الشركات، وجدنا أن الشركات البرتولية حمل الدراسة هي األكثر تعرضا لالحنرافـات بسـبب عـدم اسـتقرار أسـعار البـرتول 

نسبة أقل جند الشركات احملتكرة لألسـواق ومـن أمثلـة الشـركات الـيت وجـدنا فجـوات إجيابيـة وكثرة األزمات يف هذا القطاع، وب
حيث وجدنا أن األهداف املوضوعة يف امليزانية التقديرية أقـل  ،يف أدائها شركة نفطال لنقل وتوزيع مجيع أنواع الزيوت والوقود

  .الشركة وحيوية القطاع العالية وهذا راجع أساسا إىل احتكار ،بكثري من النتائج احملققة
 ،جملس اإلدارة للمسامهني عند وضع وصياغة مؤشـرات تقيـيم األداء إشراكتم هذه العبارة مبعرفة مدى : 04العبارة رقم  -

بتقدير حمايد، وهـي متثـل وتعـادل درجـة موافـق يف  2.7حيث كان املتوسط احلسايب  ؛وكذا طرق وكيفيات تصحيح األخطاء
ــد ــارة هــو  t تنيا، وقــد كانــاحلــدود ال ــة إحصــائية  tأكــرب مــن  يوهــ 5.124احملســوبة هلــذه العب اجلدوليــة عنــد مســتوى دالل
α = وهذا ما وجدناه يف بعض الشركات املدروسة عنـد إطالعنـا  .وبالتايل قبول العبارة البديلة ورفض العبارة العدمية 0.05

أنـه مـن ضـمن احملـاور املدروسـة، حمـور خـاص بطـرق ومؤشـرات تقيـيم وقيـاس أداء  وجـدنا على جداول أعمال اجلمعية العامـة
ــائج ــيم بعــض هــذه اجلمعيــات العامــة اقرتاحــات حــول طــرق حتســني أعمــال الشــركة، وكــذا وجــدنا مــن نت أن األداء، كمــا  تقي

قلـة وعـي ريـة سـبب ذلـك هـو السـها اإلداالشركات اليت ال تشارك املسامهني يف عملية التقيـيم والتصـحيح فقـد بـرر أعضـاء جم
ذا اجلانب، وهذا ما يؤ  املسامهني، خذ على شركاتنا اجلزائريـة أن أغلـب رجـال املـال اورمبا جهل بعض أو كثري من املسامهني 

  .وكبار املسامهني واملستثمرين دون مستويات دراسية أو قد يكونون عدميي املستوى
وجــدنا أن معامـل االرتبــاط  SPSSارتباطـا وثيقــا، حيـث مــن خـالل برنـامج  تــرتبط هـذه العبــارة بسـابقتها: 05العبـارة رقـم  -

، أي أن اجتاه هذه العبارة مرهون بالعبارة اليت سبقتها، وقـد بلـغ املتوسـط احلسـايب 0.994بلغ  04بني هذه العبارة والعبارة 
املسـامهني عـن أداء الشـركة،  ىس رضـبتقدير حمايد أي موافق يف احلدود الوسطى، أي أن جملس اإلدارة يهتم بقيـا 3.10هلا 

الشركة وجيب أخده بعني االعتبـار واالهتمـام باحتياجاتـه، فمـن نتـائج حتليـل اإلجابـات،  أطرافباعتبار أن املساهم هو أهم 
األكـرب يف حصـص الشـركة، ولكـن هـذا ال يعـين أن بقيـة املسـامهني  هـذه الشـركات تكـون الدولـة هـي املسـاهمجنـد أن أغلـب 

ــأثريهم قــد يقــل نظــرا حلصصــهم يف أســهم الشــركة دون أن ننســى أن حوكمــة الشــركات  ،حلــق يف الشــركةلــيس هلــم ا ولكــن ت
  .جاءت لضمان حق كل املسامهني وضمان املعاملة املتكافئة هلم
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للمسـامهني، حيـث  شـركةـتم هـذه العبـارة مبعرفـة مـدى قيـام جملـس اإلدارة باإلفصـاح عـن وضـعية أداء ال: 06العبارة رقم  -
، هـذا مـا يؤكـد نتـائج احملـور الثـاين حـول )مرتفع نسـبيا( 1.64بدرجة موافق وباحنراف معياري  3.83بلغ املتوسط احلسايب 

يم األداء ولكـن يـقمبدأ الشفافية واإلفصاح، حيث أن هذا املبدأ غري مفعل بالدرجة الكافيـة، حيـث أن جملـس اإلدارة يقـوم بت
أو بســبب وجــود جتــاوزات يف  ،مــع املســامهني واإلعــالن هلــم عــن نتــائج التقيــيم خوفــا مــن املســاءلة هنــاك ضــعف يف االتصــال

ليسـوا أعضـاء (هـا د حوارنـا مـع بعـض املـوظفني فيأعمال جملس اإلدارة، ألن هذا ما وجدناه يف بعض الشـركات املدروسـة عنـ
لــس لــس)يف ا ــا أن هنــاك خروقــات يف بعــض صــفقات ومعــامالت ا ــة منهــا، وبالتــايل يلجــأ أعضــاء  ، أعلمون خاصــة املالي

لس إىل عدم اإلفصاح الدوري عن النتائج املالية ولإلشارة هذا ليس يف كامل الشـركات املدروسـة ولكـن يف بعضـها فقـط  .ا
  .وهلذا جند أن االحنراف املعياري مرتفع أي أن هناك تباين يف إجابات أفراد العينة خاصة املسامهني منهم

اعتمدنا على هذه العبارة لتبني أن هناك فرقـا بـني األداء املـايل واألداء االقتصـادي حيـث أن هـذا األخـري : 07ة رقم العبار  -
بدرجـة موافــق علــى  3.83: جيمـع يف طياتــه بـني األداء املــايل وغـري املــايل وعليـه فقــد كـان املتوســط احلسـايب هلــذه العبـارة هــو

أن جملـس اإلدارة حيـاول اجلمـع بـني اجلوانـب املاليـة قصـرية األجـل واجلوانـب غــري  حيـث أن أفـراد العينـة يقـرون .سـلم ليكـارت
املاليــة طويلــة األجــل، وهــذا حــىت ميكــن هلــم أن يغطــوا كامــل جوانــب الشــركة وعــدم إمهــال أي جانــب الــذي ميثــل طرفــا مــن 

 t ت، وتأكيـدا هلـذا األمـر فقـد كانـاألطراف ذات املصـلحة وهـذا تعزيـزا ملبـدأ املسـاواة بـن األطـراف ذات املصـلحة يف الشـركة
  .اجلدولية أي أن نتيجة هذه العبارة صحيحة وليست جمرد صدفة tاحملسوبة هلذا السؤال أكرب بكثري من 

منافسـة، حيـث كـان املتوسـط احلسـايب  شـركاتمع أداء  شركةتم هذه العبارة مبعرفة مدى مقارنة أداء ال: 08العبارة رقم  -
ــة أدائهــا احلــايل مــع األداء املتوقــع أو مــع أداء  الشــركاتة غــري موافــق، أي أن أي بدرجــ 2.00احملســوب  تعتمــد علــى مقارن

بتقيــــيم أدائهــــا داخليــــا أي تقــــوم بتقيــــيم الوظــــائف بعضــــها بــــبعض أو تقــــيم األفــــراد  الشــــركاتســــنوات ماضــــية، كمــــا تقــــوم 
ى لغــرض تصــحيح األخطـاء وكانــت عمليــة أخـر  شــركاتقليلــة جــدا قامـت بتقيــيم أدائهــا مـع أداء  شـركاتوإنتـاجيتهم، ففــي 

ا تقوم بعملية املقارنـة كجـزء مـن أنشـطتها  التقييم تتم من خالل دراسات جامعية أو مراكز حبث، أي مببادرة خارجية، أما أ
الفرنسـية، ولكنهـا   طوطالشركة نفطال قامت مبقارنة مع شركة : فهذا غري وارد، ففي بعض الدراسات والبحوث وجدنا مثال

  .ا تبقى حبوث غري مهيكلة داخل الشركات ومل تكن هلا املبادرةكله
ــتم هــذه العبــارات مبعرفــة ماهيــة أهــم املعــايري الــيت تعتمــد عليهــا جمــالس اإلدارة يف تقيــيم األداء : 37-09مــن  اتالعبــار  -

داما أي وفــق األمهيــة إىل األقــل اســتخ) األكثــر متوســط(االقتصــادي، وســنقوم برتتيــب هــذه املعــايري مــن األكثــر اســتخداما 
  :بالنسبة للمستجوبني
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ـال  :37 – 18 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9جند أن العبارات رقم  - ] 4,2-5[حتصلت على متوسـطات حسـابية ضـمن ا
  :درجة موافق بشدة، وهذا باحنرافات معيارية خمتلفة ومقبولة نسبيا، حيث جند أنهو أي ما يقابلها يف سلم ليكارت 

 ،األكثـر اسـتخداما يف تقيــيم األداء االقتصـادي للشــركة املعــايريم والقيمـة الســوقية للسـهم، مـن هالعائـد علــى السـمعيـاري  -
وهــذا ألن قيمــة األســهم تــوحي بنجــاح الشــركة وحتقيقهــا ملســتويات عاليــة مــن األهــداف، كمــا أن عائــد الســهم الكبــري جيعــل 

ول علـى حصـة مـن الشـركة، كمـا أن هـذين املعيـارين يعكسـان أداء املسامهني وبقية األطراف ذات املصلحة يف تنافس للحص
  .الشركة لدى األطراف ذات املصلحة عند اجتماعات اجلمعية العامة وعرض التقارير املالية للشركة

ـالس 4.87نالحظ أن هذا املقياس مرتفع املتوسط احلسايب حيث بلغ : معيار عينة املردودية - ، ما يدل علـى أن أغلـب ا
داريــة تعتمــد علـــى هــذا املؤشـــر يف تقيــيم األداء االقتصـــادي للشــركة، حيـــث يســاهم هـــذا املعيــار يف معرفـــة نقطــة تســـاوي اإل

ا، كما الحظنـا أن هـذا املعيـار سـهل االسـتخدام  ،اإليرادات مع التكاليف ومنه ميكن للشركة أن تتحكم يف حجم استثمارا
لس حول    .كما يعتمد عليه يف وضع اخلطط وبرامج االستثمار  ،ل الشركةومستقب وضعيةويوفر معلومات ألعضاء ا

من املعـايري املسـتخدمة بكثـرة يف تقيـيم أداء الشـركة االقتصـادي، ألنـه يـوفر معلومـات  : معيار تطور رقم األعمال السنوي - 
مــال، ويســاهم يف  أو تراجــع لــرقم األع صة، كمــا يوضــح أي تنــاقكافيــة عــن رقــم أعماهلــا وكــذا حجــم احلصــة الســوقية للشــرك

لـس اإلدارة أن يـوفر  ،كشف االختالالت واختاذ التدابري الالزمـة للتصـحيح، كمـا أن هـذا املعيـار سـهل االسـتخدام وميكـن 
ــة ف .املعلومــات الالزمــة حولــه بســرعة فــي بعــض جمــالس اإلدارة، وجــدنا أن هــذا املعيــار يســتخدم شــهريا ويف بعضــها كــل ثالث

الرقابة على رقم األعمال، ويعد كذلك هذا املعيار أكثر املعايري إدراجا يف جدول أعمـال من هذا املعيار  ميكنأشهر، حيث 
ألنه يقدم معلومات للمسامهني واألطراف ذات املصلحة ويشكل أداة تعكس حال أداء الشركة وميكن ألي  ،اجلمعية العامة

  .مساهم أن يفهم هذا املعيار مهما كان مستواه
اجلدوليــة  tاحملســوبة لــه أكــرب بكثــري مــن  t، كمــا أن 4.73: قــدر املتوســط احلســايب هلــذا املعيــار بــ: إنتاجيــة العامــلمعيـار  -

tc=10.07 ) tt=2.042  (   ويقـيس هـذا املعيـار إنتاجيـة العامـل يف شـىت مسـتويات اهليكـل التنظيمـي، سـواء العمـال
ظ على هذا املعيار أنه صعب القيـاس رغـم أمهيتـه يف حتديـد اإلنتاجيـة شغيليون أو اإلطارات وعمال اإلدارة، لكن ما يالحتال

خر، والثاين كيفي أي آب الفرد إنتاجيةل جانبني، األول كمي أي مقارنة اإلمجالية واحتساب األجور، كما أن هذا املعيار حيم
  .العامل عن العمل ىمدى رض

 ااملســتخدمة مـن طــرف جملـس إدارة الشــركات يف اجلزائـر، ويعــد معيــار يعتـرب مــن املعـايري : معيـار القيمــة االقتصـادية املضــافة -
دقيقــا ألنــه يعطــي قيمــة صــحيحة ودقيقــة للــربح احلقيقــي للشــركة خــال مــن كــل الضــرائب، ونظــرا ألنــه ســهل التعبــري والقــراءة 

ارا حتفيزيـا ألصـحاب كمـا يعتـرب معيـ  ،يستخدم بكثرة من طرف جملس اإلدارة لتقدميه إىل املسـامهني واألطـراف ذات املصـلحة
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ـــه وحســـاب  ـــيم عمل لـــس وتقي ـــع أصـــول الشـــركة، كمـــا يســـهل مـــن مســـاءلة أعضـــاء ا ـــادة حصصـــهم ورف رؤوس األمـــوال لزي
  .االحنرافات يف األداء

هــو حجــم التــدريب ونوعيتــه واملســتفيد األول : جــزأينحيمــل هـذا املعيــار  :معيـار حجــم بــرامج تــدريب العــاملني وتكاليفهــا -
كمـا يقـيس هـذا املعيـار مـدى اهتمـام جملـس اإلدارة بتطـوير   .الـربامج والعوائـد املتوقعـة منهـا لتكـاليف املاليـة هلـذهمنه، والثاين ا

وبالتــايل حتفيـزهم ماديــا ومعنويـا والرفـع مــن والئهـم للشــركة، ويقـيس كـذلك العوائــد املتوقعـة مــن هـذه الــربامج  ؛مـوارده البشـرية
  .مقارنة بتكاليفها

  .عكس مدى اهتمام جملس اإلدارة بتقييم األداء غري املايل جبانبه االقتصاديتو  ايرياملع هبني هذتوبالتايل ميكن أن 

فتأيت يف املرتبة الثانية مـن حيـث األمهيـة بالنسـبة ألفـراد : 34 – 25 – 24 – 22 – 21 – 20 – 17 – 15: أما العبارات رقم -
ا احلســـابية تـــرتاوح بـــني  ،العينـــة ـــق علـــى ســـلم ليكـــارت ] 4,3–4,2]حيـــث جنـــد أن متوســـطا وهـــو مـــا يعـــادل درجـــة مواف

 :حيث جند أن جملس اإلدارة يقوم بتقييم .اخلماسي
التكـاليف واألمـوال املرصـدة لتنفيـذ اخلطــط  بإنفـاق أي مـدى التــزام الشـركة ،نسـبة التكـاليف الفعليـة إىل التكـاليف املتوقعـة -

ــاء، حيــث يقــوم جملــس اإلدا رة مــن خــالل جلنــة املراقبــة واملراجعــة مــن التأكــد مــن عــدم جتــاوز واالســرتاتيجيات وتســديد األعب
التكــاليف الفعليــة التكــاليف املتوقعــة، كمــا تقــوم اللجنــة بوضــع خطــط لعــالج وتصــحيح االحنرافــات، ومــا يالحــظ علــى جلنــة 

ا تشكل من خرباء عاليي املستوى، حيث من خالل اطالعن ا على بعض تقارير املراقبة يف جمالس إدارة الشركات املدروسة أ
 أو تســاوي ويف بعـض الســنوات اجيابيـة أي أن التكــاليف الفعليـة أقــل معدومــةاالحنـراف يف التكــاليف وجـدناها  حــولاللجنـة 

  .من التكاليف املتوقعة
مـن املعـايري املعتمـدة مـن هـو يقيس هذا املعيـار حركيـة املخـزون ويسـاعد يف معرفـة نشـاط الشـركة، و : معدل دوران املخزون -

ألنـه يعطـي صـورة واضـحة عـن حركيـة السـلع واخلـدمات، حيـث أن معـدل دوران  ،طرف جمالس إدارة الشركات حمل الدراسة
الشـركة مـن اقتصـاديات احلجـم وبالتـايل تـزداد األربـاح، وعليـه فـإن هـذا املعيـار يعـد صـورة  فادتاملخزون كلما كـان كبـريا اسـت

لس اإلدارة أن يستخدمه لرتمجة   .أداء الشركة االقتصادي يف هذا اجلانب حقيقية ميكن 
لســـنوي، الـــربح ا شهــام الســـنوي لألربــاح وكـــذا تطـــور التطــوريقــيس جملـــس اإلدارة األداء االقتصــادي للشـــركة باســـتخدام  -

هـامش م اخلربة يف حتسني وزيـادة جملس اإلدارة على حتقيق األرباح باستمرار واالستفادة من تراك ةويقيس هذين املعيارين قدر 
لـــس يف إغـــراء املســـامهني احلـــاليني واحملتملـــني وبقيـــة األطـــراف ذات  يعتـــربانالســـنوي، حيـــث الـــربح  وســـيلة فعالـــة ألعضـــاء ا

 ،بة خاصة الشركات البرتوليـةذبذجند هوامش الربح وحجم األرباح متاملصلحة لالندماج يف الشركة، ففي الشركات املدروسة 
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ار املادة األولية، كما جند أن كذلك العديد من املالحظات من قبل املسامهني عند وهذا بسبب التغري املستمر والسريع ألسع
  .هما بالزيادة والنقصانفياملعيارين بسبب التغري املستمر  انعقاد اجلمعيات العامة على هذين

ـــيم األداء االقتصـــادي و  - ـــذكر جنـــد كـــذلك معـــدالت ومعـــايري يســـتخدمها جملـــس اإلدارة ويعتمـــد عليهـــا عنـــد تقي : ها منهـــان
أي يركـزان علـى اجلانـب  من املعايري املالية البحثـةمعدل العائد على رأس املال املستمر، وهذين املعيارين تكاليف االستثمار، 

مــايل، حيــث يركــز علــى جانــب غــري د كــذلك معيــار عــدد الرتقيــات مــن الــداخل ذو بعــد كمــا جنــ .املــايل لــألداء االقتصــادي
  .مبواردها البشرية، حيث تعد الرتقية من احلوافز املعنوية واملادية واليت تعزز عالقة العامل بالشركةالعمال ومدى اهتمام الشركة 

ــا أمهلـت العديــد مــن املعــايري ذات األمهيـة البالغــة والــيت ميكــن أن  - مـا يؤاخــذ علــى بعــض جملـس إدارة الشــركات املدروســة أ
مـدة االحتفـاظ بالزبـائن، : غري املايل منها ومـن هـذه املعـايري نـذكرتعكس واقع أداء الشركة االقتصادي، وباخلصوص اجلانب 

تعـد هـذه املعـايري غـري املعتمـدة حيث  .النزاعات مع املوردين، تكاليف الالجودةو الزبون، عدد شكاوي الزبون  ىمستوى رض
مــل آخــر، تركــز تركــز علــى جا طريقــة التقيــيم احلاليــة ألن ،مــن طــرف جملــس اإلدارة يف التقيــيم تــؤثر علــى نتائجــه علــى نــب و

مل اجلوانب غري مالية، فنظرة جملس اإلدارة املالية تؤكد اهتمامها باملسامهني وتقلل من أمهية بقية األطـراف  اجلوانب املالية و
  .ذات املصلحة

ــيم األداء االقتصــادي     للشــركة ويغلــب وبالتــايل مــن خــالل اجلــزء األول مــن احملــور الرابــع، جنــد أن جملــس اإلدارة يهــتم بتقي
وهذا ما حيد مـن مشوليـة التقيـيم وحمدوديـة النتـائج، أمـا اجيابيـات هـذا التقيـيم  ،اجلانب املايل على اجلانب غري مايل يف التقييم

أنه حياول أن ينوع من املعايري املالية لتشمل مجيـع جوانـب األداء ويعطـي صـورة واضـحة لألطـراف ذات املصـلحة حـول واقـع 
ال للمساءلة واحملاسبة يف جلسات اجلمعية العامةأداء الشركة ويفت   .ح ا

  
من أجل اختيار هذه الفرضية مت صياغتها إحصائيا بالشكل  :للفرضية الفرعية الثالثة الثانيةاختبار الفرضية الجزئية : ثانيا

  :التايل

تم :  H0 فرضية العدم  بتقييم األداء االجتماعي؛املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة  شركاتجمالس إدارة ال 
 .بتقييم األداء االجتماعياملسامهة اجلزائرية حمل الدراسة  شركاتجمالس إدارة تم :  H1 القبولفرضية 

ذا اجلزء   :ولإلجابة على هذه الفرضية، لدينا اجلدول املوايل الذي ميثل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستمارة اخلاصة 
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  للفرضية الفرعية الثالثة الثانيةاجلزئية الفرضية اختبار نتائج : 25جدول رقم

 الفقرات الرقم
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للتعرف على  استقصاء دوري بإجراءاتيقوم جملس إدارتكم  1
 موافق  1,39 3,70  شركةمتطلبات الشركاء االجتماعيني ومستوى رضاهم عن أداء ال

ائمة واملستمرة لألطراف الفاعلة يقوم جملس إدارتكم باملتابعة الد 2
تمع واليت هلا تأثري على أداء ال  حمايد  1,50 3,37  شركةيف ا

 موافق  1,22 3,87 إدارتكم العمل من قبل  جملساألخالقية يف هناك التزام باملعايري  3

4 
االجتماعية  ةاملسؤولييسعى جملس إدارتكم إىل تبين معايري 

  موافق 1,20 3,93  شركةأداء ال لتحسني

 :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء االجتماعي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية  

   حمايد 1,39 3,17 بالنزاهة يف استقطاب العاملني من املنافس اآلخر شركةمتتع ال 5
   موافق 1,35 3,97 توفر إمكانيات وخدمات الرعاية بالصحة 6
   موافق 1,47 3,90 نظام أمن للوقاية من حوادث العمل شركةمدى امتالك ال 7
ا 8   موافق بشدة 0,98 4,27 معدالت تغيب العمال وأسبا

من اخلارج يف جمال اهتمامها بالصحة  شركةصورة ومسعة ال  9
 والسالمة املهنية

 موافق 1,43 3,57

 موافق بشدة 1,10 4,20 مدى توفر وسائل النقل للعمال 10
 موافق 1,48 3,57 نوعية احلوار والتشاور الذي يربطها بالشركاء االجتماعيني  11
 حمايد 1,56 3,37 لقوانني وتشريعات العمل شركةمدى احرتام ال 12
 غري موافق 1,46 2,17 عدد العمال ذوي االحتياجات اخلاصة نسبة إىل جمموع العمال  13
 غري موافق 1,52 2,23 عدد العمال من الفئة النسوية نسبة إىل جمموع العمال  14
 غري موافق 1,52 2,23 عدد عمليات الطرد التعسفي 15
 موافق 1,34 3,93 مناصب الشغل اجلديدة سنوياعدد  16
 موافق 1,51 4,09 لتطور عدد حوادث العمل شركةقياس ال 17
 موافق 1,48 3,93 تطور األجور واالمتيازات االجتماعية املمنوحة للعمال  18
ا ال 19  غري موافق 1,53 2,00 نسبة إىل إمجايل العمال شركةنسبة عمال املنطقة املوجودة 
       حمايد 1,55 3,07 عدد النزاعات ذات الطابع االجتماعي 20

ا مع  شركةقياس ال 21   لعدد االتفاقات اجلماعية اليت أجر
 الشركاء االجتماعيني 

 حمايد 1,70 3,13
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ختصيص ميزانية موجهة للنشاطات االجتماعية واإلنسانية  22
 موافق 1,48 3,93 واخلريية

 موافق 1,43 3,53 موجهة لتشجيع االستثمارات اجلواريةختصيص ميزانية  23
 موافق 1,39 3,73 شركةاملمولة من طرف ال االجتماعيعدد اجلمعيات ذات  24
 حمايد 1,64 3,17 مع الصحافة بشىت أنواعها شركةعالقة ال 25
ا ال  26  موافق 1,48 3,97 وتكاليفها  شركةعدد أيام العمليات التطوعية اليت قامت 

 القيم األخالقية للمجتمع ومراعاةمع  شركةمدى توافق أهداف ال 27
 حقوق اإلنسان

 حمايد 1,49 3,30

تمع 28  حمايد 1,57 2,87 مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف بني كل فئات ا

 يف اجناز املشاريع األساسية للمجتمع من مدارس شركةمسامهة ال 29
 وغريهاوطرق ومستشفيات 

 موافق 1,60 3,93

 موافق 0,99 3,49 المجموع الكلي
  SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج : المصدر

  الجزئية الثانية للفرضية الثالثةلفرضية ل اإلحصائيتحليل ال: الفرع األول

والذي يقع يف الفئة الرابعة من سلم  3.49يالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب لفقرات الفرضية قدر بـ   
هو ما يدل على أن جملس اإلدارة يف الشركات املدروسة و  ،موافقوتشري إىل درجة  [4.2 – 3.4[ ليكرت اخلماسي أ بني 

األداء الكلي، حيث ميكن للشركات من معرفة وضعيتها مقارنة يقوم بتقييم األداء االجتماعي كجزء هام من تقييم 
باملنافسني واختاذ التصحيحات الالزمة عند وجود احنرافات، وكذا التزاما مبا تفرضه البيئة من التماشي مع متطلبات التنمية 

  .املستدامة اليت أصبحت حتمية على الشركات االندماج يف مبادئها

وهو رقم مقبول، ما يدل على عدم تشتت  اإلجابات عن  0.99ري الكلي هلذا اجلزء فقدر بـ بالنسبة لالحنراف املعيا   
  .املتوسط احلسايب والتقارب بينهم

 0.042: كذلك نالحظ أن فقرات هذه الفرضية حمققة مبستوى داللة إمجالية حمسوبة مقدرة بـ  Tمن خالل جدول    
اإلمجالية  t ، كما أن قيمة %95عند مستوى ثقة  α = 0.05وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة اجلدولية املقدرة بـ 

                    .α = 0.05عند مستوى داللة  2.042اجلدولية واليت تساوي  tوهي أكرب من قيمة  2.131 احملسوبة قدرت بـ 
  :أي. ضية البديلة حسب قاعدة القرار اإلحصائيةوعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفر 
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  الفرضية الجزئية الثانية للفرضية الفرعية الثالثة مناقشة وتفسير نتائج: الفرع الثاني

ــه االقتصــادي بشــقيه كمــا ذكرنــا يف طيــات هــذه الدراســة، ويف جانبهــا      النظــري بالتحديــد فــإن األداء مل يعــد يقــاس جبانب
املايل وغري املـايل فقـط، بـل أصـبحت هنـاك جوانـب أخـرى تـدخل يف عمليـة التقيـيم وهلـا دور كبـري يف حتقيـق أهـداف الشـركة 

 مــن البحــث يف هــذا اجلــزء ســنقومو  .هــا اجلوانــب االجتماعيــة والبيئيــةومــن بــني هــذه اجلوانــب وأمه ،واألطــراف ذات املصــلحة
بدراســة اجلوانــب االجتماعيــة للشــركات ودورهــا يف حتســني األداء وكــذا أهــم املعــايري الــيت يعتمــدها جملــس اإلدارة عنــد عمليــة 

  .التقييم

تم باجلوانب االجتماعيـة عنـد تقيـيم األداء    د عنـوهـذا مـا أثبتتـه الدراسـة اإلحصـائية  ،كإطار عام، جند أن جمالس اإلدارة 
 ،حتليـل إجابـات أفـراد العينـة، ونقـوم فيمـا يلـي مبحاولـة تفسـري ومناقشـة نتـائج وإجابـات األفـراد ومقارنتهـا مـع واقـع الشـركات

  . فقرة حاولنا أن تكون كافية لفهم هذا اجلانب 29بغية تعزيز نتائج الدراسة اإلحصائية، وحيتوي هذا اجلانب على 

اهتمــام جملــس إدارة الشــركات مبتطلبــات الشــركاء االجتمــاعيني ومســتوى مــدى عرفــة ــتم هــذه العبــارة مب: 01العبــارة رقــم  -
تمـع رضاهم عن نشاطات الشركة وأدائها، واملقصود بالشركاء االجتماعيني كل األطـراف الـيت هلـا مصـلحة مباشـرة أو  مـن ا

لرياضـية يف كـل التخصصـات، الصـحافة، اجلمعيات اخلريية، جلان األحيـاء، اجلمعيـات ا: غري مباشرة مع الشركة ونذكر منهم
مبـا فالشركة مل تعد يف معزل عن حميطها اليت تنشط فيه فهي نظام مفتوح يؤثر ويتـأثر  .ت محاية البيئة، السلطات احملليةمجعيا

ــــتم حباجيـــــات ورغبــــات شــــركائها، حيــــث تقــــوم باستقصــــاءات دوريـــــة حوهلــــا ، فمجــــالس اإلدارة يف الشــــركات املدروســــة 
ـذا اإلطــار ومـا يالحــظ مـن خــالل هـذه الدراســة أن ومسـاعدات م نتظمــة هلـا، كمــا ختصـص يف ميزانيتهــا حسـابات خاصــة 

مبتطلبـات الشـركاء االجتمـاعيني نظـرا  الشركات الكـربى يف جمـاالت البرتوكيميـاء واالمسنـت واحلديـد، هلـا عالقـة واهتمـام أكـرب
وضـحه إلدارة هـذه الشـركات وهـذا مـا ستيـث جنـد اهتمـام زائـد لطبيعة نشاطهم وخاصة اجلمعيات املختصة حبماية البيئة، ح

  .هذا احملورعبارات أكثر 

ن أل(مـا يعـادل درجــة حمايـد وبالتحديـد موافـق يف احلـدود العليــا ،  3.37: قـدر املتوسـط احلســايب هلـا بــ: 02العبـارة رقـم  -
ا، مــن خــالف .)منحــاز حنــو درجــة موافــق أقــرب مــا يكــون إىل درجــة موافــق أي املتوســط ــارة ميكــن نؤكــد ســابقا ل هــذه العب

تمع واليت هلا تأثري على أداء الشركة، حيث جند يف العديد من افمجلس اإلدارة يقوم باملتابعة  لدائمة لألطراف الناشطة يف ا

 .االجتماعيالمساهمة الجزائرية محل الدراسة بتقييم األداء  شركاتتهتم مجالس إدارة 
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ب الشــركات أعضــاء مــن هــذه األطــراف يف جملــس اإلدارة عمــال مبتطلبــات احلوكمــة ومببــدأ احــرتام احلقــوق القانونيــة ألصــحا
املصــاحل دون إمهــال أو حتيــز، فمــن خــالل إطالعنــا علــى العديــد مــن وثــائق مقدمــة مــن طــرف الشــركات املدروســة، وجــدنا 

كمــا وجــدنا   ،اتفاقيــات مربمــة بــني الشــركة وبعــض النــوادي الرياضــة، وكــذلك مــع بعــض مجعيــات مرضــى الســكري والســرطان
عيات املختصة يف جمال محايـة البيئـة وكـذا بعـض السـلطات وثائق حسن السرية والسلوك للشركة مقدمة من طرف بعض اجلم

تمع يف زيادة دائمة، سـواء مـن حيـث العـدد أو  احمللية، كما وجدنا أن عدد األطراف اليت تتعامل معهم الشركات يف جمال ا
  .من حيث حجم املساعدات املمنوحة هلم

ـتم هـذه العبـارة قدير موافق على سلم ليكبت 3.87بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة : 03العبارة رقم  - ارت اخلماسي، و
مدى التزام جملس اإلدارة باملعايري األخالقية يف تأدية مهامه، واملقصودة هنا االلتزام اجتاه األطراف ذات املصلحة سواء مبعرفة 
هــي اللــوائح والتعليمــات الداخليــة، لتــزام جملــس اإلدارة باملعــايري األخالقيــة إون، فالشــيء الــذي يضــمن يون أو اخلــارجيالــداخل

ـا مطبقـة يف الشـركات حمـل الدراسـة : وكذا القوانني احلكومية مثل قانون العمل، مبـادئ احلوكمـة، فمبـادئ احلوكمـة وجـدنا أ
بدرجات متفاوتة، مع وجود بعض النقائص اليت يسعى جملس اإلدارة إىل جتاوزهـا، أمـا اللـوائح الداخليـة وقـوانني العمـل فهـذا 

     ا ســنحاول معرفــة مــدى تطبيقــه يف جمــالس إدارة الشــركات املدروســة مــن خــالل حتليــل إجابــات أفــراد العينــة لألســئلة مــنمــ
  .من هذا اجلزء 29 – 05

، حيث قدر املتوسط شركةأداء ال كآلية لتحسنيؤولية االجتماعية  تم مبعرفة تبين جملس اإلدارة للمس: 04م العبارة رق -
بتقدير موافق على سلم ليكارت أقرب ما يكون إىل درجة موافق بشدة يف احلدود الدنيا، ويف احلقيقة  3.93: احلسايب بـ

تم باجلوانب االجتماعية والبيئية يف جملس اإلدارة يؤكد ذلك،  بدأ مل اتأكيدو هذه نتيجة منطقية وأكيدة، فوجود أطراف 
، كما أن أيضا وجود اهتمام باألطراف والشركاء االجتماعيون يؤكد ذلكو ، طراف ذات املصلحةامل األاحرتام حقوق ك

تمع باخلصوص مع ظهور  الشركات أصبحت ملزمة بقبول هذا الواقع وليست خمرية، فالشركات أصبحت عنصر فعاال يف ا
على شركات احمللية التكيف مع الوضع  فرض، كل هذا  العوملة وما صاحبها من انفتاح األسواق ودخول الشركات األجنبية

معايري الراهن، كما أن اجلوانب واألصول غري املادية للشركات وبالتحديد مسعة وصورة الشركة لدى الغري أصبحت من أهم 

هلذا أصبحت هذه الشركات مهتمة بتبين أي منوذج أو طريق للحفاظ على صورة جيدة هلا يف أذهان  .تقياس قيمة الشركا
  :حيث أن) T(ودنت يراف ذات املصلحة، ونظرا ألمهية هذه العبارة أردنا تأكيدها إحصائيا باستخدام جدول ستاألط

t  وهـي أكـرب بكثـري مـن  7.985= احملسـوبةt  عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية 2.042= اجلدوليـة  α= 0.05    كمـا أن
  .مستوى الداللة اجلدولية بكثري منوهو أصغر  α= 0: مستوى الداللة احملسوب قدر بـ
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بغـرض تقســيم وقيــاس  الشــركاتبالنسـبة لبقيــة العبـارات فهــي متثــل أسـئلة حــول أهــم املعـايري الــيت تسـتخدمها جمــالس إدارة  -
الس فعالة يف تقييم أدائها يف هذا اجلانب إال إذا كانت معتمدة مجلة من هذه املعايري ا االجتماعي، فال تكون هذه ا   .أدا

دالت تغيـب معيـار قيـاس معـ: سـط احلسـايب جنـد أنمن خالل اجلدول، وترتيب العبارات حسب األمهيـة انطالقـا مـن املتو  -
أي بدرجة موافق بشدة على سلم ليكرت، حيث يقـيس هـذا املعيـار معـدل  4.27: بة األوىل مبتوسط قدرهالعمال حيتل املرت

 الشـركات، ويرجـع سـبب اهتمـام شـركةتغيب العمال، فكلما كان هذا املعدل مرتفعا أثـر علـى إنتاجيـة العـاملني وعلـى أداء ال
ـذا اجلانـب، ألن شركاتذا املعيار إىل طبيعة املوارد البشرية يف ) جمالس اإلدارة( نا اجلزائرية، حيث الحظنـا أن هنـاك اهتمـام 

، كمـــا وجـــدنا صـــرامة كبـــرية يف معاقبـــة شـــركةضـــعف الرقابـــة علـــى العمـــال يـــؤدي إىل ســـلوكات غـــري انضـــباطية وفوضـــى يف ال
وا بأن جملس اإلدارة حيث صرح ،وهذا أكده لنا بعض رؤساء جمالس اإلدارة الذي مت مقابلتهم) الغياب غري املربر(املخالفني 

التابعـة  الشـركاتعمل على احلد من تسرب العمال والتهرب من العمل، وهذا معروف يف مؤسسـتنا اخلاصـة، وبـالعكس يف ي
  .للدولة

جنــد مــدى تــوفر وســائل نقــل للعمــال،  شــركاتوالــيت حتتــل املرتبــة الثانيــة يف األمهيـة بالنســبة لل ،أمـا بالنســبة للعبــارة األخــرى -
حيـث جنـد أن أغلـب جمــالس اإلدارة تقـيس هـذا املعيـار النـوعي، باعتبـاره خـدمات توفرهــا  4.2ملتوسـط احلسـايب حيـث بلـغ ا

زاد مــن أمهيــة هــذا املعيــار هــو التكــاليف الــيت تتحملهــا الشــركات لتغطيــة تكــاليف النقــل، خاصــة وأن  ومــا .الشـركات لعماهلــا
  .كلم  100بعض اخلطوط بني مقر الشركة وتواجد العمال قد تفوق 

العمـــال باعتبـــارهم طرفـــا مـــن أطـــراف  األداء لـــدى كمـــا وجـــود اهتمـــام جمـــالس اإلدارة بظـــروف العمـــل وقيـــاس مســـتويات -
  .املصلحة، ويسامهون بشكل كبري يف حتقيق أهدافها

ا متثل تقييم وقياس مدى توفر اإلمكانات واخلدمات الصـحية يف الشـركات، حيـث بعـد هـذا العيـار مهمـ: 06العبارة رقم  -
لــدى العــاملني، حيــث تعمــل الشـــركات علــى تــوفر قــدر كــاف مـــن  يف حتســني ظــروف العمــل وزيـــادة الرضــىنظــرا ملســامهته 

ت اليت تقدمها عن ع بعض املصحات اخلاصة، أو اخلدمااخلدمات الصحية داخل الشركات وخارجها عن طريق مناوالت م
ـذا  3.97طريق صناديق التأمني، فمن خـالل املتوسـط احلسـايب الـذي بلـغ  ـتم  بتقـدير موافـق، نالحـظ أن جمـالس اإلدارة 

خاصة أن متطلبات املسؤولية االجتماعية تفرض على الشركات توفري مثل هذه اخلدمات، فبعد اطالعنا على بعـض  اجلانب
ت لـــبعض ، وجـــدنا أرقامـــا بتكـــاليف صـــحية للعمـــال وكـــذا نفقـــات كبـــرية جـــدا منحـــ)املراجعـــة(تقـــارير جلنـــة املراقبـــة والتـــدقيق 
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ـــى مثـــل هـــذه اإلجـــراءات  ـــث تقـــوم جمـــالس اإلدارة باإلفصـــاح عل ـــة لعماهلـــا، حي ـــات جراحي املصـــحات اخلاصـــة إلجـــراء عملي
ا لدى الغري وزيادة الثقة مع عماهلا   .واملبادالت لتحسني صور

 الشركاتلنظام الوقاية من حوادث العمل، حيث أن أغلب  شركةتم هذه العبارة مبعرفة مدى امتالك ال: 07العبارة رقم  -
أي بتقـدير موافـق علـى سـلم ليكـارت  3.9، حيـث بلـغ املتوسـط احلسـايب )الصناعات الثقيلـة(املدروسة ذات طابع صناعي 

ــذا اجلانــب ألن لــه أثــر بــالغ علــى انتاجيــة العــاملني بالدرجــة األوىل  ــتم  وعلــى مسعــة اخلماســي، فقــد وجــدنا جمــالس اإلدارة 
ا وضـمان األمـن لعماهلـا ،الشركة كذلك باإلضـافة إىل هـذا، وجـدنا أن جلنـة إدارة  .حيث تسـعى الشـركات إىل حتسـني صـور

ـذا اجلانــب، وترصـد مبـالغ كبـرية لضـمان أمـن وسـالمة العمـال واملنشــأة  ـتم  املخـاطر علـى مسـتوى جمـالس اإلدارة هـي مـن 
ين مبعدات وأدوات تساعدهم يف تأدية مهـامهم، كمـا اطلعنـا علـى وثـائق مقدمـة مـن وهذا بتخصيص أفواج هلذا الشأن جمهز 

 .ولكنهــا حــوادث بســيطة وحتــدث يف أي شــركة ،هــذه اللجنــة يف بعــض الشــركات لتعويضــات العمــال أصــيبوا حبــوادث عمــل
ة لـألداء ألنـه يـؤثر علـى األداء يم اجلوانـب االجتماعيـعليه مـن طـرف جمـالس اإلدارة يف تقيـوبالتايل جند أن هذا املعيار يعتمد 

  .االقتصادي بشكل مباشر

لدى أطرافها يف خارج التنظيم يف جمال اهتمامها بالصحة والسالمة  شركةعلقة بصورة ومسعة التامل: 09بالنسبة للعبارة رقم  -
، حيــث أن 07ل رقــم عيــار مكمــال للمعيــار يف الســؤابدرجــة موافــق ويعــد هــذا امل 3.57 املهنيــة، فقــد بلــغ املتوســط احلســايب

ــارة  ــار املوضــح يف العب ــة لــألداء مــن الــداخل  07املعي ــار فيهــتم ) مــن داخــل الشــركة(يهــتم باجلوانــب االجتماعي أمــا هــذا املعي
الزبائن، الدولة، املوردين، : باجلوانب االجتماعية من خارج الشركة، أي الشركاء االجتماعيون اخلارجيون واملتمثلون أساسا يف

تمع املدين، حيث أن اهتمام جملس اإلدارة بتقييم هذا اجلانب يؤكد على التوجه االجتماعي للشركة و  لصحافةاملنافسني، ا ا
 ورسم صورة حسنة لديهم، فصورة ومسعة الشـركة مـن أصـول الشـركة األساسـية القات مع كامل شركائها االجتماعينيلبناء ع

  .واليت تؤثر مباشر على أدائها

تم هذه العبارة بتقييم مدى قيـام جمـالس اإلدارة بالتشـاور  3.57لغ املتوسط احلسايب ب: 11العبارة رقم  - بدرجة موافق، و
ــم ومــا يؤكــد ذلــك هــو القيــام بتخصــيص ميزانيــات موجهــة  ــتم  مــع الشــركاء االجتمــاعيني، حيــث جنــد أن جمــالس اإلدارة 

نشـــاطات يف دعـــم النـــوادي الرياضـــية مجعيـــات األحيـــاء، وتتمثـــل هــذه ال) 22العبـــارة رقـــم (للنشــاطات االجتماعيـــة واخلرييـــة 
، اجلمعيـات اإلنسـانية، كمـا قامـت بعـض الشـركات باملسـامهة يف بنـاء منشـآة ومرافـق جواريـة للرتفيـه اإلمـراض املزمنـةمجعيـات 

جلوانـب املـذكورة، ومنه فمن خالل اهتمام جمالس اإلدارة بتقييم وقياس كل هـذه ا .)24والعبارة رقم  23العبارة رقم (والتنزه 
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 ىوالـيت تسـاهم بشـكل مباشـر يف الرفـع مـن أدائهـا وزيـادة رضـ ،جند أن هناك توجه حقيقي حنـو اجلوانـب االجتماعيـة للشـركة
  .ومبدأ احرتام حقوق كامل األطراف املصلحة يف الشركة ،األطراف ذات املصلحة وتعزيز مبدأ تعزيز دور أصحاب املصاحل

بتقـدير موافـق،  3.9مناصب شغل جديدة سـنويا، حيـث كـان املتوسـط احلسـايب  خلقدى تقييم تم مب: 16العبارة رقم  -
ــة  ــار حركي ــدائم إلحــداث وخلــق مناصــب شــغل واملســامهة يف امتصــاص جــزء مــن حيــث يعكــس هــذا املعي الشــركة وســعيها ال

النزاهـة والشـفافية يف التوظيـف، كــل البطالـة املوجـودة يف سـوق العمـل، وكـذا احـرتام آليـات وعمليــات التوظيـف وكـذا ضـمان 
تمع املدينورة هذا من شأنه حيسن ويعزز ص   .الشركة يف حميط تواجدها وزيادة دمج الشركة يف ا

ــازات حجــكمــا تــويل الشــركة اهتمامــا خاصــا بالعمــال، حيــث تقــيس كــذلك عــدد حــوادث العمــل ســنويا و   - م ومبــالغ االمتي
  ).19و 18وهذا يف العبارات رقم (املمنوحة هلم 

مــدى احــرتام : يف املقابــل جنــد أن بعــض املعــايري ذات الطــابع االجتمــاعي مطبقــة بصــورة ضــعيفة ومــن أمثلــة ذلــك نــذكر -
تمـع، ولكـن الشــيء  الشـركات لتشـريعات العمـل، عالقـة الشــركة بالصـحافة، تكـافؤ الفـرص يف التوظيـف بــني كامـل فئـات ا

تكــن موجــودة أصــال مــن قبــل ومل تكــن تــويل هلــا جمــالس اإلدارة أي اهتمــام، وبــدأ االجيــايب يف هــذا األمــر أن هــذه املعــايري مل 
ا تدرجييا يف السنوات األخرية    ).2014ابتداء من سنة (العمل 

: وذلــك بإمهــال بعـض هــذه املعــايري، نــذكر منهــا ،كمـا نســجل بعــض النقــائص والعجــز يف معـايري تقيــيم األداء االجتمــاعي  -
ذوي االحتياجات اخلاصـة، توظيـف اجلـنس النسـوي، قيـاس عـدد عمليـات الطـرد التعسـفي، نسـبة  االهتمام بتوظيف العمال

تباهنـا أن أغلـب عمال تواجد الشركات نسبة إىل جمموع العمال، هذه املعايري هلا تأثريها املباشر علـى أداء الشـركة ومـا شـد ان
ــة يعلمــ خاصــة مــا تعلــق  ،إىل إدراج مثــل هــذه املعــايري مســتقبالون بوجــود هــذه النقــائص يف تقيــيم األداء ويســعون أفــراد العين

  .بتوظيف املعوقني واملرأة

وعليه ميكن أن نقول، أن جمالس اإلدارة يف الشركات املدروسة موفقة إىل حد بعيد يف االهتمام باجلانب االجتماعي مـع     
ــيعــوجــود ب ــار معــايري التقي ــه فــإن االهتمــام  حهام، مــع وجــود رغبــة وعمــل جــدي لتصــحيض النقــائص يف اختي مســتقبال، ومن

  .باجلوانب االجتماعية لتقييم األداء الشامل فرضية صحيحة ويؤكد التحليل السابق صحة النتائج اإلحصائية املتوصل إليها
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من أجل اختيار هذه الفرضية مت صياغتها إحصائيا بالشكل  :للفرضية الفرعية الثالثة الثالثةاختبار الفرضية الجزئية : ثالثا
  :التايل

تم :  H0 فرضية العدم  بتقييم األداء البيئي؛املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة  شركاتجمالس إدارة ال 
 .بتقييم األداء البيئياملسامهة اجلزائرية حمل الدراسة  شركاتجمالس إدارة تم :  H1 القبولفرضية 

ذا اجلزء   :ولإلجابة على هذه الفرضية، لدينا اجلدول املوايل الذي ميثل إجابات أفراد العينة على أسئلة االستمارة اخلاصة 
  للفرضية الفرعية الثالثة الثالثةاجلزئية الفرضية اختبار نتائج : 26جدول رقم

  المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري 

  االتجاه العام 
 لإلجابة

وبة
حس

 الم
اللة

الد
وى 

مست
:  

α 
=0

  

1 
 يئية عند استخدام املوارد لتحقيقحيرتم جملس إدارتكم القوانني الب

 موافق بشدة 1,24 4,30  شركةأهداف ال

 موافق بشدة 1,32 4,30  شركةيعتمد جملس إدارتكم على املعايري البيئية عند تقييم أداء ال  2
 موافق بشدة 1,30 4,37  شركةالبيئي على خطط وسياسات التؤثر نتائج تقييم األداء  3

 :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء البيئي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية  
   

 موافق 1,41 3,93 عدد الدورات حتسيسية لعماهلا بأمهية احلفاظ على البيئة 4
 موافق 1,44 4,00 يف اخلارج فيما يتعلق باملمارسات البيئية شركةصورة ومسعة ال  5
 موافق 1,55 3,73 عدد اللقاءات مع املدافعني عن البيئة  6
 موافق 1,35 4,03 عدد الشكاوي والقضايا املرفوعة من طرف اجلمعيات املختصة 7
 موافق بشدة 1,28 4,23 سلبا على البيئة املؤثر التلوثحجم  8
 موافق بشدة 1,43 4,23 لتجنب مسببات التلوث بكل أنواعه شركةتكاليف جهود ال 9
 موافق  1,46 4,07 تقنيات حديثة للحد من التلوث البيئي شركةمدى استخدام ال 10

 حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة أساليب شركةال إتباعمدى  11
 الضارة تساعد على تقليل املخلفات

 موافق  1,52 4,03

 هات ذات العالقة يف احملافظة علىمع اجل شركةمدى مسامهة ال 12
 نظافة البيئة

 موافق  1,51 3,83

 حمايد 1,71 2,63 خطة للطوارئ يف حال حدوث كوارث بيئية شركةمدى امتالك ال 13
ا 14  موافق  1,34 4,17 مدى تقييم املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدار
 موافق بشدة 1,30 4,23 تقارير دورية حول أدائها البيئي  شركةال إعدادمدى  15

 موافق  1,21 4,01 المجموع الكلي
 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج : المصدر
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  الجزئية الثالثة للفرضية الثالثةلفرضية ل اإلحصائيتحليل ال: الفرع األول

والذي يقع يف الفئة الرابعة من سلم  4.01ن خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب لفقرات الفرضية قدر بـ يالحظ م  
جملس اإلدارة يف حيث يبني وجود اهتمام من طرف  ،موافقوتشري إىل درجة  [4.2 – 3.4[ ليكرت اخلماسي أ بني 

ويعتمد يف التقييم على معايري ترتجم هذا اجلانب الشركات املدروسة بتقييم األداء البيئي كجزء هام من تقييم األداء الكلي، 
  .ومتكن من املعرفة بواقع األداء البيئي يف الشركات ونقاط الضعف فيه وسبل تطويره

وهو رقم مقبول، ما يدل على عدم تشتت اإلجابات عن  1.21أما بالنسبة لالحنراف املعياري الكلي هلذا اجلزء فقدر بـ   
  .املتوسط احلسايب والتقارب بينهم

 0: ،كذلك نالحظ أن فقرات هذه الفرضية حمققة مبستوى داللة إمجالية حمسوبة مقدرة بـ Tمن خالل جدول    
، كما أن %95عند مستوى ثقة  α = 0.05قيمة أصغر بكثري من مستوى الداللة اجلدولية املقدرة بـ  وهي) معدومة متاما(

  عند مستوى داللة     2.042اجلدولية واليت تساوي  tوهي أكرب من قيمة  4.549 اإلمجالية احملسوبة قدرت بـ  t قيمة 

 α = 0.05.    

  :أي. وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة حسب قاعدة القرار اإلحصائية   

  

  الفرضية الجزئية الثالثة للفرضية الفرعية الثالثة مناقشة وتفسير نتائج: الفرع الثاني

يف الوقت احلايل، يالحظ اهتمامها الكبـري جبوانـب املسـؤولية االجتماعيـة وباخلصـوص اجلانـب  الشركاتإن املتتبع لواقع      
ــة واحــدة  والشــركاتالبيئــي منهــا،  ــنهج وتطبيــق خمتلــف األســاليب الــيت  منهــا حيــثاجلزائري تســعى جاهــدة  للســري يف هــذا ال

ا يف  .تساعدها يف ذلك وتقوم بتقييم دوري مستمر ملدى تقدمها يف هذا املسعى لتصحيح االختالالت والوصول إىل مثيال
  .العامل
حنــاول التطـرق إىل مــدى اهتمـام جمــالس إدارة  الشـركة والرقابــة علـى أدائهــا، مـدى اهتمامهــا  ،ويف هـذا اجلـزء مــن البحـث    

بكـل فعاليتـه وموضـوعية، وكـذا أهـم املعـايري املعتمـدة يف التقيـيم، وهـذا مــن  باجلوانـب البيئيـة يف أنشـطتها وتقيـيم هـذا اجلانـب
وهــذا بنــاء علــى فهــم املوضــوع واطالعنــا علــى واقــع الشــركات  .عبــارة 15خــالل مناقشــة عبــارات هــذا اجلــزء املتكونــة مــن 

  .ملالحظاتاملدروسة ومقابلة بعض أفراد العينة الذين كان الدور البالغ يف فهم العديد من األمور وا

 .البيئيالمساهمة الجزائرية محل الدراسة بتقييم األداء  شركاتتهتم مجالس إدارة 
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اســتخدام املــوارد، حيــث بلــغ  دــتم هــذه العبــارة مبعرفــة هــدى اهتمــام جملــس اإلدارة بــالقوانني البيئيــة عنــ: 01العبــارة رقــم  -
انـدماج الشـركات يف التوجهـات البيئيـة أصـبح لزامـا عليهـا أخـد  ، حيـث بسـبببدرجة موافق بشدة 4.30املتوسط احلسايب 

تم باجلانب البيئي زاد من اهتمام هذه الشركة   مثل هذه األمور بعني االعتبار، كما أن ظهور مجعيات وجهات دولية وحملية 
خاصــة وأن الشـركات املدروســة ذات طـابع صــناعي يــؤثر ويتـأثر كثــريا بالبيئـة الطبيعيــة، باإلضـافة إىل أن ســعي الشــركات  ،ـا

ا زاد مـن سـعي هـذه الشـركات  ا إىل امتالك شهادات تعزز صـور الـيت  ،إىل تبـين املسـعى البيئـي واحـرتام القـوانني البيئيـةوإدار
  .على مسعة الشركة اينجر عن خمالفتها غرامات مالية كبرية وتأثري 

أي أن أفـراد العينـة املسـتوجبني يقـرون  ،بتقـدير موافـق بشـدة 4.30ط احلسايب هلذه العبـارة بــ قدر املتوس: 02العبارة رقم  -
ــارة الســابقة، أي أن اهتمــام جملــس بــأن جملــس اإلدارة يعتمــد علــى  ــيم أداء الشــركة، وهــذا مــا يؤكــد العب ــة عنــد تقي معــايري بيئي

حيــث يعتمـــد علــى معـــايري متكنــه مـــن قيــاس وتقيـــيم اجلانــب البيئـــي  ،اإلدارة باجلانــب البيئــي يتجلـــى يف جانــب تقيـــيم األداء
والبيئة إحدى  ؛حقوق أصحاب املصاحل يف الشركةللشركة، وهذا عمال مببادئ حوكمة الشركات اليت تؤكد على احرتام كامل 

وسنقوم يف العبارات الالحق بتحديد أهم املعايري الـيت تعتمـدها جمـالس اإلدارة يف تقيـيم األداء  .هذه األطراف ذات املصلحة
  .البيئي

ــارة هــو : 03العبــارة رقــم  - ــا 4.37متوســط هــذه العب ــأثر بنت ــيم األداء بدرجــة موافــق بشــدة، أي أن جملــس اإلدارة يت ئج تقي
وهـذا راجـع إىل وجـود أطــراف  ،البيئـي وبعبـارة أخـرى يأخـذ عنـد صـياغة اخلطـط وسياسـات الشـركة هـذا اجلانـب يف احلسـبان

داخل الشركة تصر على هذا، باإلضافة إىل أن تكيف الشـركات وانـدماجها يف متطلبـات املسـؤولية االجتماعيـة زاد مـن هـذا 
ـــة العامـــة يف هـــذا األمـــر، ففـــي بعـــض املقـــابالت مـــع أ ـــاء اجتماعـــات اجلمعي ـــدور أثن ـــا أن نقاشـــات كبـــرية ت ـــراد العينـــة علمن ف

 ،نتائج أو حتسني األداء البيئي يلزمها القيام بـإجراءات وخطـط تكـون مكلفـةإىل حتسني الالشركة  سعيحيث أن  ،اخلصوص
النظـر وحتقيـق مـا فيـه مصـلحة للشـركة   وهذا ما ال يتقبله بسهولة بعض املسامهني، ومهمة جملـس اإلدارة هـو تقريـب وجهـات

تم بقضايا البيئة وأثـر نشـاط الشـركة عل .ككل مبا يرضي كامل األطراف فيها هـا يكما أن وجود مصلحة يف هذه الشركات 
ـا، وكـذا وجـود نفقـات صـرفتها هـذه الشـركات مـن أجـل تقليـل أثرهـا السـليب عليهـا  خـري دليـل علـى اهتمامهـا بالبيئـة ومتغريا

  .لكيؤكد ذ
دف قياس وتقييم هذا  15 – 04إن العبارات من  - متثل أهم املعايري املمكن اعتمادها من طرف جمالس إدارة الشركات 

االجتــاه واحــد وهــو محايــة وتطــوير  ف قيمتهــا مــن شــركة ألخــرى ولكــن يبقــىحيــث أن هــذه املعــايري ختتلــ ،اجلانــب مــن األداء
  .البيئة
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معيار قيـاس حجـم التلـوث الـذي تتسـبب فيـه الشـركة، حيـث بلـغ املتوسـط احلسـايب لـه  ميثل أول معيار من حيث األمهية، -
بدرجة موافق بشدة علـى سـلم ليكـارت اخلماسـي، حيـث يقـوم جملـس اإلدارة بتقيـيم شـامل هلـذا األثـر ويسـتخدم يف  4.23

ــائج امليدانيــة علــى  املالحظــة، االستقصــاء، التقــارير املختصــة، وتعتمــد يف احلصــول: ذلــك عــدة أدوات، نــذكر منهــا علــى النت
ــذا اجلانــب، ففــي التقــارير املعــدة مــن طــرف جلنــة املراجعــة  آالت ومعــدات متطــورة وهــو مــا يؤكــد اهتمــام الشــركة وجملســها 
والتدقيق، جند أرقاما خاصة حبجم التلوث الذي تتسبب فيه الشركة، وكذا تكاليف عالج ذلك باإلضافة إىل غرامات تفرض 

ففـي إحــدى الشـركات بلغــت تكـاليف إعــادة تـدوير النفايــات وتصـفية امليــاه الصـناعية املســتعملة  .ة لــذلكعلـى الشــركة نتيجـ
بالتحديد، غرامـات  سكيكدة، كما وجدنا يف شركة أخرى يف والية )مليار سنتيم 12(مليون دينار جزائري  120أكثر من 

ماليــني  07طق الغابيـة قــدرت هـذه الغرامـات بـأكثر مـن فرضـتها السـلطات احملليـة عليهـا بسـبب إضــرارها بالبيئـة وبعـض املنـا
  .دينار جزائري، وبالتايل أصبحت الشركات ملزمة بتقييم هذا اجلانب من أولويات الشركة

هـذا املعيـار بقيـاس حجـم التكـاليف الـيت  ، ويعـىنبتقـدير موافـق بشـدة 4.23: قـدر املتوسـط احلسـايب بــ: 09العبـارة رقـم  -
وهذا ما الحظنـاه يف جمـالس اإلدارة للشـركات املدروسـة، حيـث تقـوم  ،نشاطات اجيابية على البيئة تصرفها الشركات لضمان

آالت ومعــدات التصـــفية للمخرجـــات، تكــاليف إعـــادة تـــدوير : ة متضـــمنة أساســـايــجلــان خمتصـــة بتقيــيم وقيـــاس تكـــاليف بيئ
ى جديـــدة صـــديقة للبيئـــة، املســـاعدات املقدمـــة النفايـــات وتصـــفية امليـــاه، تكـــاليف اســـتبدال اآلالت القدميـــة التقليديـــة بـــأخر 

ا حيث يقوم جملس اإلدارة بتقييم كل هذه التكاليف وهذا بسبب ارتفاع حجمهـا  .للجمعيات املهتمة بالبيئة لتحسني صور
وتأثريهـا املباشـر علـى األداء االقتصـادي للشـركة، كمـا أن ســعي الشـركات للحصـول علـى شـهادات حسـن السـرية، كشــهادة 

اخلاصـــة بالبيئـــة يفـــرض عليهـــا التكيـــف مـــع هـــذه املتغـــريات ويف املقابـــل، فمجـــالس اإلدارة تـــدرك متامـــا أن  14000 اإليـــزو
  .تكاليف إمهال هذا اجلانب أكثر بكثري من تكاليف االهتمام به

ان املتوسـط وجملسـها اإلداري تقـارير دوريـة حـول األداء البيئـي، حيـث كـ شركةتم بقياس مدى إعداد ال: 15العبارة رقم  -
بدرجة موافق بشدة، حيث يقوم جملـس اإلدارة بإعـداد تقـارير علـى األقـل مـرة كـل سـنة وعـادة تكـون تقـارير   4.23احلسايب 

كل ثالثة أشهر، ويتم عرضها ومناقشتها يف فعاليـات اجلمعيـة العامـة، وتتضـمن هـذه التقـارير معلومـات بيئيـة وحماسـبة حـول 
اف، وتعد هذه التقارير مهمة جدا ويـتم اإلفصـاح عنهـا لكامـل األطـراف ذات املصـلحة،  تكاليف الوقاية، وتكاليف االكتش

دف نشر مثل هذه األسـاليب وتعمـيم اسـتخدامها  كما يتم اإلعالن عنها يف املواقع الرمسية للشركات بصورة إلزامية، وهذا 
ئها وأنشطتها البيئيـة مـن أجـل إتاحـة املعلومـات وتسعى الشركات إىل إعداد تقارير دورية حول أدا .يف كل الشركات اجلزائرية
تمـع والناشـطني يف جمـال البيئـة، كمـا يـتم حتـديث هـذه  ،الالزمة ملتخذي القرارات ا لـدى أفـراد ا باإلضافة إىل حتسـني صـور

  .التقارير واملعايري املستخدمة وفق ما تتطلبه البيئة
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ــا، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب  متثــل معيــارا ملــدى تقيــيم اإلدارة: 14العبـارة رقــم  - ، 4.17للمخــاطر واآلثـار البيئيــة وإدار
أي أن جملــس اإلدارة لديــه اهتمـام بتقيــيم اآلثــار الســلبية للشـركة علــى البيئــة وهــذا  ،ويعـد هــذا املعيــار تأكيــدا للمعيـار الســابق

مات وتعويضات كبرية، واألمر الثـاين هـو تفاديا للدخول يف نزاعات مع أطراف معينة قد يرتتب عليه دفع غرا: ألمرين أوهلما
  .حتسني صورة الشركة وتأكيد اندماجها يف متطلبات املسؤولية االجتماعية

تقنيات حديثة للحد والتقليص من التلـوث البيئـي، حيـث   شركةتم هذه العبارة مبعرفة مدى استخدام ال: 10العبارة رقم  -
ا الشركة لتقليل التلوث واحلـد منـه، ومـن املعلـوم أن مثـل كانت التقارير اليت تعدها جلنة املراجعة تتض من أرقاما بأصول اشرت

مسعـــة (االســـتثمار فيهـــا وكســب مـــداخيل معنويــة منهـــا  شــركةاألصـــول تكــون مرتفعـــة الـــثمن وبالتــايل حتـــاول الو هــذه اآلالت 
ســكيكدة، آالت لتصــفية امليــاه بمصــفاة الغــاز احملــرتق املنبعــث مــن مصــنع ســوناطراك : ، نــذكر بعــض هــذه التقنيــات)الشــركة

  .الصناعة، أحواض عمالقة إلعادة تدوير وردم النفايات الصناعية
تم مبعرفة مدى إتباع الشركة أسا 4.03بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة : 11العبارة رقم  -  ليب حديثة بدرجة موافق، و

أي أنه يركز على طرق اإلنتاج، وهذه الطـرق متتلكهـا الشـركات فات الضارة، ويعد هذا املعيار نوعي، لإلنتاج تقلل من املخل
وعـادة مـا يقـوم جملـس اإلدارة بتقيـيم  ،عن طريق تـدريب العمـال أو شـرائها مـن الشـركات الكـربى أو مراكـز البحـث والتطـوير

إيزو (البيئية  هذه الطرق بشكل دوري من أجل توفري معلومات تساعد الشركة يف احلصول على شهادات اجلودة أو الشهادة
14000  +26000.(  

تم كذلك جمالس اإلدارة بدراسة وتقييم الشكاوي املمكن رفعها من طرف اجلمعيات املختصة بالبيئـة، : 07العبارة رقم  -
ــا عليــه يف بعــض الشــركات أن هــذه الشــكاو  ــاه وأطلعن ولكــن بعــدها  ،موجــودة 2014كانــت قبــل ســنة   ىولكــن مــا الحظن

وهــذا مــا يؤكــد اهتمــام  ،وبســبب قيــام الشــركات بتصــحيح األمــور واالهتمــام باجلانــب البيئــي اخنفضــت وانعــدمت يف بعضــها
  .الشركات بنتائج التقييم واختاذ اإلجراءات التصحيحية لعالج النقائص

وجـدنا أن هـذا املعيـار حصـل علـى  ،البيئيـةاملتعلقة بصورة ومسعة الشركة فيمـا يتعلـق باملمارسـات : 05بالنسبة للعبارة رقم  -
حيـث يقـوم جملـس اإلدارة باستقصـاءات دوريـة حـول  ،أي بدرجـة موافـق علـى سـلم ليكـارت اخلماسـي 4.00متوسط قدره 

ا يف اخلــارج، مــع الزبــائن، املــوردين، املنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة، اجلماعــات احملليــة  معــامالت الشــركة البيئيــة وصــور
وسـهل االسـتخدام وغـري مكلـف، حيـث جملس اإلدارة على نتائج هذا االستقصاء كونه يعطي معلومات وفـرية وآنيـة  ويعتمد

  .الشركة على علم بكل املستجدات يف بيئتها وعلى اتصال دائم مع شركائها يف اخلارج تبقي هذه املعلومات
الشركة لعماهلا عن كيفية احلفـاظ علـى البيئـة، حيـث وجـدنا تم العبارة مبعرفة عدد الدورات اليت تقيمها : 04العبارة رقم  -

ــا تســعى إىل تكييــف مثــل هــذه املمارســات، حيــث تقــيم امللتقيــات، وترســل بعــض مــن عماهلــا إىل حضــور  أن الشــركة بإدار
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اجلامعات ة، كما متول الشركات مثل هذه امللتقيات وتشارك فيها، كما أن هناك تواصل بني الشركات و يملتقيات وطنية ودول
بدعم العديد من امللتقيات الـيت يكـون فحواهـا خـاص بالبيئـة واملسـؤولية  تقومو جلانب مع كامل التخصصات التقنية يف هذا ا

كما أن هذه الدورات تشـكل تكـاليف للشـركة نظـرا الرتفـاع قيمتهـا ولكـن تبقـى أن هلـا قيمـة ماديـة وغـري ماديـة   ،االجتماعية
  .على املدى البعيد للشركة

ــارة  3.73بلــغ املتوســط احلســايب هلــا : 06لعبــارة رقــم ا - ــتم هــذه العب أي بدرجــة موافــق علــى ســلم ليكــارت اخلماســي، و
مبعرفــة عــدد اللقــاءات الــيت يقيمهــا جملــس اإلدارة مــع اللجــان واملــدافعني عــن البيئــة، حيــث يقــيس هــذا املعيــار اهتمــام جملــس 

ذا اجلانب باعتبار أن هذه اجلمعيات و  اللجـان مـن األطـراف ذات املصـلحة ومـن أطـراف احلوكمـة الواجـب أخـدهم اإلدارة 
ــار، خاصــة وأن طبيعــة نشــاط الشــركات الصــناعي وتوجــه الشــركات حنــو مثــل هــذه األســاليب حيــتم عليهــا عقــد  بعــني االعتب

  .لقاءات وندوات تشاور معهم سواء بطرق رمسية عن طريق ملتقيات أو اجتماعات جمدولة أو بطرق غري رمسية
لكن ما يؤاخذ على هذه الشركات وجمالسها اإلدارية هو عدم االهتمام بوضع خطة طوارئ يف حالة حدوث أزمات بيئية  -

ــة، ممــا أدى إىل بطــئ ممفاجئــة، كمــا حــدث يف بعــض املنــاطق مــن الــوطن عنــد تســرب خملفــات ســا ــار طبيعي ــة وأ ة إىل أودي
جملـــس اإلدارة أن يأخـــذها يف احلســاب، خاصـــة وأن أغلـــب  ىتصــحيح األمـــور، فهــذه األزمـــات قـــد تكــون قليلـــة ولكـــن علــ

  .عمرانية مؤهولة بالسكان اطقالشركات اجلزائرية متمركزة يف من
ــيم األداء البيئــي، وأهــم املعــايري      ــارات هــذا اجلــزء واخلــاص مبــدى اهتمــام جمــالس اإلدارة بتقي ــا لعب وعليــه، مــن خــالل حتليلن

فمجـالس إدارة إليهـا وواقـع الشـركات احلقيقـي؛  توافقا كبريا بني النتائج اإلحصائية املتوصلجند أن هناك  .املعتمدة يف التقييم
ـــتم بتقيــيم األداء البيئـــي إىل جانــب تقيـــيم األداء االقتصــادي واالجتمـــاعي، وتســتخدم معـــايري موضــوعية، قابلـــة  الشــركات 

بعـض النقـائص الـيت تسـعى إدارة هـذه  هنـاك ن كـانللقياس متكن من معرفـة واقـع الشـركات وتعكـس الصـورة احلقيقيـة هلـا، وإ
  .  الشركات إىل تصحيحها
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  :خالصة الفصل الرابع
اهلدف من هذا الفصل هو التأكد من صحة الفرضيات املوضوعة يف بداية البحث مـن عـدمها، ألن الدراسـة امليدانيـة  إن   

وقـد قـام الباحـث بدراسـة عينـة مـن شـركات . حقائق ونتائج ال ميكن جتاوزها عند إتباع طرق علمية صحيحةتعطي هي اليت 
وهيكلة جمالسها اإلداريـة، باإلضـافة إىل  لتشخيص عام لواقع تطبيقها ملبادئ حوكمة الشركات وعموهذا باملسامهة اجلزائرية 

وقـد توصـلنا إىل . الشامل كأحد أهم مهامه واملعايري املعتمـدة يف ذلـك فعالية جمالس إدارة الشركات املدروسة يف تقييم األداء
  :مجلة من النتائج يف هذا الفصل نوجزها كما يلي

وجود وعي كاف لدى جمالس إدارة الشركات املدروسة بأمهية تطبيق احلوكمة، واالعتماد على مبادئها لتسيري شؤون  -
 الشركات وحتقيق األهداف؛

الشـركات املدروسـة مبـادئ احلوكمـة بشـكل مقبـول إىل حـد بعيـد مـع وجـود بعـض النقـائص الـيت تطبق جمـالس إدارة  -
 تعود إىل نقص اخلربة؛

وجود رغبة جدية لدى جمـالس إدارة الشـركات املدروسـة وأعضـائها بتصـحيح األخطـاء وجتـاوز العراقيـل للوصـول إىل  -
 تطبيق جيد وفعال ملبادئ احلوكمة؛

لس كامل األطراف ذات املصلحة يف الشركة؛تتهيكل جمالس إدارة الشركا -  ت املدروسة وفق منوذج مثايل ويضم ا
لـــس حيـــث تتـــوزع املهـــام  - تتضـــمن جمـــالس إدارة الشـــركات املدروســـة جمموعـــة مـــن اجلـــان الـــيت تعتـــرب أســـاس عمـــل ا

 واملسؤوليات على هذه اللجان كل حسب ختصصه؛
ــاره مــن املهــام األساســية للمجلــس، ويســهر علــى ــتم جمــالس إدارة الشــركات املدروســة بتقيــيم األد - اء الشــامل باعتب

 الرقابة واملتابعة الدائمة لكل معايريه؛
ـذا الـدور بكـل  - تعتمد جمالس إدارة الشركات املدروسة على معايري وأساليب لتقييم األداء الشامل متكنه من القيام 

 .فعالية
زائريــة هلــا اإلمكانــات البشــرية وغــري البشــرية، مــن أجــل القيــام وعليــه، ميكــن القــول أن جمــالس إدارة الشــركات اجل   

بتطبيق مبادئ احلوكمة وتقييم األداء الشامل للشركة؛ والوصول إىل الفعالية القصوى يف هـذا اجلانـب عنـد تصـحيح 
وهـذه أهــم النتــائج العامــة املتوصــل . بعـض األمــور وإقامــة جســور تواصــل مـع اجلامعــات ومراكــز البحــث املتخصصــة

اإ   .  ليها يف هذا الفصل، ويف الفصل املوايل سنقوم بتفصيل النتائج وطرح االقرتاحات بشأ
 
 



  

  

  الفصل الخامس

الدراسة  عرض وتقييم نتائج  
  واقتراحاتها  الميدانية
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  الخامسالفصل  
   واقتراحاتها  الدراسة الميدانيةعرض وتقييم نتائج  

  :تمهيد
الفرضـيات وأهـم الـدالالت  اختبـارنتـائج عـرض ب وذلـك الدراسـة نتـائج علـى الوقـوف سـنحاول الفصـل هـذا خـالل مـن   

أخذت احلصة الكربى من  واليت تعد حمصلة الدراسة امليدانية اليت ،املتوصل للنتائج مفصل عرض تقدمي يتم كما. اإلحصائية

  .إليها املتوصل للنتائج تبعا مناسبة راهان اليت  لدراسةل وتوصيات مقرتحات تقدمي حاولسن وأخريا. جهد ووقت الباحث

 فاملبحــث األول خنصصــه لعــرض النتــائج اإلحصــائية. مباحــث ثالثــةفصــل إىل لاهــذا ســيتم تقســيم  ،هــذا الســياق يف      

املتأتيــة مــن  أمــا املبحــث الثــاين فسنخصصــه لنتــائج الدراســة امليدانيــة. معاجلــة اإلســتمارة أرقــام مــناملتوصــل إليهــا وتــدعيمها ب

ا أن تسـاعد  ،أما املبحـث األخـري فيكـون حـول مقرتحـات الدراسـة. تفسري ومناقشة بيانات اإلستمارة جمـالس والـيت مـن شـأ

 هتعزيز فعالية تقييم األداء الشامل كدور من أدوار مة على الشركات املدروسة بصفة خاصة والشركات اجلزائرية بصفة عاإدارة 

  .األساسية
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  نتائج االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسةعرض : المبحث األول
 املطالب من مطلب كل يتناول حبيث ،الدراسة هذه إجراء إطار يف الباحث طرحها اليت للفرضيات اختبار يلي فيما   

  .الفرضيات هلذه اإلحصائي االختبار يلي فيماو  .فرضية الثالثة
  ة الفرعية األولىاختبار الفرضي: المطلب األول

  :كما يلي. بديلةوفرضية ) العدمية(صيغتني؛ فرضية صفريةمت صياغة الفرضية الفرعية األوىل وفق 
 ال تطبق مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة مبادئ احلوكمة؛:  H0 فرضية العدم

  .تطبق مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة مبادئ احلوكمة:  H1 القبولفرضية        
وختطي  ،أشارت الدراسة إىل أن املؤسسات حمل الدراسة تطبق مبادئ احلوكمة وتسعى إىل تعزيزها %95عند مستوى ثقة 

  :واجلدول التايل يوضح ذلك. الصعوبات والعراقيل اليت تصادفها
   KOLMOGOROV- SMIRNOV مؤشر باستعمال األوىل الفرعية ختبار اإلحصائي للفرضيةاال: 27جدول رقم

  القرار  المؤشر  البيان
   30  حجم العينة

 

  توجد داللة

  4.011  املتوسط احلسايب

  1.04  االحنراف املعياري

  1.011  الفروق املطلقة 

  1.400  الفروق االجيابية

  0.621  الفروق السلبية

  5.310  وبةاحملس tقيمة 

  00  مستوى الداللة احملسوبة

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر     

 أقـلمعـدوم أي  داللـة مبسـتوى إحصـائيا دالـة وهـي 5.310 ب مقـدرة قيمتهـا جـاءت t  قيمـة أن اجلـدول مـن يتضـح   
أن جمـالس إدارة شـركات املسـامهة  ذا مـا يؤكـد علـىوهـ ؛إحصـائية داللـة ذات فـروق ال توجـد هأنـ أي ،0.05 مـن بكثـري

  ).الصفرية(أي قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية  .اجلزائرية تطبق مبادئ احلوكمة
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  الثانيةة الفرعية اختبار الفرضي: الثانيالمطلب 
  :ومها .بديلةوفرضية ) العدمية(صيغتني؛ فرضية صفريةوفق  الثانيةمت صياغة الفرضية الفرعية 

 ؛حمل الدراسةاجلزائرية مؤسسات املسامهة ال توجد منذجة مثالية هليكلة ومهام جمالس إدارة :  H0 فرضية العدم

  .حمل الدراسةاجلزائرية مؤسسات املسامهة توجد منذجة مثالية هليكلة ومهام جمالس إدارة :  H1 القبولفرضية         

ــة هليكلــة ومهــام جمالســ تعتمــد أن املؤسســات حمــل الدراســةأشــارت الدراســة إىل  %95عنــد مســتوى ثقــة     ها منذجــة مثالي
ـا تســتمد النمــاذج واهليكلـة واملهــام مــن مبـادئ احلوكمــة وقـوانني شــركات املســامهة. اإلداريـة واجلـدول التــايل يوضــح . حيــث أ

  :ذلك
  KOLMOGOROV- SMIRNOV مؤشر باستعمال الثانية الفرعية ختبار اإلحصائي للفرضيةاال: 28جدول رقم

  القرار  المؤشر  البيان
   30  حجم العينة

 

  توجد داللة

  3.927  املتوسط احلسايب

  0.841  االحنراف املعياري

  0.926  الفروق املطلقة 

  1.241  الفروق االجيابية

  0.612  الفروق السلبية

  6.037  احملسوبة tقيمة 

  00  مستوى الداللة احملسوبة

 SPSSالباحث باالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد : المصدر   

 أقـل معـدوم أي داللـة مبسـتوى إحصـائيا دالـة وهـي 6.037 ب مقـدرة قيمتهـا جـاءت t  قيمـة أن اجلـدول مـن يتضـح   
أن جمـالس إدارة شـركات املسـامهة  وهـذا مـا يؤكـد علـى ؛إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد ال هأنـ أي ،0.05 مـن بكثـري

، بـالرغم مـن وجــود نقـائص نتيجـة نقــص بناؤهـا ومهامهــا مـع مـا هـو معمــول بـه يف كربيـات الشــركات العامليـةيتوافـق اجلزائريـة 
  ).الصفرية(قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية  يتموبالتايل . اخلربة وحداثة النموذج بالنسبة هلذه الشركات
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  الثالثةة الفرعية اختبار الفرضي: الثالثالمطلب 
  :ومها. بديلةوفرضية ) العدمية(صيغتني؛ فرضية صفريةوفق  الثالثةة الفرضية الفرعية مت صياغ

 ؛بتقييم األداء الشاملجمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة تم ال :  H0 فرضية العدم

  .بتقييم األداء الشامل جمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسةتم :  H1 القبولفرضية         

بتقيـيم األداء جمالس إدارة مؤسسـات املسـامهة اجلزائريـة حمـل الدراسـة  اهتمامأشارت الدراسة إىل  %95عند مستوى ثقة    
  :واجلدول التايل يوضح ذلك. بكل أبعاده الشامل

  KOLMOGOROV- SMIRNOV مؤشر باستعمال الثالثة الفرعية ختبار اإلحصائي للفرضيةاال: 29جدول رقم

  القرار  المؤشر  البيان
   30  حجم العينة

 

  توجد داللة

  3.528  املتوسط احلسايب

  0.914  االحنراف املعياري

  0.528  الفروق املطلقة 

  0.870  الفروق االجيابية

  0.187  الفروق السلبية

  3.167  احملسوبة tقيمة 

  0.004  مستوى الداللة احملسوبة

 SPSSالباحث باالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد : المصدر   

 0.004: مقدر بـ داللة مبستوى إحصائيا دالة وهي 3.167 ب مقدرة قيمتها جاءت t  قيمة أن اجلدول من يتضح   
أن جمالس إدارة شركات  وهذا ما يؤكد على ؛إحصائية داللة ذات فروق ال توجد هأن أي ،0.05 من بكثري أقل وهي

، ويسعى لتعميم ومشولية تم بتقييم األداء الشامل؛ الذي يعترب تقييمه من املهام األساسية للمجلسية املسامهة اجلزائر 
  ).الصفرية(وبالتايل يتم قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية . التقييم ليمس كامل جوانب املؤسسة

تم كل منها جبانب من جوانب األداء الشامل كما مت تقسيم الفرضية الفرعية الثالثة إىل ثالث فرضيات جزئية      :وهي، 
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  الثالثةلفرعية الجزئية األولى للفرضية ا ةاختبار الفرضي: الفرع األول
  :ومها. وفرضية بديلة) العدمية(لفرضية الفرعية الثالثة وفق صيغتني؛ فرضية صفريةالفرضية اجلزئية األوىل لمت صياغة 

 ؛االقتصاديبتقييم األداء إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة  جمالستم ال :  H0 فرضية العدم

  .االقتصاديبتقييم األداء جمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة تم :  H1 القبولفرضية         

بتقييم األداء رية حمل الدراسة جمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائ أشارت الدراسة إىل اهتمام %95عند مستوى ثقة    
  :واجلدول التايل يوضح ذلك. االقتصادي

 مؤشر باستعمال لفرضية الفرعية الثالثةمن الفرضية اجلزئية األوىل لختبار اإلحصائي اال: 30جدول رقم

KOLMOGOROV- SMIRNOV  

  القرار  المؤشر  البيان
   30  حجم العينة

 

  توجد داللة

  3.193  املتوسط احلسايب

  0.718  حنراف املعيارياال

  0.193  الفروق املطلقة 

  0.462  الفروق االجيابية

  - 0.074  الفروق السلبية

  4.014  احملسوبة tقيمة 

  0.024  مستوى الداللة احملسوبة

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر   

 0.024: مقدر بـ داللة مبستوى إحصائيا دالة وهي 3.193 ب درةمق قيمتها جاءت t  قيمة أن اجلدول من يتضح    
أن جمالس إدارة شركات املسامهة  وهذا ما يؤكد على ؛إحصائية داللة ذات فروق ال توجد هأن أي ،0.05 من أقل وهي

تم بتقييم األداء  ل الفرضية البديلة ورفض وبالتايل يتم قبو  .جانبا مهما من األداء الشامل؛ الذي يعترب االقتصادياجلزائرية 
  ).الصفرية(الفرضية العدمية 
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  الثالثةلفرعية الجزئية الثانية للفرضية ا ةاختبار الفرضي: الفرع الثاني
  :ومها. وفرضية بديلة) العدمية(مت صياغة الفرضية اجلزئية الثانية للفرضية الفرعية الثالثة وفق صيغتني؛ فرضية صفرية

 ؛االجتماعيبتقييم األداء الس إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة جمتم ال :  H0 فرضية العدم

  .االجتماعيبتقييم األداء جمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة تم :  H1 القبولفرضية         

بتقييم األداء زائرية حمل الدراسة جمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجل أشارت الدراسة إىل اهتمام %95عند مستوى ثقة    
  :واجلدول التايل يوضح ذلك. االجتماعي

 مؤشر باستعمال من الفرضية الفرعية الثالثة الثانيةللفرضية اجلزئية االختبار اإلحصائي : 31جدول رقم

KOLMOGOROV- SMIRNOV  

  القرار  المؤشر  البيان
   30  حجم العينة

 

  توجد داللة

  3.386  املتوسط احلسايب

  0.992  االحنراف املعياري

  0.386  الفروق املطلقة 

  0.756  الفروق االجيابية

  0.015  الفروق السلبية

  2.131  احملسوبة tقيمة 

  0.042  مستوى الداللة احملسوبة

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر   

 0.042: مقدر بـ داللة مبستوى إحصائيا دالة وهي 3.386 ب مقدرة اقيمته جاءت t  قيمة أن اجلدول من يتضح    
أن جمالس إدارة شركات املسامهة  وهذا ما يؤكد على ؛إحصائية داللة ذات فروق ال توجد هأن أي ،0.05 من أقل وهي

تم بتقييم األداء  قبول الفرضية البديلة ورفض  وبالتايل يتم. ؛ الذي يعترب جانبا مهما من األداء الشاملاالجتماعياجلزائرية 
  ).الصفرية(الفرضية العدمية 
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  الثالثةلفرعية الجزئية الثالثة للفرضية ا ةاختبار الفرضي: الفرع الثالث
  :ومها. وفرضية بديلة) العدمية(مت صياغة الفرضية اجلزئية الثالثة للفرضية الفرعية الثالثة وفق صيغتني؛ فرضية صفرية

 ؛البيئيبتقييم األداء جمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة تم ال :  H0 فرضية العدم

  .البيئيبتقييم األداء جمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجلزائرية حمل الدراسة تم :  H1 القبولفرضية         

بتقييم األداء ائرية حمل الدراسة جمالس إدارة مؤسسات املسامهة اجلز  أشارت الدراسة إىل اهتمام %95عند مستوى ثقة    
  :واجلدول التايل يوضح ذلك. البيئي

 مؤشر باستعمال من الفرضية الفرعية الثالثة الثالثةللفرضية اجلزئية االختبار اإلحصائي : 32جدول رقم

KOLMOGOROV- SMIRNOV  

  القرار  المؤشر  البيان
   30  حجم العينة

 

  توجد داللة

  4.00  املتوسط احلسايب

  1.211  حنراف املعيارياال

  1.00  الفروق املطلقة 

  1.459  الفروق االجيابية

  0.554  الفروق السلبية

  4.549  احملسوبة tقيمة 

  00  مستوى الداللة احملسوبة

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر   

 من أقل هيو  معدومة داللة مبستوى إحصائيا دالة وهي 4.00 ب مقدرة قيمتها جاءت t  قيمة أن اجلدول من يتضح    
أن جمالس إدارة شركات املسامهة اجلزائرية  وهذا ما يؤكد على ؛إحصائية داللة ذات فروق ال توجد هأن أي ،بكثري 0.05

. دي واالجتماعيإىل جانب تقييم األداء االقتصا ؛ الذي يعترب جانبا مهما من األداء الشاملالبيئيتم بتقييم األداء 
  ).الصفرية(وبالتايل يتم قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية 
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  نتائج الدراسة الميدانية: الثانيالمبحث 
حيتوي هذا املبحث على النتائج املتوصل إليها من الدراسة امليدانية، حيث سنقسم املبحث إىل عدة مطالب يتضمن كل    

  .كل حمور من حماور االستمارةحليل ومناقشة  بتواحد منها على نتائج خاصة 
  مة في شركات المساهمة الجزائريةكنتائج مرتبطة بتطبيق مبادئ الحو : المطلب األول

وذلـــك بإســـقاط أبعــاد احلوكمـــة علـــى هـــذه  ،تتبعنـــا ملــدى تطبيـــق الشـــركات اجلزائريـــة ملبــادئ احلوكمـــةمــن خـــالل الدراســـة و   
  :يلي الشركات توصلنا إىل ما

وعلــــى رأســـها القــــوانني . احلوكمـــة دى الشـــركات حمــــل الدراســـة املقومــــات األساســـية لتطبيــــق جيـــد ملبــــادئتتـــوفر لــــ .1
" حكم الراشدميثاق ال" اإلجراءات اليت تساعدها يف تبين هذا النموذج، حيث جند أن هذه الشركات تعتمد علىو 

وكـل مسـؤوليات كـل عضـو م و مهـا تسـتعني كـذلك بقـانون الشـركات الـذي حيـدكأساس وقاعدة لتطبيق احلوكمـة، و 
ني بالرغم وقد توصلنا إىل أن هناك تطبيق جيد هلذه القوان. بالتحديد قانون شركات املسامهةمستوى داخل الشركة و 

 ؛وحداثة هذا النموذج يف شركاتناهذا راجع إىل نقص اخلربة من وجود بعض النقائض و 
باملهـام املنوطـة إليهـا حيـث جتتمـع مـرة علـى األقـل يف السـنة تقوم اجلمعية العامة املتكونة من املسامهني يف الشركات  .2

ـا و  مـرات يف السـنة بشـكل دوري حيـث 3ويف بعض الشركات  املوضـوعة مـن إعـالم كافـة تلتـزم بـالقوانني املعمولـة 
التصـويت عليهـا مبـا يضـمن سـري جيـد ة جدول األعمال والنقاش املفتوح والتصـويت علـى القـرارات و املسامهني وبرجم

بعض الشركات للجمعيـة العامـة يف دورات غـري عاديـة اسـتثنائية ملناقشـة  يف اجتماعات كانت هناك  كما. جمعيةلل
 ؛املستجدة واليت ال حتتمل التأخرياألمور 

 تسري بكافة األطراف ذات املصلحة وليس كما كان )بعض وليس كل( من خالل الدراسة توصلنا إىل أن الشركات .3
مـن طـرف املسـامهني، بـل أصـبح املسـامهون طـرف مـن جمموعـة أطـراف يـديرون تسـري  معهودا من قبل، حيث كانت

 ؛وحيسن من جودة القرارات املتخذةالشفافية  زاملشاركة، هذا ما من شأنه أن يعز الشركات ب
املقومات األساسية لضمان حقوق أصحاب املصلحة يف الشركات غري الكافية، وليسـت بالدرجـة املطلوبـة خاصـة   .4

 ،حيــث جنــد أن النظــرة مازالــت تقليديــة نوعــا مــا) احلوكمــة(لشــركات، وهــذا بســبب حداثــة هــذا النمــوذجيف بعــض ا
وجنـد بعـض  راجـع إىل امـتالكهم لـرؤوس األمـوالهـذا و  ،يف الشركات ميلكون كامل احلقـوقحيث جند أن املسامهني 

تماملمثلني للبيئة و ل كاملوردين و األطراف حيظون باهتمام أق  ؛عا
ــ .5 ــة هلــم، وهــذا جتنبــا للصــراعات و املعاملــة املتكأ املســاواة بــني كامــل املســامهني و دتعزيــز مب الــيت قــد حتــدث املشــاكل افئ

       .ه الشـركات يكـون املســامهون فيهـا متقـاربون يف احلصــصذخاصـة وأن أغلــب هـ. األخـرى لــىنتيجـة لتفضـيل فئـة ع
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احملاسـبة  ة العامة، التصـويت، املناقشـة، الرتشـيح،وبالتايل جيب معاملتهم بصفة عادلة فيما تعلق حبق حضور اجلمعي
 ؛وما إىل ذلك من احلقوق

ـا، ويـتم اإلفصـاح كات حمل الدراسة عمليـة اإلفصـاح و تلتزم الشر تراعي و  .6 الشـفافية عنـد كامـل املعـامالت الـيت تقـوم 
داخلية املعاملة مع الشركة  بالطرق القانونية ويكون إلزاميا خاصة ما تعلق باجلانب املايل، ويكون اإلفصاح لألطراف 

كاملســامهني، العمــال، اإلدارة نفســها، ويكــون ألطــراف خارجيــة كالزبــائن املهمــني، إدارة الضــرائب، مراكــز الســجل 
التجاري، باإلضافة إىل التقـارير الـيت يعـدها جملـس اإلدارة لـإلدارة العليـا، ولكـن مـا يعـاب علـى هـذا املبـدأ أن بعـض 

تمع احمللي واملعنيني البيئةة اإلفصاح كراع يف عملياألطراف مل تُ   ؛ا
التقـارير الـيت يعـدها جملـس اإلدارة لكامـل وهـي أن عمليـات اإلفصـاح و  ،إجيابيةمن خالل الدراسة توصلنا إىل نقطة  .7

وهـذا  ؛لني خـارجنيقمسـتقني قمـدو قني تابعني للشـركة قف مداألطراف ذات املصلحة تكون مصادقة عليها من طر 
 ؛الية باعتبارها أساس نشاط الشركةالثقة يف النتائج املتوصل إليها خاصة النتائج املمان و إلضافة عنصر األ

ـا تبقـى غـري  التأكد من كافة معامالبالرغم من وجود آليات للرقابة و  .8 ت الشـركة مـن طـرف أصـحاب املصـاحل، إال أ
ت تقليديـة منطيـة يف اإلفصـاح عـن فمازالـت الشـركات اجلزائريـة تعتمـد علـى أدوا ،كافية وليست باملسـتوى املطلـوب
ـا، حيـث ال تعتمـد علـى ا ركات، حيـث تتطلـب عمليــة املواقـع الرمسيـة للشـألجهـزة التكنولوجيـة كاألنثرنيــث و معامال

  ؛ليات بطيئة وغري منظمةآو  املراجعة من طرف أصحاب املصلحة إجراءاتالرقابة و 
كات حمل الدراسة ملبادئ احلوكمة، جند أن هناك تطبيـق جيـد بالتايل من خالل هذا احملور اخلاص مبدى تطبيق الشر و     

ــة الكلــي ونســجل العديــد مــن النقــائض و علــى املســتوى  اخلروقــات علــى املســتوى اجلزئــي، حيــث مازالــت النظــرة التقليدي
الت مازالـت وأن إجـراءات إدارة الشـركات والرقابـة علـى املعـام .املرتكزة على االهتمام باجلوانب املالية سائدة يف شـركاتنا

احلوكمة يستحسن على هذه الشركات وجمالسها اإلدارية هو وجود رغبة جدية يف تطوير آليات  تقليدية ورقية، ولكن ما
  . السلس ملبادئها وإشراك كافة أصحاب املصاحل فيهاوتعزيز التطبيق السليم و 

  بطة بهيكلة ومهام مجلس اإلدارةنتائج مرت: المطلب الثاني
ا جماطلب إىل النتائج املتوصل إليها و املنتطرق يف هذا    لس إدارة الشركات حمل الدراسة املتعلقة باملهام األساسية اليت تقوم 
  :ا التشكيلة املكونة هلاذوك

 3إىل ورية يف احلاالت العادية من مرة فعالية اجلمعية العامة بشكليها العادي وغري العادي، حيث تنعقد بصورة د .1
تنعقد يف حاالت استثنائية لظروف طارئـة، كمـا تلتـزم بـالقوانني واإلجـراءات الالزمـة عنـد مرات حسب كل شركة، و 

  ؛لكافة أصحاب املصاحل فيهاإجراءها وتصدر القرارات املنبثقة منها وتعلنها 
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ــة إشــرافية، يتكــون مــن جلــان خمتصــة هــي مــن تقــوم  .2 ــة رقابي تســيري وإدارة بكمــا هــو معلــوم، فــإن جملــس اإلدارة هيئ
، وقد توصلنا إىل أن جمالس إدارة الشركات املدروسة تشكل من جلان خمتصـة، تقـوم بـاألدوار املنوطـة إليهـا الشركات

  ؛العام والقانون الداخليوهلا القانون مل وفق قوانني وإجراءات موضوعة خيوتع
ــة للمراقبــة أو مــا تســمى كــذأتوصــلنا مــن خــالل الدراســة إىل أن    .3 لك جلنــة غلــب الشــركات املدروســة متتلــك جلن

ا  لس، كو ، والتأكـد مـن أنواعهـاعلى التأكد من صحة املعلومات بـاختالف  املسئولةللتدقيق، وتعترب أهم جلان ا
  ؛نة تعمل باستمرار على مدار السنةصحة معامالت الشركة وشرعيتها، وهي جل

ح األفـراد اسـة ملفـات ترشـاملكافئـات، تكـون مهمتهـا در شركات املدروسة جلنة للرتشـيحات و متتلك جمالس إدارة ال .4
لس، كما تقوم اللعضوية جملس اإلدارة و  جنة كذلك لرئاسته، وتقوم كذلك مبراجعة قواعد السلوك املهين ألعضاء ا

لس و بتحديد  على األقل، كما احلوافز املمنوحة هلم، ويكون اجتماع اللجنة دوريا مرة يف السنة مكافئات أعضاء ا
ا مرة يف السنةالبا ا جند غذأن عملها مؤقت هل   ؛ما تكون اجتماعا

من خالل الدراسة جند أن من بـني اللجـان املتواجـدة يف شـركاتنا اجلزائريـة هـي جلنـة إدارة املخـاطر، ونظـرا ألمهيـة    .5
ـتم غالبـا باجلوانـب املاليـة للشـركة مـع متعامليهـا، كمـا  اللجنة جند أن املدير العام للشركة يكون ضمنها، وهي جلنة 

بالكشف عن أي خمالفات ومعامالت مالية غري قانونية وتصحيحها، لكن ما يعاب على نشـاط هـذه اللجنـة  تقوم
الشـركة   فهي تركيزها على اجلوانب واملخـاطر املاليـة بـالرغم مـن أن هنـاك أخـرى غـري ماليـة قـد تصـاد ،يف الشركات

  ؛ة وغريهاي، خماطر بيئاملخاطر االقتصادية، خماطر املنافسنيك
تائج املتوصل إليها كذلك، هو أن اللجنة التنفيذية غري متواجدة يف كثري من الشركات، وهي جلنة تنبثق من من الن .6

لـس يف القيـام مبهامـه، ويرجـع سـبب عـدم تواجـدها هـو جهـل القـائمني علـى إدارة  جملس اإلدارة وتقـوم مبسـاعدة ا
لس اإلدارةاس الشركات بالدور الكبري اليت تقوم به، حيث تعد مبثابة جلنة   ؛تثنائية مراقبة 

سـاعدة على غرار اللجان املذكورة سابقا، وجدنا أن كثري من الشركات تعتمد على جلنة للحوكمة، مهمتها هـو امل .7
مــن التطبيــق اجليــد  حتــد الســهر علــى التطبيــق اجليــد هلــا وتصــحيح بعــض األمــور الــيت قــديف إرســاء مبــادئ احلوكمــة و 

  ؛ملبادئها
ضــاء جملــس اإلدارة، جنــد أن الكثــري مــن الشــركات تعتمــد علــى طريقــة التعيــني املباشــر لــبعض فيمــا خيــص تعيــني أع .8

لـس ونائبـ عضاء املستقلني اخلارجني، أما عناألعضاء، خاصة األ فإنـه يـتم  ،هاألعضاء الداخليني وخاصـة رئـيس ا
لـس واللجـان من طرف أعضاء اجلمعية العامة، وحتاول الشركة تدرجييا الوصول إىل تعي مانتخا ني كامل أعضـاء ا

لس دون ضغ   ؛وطات من بعض األطرافاملكونة عن طريق االنتخاب إلضفاء الشفافية وحيادية عمل ا
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ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسـة كنقطـة إجيابيـة هـو أن جمـالس اإلدارة تلتـزم بعـدم جلمـع بـني منصـب رئـيس  .9
لــس التنفيـذي، األمــر الــذي  لـس ورئــيس ا لـس ومينــع التــداخل بـني املهــام، ويعــزز ثقــة ا يزيـد مــن حياديــة عمــل ا

لس   ؛الدخول يف صراعات ال ختدم أي طرفب الشركة يوبالتايل جتن ،املسامهني يف عمل ا
ــالس ال حتتــوي تشــكيلتها  أمــا عــن .10 تركيبــة جملــس إدارة الشــركات املدروســة، فقــد مت التوصــل إىل أن العديــد مــن ا

تمــع ب: باخلصــوص نــذكراف ذات املصــلحة يف الشــركة و األطــر علــى كامــل  مــا طرفــان مهمــان البيئــة و ا اعتبارهــا أ
ه الشركات حنو ما يعرف باملسؤولية االجتماعية، حيث مازالت النظرة ذوهذا راجع أساسا إىل ضعف توجه ه ،جدا

  ؛)املسامهني(باجلوانب املالية التقليدية القائمة على االهتمام 
ة جمالس اإلدارة املدروسة، مجيع أنواع األعضاء، من أعضاء تنفيذيني، أعضاء غري تنفيـذيني وأعضـاء تتضمن تركيب .11

مستقلني، هذا ما شأنه أن يعزز الشفافية يف الشركة وحيسن من الرقابة على أداء كل األعضاء، باإلضافة إىل وجود 
 التأكــد مـــن ســـالمة معــامالت الشـــركة ومتاثـــل املتمثلــة أساســـا يفعضـــاء اخلــارجني للقيـــام مبهـــامهم و االســتقاللية لأل

  ؛تزويراملعلومات وضمان وصوهلا إىل كل األطراف دون حتريف وال 
مــن خـــالل حتليلنــا هلـــذا احملـــور توصــلنا إىل أن مـــن أهـــم أدوار ومهــام جملـــس اإلدارة هـــو الرقابــة علـــى أداء الشـــركة  .12

هذا الدور، حيث يقوم جملس اإلدارة من التأكـد  وأنشطتها، حيث من خالل اجلانب النظري مت التأكد ميدانيا من
من حتقيق املستويات املطلوبة من األداء على خمتلف اجلوانب، وهذا من خالل اللجان التابعة للمجلـس والـيت متـده 

اإلجـراءات  اختـاذعلى هـذه املعلومـات يـتم  ءباملعلومات الالزمة عن مستويات األداء احملققة من طرف الشركة، وبنا
  ؛واحنراف عن األداء املطلوبيحية يف حالة وجود فجوات التصح

ويضـمن   ،توصلنا كذلك إىل أن جملس اإلدارة يعمل وفق القوانني املوضـوعة ويسـعي إىل حتقيـق األهـداف املسـطرة .13
كل حقوق األفراد ذات املصلحة دون حتيز ودون تفضـيل طـرف علـى آخـر، وأن جملـس اإلدارة ميـارس مهامـه بعيـدا 

  .غوطات خاصة من طرف املسامهنيعن كامل الض
ميكن القول أن جملس اإلدارة يف الشركات اجلزائرية املدروسة يعمل وفق أسس وقـوانني  ،وعليه من خالل هذا احملور     

تمـع مـع توجـه إىل ضـمهم إىل تركيبــة  معياريـة، كمـا أن تركيبتـه تتشـكل مـن كامـل األطـراف ذات املصـلحة عـدا البيئـة وا
لــس وأن أعضــاء جملــس اإلدارة متنوعــون بــني العضــو التنفيــذي وغــري التنفيــذي والعضــو املســتقل مــا يضــمن . المســتقب ا

شـــفافية أكـــرب وتعزيـــز مبـــدأ النزاهـــة، وأن مـــن أهـــم مهـــام جملـــس اإلدارة هـــو الرقابـــة علـــى األداء العـــام للشـــركة وتصـــحيح 
  . االحنرافات يف حالة حصوهلا
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  قييم مجلس اإلدارة لألداء الشاملى تنتائج مرتبطة بمد: المطلب الثالث 
فإن مـن أهـم جمـالس اإلدارة يف الشـركات اجلزائريـة هـم تقيـيم األداء، ويف هـذا املطلـب  ،كما ذكرنا يف نتائج املطلب الثاين   

نعـرض النتــائج املتوصــل إليهــا يف مــا خيـص هــذا الــدور، خاصــة وأن األداء أصــبح لــه جوانـب ثالثــة تقــيم ويقــاس مــن خالهلــا، 
ــيم جملــس اإلدارة جلوانــب األداء، وأهــم املعــايري  مــنوعليــه سنخصــص كــل فــرع  ــة لعــرض نتــائج دراســة مــدى تقي الفــروع التالي

  :التقييماملعتمدة يف 
  م مجلس اإلدارة لألداء االقتصادينتائج مرتبطة بتقيي: الفرع األول

  :تتمثل هذه النتائج يف النقاط التالية
دف كشف االختالالت وتصحيح تلتزم جمالس إدارة الشركات امل .1 دروسة بتقييم دوري لألداء االقتصادي، وهذا 

االحنرافات إن وجدت، ولعل أهم جلنة تساهم يف عملية التقيـيم هـي جلنـة املراقبـة و املراجعـة، حيـث تسـاعد يف مـد 
لــس باملعلومــات الالزمــة، وتســاعده يف حتديــد املعــايري الــيت توضــح وضــعية الشــركة املاليــة، ك مــا تســاهم يف التأكــد ا

  ؛على صحة املعلومات املقدمة
من خالل اجتماعات اجلمعية العامة، يقوم جملـس اإلدارة بـإدراج تقيـيم األداء ضـمن جـدول األعمـال، وخيصـص  .2

له الشطر األكرب مـن النقـاش مـع املسـامهني، وإعالمهـم بنتـائج التقيـيم وتقـدمي التوضـيحات والتربيـرات حـول العديـد 
لس بعقد اجتماعات غـري عاديـة مـع اجلمعيـة العامـة للمسـامهني من النقاط، و  قد وجدنا يف بعض الشركات قيام ا

  ؛ملناقشة نتائج تقييم األداء احملققة
التقليديـة يف قيـاس وتقيـيم األداء، ونقصـد هنـا امليزانيـة التقديريـة،  تالزالت الشركات اجلزائريـة تعتمـد علـى األدوا  .3

إال  ،احلاصـل يف األدوات التقليديـة املركـزة علـى اجلوانـب املاليـة فقـط لـألداء االقتصـاديفبالرغم من العجـز والـنقص 
أن الشـركات اجلزائريــة الزالـت تعتمــد عليهـا، نظــرا لســهولتها وإمكانيـة احلصــول علـى املعلومــات عنهـا، ولكــن تبقــى 

  ؛ط وإمهاهلا اجلوانب غري ماليةوهذا العتمادها على اجلوانب املالية فق ؛امليزانية التقديرية حمدودة التقييم
 ،توصلنا من خالل الدراسة إىل أن جمالس إدارة الشركات املدروسة تعتمد على نتائج التقييم لتصحيح االحنرافـات .4

ـا تقــوم بـالتقييم الـدوري لـألداء و  إعـداد تقــارير وهـذا خوفـا مـن املسـاءلة مـن طــرف املسـامهني يف الشـركة، لـذا جنـد أ
  ؛القرارات لتصحيح اإلختالالت اذواختحوله ومناقشتها 

للمسامهني وهذا عمال مببـادئ احلوكمـة،   يقوم جملس اإلدارة بعمليات اإلفصاح عن الوضعية احلالية ألداء الشركة .5
حيــث تقـــوم يف االجتماعـــات العاديـــة وغـــري العاديـــة للجمعيـــة العامـــة بعـــرض نتـــائج التقيـــيم ومناقشـــتها، باعتبـــار أن 
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املمــولني هلــا بــرؤوس األمــوال، حيــث تكــون عمليــة اإلفصــاح تقليديــة معتمــدة عــن الوثــائق  املســامهني يف الشــركة هــم
الس ،الورقية والتقارير   ؛على الوسائل التكنولوجية املتاحةحبيث ال تعتمد  ؛وهذا ما يعاب على هذه ا

مــن  تأكيــدهلكــن مـا ميكــن عية املعــايري املعتمــدة يف تقيـيم األداء االقتصــادي، و ضــو تبـاين أراء أفــراد العينــة حـول مو  .6
خالل دراستنا أن املعايري الـيت تعتمـدها جمـالس اإلدارة لتقيـيم األداء االقتصـادي تبقـى حمـدودة ومركـزة علـى اجلوانـب 

على حساب اجلوانب غري املالية اليت ال تقـل أمهيـة عـن األوىل، حيـث نعلـم أن اجلوانـب املاليـة لـألداء  ،املالية لألداء
ا قصرية  ا ال ترتجم لوحدها األداء االقتصادي للشركة، وبالتايل أن هناك أن هناك قصور واضـح تتميز بأ املدى وأ
  ؛وهذا ما تأكده النقاط الالحقةيف معايري التقييم 

ال تقــوم جمــالس إدارة الشــركات املدروســة مبقارنــة أدائهــا احلــايل مــع منافســيها بغيــة معرفــة نقــاط القــوة و الضــعف،  .7
ــة الرجعيــةوهــذا األســلوب يعــرف  ــه مــع BENCHMARKING باملقارن ــيم أدائهــا ومقارنت ــالس بتقي ، حيــث تقــوم ا

حيـــد مــن مشوليــة التقيـــيم وال يأخــذ بعــني االعتبـــار املســتجدات يف بيئــة عمـــل  مــا ميكــن أن وهـــذا ،امليزانيــة التقديريــة
عدم وراء  هو السبب مع اجلامعات ومراكز البحث الشركات، كما أن نقص الوعي وقلة احتكاك مسريي الشركات

  ؛ل كبري يف تطور ورقي هذه الشركاتواليت تساهم بشك ،تطبيق العديد من األساليب احلديثة يف اإلدارة
تعتمد جمالس إدارة الشركات يف تقييم األداء االقتصادي على مجلة من املعايري اليت تشكل يف جمملها أداء الشركة  .8

لـــس علـــى هـــذه املعــــايري بـــالكم والكيـــف الكـــافيني جتعلهــــا متـــس كامـــل أدائهــــا  مـــن هـــذا اجلانـــب، وأن اعتمــــاد ا
وجتعلهـا كــذلك فعالـة يف هــذا الـدور، فــنحن خـالل دراســتنا وإسـقاطنا جلملــة مـن املعــايري علـى جمــالس  ،االقتصـادي

ــا  ،اإلدارة املدروسـة شــركات وجـود تبـاين يف ال جتمـع بـني املعــايري املاليـة وغـري ماليــة بشـكل عـام مــعال توصـلنا إىل أ
  ؛املدروسة

طـور رقـم تهم، عتبـة املردوديـة، سـالعائـد علـى ال: تعتمد جمالس إدارة الشركات على معايري مالية حبثة نذكر منها   .9
ات املصـلحة مـن قـراءة األعمال وغريها مـن املعـايري، حيـث تعكـس واقـع أداء الشـركة ومتكـن املسـامهني واألطـراف ذ

  ؛جيدة لألداء
رى كاإلنتاجيـة، مسـتوى التكـاليف، دوران املنتـوج لكـن بدرجـة أقـل، ألن هنـاك بعـض كما تعتمد على معايري أخـ .10

الشركات خاصة البرتولية منها، ال تراعي مثل هذه املعايري نظرا الحتكارها للسوق وارتفاع مداخيلها مما جتعلها تركز 
  ؛ملبيعات للتعبري عن مستوى األداءعلى معايري حمددة كرقم األعمال وحجم ا

ـــة، كرضـــى العامـــل أو الزبـــون، دراســـة ال تر  .11 ـــى معـــايري غـــري مالي ـــيم األداء االقتصـــادي عل كـــز جمـــالس اإلدارة يف تقي
كـل هـذه مؤشـرات غـري ماليـة لكـن هلـا آثـار ماليـة علـى أداء . شكاوى الزبائن، الـداخلني اجلـدد، االحتفـاظ بـالزبون
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داء تـؤثر إجيابـا أو سـلبا عليـه، وجنـد هـذه ، حيث ميكن أن تـوفر معلومـات عـن جوانـب األعلى املدى البعيد الشركة
ا  ا وصناعا ، يف املقابل ال جندها يف الشركات بتنافسية عاليةاملعايري أكثر استخداما يف الشركات اليت تتميز قطاعا

  .أقل تنافسيةاحملتكرة وذات 
د مقبـــول األداء االقتصـــادي ومنـــه بصـــفة عامـــة، ميكـــن القـــول أن معـــايري األداء املســـتعملة يف التقيـــيم تعكـــس إىل حـــ   

االســـتعانة بتجـــارب  تطـــوير هـــذه املعـــايري وحتـــديثها و ، وعلـــى جمـــالس إدارة الشـــركات الســـعي إىليف شـــقه املـــايل احلقيقـــي
ال   .مؤسسات رائدة يف هذا ا

  م مجلس اإلدارة لألداء االجتماعينتائج مرتبطة بتقيي:  الفرع الثاني
  : يف هذا اجلانب كما يلي ميكن عرض أهم النتائج املتوصل إليها

الس يف الشركات حمل الدراسة بإجراءات استقصاءات دورية حول متطلبات الشركاء االجتماعيني، وهذا  .1 تقوم ا
تمـع  -الصـحافة -العمـال -الزبـائن: باعتبارهم أحد األطراف ذات املصلحة يف الشركة وأهم هؤالء الشـركاء جنـد ا

جتماعي، حيث أن تعامل الشركة معهم حيتم عليها تقييم أدائهم ومدى رضاهم اجلمعيات ذات الطابع اال -املدين
  النتائج؛ عن

التزام واضح للشركات حمل الدراسة باملعايرة األخالقية يف العمل، سواء مع أطرافها أو مـع منافسـيها، حيـث جنـد   .2
سجل احرتام الشركة لقوانني املنافسة توفر أدوات ومعايري السالمة املهنية وتوفر ظروف عمل مالئمة ألفرادها، كما ن

حصـول الشـركات لـبعض  مـن خـاللذلـك،  تديد مـن الشـركات وجـدنا شـهادات تثبـواستقطاب العمال، ففي الع
ذه السلوكااألمر الذي  الشهادات الدولية    ؛ت اجتاه األطراف املتعاملة معهايفرض عليها االلتزام 

الـيت أصـبحت حتميـة  ،ىل تبين معايري وشروط املسؤولية االجتماعيـةجمالس إدارة الشركات املدروسة إ وسعي توجه .3
دف من وراء ذلك إىل حتسني أدائها وتوفري ظروف العمل لعماهلا وتقـدمي خـدمات  ،عليها نظرا ملتطلبات البيئة، و

افها ومنتجــات لزبائنهــا مبــا يتطــابق مــع مواصــفات اجلــودة املطلوبــة، حيــث مل تعــد الشــركات تســعى إىل حتقيــق أهــد
كامل أطرافها دون متييز، كل هـذا مـن شـأنه أن متطلبات   اخلاصة فقط كالربح والنمو، إمنا أصبحت ملزمة بتحقيق 

  ؛األداء الشامل للشركة حيسن من
ــة للشــركنظــرة  وجــود .4 ، هــذه النظــرة قائمــة علــى االهتمــام باجلانــب املــايل علــى حســاب جوانــب أخــرى، اتتقليدي

نافســية ضـعيفة، حيــث أن االهتمـام بــالزبون والعامــل واجلهـات املشــكلة للمجتمــع خاصـة يف الشــركات الـيت تعــرف ت
ــذه اجلوانـب جمــربة وليســت  ـا تقــوم بإعطـاء االهتمــام  ـا، وإمنــا ال ميكــن مالحظتـه وتأكيــده هــو أ ليسـت مــن أوليا

  ؛لية االجتماعيةة البيئية واملسؤو خمرية، وهذا من أجل احلصول على شهادات اإليزو اخلاصة باجلودة، والسالم
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ــائج االســتمارة، مت التوصــل إىل أهــم املعــايري الــيت تعتمــدها جمــالس إدارة الشــركات  .5 ــا لنت مــن خــالل دراســتنا وحتليلن
 ندى تـوافر وسـائل النقـل هلـم مــدف تقيـيم وقيـاس األداء االجتمـاعي، حيـث يعـد معيـار قيـاس تغيـب العمـال ومـ

) ورديـات 3(جع أساسا إىل أن أغلب هذه الشركات تعمل بطريقة مداومةاملعايري ذات األمهية الكبرية، وهذا را بني
أي أن املصــانع التابعـــة هلـــا ال تتوقـــف عـــن التشـــغيل، وبالتـــايل فــإن غيـــاب العمـــال يـــؤثر ســـلبا بطريقـــة مباشـــرة علـــى 

وصـوهلم لضـمان  للعمـال،ي إىل إلزاميـة تـوفري النقـل دشركات عن أغلبية العمال يؤ اإلنتاجية، كذلك وبسبب بعد ال
إىل مكان عملهم يف الوقت احملدد، حيث من خالل إطالعنا على بعـض الوثـائق يف الشـركات متثـل تكـاليف النقـل 

  ؛على الشركات ءاعب
لــدى الغــري فيمــا نعلــق باالهتمــام بالصــحة والســالمة املهنيــة،  تهــاومسع اــتم الشــركات حمــل الدراســة بتقيــيم صــور  .6

ـال أو ضـمان للحفـاظ علــى وهـذا راجـع أساسـا إىل أن هـذه الشـرك ـدف للحصــول علـى شـهادات يف هـذا ا ات 
هــذه الشــهادات، كمــا أن نقابــات العمــال داخــل هــذه الشــركات حتــرص علــى ضــمان هــذا احلــق، باإلضــافة إىل أن 

  ؛م داخل العمل يكلف الشركة الكثريغرامات وتعويضات األفراد عن حدوث حوادث وأخطار هل
ضـرورة إقامـة عالقـة حسـنة مـع شـركائهم االجتمـاعيني وكـذا زيـادة دور هـذه األخـرية، نظرا لزيادة وعـي الشـركات ب .7

فـإن جملــس اإلدارة يــويل أمهيــة بالغــة إلقامــة جســور تواصــل دائمـة ودوريــة معهــا بغيــة دجمهــا تــدرجييا ضــمن نشــاطات 
كالنوادي الرياضية،   الشركة، ففي بعض الشركات املدروسة وجدنا برامج تطوير وحتسني لبعض الشركاء االجتماعيني

ــــة املســــعفة، دور الشــــيخوخة، حيــــث تقــــوم الشــــركات  ــــة، مجعيــــات األمــــراض املزمنــــة، دور الطفول اجلمعيــــات اخلريي
ـاالت غـري بتخصيص مبالغ مالية سنوية هلذا الغرض، وهـذا مـا يؤكـد االنـدماج التـدرجيي لشـركاتنا اجلزائر  يـة ضـمن ا

  ؛االقتصادية
عـدد مناصــب العمـل ســنويا تـدل علــى أن األداء االقتصـادي للشــركة حيظـى بأمهيــة  إن قيـاس جملـس اإلدارة لتطــور .8

خـذ علـى هـذه آبالغة، وهذا ألن معيار تطور عدد مناصب العمل مرتبط بتطـور حجـم ونشـاط الشـركة، ولكـن مـا ي
م بتوظيف وختصيص مناصب شغل لذوي االحتياجـات اخلاصـة ا ال  فعالـة والـيت متثـل شـرحية كبـرية و  ،الشركات أ

تمع، كما أن االهتمـام بدراسـة وتقيـيم توظيـف العنصـر النسـوي يبقـى دون املطلـوب، خاصـة وأن أغلبيـة هـذه  يف ا
ــزا للشــركة الشــركات ذات طــابع صــناعي ثقيــل، وأن نظــام العمــل الســائد والقــائم علــى نظــام الورديــات ال  يعــد حتفي

  ؛لتوظيف املرأة



 واقتراحاتها  الدراسة الميدانيةنتائج    وتقييم  عرض............................:..............الخامسالفصل  
 

297 
 

عالقــات وطيــدة مــع الصــحافة بشــىت أنواعهــا، كــون أن النظــرة الســائدة جنــد أن الشــركات حمــل الدراســة ال تربطهــا  .9
وبالتـايل فهـي تضـع حـواجز مـع الصـحافة وعالقـات مبنيـة  ،لدى مسريي الشركات قائمة على التخوف الدائم منها

  ؛على احليادية املطلقة
ـتم بتقيـيم  ،مسـاهم الشـركات حمـل الدراسـة يف إجنـاز العديـد مـن املشـاريع اخلرييـة ذات النفـع العـام .10 وبالتـايل فهـي 

ي إىل حتسني صورة مسعة الشركة دهذا املعيار ألنه يشكل حجم البأس به من تكاليف الشركة، ولكن يف املقابل يؤ 
ذا اجلانب تم    .يف وسط جمتمعها، كما أن حلصول الشركة على بعض الشهادات فإنه يستوجب عليها أن 

بتقييم األداء يهتم  ،أن جملس اإلدارة يف الشركات اجلزائرية حمل الدراسة لميكن القو  ،وبالتايل فإنه من خالل هذه النتائج    
الــذي يعــد اهلــدف األمســى الــذي يســعى كــل و  ،ي بطريقــة غــري مباشــرة إىل حتســني األداء االقتصــاديداالجتمــاعي الــذي يــؤ 

  .والوصول به إىل مستويات عالية هالشركات إىل حتسين
   قييم مجلس اإلدارة لألداء البيئيبطة بتنتائج مرت: الفرع الثالث

تتعلق نتائج هذا الفرع مبدى اهتمام جمالس اإلدارة لـألداء البيئـي، وأهـم املعـايري املسـتخدمة يف التقيـيم ونـذكر هـذه النتـائج    
  :فيما يلي

ـا .1 موعة من جمـالس إدارة شـركات املسـامهة يف اجلزائـر إىل أن هـذه ا ـتم باجلوانـب توصلنا من خالل دراستنا  لس 
البيئيـة عنــد اسـتخدام املــوارد، ممــا يـدل علــى توجههــا حنـو هــذا املســعى الـذي فرضــته عليهــا البيئـة مبختلــف عواملهــا، 

ا، بالتايل كمدخالت حبيث أن استخدام املوارد   للشركات قد يتسبب يف أضرار على بيئة الشركة واملفردات احمليطة 
  ؛املوارد والنتائج املرتتبة عنها ا منعلى الشركة املوازنة بني متطلبا

ي هــذه الشــركات التقيــد بــالطرق ســري صــبح لزامــا علــى مأنظــرا للــدور الكبــري الــذي أصــبح حيظــى بــه اجلانــب البيئــي،  .2
أن تقيـيم  ري تـرتجم خمتلـف جوانبهـا، واعتبـاراآلليات اليت تساهم يف احلفاظ عليها، وتقييم جوانبها باالستعانة مبعايو 

  ؛األداء الشامل للشركة تقييم  يتجزأ منئي جزء الاجلانب البي
ـا تعتمـد علـى خمرجـات ونتـائج التقيـيم يف  ،إن ما يؤكد اهتمام جمالس إدارة الشركات املدروسـة بـاألداء البيئـي .3 هـو أ

وضــع وصــياغة اخلطــط واالســرتاتيجيات، حيــث تعتمــد علــى املعلومــات املتــوفرة لــديها حــول هــذا اجلانــب مــن أجــل 
  ؛دم تعارضها مع واقع بيئة األعمالتيجيات ميكنها من حتقيق األهداف املسطرة، وضمان عوضع اسرتا

إن البيئـة يف الوقــت الــراهن أصــبحت مــن العوامــل الــيت تشـكل جــزءا كبــريا مــن أداء الشــركات، وبالتــايل فــإن تقييمهــا  .4
ا يعد ضرورة حتمية ا وتعتمد الشركات على مجلة من املعايري بغرض. ومعرفة متغريا ولعل أهم . تقييم البيئة ومتغريا
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هــذه املعــايري وأكثرهــا اســـتخداما هــو حجــم التلــوث الـــذي تتســبب فيــه الشــركة، حيـــث تقــوم بقيــاس هــذا التلـــوث 
ائيــا، ألنــه يسـبب هلــا العديــد مـن امل شــاكل مــع جهــات باسـتمرار بصــفة منتظمــة للتقليـل منــه واحلــد والقضـاء عليــه 

  ؛خاصة والدولة كذلك
أنواعـه،  بكـل س إدارة الشركات املدروسة التكاليف الـيت تصـرفها مقابـل اجلهـود الراميـة إىل جتنـب التلـوث تقيس جمال .5

مــثال جنــد أن شــركة ســوناطراك يف واليــة ســكيكدة فيف التلــوث وتكــاليف الوقايــة منــه، كمــا تقــوم باملوازنــة بــني تكــال
طائلة، يف املقابل جنـد أن التكـاليف والغرامـات الـيت   قامة بوضع مصفاة لتنقية الغازات احملرتقة، وهذا ما كلفها مبالغ

  ؛تدفعها مقابل التلوث أكرب مبعدل الضعفكانت 
تقيس الشركات اجلزائرية املدروسة مدى قيامهـا بإعـداد التقـارير الدوريـة حـول أدائهـا البيئـي، حيـث يـتم التنسـيق مـع  .6

ذا الدور وكذا التأكد من صـلجلنة املراقبة  لـس شخصـيا لتأكد من القيام  حة املعلومـات املقدمـة، ويسـهر رئـيس ا
ـايف العديد من   ومناقشـة العديـد مـن الشركات على ضمان إعداد مثل هذه التقارير وتقدميها إىل األطراف املعنيـة 

  ؛حات للشركة من قبل هؤالء األطرافالنقاط وتقدمي اقرتا
هـو مـدى اسـتخدام الشـركة لتقنيـات حتـد مـن التلـوث،  ،لبيئـيمن املعايري اليت تعتمد جمالس اإلدارة يف تقييم األداء ا .7

ا تتطلـب رؤوس أمـوال كبـرية، ممـا  حيث أن هذه التقنيات سواء كانت آالت وجتهيزات أو أساليب إنتاج خاصة فإ
جيعل العديد من الشركات تتبع تدرجييا هذا التوجه، ونظـرا الرتفـاع غرامـات وتعويضـات التلـوث فـإن هـذه التقنيـات 

  على املدى البعيد؛ حتمية على الشركات تعد
فإننـا نسـجل العديـد مـن النقـاط  ؛بالرغم من وجـود توجـه جـاد حنـو االهتمـام بتقيـيم اجلوانـب البيئيـة ألداء الشـركات .8

سطحية هذا التقييم واالعتمـاد علـى مؤشـرات ال تعكـس حقيقـة أداء الشـركات،   من أمههاالسلبية يف هذا اجلانب و 
  ؛لشركات االعتماد على األدوات التقليدية يف تقييم اجلوانب البيئيةكما نسجل يف هذه ا

حيث جند بعـض الشـركات أكثـر  ،ختتلف اجتاهات وسياسات كل شركة من الشركات املدروسة يف معايري وتطبيقها .9
ــا فالتزامـا مــن األخــرى، ففــي بعــض الشـركات جنــد أن اجلانــب البيئــي يعتــرب جـزءا مــن هيكلهــا التنظيمــي، وبالتــايل  إ

  .  تضع معايري أكثر مصداقية ومشولية من الشركات اليت ال تضعه ضمن تنظيمها الرمسي

الـذي عرضـنا فيـه النتـائج املتوصـل إليهـا مـن الدراسـة امليدانيـة والـيت مشلـت عينـة مـن  ،ومنه فمن خالل هذا املبحـث     
ـــالس لالهتمــام بتقيـــيم األداء  ميكــن القـــول أن هنــاك اهتمـــام مقبــول مــن ،جمــالس إدارة املســامهة بـــاجلزائر طـــرف هــذه ا

الشامل الذي جيمع بني األداء االقتصادي، االجتماعي، البيئي، وهـذا تلبيـة ملتطلبـات مجيـع األطـراف ذات املصـلحة يف 
  .مع عدم إغفال وجود نقائص وعقبات اليت تسعى إىل القضاء عليها مستقبال الشركة
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  اقتراحات الدراسة: المبحث الثالث
ـا ميكـن أن تكـون حلـوال أو بـدائل ن    قدم يف هذا املبحث من الفصل اخلـامس مجلـة مـن االقرتاحـات، الـيت يـرى الباحـث أ

جمــالس إدارة شــركات املســامهة يف اجلزائــر، مــن حيــث هيكلتهــا وكــذا دورهــا يف تقيــيم للعديــد مــن نقــاط الضــعف املســجلة يف 
وعليــه سنقسـم هــذه  .الشـركاتبيئـة عمــل والنقـائص داخـل وخــارج  وهـذا بعــد تسـجيل العديــد مـن املشــاكل. األداء الشـامل

  .جة يف الدراسةاالقرتاحات وفق حماور االستمارة املدر 
   اقتراحات متعلقة بتطبيق مبادئ الحوكمة: المطلب األول

  :ميكن سرد هذه االقرتاحات على النحو التايل
وتصحيح االختالالت املمكـن حصـوهلا، وتوجيـه  التقييم الدوري لتطبيق مبادئ احلوكمة من طرف جملس اإلدارة، .1

 إرساء املبادئ وجعلها ضمن إسرتاتيجية الشركة؛اجلهود حنو 
وضع أهداف خاصة بكامـل األطـراف انطالقا من مبادئ احلوكمة، وهذا من خالل  صياغة اسرتاتيجيات الشركة .2

م من جهة وأهداف الشركة من جه  ة أخرى تفاديا لوقوع صراعات؛ذات املصلحة، حيث يتم اجلمع بني متطلبا
تعزيز االستفادة من ميثاق احلكم الراشد الـذي حيـدد مبـادئ احلوكمـة وسـبل إرسـائها يف الشـركة، وااللتـزام بتطبيـق  .3

 اليت حتدد مهام ومسئوليات كل طرف يف الشركة؛ قوانني شركات املسامهة
كاتـــب االستشـــارية، خاصـــة مـــع كثـــرة حقيقيـــة بـــني الشـــركات وبـــني اجلامعـــات ومراكـــز البحـــث واملإقامـــة جســـور  .4

 ؛الدراسات والبحوث اخلاصة بكيفية تطبيق احلوكمة واالستفادة من مزاياها
العمل على التحديث الدوري لألطراف ذات املصلحة يف الشركة، خاصة وأن من بـني نقـاط الضـعف يف شـركاتنا  .5

تمع؛وجود بعض األطراف امل مهو عد ،واملتوصل إليها من خالل هذه الدراسة  همة كالبيئة وا
ومتكني كافة األطراف مـن االطـالع عليهـا إلزام الشركات اليت تطبق احلوكمة بضرورة نشر تقارير دورية عن ذلك،  .6

 والتأكد منها؛
 إنشاء مرصد وطين للحوكمة، يضم خرباء ومتخصصني مهمته هو مساعدة ومرافقة الشركات اليت تطبـق احلوكمـة .7

 جتاوز العقبات؛من أجل 
 قاعـدة لتكـون وذلـك ،وحتـديثها الشـركات حوكمـة مبـادئ مـع واملؤسساتية القانونية العملية انسجام مدى سةدرا .8

  ؛فعال حوكمة لنظام قوية قانونية
 تغيــري النظــرة القائمــة علــى االهتمــام بأصــحاب رأس املــال علــى حســاب أطــراف أخــرى، والــيت ال تقــل أمهيــة عنهــا .9

 م الفرعية اليت تعمل يف توافق لتحقيق هدف مشرتك؛خاصة وأن الشركات هي جمموعة من النظ
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ــة املتطــورة دضــرورة تطــوير أســاليب الرقابــة يف شــركاتنا، واإلعتمــا .10 ، علــى اإلفصــاح االلكــرتوين والوســائل التكنولوجي
ا؛  والتقليل من النمط القدمي القائم على األوراق وامللفات اليت هلا عيو

حتديث القوانني وتدعيم القانون احلايل، وهذا بسـبب أن القـانون القـدمي  بالنسبة للجانب القانوين، فمن الضروري .11
  .يف الشركة خاصة فيما تعلق بدور أصحاب املصلحة العديد من النقائص والفجواتعلى حيتوي 

   بمجلس اإلدارةاقتراحات متعلقة : الثانيالمطلب 
  :ميكن سرد هذه االقرتاحات على النحو التايل

يف إدارة  مكافة األطراف ذات املصلحة يف جملس اإلدارة، حىت يتسىن هلم ممارسة حقوقهم وإشـراكهتعزيز وتوسيع متثيل   .1
تمع الشركة واختاذ القرارات  ؛وخنص بالذكر طرف البيئة وا

ـــة أنـــواع أعضـــاء جملـــس اإلدارة .2 ، خاصـــة املســـتقلني مـــنهم وهـــذا لضـــمان النزاهـــة والشـــفافية يف كافـــة ضـــرورة وجـــود كاف
 علومات يف الشركة؛واملعامالت امل

، وهو فعالية عمل اجلمعية العامة بشقيها والدور الكبـري الـذي تقـوم لس اإلدارةاجماحملافظة على مكسب مهم يف عمل  .3
 ضغوطات؛ ن أيبه وانضباطها يف ممارسة مهامها بعيدا ع

ميكـن أن حيقـق  ال اإلدارة جملـسوضرورة قيامها مبهامها اليت خوهلـا القـانون، ألن عمـل  جملس اإلدارةتفعيل عمل جلان  .4
 نتائجه دون تفعيل هذه اللجان؛

بكفـاءات وخـرباء نظـرا ألمهيتهـا البالغـة يف ضـمان متاثـل املعلومـات وصـدق  جملـس اإلدارةتعزيز جلنة املراقبة والتـدقيق يف  .5
 املعامالت؛

تـداخال يف املهـام، ممــا خلطــا و هنـاك الــرئيس التنفيـذي إال أن  جملـس اإلدارةبـالرغم مـن وجــود فصـل بـني منصــب رئـيس  .6
 ترتيب املهام وتوزيع الصالحيات حىت ميكن متابعة أداء كل طرف؛ إعادةيستوجب 

حيث جند مركزية القرارات ال زالت النظرة التقليدية للمسريين غالبة يف شركاتنا بالرغم من وجود تغيريات هيكلية كبرية،  .7
مـن طـرف  جملـس اإلدارةمـا يسـتوجب فهـم مبـدأ عمـل يف كثـري مـن احلـاالت، وهـذا  جملـس اإلدارةمن طـرف رئـيس 

 القائمني على شؤون الشركات وأن القرارات أصبحت تتخذ مبشاركة كافة األطراف ذات املصلحة يف الشركة؛
ــة ، هــذا بســبب التغــري الســريع الــجملــس اإلدارةضــرورة تكثيــف لقــاءات واجتماعــات أعضــاء  .8 يت دائمــا مــا يطــرأ علــى بيئ

 ات دورية لكافة أنشطة الشركة؛العمل، وإجراء تقييم
لتدعيمـه ومســاعدته  أكفــاء حتديـد أعضـاء لــس اإلدارةحــىت يتسـىن  ،كافــة أفـراد الشـركة  يضـمصـياغة نظـام معلومــات  .9

 ألداء مهامه؛
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لـس، وعـدم عـزل الصـغار مـنهم  .10 ) صـغار احلصـص(ضـرورة ضـمان متثيـل كافـة أنـواع املسـامهني يف الشـركة لعضـوية ا
  .شركاتنا هلذا السبب إدارةالس جماليت تكثر يف تفاديا للصراعات 

   بتقييم مجلس اإلدارة لألداء الشاملاقتراحات متعلقة : الثالثالمطلب 

  تقييم مجلس اإلدارة لألداء االقتصاديباقتراحات متعلقة : الفرع األول
ذا اجلانب ميكن سرد هذه االقرتاحات   :على النحو التايل اخلاصة 

ـم املسـتهدفون مـن ة يف صـياغة وحتديـد املعـايري الواجـب تقييمهـا لقيـاس األداء املـايل، وهـذا إشراك مسامهي الشرك .1 أل
 عملية التقييم؛

هـة املمولـة لنشـاط الشـركة ويسـعى ضرورة االهتمام بقياس مدى رضى املسامهني وحتسينه، باعتبار أن املساهم هـو اجل .2
 دائما إىل حتقيق الربح يف املدى القصري؛

م  ضــرورة إعــداد .3 تقــارير دوريــة عــن أداء الشــركة وجعلهـــا يف متنــاول املســامهني، وفــتح النقــاش معهــم لطــرح انشـــغاال
 وأفكارهم اليت ميكن أن تكون حلوال للعديد من املشاكل؛

ـــا وإتاحـــة املعلومـــات الالزمـــة، .4 ـــدائم علـــى أداء الشـــركة ومعامال واحلـــق يف  ضـــمان احلـــق للمســـامهني يف االطـــالع ال
 املساءلة؛

غري املالية متثل جزءا  علما أن املعايري ة اجلمع بني املعايري املالية واملعايري غري املالية عند تقييم األداء االقتصادي، ضرور  .5
 كبريا من أداء الشركة الذي يغفل عنه الكثري من املقيمني؛

ــا ال  ، واالبتعــاد عــن املعــايري الــيتضــرورة االعتمــاد يف التقيــيم علــى معــايري شــاملة ألداء الشــركة .6 ال ميكــن قياســها أو أ
 دون تغيري؛ عايريامل نفسغالبا  اإلدارة، حيث يعتمد جملس تعكس الصورة احلقيقية لألداء

حتديث معايري تقييم األداء االقتصادي، ألن البيئة تتغري باستمرار مما يستدعي وجـود معـايري جديـدة وحتـديث املعـايري  .7
 يحة يف التقييم؛نتائج صح القدمية مبا ميكن من احلصول على

 ،جملس اإلدارة يف تقييم األداء على أدوات حديثة تأخذ بعني العتبار كافـة جوانـب األداء االقتصـاديضرورة اعتماد  .8
 كلوحات القيادة وبطاقة األداء املتوازن؛  املالية وغري املاليةوجتمع بني املعايري 

ــدف  ضــرورة مقارنــة معــايري وأوات التقيــيم احلاليــة يف الشــركات مــع  .9 ــة أو أجنبيــة  ــا مــن الشــركات الكــربى حملي مثيال
 املرجعية؛وهذا ما يعرف بأسلوب املقارنة  ،كسب املعارف

علـى اإلفصـاح االلكـرتوين لنتــائج تقيـيم األداء حـىت تكـون املعلومــات يف متنـاول كافـة املسـامهني يف الشــركة،  داإلعتمـا .10
  .ل إليهاوصوتبادل اآلراء معهم وشرح النتائج املت
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  االجتماعي والبيئيتقييم مجلس اإلدارة لألداء باقتراحات متعلقة : الثانيفرع ال
ذا اجلانب ميكن سرد هذه االقرتاحات   :على النحو التايل اخلاصة 

 فعالـة أداة لتصـبح االقتصـادية للشـركة الداخليـة األنظمـة يف بتقنينهـا وذلـك االجتماعيـة املسـؤولية مفهـوم إرسـاء .1
 ؛البيئية ةالسياس ألدوات وبديلة

 إقليمية أو دولية معايري وفق ،والبيئية االجتماعية لالعتبارات االقتصادية لشركاتنا العامة اإلسرتاتيجية دمج ضرورة .2
 ؛وتقييمها االجتماعية املسؤولية قياس من ميكننا أسلوب يف والتفكري وطنية أو

تمع، و   ضرورة تقييم أبعاد غري مالية هلا آثار املالية على املدى البعيد، .3 هذا باعتبارهم مـن كالزبون واملورد والبيئة وا
 األطراف ذات املصلحة يف الشركة؛

ضــرورة االهتمــام مبتطلبــات الزبــائن وتلبيتهــا، خاصــة يف الوقــت احلــايل الــذي يتميــز بانفتــاح األســواق وزيــادة حــدة  .4
 املنافسة؛

معـايري تــرتجم واقـع هـذه اجلوانــب، ألن األداء  ضـرورة تقيـيم جملــس اإلدارة للجوانـب البيئيـة واالجتماعيــة، واعتمـاد .5
 االقتصادي أثبت عجزة يف ترمجة الواقع احلقيقي للنتائج املتوصل إليها؛

ــم مــن األطــراف ذات املصــلحة .6 وتعزيــز هــذا  ،ضــرورة االهتمــام بتقيــيم متطلبــات الفــاعلني االجتمــاعيني باعتبــار أ
 الدور متاشيا مع متطلبات املسئولية االجتماعية؛

رورة معرفة وفهم أعضاء جملس اإلدارة يف الشـركات للـدور الكبـري للجوانـب البيئيـة واالجتماعيـة يف حتسـني أداء ض .7
ا؛الشركة  ، والذي أصبح يتكون من مجلة من نتائج أطراف هلا مصلحة يف الشركة تؤثر وتتأثر 

جتماعيـة علـى مسـتوى شـركاتنا، يف جمال املسئولية اإل وجيدة بالرغم من وجود دراسات وأحباث وملتقيات عديدة .8
. محافظـة علـى الوضـع القـائمالركـون للهذه الشركات ال تعتمـد علـى نتائجهـا وال تلجـأ للتغيـري وحتـاول  إال أننا جند

 ؛املتخصصة وتدعيمها ماديا ومعنويا وبالتايل على شركاتنا االستفادة من األعمال البحثية والدراسات
تمع يف صياغة املعايري اليت ترتجم أدائهم، وهذا حىت تكون نتائج التقييم دقيقـة ضرورة إشراك كافة الفاعلني يف ا .9

 ؛قبوهلا من قبل هذه األطرافوكذا 
حنــو االهتمــام بالبيئــة، وعليــه جيــب احلفــاظ علــى هــذا اجلهــد  يتوصــلنا مــن خــالل الدراســة إىل وجــود توجــه حقيقــ .10

كافــة جوانــب صــحيح لــألداء الشــامل ميــس  إىل تقيــيم  وتطــويره وتعميمــه علــى كافــة اجلوانــب مبــا ميكــن مــن الوصــول
   .ةالشرك
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  خالصة الفصل الخامس
وهـذا  وتقـدمي مجلـة مـن االقرتاحـات، تطرقنا يف هذا الفصل إىل عرض مفصل للنتـائج املتوصـل إليهـا يف الدراسـة امليدانيـة     

توصلنا إىل أن هنـاك اهتمـام مـن طـرف  حيث. صحة الفرضيات من عدمها واثباتبعد حتليل ومناقشة معلومات االستمارة 
حيـث وجـدنا أن كـل طـرف مـن هـذه األطـراف يقـوم  ،إدارة الشركات مبتطلبات كافة األطـراف ذات املصـلحة بطريقـة متباينـة

لس بتقييم أدائه والسعي إىل تطويره وهذا كالتايل   : ا
  :المساهمون -1

  ؛ية ومنظمةداء االقتصادي بصفة دور تم جمالس اإلدارة بتقييم األ -
الس اإلدارية يف التقييم على معايري  -   ؛ومؤشرات مالية تعكس وضعية الشركةتعتمد ا
الس املوكلة هلا مهمة ذلك ونق - صـد جلنـة يتم التأكد من صحة املعلومات املقدمة عن طريق تفعيل جلان ا

  ؛)جلنة التدقيق( املراقبة
يري غـري املاليـة واسـتخدام طـرق وأدوات تقليديـة قائمـة ما يعاب على هذا اجلانب إمهال االعتماد على املعا -

  .أساسا على امليزانية التقديرية
  :العمال-2

الـيت تعـد غـري قـادرة علــى  ،عـدم كفايـة تقيـيم جانـب العمـال يف الشـركات واالعتمـاد علـى بعـض املؤشـرات -
  ؛ترمجة أداء املوارد البشرية بصورة صحيحة وشاملة

ال يف عضـــوية جملـــس اإلدارة، وهـــذا راجـــع أساســـا إىل تواطـــؤ هـــذه ضـــعف عمـــل النقابـــات وممثلـــي العمـــ -
  ؛ع إدارة الشركات العتبارات شخصيةالنقابات واملمثلني م

اتســاع معـــدل البطالــة يف ســـوق العمـــل حيــتم علـــى العمـــال التمســك مبناصـــب عملهـــم بــالرغم مـــن ضـــياع  -
  .حقوقهم يف بعض الشركات

  :الزبائن-3
ن طرف جمالس إدارة الشركات، باخلصوص يف الصناعات اليت تعرف ظى هذه الشرحية باهتمام خاص محت -

  ؛االحتكار كإنتاج البنزين واحلديدتنافسية كبرية، وبالعكس يف الصناعات ذات 
الشــركات املدروسـة والــيت  أكثريـة وهــذا راجـع إىل طبيعــة ،حمدوديـة املعــايري املسـتخدمة يف تقيــيم أداء الزبـائن -

  .ون معدومةتتميز بتنافسية ضعيفة وقد تك
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  :  الموردون-4
  ؛ذا الطرف من األطراف ذات املصلحةغياب تام لتقييم ه -
ــأثري املــورد يف قــرارات جملــس اإلدارة - ــرة البــدائل واعتمــاد الشــركات علــى اســرتاتيجيات  ،ضــعف ت بســبب كث

  ).الشركة متلك مصادر املواد األولية( التكامل العمودي اخللفي
  :المجتمع-5

  ؛جمالس اإلدارة هلذا الطرف بول يفوجود متثيل مق -
تمع مبختلف  -   ؛تشكيالته على معايري ترتجم واقعهاالعتماد يف تقييم جوانب أداء ا
  بتقييم األداء االجتماعي؛سعي الشركات إىل تبين املسؤولية االجتماعية يدفعها إىل االهتمام  -
تمــع يشــكل عنصــرا هامــا يف رأس  - الــيت تســعى إىل  ،مــال الشــركةصــورة ومسعــة الشــركة لــدى الفــاعلني يف ا

  .تطويره واحلفاظ عليه
  :البيئة-6

  ؛تقييم األداء البيئي بصورة دوريةقيام جمالس إدارة الشركات ب -
  ؛وحوار مع اجلهات املمثلة للبيئة إقامة جسور تشاور -
فهـوم قائم علـى م منوذجألزم على جمالس إدارة هذه الشركات تبين  ،ارتفاع تكاليف وغرامات الضرر بالبيئة -

  .املؤسسة اخلضراء
  :المؤسسة ذاتها-7

مما أدى إىل حتقيق األهـداف العامـة  ،األطراف ذات املصلحة يف الشركة فةسعي جملس اإلدارة إىل إشباع رغبات كا
 .للشــركة وبالتــايل حتقيــق مســتويات عاليــة مــن األداء مبختلــف جوانبــه، هــذا مــا يــنعكس إجيابــا علــى وضــع الشــركة

اف مســرييها وهـذا مــا يضـمن بقــاء الشـركة واســتمرارها، وهـذا هــو الـدور األمســى لكـل ميســر يف وبالتـايل حتقيــق أهـد
  .الشركة

ـالس  وأوعليه كتأكيد للفرضية الرئيسية      نفي هلا ميكن القول، أنه من خالل دراسـتنا توصـلنا إىل وجـود فعاليـة 
ا راجـع إىل نقـص اخلـربة وحداثـة التطبيـق، لكـن وهـذ ،صن كان هناك بعـض النقـائاإلدارة يف تقييم األداء الشامل وإ

  . مع الرغبة اجلدية والعمل املتواصل ميكننا حتقيق الفعالية املثلى يف تقييم األداء الشامل
  



 

 ةــــــــــــــــالخاتم
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  :ةــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم
ت الدراســة إىل مـدى بيــان وفعاليـة جمــالس اإلدارة يف تقيـيم األداء الشــامل، باعتبـار أن تقيــيم األداء الشـامل مــن هـدفلقـد    

لـس، وتطرقــت الدراسـة إىل حتليــل جوانــب األداء الشـامل للشــركات اجلزائريـة، وكــ ــا ا ذا هيكلــة املهـام األساســية الـيت يقــوم 
ىل إوحتديد عينة منها للوصـول  ،اجلزائرية وهذا من خالل التدعيم مبعطيات من بيئة عمل الشركات ،وتركيبة جمالسها اإلدارية

  .ذا الشأننتائج واقرتاحات 

نـب توصـلنا إىل تأكيـد أن هنـاك اهتمـام مـن قبـل مسـريي هـذه الشـركات اجلزائريـة بتقيـيم اجلوا ،فمن خالل هذه األطروحة   
والبيئيـــة إىل جانـــب اجلوانـــب االقتصـــادية، كمـــا أنـــه مـــن خـــالل هـــذه األطروحـــة أكـــدنا جديـــة ورغبـــة الشـــركات  اإلجتماعيـــة

ة إىل أن تركيبـة جمـالس اإلدارة ضـافباإل. االقتصادية اجلزائرية يف تبـين مبـادئ احلوكمـة وحماولتهـا ختطـي الصـعاب الـيت تصـادفها
ومطابقة للنموذج الـذي تقرتحـه مبـادئ احلوكمـة وقـوانني شـركة املسـامهة، كمـا  ، حد بعيديف الشركات اجلزائرية تعد مثالية إىل

وعليـه . أن جمالس اإلدارة تستمد مبادئ وقوانني عملهـا مـن مبـادئ احلوكمـة وقـوانني شـركات املسـامهة يف موادهـا املنظمـة هلـا
املعطيـات املتواجـدة يف بيئـة عملهـا، أمـا إذا مت مقارنتهـا فإن جمالس إدارة شركات املسامهة فعالة يف تقييم األداء الشـامل وفـق 

ا على حتقيق  الس وعدم قدر ا يف البلدان املتقدمة فنجد العديد من النقائص، ولكن هذا ال يعين ضعف هذه ا مع  مثيال
   .أهدافها، ولكن نقص اخلربة وحداثة تطبيق النموذج يف اجلزائر يعد السبب احلقيقي وراء هذا اخللل

ــة التســيري ومركزيــة القــرارات، حيــث أصــبحت هــذه      ــة للشــركات اجلزائريــة القائمــة علــى أحادي ولقــد تغــريت النظــرة التقليدي
الشركات تدرجييا تتجه حنو اإلدارة باملشاركة، واختاذ القرارات يكون بطريقة مجاعية مع كامـل أطـراف املصـلحة يف الشـركات، 

كل . األطراف من جهة وجتنب حصول صراعات ال ختدمها وتبعدها عن أهدافها احلقيقيةوهذا راجع إىل الدور الكبري هلذه 
ـال ملمارسـات أكثـر نوعيـة وتشـاركية يسـاهم  هذه األمور ساعدت مسريي الشركات على قبول تفعيل جملس اإلدارة وفـتح ا

لـــس وفتحـــت  لـــه العديـــد مـــن جمـــاالت العمـــل فيهـــا كـــل األطـــراف الفاعلـــة يف الشـــركة، كمـــا عـــززت مبـــادئ احلوكمـــة دور ا
  .ورخصت له العديد من املهام والواجبات ولعل تقييم األداء من أبرزها

الســها اإلداريــة، تســتطيع أن تقــوم باملهــام املنوطــة     انطالقــا مــن هــذا فــإن الشــركات الــيت متتــاز بتنظــيم جيــد وتركيبــة مثاليــة 
الس أن تكون قادرة على تقيـيم كامـل جوانـب األداء إليها، وباعتبار أن تقييم األداء الشامل من مهامها ، فإنه ميكن هلذه ا

من خلـق القيمـة ألصـحاب رأس مـال وحـاملي األسـهم إىل حتسـني  ابتداءإ ،مبا خيدم كافة األطراف ذات املصلحة يف الشركة
تمـع ظروف العمل، وتوفري مناصـب شـغل مالئمـة مـرورا بالسـعي إىل تـوفري حاجيـات الزبـائن والفـاعلني انتهـاء حبمايـة  ،يف ا

  .احمليط اليت تعمل فيه هذه الشركات
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ــة ينطلــق مــن املعرفــة اجليــدة للمعــايري الــيت جيــب أن يقــوم عليهــا هــذا    إن قيــام جمــالس اإلدارة يف تقيــيم األداء الشــامل بفعالي
نـب أخـرى تشـكل يف جمملهـا التقييم، حيث أنه مل يعد ينظـر إىل األداء مـن جانبـه اإلقتصـادي فقـط بـل أصـبحت هنـاك جوا

كمــا أنــه يســتوجب علــى جملــس اإلدارة أن يقــوم بتشــخيص جيــد شــامل . ترمجــة ملتطلبــات أطرافــا ذات مصــلحة يف الشــركات
للبيئـة الداخليـة واخلارجيـة، وأن يــدرس بدقـة متطلبـات األطــراف الداخليـة واخلارجيـة املشـكلة ألصــحاب املصـاحل، وهـذا حــىت 

رات متكنـه مـن احلصــول علـى نتــائج شـاملة وواقعيـة وممثلــة لواقـع أداء الشــركة وأطرافهـا، وهــذا يـتمكن مـن وضــع معـايري ومؤشــ
  .دف احلصول على نتائج تساعد يف إختاد إجراءات تصحيحية يف حال وجود فجوات يف األداء

هـــا مبتطلبـــات املســـؤولية واحملفـــز لتوجـــه جمـــالس إدارة الشـــركات حنـــو تقيـــيم األداء الشـــامل إىل التزام يرجـــع الســـبب الـــرئيس    
، الــيت أصــبحت ضــرورة حتميــة فرضــتها متغـــريات البيئــة علــى الشــركات، كمــا أن املتطلبــات اخلاصــة باملســـامهني اإلجتماعيــة

االت سامهت بسرعة يف التوجه  واملتمثلة يف إعداد القوائم املالية واإلفصاح الشفاف عن النتائج وأنشطة الشركات يف شىت ا
  .حنو هذا املنحىن

إن تقييم جملس اإلدارة لألداء الشامل ال يعين االهتمام بالنتائج املاليـة وتعظـيم املسـامهني فقـط، بـل هـو الـذي يقـوم علـى     
اجلمع واملوازنة بني خمتلف جوانب األداء وتعظيم منافع كامل أطراف املصلحة يف الشركة، لذا جند أن هذا النمط من التقيـيم 

  .ستداما لكافة هذه األطرافتكون فعاال وحيقق أداء م

إن تقيـــيم جملـــس اإلدارة لـــألداء الشـــامل ال يكـــون فعـــاال إذا مت اإلعتمـــاد علـــى أدوات تقليديـــة يف التقيـــيم، هـــذه األخـــرية     
القائمة على االهتمام جبانب واحد وهو األداء املايل علـى حسـاب بقيـة اجلوانـب األخـرى، الـيت ال تقـل أمهيـة عنـه؛ وهـذا مـا 

  ).BSC(التوجه حنو أدوات أكثر فعالية وقادرة على التقييم ولعل من أشهرها جند بطاقة األداء املتوازنيستوجب 
لــألداء، والــيت  اإلجتماعيـةإن تقيـيم جملــس اإلدارة لـألداء الشــامل ال يكـون فعــاال إال إذا مت األخـذ بعــني االعتبـار اجلوانــب    

تمع يف داخل وخـارج الشـركة، وه تمـع بكامـل تم بأفراد ا نـا نعـين العمـال كـأطراف جمتمـع داخليـني، والزبـائن واملـوردين وا
تشـكيالته كــأطراف خـارجيني، هــذا ألن الشـركة ال تعمــل كنظــام مغلـق، بــل هـي تنظــيم مفتــوح علـى اجلــانبني يـؤثر ويتــأثر مبــا 

  .حوهلا

إذا أمهــل القــائمون علـى شــؤون الشــركة اجلوانـب واملتغــريات البيئيــة، إن تقيـيم جملــس اإلدارة لـألداء الشــامل ال يكــون فعـاال    
ــا يتزايـد يومــا بعـد يــوم، وكـذا فــإن كثـرة اجلهــات واهليئـات احلاميــة هلـا تشــكل  خاصـة يف الوقـت احلــايل الـيت أصــبح االهتمـام 

  .   ضغوطات كبرية على جمالس اإلدارة، مما يفرض عليها تبين سياسات وخطط من هذا املنطلق
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لقد توصلت الدراسة إىل أن شركات املسامهة يف اجلزائر ختضع ملبادئ احلوكمة وقانون أساسي ينظم عملها، األمر الـذي     
ميكنها من حتقيق أهدافها وأهداف كافة أطرافهـا، حيـث أن هـذه الشـركات جيـب أن ختـرج مـن النظـرة التقليديـة القائمـة علـى 

ه كامـل احلقـوق، واالجتــاه حنـو منـط قـائم علـى تشــاركية التسـيري وإعطـاء احلقـوق لكافــة أحاديـة التسـيري، وأن املالـك هـو مــن لـ
  .أطراف املصلحة يف الشركة

كمـا توصــلت الدراسـة كــذلك إىل أن مبـادئ احلوكمــة واملنبثقـة مــن ميثـاق احلكــم الراشـد يف اجلزائــر هـي املرجــع األساســي      
ـا مسـتنبطة مـن بيئـة عملهـا ومت ـا، ووجـدنا تطبيـق جيـد هلـذه املبـادئ بـالنظرة إىل حداثـة هلذه الشركات، كو كيفـة مـع متغريا

مع عـدم إغفـال وجـود نقـائص يف هـذا الصـدد، متعلقـة مببـدأ ضـمان حقـوق كافـة أطـراف املصـلحة، . هذا التوجه يف شركاتنا
تمع حيظيان باهتمام أقل من بقية األطراف األخرى   .حيث وجدنا أن طرف البيئة وا

م النقاط املتوصل إليها كذلك، هو أن جملس اإلدارة وأعضـائه يقومـون باملهـام املنوطـة إلـيهم بكفـاءة وفعاليـة، كمـا من أه    
لس وعضويته خيضعان لقانون شركات املسامهة، وهذا من األمور االجيابية الـيت خلصـت هلـا الدراسـة، مـع وجـود  أن تركيبة ا

تمع يف أغل   .بية الشركات املدروسة كما ذكرنا سابقانقص يف متثيل طريف البيئة وا

أمــا عنـــد تقيــيم األداء الشـــامل مــن طـــرف جملـــس اإلدارة، فقــد وجـــدنا أن األداء االقتصــادي حيظـــى باهتمــام مـــن طـــرف     
والبيئـي، حيـث حيظيـان باهتمـام أقـل، وهـذا بسـبب توجـه  اإلجتمـاعيالقائمني على هذه الشـركات، علـى غـرار تقيـيم األداء 

لـــس حنـــ و إرضـــاء املســـامهني يف الشـــركة، ولكـــن الحظنـــا توجـــه وعمـــل حقيقـــي لســـد هـــذا العجـــز، والتوجـــه حنـــو االهتمـــام ا
  .اإلجتماعيةوالبيئية نظرا حلتمية ذلك ومتاشيا مع متطلبات البيئة ولعل أمهها هو املسؤولية  اإلجتماعيةباجلوانب 

اية الدراسة عرض مجلـة مـن االقرتاحـات والـيت     متكـن الشـركات اجلزائريـة مـن حتسـني تطبيقهـا ملبـادئ احلوكمـة، وقد مت يف 
وقــد كـان مــن بــني هـذه االقرتاحــات األساســية، . وتفعيـل جمالســها اإلداريـة مبــا يســاعد يف حتسـني أدائهــا علــى كامـل اجلوانــب

ــ زام بتطبيــق قــوانني تعزيــز االســتفادة مــن ميثــاق احلكــم الراشــد الــذي حيــدد مبــادئ احلوكمــة وســبل إرســائها يف الشــركة، وااللت
وكـــذا إنشـــاء مرصـــد وطـــين للحوكمـــة، يضـــم خـــرباء . شـــركات املســـامهة الـــيت حتـــدد مهـــام ومســـئوليات كـــل طـــرف يف الشـــركة

إقامـة جسـور حقيقيـة بـني . ومتخصصني مهمته هو مساعدة ومرافقة الشركات الـيت تطبـق احلوكمـة مـن أجـل جتـاوز العقبـات
  .ملكاتب االستشارية، خاصة مع كثرة الدراسات والبحوث املتخصصةالشركات وبني اجلامعات ومراكز البحث وا

بضرورة اجلمع بني املعايري املالية واملعايري غري املاليـة عنـد تقيـيم األداء االقتصـادي، علمـا أن كما اقرتحت الدراسة كذلك،     
ضرورة معرفة وفهم أعضاء جملس كذا و . ملقيمنياملعايري غري املالية متثل جزءا كبريا من أداء الشركة الذي يغفل عنه الكثري من ا

يف حتسـني أداء الشــركة، والـذي أصــبح يتكـون مــن مجلـة مــن  اإلجتماعيــةاإلدارة يف الشـركات للــدور الكبـري للجوانــب البيئيـة و 
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ا تمـعكما اقرتحت الدراسة . نتائج أطراف هلا مصلحة يف الشركة تؤثر وتتأثر  يف صـياغة  ضرورة إشراك كافة الفاعلني يف ا
وقــد مت التوصــل مــن  .املعــايري الــيت تــرتجم أدائهــم، وهــذا حــىت تكــون نتــائج التقيــيم دقيقــة وكــذا قبوهلــا مــن قبــل هــذه األطــراف

خالل الدراسة إىل وجود توجه حقيقي حنو االهتمام بالبيئة، وعليه جيب احلفاظ على هذا اجلهد وتطويره وتعميمه على كافة 
  .ول إىل تقييم صحيح لألداء الشامل ميس كافة جوانب الشركةاجلوانب مبا ميكن من الوص

التطبيقي والنظري، ميكن القول أن آلية احلوكمة أصبحت حتمية إلزاميـة علـى  هويف األخري، من خالل هذا البحث بشقي    
واالسـرتاتيجيات، شركاتنا، وأن االهتمـام باجلوانـب املشـكلة لـألداء الشـامل مـن األمـور الواجـب أخـدها عنـد صـياغة اخلطـط 

وكذا عند القيام بأنشطة الشركة، وعلى الشركات اجلزائرية التحكم يف كل املتغريات وأن تتجاوز كامل العقبات لتحقيـق كافـة 
  . بفعالية أهداف األطراف ذات املصلحة يف الشركة

إدارة الشركات يف اجلزائر من إجراء حبث معمق حول واقع جمالس فيقرتح الباحث أما خبصوص آفاق البحث املستقبلية،     
، األمـر الـذي يسـاهم بشـكل كبـري يف حيث الرتكيبة واملهام، وحماولة إعطـاء تشـخيص شـامل هلـا ملعرفـة نقـاط القـوة والضـعف

ـــــس ل ـــــة مهـــــام ا ـــــادة فعالي ـــــالس اإلدارة . زي ـــــة مـــــع منـــــاذج ناجحـــــة  كمـــــا يقـــــرتح الباحـــــث كـــــذلك إجـــــراء مقارنـــــة مرجعي
(Benchmarking)كمــا ميكــن اقــرتاح . النمــوذج اجلزائــري شــركات الســعودية تعــد منوذجــا ناجحــا وقريــب جــدا مــن، ولعــل ال

وإمكانيـة توجيهـه حنـو القيـام مبهامـه بفعاليـة كبـرية، خاصـة وأن  دراسة حول مدى جودة القوانني املنظمة لعمـل جملـس اإلدارة
  .إعطاء نتائج كافية حول جملس اإلدارة القوانني املوضوعة حاليا يسودها الكثري من نقاط الضعف اليت حتول دون
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  وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
  -1سطيـف -رحـات عباسفجامعـة 

 وعلـوم التسيير والتجارية كلية العلـوم االقتصـادية
  

   
 

    
 
 

 
 

  لشركات المساهمة الجزائريةفعالية مجالس اإلدارة في تقييم األداء الشامل  "
  "-دراسة ميدانية   -

 
L'efficacité des conseils d'administration dans l'évaluation de la performance globale 
des sociétés par action algérienne (SPA) -Etude sur le terrain- 

 
 
 
 
  
    

 
  
  
 

  :موضوع حول الدكتوراهلتحضير شهادة استمارة بحث 
Questionnaire en vue de préparer un diplôme de doctorat : 
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  وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
  -1سطيـف -رحـات عباسفجامعـة 

 وعلـوم التسيير والتجارية كلية العلـوم االقتصـادية
  

 .أعضاء المجلس ،المدراء التنفيذيونئيس مجلس اإلدارة، ر : السادة
 وبركاته اهللا ورمحة كميعل السالم
أعمال وهـذا بعمـل حيمـل إدارة  ختصص ،التسيري علوم يف الدكتوراه شهادة على للحصول دراسة بإعداد الباحث يقوم     
دف من . "-دراسة ميدانية   -ة الجزائريةلشركات المساهمفعالية مجالس اإلدارة في تقييم األداء الشامل : "عنوان و

ا وخاصة فيما تعلق بالرقابة علـى خالل هذه الدراسة إىل معرفة هيكلية جمالس اإلدارة يف شركات املسامهة،  واملهام اليت تقوم 
وانــب أداء املؤسســة؛ حيــث أن هــذا األخــري مل يعــد ينظــر إليــه مــن جانــب اقتصــادي فقــط، بــل أصــبح يأخــذ يف احلســبان اجل

ونظــرا للتطــور احلاصـــل يف بيئــة عمـــل . االجتماعيــة والبيئيــة والـــيت تشــكل مــع اجلوانـــب االقتصــادية مـــا يعــرف بــاألداء الشـــامل
  .املؤسسات أصبح لزاما عليها أن تراعي مجيع عوامل هذه البيئة من جمتمع وبيئة طبيعية

اإلدارة، وعلـى أهـم املؤشـرات الـيت يسـتعملها يف  وعليه سنحاول من خالل هذه الدراسة التعرف علـى آليـات عمـل جملـس    
  .تقييم أداء املؤسسة من كل اجلوانب ومدى حتقيقه لألهداف من خالل هذا التقييم

 أي وبـدون تامـة وبصـراحة بدقـة، املرفقـة االسـتمارة تتضمنها اليت البيانات استيفاء يف معنا التعاون سيادتكم من ونأمل    
 والـذي منـه للُمستقصـى الشخصـي الـرأي هـي إجابـة أفضـل وأن خاطئـة، وإجابات صائبة تإجابا توجد ال حيث إحراج،

 .الفعلي الواقع ميثل
 وحرص تامة بسرية ستعامل البيانات كافة وأن فقط، العلمي البحث ألغراض تتم الدراسة هذه أن لكم نؤكد أن ونود    

 .شديد
 .معه تعاونكم على مقدما يشكركم والباحث
  .يف اخلانة اليت تناسب اختياركم) x(شارة ضع إ :مالحظة
  بوهزة محمد. د.أ: األستاذ المشرف                                                           بالسكـة صالح: الباحث

 90 04 15 0554 :الهاتف

   balaskasaa@hotmail.com:  البريد الإللكثروني
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   تطبيق المؤسسة  لمبادئ حوكمة الشركات: المحور الثاني

 الفقرات الرقم
 بدائل اإلجابة

  
ال أوافق 

   أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق  بشدة

يقوم جملس إدارتكم باملهام املنصوص عليها يف قوانني حوكمة  1
 الشركات 

          
  

           يم هيكلتها فعالية اجلمعية العامة وتنظ 2
  

             تعزيز دور أصحاب املصاحل يف إدارتكم والرقابة على املؤسسة  3
           احرتام احلقوق القانونية ألصحاب املصاحل  4

  
           املساواة بني كل أصحاب املصاحل دون تفريق 5

  
             املعاملة املتكافئة لكل املسامهني  6
             اإلفصاح والشفافية لكامل معامالت املؤسسة  7
حق املراجعة والرقابة ألصحاب املصاحل عند كامل معامالت  8

 املؤسسة 
          

  

9 
وجود قوانني وأطر تضمن التطبيق السليم والسلس ملبادئ 

             احلوكمة
   هيكلة ومهام مجلس اإلدارة : المحور الثالث

لس إدارتكم وفق ما تنص عليه القوانني  1            تنعقد اجلمعية العامة 
  

             ينعقد جملس إدارتكم بصورة دورية ومنتظمة  2
ينعقد جملس إدارتكم يف حاالت استثنائية وفق الظروف  3

 احلاصلة
          

  
             حيتوي جملس إدارتكم على جلنة للمراقبة  4
             حيتوي جملس إدارتكم على جلنة الرتشيحات واملكافئات 5
           حيتوي جملس إدارتكم على اللجنة  التنفيذية  6

  
           حيتوي جملس إدارتكم على جلنة إدارة املخاطر   7

  
8 

حيتوي جملس إدارتكم على جلان أخرى غري اللجان األربعة 
             فا املذكورة سل

9 
فعالية جلان جملس إدارة مؤسستكم وقيامهم باألدوار املوكلة 

 إليهم 
          

  
             يتم تعيني جملس غدارة مؤسستكم عن طريق التعيني املباشر   10
           يتم تعيني جملس غدارة مؤسستكم عن طريق االنتخاب  11
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12 
  مؤسستكم بطريقة خمتلطة بني االنتخاب  يتم تعيني جملس غدارة

             والتعيني املباشر 

13 
مع بني منصب رئيس جملس يلتزم جملس إدارتكم بعدم اجل 

 ومنصب الرئيس التنفيذي اإلدارة 
          

  

14 
حيتوي جملس اإلدارة يف مؤسستكم على كامل ممثلي أصحاب  

 املصاحل
          

  

  لة جملس إدارتكم على أعضاء تنفيذيني تتضمن هيك 15
         

تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء غري تنفيذيني من   16
 أصحاب املصاحل 

          
  

           تتضمن هيكلة جملس إدارتكم على أعضاء مستقلني خارجيني  17
  

العام  األداءمن بني أدوار جملس إدارتكم الرقابة واإلشراف على  18
  وأنشطتهاللمؤسسة 

          
  

           من بني أدوار جملس إدارتكم صيانة ووضع اخلطط والربامج  19
  

  املؤسسة على خمتلف  أداءيتحكم جملس إدارتكم يف مستوى  20
 األصعدة 

          
  

عند القيام ) املستقلني(هناك استقاللية لألعضاء اخلارجيني  21
 مبهامهم 

          
  

             )املسامهني(هناك فصل تام إلدارة املؤسسة عن املالك  22
23 

ومات كافية إلدارة شؤون يتحصل جملس إدارتكم على معل
             والتأكد من حتقيق مستويات األداء املطلوبة  املؤسسة 

             هناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر على عمل جملس اإلدارة  24
 تطبيق مجلس اإلدارة لمتطلبات التنمية المستدامة :المحور الرابع

  
1 

  يسعى جملس إدارتكم إىل تطبيق القوانني والتشريعات املنظمة 
             لعالقة ملؤسسة باحمليط االجتماعي والبيئي 

2 
االت يواكب جملس إدارتكم التطورات  احلاصلة يف ا

 ماعية والبيئية واليت هلا تأثري على أداء املؤسسة واالجتاالقتصادية 
          

  

دف دمج   3 وجود جتاورات وعالقات مع اجلهات املختصة 
 التنمية املستدامة ضمن مجيع أنشطة املؤسسة  أبعاد

          
  

يعمل جملس إدارتكم على تطبيق مبادئ التنمية املستدامة  4
 طواعية 
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5 
مد جملس إدارتكم على تطبيق برامج وسياسات عمل تعي 

تسمح له باالندماج يف فعاليات التنمية املستدامة بعيدا عن 
 الربامج اليت تفرضها القوانني 

          
  

6 
  يسعى جملس إدارتكم للحصول على شهادات تثبت اندماجه 

الفعلي يف مبادئ التنمية املستدامة من خالل كل أبعادها 
 صادية واالجتماعية والبيئية االقت

          
  

7 
هناك تواصل دائم بني جملس إدارتكم واألطراف املمثلة للمحيط 

م والسهر على حتقيقها               البيئي واالجتماعي ملعرفة متطلبا
        مجلس اإلدارة وتقييم األداء الشامل:  المحور الخامس

   داء اإلقتصادي مجلس اإلدارة وتقييم األ: أوال

 الفقرات الرقم
 بدائل اإلجابة

  
ال أوافق 

 بشدة
 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق 

  

1 
ري منتظم للمؤشرات املالية يقوم جملس إدارتكم بتقييم دو 

             قياس األداء  دف
             يعتمد جملس إدارتكم على امليزانية التقديرية كأساس للتقييم  2
3 

  يقوم جملس إدارتكم باختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة   
             وجود احنراف عن األداء املطلوب  

4 
يقوم جملس إدارتكم بالتشاور مع املسامهني حول وضع 

 شرات املالية وكيفية تصحيح االحنرافات ؤ امل
          

  

5 
 أداءسامهني عن يقوم جملس إدارتكم بقياس مدى رضى امل

             املؤسسة 

6 
ملايل دوريا للمسامهني عن يقوم جملس إدارتكم باإلفصاح ا

             األداء االقتصادي للمؤسسة  وضعية
             يهتم جملس إدارتكم مبتطلبات املسامهني  7
8 

  يوجد توافق بني جملس إدارتكم واملسامهني حول طبيعة املؤشرات 
             ملالية املعتمدة يف تقييم األداء االقتصادي للمؤسسة ا

  يعتمد جملس إدارتكم على مؤشرات اقتصادية تغطي كافة    9
 جوانب األداء االقتصادي مما ال يدع جماال للخلل  

          
  

يقوم جملس إدارتكم عند تقييم األداء االقتصادي باإلعتماد   10
 وأخرى غري مالية  على مؤشرات مالية
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11 
يستعني جملس إدارتكم بأطراف خارجية تساعده يف تقييم 

األداء االقتصادي للمؤسسة وتعزز نتائج التقييم بالنسبة 
 للمسامهني 

            

يقوم جملس إدارتكم مبقارنة أداء املؤسسة االقتصادي مع أداء  12
 املؤسسات املنافسة 

          
  

   :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء االقتصادي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية 13

           العائد على السهم  1
           القيمة السوقية للسهم  2
           عتبة مردودية املؤسسة 3
           تطور رقم األعمال املؤسسة من سنة ألخرى  4
           إنتاجية العامل 5
           مردودية قطاعات النشاط 6
 التكاليف الفعلية إىل التكاليف املخطط هلا  7
           التكاليف الفعلية إىل تكاليف املنافسني 8
           معدل دوران املخزون 9
           القيمة االقتصادية املضافة 10
           عائد من املنتجات اجلديدةال 11
           معدالت األرباح من سنة ألخرى 12
           تطور هوامش الربح من سنة ألخرى 13
           معدل مردودية أصول املؤسسة 14
           معدل مردودية األموال الذاتية 15
           معدل العائد على الرأمسال املستثمر 16
           التكاليف االستثمار  17
           معدل دوران العمالء  18
           عدد الداخلني اجلدد من الزبائن 19
           مدة االحتفاظ بالزبائن 20
           قياس مستوى رضا الزبائن و تطوره 21
           اقياس عدد شكاوى الزبائن و تطوره 22
           تطور رقم األعمال احملقق مع كل شرحية سوقية 23
           احتياجات الزبائن اجلدد اليت مت تلبيتها 24
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           نسبة الديون املعدومة واملشكوك فيها 25
           عدد الرتقيات من الداخل 26
           زمن التسليم من طرف املوردين  27
           عدد النزاعات مع املوردين وتكاليفها  28
           تكاليف الالجودة يف املنتجات والعمليات 29
           توفري برامج التدريب للعاملني وتكاليفها 30
  مجلس اإلدارة وتقييم األداء االجتماعي : ثانيا

  

1 
استقصاء دورية للتعرف على  بإجراءاتيقوم جملس إدارتكم 

متطلبات الشركاء االجتماعيني ومستوى رضاهم عن أداء 
 املؤسسة 

            

2 
  يقوم جملس إدارتكم باملتابعة الدائمة واملستمرة لألطراف الفاعلة 

تمع واليت هلا تأثري على أداء املؤسسة   يف ا
          

  
              العمل من قبل  جملس إدارتكمهناك التزام باملعايري األخالقية يف 3
يسعى جملس إدارتكم إىل تبين معايري املسؤويل االجتماعية يف  4

 أداء املؤسسة 
          

  
  :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء االجتماعي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية 5
           املني من املنافس اآلخرمتتع املؤسسة بالنزاهة يف استقطاب الع 1
           توفري إمكانيات وخدمات الرعاية بالصحة 2
           مدى امتالك املؤسسة نظام أمن للوقاية من حوادث العمل 3
ا 4            معدالت تغيب العمال وأسبا

 صورة ومسعة املؤسسة من اخلارج يف جمال اهتمامها بالصحة  5
           والسالمة املهنية

           مدى توفري املؤسسة وسائل النقل لعماهلا 6
           نوعية احلوار والتشاور الذي يربطها بالشركاء االجتماعيني  7
           مدى احرتام املؤسسة لقوانني وتشريعات العمل 8

9 
إىل جمموع  عدد العمال ذوي االحتياجات اخلاصة نسبة 

           العمال
           عدد العمال من الفئة النسوية نسبة إىل جمموع العمال  10
           عدد عمليات الطرد التعسفي 11
           عدد مناصب الشغل اجلديدة سنويا 12
           قياس املؤسسة لتطور عدد حوادث العمل 13
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           واالمتيازات االجتماعية املمنوحة للعمال تطور األجور  14

15 
ا املؤسسة نسبة إىل إمجايل  نسبة عمال املنطقة املوجودة 

           العمال
           عدد النزاعات ذات الطابع االجتماعي 16

ا مع  17   قياس املؤسسة لعدد االتفاقات اجلماعية اليت أجر
           يني الشركاء االجتماع

ختصيص ميزانية موجهة للنشاطات االجتماعية واإلنسانية  18
           واخلريية

           ختصيص ميزانية موجهة لتشجيع االستثمارات اجلوارية 19
           عدد اجلمعيات ذات اإلجتماعي املمولة من طرف املؤسسة 20
           بشىت أنواعهاعالقة املؤسسة مع الصحافة  21
ا املؤسسة وتكاليفها   22            عدد أيام العمليات التطوعية اليت قامت 

لقيم األخالقية للمجتمع مدى توافق أهداف املؤسسة مع ا 23
           حقوق اإلنسان ومراعاة

تمع 24            مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف بني كل فئات ا

اريع األساسية للمجتمع من مسامهة املؤسسة يف اجناز املش 25
           وطرق ومستشفيات وغريها مدارس

تقدمي املؤسسة اهلبات والتربعات لدعم املؤسسات اخلريية  26
           واالجتماعية

حفاظ املؤسسة على التنوع البيولوجي والطبيعي يف حالة التوسع  27
           ايف أو فتح فروع جديدةاجلغر 

احلفاظ على املناطق األثرية والتارخيية واليت متثل امتدادا للشعوب  28
           القدمية يف حالة مصادفتها، واعطاءها األولية

   مجلس اإلدارة وتقييم األداء البيئي: ثالثا
  

 الفقرات الرقم
 بدائل اإلجابة

  
ال أوافق 

   أوافق بشدة أوافق محايد  أوافق ال بشدة

1 
  حيرتم جملس إدارتكم القوانني البيئية عند استخدام املوارد لتحقيق

             أهداف املؤسسة  

2 
يعتمد جملس إدارتكم على املعايري البيئية عند تقييم أداء  

             املؤسسة 
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           اسات املؤسسة تؤثر نتائج تقييم األداء البيئي على خطط وسي 3
  

  يقوم جملس إدارتكم عند تقييم األداء البيئي  باالعتماد على  4
 : املؤشرات التالية

          
  

  :يقوم مجلس إدارتكم عند تقييم األداء البيئي باالعتماد على مؤشرات األداء التالية 5

           تعترب محاية البيئة من أهم مرتكزات ثقافة املؤسسة 1

 تقوم املؤسسة بإجراء دورات حتسيسية لعماهلا بأمهية احلفاظ  2
           على البيئة

3 
 ا ومسعتها يف اخلارج فيما يتعلققياس املؤسسة لصور

           باملمارسات البيئية
           عدد اللقاءات مع املدافعني عن البيئة  4

أيام التكوين املخصصة لعماهلا واهلادفة إىل قياس املؤسسة لعدد  5
           احرتام البيئة

           عدد الشكاوي والقضايا املرفوعة من طرف اجلمعيات املختصة 6
           التلوثات املؤثرة سلبا على البيئة 7

قياس املؤسسة الستهالكها من املواد و املستلزمات املستعملة يف  8
           ية اإلنتاجيةالعمل

           تعمل املؤسسة على جتنب مسببات التلوث بكل أنواعه  9
           مدى استخدام املؤسسة تقنيات حديثة للحد من التلوث البيئي 10

  املؤسسة أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة إتباعمدى  11
           تساعد على تقليل املخلفات 

مدى مسامهة املؤسسة مع اجلهات ذات العالقة يف احملافظة  12
           نظافة البيئة على

13 
مدى امتالك املؤسسة خطة للطوارئ يف حال حدوث كوارث 

           بيئية
ا 14            مدى تقييم املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدار
           ة  تقارير دورية حول أدائها البيئياملؤسس إعدادمدى  15
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 :ملخـــــــــــــــــص

مـن خـالل دراسـة إشـكالية جـد مهمـة وتتعلـق بتوجـه  اوهـذ ، هدفت الدراسة إىل معرفة وقياس مدى فعالية جمالس اإلدارة يف تقييم األداء الشـامل    
حيـث أصـبح مـن الواضـح أن هـذه الشـركات تتجـه تـدرجييا حنـو . الشركات حنو االهتمـام بقيـاس وتقيـيم اجلوانـب الـيت تشـكل يف جمملهـا األداء الشـامل

ا علـى ا جلمـع بـني اجلوانـب االقتصـادية وغـري االقتصـادية، ذلـك االعتماد بشكل كلي على مبادئ املسئولية االجتماعية، هـذه األخـرية تركـز يف نشـاطا
ا املباشرة على أدائها   .أن البيئة وما فرضته من حتديات ألزمت على الشركات التكيف مع متغريات اجتماعية وبيئية هلل تأثريا

ــالس إدارة عينــة مــن شـركات املســامهة يف اجلزائــ    ر، حيــث تسـعى هــذه الشــركات إىل تبــين لقـد كشــفت الدراســة علـى وجــود توجــه حقيقــي وجـدي 
فمـن خـالل الدراسـة مت التوصـل إىل أن مبـادئ . مجلة من اآلليات من أجل صياغة منوذج متكيف يسـاعدها يف حتسـني أدائهـا علـى خمتلـف املسـتويات

ف القاعـدة القانونيـة هلـذه املبـادئ، احلوكمة تعد من اآلليات اليت تسعى هـذه الشـركات إىل إرسـائها، بـالرغم مـن وجـود عقبـات عديـدة لعـل أمههـا ضـع
كمــا أن القــوانني واإلجــراءات املدرجــة يف القــانون التجــاري واحملــددة لطبيعــة عمــل شــركات املســامهة . وغيــاب املرافقــة مــن قبــل  الدولــة هلــذه الشــركات

للمعايري املسـتخدمة مـن طـرف جمـالس اإلدارة يف  وبالنسبة. حتتوي العديد من الثغرات والنقائص وتتطلب التحديث مبا يتماشى مع تغريات بيئة العمل
ـا مقبولـة إىل حـد بعيـد نظـرا حلداثـة هـذا التوجـه يف شـركاتنا كمـا أن الضـغوطات الـيت تشـكلها بعـض . الشركات املدروسة، فقد توصلت الدراسة إىل أ

  .فة األطراف ذات املصلحةاألطراف على إدارة هذه الشركات حيتم عليها تصحيح العديد من األمور مبا حيقق أهداف كا
مهة وخلصـت الدراســة إىل طـرح العديــد مــن القرتاحـات أمههــا إعــادة النظـر يف القــوانني املوضــوعة يف القـانون التجــاري واملنظمــة لعمـل شــركات املســا   

ـا، وكـذا ضـرورة إلـزام كامـل الشـركات بتبـين آليـات احلوكمـة يف إدارة شـؤون الشـركات، مـع املرافقـة والتق يـيم املسـتمر أخـدا بعـني االعتبـار متغــريات وإدار
  .بيئة العمل

    .حوكمة الشركات، جملس اإلدارة ، تقييم األداء الشامل، شركات املسامهة اجلزائرية :الكلمات الدالة

Résumé: 
              La présente étude porte sur la mesure de l’efficacité des conseils d’administration en matière 
d’évaluation de la performance globale. Ainsi, nous avons essayé à décortiquer une des problématiques les 
plus importantes qui touche à la tendance accrue des sociétés vers la mesure et l’évaluation de tous les 
aspects susceptibles de contribuer à leurs performances globales. 
 Aujourd’hui, dans un contexte de défis sociaux et environnementaux de plus en plus compliqués, 
un nombre croissant de sociétés dont la performance est directement impactée par ces défis adhèrent plus ou 
moins aux principes de la responsabilité sociale misant sur le compromis entre les aspects économiques et 
non-économiques.  
 En fait, notre étude dévoile une tendance sérieuse et effective des conseils d’administration de 
l’échantillon étudié (SPAs Algériennes). Ces sociétés tendent à adopter certains mécanismes en vue de 
mettre en place un tas démodées adaptés et susceptibles de contribuer à l’amélioration de leurs 
performances multidimensionnelles.  Nous avons constaté que les SPAs Algériennes qui s’efforçant à 
appliquer les principes de gouvernance se heurtent souvent à certains obstacles, dont -entre autres- la 
faiblesse de la base juridique liée à ce sujet et, le défaut d’un accompagnement Etatique indispensable dans 
ce domaine. 
 En effet, les règles et procédures du code de commerce qui définissent la nature de l’activité des 
SPAs souffrent de nombreuses lacunes et imperfections. Elles nécessitent donc une mise à jour continue 
tenant en compte les mutations permanentes de la réalité professionnelle. 
 Quant aux critères utilisés par les conseils d’administration des sociétés en question, nous jugeons 
qu’ils sont largement acceptables vu la récence de cette tendance auprès des sociétés locales. Aussi, les 
pressions exercées par certaines parties sur les administrations des sociétés étudiées leur exigent à rectifier 
de nombreuses questions de telle sorte à ne pas léser les intérêts de toutes les parties prenantes. 
            Enfin, pour remédier à la situation actuelle, nous avons suggéré un ensemble de propositions dont 
particulièrement la révision des règles régissant l’activité des SPAs et leur administration (code du 
commerce), ainsi que la nécessité d’exiger à toutes les sociétés d’intégrer les mécanismes de gouvernance 
dans leurs managements tout en leur accompagnant et évaluant de façon permanente compte tenu les 
variables du milieu de travail. 
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